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A. Frankl in - Társulat kiadásában Budapesten (egyetem-
ntcza 4. szám) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók: 

AZ 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
legújabban megjelent füzetei: 

336. sí. Chateanbriand. A vértanuk. Francziából fordi-
ditotta Dr. Rada István. 1 frt 20 kr. 

237. sz. Onlda. Egy orgonaág, Elbeszélés. Angolból for
dította Haraszti Gyula, 30 kr. 

238. sz. S imái Kristóf. Igazházy, egy kegyes jó atya. 
Mulatságos játék öt felvonásban. Második kiadás. 
Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. 30 kr. 

239. ez. Heyse Pál. Két rak. Beszély, németből fordította 
R. M. 30 kr. 

240. sz. Pállffy Albert. A báróné l eve le i . Beszély. 30 kr. 
241. sz. Szohráb. Költői elbeszélés. Abúl Kászim. Manszúr 

Firdúszi «Sáh-Náme» czimü müvéből.Perzsából for
dította Fiók Károly. 30 kr. 

242. sz. Ori l lparzer . Bfedea. Szomorújáték St felvonás
ban. Németből fordította Hegedűs István. 30 kr. 

243. sz. Erdé ly i János. Aet tbe t ika i e lőtanulmányok 
20 kr. 

244. sz. Ta ine Hippolit Ad. A görög müvészot bölcse
le te . (Nyilvános előadások a oL'école des Beaux-
Arts»-ban.) Francziából fordította Dr. Ferenczi Zol
tán. 30 kr. 

245. sz. A németalfö ldi művészet bölcse lete . Fran
cziából fordította Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 

246. sz. El iot György. B e d é Ádám. Regény, angolból for
dította Salamon Ferencz. II. kiadás. 1 frt 50 kr. 

247. sz. B a y l e Bemard. Az esernyő. Vígjáték egy felvo
násban. Angolból fordította Csiky Gergely. 20 kr. 

248. sz B a l l a g ! Aladár. I. Frigyes Vi lmos porosz k irá ly . 
30 kr. 

249. sz. Björnstjerne Björnson. Eeonarda. Szinmü négy 
felvonásban. Fordította Kárffy Titusz. 30 kr. 

Különös ügyiemre "élté! 

A hírneves l)r.Forti-féle 
sebtapasz 

mely rendkívüli gyógyereje, el
oszlató, érlelő s fájdalmat c-il-
lapitn hatása által leggyorsabb, 
legbiztosabb és egyszersmind 
gyökeres gyógyulást eszközöl 
különnemű balokban. Egy cso
mag ára 5 0 kr. nagyobb cso
magé 1 frt. használati utasí

tással együtt postán küldve 20 kiTal több. 
Köspont i kiildeménysxő raktár Budapes ten : 

TÖRÖK J Ó Z S E F E5K5SíriSr-í 
Bécsben : Pleban Xav. Ferencz a régi ca. k. tábori gyógyszertárában, 
Istvántér 1. az., Dr. Oirtier gyógyszertárában, Freiung 7. sz., Scharrer 
Konrád gyógyszertárában, Mariahiirerstrasse 11. sz., Fritz G. és R., 
Br&unerstrasse 5. sz., Bruno Raabe. Továbbá Wilhelm Fer. és társ. 
III. Landstra.se, Linkebahngasse 3., Droguistáknál. Prág- ibsn : Fümt 
József a -fehér angyalhozi czimzett gyógyszertárában, Poric 1071. II-
Oraosban : Nedwed A. a • szerecsenhot. czimzett gyógysz. a Múrtéren. 

Buda pest«n : Altwirth J. városi gyógytárában, városháztér. Schern 
hoffer K. 8av. a .nagy Kristófhoz, czimzett gyógytárában, Kriatóf-tél 
sarkán. — Pillich Fr. gyógysz. Dorottya-utcza. — ürbánn 1. klrály-
ateza 93. sz.; továbbá Thaílmajer és Seitz, nádor-nteza., Kochmeiater 
Fr. utódainál, nagy (3) korona-utexa M. az. Neruda Náodur, hatvani 
utcza 7. sz. DroguisUknál. Tclkessy J. udvari gyógyszerész a várban. 
Vlassek E. gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, Jánostér. Frumra J. 
gyógyszerésznél Viziváios, fó-uteza. Jloldoványi J. gyógyszerésznél, 
Víziváros, m-uteza. Eiszdorfer G. grog) sz. Tabánban (Ráczvaroa) temp
lomtér, é« Dévay Szfillíay J. gyógytárában, Krisztinaváros, Karácsonyi-
u'cza. A o s o n : brstocfirUl József Aradon: Rozsnyai M. és Schiilfer 
«• gyógysz. Balaton-Füreden I Orbín J. Balázsa-Gyarmaton : 
Havas Gy. és Hrrepey K. B.-Csabán : Varsagh B. Bsrsttyó-TJj fa
lun : Taraássy GA«. Csépén : Ciibulka Gy. Osbrsezcnbsn : dr. Rnth-
sebnek V. E., Ta.rássy K. G5IU .N., Örvényi O., MihaloviU István es 
lanratózy k. Dana-Földváron: Nádhera P. E g e r b . n : Köllner Lö-
r asz és Buzáth Lajoa gyógysz. E p . r j . s . n : Knvoss Gv. Korn V. és. 
Mákoviczky J. BxseknjTéxott: Conlegner J. Bsséken: Dávid Gy. gy. 
Oyongyozon Meraits N. és Banicli J. Űyörött i Stirling K.. Lippoczy M 
és Heblschmidt J. H.-Radhézon : Farkas udSn. Kosz ton: Keresz
tes S. és Schmidt K. Jéasberénybea: Marki J. és Muraközy L. 
Kaloesan: Horváth K. Kaposvárott : Czollner V. és Babochay K. 
Karczag-on Báthory B.-nál. K a s a i n : Gallik G., Wandrasehek K., 
Megay G. és Hegedős L. Késmárkon: Genersich C. A. Kis
v á r a i n : Khudy J. Komáromban: Schmidthauer A. Klrchner M. 
és Kovács Arsztid. Xnn - Madarason : Jong K. Léván: Med-
veczky S. Losonczon: Ktrchnrr D. és Pokorny L. Mezo-Kóvss-
d e n : Fridély B. Mazö-Tnron : Csippék E. Msz6-Kászony-
b a n : Rátz Gyula. Msző-Kováosházán : Kiss P. Mlskolozon: 
Dr. Szabó Gyula. Kurucz J. és Djházy K. U l troTlczán : Krsto-
nosic A. nagy-Kanizsán: Prager Béla és Belus J. H.-Károlyban : 
Foleky P. és Ifjabb Koricsanszky L. BT.-Körösőn: Medveezky Gy. és 
Müller I. K.-Szombaton : Csepcsányi B. V.-Váradon : Huzella M., Mol
nár J. és Heringh S. Vyirsg-yházán : Korányi J. Szopkó Alf. gyógysz. 
és Kovács S. BatT-Kál lón : Hvezda K. Pakson: Malatinszky S. 
F s o s s t t : Slpócz J. Pozsonyban: Érdy István P n t n o k o n : Fekete 
W. Rimaszombaton : Hamalliár K. Rozsnyón Póach J. gyógysz. 
Sróköaei és Hirach J. N. S.-A.-TJjhelyen: Jledveczkv J. Sopronban : 
Gráoer J. Snxneg-sn: Stamborszky L. Szathmáron; Bossin J., Dr. 
Lengyel M. és Literáty E. Szarvason: Bartsch Em. S z í j a d é n : 
Kovács Albert. Sz . -Fshérvárot t : Braun J., Dieballa Gy. és Rieger 
Béla. Széks lyhldon : Szabó J. és Szentpétery F. S z e n t e s e n : Várady 
L. és Podhradszky L. Ss .pss-Szombaton • Gréb J. Szolnokon': 
Kecakéasy F. Szombathe lyen: Rudolf A. Tarpán: Monó I. Tsmas-
v á r o t t : Tárczay I. és Jabner C. M. Tasson; Ágoston Gy. T.-Újla
kon : Roykó G. Tokajban: Reiner D. és Zzigényi Béla. Tornaal
j á n : ürszinyi Zs. TJng-rárott: Lám S., Bene L. gy. HofTmann B. gy. 
Krausz A., Speck J. és Peltsárszky A. Váczon: Az Irgalm. gy. Taálon ; 
Frischmann F. Taxáimon : Gaál S. Veszprémben : Ferenczy K. és 
Szili Horváth P. zUlahon: Unger G. Zlrczcn: Tejfel J. Erdélyben: 
B r a s s ó n : Gyertyánffy és Tanainál. S e é s e n : Róth P. Kolozsvárt t : 
Gundhardt A., Wolf J. és Dr. Ember Bogdán. Késdl-Vásárhelyen : 
Kovács F. M . - • á s a r n s l y t : Bucher H. Ssspzd-Sisnt-Oyörg-yön : 
Beteg B„ Otves P. és Barabás F. Szászvároson : Graffius J. Vajda-
Knnyadon : Dr. Juchó F. Romániában: J a s s y b a a : Engel J. a 
• koronához* czimzett gyógytárában. Boa i de Vedében: Vara K. 
gyógyszerész. Vas ln iban : Ortyuszky E. gyógyszerész. 

Ezea kituaii hatása, nem elr»j;é ajáilkaté ryéfy tapasz készí
tője F0RTI LÁSZLÓ. Lak.: Budapest, I. k., Nimlor-ntcza 3. 

A •Franklin-Társalati kiadásában Budapesten megjelent < 
minden könyvárusnál kapható: 

TOMPA MIHÁLY 

HETEDIK KIADÁS. 

A KÖLTŐ A R C Z K É P É V E L . 

ixa fűzve 2 frt 50 krajezár. 

Vászondiszkötésben 4 frt. — Diszkötés franczia 
bőrben 5 forint. 
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A .Franklin-Társulat. kiadásában Budapesten 
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

GOETHE. 

FAUST 
E L S Ő E É S Z E . 

Ford í to t t a SZABÓ M I H Á L Y . 

Ara fiizve 1 frt 40 kr. 

S^jaiSlQjaiSMaiSM^MilSMaiMaSJlSÍSJallSME 
A tFrankl in-Társula t , kiadásában Budapesten megjelent 

és minden könyvárusnál k ipha tó : 

NÉMET BESZÉLYEK 
írták 

Ebers György,. Heyse Pál, Hpielhiigen Frigyes, 
Stifter Adalbert, Storm Tivadar, Zsáokke Henrik. 

Ára vászonkötésben 2 frt. 

TABTALOM: Ebers Gy. Egy szó. Begény. Fordította 
Kaeziány Géza. — Heyse P. A grófi kastélyban. Beszély. 
— Spielhagen Fr. Az utolsó órában. Fo:d. Halasi Ala
dár. — Stifter A. Brigitta. Beszély. — Storm T. A kas
télyban. Bessély. Ford. Ballá Mihály. — Zschokko H. 
A szegény vütshirei lelkész naplójából. Beszély. 

GOERTH A. 

A TANÍTÁS MŰVÉSZETE 
Útmutató azon tanítók számára, 

kik hivatásukban mesterré kivánják magnkat kiképezni. 

Fo.-ditotta éa átdolgozta 

Dr . H A V A S G Y U L A 
Besztercze-Naszódvánnegye kir. tanfelügyelője. 

Egyedül jogosított magyar kiadás. 
Ára fűzve 1 frt. 

1888. július. 1 3 9 . sz. 1888. július. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a H. Tud. Akadémia megbízásából azerkeazti 

GYULAI PÁL. 
TARTALOM: 

Irányesimék iparunk érdekében. - Keleti Károlytól. 
Idősb Görgey István munkája. (II.) — Hunfalvy Páltól. 
Adalék BathorF István életéhei. (I.) — Csopey Lászlótól. 
Egy leány mint öivegyassxony. Regény. (I) Pálffy Alberttól 
Költemények: Egy boldogtalanhoz. I—III. — írj. Apáthy 

Istvántól. — Májusba i egy kérő. — Barna után Lévay 
Józseftől. 

Báré Kemény Zsigmond. — Lánczy Gyulától. 
Sand György. — Haraszti Gyulától. 
gchnchardt legújabb füzete. — Katona Lajostól. 
Értesítő. Faragó Gy.: A világ árvája. —ld. — Jókai M.: 

A három márványfej. — Br. — Batemann : Great Lan-
downers of Great Britain. — Nagy Lászlótól. — Lermo-
liefF: Le opere dei maestri italiani. —x. — Kirándulók 
zsebkönyve. —y. 
A BUDAPESTI SZEMLE megjelen évenként tiienkétsier ÍM 

Ívnyi tartalommal. 
A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közön 

séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják i 
szellemeket s mintegy közvetítő kivan lenni egyfelől a szak
tudomány és a mivelt kr'z nség, másfelöl a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nenuit-
gazdasági közleményeknek, a m. tud. akadémia nemzetgazdi. 
sági bizottságától támogatva. 

Megjelen évenként 12-szer 10 ivnyi havi füzetekben. Előfi
zetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, 8«e-
linski György cs. k. egyet, könyvárus, I. Stefansplatz Nr. d. 

As előfizetési pénzek az alulirt társalat kiadó-hivatalába kül
dendők be, vagy a könyvárusokhoz a kik szintén föl vannak 
hatalmazva elfogadásukra. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

A MOHAI 

GNES 
FORRÁS 

hazánk egyik legszéDsavdusabb 

IAVAIYIJVIZE, 
végyelmezv. dr. Lengyel Béla egyetemi tanár nr Által. 

Ajánlva a bel- ét külfö'd számos orvoai tekintélyei által <&• 
leg a lélegzési-, emésztési- s ntigycső-szervek hurutot 
bántalmalnál hatásosan gyógyítja a Uhacliitis-, gör-
vélj -, vese- é9 köszvéoybajokat, ép ugy használható H ta
gok CSÚZOS bajainál, gyermekeknél meggátolja a tnlságoi 
gyomor-savany képződést • fokozza az idegrendszer 
tevékenységét. Gazdag szénsav tartalma folytán ezen üdíti 
savanyúvíz a legkellemesebb ízzel bir s borral használva 
Igen nagy keletnek örvend. 
fríz tSlM.bea ' , , . _ • . s. •• szerk klr. 

sH.s.skor l £ < l e S k l l I V J j . , " l ; . s » > » ' i » a i U -
kaphat*: « J « » » ^ ' E » * m m " " ' s y •mMm9 ti.il BodapesUs. 

Úgyszintén minden gyógyszertárban, fUszerkeresko* 
désben és vendéglőben. 

A «Franklin-Tár3ulat» kiadásában Budapesten meg
jelent és minden könyvkereskedésben kapható : 

LEGÚJABB 

HÁZI TITKÁR. 
MAGVAR LEVELEZŐ É3 ÖNÜGYVÉD 

vagyis elméleti és gyakorhti vezérkönyv a közéletben 
előforduló mindennemű levelek, folyamodványok, kór
vények, felebbszések, jogügyleti okiratok helyes szer
kesztésére iparosok, kereskedők, mezőgazdák, hivatal

nokok és magánosok használatára. 

Szerkesztette Farkas Elek. 

Kilenczedik a legújabb törvénykezésre való tekintettel 
teljesen átdolgozott kiadás. 

Ára fűzve 2 frt 40 kr. Vászonba kötve 3 frt. 

Franklin-Társalat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4. szám.) 
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30. SZÁM. 1888. BUDAPEST, JÚLIUS 22. XXXV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSAG és | egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre... 6 • 
. | egész évre 8 frt CBnpán a VASÁRNAPI UJSAG ~T,. I félévre _ 4 « Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : ! egéaz évre 6 frt 

[ félévre „ 3 • 
Külföldi előfizetésekhez a pontailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

Dr. BALOGH KÁLMÁN. 
1835-1888. 

HA NEM magyar tudósnak születik, valószi-
szinüleg még hosszú életre számíthatott 
vala. Nem véletlen dolog, hegy a magyar 

tudósok és tanárok annyija hal meg javakorában. 
Minő életpályát fut meg a legtöbb magyar tudós, 
mire a tudomány szellemi kincseit magának 
egybegyűjtheti. És milyen azután is a mi viszo
nyaink között munkája és küzdelme ? A nagy 
kultúrnépek tudományos világával szemben a 
magyar tudós idegenül s alig méltányolva, — 
itthon pedig társak és támogatók nélkül, meg 
nem értve és magára hagyva, — kénytelen tért 
keresni és foglalni magának. A mikor pedig a 
közügyek javára küzd és harezol, akkor óh, 
mennyi közönynyel és tehetetlenséggel kell 
szembeszállnia! A tudósnak és a közügyekért 
munkálkodónak Magyarországon nehéz a mun
kája! Százszor is kell kalapácsával sújtania a 
megdolgozandó vasat, hogy nyoma lássék, mert 
ez a vas minálunk még nem izzó, de jéghideg! 
És mindezekkel szemben, a ki a tudományért 
és a közügyekért lelkesül, annak vajmi sok a 
tennivalója nálunk. Hisz kultúránk néhány na
pos és versenyt szeretnénk futni ebben a külföld 
évszázados haladásával. Balogh Kálmán olyan 
magyar munkás volt, ki a tudományért és a köz
ügyekért lelkesült és küzdött ifjúkorától haláláig. 
Munkálkodott szüntelenül, hallatlan erőfeszítés
sel, úgy, a mint az szokott dolgozni, a ki nem 
bérért, de lelkesülósből fáradozik. És ennek a 
nagy és nemes léleknek évtizedekre terjedő, foly
tonos, mértéket nem ismerő munkája megölte a 
testet. Megölte a túlerőltető munka. Megölte 
élete derekán.* 

E megdöbbentően igaz szavakat mondta ki 
kulturális közéletünk egyik kitűnősége, dr. Fo
dor József, barátjának, tudós- és tanártársának, 
dr. Balogh Kálmánnak koporsója fölött, a kinek 
elhunyta nagy és ki tudja mikor pótolható vesz
teségét jelenti a magyar orvosi világnak, egye
temünknek, fiatal orvosi irodalmunknak, mely
nek ő hazánkban egyik úttörője, fáradhatatlan 
bajnoka, mondhatni, megalkotója volt. 

Élete pályájának főbb adatait az orvosi orszá
gos kongresszus alkalmából még nincs három 
éve, hogy közzé tette a "Vasárnapi Újság», a mely 
lap szintén szerencsés volt munkatársai és ba
rátai sorába számíthatni a kitűnő szakférfiút. 
Akkor még életerejének java teljében volt, olyan 
testi szervezettel, mely egy századot igért, a ki
nek aczélozott szervezetére a folytonos és kitartó 

munka nem birta rá nyomni az erjedés jeleit, 
úgy, hogy a legjogosultabb reményekkel tekint
hettünk a tudomány érdekében még ezentúl ki
fejtendő munkássága elé. 

S íme egy év és beállott a kinos testi és lelki 
szenvedések kegyetlen korszaka, mely két évi 
folytonos élet és halál közt lebegés után kiol
totta a nemes életet.mely oly bámulatosan hasz
nos tudott lenni azon a téren, melynek még mi 
nálunk nem nagy számmal vannak hivatott baj
nokai s talán nincs egy sem, a ki munkásságban, 
termékenységben egy sorba volna ő vele állítható. 

Ki hitte volna még akkor, hogy csakhamar 

ismét föl kelend ellevenítenünk a hivatásának 
élő, lelkes tudós életének emlékezetét abból a 
szomorú alkalomból, mely mindnyájunknak vég
zete, de melyet ő nála még nagyon későre be-
következendőnek hinni teljes jogunk vala. Avagy 
nem volt-e fölkent bajnoka annak a tudomány
nak, mely háborút visel a halál ellen s nem egy
szer riasztja el a szenvedő ágyától ? 

Dr. Balogh Kálmán, a budapesti magyar 
királyi tudomány-egyetem rendes tanára, a 
magyar tudományos akadémia rendes tagja, 
az orvostani irodalom legmunkásabb magyar 
művelője, az egyetem orvosi karának dékánja. 

• „ 

Dr. B A L O G H K Á L M Á N . 
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1835-ben született Szolnokon, hol atyja, ki 
még ma is él, sóhivatali tisztviselő volt. Elemi 
iskoláit szülőhelyén, gimnáziumi tanulmányait 
az egri liczeumban, az orvosi tanfolyamot a bu
dapesti egyetemen végezte. Orvostudorrá lett 
1859-ben. Orvostudori oklevelének elnyerése 
után Czermák János akkori budapesti egyetemi 
tanár mellett mint tanársegéd nyert alkalmazást 
s az élettannal foglalkozott kiválólag. 1863-ban 
a kórélettanból magántanári képesítést nyert. 
1863 deczemberben a kolozsvári orvossebészi 
intézethez neveztetett ki, hol a sebészek számára 
mint rendes tanár az élettant, általános kórtant 
és törvényszéki orvostant adta elő és a klinikai 
bonczolatokat végezte. 1867-ben a budapesti 
egyetemhez neveztetett ki rendes tanárrá, hol 
előbb az akkor még fennállott orvos-sebészi tan
folyamban a sebészek számára az elméleti or
vostan tárgyait adta elő, később, e tanfolyam 
megszűnése után, 1872-ben a gyógyszertan ren
des tanára lett és mint helyettes az általános 
kórtan tanításával bízatott meg. 

Mint tanár a modern orvos-természettudomá
nyi iskolának volt képviselője s ezen iránynak 
nálunk meghonosításában ernyedetlen kitartás
sal fáradozott. Előadásait, melyek igen látoga
tottak voltak, számos experimentummal kisérte. 
Budapesti tanárrá történt kinevezése után az 
orvostanári testület nemsokára jegyzőjévé vá
lasztotta, mely tisztet több éven keresztül vi
selte, mígnem 1881-ben orvoskari dékánná lön 
és az orvostanár-testületnek évről-évre újra nyi
latkozó bizalma folytán, mint ilyen 8 éven ke
resztül vezette mindenre kiterjedő gondossággal 
és tapintattal a budapesti egyetem orvosi kará
nak adminisztratív ügyeit. 

Tanári működése az ifjabb nemzedék tudo
mányos nevelésére sikeres, a folyton előre tö
rekvésre buzdító volt s tanítványai szeretetét 
nyerte meg számára; adminisztratív működésé
ben ritka kötelessegérzetével és rendszeretetével 
tanártársai osztatlan bizalmát, s az ifjabb nem
zedék őszinte tiszteletét tudta magának biztosí
tani. De ez érdemeinél is maradandóbbakat 
szerzett a hazai orvosirodalom terén, melynek 
tevékenysége oroszlánrészét, ifjúsága és legszebb 
férfikora javaerejét szentelte. 

Mint író eddigi összes orvosirodalmunkban 
páratlanul áll termékenység tekintetében. E mű
ködésében sokoldalú volt és fejlődő orvosi iro
dalmunknak sok tekintetben irányt adott. Önálló 
tudományos észleletek és búvárlatok közlése által 
ifjú orvosi irodalmunkban az elsők közé tarto
zott, kik ez irányban serényebb tevékenységet 
fejtettek ki. Ez által irodalmunkban is érvényt 
szerezett ama felfogásnak, hogy a tudományos 
fejlődés és elöhaladásnak igazi magvait nem 
a nagyobb szemeivényes gyűjtő munkák, hanem 
a tudományos kérdéseket önálló vizsgálatok, 
észleletek és kísérletek alapján fejtegető érteke
zések képezik. Ezzel a kutatás, önálló vizsgálódás 
és észlelés iránti kedvet ébresztette tanítványai 
s hason gondolkodású barátaiban, kiknek a szö
vettan, élettan és kórtan terén, s főleg az agy 
működése körül tett nagybecsű vizsgálatai ós 
közlései által vezére volt. 

De e mellett irányt adott a nagyobb terje
delmű összesítő irodalmi munkálkodásnak is. 
Balogh e téren úttörő volt. Tőle bírjuk első ma
gyar orvosi tankönyveinket. Még 1864/5-ben 
kiadta nagyobb terjedelmű «Élettanát*, majd 
«Altalános kortanát* és később «Gyógyszerta
nát*. 1879-ben kiadta a • Magyar gyógyszer
könyv kommentárját*, mely legszebb emléke 
az ő fáradhatlan szorgalmának és kitartásának. 
Ez talán az egyetlen magyar orvosi nagyobb 
kiadvány, mely rövid két óv alatt teljesen elkelt. 
1883-ban egy orvosi műszótárt is szerkesztett 
többek közreműködésével. 

Mint orvosi publiczista huszonöt óv óta volt 
főmunkatársa az «Orvosi Hetilap »-nak, melyet 
akkor, midőn a magyar orvosi irodalom még böl-
csejében volt és magyar orvosíró csak gyéren 
találkozott, jó ideig önmaga el tudott látni szel
lemi táplálékkal. S azt a lelkesedést, mely őt e 
tevékenységében áthatotta, mily örömmel oltotta 
volna át mindenkibe! Az orvosi új nemzedék 
tehetséges tagjait ki tudta szemelni s szeretetre
méltó közlékenységével meg tudta nyerni az 
irodalmi működésnek, szünetlenül ösztönözve 
és megifjudó lelkesedéssel buzdítva az igaz, ön
zetlen munkára, az orvosi szakirodalom fejlesz
tésére. 0 tette negyedszázados munkásságával 
azt, hogy ma orvosi irodalmunk munkások nél
kül nem szűkölködik. 

Az egyetem orvosi karának a művelt nyugat 
államainak színvonalára emelése, az orvosi rend 
tekintélyének érvényesítése voltak vágyai, mik
nek szolgálatában semmi tisztességes munkától 
s áldozattól vissza nem rettent. 

Társulati téren hasonló serény tevékenység 
jellemzi Balogh Kálmán működését. Még tanár
segéd korában titkárává választotta a természet
tudományi társulat. Később e társulat választ
mányi tagja, majd 1872 óta alelnöke lett. Nem 
kevesebb befolyással volt a budapesti királyi 
orvosegyesület működésére. Mint választmányi 
tagjának és később alelnökének nagy része volt 
abban, hogy az egylet tudományos működése az 
utóbbi években tetemes lendületet nyert. 

A magyar tud. akadémia 1864-ben levelező, ! 
1877-ben rendes tagjává választotta. Élettaná
nak első kötetét még 1864-ben a Marczibányi-
alapítványból 200 aranynyal, Gyógyszertanát 

j 1884-ben a Fáy-alapból 1800 frtnyi jutalomban 
1 részesítette. A magyarországi gj'ógyszerészek 

általános egylete és midőn betegsége miatt al
elnöki tisztjéről lelépett, 1886-ban a budapesti 
kir. orvosegyesület is tiszteletbeli tagjává válasz
totta. Rendes tagja volt az országos közegészsegi 
tanácsnak és mint ilyen előbb az első ós ujabban, 
a lefolyt évben a második magyar gyógyszer
könyv szerkesztésében szerzett magának érde-

j meket. Az 1885. evi I. országos orvosi és köz-
J egészségügyi kongresszus egyik szakosztályának 
! elnöke volt. A király a közélet terén szerzett 

érdemeinek elismeréséül 1»8l-ben a vaskorona 
; Hl. oszt. lovagrendjével díszítette fel. 

