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A .PrankliB-TárBulat. kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható 

JULES VERNE 
érdekes iratai magyar fordításban. 

Egy sorsjegy 9672-dik szán^rdj^aja-MA^^ 
Fordította H U M A T Imre. Képekkel. 

1 frt 60 kr. Haza, Franeziaország^Gijjraitar. 
Éjszak a déi^en!jwditotta H™.** i^.. ss kéPPei 
A h Ó d l t Ó t l O b U r . Regény. Fordította Hn.«Ar I m r . . 44 képpel. Fűzve 

Sándor Mátyás. 
Réraban a vasfejű, g g 

2 frt. 

2 frt. 
Begény. Fordította H n u i r I i 
kötet fűzve 

Benett L. eredeti rajzaival. Két 
4 frt. 

^Fordították György A l a d á r és I U é . y P irotka ^ 
Fűzve "-F*-

1 frt 60 kr. A R o b Í D S O D O k i S k O l á j a . Fordította V l . i I m r , . 46 képpel. Fűzve 
Fordította B r o . l k Karoly . I. kötet: A híresebb utazók tör A fold felfedezése. Sí!srn<íréSbb unsrviföL •*«•% Fűzve 

II. Jcötet : A XVIII. stázad híres hajósai. Fűzve 

2 frt. 
2 frt. 

D t a Z á S a h O l d b a é S a h O l d k O r f l l . Második kiadás. Képekkel. Fűzve 1.20 kr. 

k hét léghajón, ütoás Afrikában^Cinqaem^e? en ?>a11--'c' m ? v e ^p 
i Képekkel. II. kiadás. Fűzve 1 frt 20 kr, 

Három orosz és három angol kalandjai. f ^ g ^ | e k S ^ e j g 
üíai[01^ 
Utazás a tenger alatt. Képekkel. Fűzve 

flrant kapitány gyermekei. S g T 
2 frt. 

Fordította Vértes i Arnold . Két kötet. Sok 
Fűzve * f r t-

Strogolf Mihály utazása S£^SJS^Sk£^: 
Szási Káro ly 

1 frt 60 kr. 

A rejtelmes sziget s^»^«,H^A*dol8Mtofaá"Ká*o,'-KéPekkel-ltt:olk 
kiadás. Fűzve 2 frt. 

Servadac Heetor kalandos ntazása a n ^ r g 0 , t e °1" 
A Bégnm ötszáz milliója. Regény. A .Bounty' lázadéi. 

átdolgozta Siá«i K. Képekkel. Fűzve 

Elbeszélés. 
Francziából 

1 frt 20 kr. 

A tizenoté.es kapitány. Regény. Francziából S«á»» Károly . Képekkel. Fűzve 
1 frt 80 kr. 

A .Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
árusnál kapható: 

A belgyógyászat tankönyve 
orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára. 

Irta 

Dr. P U R J E S Z Z S I G M O N D 
a belgyógyászat egyet. ny. r. tanára Kolozsvártt. 

M Á S O D I K Á T N É Z E T T S J A V Í T O T T K I A D Á S . 

A szöveg közé nyomott számos ábrával. 

Két kötet. — Ára fűzve 12 forint o. ért. 

A. l c é t l e ö t e t c s a k e g y ü t t k a p h a t ó . 

W 

Nyolczszáz mértföld az Amazonon. Francziából fordította V i s i I n r * . 
Képekkel. Fűzve 1#r t-A Jangada. 

IMI F « j l l a p a A gyémántok hazája. Francziából fordította György A l a d á r . BOJiéppel 

A lángban álló szigettenger, péf F 

1 frt 60 kr. 

Francziából fordította Huesár I m r e . 47 kép-
2 frt. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
kereskedésben kapható: 

A törvényhatósági közigazgatás 
kézikönyve. 

A fennálló törvényekből és rendeletekből rendszeresen összeállította 

G E Ü N W A L D B É L A . 

El«ö r é s i : A k ö i i g a s g a t á s f e ladata i . 

I. kötet: A közigazgatás és a személyi élet. 
II. kötet: A közigazgatás és a gazdasági élet. 

HL kötet: A Közigazgatás és a gazdasági élet (folytatva). — A közigaz
gatás és a társadalom. — Gyámi és gondnoksági ügyek. — Igazságszolgálta
tás. — Katonai ügyek. 

Második r é s s : A köaigaagatás k ö i e g e i a törvényhatóság körében. 

IV. kötet, (befejező): A község. — A törvényhatósági joggal felruházott 

város. — A vármegye. 

Harmadik, bővített és javitott kiadás. 

Ára fiieve 12 frt. 

A négy kötet csak együtt kapható. 