Barátja és tanártársa, dr. Laufenauer Károly 
1 egy meleg hangú emlékezésben a következőleg 
j jellemzi működését: 

«Balogh hazai orvosi rendünk egyik legkivá-
; lóbb alakja volt, méltán Balassa mellé sorozhat-
! juk: a mi Balassa az orvosi gyakorlat terén volt, 
; az volt Balogh az elmélet és az orvosi irodalom 
; mezején. Mint tudós valódi encyclopaedista, ér-
t tette az orvosi tudomány minden ágát, s nem 

termett a külföldi irodalom terén könyv vagy 
füzet, melyet Balogh ne ismert, ne olvasott 
volna. Mindenki egyaránt bámulta csodálatra- i 
méltó olvasottságát. De csakis oly edzett és szí
vós szervezet bírta ki ama fáradságos munkát, 
melyet Balogh nap nap után, év év után vége
zett. A hajnal nem egyszer találta íróasztalánál, 
lakásán hisztorikussá vált a balkon melletti ab-

: lak, mely éjfélig mindig és reggelig nagyon sok
szor ki volt vilugitva; jeléül, hogy a tudós tanár 
még mindig íróasztalánál dolgozik. De azért 
reggel 7 órakor már előadást tartott, azután szi
gorlatoknál elnökölt, végezte dékáni teendőit, és 
így ment ez szünet nélkül egész estig, mikor 
leginkább az «Orvosi hetilap» szerkesztésével fog
lalkozott, melyet egymaga állított össze és korri
gált is számos éven át. Mindeme dolgai mellett 
evek hosszú során át folyton nagyobb és nagyobb 
tankönyveket irt, részt vett az akadémia tárgya
lásaiban, az orvosegyletben, természettudományi 
társulatban előadásokat tartott. Neki mindenre 

I volt ideje — és mégsem végzett soha" felületes 
munkát. 

De nemcsak az orvosi tudományt és irodal
mat ismerte alaposan, általános egyéni művelt
ségé is oly magas polczon állott, minővel csak 
elvétve találkozunk. Több nyelven beszélt és 
irt; politikai, közgazdasági, történelmi, nyelvé
szeti, szépművészeti, stb. ismeretei mindenütt 
feltűnést keltettek, nem lehetett Baloghgal oly 
társalgást megkezdeni, oly themát szóba hozni, 
melyhez ő a legavatottabban hozzá nem szólha-

i totti volna. 
Élénk előadása, világos és határozott rhetori- ; 

| kaja mindenkit lebilincselt. Tapintatos beszéd- | 
modora, minden erőszaktól ment működése 

| kedvenczévé tették tanártársainak és tanítványai-
; nak. 0 volt lelke az orvoskari fakultásnak, de j 
I hatalmát nem éreztette soha senkivel. A mit, 
I mint ember, mint pártfogó, mint jó barát tett, 
j azt csak azok tudják, kik védő szárnyai alatt 
I növekedtek, s azon szerencsében részesültek, 

hogy barátjainak vallhatták magukat. Egyik leg-
| nemesebb jellemvonása volt, hogy a fiatal orvosi 
I nemzedék viszonyaival, reményeivel, aspirácziói-
i val szeretett foglalkozni. A törekvő fiatal orvo-
j sokat mindig társaságába vonta, szeretett azok 
i körében időzni s ha megesett, hogy vig vacsora 

után a társaság szétoszlott, mindenki azon be-
| nyomással távozott, hogy ma többet tanult, 

mintha egész éjjel — könyv mellett ült volna. 
j Fiatal barátjai körében melegedett fel ő igazán, j 
I itt érezték leginkább nemes szivének önzetlen l 

dobbanásait, mindenkihez volt nyájas, de nem 
egyszer dorgáló szava is. Páratlan gondoskodása 
az egyének kiválasztásában tanúsított kitűnő 
emberismerete folytán, évek multával egész sora 
a jeles orvosoknak neki köszöni jelenét és jövő 
jét. Fodor, Mihálkovics, Hógyes, Plósz, Kézs-
márszky, Navratil budapesti egyetemi tanárok, 
Kolozsvártt Purjesz, Rózsahegyi, Bókai és még 
sokan mások, az ő szellemi befolyása és idomító 
keze alól jutottak ama magas polczra, melyet 
most elfoglalnak. 

Mint író, ő volt voltaképi képviselője a magyar 
nemzeti orvosi irodalomnak. Mindig figyelemmel 
kisérte a külföldi irodalmat, de mindig hangoz
tatta azt is, hogy az idegen tudósok munkálatait 
nem kell bámulni vagy szó nélkül aláírni, hanem 
dolgozni és búvárkodni kell, mert az isten a ma
gyar embernek is adott észt. És valóban, Balogh 
működése kitörülhetetlen mai ad az orvosi iro
dalomban. Nemcsak maga dolgozott annyit, mint 
az egész orvosi fakultás együttvéve, de másokat 
is folyton tettre, munkára serkentett.* 

Másik tanártársa és barátja, Réczey Imre, aki 
önfeláldozásig menő szeretettel ápolta és kezelte, 
a következőket irja betegségéről: 

«Az egy emberöltőn át folytatott, pihenést 
nem ismerő szellemi 'munka, három évtizeden 
át vívott szakadatlan szellemi küzdelem a bol
dogult vas-szervezetét megtörte. Mintha előérzete 
lett volna, hogy az ő munkaideje rövidebb a 
többiekénél, sietett azt kihasználni, minden per-
czet magasztos hivatása szolgálatának szentelni. 
S férfikora delelőjén szellemével lépést tartani 
nem tudó szervezete a szolgálatot megtagadta. 
Már több évvel ezelőtt egy idülten fellépő veselob 
mutatkozott nála, mely rövid ideig tartó rosszul
létekkel bár, de igen lassú léptekkei haladt előre. 
Egy 1886. évi május hóban fellépett tüdőlob 
végre kiragadta tevékenysége köréből. Ekkor 
orvostársai tanácsára Kissingenbe utazott. Az 
utazás fáradalmai, az utazás alatti hűvösebb 
időjárás a veselobot annyira fokozták, hogy már 
Kissingenbe általános vízkór tüneteivel érkezett; 
baja egyre súlyosbodott, s a tanácskozásra felkért 
Sorier kissingeni orvos, valamint Leube tanár 
Würzburgból a katasztrófa beálltától féltek. 
Négy heti ott tartózkodás után végre hazaszál
líttatott 1886. augusztus 15-én, reménytelen 
állapotban. S itt kezdődött szenvedésének hossiú 
sora. Bámulatos türelemmel és kitartással élte 
keresztül ez utolsó két évét. Csak gyermekei és 
orvosai, kik a beteg ágyát remény és rettegés 
közt odaadó szeretettel állták körül, tudhatják 
elmondani, mennyit szenvedett. Közel félévi 
tartam után állapota javult, a vizenyő teljesen 
eltűnt, s 1887. tavaszán és nyarán annyira ja
vult a bántalom, hogy 1887. szeptemberében 
egyetemi előadásait — egy évi szünet után 
— újból megkezdhette, s a lefolyt egész tanév
ben kitartással és önkimélet nélkül, lelkiisme
retes pontossággal megtarthatta. De már ez évi 
tavaszszal a lábak vizenyője újra jelentkezett, s 
május hó közepén ágyba került, melyet többé 
élve el nem hagyott. Égy aj roham e hó 15-én 
délelőtt 10 órakor, 53 éves korában véget vetett 
életének.» 

Tegyük itt hozzá, hogy Balogh Kálmánt min
den valószínűség szerint betegségének már első 
rohamában elragadta volna a halál, ha oly rend
kívül gondos gyógykezelésben és ápolásban nem 
részesül. A budapesti egyetem orvosi karának 
egyik legszebb vonása az a szeretetteljes kolle
gialitás, melylyel tagjai egymás bajában részt 
vesznek. Ha valamelyiküket vagy családjuk tag
jait valamely betegség látogatja meg: azonnal 
segítségére siet az egész fakultás. Balogh Kál
mán betegágya is odagyüjté tanártársait, ugy 
hogy soha sem maradt felügyelet nélkül. A 
résztvevő kollegák majdnem állandó konzílium
ban gyülekeztek ágya körül. Régi barátai, dr. 
Korányi Frigyes és dr. Réczey Imre, a kik 
Kissingenből hazatérte óta gyógykezelték, nagy 
elfoglaltságuk mellett is naponkint több órát 
töltöttek ágya mellett, s ez utóbbi maga moso
gatta, kötözgette sebeit. Szintén mindennapi 
látogatója és gondozója volt egykori tanítványa, 
most tanár-társa és barátja, dr. Hőgyes Endre 
jeles tudósunk. Fia és assistense, Révfy Jenő 
fáradhatatlanok voltak ápolásában. Elmondhatni, 
hogy nagyobb gondozásban, mint ő, Frigyes 
császár sem részesült. 

Mi haszna volt az önfeláldozásig menő ápo
lás, mi haszna az orvosi tudomány minden erő
feszítése egy olyan baj ellen, melyről mindenik 
tudta, hogy arra enyhet már csak a halál adhat! 
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Temetése e hó 17-én ment végbe. A ravatalra 

letett koszorúk, melyeket külön kocsi szállított a 
sírkertbe, tanúi voltak annak a szeretetnek, mely
ben ő mindenki előtt részesült. Az akadémia, a 
budapesti és kolozsvári orvoskari tanártestüle
tek, a budapesti kir. orvos-egyesület, a termé
szettudományi társulat, a budapesti egyetemi 
magántanárok, a közegészségi egyesület, a gyógy
szerésztestület, az egyetem rektora és tanácsa, az 
egyetemi orvos- és gyógyszertan-hallgatók, köz
tük a katonai szolgálatban levők díszegyenruhá
ban s a nagy közönség mind képviselve voltak 
az elhunyt temetésén. 

A sírnál, mint érintők, dr. Fodor József, or
voskari prodékán tartott rövid, de megható bú
csúztatót, melyet az elköltözött drága halotthoz 
intézett következő szavakkal végezett: 

«Te, nagylelkű kiszenvedett halottunk, ne zú
golódjál ott az égben, kora halálod miatt; közös 
a te sorsod annyi jeles magyar tudósnak és ta
nárnak sorsával. És ne zúgolódjál, mert íme kar
társaid, barátaid, tanítványaid, kik itt sírod 
körül állunk, és más ezerek szerte az országban 
s azon kívül is, nem tested évei számai szerint 
de nagy lelked tettei szerint Ítélnek. És ne zú
golódjál, mert hisz eleget éltél arra, hogy lelked 
örökké éljen! Balogh Kálmán! mi testedet át
adjuk e sírnak — Isten vele! — De lelkedet 
mindnyájan, családod, tanártársaid, tanítványaid 
magunkkal viszszük szivünkben. Lelked emléke 
örökké fog élni!» 

AZ ALMOK ELRÖPÜLTEK. . 
Az álmok elröpültek, 
A valóság maradt. 
— Puha fészkükbe ültek 
A zengő madarak. 

Röpködtek ágról-ágra 
Egymás után, híven... 
— Mint énekes madárka, 
Ugy repdesett szivem. 

Dalolta, hogy szeretlek, 
— Madár-párját a hím — 
Ajkad-, szemed-, szivednek 
De csattogott a rím 1 

Megértők, viszonoztuk 
A hűség-eskü-szót, 
És szépen összehoztuk 
A fészekhez valót. 

Az álmok elröpültek, 
A valóság maradt; 
Puha fészkükbe ültek 
A zengő madarak. 

S már nőnek, tollasodnak 
Az édes uj lakók — 
Jaj istenem, maholnap 
El, tova szárnyalók . . . 

— De mily csodás igézet 
Az ott az ág logán : 
Ha már a nyár belépett, 
Nem zeng a csalogány, — 

S milyen csodás igézet 
Ez itt kis fészkemen : 
Zeng, zeng dalom tenéked 
Örökké — szerelem! 

DÖMÖTÖR PÁL 

RAJZOK LENGYELORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL 

A várnai hős. 
A magyar történelem egyik leggyászosabb em

léke fűződik ahhoz a névhez, melynek viselőjéről 
e sorok kívánnak emlékezni. A magyar-lengyel 
történelmi közösség kérdése kevés pontjában ré
szesült eddig oly gyér megvilágosításban, mint 
abban, mely lengyel Ulászló alakját, egyéniségét, 
korát és élete sorsát illeti. Ezeknek ismerete a 
lengyel történelem világításában, adataiknak egy
beállítása, eredeti lengyel források nyomán, ha 
tán nem mindenben állhat is meg megjegyzés 
nélkül, mégis sok ismeretlen részlettel bővítheti 
ki hazai történetünk rendszerét, s becses tám
pontul szolgálhat a kutatónak. 

; \ 

VÁRNAI ULÁSZLÓ. 

Midőn Ulászló-Jagelló, Lengyelország királya, 
. 48 évi uralkodás után sírba szállt, idősebb fia, 

Ulászló, még alig volt tíz éves. Az uralomra vágyó 
lengyel oligarchia mit sem óhajtott jobban, 
mint a trónutód e kiskorúságát arra használni 
fel, hogy befolyását növelje, s állását megszilár
dítsa. De a tiszteletreméltó Olesnicki bibornok 
minden igyekezetét felhasználta, hogy Ulászlót 
törvényes uralkodónak ismertesse el, s hogy az 
ifjú kora iránti aggályokat is legyőzze, egy köny
vet mutatott fel a rendeknek, melyet a krakkói 
székesegyház Nagy Kázmértól kapott s melynek 
czímlapja e nagy király koronázását tüntette föl, 
szintén zsenge korában. 

Ulászló királylyá választatván, anyjából ós 
több egyházi és világi méltóságból álló tanács 
vezette az ügyeket nagykorúságáig, de a nélkül, 
hogy helyreállíthatta volna a rendet, melyet fő
kép a papság és nemesség versengései zavar
tak meg. 

Nemsokára másnemű zavarok is élesztették 
a bonyodalmakat. Zsigmond császár ós ma
gyar király alig szerezte meg Csehországot, Ma
gyarországra visszavonultában útközben meg
halt, s halála előtt Albert főherczeget jelölte ki 
utódjának Magyar- és Csehország trónjára. De a 
cseh rendek egy része nem nyugodott bele 
Albertbe, hanem a lengyel király fivérét, a 
még csak 11 éves Kázmért akarta elhívni a 
trónra. 

Ulászló és a lengyelek örömmel fogadták az 
ajánlatot és Ulászló sereget gyűjtött, hogy fivére 
ügye támogatására Csehországba küldje. De a 
csapatok még át sem lépték a határt, mikor már 
Albert hatalmába kerítette Prágát és megkoro
náztatta magát. Ulászló csapatai nem mertek 
szembeszállani a csehek túlnyomó erejével, s 
jobbnak látták döntő ütközet nélkül visszavo
nulni. Ulászló ekkor töltötte be 15-dik évét, s a 
piotrkovi országgyűlés (1439) ünnepélyesen rá
ruházta most a kormányzás jogát. 

Az Albert és Ulászló közt fenforgó viszály meg 
oldása most már diplomácziai utón kísértetett 
meg. Boroszlóban 1439-ben összeültek a két or
szág hivatalos képviselői, Albert maga szemé
lyesen jelent meg. De a lengyeleknek azon aján
latát, hogy a cseheknek szabad választás enged
tessék, Albert nem fogadta el, minek következté
ben a tárgyalások ismét fennakadtak. 

Mig a helyzet bizonytalansága tovább is tar
tott, Albert a törökök ellen volt kénytelen 
menni, kik H. Amurat szultán vezetése alatt 
már Erdélyben és Szerbiában garázdálkodtak. 
De betegsége megakadályozta Albertet abban, j 
hogy a török ellen sikerrel hadakozhassék. ' 
Elkapván a katonái közt pusztító ragályt, Bu
dára, s onnan Bécsbe visszasietett, de útközben \ 
meghalt. 

Albert Erzsébetet, Zsigmond császár leányát j 
vette nőül, de a házasság gyümölcse eddig | 
csak két lány volt, a harmadikkal most volt | 

várandós a császárné. Férje halála után mindent 
elkövetett, hogy a magyarok hűségét és ragasz
kodását megtartsa magának, de a helyzet olyan 
volt, hogy Magyarországot mindenfelől a török 
támadás fenyegette s ily körülmények között a 
kormányzás feladata erős kezeket követelt meg, 
minél fogva a közfigyelem Ulászló lengyel király 
felé fordult. 

Hunyadi János, hazafias lelke rögtön átértette 
Erzsébet helyzetét s Magyarországra nézve sza
badulást csak a lengyel király segítségében lá
tott. De hogy mindkét fél érdekeinek elég le
gyen téve, a helyzet megoldásának azt a módját 
ajánlotta, hogy a császárné nyújtsa kezét az 
ifjú lengyel királynak. Erzsébet nem is ellenke
zett, csakhogy a szíve alatt hordott gyermek 
sorsát biztosítsa, s ehhez képest fényes követség 
indult Krakkóba 1440-ben, hogy a királyságot 
Ulászlónak felajánlja. 

Ulászló csak kelletlenül egyezett bele a ter
vezett házasságba, mert Erzsébet jóval idősebb 
volt nálánál. Mindazáltal győztek a politikai 
tekintetek, s Ő késznek nyilatkozott már Erzsé
betet nőül venni, midőn megtudta, hogy Er
zsébet fiat szült, kit Lászlónak kereszteltek. 
Most már Erzsébet volt az, a ki megmásította 
szándékát s hallani sem akart többé Ulászlóról, s 
fölhívta a magyar nemzetet fia jogai védelmére. 
Ulászló azonban ragaszkodott a korábbi megál
lapodásokhoz, s hogy követelésének súlyt sze
rezzen, egy hadsereg élén elhagyta Krakkót s 
Késmárkon át Buda felé tartott. 

Hanem e közben már Erzsébet párthívei meg
koronázták Szent István koronájával a gyermek 
Lászlót. S mivel Szent István koronájának oly 
szentséget tulajdonítottak, hogy e nélkül a ko
ronázást is érvénytelenek nyilváníthatták, eleve 
gondoskodtak arról, hogy Ulászló elől a szt koro
nát is Bécsbe szállítsák. így állván a dolgok, Ulászló 
hívei kénytelenek voltak Szt István sírjából egy 
más koronát hozni napvilágra, s avval övezni 
Ulászló halántékát. De bár Hunyadi egészen 
Ulászló pártján állt, a nemzet szomorú jóslato
kat fűzött ehhez a fordulathoz. 

Az Erzsébet és Ulászló közt meghasonlott 
nemzet kebelében teljes erőből kitört most a 
polgárháború, melynek csak Cesarini pápai kö
vet fáradozása vetett véget, ki megegyezést akar
ván létrehozni Erzsébet és Ulászló közt, rábírta 
őket, hogy Óváron találkozzanak s e találkozás 
következtében a béke meg is köttetett, oly feltétel 
alatt, hogy Ulászló nőül veszi Erzsébet idősb 
leányát, Lászlónak pedig visszaszerzi Ausztria 
birtokát. E megállapodások után Erzsébet épen 
vissza akart térni Budára, mikor hirtelen 
meghalt. 

Cesarini politikájának, melylyel az Ulászló és 
Erzsébet közötti kiegyezést megvalósította, czélja 
volt az európai kereszténységnek a mindjobban fe
nyegető ozmán uralom ellen védgátat emelni. 
E feladat végrehajtására IV. Jenő pápa már rég 
Magyarországot és Lengyelországot szemelte ki. 
Ulászló kész volt a pápa sürgetésére megindítani 
a háborút, előbb azonban Frigyes császárhoz for
dult támogatásért, de sem Frigyes, sem a német 
rend lovagjai nem adhattak segélyt s Ulászló 
csupán a magyarok és lengyelek közreműködé
sével volt kénytelen a háborút megkezdeni. 

Ám Hunyadi hősiessége és hadvezéri tehet
sége ennek daczára diadalt diadalra aratott. 
1443 jul. 22-én Budáról kiindulva, Zimonynál 
átkelt a Dunán 12,600 lovas élén, s behatolva 
Szerbiába, Nis faláig nyomult előre. Nyomában 
Ulászló és Cesarini követték két napi járó távol
ságra, 20,000 emberrel. Murád szultánnak há
rom hadoszlopa ütközött meg egymásután a 
keresztény hadakkal, de a törökök minden vi
tézsége megtört Hunyadi ügyességén. Murád 
kilencz zászló, 4000 fogoly és 2000 halott hátra
hagyásával volt kénytelen visszavonulni. De Hu
nyadi nyomon követte, bevette Szófiát és a 
Balkán hófedett szakadékain át Filippopolnak 
vette útját. 

A Traján kapujának nevezett hegyszoroson, 
mikor a törökök észrevették Hunyadi közeledését, 
egész éjen át vizet folyattak alá a hegyoldalon, 
úgy, hogy reggelre kelve egész jégfal állotta 
útját a magyar lovasságnak. De Hunyadi vitéz 
katonái játszva győztek le minden veszélyt. 
Mindamellett a Traján kapuja elé érve, azt tel
jesen eltorlaszolva találták a törökök által, úgy, 
hogy vissza kellett fordulniok, hogy a Slaticza 
nevű másik átjárót kisértsék meg. Itt aztán do-
czember 24-én véres ütközet fejlett ki, melynél 
a magyaroknak az ellenségen kivül a hógörge-
tegekkel és a hegycsúcsról folytonosan alázuhanó 
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óriási szikla- és jégtömegekkel is küzdeniök kel
lett. De végre elfoglalták a hegyszorost s a ma
gyar sereg a Balkán tetejéről üdvözölhette az 
eléje táruló mosolygó virányokat. 

Tudjuk, hogy Ulászló a fényes győzelmek da
czára, hiába várva a szövetségesek által meg
ígért segédcsapatokra, Hunyadi és Brankovics 
György tanácsára hajlandónak mutatkozott bé
két kötni. A béke meg is köttetett Szegeden 
1444 jul. 15-én tiz évre, oly föltétellel, hogy 
Oláhország Magyarországhoz csatoltatik, s a szul
tán 70 ezer arany váltságdijat fizet elfogott ve
jéért, Mahmud Cselebiért. Az ünnepélyes szer
ződést mindkét fél esküvel erősítette meg. 

Mennyi keserű csapástól, mennyi vérontástól 
menekedett volna meg az ország, ha a szegedi 
szerződés érvényben marad! De tíz nap sem 
telt bele s már Ulászló a pápa ösztönzésére újó
lag a Szentháromság, 
szent István és szent 
László nevére esküdött 
meg, hogy a törökökkel 
kötött szerződés érvény
telen, s hogy szeptem
ber 1-én újra megkez
dik Orsova ostromát. A 
példátlan hitszegés ret
tentően boszulta meg 
magát. Várna az örökre 
intő tanulság, hogy az 
erkölcsi rend nem sért
hető meg a nélkül, hogy 
a megtorlás szellemeit 
ki ne hivná. 

Az érvelés, melylyel 
Cesarini pápai követ az 
esküszegést támogatta, 
az volt, hogy Magyaror
szág nem köthet békét 
a törökkel a Vatikán 
és a keresztény hatal
mak hozzájárulása nél
kül. Hosszas és szenve
délyes vita után végre 
Hunyadi is rá hagyta 
vétetni magát. 

Az uj egyesült ma
gyar-lengyel had 10 
ezer emberrel indult a 
török ellen, s kétezer 
szekér követte nyomon. 
Nikápolyban Drákul 

oláh vajda csatlakozott 
még a sereghez ötezer 
emberrel, bár alig küzd-
hette le gyászos előér-
zeteit, melyeket egy bol
gár nő jóslatából merí
tett s melyeket megerő
síteni látszott egy meg
döbbentő természeti tü
nemény i s : t. i. köz
vetlen a szerződés meg
szegése után egész Ma
gyarországot irtózatos 
földrengés reszkettette 
meg. 

Az uj keresztesek 
végig vonultak Bul -
gária síkjain, élén Hu
nyadi háromezer ma
gyar lovassal, utána 
Ulászló s végül a ke
resztesek, kik minde
nütt utjokban feldúlták 
és kifosztották a görög 
és bolgár templomokat, 
borozott a lengyel-magyar 

vül. Babonás félelem vett erőt ennek láttára a 
magyarokon, s kinos sejtelmek közt várták a 
harcz megkezdésére adandó jelt. 

1444 nov. 11-én, Szent Márton napján, a pró
féta futását követő 848-ik Bedzseb hava 9-ik 
napján történt az emlékezetes csata, melynek 
emlékét örökre fogja hirdetni a magyar és len
gyel történelem, mint elrettentő példát. A har-
czot az íjászok kezdték meg, kiknek nyilai alatt 
elsötétedett az ég, majd meztelen fegyverrel ro
hantak egymásra. Karadsa beglerbég megöletett 
s csapatai nemsokára futva szóródtak szét. De 
Murád fohászt intézett az éghez, hogy engedje 
neki a győzelmet, s rendíthetlenül kitartott he
lyén. Ám Ulászló is, Hunyadi tanácsa ellenére, 
mind közelebb férkőzött lengyeléivel a vezér 
sátrához. Látva ezt Murád, rákiáltott janicsár
jaira : «Szakítsátok el az átkozottat kísérőitől, s 

hogy az egész sereg csupa ifjakból áll, egyetlen 
öreget sem látni köztük ?» Mire Azeb bej így 
felelt: «Ha csak egy öreg lett volna is köztük, 
nem kísérelték volna meg ez őrült vállal
kozást. » 

Kétszázötven, drágaságokkal megterhelt szekér 
lett a győző zsákmánya. Lengyelország pedig 
épen pótolhatlan kárt szenvedett, örökre elveszt
vén a korona levéltárát, mely Ulászló kocsiján volt 
elhelyezve. Murád azonnal hírül adta diadalát 
Egyptom szultánjának, s hogy jobban meg
értse, milyen vasembereket győzött le, 25 ó riás 
termetű huszárt és pánczélost küldött, tetőtől tal
pig fegyverben, vállaik felett megerősített szár
nyakkal, kiknek csudájára Ázsia ós Afrika min
den részéből összesereglettek a népek. Azonkívül 
Murád a király fejét is mézben kikészítve el
küldte a brussai kormányzónak. Ez miután 

megmosatta a főt a Ni-
lufer vizében, lándsa 
tetejére szúrva diadal
lal hordoztatta végig 
az utczákon, mint egy
kor a parthusok Cras-
susét. így lett vége az 
alig 21 éves, szerény és 
komoly, népszerű és 
nagytehetségű király
nak, kitől sokat várhat
tak volna népei, ha nem 
hallgatva a pápa taná
csára, adott szavát meg 
nem szegi. Várna gyász
tere az isteni gondvise
lés intő ujja, hogy a 
politika tényei is a köz
morál és a történelem 
örök logikája megingat-
hatlan törvényei alatt ál
lanak, melyeknek meg
sértése önmagában ta
lálja kegyetlen bűnhö-
dését. 

MOHAMEDÁN ZENEKAR. 

MOHAMEDÁN CZIGÁNYNŐK KOLO-TÁNCZA. 

S T E F Á N I A T R Ó N Ö R Ö K Ö S - F Ő H E R C Z E G N É T I S Z T E L E T É R E R E N D E Z E T T 
D O L N A - T U Z L A I N É P Ü N N E P R Ő L . - Boszniai pillanatnyi fénykép »tán. 

Épen Várnánál tá-
sereg, mikor a ré

mítő újság jött, hogy Murád felkerekedett Ázsiá
ból és 40 ezer emberrel már Európába tört be. 
Szemben az egri és váradi püspökök tanácsával, 
kik sürgették, hogy szekérsánczokkal vegyék 
körül a tábort, Hunyadi előnyösebbnek vélte 
nyilt harczmezőn ütközni meg. A magyarok a 
jobb szárnyat képezték Magyarország nagy fe
kete lobogója alatt, míg a lengyelek Szent László 
lobogóját emelték magasra. A királyt magát a 
Báthory István által hordozott Szent-György 
zászlója alatt ötven főnemes vette körül. 

Murád janicsárjaival a czentrumban foglalt 
helyet, előtte karókkal védett árok, melynek 
szélén kopjára tűzve a megszegett szerződés 
emelkedett magasra. Ugyanabban a perczben 
oly erős szélvihar kerekedett, hogy a magyar 
sereg zászlóit foszlányokká tépte a királyén ki-

akkor támadása vesztére válik. Ha közelünkbe 
ér, mint megsebzett vad fog ránk rohanni, akkor 
aztán váljatok szét s egy szempillantás alatt 
fogjátok körül, öljétek meg s Isten és a próféta 
előtt kedves dolgot fogtok cselekedni.* 

Eközben Ulászló vakon rohant előre; de lovát 
egy kardcsapás megsebezte s lefordult róla. Most 
egy Khodsa Khazer nevű öreg janicsár leszelte 
fejet s kopjára tűzve felmutatta. A magyarokon 
páni rémület vett erőt e látványra; eszeveszett 
futásnak eredtek; Hunyadi hiába próbálta visz-
szatartani a szaladókat, végre kétségbeesve a 
csata elvesztése miatt, maga is futásban keresett 
menedéket. Az elesettek közt volt az egri és 
nagyváradi püspök, Báthory István, s maga 
Cesarini pápai követ. 

Mikor a véres győzelem után Murád Azeb bej 
kíséretében végig lovagolt a holttetemekkel borí
tott csatatéren, így szólt: «Nem különös-e 

A TRÓNÖKÖS-PÁR 
UTAZÁSA BOSZNIÁMUL 

Eredeti tudósítás. 

A trónörökös-pár uta
zása Boszniában valósá
gos diadalmenethez volt 
hasonló. Az okkupált 
tartományok lakossága 
valláskülönbség nélkül, 
mesterkeletlen lelkese
désselüdvözölte a«czár» 
fiát és ennek feleségét, 
ki szeretetreméltóságá
val csak úgy elbájolta a 
komoly mohamedáno
kat, mint a kereszté
nyeket. 

Főjelentősége ez uta
zásnak abban áll, hogy 
nyilvánosságra juttatta 
az okkupált tartomá
nyok lakosságának hó
dolatát a dynastia iránt. 
Nincsen kultur-állam, 
mely ily rövid idő alatt 

ennyi sikert tudna fölmutatni egy teljesen más 
világnézletü okkupált területen. Sem az oroszok a 
Kaukázusban, sem a francziák Algírban, sem az 
angolok Cyprusban és Egyptomban nem tettek 
aránylag annyit a lakosságért, mint a bosnyák 
kormány rövid tíz év alatt a bosnyákokért. 

Utakat, vasutakat építettek; javítottak a pa
rasztok és urak sorsán; emelték a kereskedelmi 
forgalmat, segítettek az iparosság állapotán, 
rendbeszedték az erdőket, virágzik a bányászat, 
a népnevelés fokozatosan fejlődik, helyreállott a 
közbiztonság. Zajtalanul, de erélyesen működik 
a közigazgatás. Nagy eredménynek kell tekinte
nünk, hogy a lakosság túlnyomó részében meg 
van sorsával elégedve. 

De tuloznók a képet, ha ezt a haladást olybá 
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tüntetnök fel, mintha ezzel Bosznia reformja 
már teljesen be volna fejezve s monarkhiánk 
kulturmissziója immár minden téren egyenlően 
fogékony talajra talált volna. Annyit azonban a 
viszonyok minden ismerője, sőt a jelen állapot 
külső ellenségei is kénytelenek megengedni, hogy 
Bosznia és Herczegovina helyes, következetes és 
öntudatos irányban kormányoztatik. 

Az érdem első sorban Bosznia miniszterét, 
Kállay Benjámint illeti, azt az államférfiúi, ki
ben alkotó erő és eszely egyaránt párosul. Azok 
közé tartozik, kik egy egész korszakra rányom
ják egyéniségűk bélyegét. A mai korszak neve 
Boszniában a Kállay-korszak lesz, melyet a be
csületes reform alapvető aerájának fognak majd 
nevezni. Hazánkban a múlt században Mercy 
tábornok teremtette meg az ú. n. Banatus kul
túráját, Dél-Oroszországot Bichelieu herczeg czi-
vilizálta; de oly maradandó emléket, mint 
Kállay a megszállott területen, egyik sem emelt 
magának. Mert nemcsak ő, de az egész általa 
megteremtett hivatalnoki kar lelkesednek hiva-

egyaránt felfogják az uj rendszerből rajok há
ramló előnyöket. 

Ezt a benyomást keltette királyunk fogékony 
lelkű fiában a boszniai utazás. A trónörökösnek 
alkalma nyilt a nép minden rétegét az utczán, 
templomaiban, iskoláiban, falun és városon, 
köz- és magánéletében megismerhetnie s a mint 
a tartományok határán mondott felköszöntőjé
ben nyilvánítá: rá nézve az utazás «tanulságos, 
érdekes és kellemes» volt. 

0 fensége a trónörökösné nem kisérte végig 
férjét a hosszas és fárasztó úton, hanem Szera-
jevóból visszajövet Kelet-Bosznia fővárosába, 
D.-Tuzlába tett rövid kirándulást. Lehetetlen leír
nunk azt a fogadtatást, melyben a bájos és elra
gadó fejedelmi asszony mindenfelé részesült, a 
hol csak megfordult. Nemcsak a köteles loyali-
tás, de a szív önkénytelenül nyilatkozó szava 
szólalt meg e marczona alakokból, midőn a meg
jelenésében oly egyszerű, de páratlanul szívélyes 
főherczegnőt megpillantották. Ezek az emberek, 
kik voltakép alsóbb rangú lénynek tekintenek 

felé szólt a zene, s a mint beesteledett, ezer meg 
ezer színes lámpa gyúlt ki s vagy ezer fáklyát 
vivő szép rendben vonult a trónörökösné lakosz
tálya elé. Lelkes «Zivila» kiáltással fogadták a 
fenséges asszonyt, midőn az ablakoknál megje
lent. Közben a Tuzlát környező hegytetőkön ki
gyúltak a tüzek, mintha lángkoszorú övezné a 
láthatárt. Egy óriás meteor sziporkázó lehullása 
is mintegy az ég részvétét jelezte az ünnep örö
mében. Még egy-két nemzeti ének következett, 
azután eloszlott a nép. 

Másnap a trónörökösné végig látogatta a mo
hamedán, a szerb és a katholikus egyházakat, 
melyek gazdagon fel voltak ékítve; mindegyik 
ki akart tenni magáért. 

Ezután következett a Tuzlától egy órányi tá
volságban lévő Simin-hani népúnnep, melyet a 
tuzlaiak rendeztek fenséges vendégök tisztele
tére. Ott volt az egész vidék; a mohamedán 
asszonyok is nagy számmal jelentek meg. Leg
előbb vagy négyszáz tánczos járta a sajátságos 
bájú kólót, legelöl a karcsú derekú mohamedán 

ZVORNIK KERÜLETBELI BOSNYÁK ASSZONYOK BANDÉRIUMA. 

A S T E F Á N I A T R Ó N Ö R Ö K Ö S - F Ő H E R C Z E G N É T I S Z T E L E T É R E R E N D E Z E T T D O L N A - T U Z L A I 
N É P Ü N N E P R Ő L . •— boszniai pillantfenykép után 

tásukért. Nagy részök valóságos apostoli buz
galmat fejt ki s ez biztosítja a sikert e teljesen 
keleti világban. Bámulatosan viselkedett tíz év 
óta a hadsereg is, melynek a lakosságban bizal
mat sikerült kelteni s az azelőtt folyton forrongó 
vulkánikus területen a közbiztonság és állandó
ság érzetét helyreállítani. 

Háladatlanságot követnénk azonban el, ha e 
két főtényező mellett megfeledkeznénk az eddig 
nagyon kevés figyelemre méltatott bosnyák nép
ről magáról. Az összes u. n. déli szlávok közt a 
művelődésre és haladásr a legképesebbek közt 
mindenesetre első sorban áll a bosnyák. Nemzeti 
öntudattal biró, eszes, rokonszenves nép, mely 
a keletiek sajátos gyors felfogásával mindent 
megért; olyan faj ez, mely a monarkhiára nézve | 
szellemi tőkét is képvisel. Számos nemzetet 
megölt már a czivilizáczió: a bosnyákot ki fogja 
csiszolni, mert az képes megérteni előnyeit. S a 
büszke, eredetökre még a spanyoloknál is gőgö-
sebb mohamedán bégek csak úgy, mint a verej
tékes munkája után éldegélő szegény jobbágy, 

mindent, a mi asszony, lázas elragadtatással üd
vözölték a jótékony tündért, mintha csak az ős-
regékben jószerencsét hozó Vila szállt volna le 
hozzájok. 

Dolnja-Tuzla (Alsó Tuzla), a régi magyar sói 
bánság középpontja, aránylag a legéletrevalóbb | 
városa Boszniának. Elénk kereskedelme van, 
értelmes népe igyekvő s a városnak minden fel
tétele megvan arra, hogy a délkeleti Balkánon 
hatalmas gyárvárossá fejlődjék. E mellett a nép 
hiven ragaszkodik régi szokásaihoz s bizonyos 
lovagias vonás jellemzi. 

A fenséges asszony jun. 16-án gyönyörű idő
ben d. u. 4 órakor érkezett Tuzlába. Kíséretében 
voltak Sylva-Taroucca grófné főudvarmesternö, 
gr. Bombelles főudvarmester, b. Kutschera pol
gári adlátus és Vukovics, a kerületi főnök. A 
hangulatot jellemzi, hogy mindenki örömének 
adott kifejezést, az utczákon hullámzott a város 
s a környék lakossága. Nyalka mohamedán ifjak, 
daloló parasztok vetekedtek az esteli fáklyás
menetben való részvétel dicsőségéért. Minden-

czigánynök, kik, mint mindenütt, itt is nagy sze
repet játszanak az ének és z ene terén. Bemuta
tott képünk pillanatnyi felvétel alapján készült. 
A kólóhoz számos zenekar húzta a mélabús 
nótát, köztük rendkívül érdekelte a fenséges ven
déget a mohamedánok kara (1. képünket). Bege-
korba illő látvány volt, mikor vagy kétszáz 
zvorniki bosnyák asszony lóháton egy csomóban 
gyors ügetésben vonult a trónörökösné elé. Az a 
rendíthetetlen komolyság s a mellett a fesztelen 
modor, mely a bosnyákot jellemzi, rögtön meg
szeretteti az emberrel őket. 

Táncz után lóverseny következett, mely régtől 
fogva divatban van a tuzlaiaknál. LHusz ló kö
zül a brckai Hadzi Mehmed Agic lova lett az 
első. 13—14 éves fiuk pótolják itt a jockeykat s 
azt hiszszük, hogy az epsomi Derbynél sem lehet 
feszültebb az érdeklődés, mint a lókedvelő tuz
laiaknál ilyen alkalmakkor. Elképzelhetni, mily 
lelkesedést keltett, mikor a trónörökösné meg
dicsérte a lovakat s megajándékozta a fiatal joc
keykat. Azután nyergeletlen lovak futottak ma-
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gokban, lovas nélkül. Érdekes látvány mikor 
15—16 vágtató ló egy irányban halad s egy sem 
tár le az útról. Volt versenyfutás s egyéb nép
mulatság is. 

A nép azalatt folyvást a trónörökösné közelé
ben tartózkodott s boldog volt, a ki egy pillantást 
vethetett rá, szinte fájdalmas szívvel látták eltá
vozni a fenséges asszonyt körükből. Szívből 
jött ugyanaz nap d. u. a húsz ezernyi tömeg i Isten 
veled» kiáltása, midőn a trónörökösné elhagyta 
a várost. «Szerencse és áldás kísérjen!* «Élj so
káig s légy szerencsés!» kívánta mindenki, s 
ezer meg ezer szívből jövő áldás kisérte a fen
séges asszonyt távoztában. 

k+p. 

GAMBETTAEMLÉKEK, SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSE 
ALKALMÁBÓL 

IVria, 1888 jnlius 13. 
Elragadtatva azon szellemi áramlat által, mely 

ma Francziaországot a világ színpadáról oly 
gyorsan letűnt néptribunnak, a nemzeti önvé
delmi kormány fejének alakja felé sodorja, úgy 
szólván önkénytelenül fogok e sorok írásához, 
melyeket a magunkról beszélés gyűlöletes volta 
miatt leírni kellemetlen ugyan, de melyeket 
nyilvánossá nem tenni meg kegyeletlenség volna, 
miután Gambettát csak elönyÖ3 világításban 
mutathatják be a közönségnek. Ily világításban 
mutatni be öt, reám nézve még hálából eredő 
kötelesség is, mint ez az alábbiakból meggyőző-
leg ki fog tűnni. 

Legelső találkozásunk nem válhatott való
sággá. Lemoyne André barátom, a kedves költő, 
kinek költeményeit a magyar olvasó is élvezheti 
Szász Károly mesteri fordításában, 1869 elején 
egyszer meghitt ebédre Laveur koszt-adónőhöz, 
hogy megismertesse velem az akkori quartier 
latin-beli (deáknegyedi) nevezetességeket. A ne
vezett vállalkozónő a Poitevin-utcza — vagy in
kább sikátor, — egyik ódon házának első eme
letét rendezte be kávéháznak s étteremnek. Ezek 
a helyiségek azonban szerencsémre, miután ben-
nök a füstöt késsel lehetett volna vágni, csak a 
• csőcseléknek)) szolgáltak; a nagy embereket 
rejtő szentély maga a tágas konyha volt, melynek 
a tüzhelylyel átellenben levő fala hosszában te
rült el a választottak X lábakon nyugvó «asztala.» 
Fejénél a festő Courbet, a nagy communard, a 
Vendóme-szobor későbbi lerontója trónolt Ver-
mersch, a Commune egy másik jövendőbeli tagja, 
és Verlaine költők társaságában. Ott volt Gam-
betta helye is, de ő az este nem jelent meg, s bár 
távollétét konstatáltuk, nagy veszteségnek még 
sem tartottam, mert akkor még csak a Baudin -
ügyben tartott bátor védbeszéde miatt vonta 
magára a közfigyelmet. Környezetéről Ítélve 
azonban jó véleménynyel nem lehettem felöle, 
miután az egyszerű, de Ízletes ebédet, melynek 
ára, ha jól tudom, 1 frank 50 centimé volt (70 
krajczár), — a legbadarabb társalgás mérgezte 
meg. Az «ornani mázoló)), mint Courbet magát 
nevezte, letette emberül Rafaelt s minden előtte 
élő nagy mester müveit; Vermersch a császár
ságot gyalázta, a többiek pedig tűrhetetlen czi-
vakodássá fajuló vitatkozásokba elegyedtek, me
lyeket Lemoyne-nal együtt mihamarább meg
untunk s odahagytunk. Laveur anyóhoz én az
után többé sohasem tértem vissza. 

Könnyen felfogható, hogy ily körülmények 
között a pár hóval később párisi képviselőnek 
megválasztott Gambettát nem vehettem komoly 
számba még akkor sem, midőn 1870-ben a ple-
biscitum ellen igen velősen beszélt, midőn szep
tember 4-ikén az ideiglenes önvédelmi kormány 
tagjának neveződött ki, midőn léghajón elhagyta 
a körülzárolt Parist, hadseregeket rögtönzött, 
diktátoroskodott. Társadalmi összeköttetéseim 

utján e kedvezőtlen benyomást nem hogy eny
hítette volna valami, de söt növelte az ott álta
lánosan uralkodó hangulat. Oly okoknál fogva, 
melyeket hosszas dolog lenne elmondani, a bo-
napartisták között éltem, kiknek épen a cahors-i 
fiatal szónok volt legnagyobb ellenségük. Ennél
fogva minden ujabb diadala csak növelte iránta 
való ellenszenvemet, úgyannyira, hogy midőn 
1879-ben Beust gróf osztrák-magyar nagykövet 
elismerőleg nyilatkozott előttem róla, nem áll
hattam meg, hogy a leghevesebb kifakadásokban 
ne törjek ki ellene. 

«Ha ismerné, másként beszélne róla», monda 
mosolyogva az öreg diplomata. 

(iMegvallom, kegyelmes úr, hogy nem óhaj
tom e szerencsét.)) 

«En pedig összehozom vele.» 
És csakugyan úgy is lett. A téli évad folytán 

a nagykövet egy díszebéd alkalmával, melyre a 
franczia kormányférfiak voltak meghíva, engem 
is magához kórt. Természetesen bonapartista 
ismerőseim jól hangoltak fel a találkához. El
mondták, hogy Gambetta ilyen meg amolyan 
neveletlen, bárdolatlan ember; nem tudja magát 
illendően viselni a nagy világban. E rosszakaró 
megjegyzések oly kellemetlenül hatottak rám, 
hogy az estélyen minden alkalmat kikerültem 
az «elnök úrnak» való (mert Gambetta akkor 
képviselőházi elnök volt) bemutatásra. Ugy ta
láltam, hogy igen hangosan beszélt; hevesen 
gesztikulált; egy nem előkelő társaságba illő 
kifejezést is használt. (Freycinét úr leányáról 
beszélve így fejezte ki magát: sa demoiselle; ezt 
pedig csak a köznép mondja. A társaságban így 
mondják: sa fille — leánya, — vagy Mademoi
selle X, — X kisasszony.) 

Egy kis epizód azonban mégis megnyerte tet
szésemet. 

Midőn ugyanis a német nagykövet, Hohenlohe 
herczeg, a későbbi elszász-lotharingiai helytartó 
társaságában a dohányzó-terembe akart menni, 
az ajtónál Gambetta szívélyesen megfogta s őt 
előre tolva, így szólt: 

«Menjen elöl herczegem!» 
oElnök úr! az etiquette ezt tiltja» —felelte a 

sima államférfi. Ugyanis Gambetta mint képvi
selőházi elnök, a köztársaság és a szenátus elnö
kével együtt, fejedelmi rangra tarthatott igényt 
és így a nagykövetek előtt járhatott. 

<i Bánom is én az etiquette-et. Csak tessék előre 
menni,» monda ekkor Laveur anyó volt kliense 
hangosan nevetve. 

«Ha így veszi a dolgot az elnök úr, úgy enge
delmeskedem* s ezzel a herczeg udvariasan meg
hajtva magát belépett az ajtón. 

Egy év múlt el ez után az estély után. Gróf 
Beust azon kezdett töprenkedni, mint adassa elő 
• Mátyás királyi) operámat. Végre is abban álla
podott meg, hogy ez nem lesz lehetséges Gam
betta segélye nélkül. így hát minden áron meg 
kellett, hogy ismerkedjem vele. 1881-ben tehát 
egy ujabb hivatalos ebédre én is meghívót kap
tam, s a jó öreg úr már előre megmondta a min
denható elnöknek, hogy ebéd után neki engem 
be fog mutatni, mint jövendő pártfogoltjai. 

Gambetta ekkor 42 éves volt csak, de úgy né
zett ki, mint egy 50—55 éves ember. Ebéd alatt 
Beust gróffal szemben ült; nem sokat evett, de 
sokat beszélgetett szomszédjaival: Hohenlohe 
herczegnével s egy más diplomata nejével. Ha 
nem beszélt, izgatottan pödrötte bajuszát. 

Ebéd után az első emeleti kisebb szalonba 
gyűltünk, hol a háziúr kértére én játszani kezd
tem egyes részleteket szóban levő operámból. 
i crry úr s a többi miniszterek is ott voltak, de 
Gambetta künn szivarozott s én már azt hittem, 
hogy ismét vízzé válik összejövetelünk, midőn 
egyszer csak bejő egy darab végén, s egy könnyű 
széket véve kezébe, hozzám ül a zongora mellé. 

• Bocsásson meg, hogy nem voltam itt, de a 
dohányzóból hallottam mindent," így szólt a 
székhez oldalt támaszkodva s maga alá húzván 
bal lábát. «A zene nekem tetszik és az operát 
elő kell adni.» 

Megköszönvén jóságát, rögtön felhoztam, hogy 
egy közös barátunk van, ki őt véghetlen szereti: 
a fentebb említett Lemoyne, a költő. 

«A jó André !» felelte rá. «Mily jó fiu, épen a 
napokban küldte meg nekem legutóbbi költe
ményeit. Nagy örömmel olvastam el azokat.» 

Azon hiedelemben, hogy ezt csak ildomosság
ból mondta, néhány költemény czímét idéztem, 

«Azok is szépek. De nekem leginkább ((Beetho
ven és Rembrandt)) czímü költeménye tetszik.» 
(Notabene:Beethoven-t,Bíí/iora nak ejtette ki). 

Erre bókot mondtam neki, hogy elfoglaltsága 
daczára, időt vesz magának költemények olvasá
sához is. 

«Igen. A reggeli órákat olvasásra tartom fenn. 
A villás reggeli után azután a politikáé vagyok.» 

Itt szükségesnek tartottam indirekté tudtára 
adni, hogy bonapartista voltam, mit valami «jó 
akaróm* úgy is besúgott volna neki, s mi rossz 
vért csinálhatott volna nála, ha mástól hallja. 
Azt mondtam tehát, hogy a költemények olva
sása meg is látszik szónoklatain, melyek költői 
színekben gazdagok, holott Roulier úr, ki pedig 
nagy szónok, mindig szárazon beszél. A bona-
partisták vezérének tett e hódolat kissé zavarba 
hozta, de így szólt kis hallgatás után. 

(dgaza van. Rouher úr igen jól beszél, de lát-
köre szűk és adatai között úgy el van temetkezve, 
mint a kazamatában a fogoly." Azután vissza 
akarván adni a kölcsönt, így folytatta: 

«Én bizony sokat olvasok. Most többek közt 
Kossuth emlékiratait olvasom, melyek igen ér
dekesek; különösen az előszó. Olvasta e?» kérdé 
kissé gúnyosan. Oly kérdés, mely az osztrák
magyar nagykövetség termeiben elég csiklan
dós volt. 

Én igenlőleg felelve, más tárgyra vittem a 
beszédet, hangsúlyozván, hogy tudom, miszerint 
szereti hazánkat. 

«Igen, szeretem a magyarokat, és hazájok na
gyon szép. Meg azután nagy politikai tehetségeik 
is vannak Önöknek. Ugyan kérem, minek tulaj
donítja Ön azt a hatást, melyet most Tisza ur 
gyakorol az országra? Ő nagy politikus, igaz, 
de nem bir azokkal a csillogó tulajdonokkal, 
melyek egy heves vérű népet leginkább képesek 
elbűvölni.)) 

Erre megjegyeztem, hogy miniszterelnökünk 
oly fáradhatatlan tevékenységet fejt ki, melyet 
nála maga az ellenzék is megcsodál. Az ily nagy 
tevékenység pedig nálunk, keletieknél, ritkaság: 
az pedig kétségbevonhatatlan, hogy minden nép 
a nála ritkán előforduló tulajdonokat becsüli 
legjobban. 

«Helyes: minden nép a nála ritkán előforduló 
tulajdonokat becsüli legjobban», mondta erre 
utánam Gambetta, lassan, mintha emlékébe 
akarta volna vésni a mondatot. «És hogy be
szél Tisza ur? vannak találó feleletei?* 

Akkoriban folyt le Jókai, gróf Apvonyi Albert 
és Tisza között egy szóváltás, melyben a mi
niszterelnök oly elmésen hivatkozott Dávid és 
Góliáth harczára. Ez inczidenst elmondtam példa
képen s ez tetszett is Gambettának, ki úgy 
Jókai, mint gróf Apponyi nevét jól ismerte. 

E közben Beust gróf felénk közeledett Adolf 
fiával, hogy ezt is bemutassa vendégének. 

dFiam diplomata, bár azt tartom, hogy a dip-
lomacziának 15—20 év múlva nem lesz többé 
értelmei), — monda az öreg gróf. — «Ma már az 
újságok mindent tudnak.» 

•Igen, de rosszul,* felelte rá Gambetta. 
•Most azt mondják, hogy jövő hóban Bécsbe 
akarok menni; pedig ez az eszme soha sem for-
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dúlt meg az agyamban. Eleget utaztam én már.» 
Én erre azt a kórdóst intéztem hozzá, hogy 
csakugyan oly rendkívül meglepte-e őt a Szent-
Bernard hegyi alagút, mint azt a lapok állí
tották ? 

• Valóban el voltam kábulva ez óriási mü előtt. 
A gépek korát éljük, s én nem tartom lehetet
lennek, hogy egykor az országok védelmét is 
gépek fogják teljesíteni, melyeket egy köz
ponti állomásról fognak mozgásba hozni villamos 
áramlatok segélyével a jövő hadvezérei.» 

Hogy ily társalgás közben, melybe később 
Gróf Zichy Tivadar, akkor követségi titkár, most 
követségi tanácsos is bele vegyült, az idő rend
kívül gyorsan elrepült, az senkit sem fog meg
lepni. 

• Már U óra!» kiáltott fel Gambetta. «Igy 
elfeledni magát az embernek csak Beust grófnál 
lehet. * Erre csattanó kalapját hóna alá szorítva 
gyorsan búcsút vett, mindnyájunknak kezet 
nyújtva, s mindnyájunkat névleg üdvözölve. 

Megvallom, hogy én alig bírtam azon este be
hunyni a szememet, annyira felizgatott e feled
hetetlen párbeszéd, nemcsak azért, mert művem 
előadása annak következtében biztosítva lett, 
de mert egészen el voltam bűvölve Gambetta 
nyájassága által. Hangja csengő és zengzetes 
volt és tekintete a legbarátságosabb. Bal szemét, 
melyet tudvalevőleg egy üvegből készült szem 
pótolt, beszéd közben balkezével néha meg-meg 
simította. Külseje ekkor már szaloniasabb is 
volt, de nem volt sem kihívó, sem szerénytelen. 

A nagykövet természetesen igen meg volt elé
gedve az eredménynyel. Engedelmével pár nap 
nap múlva gratuláló névjegyet küldtem Gam
bettának egy ujabb szónoki sikere alkalmából. 
Két hét múlva azután ő is megküldte nekem a 
magáét. Mikor meg a következő télen miniszter 
lett, egy levelet íratott érdekemben államtitkára, 
a híres J. J. Weiss által a szépművészetek mi
niszteréhez, Proust úrhoz. De meg sem köszön
hettem szívességét, mert pár nap alatt meg
bukott. 1882-ik év márcziusában még láttam 
őt egyszer a Champs-Elysées-n. Köszöntésemet 
szívélyesen fogadta, de szóba nem állhattam 
vele, mert egy úrral sétált. Alig hagytam el őt, 
zápor kerekedett. Ekkor visszafordultam s meg
kérdeztem : nincs-e szüksége kocsira ? 

• Lássa, már jön a kocsim. Köszönöm szíves
ségét.)) S ezzel többször visszafordulva köszönt. 

Két hó alig telt el s már is azt hallottam Tha-
bard szobrász barátomtól, ki őt a szépművészeti 
kiállításon kalauzolta, s a ki többek között a 
Margit-hidi szobrok alkotója is, hogy Gambetta 
igen rossz színben van; deczemberben pedig 
mindenki tudta, hogy menthetetlenül el van 
veszve. Lemoyne barátommal ekkor elküldtük 
névjegyeinket Ville-dAvray-ba, hova még ide
jére meg is érkeztek: még felolvasták előtte. 

Nem tudom, emlékezett-e a magyar zenészre 
a halál küszöbén? Végső gondolataihoz nálam 
kétségtelenül igen sok embernek volt több joga, 
mint ma is van dicsőítéséhez. E sorok tehát inkább 
csak őszinte hálám kifejezése gyanánt tekinten
dők egy oly ritka államférfi iránt, a ki a mit ígért, 
meg is tartotta. B E B T H A gÁND0B-

ADATOK AZ 1849-IKI OROSZ BEAVATKOZÁS 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

Frólov orosz katonai író művéből. 
IV. 

Most, midőn a tettleges részt vett szemtanuk 
sora végképen még el nem pusztult, kétszeres 
érdekkel bír azon kérdések megfejtése, melyek 
annak idején az egész világ figyelmét magukra 
vonták. 

A Kreml levéltárai mindenki előtt zárvák, s 
alig hiszszük, hogy a mostani módszer bármily 

tudományos érdekkel bíró tárgy kedvéért is az 
ott évszázadok óta porladozó okmányok végig 
vizsgálását megengedné. 