1 politikai iralak I % n g o & 1825-ig. 
B A L L A G I G É Z A . 

Á r a fűzve 5 frt. 

Szerző e munkában a magyar politikai irodalom története mellett előadja főbb vonásaiban a | 
cenzúra, illetőleg a sajtótörvényhozás történetét is. különös súlyt fektetve II. József és II. Lipót | 
korára. Kiemelendők a József korabeli valláspolitikai és a nemzeti visszahatást tolmácsoló ira- 3 
tokról szóló fejezetek, továbbá Lipót korából a demokraták (Batthyány, Hajnóczy, Nagyváti, Mar- U 
tinovics, Laczkovics) röpiratainak, azután a nőkérdést, a zsidó kérdést, a vallásszabadság kér- | 

dését tárgyazó müveknek érdekes ismertetése. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvkereskedésben 
kapható — az osztr. tartományok számára Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál 

Bécsben I., Stefansplatz 6. 

A RÉGI MAGYARORSZÁG. 
1711—1825. 

IRTA 

G R Ü N W A L D BÉLA. 
Második kiadás. Ara fűzve 4 frt. Második kiadás. 

TARTALOM: Az önálló állami élet hiánya. — A rendi alkotmány hatása. — A gazdasági 
8 társadalmi fejletlenség. — A király. — A főpapság, — A főurak. — A köznemesség. — A pol
gárság és parasztság. — A külügy. — A főhatóságok. — A hadügy. — A pénzügy. — Közgazda
sági viszonyok. — Egyház és közoktatás. — Törvényhozás és országgyűlés. — Az igazságszol
gáltatás. — A közigazgatás és a megye. — Nemzetiség és irodalom. — Hangulatok és áramlatok. 

AZ I P A R T Ö R V É N Y 
MAGYARÁZATA. 

A fö ldműve lés - , ipar- é s k e r e s k e d e l e m ü g y i fa. kir. m i n i s z t e r i u m h i v a t a l o s 
adata inak fe lhasználásával 

IRTA 

DÍ B A L L A G I BÉLA. 
Magában foglalja az 1884. XVII. törvényczikk végrehajtása iránt kibocsájtott 

összes miniszteri rendeleteket, s elvi jelentőségű határozatokat. 

Ara fűzve 2 frt 50 kr. 

E müvet a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. miniszter úr f. évi 
24954. számú rendeletével valamennyi ipartestületnek, kereskedelmi és iparkamarának 
megszerzés végett ajánlotta, valamint felhívta az összes törvényhatóságokat is a szó

ban levő könyvnek terjesztésére. 
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Előfizetett feltételek : VASÁRNAPI ÚJSÁG és \ egész évre 1 2 í r t 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / f é l é v r e - 6 • 
Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG I egész évre 

félévre _ 
8 frt 
4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

) egész évre Q . f r t 
1 félévre _ 3 « 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj ia csatolandó 

DR HAYNALD LAJOS. 

C SENDES visszavonultságban ülte meg Ka
locsa bíboros érseke ehó 15-dikén, székhe
lyén aliozópapságának félszázados jubi

leumát. De zárkózott magányában is felkereste 
a közöröm részvéte: Magyarország királyán és 
a katholika egyház fején kezdve, államférfiak és 
főpapok, politikusok és tudósok, mágnások és 
polgárok, testületek és egyesek, a kül- és bel
földről egyaránt siettek kifejezést adni a tisz
teletnek, mely dr. Haynald Lajos nevét egyház
megyéje és hazája határin messze tul övedzi. 

Tehetségeiben és tevékenységben sokoldalú, 
sikerben és érdemben gazdag, fordulatokban 
meglepő a pálya, melyen eljutván a szép öreg
kornak félszázados papsága által jelzett határá
hoz, jól végzett munkája áldásaként élvezi a köz
tisztelet és tekintély gyümölcseit és elégülten 
tekinthet vissza életének mindannyi sikert és 
emelkedést jelző állomásaira. 

Haynald Lajos 1816 október 3-án született 
Nógrádmegye Szécsény községében. Atyai ágon, 
mint ezt Thaly Kálmán érdemes történetírónk 
kiderítette, vitéz kuruczok sarja, utóbbi ivadé-
kaiban azonban nemcsak a harczias pályáról a 
polgári foglalkozásra tért a család, de ősei dicső
ségét is elfeledte. Atyja, István, a «szegény tu
dós » régi porlepte okmányok felkutatása helyett 
a mindennapi kenyér megkeresésének munkája 
után látott s nem tudván megkedvelni a megyei 
szolgálatot, fiatalon otthagyta és gróf Forgách 
József kamarásnak felszólítására Szécsénybe köl
tözött, a hol előbb a gróf fiait, később unokáit 
nevelte, e mellett a családfő mellett titkári állást 
töltött be s szabad óráiban kis gazdaságának élt, 
gyümölcsfákat oltott, meteorológiai észleleteket 
csinált és botanizált. Arra is időt szakított ma
gának, hogy elsőszülött fiát, Lajost, maga ve
zesse be az ismeretek elemeibe, ideje korán a 
magyar, latin és német nyelvben gyakorolgassa 
és megtanítsa a növényeket gyűjteni, osztályozni 
és szárítani. A nyelvek és a természettudomány 
iránti hajlam az atyáról a fiúra szállott s gondo
san gyarapított örökség lett a fiúnál, ki ma
gas termetével, beszédes arczával, mosolygó 
szemeivel édes anyjára ütött. Az anya, Tüttner 
Francziska, Tüttner Ferencz váczi szűcsmester
nek leánya, nevelésére, szokásaira nézve polgá
rias asszony volt, a háztartás és gyermekei kö
rül gondos, istenfélő és jótevője a szegénység
nek. Midőn e jó anya életének nyolczvanadik 

évét elérte, irgalmas lelkületének megörökíté
sére kegyeletes fia nyolczvanezer forinttal Szé
csényben az irgalmas-nénék számára kolostort 
épített s azt ujabb áldozatokkal kórházzá és ár
vaházzá egészítette ki. 

Boldog egyszerűségben és visszavonultságban 
töltötte Szécsényben napjait e derék család, leg
feljebb Váczra rándulván ki olykor az öreg-szü
lei házhoz, vagy a szomszédos grófi kastélyba 

látogatva át, nem maradhatván nyugton az öreg 
gróf meghívásaitól, a ki bizalmas szeretetét tit
káráról övéire is átvitte. Kivált az eleven eszű, 
fürge Lajos fiút kegyelte, a mért oly okosan el 
tudott vele társalogni, előszeretettel kutatgatott 
könyvtárában és a Forgáchok őseinek képcsar
nokát végig tudta magyarázni édes atyjának ok
tatásai után. 

A szécsényi bogárhátú népiskola növendékei 

Dr. H A Y N A L D L A J O S B I B O R N O K - É R S E K . — MUNKÁCSY MIHÁLY FESTMÉNYE UTAN. 
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előtt természetesen még magasabb tekintélyben 
állott tudománya. Bár a házi oktatás után nem 
volt a kántor uramtól mit tanulnia, édes atyja a 
nyilvános iskola látogatásával járó pedagógiai 
okok miatt beadta a többi kisvárosi gyerekek közé 
és büszke volt reá, hogy az ő Lajosa küzdötte ki 
az év végén tartott vizsgán az elsőséget. 

Nyolez éves korában, az 1824/5-diki iskolai év 
elején már deák számba Íratja be a váczi gym-
náziumon. Yácz város idősbjei még ma is emle
getik a szürke zubbonyos, nyúlánk tei-metü, 
eleven kis deákot. Kivált egykori osztályfőnöke, 
a ma is ugyané rendházban lakó öreg Kutse-
rik szívesen emlékszik nagyra válott tanítványá
ról. Hogy biz ő a fényes tehetséget első tekin
tetre nem nézte ki belőle s maga is csak kegyes-
rendű növendék és az oktatás terén kezdő ujoncz, 
pusztán külseje után ítélve meg a vézna gyer
meket, gyengélli és csakis a tapasztalt és éles 
szemű igazgatónak, Stróbl Györgynek határo
zott akaratára írja be osztálya növendékei közé. 
De a társai közt legfiatalabbik deák ki fog rajta 
és 87 iskolatárs közt mind a moresben, mind 
tanulmányaiban első eminenssé lesz. És nem 
csak tehetségei s a grófi család körében elsajátí
tott előkelő modoraáltal válik ki, de tekintélyre 
és népszerűségre vergődik jószívűségével, hogy 
fáradhatatlanul javítgat gyengébb társai gyakor
latain és atyjától nyert zsebpénzét gyöngéden 
megosztja szegény sorsú pajtásaival. Ugy a hi
vatalos osztályzatban, mint társai közszereteté
ben is elsővé tud lenni és mindenki által elis
mert fölénye senkiben sem kelt irigy szemet. Szép 
eszét, ernyedetlen szorgalmát és szigorú fegyel
mét tanulók és tanárok egyaránt dicsérték rajta. 