Az 1856-iki párisi békealkudozások nyomán 
az angol kabinet képviselői szemrehányásképen 
említették, hogy Oroszország minden alkalom
mal a pánszláv eszme előmozdítására fegyver
ben áll, sőt még akkor is, midőn tulajdon vitá
lis érdekei ezt szükségessé nem teszik. Mi köze 
volt — monda a nemes lord — Oroszországnak 
1849-ben az Ausztria és Magyarország közt fenn
forgó elvi vitához, miért avatkozott túlerejének 
egész súlyával a harczba, mely kezdettől fogva a 
magyarok részére kedvezőtlen arányokkal bírt ? 
Mi köze volt Ausztria megaláztatásához?De akkor, 
épúgy, mint 1854-ben, csakis azért gyújtotta meg 
a világháború fáklyáját, hogy a kelet népeit rab
igába szoríthassa, stb. 

A czár képviselői nagyon könnyen visszautasít
hatták volna a magában véve súlyos vádat, ha min
denekelőtt a bécsi, varsói és pozsonyi alkudozá
sokról felvett jegyzőkönyveket terjesztik elő, me
lyekből kitűnik, hogy az 1849-iki fegyveres 
beavatkozás eszméjét legelőször nem Szt-Péter-
várott vagy Moszkvában, hanem csakis Bécsben 
vetették föl, midőn a fegyveres lázadás elnyomá
sára tett sokféle kísérletekkel az osztrák tábor
nokok kudarczot vallottak, és csupán idő kérdé
sének kellett tekinteni a magyar hadaknak Bécsbe 
való diadalmas bevonulását. Miklós czár soha
sem tagadta meg a pánszláv eszme felségét, s 
egész életében annak valósításán fáradozott, de az 
akkori körülmények közt elhamarkodott bele
egyezése a fegyveres beavatkozásba sokat ártott 
az ügynek, Ausztria bukása után Magyarország 
szövetségünkre szorult volna, míg most soha 
többé barátságára számítanunk nem szabad. 
A beavatkozást rövidlátó udvari köreink ép 
úgy tekintették, mintha Bécsből néhány száz mil
lió rubelt kértek volna kölcsön a Kreml kincstárá
ból, de eszük ágában sem volt a jtolitikai oldalát 
figyelembe venni. «A cheval Messieurs!» kiáltá 
Miklós czár, az 1848-iki franczia forradalom híré
nek hallatára. Igen is, lóra kellett volna ülnünk, 
de egészen másféle irányban. 

Parisban tehát, a miként mondám, embereink 
egyszerűen tudomásul vették az angol szemre
hányásokat, habár jól tudták, hogy ezek az egy
szer egészen alaptalanok, s osztrák részről senki 
sem szólalt fel az igazság érdekében. Rajtunk 
száradt a békebontók hire s ha a sors úgy akarta 
volna, hogy III. Napóleon császár megkezdett 
pályáját még vagy harmincz évig folytassa, az 
1856-iki szerződés utóbajait soha ki nem hever
jük. Határozottan kimondhatjuk tehát, hogy 
minden ellenkező állítások daczára, az 1849-iki 
fegyveres beavatkozás kizárólag csakis Ausztria 
sürgető rimánkodásai nyomán jött létre. Miklós 
czár, kinek a barátság magasztos eszméjéről egé
szen más fogalmai voltak, magától érthetőnek 
találta, hogy a szomszéd állam fejedelme szorult
ságában hozzá fordul segítségért, nem pedig tá
volabb eső uralkodókhoz, kik annak idején szin
tén hasonló bajban sinlődtek. Poroszország ak
koriban nem lett volna képes 200 ezer katonát 
Ausztria részére mozgósítani, másfele pedig a 
a bécsi udvar nem igen fordulhatott. 

Igaz továbbá, hogy a czár semmit sem kötött 
ki magának viszonszolgálat fejében, sőt túlsá
gos érzékenysége annyira ment, hogy a milliókra 
rugó kiadások megtérítéséről még hallani sem 
akart. «J'ai agi envers lAutriche comme ami et 
bon voisin» — monda az Istenben boldogult czár 
az olmützi szomorú napok után az osztrák nagy
követnek. Ez nem akart szemrehányás lenni, 
hanem találóan jellemzi a nagylelkű fejedelem 
gondolkozásmódját; midőn pedig II. Sándor czár 
1866-bankénye-kedveszerint visszaadhatta volna' 
az 1854-iki kölcsönt, szeme előtt tartotta boldo
gult atyja nagylelkűségét, ki Ausztria háládat-
lanságát komolyan soha fel nem vette, hanem 
szigorúan meghagyta utódjának, hogy ezentúl 
csakis tulajdon érdekeit tartsa szem előtt, de 
bosszút senkin se álljon. 

A mennyire emlékszem s egykorú bajtársaim-
tói hallottam, a beavatkozást leginkább maga
sabb katonai körökben ellenezték, mert kevés 
kivétellel mindenki tudta s érezte, hogy legjobb 
esetben csakis nagyon olcsó babérokra tehetünk 
szert, melyeket tőlünk senki sem fog irigyelni. 
De azt sem tartották lehetetlennek, hogy az 
1834-iki lengyel forradalom példájára a hadi ! 
szerencse néhány esetben ellenünk fordulhat, a , 
mi aztán az egész hadsereg szellemére kiszámít
hatatlan káros hatást gyakorolna. A czár elnök- ] 

léte alatt tartott haditanács üléseiben Sass, 
nemkülönben Rüdiger tábornokok határozottan 
ellenezték a fegyveres beavatkozást oly alakban, a 
milyenben azt osztrák részről követelték. Ugyanis 
eleinte a becsi kormány egyetlenegy hadtest 
bevonulását kívánta, és pedig Erdélybe. Utóbb, 
midőn ezen optimistikus felfogásból eredő terv 
hasztalannak mutatkozott, 30,000 ember fel
állítását tartották szükségesnek, ós pedig Morva
ország déli részeiben, de már a harmadik verzió 
szerint 100,000 embert kívántak és pedig azon
nal. Ily eltérő javaslatok világosan oda mutat
tak, hogy a bécsi kormány nincsen önmagával 
tisztában a fegyveres segély minőségéről, vagy 
pedig a sok tapogatózás által azt akarja elérni, 
hogy részünkről történjék meg és pedig tulaj
don belátásunk szerint a számszerinti megálla-

| podás, minek Ausztriára nézve az lett volna elő
nyös következése, hogy azon esetre, ha czólt 
nem érünk, őket a felelősség ne illethesse. Sass 
és Rüdiger határozott adatokat követeltek az 
osztrák hadak állapotáról, nemkülönben a láza
dók hadi erejéről, mert az eddigelé felmerült 
tudósításokból azt kellett következtetni, hogy 
szántszándékos elferdítésekkel van dolgunk. 
1849 január i 1-én Miklós czár Berg grófot oly 
utasítással küldte Bécsbe, hogy magát tájékozva, 
leginkább az iránt kérjen felvilágosítást, miko-
rára leend szükség a fegyveres segélyre. Berg 

• gróf Krakóban Kolowrat gróf osztrák tábornok
kal találkozott, ki külön küldetésben utazott 
Szt-Pétervárra. Szerinte kétségtelen volt, hogy 
a lázadás néhány nap alatt el fog nyomatni, mert 
Windischgrátz herczeg egész seregével nyomá
ban van a futó lázadó csapatoknak, melyeknek 
észak felől Vogel és Schlick tábornokok útját vág
ják. Pestről részint Debreczenbe, részint pedig 
Felső-Magyarországba menekültek a lázadók s 
így rendes hadjáratról többé szó nem lehet. Né
zete szerint legjobb lenne, ha Berg gróf vele 

'• együtt Szt. Pétervárra visszautaznék, hol tudó
sításai minden további intézkedést fölöslegessé 
fognak tenni. 

Minden más körülmények közt, Berg tábor
nok hajlandó lett volna a tanács követésére, de 
egyrészről ismerte a czár természetét, ki önálló 
elhatározást nem igen tűrt ott, hol parancsának 
teljesítése forgott szóban, másrészről a nagyon is 
eltérő osztrák tudósítások, javaslatok és kívánal
mak megingatták a vitéz tábornok bizalmát, ki 
végre arra határozta el magát, hogy a czár páran-

' csat minden körülmények közt végre fogja haj
tani, s így Kolowrat gróftól elbúcsúzva, Bécs felé 
vette útját. 

Még az nap két alantas osztrák tiszttel talál
kozott, kik őt nem ismerve, széles jó kedvükben 

1 kiböffentették, hogy Windischgrátz herczeg úgy 
járt a lázadókkal, mint az egyszeri vadász, ki 
mindig csak a szarvas agancsait láthatta, a nél
kül, hogy lövéshez juthatott volna, vagyis más 
szavakkal, a Pest körül tervezett végleges szét-
ugratás absolute nem sikerült, s a magyar hadak 
a legjobb rendben odább vonultak. Bécsben 
a tábornok már ennél sokkal határozottabb fel
világosításokat kajsott, sőt minden további kérde
zősködés nélkül annak jutott tudomására, hogy 
Windischgrátz herczeg terve tökéletesen meghiú
sult, söt az előzmények után ítélve, majdnem 
biztosra vehető, miszerint ma-holnap az üldö
zöttek szerepet fognak cserélni. Hivatalos közle
ményekről eleinte nem volt szó, és pedig azon 
különös mentség alapján, hogy a herczeg-tábor-
nagy futárjai a rossz időjárás miatt még nem 
érkeztek meg, midőn pedig ilyesmit hatod napon 
Berg tábornok megérkezése után még sem lehetett 
ismételni, azzal bocsájtatott el a czár küldötte, 
hogy a legközelebbi diadalmas akczió befejezése 
után az erről szóló hivatalos jelentés azonnal 
Szent-Pétervárra is elmegy. Az általános helyzet 
szignaturája azt a benyomást tette Berg grófra, 
mintha bizonyos bécsi körök az intervenczió esz
méjét határozottan visszautasítanák, míg más 
részről annak szükséges volta többé-kevésbbé 
burkolt szavakban értésére adatott. 

Ezentúl, vagyis 1849 február közepétől szá
mítva, mindinkább előtérbe nyomult a minden 
úton-módon takargatott szorultság, sőt az elvétve 
észlelt ellenszenv az orosz beavatkozás iránt 
Bécsben végképen elmúlt. Most csak az időpont
ról, a segély minőségéről s leginkább arról volt 
szó, miképen mellőztessék a többi európai kabi
netek ellenszenve, mely leginkább Londonban 
határozott ellenségeskedéssé készült fajulni. De 
épen ez utóbbi körülménynek köszönhette az 
osztrák kormány segélyünket, mert Miklós czár, 
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kinek természete ellentmondást nem tűrt , oda 
utasította Budberg bárót, miszerint a st.-james-i 
kabinet fondorkodásait határozottan utasítsa 
vissza, és jelentse ki, hogy a fegyveres beavatko
zást Oroszország tulajdon érdekében minden
esetre még akkor is végre fogja hajtani, ha a 
többi hatalmasságok ellene fölkelnének. 

Meglehet, hogy az akkori angol kormány többi 
tagjai nem érdeklődtek Magyarország sorsa iránt, 
de sokkal valószínűbb, hogy az intervenczióból 
az orosz-osztrák szövetség felbomlását látták fej
lődni, mely feltevés csakugyan valónak is bizo-
ntjult. Az angol ellenkezés egyszerre megszűnt, 
mire aztán az a nélkül is közömbös franczia kor
mány egy szóval sem szaporította addig felhozott 
érveit a beavatkozás ellen. 

Minden más országban az ily feltűnő módon 
félbeszakadt ellenkezés legalább is jogosult gya
nút ébresztett volna, de a szt-pétervári udvaron-
czok serege az orosz hatalom előtti meghunyász-
kodást látott benne, és nem győzte eléggé a czár 
bölcseségét dicsérni, melylyel a lázadás és forra
dalom elterjedését meghiúsította. Arra senki sem 
gondolt, vagy tán nem akart gondolni, hogy a 
fegyveres beavatkozás egész Európát nyakunkra 
fogja zúdítani. Egyes nyilatkozatok, melyek a 
fontos lépés meggondolását javasolták, 
még inkább felingerelték a czár aka
ratát , elannyira, hogy a különben na
gyon is tevékeny fejedelem, tulajdon 
országos gondjainak teljes mellőzésé
vel, kizárólag a magyar expediczió 
részletezésével foglalkozott. 

E kedvező hangulatot Bécsben na
gyon ügyesen felhasználták. Az eleinte 
20—25 ezer emberre számított segély 
180—200 ezerre rúgott, s néhány het 
leforgása alatt egy orosz hadosztály 
már Morvaország déli határán harcz-
készen várta az osztrák fővezér pa
rancsát. Varsóban, hova a czár főhadi
szállását áttette, nem arról volt többé 
a szó, ki vigye most már a hadjárat 
költségeit, melyek előreláthatólag sok 
millióra fognak rúgni, azt sem vették 
figyelembe, ki fogja élelmezni hada
inkat, haegyszer a harcztérre érkeztek, 
mindezen fontos és életbe vágó kérdé
sek mellőzésével Miklós czár lázas 
tevékenységgel összeállította katonai 
kíséretét és sokszor éjjel segédeit az
zal lármázta fel, hogy az egyik vagy 
másik lovas ezred hadi létszámát tudni 
akarja. 

A Kaukázusban működő ezredpa
rancsnokok és egyéb megbízható törzs
tiszteknek lóhalálában a magyarok el
len induló hadsereghez kellett bevo
nulniuk és nem egyszer történt, hogy 
valamely ezred egy hét lefolyása alatt 
négy új parancsnokot kapott, míg a 
czár belátása szerint az igazi emberre 
akadtak. 

Paskievics herczeg, ki a Kaukázus
ban és Lengyelországban szerzett ba
bérjait féltette, hiába szabódott a nékie 
szánt vezérkari főnökség ellen, Miklós 
czár annyira el volt kapatva a küszö
bön lévő hadjárat esélyei által, hogy a varsói her-
czeget meg sem hallgatta. Egyik futár a másikat 
kergette Bécs felé, ha pedig onnan sürgöny vagy 
futár érkezett, a czárt még álmából is fel kellett 
kelteni, nehogy valami elmulasztassék. Igaz, hogy 
aránylag ily rövid idő alatt Oroszország még 
soha se látott együtt oly szép és harczképes 
hadsereget, de a következés azt mutatta, hogy 
sokkal jobb lett volna, ha e helyett az egész 
birodalom nyomorékjai jöttek volna Magyar
országba ! 

Most azonban a sors úgy akarta, hogy még 
egyszer rámutasson a veszélyre, mely Orosz
országot fenyegette. 

Az osztrák kormány, illetőleg fővezénylet nem 
odázhatta el többé a tettleges segítség igénybe
vételét, s mindjárt az első fellépés alkalmával 
az orosz csapatoknak kellett a már tönkre 
menő félben levő szövetségeseket a hínárból ki
húzni. 

Ugyanezen legelső szereplés alkalmával kitűnt, 
hogy a német fővezér egy cseppet sem bánja, 
ha holmi ügyetlen intézkedések nyomán, minden 
kigondolható czél elérése nélkül, néhány ezer orosz 
katona elvész. Mert midőn a szegény Paniut ine- . 
hadosztály együttes működése is csak nagy nehe
zen volt képes a fölényre kapott lázadókat vissza

nyomni, ugyanakkor Haynau báró e czélra a 
hadosztály felét elégségesnek tartotta, minek az
tán Paniutine erélyes fellépése nélkül, ki tüstént 
egész hadosztályát rendelte előre, az lett volna 
a vége, hogy az osztrák széjjel vert csapatok után 
a mieinkre kerül a sor. — Schlick osztrák tábor
nok elismeréssel fogadta Paniutine segítségét, 
de a német fővezér nem tartotta érdemesnek, 
hogy e részben nyilatkozott volna. 

Tehát mielőtt a legelső orosz katona a csata
térre lépett volna, Pozsonyban Berg tábornok s 
vezérkari főnök jelenlétében haditanács tarta
tott oly czélból, hogy ezen alkalommal a végle
ges megbeszélések megtörténjenek. 

Mindenekelőtt felolvastatott a német csapa
tok hadirendje (Ordre de bataille), továbbá azon 
hivatalos jelentések, melyek e részben a lázadók 
csapatairól az osztrák fővezénylethez érkeztek. 
Ezen okmányok szerint a magyarok legfeljebb 
10—12 ezer harczképes emberrel rendelkeztek 
Magyarországban, míg Erdélyben 3—4 ezer em
ber bujdosott apró csoportokban. A hatvani, isa-
szeghi, váczi és nagysarlói ütközetek hadászati 
tekintetben mindig a németek előnyére végződ
tek, és a határ felé való visszavonulás csak azért 
lön elrendelve, hogy az Olaszországból érkező 

Koller Károly tanár szófiai fényképe után. 
P O P O V Ő R N A G Y . 

csapatokkal való együttes előrenyomulás annál 
könnyebben eszközölhető lehessen. 

Ezen valótlan állítások ellenében, Berg tábor
nok felolvasta Petrusewski és Obelev vezérkari 
ezredesek jelentéseit a harcztérről, melyek hom
lokegyenest ellenkeztek a most előadott hivatalos 
közleményekkel, s midőn erre a nemet főtisztek 
hangos hahotára fakadtak, Berg gróf első fel
indulásában nyíltan kimondta, hogy ily körül
mények közt, midőn a szántszándékos rossz aka
rat felől kétség többé nem lehet, ő részéről egyet
len egy orosz gránátost sem küldene át a határon, 
és pedig annál kevésbbé, minthogy a foly
tonosan győzedelmeskedő német csapatok ily-
formán segélyre csakugyan nem szorulnak. Két
séget nem szenved, hogy Berg tábornok a pozsonyi 
haditanács lefolyásáról a czárnak jelentést tett, 
de a miként már említettem, ez a császár inger
lékeny természetére bizonyára épen az ellen
kező hatást gyakorolhatta. 

Ugyanezen időben mutatkoztak a porosz kót-
szinüség első jelei, melyek aztán utóbb 1854-ben 
oly találó kifejezést nyertek. Daczára a porosz 
tartományokban előfordult kormányellenes tün
tetéseknek, a berlini kabinet kaján szemekkel 
nézte az orosz-osztrák szövetség keletkezését és 
mintegy biztatásul netáni félreértések ellen, 

40,000 embert ajánlott fel Ausztriának a magyar 
forradalom elnyomására, mely haderő tényleg 
Szilézia határszélein fel is állíttatott. 

EGYVELEG. 
* A leggyorsabb vasúti menet mindeddig a 

bristol-exeteri vasúton történt oly géppel, melynek 
hajtókerekei egész szokatlanul 2-7 méternyiek vol
tak. A vonat gyorsasága egy óra alatt 128 kilomé
tert tett. A rendes menetek közt a leggyorsabb az 
angol északi vasúté, de ez is csak kivételesen tesz 
meg 96 kilométernyi utat egy óra alatt. 

* A lóvasutakra levélszekrényeket alkalmaznak 
Baltimore városban, hogy a postai közlekedést ily 
módon is gyorsabbá tegyék. 

:; Svájcz hírlapjainak száma 81 2, mely összeg
ből 36 hivatalos jellegű. A magán lapok közül 491 
német, 229franczia, 17 olasz, és 10 más (angol, len
gyel, orosz) nyelven jelenik meg. Nem kevesebb mint 
24 több nyelvű lap van, köztük olyan is, mely 4 
nyelven jelenik meg. 

* A khinai nők jogviszonyaiban korszakalkotó 
volt most Tseng marquis leányának férjhezmene
tele. A marquis, ki tudvalevőleg angol és franczia 
nagykövet volt, ünnepiesen kikérte leánya beleegye
zését az esküvőhöz, a mi eddig Khinában szokatlan 
volt. A menyasszony számos értékes európai aján

dékot is kapott, melyeket a szó szoros 
értelmében körmenetben mutattak be 
Peking lakóinak. A körmenet élén a vő
legény fivére ment kíséretével, azután 
a rendőrség és zenekar, majd az ajándé
kok következtek 120 asztalon, azután az 
üdvözlő névjegyek gyűjteménye. A Pe
kingben tartózkodó nevezesebb külföldiek 
mind hivatalosak voltak. 

* A legrégibb német név, melynek 
nyomát már az 5-ik században megta
láljuk, Sigmund (Siege munt) ; a mero-
vingek korából valók: Adolf, Ottmar, 
Berthold, Theodor, Konrád és az első női 
név Berta. A keresztény szentek nevei, 
köztök János, Péter, Pál, József. Mária 
csak a 12-ik század óta terjedtek el s oly 
kegyes hangzású neveket, minő Fürchte-
gott, Gottlieb, Gottlob stb csak a múlt 
században a hernhuttiak kezdték megho
nosítani. A családneveket már a Xl-ik 
században megtaláljuk szórványosan, de 
általánossá és állandóvá csak a XV-ik szá
zad végén lettek, a zsidóknál csak a múlt 
században. 

* Olaszországot csatornával akarják 
keresztülvágni, hogy az adriai és földközi 
tenger között közelebbi összeköttetés 
létesüljön. A tervezett csatorna Janóból, 
az Adria mellől indulna ki. 

* Az első mükiállítást Londonban a 
hires angol festő, Beynolds Józsua ren
dezte mintegy száz évvel ezelőtt. Mily 
nehézségekkel kellett a hires festőnek 
küzdenie, mutatja, hogy Johnson Sá
muel, a hires iró is igy nyilatkozott a 
kiállításról: «Nem vagyunk-e mi nyomo
rult lények, hogy már ily haszontalansá
gokhoz kell folyamodnunk, hogy az unal
mas időt eltöltsük ?» 

* A fehér haj divatba jött egyes elő
kelő amerikai hölgyeknél s állítólag sokan 
használnak oly kenőcsöket, melyek két-
három izben alkalmazva a legsötétebb 
hajat is hófehérré teszik. Kiszámították 
ugyan, hogy e kenőcsök az egészségre 

nézve veszedelmesek, de a divathölgyek nem törőd
nek vele, mert ugy tartják, hogy az ősz haj és fiatal 
arcz ellentéte nagyon elbájoló. 

* A fényűzés túlzásai ellen. Egy texasi előkelő 
nő nagy számú társaságot hivott meg ebédre s ki-
hireszteltette, hogy ez az ebéd fényesebb lesz, mint 
minden más, a mit eddig városukban láthattak. 
Az egyszerű abroszszal terített asztalon azonban 
csak fatányérok voltak khinai primitív rajzokkal, 
fapoharak, réz-késtartók s más egyszerű szerek. 
Maga az ebéd azonban felséges volt, mert az eszes 
nő fényűző társnőinek épen azt akarta tudtul adni, 
hogy nem a drága edények, a sok virág és selyem, 
hanem a jó eledel az ebéd lényege. Azt mondják, 
hogy azóta nem is űznek abban a texasi városban 
oly nagy fényűzést. 

* Lotus-evők, minőkről már Homer megemléke
zik, rendkívül nagy számmal vannak Indiában, kü
lönösen Kasmírban, hol a lotus-virág a legkisebb 
mocsaras vidéken is nagy számmal fordul elő. Az 
indusok kedves eledelét tevő lotus-mag aránylag 
kicsiny, borsó-, legfeljebb cseresznye-nagyságú, de a 
megfőzött szár s a gyökér is igen jó eledel, különö
sen a nagy forróságban. A zöld leveleket a szegény 
emberek tányér és tál helyett használják s az ele
fántok is nagyon szeretik ; a himszálakból a pagoda-
lámpák beleit készítik, mivel a növény tudvalevőleg 
szent. 
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Az emeltyűszerkezet. A bronz-burkolat. 

A fo
gantyú. 

A szekrény. 
2. ábra. A Hiram-féle mitrailleuse főrészei. 

HADSEREGÜNK ÉS A FEGYVERTEKHNIKA 
MAI ÁLLÁSA. 

(Magazin-fegyver. Kis kaliber. Maxim-mitrailleuse.) 
A modern tűzfegyverek ujabb fejlődése álta

lában két különböző irányban történik. Egyik 
irány azt teszi feladatává, hogy a lehető legna
gyobb mértékig fokozza a bizonyos idő alatt te
hető lövések számát, a másik ezzel sem elégszik 
meg, hanem az adott időben teendő lövések leg
nagyobb száma mellett még a biztosabb czélzást, 
illetőleg a fegyver fokozott találó képességét is el 
akarja érni. Ennek a két törekvésnek a kifeje
zője a magazin-fegyver az eddigi kaliber meg
tartásával, és a kisebbített kaliberű magazin
fegyver. Mindkét újításnál a végezel a harcz el
döntésének siettetése, de egyszersmind mind
kettő évszázadokon át tartó kísérletezés ered
ménye. Különösen a töltés gyorsaságát elősegítő 
töltény-magazin alkalmazása számos régi fegy
veren észlelhető Európa majd minden múzeu
mában. 

Hadi czélokra használható magazin-fegyvert 
azonban az északamerikai polgárháborúban ta
lálunk először. Különös véletlen mindenesetre, 
hogy a modern tűzfegyverek két legdöntőbb ele-

3. ábra. A zár. 
9. ábra. Mitrailleuse áczél 

kerekes lafettán. 

Mitrailleuse három lábú aczélpajzszsal. 

forog, hogy vájjon nem csábítja-e épen ez a kö
rülmény tölténykészletenek felesleges elveszte-
getésére, a mi a íegyveragyra alkalmazott ma
gazinnál nem történhetik, mert ezeknek újbóli 
megtöltése mégis a tüzelés huzamosabb megsza
kítását tételezi föl, úgy hogy a megtöltött ma
gazin itt úgyszólván csak a harcz eldöntésére 
szolgál tartalékul, egyebekben csak úgy tüzelnek 
vele, mint a közönséges fegyverrel. Bár az is 

5. ábra. Kerekes mitrailleuse. 

mét, a magazint és a kis kalibert, a világ legbé
késebb és legszabadabb két állama, Amerika és 
Svájcz szolgáltatta a katonaságnak, a mi azon
ban Amerikát még sem gátolta abban, hogy kö
zelebbről egy szakbizottság a magazin-fegyver 
behozatala ellen nyilatkozzék. 

Az amerikai polgárháborúban a magazin
fegyvereknek két neme végezte öldöklő munká
ját a szövetséges lovasság kezeiben : a Spencer-
fegyver, a fegyver agyában elhelyezett töltény
tartóval, és a Henry-féle karabély (később Win
chester által tökéletesítve), a fegyvercső alatti 
tölténytartóval. Ez utóbbi módozat talált később 
utat némi változtatással Európába is, még pedig 
1869-ben Svájczba, valamivel később a mi 
csendőrségi fegyvereinknél, 1878-ban Franczia-
országba, 1885-ben Olaszországban a tengeré
szeti csapatok fegyvereinél s 1884-ben Német
országba a gyalogsági fegyvereknél. 

Németország volt tehát az első nagyhatalom, 
mely a magazin-fegyvert, az eddigi 11 millimé
teres kaliber megtartása mellett, átvette egész 
gyalogságánál. Utána következtünk mi, a mi 
szintén 11 milliméteres, de mielőbb 8 millimé
teressel felváltandó Mannlichereinkkel. Tudjuk, 
hogy ezeknél a töltények ötönként egymáson 
vannak kartonba csomagolva, s a helyett hogy 
a töltényeket egyenként vezetnék a fegyverbe, 
egyszerre egy egész ily csomagot tesznek bele, 
melyet csak öt lövés után újítanak meg. A tölté
nyeket a csomagból különös mekhanismus vezeti 
egyenként a csőbe, s öt lövés után az egész kar
ton, minden egyes lövés után pedig a megfelelő 
töltényhüvely önműködőlég vettetik ki. 

Látnivaló, hogy a mi gyalogságunk az uj 
ismétlőfegyverrel úgyszólván folyvást a maga
zinból tüzelhet. De a vitás kérdés ép a körül 

7. ábra. Hordozható mitrailleuse becsomagolva. 

igaz, hogy itt meg a töltött magazin a fegyvert 
majd egy fonttal teszi nehezebbé és pedig keve-
zőtlen helyen — elől. 

Ugyanezt a czélt a francziák gyorstöltője egy 
bőrtáskának a fegyverre alkalmazásával iparko
dik elérni, melynek azonban egyéb eredménye 
mincs, minthogy a harezosnak a töltényt jobban 
keze ügyébe hozza, mint a hogy a közönséges 
tölténytáskánál volt az eset. Az időnyerés tehát 
nem nagyon jelentékeny. 