Egy ízben, első éves gymnázista korában va
lamely pajkos csiny kivételesen érintkezésbe 
hozta osztályfőnöke nádpálczájával. Emlékeze
tessé válott reá nézve ez eset annyira, hogy 
még érsek korában sem feledi el és kalocsai pa
lotájában 1878 nyarán vendégül látott egykori 
tanárát e szókkal mutatja be Jacobini pápai 
nuncziusnak: «Ecce meus professor, qui ali-
quando me vastavit!» («Ime tanárom, ki egy
koron megnáspágolt!») «Per amorem Dei, quare 
vastavit archiepiscopum?» ("Isten szerelmére, 
miért verte meg az érseket?") kérdi a nunczius 
az öreg szerzetestől, ki pillanatnyi zavara után 
gyorsan feltalálva magát, nyomban és találóan 
megfelel: «Ut sit archiepiscopus!» («Hogy ér
sekké váljék !») Erre aztán mindhárman kedé
lyesen nevettek a deákkori reminiscen'ián. 

Haynald a gymnáziumi tanfolyamot folytató
lag Pesten és Esztergomban végezvén, tizennégy 
éves korában az esztergomi főmegye kispapjává 
lett, egy évet a Szent Imréről czimzett pozsonyi 
papnevelőben töltvén, a bölcsészeti tanfolyamra 
Nagy-Szombatba, a theologiára Bécsbe küldi 
egyházi kormánya. Tudvágya és serény isme
retszomja a hittani kar tanulmányaival be nem 
éri. A mellett, hogy harmadéves korában leteszi 
a szentírási tárgyakból a szigorlatot, Goedinger 
magyar köz- és magánjogi előadásait hallgatja, 
e tárgyakból kitűnően czenzuráz, majd féléven 
át a siketnémák oktatását tanulmányozza s mint 
a Szent Ágostonról nevezett papi intézet növen
déke, szorgalmasan ellátogat a bécsi császári 
növénytani intézetbe, a hol Endlicherrel és 
Fenzl Edével megismerkedvén, e kitűnő tudósok 
kalauzolása mellett hatol be a botanika tudo
mányába. Hittani szigorlataira készülve is csak
nem minden évben elsajátít egy európai nyelvet. 
És kispap korában édes atyját ép ugy meglepi 
nyelvtanulmányaival, a mint 1862-ben Rómába 
gyűlt püspöktársait és Budapesten az 1876-iki 
nemzetközi statisztikai kongresszus tudós tag
jait széles nyelvismeretével, hogy mindany-
nyival a maguk anyanyelvén társalog tiszta ki
ejtéssel és folyékonyan. 

Elérvén a kánoni törvényes kort, 1839 októ-
| ber lő-ikén Jordánszky Elek czimzetes püspök 
I a történelmi emlékű Bakács-kápolnában pappá 

szenteli, s öt nap múlva tartja első miséjét szülő
községe szerény plébánia-templomában,amely
ben huszonhárom év előtt megkeresztelték és 
melynek oltára előtt mint gyermek oly szívesen 
minisztrálgatott. 

Egy év múlva a bécsi egyetemen sikerrel leté-
j vén utolsó szigorlatát is és köztaps között (com-

muni applausu) tudorrá avattatván, az egyházi 
kormányzat a fővárosba küldte segédlelkésznek. 

Szabad óráiban itt is folytatta botanikai ta
nulmányait. Dorner Józseffel, a későbbi akadó-
démiai taggal, akkor a helytartótanácsnál gya
kornokkal, együtt kutatják fel a főváros környé
kének növényvilágát és lépnek az országnak más 
vidékein lakó botanikusokkal csereviszonyba. 

Megismerkedve Szaniszló Józseffel, a «Religio 
és Nevelés» szerkesztőjével, munkatársává sze
gődik, eleinte idegenből fordít, később eredeti 
czikkeket ír, utóbb már külföldi lapok terén is 
érvényesíti tollát egyháza érdekeinek védelmé
ben. Ez időben találkozik először és ismeretlenül 
az "Augsburger Allgemeine Zeitung" hasábjain 
Pulszky Ferenczczel, a világlap rendes levelező
jével, és a vegyes házasságok kérdésében és a 
papságból kivetkőzött Horariknak ez időben sok 
port felvert ügyében mérik össze tollaikat. 

Egy évi káplánkodás után a csoportosított hit
tani tanulmányok (theologiai encyclopedia) tan
székére léptetik elő és 1846 tavaszán Kopácsy 
2)rimás titkárává nevezi ki. Mielőtt e hivatalába 
lépne, érseke ajánlatával beutazza Nyugat-Euró
pát, hosszabb állomást tartva Parisban, a hol 
nővére, Mária Amália (jelenleg dr. Stockinger 
Tamás özvegye), Lajos Fülöp király unokájának, 
Coburg Fülöp berezegnek a magyar nyelvben 
oktatója, ez összeköttetés révén ismeretségbe 
hozza a királyi családdal és ez utón bejuttatja 
Paris legelőkelőbb társadalmába, a hol a kellemes 
külsejű, előkelő megjelenésű és szellemes fiatal 
pap csakhamar otthonossá és kedveltté válik. 