A mi a tűzfegyverek ujabb fejlődésének má
sik irányát, a szűkebb kalibert illeti, ez is régi 
vizsgálódásnak képezi tárgyát. 1866-tól 1871-ig 
a vont fegyverek kaliberét fokozatosan szállí
tották alá a mai 11 milliméterre, mely a leg
újabb időkig az elérhető legkisebb minimumnak 
tekintetett. Bizonyos, hogy ha a háború a közel 
jövőben törne ki, a harczot túlnyomólag még 
mindig ezek a fegyverek kellene hogy eldöntsék. 
A 8 milliméterre kisebbítendő kaliber eszméje, : 
mely a Mannlichereknél is még csak a jövendő 

feladata, egy zürichi mérnöktől s volt tüzér-
tiszttől, Heblertől ered, ki az elérhető legkisebb 
kaliber kérdését egész élete tanulmánya tár
gyául tűzte ki, s nagy áldozatokkal, minden ha
tósági támogatás nélkül bámulatos eredménye
ket ért el. Kísérleteinek főeredménye a 7 és fél 
milliméteres kaliber, tehát negyed fél millimé
teres kisebbedós, mely azonban Európának mil
liárdokba fog kerülni. 

Q 
1. ábra. A kaliber A löveg 

különbsége a 8 és 11 milliméteres 
fegyvernél. 

Viszont a szűkebb kaliberrel egyenes arány
ban a löveg hosszúságának is növekednie kell. 
A 11 milliméteres fegyverekhez való lövegek 
hossza 2 és fél kaliber, a Heblerói ellenben 4 kali
ber hosszúk. Csakhogy mig amazok 25 grammot, 
ezek csak 15 grammot nyomnak. Ezt a súlykü
lönbözetet azonban a Hebler-lövegeknek nagyobb 
sebessége pótolja helyre, mert a fegyver még na-

r>. ábra. 

8. ábra. Hordozható mitrailleuse felállítva. 

gyobb lőportöltést igényel, mint a 11 millimé
teres. 

Ámde épen itt van a nehézség a kisebbített 
kalibernél. Mert a fokozott lőportöltés kisebb 
nyomási felületet kapna, tehát rombolóbban 
hatna a golyóra, mely ez esetben a cső falára 
ólomrészeket rakna le. Itt csak a lőpor és a golyó 

i anyaga változtatásával lehetett segíteni, ha nem 
akarták, hogy a csőben lerakodó üledék meg 

I több alkalmatlanságot okozzon mint most, a cső 
! szűkebb kerülete következtében. Hogy a golyó 

még hosszabb ne legyen, szükségkép a lőpornak 
kell csekélyebb volument elfoglalni. Hogy a cső
ben a golyó levált részecskéi le ne rakodhassa
nak, keményebb anyagra volt szükség az eddigi 
golyókénál. Ehhez vehetjük még azt a nehézsé
get, hogy a szűkebb fúrat miatt a cső könnyeb
ben elhajlik s nehezebben tisztítható, mert egy 
használható érez fegyvertisztító legkisebb vastag
sága 6Va milliméter lehet, s épen ez okból 
a 7Vi milliméteres kaliber is az elérhető legki
sebb minimum. 

A lövegnehézség megoldása a kisebbített ka
libernél oly szerkezetű golyók által történik, 
melyek kivűl vékony aczélból, belül kemény 
ólomból állanak. A golyó ez aczélburkolata nem 
csak ellenáll a kopásnak, de humanitárius fel
adatot is teljesít, a mennyiben a sebesüléseket 
kevésbé veszélyesekké, könyebben gyógyítha-
tókká alakítja. Kevésbé kielégítő még a megoldás 
a lőpor kérdésében, melynek nemcsak jelenté
keny sűrítése, de vegyi összetételének megvál
toztatása is okvetlenül szükséges. Mint hallszik 
azonban, a franczia 8 milliméteres fegyvereknél 
ezt a törekvést is siker koronázta s az új lőpor 
teljesen füstmentes. 

Ezeknél a tekhnikai részleteknél azonban job-
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ban érdekelheti az olvasót az a kérdés, hogy 
miben áll voltaképen a kisebbített kaliberű fegy
vereknek annyit magasztalt előnye? 

Első sorban a feszültebb röp-pályában, mely 
kezelését függetlenebbé teszi a czéltávolság is
meretétől. Másodszor abban, hogy egy golyója 
sorban három-négy embert átfúrhat egymás mö
gött, s ennélfogva a mai harczmódban oly nagy 
szerepet játszó takarásokon és védmüveken is át 
képes hatolni. A gyorstüzet is elősegíti, mert az 
a tiz grammnyi súlykülönbözet, a mennyivel 
könnyebb az eddigi fegyvernél, a töltények ja
vára esik, a melyekből 100 helyet ezentúl 130-at 
hordozhat magával egy ember, ha tudniillik a 
kis kaliberhez a magazintöltés is járul. 

Való, hogy mindez előnyökkel szemben áll a 
nehezebb kezelés, a nagyobb előállítási költség, 
de mindez nem sokat nyom a latban a mai lázas 
fegyverkezés idejében. Ez okból tapasztaljuk, 
hogy állam állam után teszi magáévá a kisebb 
kalibert. Francziaország már egy egész hadtestet 
látott el 8 milliméteres fegyverekkel, s tovább 
folytatja a fegyverkezést. Portugália szintén 8 mil
liméteres magazin-fegyvereket készíttet a steyr-i 
gyárban. Monarkhiánk szintén azon a ponton 
van, hogy előkészítse az átmenetet a 11 milli
méteres magazin-fegyverekről a 8 millimétere
sekre ; Anglia, Spanyolország, Belgium, Svéd- és 
Norvégország, Svájcz is készülődnek; Németor-
ország és Olaszország még megmarad a 11 milli
méteres kaliber mellett, de már magazin-fegy
vereik vannak, csak Oroszország érte be eddig 
egy töltésű fegyvereivel, de már onnan is oly 
hirek hallszanak, melyek a reformot küszöbön 
állónak tüntetik föl. 

A bizonyos idő alatt tehető lövések számának 
fokozásában még a magazin-fegyvert is felül
múlja Hiram Maxim uj találmánya, az önmű
ködő mitrailleuse, mely, bármily mesésen hangoz
zék is ez, másodperczenként állítólag 10—12, 
perezenként tehát 600—700 lövést képes tenni, 
még pedig ugy, hogy majd minden lövés talál, 
és a nélkül, hogy a fegyver egyetlen csője föl
melegednék. 

A fegyvertekhnika terén ezt a páratlan ered
ményt Hiram S. Maxim, amerikai elektrotekh-
nikus vívta ki, ki mint hadmérnök 1884-ben 
lépett fel s ez első találmányával is teljes sikert 
aratott. 

Hiram gépe önműködő, s arra az eszmére van 
alapítva, hogy a lőpor visszarúgó ereje, mely 
eddig oly károsnak tapasztaltatott minden tűz
fegyvernél, hasznos tényezővé változtassák s 
magától végezze mindazt a munkát, melyet ed
dig az emberi erőnek kellett végeznie: t. i. a zár 
felnyitását, az üres töltényhüvelyek eltávolítását, 
helyökbe uj töltények beillesztését, azok elsüté
sét. A Maxim-mitrailleusenél tehát csak az első 
lövést kell kézzel elsütni, a többit a mitrailleuse 
maga végzi, oly gyorsasággal, a milyenre ugyan
annyi idő alatt közönséges fegyverrel 50 ember 
volna képes. A feltaláló találmányát már 1887 
márczinsában beterjesztette az angol kormány
nak, mely rövid próba után meg is vette azt s 
90 darabot készíttetett belőle. Anglia példájára 
csakhamar az európai államok is hozattak a po
kolgépből s bevezették hadseregükben. 

A Maxim-mitrailleuse egy közönséges fegyver
cső, hátul egy négyszögletes szekrénynyel (2. 
ábra), mely a töltéshez és tüzeléshez való gépe
zetet foglalja magában. Az egésznek súlya csak 
19 kilogramm. A szekrény külső részén egy 
emeltyüszerkezet van, melyet kézzel lehet moz
gásba hozni, s mely a zárt mozgatja. A töltés 
eredeti módon megy végbe. A közönséges fegy
vertöltények tetszés szerinti hosszú szalagon 
vannak, s azt egyik végével a szekrény egy nyi
lasába befűzik. A fogantyú előre s hátramozga
tásával a zár (3. ábra) is előre s hátra tolódik, 
s a mint hátrajön, kihúz egy töltényt a szalag
ból, melyet aztán előretol a csőbe s előkészíti 
ilykép az első lövést. Az első lövés ereje most 
önműködő mozgásba hozza a gépezetet, miköz
ben a töltényszalag is önműködőlég mozog ol
dalra, s egy rugó megnyomása által a lövések 
szakadatlanul követik egymást, s az elhasznált 
töltény-hüvelyek egyre szóródnak kifelé. Ha 
most egy reteszszel megrögzítik a rugót, hogy 
az tartós feszültségben maradjon, a lövések 
mindaddig önmagoktól folytatódnak, mig csak a 
töltény el nem fogy. 

Ám a perczenkénti 6—700 lövés rövid időn 
izzásig kellene hogy hevítse a csövet, úgy hogy 
az használhatlanná válnék. Ennek kikerülésére 
Hiram vízzel hűti a csövet, melyet közvetlenül a 

csőt körülvevő broncz burkolat alá vezet be. Ez 
2 litert képes befogadni, mely 1000—1500 lö
vésre elegendő, azután elgőzölög és ujjal pót
landó. Ennek köszönhető, hogy a cső sohasem 
hevül túl a víz forrpontjánál. 

A Hiram-Maxim-féle mitrailleuse niontiro-
zása az 5-ik ábrán látható kerekes felállításon kí
vül is többféle alakban válik lehetségessé. Mint 
hordozható mitrailleuse, kényelmesen szekrénybe 
csomagolva (7. és 8. ábra) rövid távolságokra 
vállon egy ember által is elvihető. Három lábú 
állványra állítva (1. ábra) előnyösen van kombi
nálva egy aczél pajzszsal is, mely a mögötte álló 
katonát teljesen fedezi. Ily alakban 80 kilogram
mot nyom, s hasonló szerkezetet vitt magával 
Stanley is utolsó expedicziójában az afrikai vad
törzsek ellen, kiket páni félelembe ejtett vele. 
Hasonló védelmi eszközzé alakitható át aczél 
kerekes laffetára alkalmazva (9. ábra), ha egy 
rugó segítségével a kereket rézsut, pajzsszerüleg 
állítjuk fel a csőkön. Végre hajófedélzeten 
harangidomú talp szolgál felállítására (6. ábra), 
mely a vizet tartalmazza, honnan csatornák s 
regulatorok segélyével vezettetik a cső hűtésére. 

Legendával határos csodadolgokat beszélnek 
szemtanuk e csodagép lövési biztosságáról. 
Mondják, hogy feltalálója egyszer 300 lépésre 
felállított czéltáblára lőtt vele s olykép irányozta 
a csövet, hogy az minden lövésre a feketét ta
lálta, melyet lassanként sepert el, mintha egy 
láthatatlan fűrész vágta volna ki darabonként, 
úgy hogy 350 lövés után már csak egy üresség 
tátongott a czélpont helyén. Máskor szabályos 
vonalakat, köröket, csillagokat lőtt bele a czél-
táblába s egy alkalommal nevének kezdőbetűjét 
is pontosan belelőtte. 

Hiram találmánya eddigelé a modern fegyver
tekhnika utolsó szava e téren s monarkhiánk 
véderejét jelentékenyen fogja fokozni elfogadása, 
ha, a mint kilátás van rá, ténynyé válik. 

V. S. 

POPOV ŐRNAGY. 
Szegény Popov! Dehogy hitte volna, hogy 

neve mint közönséges gonosztevőé fog európa-
szerte szerepelni. Egyike volt a bolgár hadsereg 
legtehetségesebb tisztjeinek, csak ambicziója volt 
nagyobb tehetségénél és hazafisága mindkettőnél. 
Bolgár katona volt a szó teljes értelmében, kit 
a viszonyok emeltek őrnagyi rangra, s emeltek 
igen magas polczra. Nem járt az orosz hadi 
iskolába, nem is annak alapján nyerte őrnagyi 
vállrojtjait. Mint főhadnagy már Sándor fejede
lem segédtisztje volt, mikor még az orosz tisztek 
töltöttek be minden magasabb katonai rendfoko
zatott a bolgár hadseregben. A szerb-bolgár 
háború kitörésénél pedig százados lett s ezred-, 
majd dandár-parancsnokként működött nagy 
vitézséggel, kiváló erélylyel. Már Pirot előtt az 
egész balszárnyat vezette nem kis dicsőséggel. 
Ennek köszönhette őrnagygyá előléptetését. 

Sokan azt állítják, hogy az ő előléptetése 
okozta közvetve, hogy Sándor fejedelem detroni-
zálása oly könnyen végbe mehetett, mert ez ál
tal a szlivniczai hős Benderev, kit meghagytak 
századosnak, sértve érezte magát s az egész lá
zadás lelke lőn. 

Az augusztus 21-iki események Popovot is, mint 
a fejedelem annyi hivét, börtönbejuttatták, azon 
felül a Czankov-Karavelov-Klement kormány 
becsületszavát vette, hogy nem indit a fejedelem 
érdekében semmiféle mozgalmat. Midőn a kor
mány látta, hogy Stambulov tirnovai és Mutko-
rov filippopoli működése következtében buknia 
kell, megnyitották a Popov börtönét. A bátor 
őrnagy két tiszt és egy altiszt kíséretében ment 
druzsinájához, melynek legénysége őket szitkok
kal fogadta. A katonaság tudniillik már akkor 
teljesen meg volt rontva a forradalom emberei 
részéről. Már-már csakhogy rá nem lőttek az 
őrnagyra, mikor ez lelkesítő beszédével egyszerre 
meghódította a fejedelemtől elpártolt katonákat. 
A mit két-három nappal előbb a forradalom 
kormánya a Sándor fejedelem barátaival csele
kedett, azt tette Popov most annak ellenségeivel. 
Szuronyos puskát ragadt a kezébe, és tíz ember
től kisérve gyalog szaladtak a kaszárnyától egész 
a táviró hivatalba, legelőször ezt a fontos helyet 
foglalva le az ügynek. Azután magokkal a még 
csak az imént forradalmi emberekkel fogatta el 
egyenként a forradalmi kormány tagjait, Czan-
kovot, stbbit. Mindez néhány pillanat müve volt, 
és csakis Popov személyes bátorságának és ügyes
ségének volt köszönhető az eredmény. Azután 

magához ragadta a derék őrnagy a főváros kato
nai parancsnokságát, Szófiát ostromállapotba 
helyezte, s elegendő csapatot küldött Küsztendil 
felé, mely a föllázadt strumski polkot nyilt csa
tában megtámadná. A többi nevezetes esemény, 
a lázadás leverése, Sándor fejedelem bevonulása 
ismeretes. 

Mikor még alig két év előtt magyar főurak 
jöttek Szófiába, hogy itt a visszatérő fejedelmet 
üdvözöljék, ugyancsak Popov őrnagy volt az, ki 
őket fogadta s ki eljövetelükért a fejedelem és a 
bolgár nép nevében köszönetet mondott. 

A mi pedig az utóbbi időben annyit emlege
tett Popov-féle port illeti, arra nézve a mi néze
tünk abban áll, hogy annak nem annyira krimi
nális, mint politikai háttere van. Popov tekin
télye a hadseregnél a legmagasabb fokon állott 
és méltán. De nemcsak a hadsereg, hanem az 
egész nemzet is, igen szerette és rokonszenvezett 
vele. És ő ezt a szeretetet valóban meg is érde
melte. Bulgáriában minden kormánynak első 
sorban számot kellett vetni a hadsereggel. Csak 
úgy érezhette magát ott kormány biztonságban, 
ha a hadsereg is mellette volt. Azonban Sztambu-
lov sehogy sem tudott megbarátkozni azzal, hogy 
Popov az ő kétségbevonhatlan nagy befolyásával 
az ő mindenhatóságát veszélyeztesse. Azután 
Mutkorov hadügyminiszter, ki különben is 
gyenge, kevés képzettségű ember, szintén nem 
érezte magát elég jól ós biztosan szókében. Fel
idézték tehát a pert, mely bár igen rossz szolgá
latot tett magának a bolgár ügynek, de elég al
kalmas volt arra, hogy Popovot egyelőre ártal
matlanná tegye. 

Múlt évben majdnem teljesen hasonló ügy for
dult elő, melynek közvetlen oka szintén Mutkorov 
volt. Ez volt a Nikolajev letétele és áthelyezése. 
Ettől is féltette Mutkorov állását, de sőt Sztam-
bulov is, és bár nem olyan nagy zajjal és skan
dalummal, de még is sikerült őt eltenni láb 
alól. A Nikolajev tekintélyét is sokkal nagyobb
nak tartották Sztambulov és Mutkorovék, mint 
sem azt megtűrhették volna. 

A Popov-per be van fejezve, de meg vagyunk 
győződve, hogy sem a hadsereg, sem a bolgár 
nép nem fogja ezt a dolgot ilyenforma elintézé
sében meghagyni. Mindenki tudja azt Bulgáriá
ban, hogy Popov az ő nagy tehetségével, tiszta 
hazafiságával és mocsoktalan múltjával még 
nagy dolgokra van hivatva hazájában, és hogy 
Sztambulov megbukása után, ha ugyan még 
tiszta nemzeti bolgár kormány alakul, abban a 
hadügyéri tárczát vagy Nikolajev, vagy Popov 
veheti csak át. sí. a. 

DÍVATTÁRCZA. 
A direktórium-korabeli viseleteknek föleleve-

nitése ez év divatprogrammjában, érdekes alkal
mat szolgáltat annak a régi thémának az ismé
telt variálására, hogy semmi uj sincs a nap alatt 
és nincs főkép — bármilyen paradoxként han
gozzék is ez — a divatban. De hát ezt rég tudjuk s 
ha semmi sincs uj a nap alatt, úgy bizonyára ez 
a mondás még kevesebb igényt tarthat arra, hogy 
újnak neveztessék, de vájjon ne lelnők-e mé
lyebb okát is annak a szellemi áramlatnak, 
mely a századok ködébe nyúl vissza eszmékért, 
példányokért és motívumokért, — mint csupán 
a jelen eszme-szegény leleménytelenségében, 
mely nem bir önállót, eredetit alkotni'? Itt a 
nagy kérdés, mely magyarázatát adni van hi
vatva annak, hogy mért inkább gyűjtő, feldol
gozó, semmint hogy alkotó és teremtő termé
szetű lenne napjaink általános szellemi iránya ?! 

Ha a divat alakulásainak általános törvényeit 
vizsgáljuk, két fő mozgató erőt találunk bennök, 
melyek egy vagy más utón közrehatnak arra, 
hogy a régi és az önmagát túlélt ujjal és tökéle
tesebbel pótoltassák. Ez a két tényező a szépség 
és czélszerüség, úgyszólván az egyedüli komoly 
és igazi momentum a divat szélsőségei kö
zepette. Vegyünk egy példát a férfikalapban, a 
mint a harmincz éves háború után kezdték 
viselni. 

A harmincz éves háború óriási kalapvise
lete, a hatalmas tollak, melyek oly jól jelképezték 
a kor harczias szellemét, 1648 óta rövidebb 
tollnak, keskenyebb peremnek és feszesebb állás
nak engedett helyet. De a lapos, kerek perem 
minden elegáncziát nélkülözött, s azért hova
tovább mind sűrűbben kezdték a szélét ismét 
felhajtani, először csak egyik oldalon, még pedig 
a balon, majd mindkét felől, végre háromfelől is, 

30. SZÁM. 1888. xxxv. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÜJSAG. 499 
a mivel aztán eljutott ahhoz a végleges formá
hoz, melyben mint háromszögletű kalapot az 
allonge-parókához viselték. De a divat itt sem 
állapodhatott meg, mert a kalap ez alakjának 
kicsinysége sokkal szembeszökőbb ellentétet ké
pezett a roppant haj erdővel, melyet árnyékolnia 
kellett, semhogy sokáig tarthatta volna magát, 
s a szépség és czélszerüség nevében tett kisebb-
nagyobb változtatások tovább folytak. 

Epén igy állt a dolog a nyakfodor- és a sza-
kállviseletnél is. 1660-on túl a szakáll férfias 
disze teljesen elveszti jelentőségét, a bajusz is 
csak a legszerényebb igénytelenségben, úgyne
vezett «á la Boyale» alakban, a mint XIV. Lajos 
viselte, tűnik fel |néha a jobb körökben. Mivel 
pedig a paróka szárnyai a vállakra és a hátra 
estek alá, tehát az eddigi nyakfodor lényeges 
átalakuláson kellett hogy keresztül menjen. Addig 
zsugorodott össze, mig utoljára csak két egyszerű 
négyszögletes, néha csipkékkel díszített darabbá 
vált elől az áll alatt zsinórral és rojtokkal, a 
mi átmenetet" képezett a mai nyakkendőkre. 
Ugyanekkor változott az eddigi bő palást is test-

Szin dolgában a fekete sokáig a harmincz éves 
háború kora után is még divatos és kedvelt 
szine maradt a hajnak, s az ólomfésü segített ezt 
érvényre juttatni. De nemsokára feltűnik a haj
por s ifjú és öreg egyaránt fehér fővel hódol a 
divatnak. És itt ismét megleljük a divat tagad
hatatlan logikáját. Mivel ugyanis hajpor alatt a 
korkülönbség ifjú és idős nő közt meglehetősen 
elmosódik, ennélfogva egyidejűleg a kendőzés is 
uralomra jön s az éji álarczok és mouche-ok 
vagy szépségtapaszok vannak hivatva fokozni a 
bőr szépségét. Annyira megy ez, hogy a hölgyek 
képzelme egész titkos jelbeszédet talál ki a 
szépségtapaszok alkalmazásában s minden ke
délyhangulatot a tapaszok más-más helyre illesz
tésével tud jelezni. 

Méltó párja volt a Fontange-frizura groteszk 
pompájának a ruha is, mereven kikeményítve s 
fűzővel leszorítva, nem is említve a decolletált 
derekat, mely szintén XIV. Lajossal veszi kezde
tét. A czipők is, melyeket eladdig egyenesen és 
szélesen viseltek, egyszerre hegyesedni kezdtek 
s magas sarkokat nyertek, melyeken a láb ferde 

érni a szövet redőzeti sajátságainak teljes isme
rete nélkül, legyen az gazé, atlasz, brokát vagy 
gyapjú. A redő az öltözetnek igazi plasztikai 
eleme, az élő, az eleven természet a holt és üres 
formák közepette — egy szóval a tulajdonképeni 
styl, melyben a ruházat jellege visszatükröződik. 
Épen azért főleg házi ruháknál és pongyoláknál, 
mint a milyeneket már képeink mutatnak, fon
tos a szövetnek ebből a szempontból való meg
választása. 

Nézzük már most miképen bánik el a mai 
férfidivat ezzel az oly fontos tényezővel. Ha a 
ruha, a kabát, vagy nadrág a legkisebb ránczot 
veti, azonnal a rossz szabást okoljuk. A ruhának 
nem ránk szabva, hanem egy találó kifejezés 
szerint ránk «öntve» kell lennie. Az összeérő 
gallér feszes és szoros, mely ellenáll a mozdulat
nak, az ingelö mint egy kemény bádogvért lapul 
mellünkhöz, s a czilinder egy unalmas geometriai 
képlet módjára ül meg fejünkén. Minden a legpro-
noncirozottabb stylszerütlenség, a természetes 
és plasztikus vonalak szándékos kizárásával. Ez 
a mai férfi-divat. 

HÁZI RUHÁK. PONGYOLA ETJHA. 

hez álló «justaucorps»-sá s mivelhogy ez ter
mészetesen a nadrágot is alárendelt helyzetbe 
hozta, tehát helyet adott a szűk, térdig érő nad
rágoknak, s az azokkal járó harisnyáknak és 
czipőknek. 

A mint a férfidivatnál, úgy a nőkénél is a 
szépség és czélszerüség kettős elvét látjuk mű
ködni az öltözködésbeli ízlés fejlődésénél, s a har
mincz éves háború ép oly markáns határvonalat 
képez e fejlődés történetében. Mindenekelőtt a 
hajnak látjuk elveszteni természetes esését, a 
mint mindinkább fonatokba, kontyokba tömörül 
s tornyosán emelkedik magasra. Még jobban ki
fejtette ezt az irányt a paróka-viselet, párosulva 
idegen haj belehozásával, melyet tojásfehér és 
más ragadós anyagok által tartottak össze s 
tarka szalagokat fontak közéjök. Az alapot egy 
főkötőcske képezte, mely a nyakszirten a hajcso
mót összefogta, erre egy bonyolult drótszerkezet 
következett, mely fehér szövettel beborítva, s 
tarka szalagokkal átszőve, terrasz-szerűen emel
kedő rétegeket képezett, melyek közül minden 
hátsó túlmagaslott az előtte álló felett. XIV. La
jos egy kegyencznője, Fontange nevezte el e sa
játságos frizurát saját nevéről. 

irányban nyugodott, úgy hogy a járás a méltó
ságos és a kokett sajátságos kevert typuszát vette 
fel. Keztyű, karmantyú, legyező, mind ehhez 
képest módosultak. 

Akármiként vélekedjünk is már most a múlt 
századok divatjának túlzásairól, annyi tény, hogy 
napjaink divatjához képest sokkal több stylsze-
rüsóget mutatott s formagazdagságban is felül
multa ezt. Korunk eszmeszegénysége, lapos 
prózaisága teljesen indokolja azt, hogy a mint a 
művészet és a művészeti ipar, úgy a divat terén 
is mindinkább vissza-visszanyúljunk a múlt élet
teljes felfogásának termékeihez. A ruházat élő 
természet, testiségünknek lényeges eleme, s épen 
azért nem szabad csupa mathematikai konstruk-
czióvá sülyednie, hanem organikusan szükség 
alkalmazkodnia a test vonalaihoz, egyes részei 
rendeltetéséhez : ebben áll stylszerüsége. 

De ebből a szempontból világos, hogy sokkal 
több szerepe jut a szövetnek a ruházat aestheti-
kai összehatásában, mint a mennyit ma tulajdo-
nítnak neki. Valóban, színanyag, forma, szabás, 
dísz, mind csak másodrendű momentumok a 
szövet mellett, melynek redőzete, drapériája igazi 
lelke az öltözetnek. Művészi hatást lehetetlen el-

Szerencsésebbnek mondhatjuk ebben a tekin
tetben a női divatot, mely sokkal elönyösebben 
tudja kizsákmányolni a szövet választásában és 
elrendezésében kínálkozó aesthetikai momentu
mot, ámbár itt is tudni kell, hogy a díszes bár
sony, a csillogó atlasz, a suhogó selyem, az egy
szerű gyapjú, gyolcs vagy crépe stb. mind más
más sajátságokkal birnak, melyeknél a redő a 
szin- és fényhatással is sokféleképen kombi
nálva lép fel. A festők tudják, hogy a selyem 
megtörését éles szögekben, a bársonyét pedig 
tompa szögekben kell visszaadniuk; hogy men
től könnyebb a szövet, annál kisebb a redővetés 
és mentől simább, annál több fényfelületet mu
tat, mely egyszersmind a szin tónusát is befo
lyásolja. 

Nemes hatásban első, a mi a szép drapirozást 
illeti, a finom gyapjú-szövet. Nagy redőinek lágy 
hajlásait, melylyel pelyhes felületének enyhe, 
meleg csilláma párosul, sem a selyem, sem az 
atlasz vagy bársony utói nem éri. A selyemruha 
éles megtörése nyugtalanabb, idegesebb hatást 
tesz, mig a bársonyé nehézkesebb. Középütt áll 
a kettő közt az atlasz, csakhogy ez viszont ne
hezen tűr meg nagyobb terjedelmű sima felüle-
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tekét, melyeknek fénylő csilláma könnyen zsiros 
kinézést a d ; holott ily alkalmazásban a bársony 
lágy nüanszai igen jól érvényre jutnak. 