Nemsokára, hogy Esztergomba visszatér és 
titkári állását elfoglalja, 1847 őszén Kopácsy 
meghal. Kunszt érseki helynök, Haynaldnak a j 
Pázmán-intézetben volt igazgatója, őt az egyház- i 
megyei hivatal kanczellárjává nevezi ki. Ez ál
lásában éri a forradalom. Kunszt a legkriti
kusabb időben elmenekül Esztergomból és a 
fiatal kanczellár, a pragmatica sanctióra hivat
kozva, megtagadja a Szemere-kormánynak a 
debreczeni függetlenségi nyilatkozat kihirdeté
sét. Horváth Mihály kultuszminiszter elmoz
dítja állásából, melybe 1850-ben Esztergom új 
érseke, Scitovszky helyezi ismét vissza. 

-< 1851-ben Kovács Miklós elaggott erdélyi 
püspök mellé öröklési joggal segédpüspökké ne
vezi ki egész váratlanul a fejedelem. Haynald 
egy évig vonakodik e nehéz állás elfoglalásától. 
Egy évi vonakodás után ő felsége parancsszavá
nak enged, 1852 augusztusában Scitovszky a 
hebroni püspök czimére fölszenteli s az év okt. 
15-én, pappá szenteltetésének tizenhatodik év
fordulóján elfoglalja az időközben elhalálozott 
Kovács Miklósnak főpapi székét. 

Midőn a harminezhat éves püspök java férfi
erejében püspöki székét elfoglalta, megyéjében 
mindenütt a lezajlott «zord idők» pusztításainak 
és a gyenge elődje alatt meglazult fegyelemnek 
képe tárult elé. Mintha csak megyéjét ábrázolta 
volna a Gyula-Fehérvár ostroma alatt leégett 
székesegyház és balszárnyának felső emeletében 
összelőtt püspöki rezidenczia. 

E góth stylben épült régi székesegyház, Hu
nyadi Jánosnak temetkezési helye, egykoron 
nagy szerepet játszott a vallásos villongások 

; történetében. A kathoUkusoktól az unitáriusok
nak ment a hozzácsatolt rezidencziával kezére. 

1597-ben Báthory Zsigmond visszaadatja a ka
tolikusoknak, kiktől az erdélyi kath. püspökség 
megszűntével, 1601-ben a reformátusok foglal
ták el. Az erdélyi kath. püspökség helyreállítása 
után 1716-ban Mártonffy György ismét birto
kába veszi és felszenteli az ősi templomot, mely 
máig viseli az átélt viszontagságok nyomait. 
Haynald mint erdélyi püspök legott munkába 
vette a restaurácziót és 24,000 frtot fordított a 
legsürgősebb javításokra. 

Egyúttal erélylyel látott hozzá megyéje restau-
rácziójához, a meglazult fegyelem helyreállítá
sához s az alacsony színvonalon álló tanügy ren
dezéséhez. Harmadfél év alatt nagy területen 
elszórt egész egyházmegyéjét meglátogatta. 

Ma is friss emlékezetben élnek Erdélyben fő-
pásztori körútjai, melyekhez szónoki hirére mesz-
-sze távolságokból összecsődült a negyedszázad óta 
püspököt nem látott nép, és volt eset, hogy a 
fáradhatatlan főpásztor, egy napon hatszor is hir
dette egybesereglett hívőinek az igét. A mikor 
útjában magának szórakozásra időt szakíthatott, 
elmaradhatatlan dobozával a vidék növényzetét 
kutatta fel s hol egyedül, hol botanikus kollegái 
társaságában megmászta a havasok magasait, 
gyakran az éjjelt is a szabadban töltve, magával 
vitt szűk sátorában. 

Vonzó egyénisége, erélyes tevékenysége által 
közkedveltté vált s mind tágabb körben népsze
rűvé. Kivált midőn 1861-ben a gyulafehérvári 
konferenczián, a gubernium gyűléseiben és a 
pesti országgyűlésen a jogfolytonosság alapján az 
Unío zászlóját emeli fel és határozottan útjába 
áll a kormány alkotmányellenes terveinek. 

Sem gr. Nádasdy Ferencz csábításai és fenye
getései, sem gr. Crenneville Lajos kormányzó erő
szaka nem bírják alkotmányos álláspontjában 
megfélemlíteni. S a bécsi kormány minden 
reménykedésének bevágja útját nyilt kijelentése : 

«Sem a felséges ausztriai uralkodó ház és a királyi 
felség személye iránti rendületlen hűségem, sem 
hazámhoz és ősi alkotmányához való ragaszkodásom 
nem engedi, hogy akár a tényleg kormányzó mi
niszterektől várható kegyek, akár a netán fenyegető 
ideiglenes hátrányok miatt a lelkem mélyében gyö
kerezett jog és igazság sugallatait elnémítsam, em
beri tekintetekből gyáván a szent ügy árulójává 
legyek!» 

Alkotmányos kötelességérzetének és személyes 
érdekeinek alternatívája elé állítva, lemond püs
pökségéről, mintsem hogy hazafias meggyőződé
sét megtagadja. 

A pápa által a karthágói érsek czímével kitün
tetve, egyházmegyéje részvététől és a nemzet 
tiszteletétől környezve 1864 szeptemberében visz-
szavonúlt Szécsény magányába. Az ország tüntető 
elismerésébe Erdély volt kormányzója és az er
délyi református egyház főgondnoka, gróf Mikó 
Imre fűzte a legszebb levelet, e szókkal búcsúz
ván a katholikus egyház elmozdított fejétől: 

«Rövid vala együttszolgálatunk ideje, de arra elég 
hogy én Nagyméltóságodban a magyar alkotmány
nak egy rendületlen jellemű bajnokát ismerjem meg 
és tiszteljem. En részemről azon küzdelmek nap
jaira, melyeket hazánk szent igazaiért egy téren 

j vívtunk, mindig örömmel fogok emlékezni. S ez em-
; lékezet sugáriban a Nagyméltóságod neve kétségkí

vül első helyen fog mindenkor ragyogni. Nagymél
tóságod egy nagy és erős vallás főpáaztorához illő 
bátorsággalvédte az alkotmány ügyét. Adja az ég, 
hogy a mint most a haza, ugy egykor a fejedelem is 
jól felfogott érdekében méltányolja a halhatatlan 
érdemeket.* 

Szécsényi magányából Miksa főherczeg nun-
i cziusi minőségben akarta új császárságába, Mexi-
| kóba vinni. Midőn ez ajánlat elől tisztelettel 
| kitért, a pápa Rómába hivta és a rendkívüli 
I congregatióban alkalmazta. 

Haynald csakhamar beletalálta magát itt is 
| új munkakörébe és környezetébe. Az egyházi 
i kormányzat terén ép oly gyorsan lett otthonos, 
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A. Haynald-féle zene-ösztöndijról szóló alapító levél befejező része, a bibornok, 
Liszt és Munkácsy aláírásával. 

mint Róma társadalmi köreiben. A «veseovo 
ungherese», a mint népszerű néven nevezték, 
egyaránt ismert és kedvelt alak volt a főpapok con-
claveiban, mint Borghese herczeg, Altieri bibor
nok, Merode miniszter és Nardi praelatus hires sza
lonjaiban, páter Secchi csillagvizsgálójában, a 
vatikáni könyvtár magyar vonatkozású okmá
nyait egybegyüjtő Theinernél, barátjának, Liszt
nek bizalmas hangversenyein, és kivált a bota
nikusok közt, kik együtt kutatták föl véle a Tiber 
partvidékének, a Colosseumnak és Albanónak 
növényzetét. 

De itt is a kegy sugaraiban és a neheztelés 
árnyékában váltakozik szereplése. Az egyház 
egybegyűlt összes püspökeinek megbízásából há
romszor tolmácsolta (1862, 1863, 1867) hódo-
latukat Szent Péter széke előtt. De nehezteléssel 
fordul el IX. Pius tőle, midőn a vatikáni zsinaton, 
a reábeszélésnek nem engedve, ellenzéket csinált 
a csalhatatlansági dogma proklamálásának. 

Már csak IX. Pius utódja emeli a bíbornoki 
méltóságra «az angyalokról nevezett római b. sz. 
Mária áldorbibornoka» czímével. E czím után 
bírja a Michel Angelo által épített «de angelis» 
elnevezett műremek templomot. 

Haynald Lajos kalocsai érsek részvétét a ma
gyar egyházi, politikai, tudományos és társadalmi 
élet sokágú mozgalmaiban mindenki ismeri. Ott 
van ő a magyar főpapság élén a felsőházban, a 
delegácziók, a horvát regnicolaris bizottság elnöki 
székeiben, a magyar akadémiában, a Szent István 
társulat gyűlésein, az«Osztrák-Magyar monarchia 
írásban és képben» szerkesztő bizottságában, a 
földhitelintézet igazgatóságában, az országos kon
gresszusokon, öreg jeleseink jubileumain ép úgy, 
mint a főrangú világ esküvőin és jeles művészek 
oldalán, tegnap Liszttel, ma Munkácsyval. Főpap, 
politikus, tudós, író és mübarát. 