Mint látszik tehát, a drapéria művészete a 
szövet fény- és száltulajdonságainak fontos kér
déseivel függ össze. Ezt a női divat mindjobban 
hajlandó elismerni, ép úgy a redőzet lényeges 
feladatát is az öltözködési styl helyes alapokra 
fektetésében. Ez a józan irány nyilatkozik abban 
az egészséges fordulatban is, mely legújabban 
a mesterkélt plisséehet, a magok kimért egyen-
közü mathematikai formáikban, mindinkább 
háttérbe kezdi szorítani a redőzetek természetes 
hullámzó vonalainak előnyére. 

Egy további tekintetet a szövetmintázatok 
érdemelnek, a mennyiben a redő vetés által be
folyásoltatva módosulnak. A nélkül, hogy itt az 
ornamentális styl elveire kitérni szükségesnek 
vélnök, konstatálnunk kell azokat a súlyos vét
ségeket, melyeket p . o. a nagy virágos szövetek
nek a derékhoz való elvagdalásával elkövetnek, 
minek következtében p . o. nem ritkán egy-egy 
szétvágott rózsából kolibri-fej kandikál elő, a m i 
a legbadarabb eszmetársitásokra nyújt alkalmat. 
Általában ha már a mintarajzoló Ízlése botlik 
olykor, legalább a vásárlónak kerülnie kellene 
az oly mintákat, melyek a szétdarabolás és redő-
vetés következtében organikus csonkításnak van
nak alávetve. 

Legkevésbbé vagyunk ily kalamitásnak kitéve 
lapos ornamentikáju mintázatoknál, melyeknek 
stilizálása nem ütközhetik annyira az izlés tör
vényeibe ; sokkal nagyobb ellenben a veszély a 
szerves életből vett vagy épen arkhitektonikus 
formáknál, melyeknél már természetüknél fogva, 
bizonyos irányt, felső és alsó, közép vagy oldal
részre való beosztást különböztetünk meg, mint 
a hogy tudjuk, hogy a tulipán növése felfelé irá
nyul, a fuchsiáé pedig lefelé. Ellenben egész in
differens motívumok, melyek nem rejtik magokba 
az irány fogalmát, p . o. csillagok, keresztek, bát
ran használhatók fel bármely alkalmazásban. 

Igaz, hogy a csipke is mintázott szövet s mint 
ilyen, ugyanazon irányelveknek volna alávetve, 
melyeket fentebb érintettünk. De ne feledjük, 
hogy a csipke alkalmazását első sorban ódon-
sága teszi stylszerüvé, másodszor, hogy egyszínű 
fehér létére mintái kevésbbé szembeötlők, és 
végre harmadszor, hogy a csipkét egész könnyed
sége, puha gazdagsága, főleg bizonyos kokett, 
szeszélyes díszítésre teszi alkalmassá, melyben 
a paradoxon inkább egy naiv élez leleményes 
önkénytelenségével hat, semmint a formák pe
dáns szigorúságával. 

De még ez mind nem elég a stylszerti díszítés 
nehézségeinek helyes megoldására. Egy felület 
önmagában véve határtalan, hogy befejezett 
egésszé tegyük, határt kell adnunk neki, be kell 
zárnunk, s arra valók a divat oly jelentéktelennek 
látszó elemei, mint a rojtok, bojtok, csipkézetek 
stb. De maga a szövetmintázat is ily bezárást 
követel az ugyanegy irányba futó motívumok 
egymásra halmozása által, a miben a képzelet a 
nyugpontot, a természetes befejezést ismeri fel. 
Egy virág a természetben mindig csúcsosodó 
végződéssel bir s azért teljesen megfelelő motí
vum a befejezésre, főkép ha részei a hegye felé 
mindinkább vékonyodnak, mint a kalásznál, 
gyöngyvirágnál stb. 

Nem alkalmasak azonban ily zármotivumok 
ott, a hol két lapfelület, vagy egy lapfelület és 
annak természetes záradéka összekötéséről vagy 
elválasztásáról van szó, sujtás, szalag, zsinoro-
zás stb. által. Ezeknek hossziránya független a 
nagyobb felülettől s ornamentikájuknak keze
lését ehhez képest követelik meg, nem felálló 
vagy csúcsosodó lomb- és virágdísz által, hanem 
azoknak czikk-czakkos, felváltva fent és alant 
való elhelyezésével, kivéve, ha a fejen képzeljük 
ezt a díszt, a mikor ismét a fej felálló természe
tes iránya dönti el a díszítés módját. 

íme egy néhány vázlatos adat az öltözkedési 
styl elméletéhez, mely elég fontos és komoly 
arra, hogy további tanulmányokra buzdítsa a 
divat hódolóit. F—a. 

IRODALOM E S M Ű V É S Z E T . 
Goethe Faust Első része. Fordította Szabó 

Mihály (Budapest, Franklin-társulat 1888. Ára 1 frt 
40 kr.) íme már a negyodik fordítása a Goethe 
Faustja első részének! Nem lephet meg, hogy a 
világirodalom ez egyik remeke annyira vonzza fordí
tóinkat, belbecse, szépségei, tartalmi a formai rend

kívüli gazdagsága által, de azért is — mert az eddigi 
m agyar fordítások senkit sem elégítenek ki s azt, a 
ki, hivatást érez rá magában ellenállhatatlanul hajtja 
a vágy jobbat adni az eddigieknél. Különös jelenség 
azonban, hogy a négy magyar Faust-fordító közül 
három (Nagy István, Komáromy Andor, Szabó 
Mihály) olyan, akitől soha verset nem olvasunk, mig 
egyszerre a verses feladatok egyik legnehezebbiké-
vel, a Faust-fordítással fel nem lépett, a mi pedig a 
leggyakorlottabb verselőt is ugyancsak megpróbálja. 
Szabó Mihály, kitől zamatos magyarsággal írt erő
teljes prózát olvastunk már, nem is fiatal ember 
(jeles történetírónk s akadémikusunk Szabó Károly
nak testvérbátyja) egészen meglepett, mikor Faust
fordításából néhány mutatványt küldött be lapunk
hoz kéziratban. De még jobban meglep, a mint az 
egészet nyomtatásban veszszük a Franklin csinos 
kiadásában. Nyomtatva minden jobban tetszik, mint 
kéziratban s meg kell vallanunk, hogy igy az egész
ről sokkal kedvezőbben ítélünk, mint a töredékek 
után tehettük volna. Kimondjuk mindjárt egyene
sen, hogy ezzel a négy fordítással nem látjuk teljesen 
és méltóan bekebelezve költői irodalmunkba a Goethe 
Faustjának első részét s a négyből válogatva sem tud
nánk egy igazán szép és jó, minden izében élvez
hető és megállható magyar Faustot összeállítani, 
s mind a mellett kimondhatjuk azt is, hogy Szabó 
Mihály sem végzett haszontalan és felesleges mun
kát. Fordítása kevésbbé költői és kevésbbé formás, 
de sokkal magyarabb nyelvű mint Dóczié, költőiebb 
s jobban verselt a Nagy Istvánénál, hívebb s kifeje
zőbb a Komáromiénál s teljesebb mind a háromnál. 
Egyes részeit egészen sikerülteknek is mondhatnók, 
ha sikerülhet valami — s jelesen a Faust fordítása 
egészen ; de az ilyen helyek bizony ritkák; ellenben 
vannak oly nehézkes és esetlen helyek, melyek se
hogy sem állhatnak meg. A rimelés mesterségével 
— melyben Goethe oly mindenek fölött erős — 
Szabó Mihály nem a legjobb lábon áll; a jó magyar 
rím azon egyik alaptörvényét, hogy nemcsak az 
utolsó szótag összhangzása, hanem a rím egyező 
súlya és helyzete sorban adja a jó rimet: egyátá
lában nem számol. Pl. az ilyen két sorban: 

Egy jól kitanított ebet 
Még a tudós is megszivelhet 

az et-et végzet nem rím ; mert a jambusos sorokban 
az egyik emelkedő, a másik eső szótag, vagyis egyik 
a nyolezadik, másik a kilenczedik szótag. 

így az ajánlás első és harmadik sorában : közeled
tek és lekösselek, nem rím, bár ek-ek annak látszik, 
de a megelőző szótagok pozicziója más s a különbség 
sérti a fület; kerül— csendül sem rím, mert ba egy
tagú (u. n. him-rim) akar lenni, akkor ül—ül (egy
azon képző levén) nem ad rímet; ha kéttagú (u. n. 
nő-rím) akar lenni, akkor a kerül (jambus) nem 
rímelhet a más méretű s poziczióju (spondeus) csen-
dül-re. Más különben is túlságos nagy szabadság, 
sőt szabadosság, rímeltetni akarni az ilyen végzete
ket: üveg—reped, ragyog—amott, cserép—szerte
szét (mintegy tiz-sornyi mondásban) meg a nak-nek 
versek száz meg százát (a hol semmi sem rímel, 
csak a közös rag vagy képző), pl. utódainkról— 
azokról, bolonddal—itallal, gyönyörrel—meleggel, 
feszíti—kérdi, bűvitallal—bizonynyal, én is—még is, 
pénzét—szerencsétlenségét, nemzetekben—nőkörök-
ben, stb. 

Nyelve azonban, az átlag gyönge rímelés mel
lett sincs lendület, s itt ott valódi költői erő nél
kül ; főérdeme pedig természetes, mesterkéletlen 
magyarossága. Üdvözöljük azért ez uj Faust-fordí
tást is ; mert az eddigiek után kétségkivül egyen
geti egy még jobban s lehetőleg tökéletesnek az 
útját. A könyv jövedelmét Szabó Mihály a «Jó-szív • 
egyletnek ajánlotta föl. 

A Franklin-társulat kiadványai. Az ujabb köny
vek egész tömege, egész kis könyvtár, hagyta el a 
sajtót a Franklin-társulat kiadványaiból, igen válto
zatosak tartalomban is. A népszerű «Olcsó könyvtár» 
gazdag sorozata egyszerre tizennégy kötettel bő
vült. A művek következők: 

Éjszak dél eüen, Verne Gyula regénye, nyolcz-
vanöt illusztráczióval. A regényes tárgyakban, uti 
kalandokban kifogyhatatlan leleményességű franczia 
iró itt az amerikai nagy polgárháború, a rabszolga
ság felszabadításaért Éjszak-Amerika által a Dél 
ellen indított hadjárat eseményei közé helyezi 
regénye személyeit és viszontagságait. Huszár Imre 

fordította le. Az illusztrácziók az eredeti franczia 
kiadás metszvényei. A 420 oldalnyi kötet ára 2 frt. 

Legújabb házi titkár, magyar levelező és önügy-

véd, elméleti és gyakorlati vezérkönyv a közéletben 
előforduló mindennemű levelek, folyamodványok, 
kérvények, felebbezések, jogügyleti okiratok helyes 
szerkesztésére — iparosok, kereskedők, mezőgazdák, 
hivatalnokok és magánosok használatára. Szerkesz
tette Farkas Elek. Nem uj könyv de az idő megpró
bálta, s gyakorlati haszna elterjedtté tette, ugy hogy 
most már a kilenczedik kiadásban jelenik meg. Az 
uj kiadás szem előtt tartotta az időközben keletke
zett törvényeket s az «Önügyvéd» most azokhoz van 
alkalmazva. Ára 2 frt 40 kr, vászonba kötve 3 frt. 

Iskolai használatra való három könyv is van 
előttünk. 

A «Jeles irók iskolai tárában» Heinrich Gusztáv 
magyarázatokkal bocsátja közé Lessing vígjátékát: 
tMinna von Barnhelm, oder: Das Soldatenglück.» 
Gondosan irt bevezetésben adja elő az irodalom
történeti adatokat a darab keletkezéséről, továbbá a 
darab cselekményét, végül pedig megemlékezik a 
magyar fordításokról. (Első fordítása Ráth Páltól 
1792-ben jelent meg, majd Kazinczy Ferencz fordí
totta le 1834-ben.) A szöveget minden lapon fel
világosító jegyzetekkel kiséri Heinrich. ^ra 50 kr. — 
Összhangzattani gyakorló könyv, zeneiskolák és ta
nítóképző intézetek számára, második füzet, mely 
53 oldalon számos zene-példát sorol föl; ára 40 
kr. — Német nyelvképzö iskola gyakorlati példákban, 
olvasás, nyelvtan és fogai tD ázás egy központú körök
ben ; irta Szirmai József. Ara kötve 30 kr. 

Végül megjelent egy ujabb kötet a Döntvénytár
ból, mely a Kúria, budapesti kir. ítélő tábla, a pénz
ügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű ujabb 
határozatait állítja össze, s kiadja a «Jogtudományi 
Közlöny» szerkesztősége; ára 2 frt. 

Az Olcsö könyvtár legújabb kötetei (236—249) a 
legkülönbözőbb igényeket foglalkoztathatják. Min
den kötet önálló, s ezért azok ára változó, de mindig 
jutányos. A vállalatot Gyulai Pál szerkeszti. íme az 
uj sorozat: 

A vértanuk, Chateaubriandnak költészettel irt 
műve. Diocletián idejéből a keresztények és pogá
nyok közti küzdelmekben a keresztény erényeket 
festi a híres iró, kinek műveit a költészet frissesége 
oly épen tartotta fenn. Fordította dr. Eada István. 
A két kötet együtt 1 frt 20 kr. Egy orgonaág, irta 
Ouida (Eamée Lujza). Monológ alakjában irt érde
kes és szellemes elbeszélés, angolból fordította 
Haraszti Gyula; ára 30 kr. — Igazházi, egy kegyes 
jó atya, mulatságos játék 5 felvonásban, szerzetté 
Simái Kristóf, kinek ez legnevezetesb darabja, me
lyen a múlt század végén jól mulatott a közönség a 
kezdő magyar színpadon. Áz uj kiadást Erdélyi Ká
roly bevezetéssel látta el, mely a szinmű történetét 

| irja meg, s kimutatja, hogy Brühlnek «Der Bürger-
i meistem czimű vígjátéka után készült. Ara 30 kr. 
| — Két rab, beszély Heyse Páltól, németből fordí-
| tytta B. M.; ára 30 kr. — A báróné levelei, beszély, 

irta Pálffy Albert, ára 30 kr. — Szohráb, költői el
beszélés, Abúl Kászim Manszur Firdúszi «Sáh-Náme» 
művének egy részlete, Fiók Károlynak, a keleti iro
dalom hivatott buvárlójának fordításában, jól hangzó 

I versekben. A perzsák világhírű nemzeti eposza for
dításának eme részletét a Kisfaludy-társaság is di
csérettel emelte ki. Fiók az előszóban tájékoztat a 
«Sáh-Náme» és s?eriője felől. Ára 30 kr. — Medea, 
szomorújáték Grillparzertől, németből fordította 

; Hegedűs István ; ára 30 kr. — Aesthetikai elotanul-
\ mányok. irta Erdélyi János. A magvas és szép ta

nulmány ára 20 kr. — A görög művészet bölcselete, 
: irta Taine Hippolit, francziából fordította dr. Fe-

renczi Zoltán. Ugyancsak a nagynevű franczia tudós 
i és iró műve: A németalföldi művészet bölcselete, 

fordította dr. Szántó Kálmán. Az egymást kiegészítő 
tanulságos fejtegetés ára egyenkint 30 kr. — Az 

j esernyő', vigjáték egy felvonásban, Bayle Bemard 
után angolból Csiky Gergely; ára 20 kr. — I. Frigyes 

| Vilmos porosz király, irta Ballagi Aladár, ki önálló 
szemlélődés után irja le Poroszország fejlődését, Fri
gyes Vilmos kemény uralkodását, mely fegyel
mezte a poroszokat, s fia, nagy Frigyes az országot 
már a nagyhatalmak közé emelhette. Ara 30 kr. — 
Leonardo, svéd szinmű 4 felvonásban, irta Björn-
stjeme Björnson, fordította Kárffy Titusz ; ára 30 kr. 
— Legutolsónak hagytuk a sorozatban az angol 
regényirodalom egyik legnevezetesb mesteri alko
tását. Bedé Ádám ez, Eliot György regénye, mely 
magyarul legelőször a Kisfaludy-társaság kiadásában 
jelent meg több mint két évtized előtt, Salamon 
Ferencz választékos fordításában Ugyané fordítás
ban közli most az «Olcsó könyvtár» is, melyben jó 
vastag kötetet foglal el, mert együtt van a két kötet. 
Az első kötet 436, a második pedig 402 oldal, s a 
két kötet együtt 1 frt 50 kr. Méltó volt uj kiadásban 
a magyar közönség elé adni e regényt, mely emberi 
igaz jellemfestésben, a drámai cselekvény fordula
taiban, erőben, tartalomban és szellemben messze 
fölötte áll az ujabb évek sok, igen kapós és zajjal 
fogadott regényének. 

Petőfi a svédeknél. Birger Sehöldström, svéd iró, 
a ki külföldön egyik legbuzgóbb ismertetője a ma
gyar irodalomnak s a kit ép emez érdemeért néhány 
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év előtt a Petőfi-társaság is tiszteletbeli tagjává 
választott, tanulmányt bocsátott közre Petőfiről. 
Sehöldström teljesen elsajátította nyelvünket s 
könyvében nemcsak az önállóan megjelent magyar 
tanulmányok adatait, hanem a hírlapok és folyó
iratok közleményeit is mind felhasználta, kimerítő 
rajzát nyújtva a nagy költő életének s az egykorú 
irodalmi és politikai viszonyoknak. A kötetben közel 
ötven költemény fordítását kapja a svéd olvasó, 
részben magától Scböldströmtől, részben kiváló svéd 
íróktól, mint a milyenek Öman Viktor, Fölmer, 
Kraemer Sarolta s az ujabbbn gyakran emlegetett 
Olaf Rubensson. A tanulmányhoz Svédország leg
nagyobb élő irója: Rydberg Viktor irt előszót. A 
csinos kiállítású kötet, a melyet Petőfinek Barabás 
által rajzolt arczképéről vett sikerült másolat dí
szít, Stockholmban jelent meg Bonniers Albert 
kiadásában. 

Az uj kereszténység czim alatt küldetett be 
hozzánk egy könyv, melyet ingyen osztanak szét, s 
mely vallási bölcselkedéseket tartalmaz, és főkép 
azt fejtegeti, hogy a lélek mily alakban él tovább a 
test halála után. Az uj keresztény egyház tanai, 
melyeket e könyv fejteget, Amerikában és Angliá
ban vannak elterjedve s ugy látszik, nálunk is akad
tak hivei, kik terjesztik. A könyvet Le Boys de 
Guyas, a swedenborgiánus tanok híve irta egy világ
polgárhoz, a ki igazság után törekszik ; francziából 
fordították magyarra, s Jancsovics Albert nyűg. 
konznlsági titkár (Mária-utcza 56 sz.) szolgál vele-
bárkinek. 

Az Osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben czimü nagy vállalatból a 64-ik füzet hagyta el 
a sajtót. A Felső-Ausztriával és Salzburggal foglal
kozó rész 6-ik füzete ez, melyben Guppenberger 
Lambert a népjellem, erkölcs és szokások rajzát foly
tatja ; Mayr Sebestyén a tájszólást, nyelvjárást, nép
költészetet ismerteti meg, továbbá a lakásokat és 
helységeket irja le. A czikkeket Lehr Albert fordí
totta magyarra. A hét illusztráczió többnyire nép
szokásokat tüntet föl. Egy füzet ára 30 kr. 

Stanley afrikai útleírása. Stanley «Utazásom 
közéj) Afrikában* czimű művének magyar fordításá
ból a Révai testvérek a 2-ik kiadás 11 —12 füzeteit 
küldöttek szét. E jeles munka, mely szerzőjének az 
írói hírnevet is megszerezte, most ismét napi érdekű 
lett, mikor Stanley sorsáról napról-napra oly ellen 
tétes hírek érkeznek Afrika belsejéből. A szépen 
illusztrált munka egy füzetének ára 30 kr. 

Több országból czimü, vagy buszonnyolez kis 
útirajzból álló kötetet irt Vértesi Károly és kiadta 
a budapesti Singor és Wolfner czéggel. A Kárpátok, 
az Al-Duni, a stájer fürdők, a Salzkammergut, 
Svájcz, Capri szigete és Konstantinápoly képezik 
tárgyát a leírásoknak. Hírlapokban megjelent tárcza-
czikkek gyűjteménye 266 oldalon. Ára 1 frt 50 kr. 

Száz novellát bocsát közre Gárdonyi Géza Győr
ben. Az első füzet, mely tíz kisebb elbeszélést foglal 
magában, már megjelent, s ára 30 kr. A tiz füzet 
2 írtjával rendelhető meg. 

A Földtani Közlöny legutóbbi füzetében dr. Szabó 
József közli magyar fordításban egy angol szakember 
dolgozatát az erdélyi aranybányákról. Liveing H. 
Edward mérnök felolvasása az, melyet az éjszaki 
angolországi bánya- és gépészmérnökök társaságában 
tartott. Az angol mérnök alaposan ismeri az erdélyi 
aranybányákat s tanulságosan szól mind termelési, 
mind művelési viszonyainkról. Azt irja, hogy sok 
bánya válnék veszteség helyett jövedelmezővé, ha 
nem a régi, kezdetleges módon művelnék. Bányá
szati törvényeinket oly kedvezőknek mondja, hogy 
azok mellett egy kis szerencsével lehet boldogulni. 
De annál kevesebb elismeréssel szól az oláh bánya
munkásokról, kik •— a mint mondja — iszákosak, 
egy héten többet négy napnál nem dolgoznak ; épen 
nem előre látók s télen, midőn a zúzókban szünetel 
a munka, gyakran a legnagyob szükséget szenvedik. 
«Egy európai nép sem oly babonás, mint ők, — 

jegyzi meg Liveing, — és mégis ezeket tartják né
melyek a régi római gyarmatosok utódjainak !» 

Az országos képtár kézirajz és metszet gyűjte
ménye eddig nem volt kiállítva. Most a képtár e 
nevezetes és becses részét is rendezik. A közoktatás
ügyi miniszter az akadémia palotájának második 
emeletén több szobát bérelt ki a gyűjteménynek. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A Jó-szív egyesület pár nappal ezelőtt tette 

özé a jótékony bazár jövedelméről szóló kimuta
tást. Négy délután 34,984 frt 81 kr. tiszta jövedel
met hozott a budapesti társaság hölgyeinek buz
galma. 

Az egyesület igazgató választmánya e hó 16-án 
ülést tartott Tisza Eáhnánné elnöklete alatt, 8 elő
ször is örvendetes tudomásul vették, hogy a sorso
lásra ismét számos festő ajánlott föl műveket. Black 
József amerikai főkonzul gyűjtése eredményekép 

1222 forintot küldött be az egyesület pénztárába. 
Hevesmegyére nézve bizalmi férfiakul gróf Kegle-
vich Béla főispán, Kasza Bertalan alispán, Zalár 
József főjegyző, Almássy Géza képviselő ós Babics 
urak kérettek fel s egyúttal a hevesmegyei árvízká
rosultak részére 8000 forint segélyösszeg szavazta
tott meg, ugyanez alkalommal a szabolcsmegyeiek 
részére 10,000 forint, a szatmármegyeiek részére 
5000 forint, a torontálmegyeiek részére 5000 forint, 
a zemplénmegyeiek részire 7000 forint ujabb se
gélyösszegek utalványoztattak; Pestmegye részére 
pedig 1000 forint szavaztatott meg. A Versecz város 
és vidékét legutóbb sújtott elemi csapás is tárgyal
tatván. Nikolics Sándor elnöklete alatt bizalmi fér
fiak küldettek ki s felkérettek véleményes jelentésük 
beküldésére ; egyszer .-mind elnöklő grófnő felhatal-
maztatott a netalán szükséges rögtöni segélynek 
utalványozására. Báró Kochmeister Frigyes helyébe, 
a ki a tagságról lemondott, az egylet igazgatóságába 
Jókai Mór indítványára Nagy Miklós hivatott meg. 
Tárgyaltatott végre az egyesület által kibocsátandó 
sorsjegy-kölc=ön kérdése és az e körüli közjegyzői 
teendők vitelére Gaszner Béla kir. közjegyző kére
tett fel. 

A «Jó-szív» pénztárába július 7-ikéig 110,877 frt 
gyűlt össze. 

Az erdélyi közmüveló'dési egyletnél ujabban 
Szász Domokos kolozsvári ref. püspök tett alapít
ványt. Az egyesület alelnökéhez intézett levelében 
kijelenti, hogy mig «Isten életének kedvez* évenként 
200frtot, 1888. jul. 1-től kezdve félévi részletekben 
előre fizetve, adományoz az egyesület czéljaira s az 
első részletet azon feltétellel be is fizette, hogy «Szász 
Domokosné sz. Nagy Dka alapítványa" czimen tő-
késíttessék s az évről évre növekvő kamatok a vá
lasztmány belátása szerint megállapítandó segélye
zésekre fordíttassanak. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
A hunyadmegyei történelmi társulat , a vidék 

egyik legtekintélyesebb egyesülete, e hó 15-ikén tar
totta rendes évi közgyűlését Déván. Gr. Kun Géza 
elnök rövid megnyitója után Kun Róbert titkár ol
vasta fel évi jelentését, melyben sajnálattal emlék
szik meg, hogy a lefolyt év siker tekintetében az 
előző éveknek messze mögötte maradt. A jelentés 
nem az anyagi viszonyokban keresi a visszaesés 
okát, hanem abban a különös zsibbadtságban és 
közönyben, mely a munkálkodókon erőt vett s 
melyre a közönség szélesebbkörü érdeklődésének 
fölébredésétől várja az orvosszert. 

Sok a tanítónő. Trefort mini?zter rendeletet 
intézett a tanítónő-képezdékhez s e rendeletben 
tekintettel arra, hogy valamint az állami, ugy a fe
lekezeti tanítónőképző-intézetek jóval több tanító
nőt szolgáltatnak, mint a mennyire tényleg szükség 
van; s hogy daczára a szaporulatnak, a fölvételre 
jelentkezők oly nagy számban tódulnak az intéze
tekbe, hogy a valóban a tanítónői pályára valók és 
ösztöndíjra érdemesek kiválasztása tetemes nehéz
séggel jár ; annálfogva az ingyenes ellátásban része
sülő növendékeknek az állami tanítóképezdék első 
osztályába leendő fölvételét a jövő tanévtől kezdve 
megszünteti és elrendeli, hogy jövőre minden benn
lakó növendék a tanév tiz hónapján át nyerendő 
teljes ellátásért mérsékelt dijat, még pedig Buda
pesten 300, vidéken 210 frtot fizessen. E növendé
kek számíthatnak arra, hogy a felsőbb osztályokba 
való fölmienetel alkalmával, az első osztályban ta
núsított előmenetelök és magaviseletük alapján, a 
rendelkezésre álló javadalom mértékéhez képest a 
tartási díj alól egészen, vagy részben^fel fognak 
mentetni. 

Felhívás és kérelem. A budai ev. ref. egyházi 
bizottság a főváros jobb parti részén építendő ref. 
templom alapjára eddig begyült adakozásokról egy 
betüsoros kimutatást készít; ennélfogva tisztelettel 
felkéri mindazokat kik ezen alap javára kibocsátott 
gyűjtő íveket még vissza nem küldték, szíveskedje
nek azokat folyó július hó végéig annyival inkább 
beküldeni, mert e kimutatásban a visszatartott ívek 
is ki lesznek tüntetve. — A gyűjtő ívek az esetleg 
begyült összegekkel együtt ngos Szőte Albert minis
teri osztálytanácsos úrhoz (Budapest I. Lovas-nt 
58 sz.) küldendők. Kelt Budapesten 1888. évi jul. 
10-ikén. Az elnökség. 