Kevesebben ismerik egyházi kormányzatának 
jeles oldalait: hogy a katholikus népiskolák az ő 
megyéjében a legrendezettebbek, hogy papjainak 
és tanítóinak méltó díjazásáról a Haynald-alap-
ban mily nagylelkűen gondoskodott és mily terv
szerűen használja fel e segédeit, tetemes részében 
illyr és németajkú egyházmegyéje magyarosí
tására. 

Tevékenységének sokágú czóljaira erdélyi és 
kalocsai főpapsága idején nem kevesebb, mint 
4.970,527 frtot áldozott, az egyház, nevelés és 
jótékonyság czéljai mellett nem feledkezve meg 
a tudomány, irodalom és művészetek ápolásáról. 

Ott foglalnak helyet közadakozásai jegyzéké
ben a Magyar Akadémia, a Magyar Nemzeti és 
az Erdélyi Muzeumok, a földrajzi ismeretek fej
lesztésére alakult Afrikai Társulat, — érseki szék

helyein : Kalocsán és Bácson eszközölt ásatása 
révén az archeológia, a «Vaticani Magyar Ok
mánytári) és a «Katholikus Tanügy Magyar
országon » termetes kötetei. 

És mig az általa nagy költséggel létesített 
CBÜlagászati és földdelejességi observatorium 
páter Secchi barátjára emlékeztet: Liszt Ferencz 
barátja és Munkácsy Mihály barátja az egyházi 
zene és egyházi festészet ösztönzéséről sem feled
kezett meg alapítványaiban. 

Tevékenységének, bőkezűségének érdeméhez 
képest hangzott az ünnepelt ünneplő felé a jó 
kívánság: «ad multos annos!» 

D B . OMPOLYI M. ERNŐ. 

A CZÁR OTTHON. 
(Le czar chez soi.) 

II. 
• Nem akarom, hogy rólam adomákat mond

janak. » 
E szavak eléggé jellemzik IH. Sándor czárt. 

És csakugyan minden el lesz követve arra nézve, 
hogy a császári család magánéletéről minél ke
vesebb adat jusson a közönség tudomására. 

A czár legbensőbb szolgálatához tartozó egyé
nek folyton változnak. Ezektől még a legügye
sebb hírlapi reporter sem tudhat meg valamit, 
e titoktartás nem is meglepő, mert tudva van, 
hogy a legcsekélyebb indiskréczió e részben a 
szent-pétervári czitadella börtönében találná 

I folytatását. A változás a személyzetben legin
kább azért történik, mivel a czár rendkívül gya
nakodó természeténél fogva attól tart, hogy el-

! lenségei még leghívebb szolgáit is megrontanák. 
De a magasb udvari méltóságok is jobban sze
retik, ha gyakran ujabb emberekkel érintkez
hetnek. 

A császári háztartásban jelenleg egyetlen egy 
| idegen ember van alkalmazva. Ez az első udvari 
| főszakács, mr. Edwards, ki a walesi herczeg 

ajánlata folytán került Szent-Pétervárra és vala
mikor Hamilton herczegnél szolgált. 

Edwards már negyven éves ember; mint agg
legény sok helyt megfordul Szent-Pétervárott, 
de leginkább oly körökben látható, a hol nagyon 
kevesen ismerik. Szolgálata nagyon kényes, mi
vel a császár sohasem intézkedik az étkezés dol- I 
gában, de azért szigorúan megkívánja, hogy 
minden az ő saját ízlése szerint legyen elkészítve, i 
Az első főszakács mindenüvé követi legmagasb í 
urát, és a borki-i katasztrófa alkalmával súlyos 
égési sebeket kapott. Fizetése nem valami túl
ságos, de azért kétségtelenül nagy vagyonnal fog 
visszavonulni. 

Ha valakinek, ugy a czár toilette-jével foglal
kozó egyéneknek gyűlik meg a bajuk urukkal. | 
A czár folyton hizik, ennélfogva öltönyeit bÖví- ! 
teni kell, mert a világért sem tűrné, hogy még ; 
jó karban levő ruhadarabok másokkal váltassa- j 
nak fel. Ha valami változás válik szükségessé, j 
senki sem akarja ezt a czárnak jelenteni, mig 
csak ez magától nem jön reá a bajra. 

Legújabban a czár nagyon érdeklődik a nőne-
velő intézetek iránt. 