Nagy alapítvány. Kun-Majsán a nemrég elhalt 
Csontos Mihály gyermektelen gazdag ember hatvan • 
ezer forintot hagyott egy felső leányiskola alapítá
sára, melyet apáczák fognak vezetni. 

MI UJSÁG? 
A király Horvátországban. Zágrábból irják, 

hogy ő felsége szeptember 12-ikén •érkezik oda, s 
1 i-ikéig fog ott tartózkodni, hogy a fegyergyakor-

latokon részt vegyen. Kíséretében lesz Rudolf trón* 
örökös, Albrecht főherczeg is. Az udvari szállást a 
főispán házában készítik. A trónörökös az ezredes 
lakásán, Albrecht főherczeg pedig az érsoki lakban 
fognak megszállni. A tanácsházán, hol az udvari 
ebédeket fogják tartani, nagyobb építkezéseket fo
ganatosítanak. 

Stefánia trónörökösnő Szt-Antalról majd min
den nap tesz kirándulást. Selmeczbányán már több
ször volt s megtekintette régi épületeit, templo
mait, intézeteit. E hó 18-ikán pedig a Koburg 
herczegi pár kíséretében Vihnye fürdőt látogatta 
meg. A kies fürdő épületei fel voltak lobogózva, az 
utón Kachelmann gyáros kétszáz munkása képezett 
sorfalat, s a fürdőn nagy közönség gyűlt össze a fo
gadására. 0 fenségeik megtekintették a fürdőházat 
és a parkot, tetszésüknek ismételve kifejezést ad
ván. Három órát időztek Vihnyén s aztán Szklenóra 
hajtattak, melynek parkja s gyönyörű fekvése a 
trónörökösnének különösen tetszett. Ocsovszky pol
gármester megmutatta többek közt a párját ritkító 
meleg forrást, mely majdnem 40 fokú vizet szolgál
tat. Ő fenségeik teljes megelégedésüket fejezték ki a 
kirándulás felett s aztán alkonyatkor tértek vissza 
Szent-Antalra. 

Jul. 19-én családi ünnep volt Szent-Antalon, a her
czegi kastélyban, a Koburg herczegi pár első szülött 
fiának, Lipót herczegnek születésnapja. A selmecz-
bányai akadémiai ifjúság dalköre is emelte az ünne
pélyt. Előadásuk után maga a trónörökösnő fejezte 
ki megelégedését Fekete Ferencz karmesternek. Az 
ebédre számosan voltak hivatalosak, igy Farbaky 
István akadémiai igazgató, Soltz Gyula fő erdőtaná
csos, Szécsi Zsigmond erdőtanácsos. A trónörökösnő 
e hó 22-ikéig marad Szent-Antalon. 

A német császár és az orosz czár találkozása. 
II. Vilmos német császár, hadihajóktól kisérve, e hó 
19-ikén a déli órák után ért Kronstadt alá, hol az 
orosz hadi hajó-raj üdvözölte, s a két uralkodó itt 
találkozott a tengeren. Peterhofban szálltak ki, hol 
a kikötő hídon a czárné várakozott Vilmos császárra, 
A nagy számú nép zajos köszöntése közt hajtattak a 
peterhofi palotába, hol a német császár és öcscse, 

: Henrik berezeg szállása van. Vilmos császár az első 
látogatást a Péter-Pál erődben tette, hol a czárok 

; sirboltja van, 8 II . Sándor czár sírjánál időzött 
i hosszasabban. Vasárnap este fogja elhagyni Peter-

hofot, s hajóra szállva, Svédországba megy s Stock
holmban meglátogatja a svéd királyt, aztán pedig 

| Koppenhágában a dán királyt. 
A görgényi vadászatok. Érdekelt körökben már 

most kezdenek beszélgetni ama vadászatokról, me
lyeket a trónörökös ó'szszel Görgényben rendez. A 
kincstár tulajdonát képező görgényi uradalomnak 
az a legszebb része, melyet Rudolf trónörökös bir 

| haszonbérben. A görgényi uradalom vezetőjének és 
a trónörökös vadászmesterének jelentése szerint 
vadállományban nincsen hiány, sőt az őrök állítása 
szerint farkas és vaddisznó is gyakorta bukik elő a 
sűrűségből. A vadászat valószínűleg szept. végén, 
vagy október elején fog megindulni, mikor már a 
medvék az erdős magaslatról a szomszédos kukori-
czaföldekre húzódnak alá. 

Tűzoltó ünnep József főherczegnél. Klotild 
főherczegasszony egy pompás piros selyem lobogót 
ajándékozott József főherczegnek, mint az alcsuthi 
és f őherczegi pusztai önkéntes tűzoltóság főparancs-

, nokának. Ezt a zászlót e bó 22-ikén, vasárnap, a 
József főherczeg jilcsnthi birtokaiboz tartozó göböl-
járási pusztán fogja ünnepséggel felszentelni Püuer 
János, székesfehérvári megyés püspök. Ugyanekkor 

i nyújtja át a budapesti önkéntes tűzoltó-testület 
küldöttsége József főherczegnek a tiszteletbeli el
nökségről szóló díszoklevelet. A göböljárási pusztán, 
ez alkalommal ugy Budapestről, mint a vidékről is 
D agy számú vendégsereg gyűl üssze. Jelen lesz Czi-
ráky Béla gróf, az országos tűzoltó-szövetség elnöke 
is. A budapesti önkéntes tűzoltók küldötteégét Bá
rány N. Ernő főparancsnok vezeti. Délelőtt lesz a 
zászlószentelés és a díszoklevél átadása, aztán közös 
ebéd s délután diszgyakorlat. 

A kolozsvári Mátyás-emlék végrehajtó bizott
sága elhatározta, hogy feliratban köszöni meg a 
királynak az emlék ügye iránt viseltetett érdeklő
dést, melynek köszönhető, hogy a Mátyás király 
szülőháza emléktáblával lesz megjelölve. Az emlék
táblának szeptember havában leendő leleplezési ün-
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népére meghivatnak a kormány, az országgyűlés két 
haza, az összes egyházi főhatóságok, a közös hadse
reg s a honvédség, az összes törvényhatóságok, a 
tudományos és irodalmi társulatok. Az ünnepen 
Hegedűs Sándor képviselő' t a r t beszédet. Tervezik, 
hogy a szobor javára az ünnepélyen lovagjátékot is 
rendeznek, melyben részt vesznek az arisztokráczia 
férfi és n ő tagjai Mátyás király korabeli diszöltö-
nyökben, továbbá az athletikai klub, az ipartársula
tok középkori jelmezekben, melynek keretében fel 
lesz tün te tve Mátyás király fekete serege is. A ren
dezésre Bánffy György báró országgyűlési képviselőt 
kérik föl. 

A h o n v é d e l m i m i n i s z t é r i u m pa lo tá j a , melyet 
csak n e m rég építettek, oly szűk, hogy tovább kell 
terjeszteni, s e végből a budai várban meg is vásá
rol ták már a körülte levő házakat . Az építkezés 
650,000 frtba fog kerülni, s erről törvényjavaslatot 
terjesztenek közelebb az országgyűlés elé. 

Az uj v e s z p r é m i püspök , báró Hornig Károly 
installácziója szeptember 8-ikán fog végbemenni. Az 
installáczióra vonatkozólag Veszprémmegye rend
kívüli ülésben fog intézkedéseket tenni s azon a me
gye összes városai képviseltetni fogják magukat . 

Az á r v í z k á r o s u l t a k j a v á r a múl t hó végéig 
116,940 frt 23 kr., 3460 frank 40 olasz líra és 7 cent 
gyűlt be a belügyminisztériumban. Nemcsak a haza 
ha tá ra in belül adakoztak e jótékony czélra, hanem a 
monarchia másik felében is, s a külföld számos 
pontjain. 

A S z e n t - I s t v á n - n a p i n é p ü n n e p . A «Jó-szív» 
ünnepély rendező bizottsága már nagyban dolgozik 
a Szent-István-napi népünnepély programmján. 

Egy nappal az ünnepély előtt, augusztus 19-én, 
ka tonai zenekarok járják be az utczákat s este a 
ligetben az összes fővárosi dalárdák monst re hang
versenyt rendeznek. Az ünnepély napján reggeli ha t 
órakor az összes fővárosi veterán-egyletek zenekarai 
r iadót fújnak s a külön vonaton érkező vidékieket 
zeneszóval a városligetbe kisérik. A városüget el 
lesz zárva s a bemenet i dij 30 krajczárban van meg
állapítva. A ligetben először diszbandérium fog ló
há ton felvonulni. A bandér ium tagjai egyenkint a 
hatvannégy megye czimereit hordják kezükben. 
Majd a fővárosi ipartestületek vonulnak föl régi 
czéhzászlóikkal, czimereik és jelvényeikkel. A liget 
egyik pontján kézisajtót állí tanak fel, melyen Jókai 
Mór és Váradi Antal alkalmi köl teményeit nyomják 
8 osztják szét ingyen. Lesz ezenkívül élczlapi alakok 
felvonulása s más egyéb mulatságos dolog. Egyike a 
legérdekesebb látványosságoknak lesz az Odry Lehel 
által i r t «Jó és rósz szív harcza> czimű nagy látvá
nyos némajáték. Ez t a városligeti tavon építendő 
tutajon mintegy négyszázötven személy adja elő. 
Szerepelnek benne a mentó'k, a tűzoltók s a vörös
kereszt tagjai. 

Az o r s z á g o s d a l ü n n e p , melynek az idén Szege
den kellett volna lenni, e lmarad a jövő évre, 
m iu t án a dalegyletek csekély érdeklődést tanúsí
to t tak . 

A london i m a g y a r s e g é l y - e g y l e t n y á r i m u l a t 
s á g á t e hó 12-ikén tar to t ták meg a Princes-Hall 
fényes termeiben. Minthogy Londonban a magyar 
segély-egylet mellet t még egy osztrák-magyar egylet 
is létezik, a nagykövetség ez ünnepélyen hivatalosan 
n e m vett részt, hanem csak a kereskedelmi osztály 
vezetője, Krapff Liverhof lovag, miniszteri tanácsos. 
A patronensek között ot t lehetet t látni az angol 
arisztokráczia legelőkelőbb hölgyeit, Teck herczeget, 
Ghika herczeget és herczegnét s tb . A rendezés fő-
érdeme E b n e r F . J . urat , az egyjet alnökét és Fel-
b e r m a n n Lajos tiszteletbeli t i tká r t illeti. A táncz 
magyar czigányzene mellett reggelig tar tot t . Az 
egyleti pénztárnak szép jövedelme volt. Az egyleti 
vagyon jelenleg körülbelül 10,000 frt. A király és a 
királyné az egyletnek alapítása óta m á r több, m i n t 
4000 frtot adtak. 

Az o p e r a s z í n h á z b a n átalakítások folynak a szün
idő alat t . A második emeleten tiz páholyt lebontot -
tak és helyökre zártszéket tesznek, miu tán a máso
dik emelet páholyai n e m voltak kelendők. 

B ü n t e t é s az e r d é l y i közmive lődés i e g y l e t j a 
v á r a . A közlekedési miniszter rendeleti leg kötelezte 
a marosladas-beszterczei vasút társaságot, hogy né
mely építkezésnek és az e vonalon előzetesen, enge
dély nélkül eszközölt módosítások végrehajtása miat t , 
e törvény- és szabályellenes eljárásért az erdélyrészi 
közmivelődési egyesület javára 1000 frtot fizessen 
le. A társaság ez összeget az egyesületnek m á r 
tényleg befizette. 

E g y m a g y a r főú r Af r ikában . Gr. Teteki Samu 
népes kísérettel már régebben utazik Afrikában. 
Angol lapok révén érkeznek most hírek róla. Gróf 
Teleki a tavalyi nyár végén útitársaival, egy osztrák 
és magyar hadnagygyal és nagy szolgaszemélyzet | 

kiséretében Afrika belsejébe indul t s a múl t év 
deczemberében egy ideig a Barengó tó partján tar
tózkodott. Gróf Telekinek, ki katonailag szervezett és 
ki tűnően felszerelt karavánjának maga a főparan cs-
noka, a benszülöttekkel több heves összecsapása vol t 
s ezekben mindig ő maradt ura a csatatérnek. Hosz -
szas bolyongás u tán a karaván elérte a 18,700 láb 
magas Kenin hegy lábát. A társaság vállalkozott 
arra, hogy megmássza e hegyet, melynek szikláit 
eddig európai ember lábai nem ér inte t te . Nagy fá
radtsággal ju to t tak a hegy tetejére s inné t a másik 
oldalon jöt tek le. Gróf Teleki azt tervezi, hogy a 
Basso Ebe és Basso Crok tavakat is felkeresi s innen 
ez év novemberében tér vissza a zanzibári partokra. 

HALÁLOZÁSOK. 
Dr. BALOGH KÁLMÁN temetése jul. 17-ikén mélyen 

megható gyászünnep volt. A jeles tudós halála a 
főváros összes mi veit köreiben mély részvétet éb
resztett, m e r t az elhunyt nemcsak jeles tudós, de a 
társas életben is szeretett és ismert férfiú volt. Az 
egyetemi épületek mindenikén gyászlobogó lenget t . 
Az egyetemi rektori hivatal felhívást adot t ki a fő
városban időző egyetemi hallgatókhoz, hogy minél 
számosabban gyűljenek össze a temetésre. A tud. 
akadémia, melynek 24 év óta rendes tagja volt 
Balogh, a természettudományi társulat, melynek 
alelnöke volt, az orvos-egyesület, az orsz. közegész
ségügyi egyesület külön képviselőkről gondoskodtak 
a temetési ünnepélyre, és díszes koszorúkat küldtek 
a ravatalra. Az egyetemi tanári testület értekezlet
ben határozta el a temetést illető intézkedéseket és 
dr. Fodor József orvoskari prodekánt kérte föl a 
gyászbeszéd megtartására. A kecskéméti-utcza 13. 
sz. a. házban volt ravatalra terí tve a halott , s elbo
rítva koszorúkkal. A temetésen Budapest összes tu
dományos testületei képviselve voltak. A közoktatás
ügyi kormányt Berzeviczy Albert ál lamtitkár, Mar-
kusovszky Lajos miniszteri tanácsos, Fayer osztály
tanácsos képviselték. Az orvosi karnak — el lehet 
mondan i — Budapesten időző összes tagjai meg
jelentek a végtiszteletre. Az egyházi szertartást 
Bomeiser belvárosi plébános végezte. A koporsó
ná l állt az e lhunytnak ősz atyja is, zokogva. A 
koporsót a hatfogatu gyászkocsira helyezvén, mellé 
helyezték az egyetemi dekánság jelvényét is. A 
gyászmenetet az orvosnövendékek nyi to t ták meg, 
kik közül a katonai szolgálatra bevonultak a segély
egyleti gyászlobogó alatt haladtak. Utánuk követke
zet t egy koszorúkkal elborított kocs i ; ezt az elhunyt
nak tanár társai és tisztelői követték. Az elhunytat a 
temető déli oldalán fekvő Sanovszky család sírbolt
jában helyezték örök nyugalomra. A sírnál Fodor 
József prodékán mondo t t beszédet. Vázolta a nagy 
veszteséget, mely a tudományt a férfikora delén el
h u n y t tudós halálával érte, majd jellemezve Ba
logh lelkesült s nem bérért tör tént munkísságát , 
beszédje utolsó szakaszában a következőket monda : 
«Tudjuk meg és jegyezzük meg ezt mindnyájan és 
becsüljük meg ezt a porlékony tetemet, mely áldo
zatul esett a nemes lélek önfeláldozó munkásságá
nak . ! A szép beszédet mélyen meghatva hallgatta 
végig a gyászoló közönség s u tána a koporsót örök 
nyugalomra helyezték. 

A boldogult tudósnak három gyermeke m a r a d t : 
Szendi Béláné szül. Balogh I r m a ; Balogh Oszkár 
és Hugó. Atyja: Balogh Antal és édes anyja szül. 
Homályossy Bozina, kiknek az elhunyt éltök büsz
kesége volt, a szülői fájdalom egész súlyát viselik 
szivükön. 

E lhuny tak még a közelebbi napokban : H E T E S S Y 
DÁNIEL, községi iskolai igazgató-tanító Halason, a 
tanügy kipróbált és nagyérdemű veteránja, kinek 
ötvenéves tanítói jubileuma alkalmából arczképét és 
életrajzát is közöltük 1887-ben, s kiben Baksay Sán
dorja solti ref. egyházmegye esperese és jeles, iró apó
sát gyászolja, 74 korában, Halason, hol közrészvét 
kisérte sírjába. — DANIELOVTCS MIHÁLY, eperjesi egy
házmegyei czimzete8 kanonok, garam-kerület i espe
res és sumjáczi lelkész, az eperjesi egyházmegyé
nek egyik legkiválóbb papja — TÜRCSÁNYI SÁNDOR, 
posta- és távírda főtiszt, buzgó és képzett tisztviselő, 
ki húsz évig szolgálta ernyedetlenül az államot, Buda-
dapesten. — STÜBM GYÖRGY, magy. kir. főmérnök, a 
zalaegerszegi államépítészi hivatal főnöke, 44 éves. 
— Id. ISSEKÜTZ MÁRTON, köztiszteletben élt férfiú, 
73 éves, Déván. — Szentkatolnai CSEH JÓZSEF, te
kintélyes polgár, Szt-Katolnán, 71 éves. — GULÁCSY 
KÁROLY, gálocsi földbirtokos, s végrendeletében a 
sárospataki főiskolát te t te örökösévé. — PEBSATTS 
KRISTÓF, Veszprémmegye devecseri járásának szolga-
birája, 40 éves, KaraMszörcsökön. — CSELKÓ JÁNOS, 
ügyvéd, városbizottsági s takarékpénztári igazgató
sági tag, 81 éves, Pozsonyban. — Ifjabb TOKODY 
ISTVÁN, egri minor i tarendi katholikus hitszónok, 
Tokody Is tván 27 éves fia, Nagy-Váradon. — 
Id . MALLÁB ISTVÁN, aradi városi bizottsági tag, 74 
éves, Aradon. — V E U T S LAJOS, erdélyi tagosító 
mérnök, 1848—49-iki bonvéd, a tordai kiterjedt 
Velite-család egyik derék tagja,, a lublói fürdőn, hol 
üdülést keresett. — Dr. DEMETER JENŐ, 31 éves, 

Magyar-Csesztv én. — KOLOZSVÁRI JÁNOS, a Frank
l in-társulat nyomdájának betűszedője, a magyaror
szági könyvnyomdászok és betűöntők egyletének 
tagja, 65 éves, Budapesten. — BOTTLER JÓZSEF, a 
sárközi takarékpénztár pénztárnoka, Kalocsán. —. 
NÁRCZIS LAJOS, mérnök és fzámvevő, 53 éves, Nagy-
Váradon. — Ifj. BETTELHEIM F . P Á L könyvkereskedő, 
35 éves, Aradon. — Dr. ADLER ANTAL, orvos, 64 
éves, Koloz8vártt. — NAGY GÁBOR földbirtokos 80 
éves, Apczon. — LIPTAY JENŐ városi számvevő, 
Jászberényben. — SIMONTSITS BÉLA, Tolnamegye 
alispánjának 16 éves fia, Szegzárdon. — BOGDÁN 
ISTVÁN, tekintélyes kolozsvári gyáros és a keresko-
delmi s iparkamra elnöke, Budapesten. 

ÜRMÉNYI MIKSÁNÉ. szül. gróf Feste t ich Borbála, a 
képviselőház egyik volt kiváló tagjának neje, hosz-
szas szenvedés u tán Bécsben. — SZTRELKÓ GÜSZ-
TÁVNÉ, a magyar államvasutak egyik főfelügyelőjé
nek neje, Iglón. — Id. SERES ISTVÁNNÉ, szül. Móczár 
Erzsébet, földbirtokos neje, 62 éves, Félegyházán. — 
Ozv. GRŐFF JÁNOSNÉ, szül. Nagy I rén , Budapes ten ; 
ugyani t t DEÜTSCHLÁNDER VILMOSNÉ, szül. Beich Má
ria, több jótékony és betegsególyző egyesület védője 
és pártfogója. — DUBRAVICZKY GIZELLA, Dubraviczky 
Ádám földbirtokos és neje, Szojka Szidóniának, 
16 éves leánya, Puszta-Géczen. — MISKOLCZY NÁN-
DORNÉ, szül. Korbuly Anna 42 éves, Debreczen-
ben. — SCHOLTZ EMMA, néhai Scholtz Károly mű-
malmi igazgató 33 éves leánya, Kassán. 

SAKKJÁTÉK. 
1502. számú feladvány. Pospisil J.-től. 

Sötét. 

a Világos. • ' e 
Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1496. sz. feladvány megfejtése. 
Schink nann W. A.-tól. 

M e g f e j t é s . 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. B g 3 - a 3 b4—a-3 : (a) 1. Kb7—a7 (b) 
2. a4—a5 t. sz. 2. Fc7—f . „ Ka7—b6 : 
3. a5—a6 v. 3. a4—a5 mat. 

Fc7 matot ad 
b. 

1. — — . . . „ . . . . Bbl—gl f 
2. Fc7—g3 f ._. . . . Kb7—b6: 
3. a4—a5 mat. . 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J. és F . H . — 
Andorfi S. Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság nevében: 
Exner Kornél. — Tarnóczon: Németh Péter . — Szempczen: 

Pintér János. — A pesti sakk-kör. 

SZEBKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
E . O y . (Budapest.) Kísérleteknek, nyelvgyakorlat

nak, szerelmes enyelgésnek is, beválnak; de költői ér
dem bizony nem igen van bennök. Sokat kell még 
próbálnia, mig egy szikra daleszmét, vagy egy erősebb 
érzelmet helyesen tud kifejezni. 

B o l d o g á l o m . (Bománcz.) Nagyon kevés a tarta
lom, ily hosszúra nyújtott s annálfogva meglehetősen 
üres előadásban. A mi a felajánlt rajzokat illeti, mi
előtt azok iránt nyilatkozhatnánk, küldjön be először 
valami mutatványt, tetszése szerint crayon-, szén
avagy tusrajzban, a hogy tetszik. 

K ö d s ü v e g . Az igazolást elfogadjuk, de ön is iga
zat fog abban adni nekünk, hogy mi azt nem tudhat
tuk. A kis «Dal»-nál onnan jobbat várnánk. 

HETI NAPTÁE. Július hó. 
Nap Katholikus es protestáns Görög-Orosz Izraelita 

22 V. SDMár.Magd. «8Már.Magd. lOBlLeo. ést. 14 Sala. 
23 H. Apollinárpk.vt Apollinár 11 Enféínia vt. 15 
24 K. Krisztina sz.vt. Krisztina 12 Prokl. és E 16 Sám. 
25 S. Jakab apóst. Jakab 13 Gábor fóa. 17 
ma. Anna assz. Anna 14 Aqnilla és P. 18Az8.1.e 
27 P. Pantaleon vt. Márta 15Qair. ésJnl. 19 
28 S. Incze p. hv. Pentele 16 Atenogén pk 20SJkew 

Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s . 
(L. egyetem-tér 6. szám.) 

30. BZAM. 1888. xxxv. ÉVFOLYAM, VASÁENAPI UJSAG. 503 
£gy hatszor hasabzott pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri igtatásnál 15 kr . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj külön minden ig ta tás u tán 30 kr HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogar 

B É C S B E N : Dnkes M. Riemergasse 18, Behalek 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. Stnbenbastei % 

Uegjobb pipaszárak! f 

*J* 

6 

Ö Felségétől szabadalmat nyert 

egészségi és 
takarék szárjaim, 
melyekből nikotintól, koromtól meg-
tisztított hidegebb J'üntÖt nyer a pipá
zó. Dohányát pipaaljáig élvezettel 
szívhatja. Bagóképződest akadályoz 
Szárjaimhoz utasítást mellékelek. 

A t. közönség, valamint ismótelárusitók megrendelését kéri feltaláló: 

Könyves Tóth Sámuel, esztergályos üebreczenben. 
Pipaszáraim kaphatók még a következő ezekeknél: Budapesten: 
Martinyi H., Nokker F., Gyomlay uraknál. Becsben: J, Hitschmann 
czégnél en gros & detail. Gráczban: P. Rabensteiner. N.-Vára-
don: Kis Dávid. Egerlwn: Rónay G. Szatmáron: Gilyén J. Haller O. 
Győrben: Bakos M. Jászberényben: Grünhut K. Szolnokon: ösz-
treicher L. P.-Ladányban: Varga Gy. M,~Szigeten: Sándor A. 
Jász-Apátiban: Imrék S. Székes-Fehérváron: Szekerák és Hor-
nyász. SzÖllös-Györökón: Ráttkay L. B,-Gyulán: Nagy F. Jász-
kise'ren: Bauer J. Szarvason: Nyácsik S. Duna földváron: Boro-
witz testv. íosonezon: Szlávi L. Dettán: V.-Kunszt. If.-Szalon-
tán: Preisz F. Nagy-Lakon: Neuman L. Szetitesen: Dubray J. 
Tatán: Takácsi B. Gyöngyösön: Kozmári J. fiai, K. Tóth testvérek. 
Gyomán. Kunhegyesen: Szirmay J. M.-Vásárhelyen: Reinhards-
péri J. Beszte rezebányán: Krenn A., Eisert E. Kolozsváron: 

Bökkl K. Iglic: Hajós J. S.-A.-Ujhelyen: Szentgyörgyi V. 

A «Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten 
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

GOETHE. 

FAUST 
ELSŐ EÉSZE. 

Fordította SZABÓ MIHÁLY. 

Ara fűzve 1 frt 40 kr. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten, IV., egyetem-u. 4. sz. magjelent és minden könyvkereskedésben kapható : 

A E A N Y KINCSTÁB 
nélkülözhetlen tanácsadó minden család és háztartás számára. 

Ára Tűzve 80 kr. Szerkesztette K. Beniczky Inna. Ára kötve 1 frt 
T A B T A L O J I : 

Az első s egé lynyú j t á s t e s t i s é r ü l é s e k n é l és h i r 
t e l en b e k ö v e t k e z e t t b a l e s e t e k n é l : Az emberi test alko
tása. — A csontok. — A fő. — A hátgerincz. — A mell
kas. — A medencze. — A tagok. — A csuklók. — Az 
izmok. — Az idegrendszer. — Az agyvelő. — A hátgerincz-
velő. — Az idegek. — A sympathicus. — A vérkeringés. — 
A sziv. — A visszerek. — A vér. — A tüdők. — A viz és 
a vizeletanyag. — A vesék. — A bőr. — A táplálék. — 
A gyomor. — Sé rü l é sek . Zúzások. — Sebek. — Hogyan 
gyógyulnak a sebek ? — Hogyan gyógykezeli az orvos a 
sebeket? — Vérzések. — Mérgezett sebek. — Csonttöré
sek. — Hogyan gyógyul a csonttörés ? — Hogyan moz
dítja elő az orvos a gyógyulás folyamát ? Mi az első segély 
csonttörésnél ? — Ficzamodás és megrándulás. — Égési 
Bebek. — Mit tegyünk megfagyott emberrel? — Vizbe-
fulás. — Megfuladások. — Felakasztott ember. — Eszmélet-
lenség. — Mérgezés. — Mit tegyünk a megmérgezettel ? — 
Sebesül t - és b e t e g s z á l l í t á s . — Szemsérülés . — A h á z i 
gyógyszer tá r b e r e n d e z é s e : Fertőtlenítő szerek. Olajok. — 
Asványfélék. — Gyógyfüvek. — K i p r ó b á l t h á z i s s e r e k : 
Égetés-sebekre. — Almathea. — A naptól megégetett arcz-
bőr. — Kitűnő gyógyír. — Fagyás elleni szer. — Jó szer 
a bőratkák ellen. — Hajkihullás elleni szer. — Szúnyog- és 
méhszurás ellen. — Nyári mosdó szer. — Szemlob elleni 
szer. — Szépí tő s z e r e k : A testbőr ápolása. — Az arcz-
bőr ápolása. — Az arezbőr hibáinak gyógykezelése. — A 
szeplő. — A májfoltok. — A sárga arezbőr. — A kéznek 
ápolása. — A kellemetlen szájbüz. — A fogak ápolása. — 
A fogak betegségei. — A fejbőr és haj ápolása. — A haj
nak természetszerű ápolása. — H á z t a r t á s : Folyékony 
enyv. — Olcsó illatszer. — Tartós és olcsó padló-festék. 
— Irósvajat eltartani. — Uj módja a kávékészitésnek. 
— Füstölt kolbász és sonka penészedése ellen. — Meg
sárgult fehérnemű. — Hogyan kell vizet forralni ? — 
Sonkát, mely nagyon el van sózva. — Sóskát és labodát 
télire eltenni. — Zöld ugorkát télire eltenni. — Edénye
ket, melyekben petróleum volt, tisztitani. — Gyümölcsöt 
eltartani. — Franczia aszalt gyümölcs. — Muskatály izü 
gyümölcs. — Fénymázas tárgyakat tisztitani. — Rozsda
foltokat kiszedni. — Kitűnő sonkapácz. — Előny a mosás
nál. — Jó és olcsó talaj. — Legyeket szobából kipusztí
tani. — Jeget a hirtelen olvadástól megóvni. — Becsinált 
főzelék, ugorka. — Friss tojás. — Friss ugorkasaláta 
télen. — Dohos, penészes levegővel. telt helyiségek. — 
Ragasztó, üveg és porczellán tárgyakra. — Avas vajat 
belyre hozni. — Fényezett bútorok tisztítása. — A fának 
repedéseit betömni. — Cserépfazekat törhetlenné tenni. — 
Körteiz. — Piros rizs. — Hideg narancspuncs. — Bagasztó, 
mely a tüzet és vizet kiállja. — Jó tisztító szer. — Bagasztó-
pép papirszőnyegre. — Hajkefét tisztitani. — Tölgyfa-
bútorokat sötétre páczolni. — Málna- vagy szamócza-
szörp. — Molyirtó-szer. — Szőnyegeket tisztitani. — 
Beszennyezett butorhuzatot tisztitani. — Ablakragaszt 
feloldani. — Aranyozott keretek javítása. — Festett vörös 
bor. — Boros hordók kifüstölése. — Czitromlevet sokáig 
eltartani. — Zavaros bort tisztázni. — Dohos pinczék tisz
títása. — Boros üvegekre való szurok. — Friss ugorka 
télire. — Megromlott, megsavanyodott bort helyrehozni. — 
Borszépités. — Ha a bor zavaros és eczetesedni kezd. — 
Szüvabor. — Szőlő saját levében befőzve. — Tojást télire 
eltenni. — Szőlőt sokáig eltartani. — Kitűnő mosó
szer. — Vörösbor-foltokat kiszedni. — Szőnyegek porolása 
télen. — Jó tapasz füstölő kályhákra. — Bagasztó petró
leum-lámpákra. — A sznféreg ellen. — Tojást pótolni. — 
Baromf i t enyész té s : A baromfi betegségei. — A szál
féreg. — A pip. — K e r t é s z e t : Zöldséges kert. — A czikória-
saláta müvelése. — A csigák irtása. — Földieper-tenyész-
tés. — Csiperkegomba-tenyésztés. — A vetemények öntö-
í?.86- — Chinai yam- vagy kenyérgyökér. — Óriási spárga. — 
Kihasznált spárgaágyak megújítása. — Téli saláta. — 
A melegágyak és üvegházak ablakai. — Tormatermelés. — 

Csiperkegombatermelés. — A fejes salátamag. — A pata
féreg kiirtása. — Hónapos retek télen. — Korai burgonya. — 
Óriás karfiol. — Legjobb trágya. — Kerti munkák télen. 
Januárban. — Februárban. — A kerti veteményeknek való 
talaj. — Timárcser mint trágya. — A faszén a kertészet
ben. — Czellertermelés. — Csiperkegombatermelés a ló
istállóban. — Virágos- és diszkért: A kerti zsálya. — 
Pompás díszfa. — Bózsa nemesítésre való alanyok. — 
Szegfütenyésztés. — Uj kúszónövény. — A szobanövények 
táplálása. — Földibalha, zöldleveli tietü pusztítása. — Leg
jobb trágya cseréprózsák számára. — Magastörzsü rózsák. — 
A myrtus fácska virágzása. — Bheum giganteum. — Salvea 
argentea. — Szoba-virágok: Edény-növényeknek való föld. — 
A calla virágzása. — Aralia. — A virágok szaporítása. — 
Magastörzsü rezeda, — Korán virágzó jáczint. — Kaktusz
félék. '— Gyümölcsös kert: A gyümölcsfák trágyázása. — 
A gyümölcs érését gyorsítani. — A hernyófészkek. — Fér
gek kiirtása. — A gyümölcsfák tisztítása. — Fatapasz. — 
Tiszta és kemény kerti utak. — Meddő körtefák. — Jó oltó
viasz. — Uj szaporítási módja a gyümölcsfáknak. — öreg 
fák átültetése. — Szőlőtőke-szaporítás. — A köszméte
bokrokat pusztító hernyó. — A fáknak korán virágzása. — 
A ribizkebokrok metszése. — Faviasz helyett collodium. — 
Oltógalyak szállítása. — Magastörzsü köszméte. — Gazdá -
s z a t : Kötelek, gyékények. — Földbe vert karók. — Minden 
időjárásnak ellentálló máz. — Ugorka- és tökvirág. — 
A vakand. — A lovak patái. — Kitűnő trágyakeverék. — 
A ragya és más hasonló bajok ellen. — Az állatok rüh-
betegsége. — Szőlőtrágyázás. — Uj szőlőkapálási mód. — 
A szopós borjuk bélhurutja. — Hizó sertések. — Méhek 
etetése. — Ha a ló meghűléstől bélgörcsöket kap. — Zöld 
trágya. — Jó tejelő tehén. — Szőlőmagot olajnak hasz
nálni. — A vonómarhát gyötrő bögöly elleni szer. — 
A burgonyabetegség. — Faoszlopok és karók tartósságát 
fokozni. — T á r s a d a l m i szabályok. — Különfé le hasz 
nos t u d n i v a l ó : Foltokat fehér atlaszból kiszedni. — Bőr
viszketés ellen. — Hangyát elkergetni. — Bőrtalpakat víz
hatlanná tenni. — Minden gazdasszonynak kell tudnia. — 
Kitűnő likőr. — Olasz ratafia. —- Zöld" főzeléket. — A ki
főzött kávé. — Jó ragasztó szer. — Ablaktisztító szer. — 
Színes gyapjukelmék. — Melegágyra üveg helyett. — Fekete 
selyemszövetet. — A lábbelit vízhatlanná tenni. — A mész
vakolatot. — Agytollak tisztítása. — Szobalegyek kiirtása. — 
Jegyző-tinta. — Finczebogár-irtás. — Olcsó máz. — Fontos 
készülék műhelyek és gyárak számára. — Az ablaküvegek 
befagyása. — Bégi vas- vagy fareszelőt tisztítani. — Víz
hatlan máz papírra. — Tükör- és képkeretek. — Zöld éB 
aranyszint. — Vas- és aczélárukat. — Sárgaréz tárgyakat 
tisztítani — Folyékony zománcz. — Jó szer a moly ellen. — 
Bagasztó aquariumok számára. — Sertészsírt. — Tinta
foltokat. — Zsírban sült gombócz. — Vízhatlan enyv. — 
Gyapottal kevert vásznat. — Fekete gyapjuruhát tisztí
tani. — Lenyomott tükrös bársony. — Málnaszörp ezukor 
nélkül. — Levegő-tisztítás betegszobában. — Olaj varró
gépek, lőfegyverek stb. számára. — Finom dióliiőr. — 
Legegyszerűbb módja. — Rózsa-illat télen. — Kitűnő alma-
felfujt. — Jó ragasztó. — Légypiszkot. — Lámpa-boritók 
és golyók. — Szilvát eczetbe. — Körte-sajt. — Gummi-
papir. — Egészséges ivóvíz. — Virág-edény, tojáshéjból. — 
A sebek kiszívása. — Ólom-mérgezések. — Álmatlanság. — 
Biztos szer a tetszhalál felismerésére. — Almát a töpörö-
déstől megóvni. — Rózsaillatos füstölőszer. — A fának tar
tóssága. — A betegek étkezésére vonatkozó szabályok. — 
Zsir betegek számára. — Percz-leves betegek számára. — 
Hideg hus-kivonat betegek számára. — Kétszersült-leves 
csecsemők számára. — Tápláló hus-essentia nagyon el
gyengült betegek vagy kis gyermekek számára. — Hök-
hurut-leves. — Paradicsomleves betegek és lábbadozók 
számára. — Ü d í t ő k : Limonádé betegek számára. — Eper
bor. — Almaviz. — Erősitő-itaL — Bizs-viz. — Pirított 
kenyérié. — Friss gyümölcs-viz. — A r a n y h a s i s zabá lyok : 
A jövedelem. — Csa lád i é l e t és boldogság. 

AZ 18M-BEH ALAPÍTOTT 

III TOK KERESKEDÉS 
BUDAPESTI II. ASZTALOS-EGYLET 

BENE PÁL ÉS TÁRSA 
V. ker., nádor-uteza 14, 

ajánlja a n. é. butorvásárló közönségnek dúsan felszerelt, 
szolid asztalos- és kárpitos-bútorait, úgymint a leg
elegánsabb szalongarniturak, fogadó termek, ebédlő-
és hálószoba-butor a legegyszerűbb és legfinomabb ízlé

ses kivitelben, igen olcsó árak mellett. 3599 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten (egyetem 
utcza 4. szám) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók: 

AZ 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
legújabban megjelent füzetei: 

236. sz. C h a t e a u b r i a n d F. A v é r t a n ú k , Franczia eredeti
ből fordította Dr. Bada István. 1 frt 20 kr. 

237. sz. Ou ida . Egy o rgonaág . Elbeszélés. Angolból for
dította Haraszti Gyula. 30 kr. 

238. sz. S imá i Kristóf. Igashás i , egy kegyes j é a t y a . 
Mulatságos játék St felvonásban. Második kiadás. 
Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. 30 kr. 

239. BZ. Heyse Pál. K é t r a b . Beszély, németből fordította 
-R. M. 30 kr. 

240. sz. PálOy Albert. A b á r ó n é l eve l e i . Beszély. 30 kr. 
241. sz. Ssohráb . Költői elbeszélés. Abúl Kászim Manszúr 

Firdúszi .Sáh-Náine. czimü müvéből. Perzsából for
dította Fiók Károly. 30 kr. 

242. sz. G r i l l p a r z e r Fercncz. Medea . Szomorújáték St fel
vonásban. Németből fordította Hegedűs István. 30 kr. 

243. sz. E r d é l y i János. A e s t h e t i k a i e l ő t a n u l m á n y o k . 
20 kr. 

244. sz. T a i n e Hippolit Ad. A görög művészet bölcse
l e t e . (Nyilvános előadások a tL'école des Beaux-
Arts»-ban.) Francziából fordította Dr. Ferenezi Zol
tán. 30 kr. 

245. sz. A németa l fö ld i művésze t bölcsele te . Fran
cziából fordította Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 

246. sz. E l io t György. B e d é Á d á m . Regény, angolból for
dította Salamon Ferencz. I I . kiadás. 1 frt 50 kr. 

247. sz. B a y l e Bemard. As esernyő . Vígjáték egy felvo
násban. Angolból fordította Csiky Gergely. 20 kr. 

248. sz B a l l a g ! Aladár. I . F r i g y e s Vi lmos porosz k i r á l y . 
30 kr. 

249. sz. B j o r n s t j e r n e Bjőrnson. L e o n a r d a . Színmű négy 
felvonásban. Fordította Kdrffy Titusz. 30 kr. 

A iFranklin-Társulati kiadásában Budapesten meg
jelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

LEGÚJABB 

HÁZI TITKÁR. 
MAGYAR LEVELEZŐ É8 ÖNÜGYVÉD 

vagyis elméleti és gyakorlati vezérkönyv a közéletben 
előforduló mindennemű levelek, folyamodványok, kér
vények, felebbezések, jogügyleti okiratok helyes szer
kesztésére iparosok, kereskedők, mezőgazdák, hivatal

nokok és magánosok használatára. 

Szerkesztette Farkas Elek. 

Kilenczedik a legújabb törvénykezésre való tekintettel 
teljesen átdolgozott kiadás. 

Ára fűzve 2 frt 40 kr. Vászonba kötve 3 frt. 
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Kitűnő minőségű, olcsó és könnyen hordható 

Fényképészeti készülékek 
touristák és amateur-ök számára, 
melyekkel bárki minden előismeretek nélkül a leg
csinosabb képeket állithatja elő. Ezekről szóló, 130 uj 
ábrával és egy próbaképpel ellátott, uj árjegyzéket *£0 kr. 

beküldése után postafordultával és bermentesen küldjük át. 

Calderoni és Társa, 
Budapest, IV. ker., kis Iiid-utcza 8. szám. 

Hazánk legkedveltebb szénsavdús 

GNE» 
ó fensége József főherezeg 

és 6 felsége Milán szerb királyi 
asztalán rendes italul szolgai. 

Kitanf f aaelgálatot team aa emésztési zavaroknál . 
L e g j o b b a s z t a l i éa ttdltő l t a L ~ 

Borral hasznaira kiterjedt tedveltségnek örvend. | 
Évi szállítás 2 millió palaczk. 

%.£...? É d e s k u t y I . . , &.kÜv.^í.| 
Vtptinlé* h»fk*u> a m j M sió„lurláritn, fütitrktruhUithtn 

a-S 

A rade ni savanyúvíz raktára Budapesten Edeskuty L.-nál, vala-
mint minden ásványviz-kereákedőnél és vendéglőben. 

A radeini savanyuforrás a világ egyetlen ásványvize, 
mely igen jelentékeny lithion-tarta]ómmal bír, 
minél fogva köszvény, vese- és hólyag;- x rf 
bánt almákban specificum gyanánt hasz- JÍX^4^>> 

náltatik. Gazdag szénsav- és nátron- ^ ^ f v ü ^ 
tartalma még különösen ajánlják 
gyomor- és aranyeres bántal
mak- s hurutokban. R;.deini 
vasas f ü r d ő k vérsze 
g-énység-. női bajok. 
magtalanság btb. stb. JS\*$£9' 

,t5-
' 4»* \ e * » * 

A . ® V • 0 * " KS*" \ » ',-0^ k«P' 

Tervrajzokat ingyen és bérmentve küld a radeini savanyuforrás 
gyógyintézete Steierországban. 

gP Végeladás ^ 
a legolcsóbb árakon. Egy nagy tömeg diszmü és 
broncz áru, porczellán, fa és üveg, valamint szo-
borkák, vázák, salonbutorok, óra és irógarnitu. 
rák és egy nagy tömeg függő és asztali lámpa. 

Budapesten, Gizella-tér 1. 
s/.iiiii. (Haas-féle palota.) Testory 

Franciaország és a Külföld 
illatszerész ó nél és Fo

drászánál 

P A R I S 

Különleges Rizspor 
ZMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 
9 , r u e d e l a P a i x . 9 — P A R I S 

B A R N A E O G p R V O S 
Budapest, "váczi utcza 24." szám. 

Késxit egyes fogakat, fogsorokat és 
plombokat, jótállás mellett; árak mér

sékeltek. Kivonatra részletfizetésre. 

CMSIÁlFÜEBi 
BUDAPESTEN 3691 

kénes hévvizei kitűnő sikerrel használtatnak : csúz, köszvény, 
izületekben lerakodott izzadmányok, ülideg-zsába (ischias), 
hüdések, aranyeres-, máj-, lép-, vese-, méh- és hólyagbántaí-
mak, csonthártya, izom és izületi merevség, bőrbántalmak, 
mirigyek megbetegedései, görvély, angolkór ellen. Gyönyörű 
fedett s tornaeszközökkel fölszerelt női és férfi uszodája ki
tűnő hatású vérszegénység, sápkór és általános gyengeség 
ellen, különleges fürdők nőbajok ellen. Ivóforrása a légző
szervek, gyomor- és bélcsatorna idült hurutjainál, és vérke
ringési pangásoknál. Kendezett sik, gyönyörű kilátású hegyi 
sétányokkal a Margitsziget átellenében, a Duna partján, a 
Józsefhegy tövében 200 kényelmes lakszoba, jó vendéglő; az 
épületben posta-, távírda- és nyilvános telefon-, helyben ló
vasúti, gőzhajó- és propeller-állomás. A Városligettől és a 
Zugligettől, valamint a helyi és újpesti gőzhajó-állomásokról 
mérsékelt áru menet-térti jegygyei egyesitett fürdőjegyek. — 
Állandó fürdőorvos: Dr. Brunner K., kivüle más két állandó 
orvos. Massage-gyógymód. Május 15-től szept. 15-ig napon
ként 2-szer katona-zene. Zene- és gyógydij nem fizettetik. 

A tFrankIin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A F O G Á S Z A T 
É S M Ű T É T E I N E K R Ö V I D K É Z I K Ö N Y V E . 

Orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára. 
Irta 

Dr. ABONYI J Ó Z S E F . 
104 fametszettel. Ára fűzve 1 frt. 

A Frankl in-Társulat kiadásában Budapesten, IV, egyetem-utcza 4. szám megjelent és 
minden könyvkereskedésben kaphatók; 

(Csinos, zöld vászonkötésü kötetekben.) 
Borozz Mihály válogatott kisebb munkál. 

1 frt. 
F á j András eredet i meséi éa aphorismái. 

Negyedik kiadás. 1 frt 60 kr. 
Győrffy Iván. Tréfás versek. Humorgyön

gyök gyönyörködtető gyűjteménye. 80 kr. 
Hufeland Kristóf Vilmos dr. Makrobiotika 

vagy hogyan hosszabbithatjuk meg életün
ket. Dr. Klencke átdolgozása nyomán, ford. 
Kemény Fülöp. 1 irt 60 kr. 

Jókai Mór válogatott beszélyei . Második 
kiadás. 1 írt 60 kr. 
Tartalom: I. A Bárdy család. — A jó öreg 
asszony. — A kalózkirály. — Petky Farkas 
leányai. — Bacsó Tamás. 
n . A Hargita. — A khánok utódja. — Tör
ténetek egy ócska kastélyban. — Valdivia. 

Kané a earkntasó. A második Orinnel-
expeditió sarkutazása Dr. Kané E. K. müve 
után. Bevezetéssel ellátva. 1 frt 60 kr. 

Kisfaludy Károly válogatott munkál két 
kötetben. A költő arczképével. H-ik kiadás. 

1 frt 60 kr. 
Versek és elbeszélések. — Színmüvek. 

Kisfaludy Sándor összes regéi. A költő 
aczélmetszetü arczképével. 1 frt 60 kr. 
Tartalom: L Előszó. — Csobáncz. — Tátika. 
— Bomló. — Dobosi Mihály és hitvese. — 
A szent-mihályhegyi remete. — A megbőszült 
hitszegő. — Gyula szerelme. 
n . Kemend. — Döbrönte. — Szigliget. — A 
somlói vérszüret. — Eseghvár. — Micz bán. 
— Frangyepán Erzsébet — Balassa Bálint. 
— Viola és Pipacs vagy hamis barát. 

Knigge Adolf br. Érintkezés as embe
rekkel . Fordította Nagy István. 1 frt 80 kr. 

Kuliffay Ede. Magyarország t ö r t é n e t e . 
A legrégibb időktől korunkig. 1 frt 60 kr. 

Kuliffay Ede. A saabadság bősei és vér
tanul. Lapok a magyar történetből. 

1 frt 60 kr. 
Iiegouvé Ernest. A t y a éa fin a tizenkilen-

czedik századot n. Fordította Feleki József. 
Gyermek- és serdülő-kor. Ifju-kor. 1 frt 60 kr. 

Mathews Vilmos dr. Hogyan boldogulunk? 
Fordította és jegyzetekkel ellátta Poligen. 

1 frt 60 kr. 
N é m e t b e s z é l y e k . Itták: Ebért György, 

Heyse Pál, Spielhagen Frigyes, Stifter Adal
bert, Storni Tivadar, Zschokke Henrik. 2 frt. 

Orosz beszélyek. Első kötet. írták Puskin S., 
Gogol M., Krylov J., Dosztojevszkij T., Tur-
genyev J. 2 frt. 

— Második kötet. írták: Gogol Miklós, Kocha-
novszkyné, gróf Sollohub, gróf Tolstoj L. N. 

2 fit. 
— Harmadik kötet. Irta: Turgenyev Szergejé-

vics Ivén. 2 frt. 
Pestaloaal Henrik. Lénárd és Gertrúd. 

Magyarította Zsengén Samu. A szerző élet
rajzával. 2 frt. 

T ü n d é r m e s é k . A legkedveltebb gyűjtemé
nyekből összeállítva. Negyedik kiadá3. 

80 kr. 
•Wieland. Aa 

Albert. 
Abderiták. Ford. Farkat 

1 frt 40 kr. 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható; 

1U UYUQQ vvtvv •vwuiux. 
^ 

,U vvcv 

o*YVa\a. 

Ara fűzve 60 fcrajczár. 

Adalékok a lelenczügy kérdéséhez, 
Tar ta lom: Bevezetés. — Az árvák Olaszországban. — Francziaország és 

Belgium. — Spanyol népcsoport. — Oroszország és a Balkánállamok. — Beformált 
vallású államok: Németország, Helvetia, Hollandia, Scandináv államok, Angol
ország és Amerika. — Ausztria. — Magyarország. — Az elhagyott gyermekek 
ellátásának módjai és elvei. — Javaslat. 

Franklin-Társulat nyomdáia. (Budapest, egyetem utcza 4. szám. 

SZÁM. 1888. BUDAPEST, JÚLIUS 29. XXXV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁENAPI UJSÁG és | egész évre \ 2 ír t 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: f fél évre ... 6 » Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG J T f * ' " " ? * " 
\ félévre ... *t • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: | *?* 
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egész évre 
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6 frt 
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Külföldi előfizetésekhez a poatailag 
meghatározott viteldíj is enatolandó 

NATÁLIA K I R Á L Y N É . 

EGY áldatlan házi pörpatvar, mely eleinte 
csak bizalmas körben, négy fal között 
lappangott, mig lassan-lassan szélesebb 

körökben is tudomásul jutva, ma már a nyilvá
nosság előtt, még pedig igazán nagy kíméletlen
séggel tárgyaltatik, s egy szépen 
indult családi boldogságot tesz sem
mivé, — foglalkoztatja most a bot
rányos dolgokon mindigkapva-kapó 
közvéleményt, kivált mikor, mint a 
jelen esetben, oly magas állású sze
mélyekkel van kapcsolatban, a kik
nek magán dolga bele játszik a po
litikába is s esetleg történeti té
nyező is lehet egy nemzet és ország 
végzetében. 

A szerb királyi pár között most 
már nyíltan kitört viszályt értjük, 
melynek taglalásával tele van Eu
rópa összes sajtója s melynek más 
kimenetelt alig jósolhat valaki, mint 
a házassági frigy fölbontását, me
lyet Milán király sürget, Natália 
királyné ellenben ellenez. 

Natália királyné még csak tizen
hatéves volt, midőn 1875-ben az 
akkor 21 éves Milán szerb fejede
lemnek neje lett. Gyönyörű jelen
ség volt a Kecsko orosz ezredes 
egyetlen fiatal leánya, anyjáról a 
Stourdza román bojár-családdal s a 
byzanti császároktól származó Mu-
ruzzi herczegekkel rokon. Terjedel
mes birtokai voltak Bomániában és 
Bessarábiában s midőn atyja halá
lával árvaságra jutott, nagybátyja, 
Muruzzi herczeg vette a házához s 
Odesszában és Parisban neveltette, 
a hol fölváltva maga is lakott s 
egyúttal gyámleánya birtokait is 
kezelte. 

A ki a fiatal menyasszonyt látta, még ha 
Szerbia érdekében inkább óhajtotta volna is, 
hogy a fejedelem valamely uralkodó házból 
vigyen konakjába feleséget, meghódolt szépsége 
és szeretetreméltósága előtt s meg merte jósolni, 
hogy a házasság igazán boldog s rajta isten ál
dása lesz. Különösen mikor egy évre a házasság 
után az ifjú fejedelemasszony egy ép, egészséges 
fiúgyermekkel ajándékozta meg férjét, az egyet

len uj sarjjal az Obrenovics-dynasztiát, ki a ke
resztségben Sándor nevet nyert. 

A fejedelemasszony teljesen bele találta magát 
helyzetébe s valódi anyja kezdett lenni népének, 
érdeklődött annak sorsa, fejlődése iránt, elősegí
tette művelődésében, istápolta iparát, maga is 
nemzeti öltözetet viselt s környezetének is lel
kére köté a szerb nemzeti sajátosságok ápolását, 

N A T Á L I A S Z E R B K I R Á L Y N É . 

úgy, hogy minden szivet meghódított Szerbiá
ban, különösen a Bulgáriával viselt háború ide
jén, a mikor személyesen állt élére a sebesültek 
ápolásának s éjjet-napot egygyé tett azok gon
dozásában. 

Családi eletében azonban csakhamar kitört a 
viszály, mely egyre tűrhetetlenebbé tette az ifjú 
házaspár életét. 1882. márczius havában kiál
tották ki Szerbiát királyságnak s ez a nevezetes 

körülmény háttérbe szorította a házi békétlen
séget kettőjök között. A Bulgária elleni szeren
csétlen hadjárat után azonban újult erővel tört 
ki a viszálkodás, mind sűrűbbekké lettek a he
ves jelenetek király és királyné között. Az udvari 
körök is csak nehezen birták takargatni a békét
lenséget, mely a királyi család házi tűzhelyén 
dúlt s az által vélték a bajt orvosolhatni, hogy 

hol a királyt, hol a királynét birták 
rá hosszabb utazásokra. Ez időre 
esnek Natália királynénak a magyar
országi fürdőkön való hosszabb tar
tózkodása s Müán királynak szin
tén magyarországi vadászkirándu
lásai is. 

1886 elején a baj már annyira 
fejlődött, hogy Natália királyné ma
gához vévén a trónörököst, el
hagyta Szerbiát s előbb oroszországi 
birtokaira utazott, majd Odesszá
ban telepedett le. Égy békéltetési 
kísérletre, melyet a diplomáczia is 
támogatott, a királyné visszatért 
ugyan Belgrádba, de csak rövid ideig 
maradt ott s megint külföldre ment. 
Előbb a Bécs melletti Badent, majd 
Florenczet választotta lakóhelyül, 
honnan néhány hét előtt Wiesba
denbe költözött. Ide való utaztá-
ban Müán király még találkozott 
nejével Bécsben s úgy látszott, hogy 
békés egyetértésben váltak el. 

De csakhamar máskép fordult a 
dolog. Milán király nem akarta, 
hogy egyetlen fia s családjának 
fönntartója végkép elszokjék tőle. 
Azt az ajánlatot tette tehát a király
nénak, hogy a trónörökös Német
országban végezze tanulmányait 
anyja felügyelete alatt, de a szűneti 
időn át legyen az atyjánál. A ki
rályné ezt az ajánlatot visszauta
sította. 

Ekkor küldte aztán Milán király 
Protics szerb hadügyminisztert és a nisi püs
pököt Wiesbadenbe, azzal az utasítással, adnák a 
királynénak tudtára, hogy férje válópört indított 
ellene, fiát pedig, a 12 éves Sándort, hozzák haza. 

A királyné minden erejéből ellene kelt ez 
utóbbinak, úgy hogy Protics a wiesbadeni rend
őrség segélyéhez volt kénytelen folyamodni, 
eleinte azonban siker nélkül, mert a királyné 
ennek is ellene szegült. Most már a rendőrség 