Valamely angol szaklapban, mely véletlenül 
kezébe került, azt olvasta, hogy az orosz főne
messég leányait többnyire angol nők nevelik, 
holott tudva van, hogy az orosz arisztokráczia e 
részben valóságos dualizmust követ, a mennyi
ben minden nagyobb házban angol és franczia 
gouvernantokra van bizva a női sarjadék neve
lése. A czárné német hajlamai nem engedik, 
hogy ez ellen remonstráljon, de viszont azt sem 
akarja mutatni, hogy gyermekeit idegen kezekre 
nem bizza, a miért aztán például Xénia nagy-
herczegnőt egy görög eredetű nő neveli. Jelenleg 
nagy az izgatottság a szent-pétervári ós moszkvai 
nevelő-intézetekben, mert attól tartanak, misze
rint a czár reájuk fog parancsolni, hogy csakis 
bennszülött tanárok és tanítónők alkalmaztas
sanak. 

Ha valaki, ugy az angol trónörökös bir nagy 
befolyással a czárra. Sőt alig tévedünk, midőn 
azt állítjuk, hogy a czár eddigi külügyi politiká
ját leginkább a walesi herczeg irányítja. 

Az angol trónörökös mindenkor szívesen látott 
vendég Gacsinán, vagy a téli palota komor ter
meiben. 

Jelenléte alatt szabadabban mozog mindenki 
az udvar környezetében, s habár az unalomig 
hosszú ebédek — en famille — még akkor sem 
szűnnek meg, — a mennyiben vendégek nem 
igen kerülnek oda, — de azért gyakran megtör
ténik, hogy vidámabb hangulat fejlődik ki, mely 
aztán a kis társaságot együtt tartja. 

Nagyon furcsán járt a múlt évben egy angol 
kereskedő, kit odesszai ügynöke vagy két millió 
rubel erejéig megcsalt. Ugyanis megtudta, hogy 
az illető egyén, ki bizalmával oly csúfosan visz-
szaélt, a pénzzel együtt Szibériába szökött, hol 
jelenleg élénk kereskedést folytat. Útlevelet kért 
tehát a belügyminisztertől, ki azonban folyamo
dását kereken visszautasította. Ekkor a czárhoz 
fordult a követség utján és magánkihallgatásórt 
esedezett, hogy kérelmét a czárnak élő szóval 
előadhassa. A kihallgatásra kitűzött napon em
berünk pontosan megjelent a téli palotában, és 
nem kevesebb pontossággal a czár szine elébe 
került. — «Ön Szibériába akar utazni '?» — 
kérdé tőle a czár. — "Igenis, felséges uram.»— 
«És mit keres ottan ?» — «Megszökött ügynö
kömet, ki vagyonom felével ott ól és kereske
dik.)) — • Akkor ez a rendőrség dolga* — veté 
közbe a czár. — "Felséges ur! Odesszában még 
ki sem akartak hallgatni.)) — "Hogyan, nem 
akarták kihallgatni? ez lehetetlen, majd rajta 
leszek, hogy kihallgassák, s akkor nem kell 
Szibériába mennie», — monda a czár. S evvel 
aztán vége lett a kihallgatásnak. Az angol mai 
napig is várja a bíróság meghívását; legalább 
hatszor fordult meg Odesszában és Szent-Péter
várott, de sem itt, sem ott czélt nem érhetett, 
mert a hatóságok neheztelnek reá, a miért őket 
a császárnál közvetlenül bevádolta. A tolvaj pe
dig, ki a dolognak neszét vette, pénzével együtt ott 
hagyta Szibériát és idegen név alatt máshová 
ment szerencsét próbálni. Azóta senki sem gon
dol többé az angol kereskedő millióira, melyek 
nyom nélkül elvesztek. 

Jól értesült körökben azt állítják ugyan, hogy 
a czár mindezekről mit sem tud, s azt hiszi, 
hogy parancsait azonnal végre is hajtották, de 
azt bízvást lehet állítani, hogy az Oroszország
ban divatozó korrupeziót még Hl. Sándor czár 
sem fogja megszüntetni puritán elveivel. 

Mig az uralkodó és népei közt fennálló khinai 
falat a kor romboló szelleme le nem dönti, javu
lásra alig lehet számítani. 

A trónörökös véralkata egészen különböző a 
czárétól. Sokan Miklós czár képmását látják 
benne, és valóban a jelek oda is mutatnak. Jól 
értesült körökben tudják, hogy az apa és fiu 
közt ma is gyakran éles kontroverziák fordul
nak elő, s habár eddigelé az efféle jelenetek 
mindenkor a trónörökös teljes visszavonulásával 
végződtek, szívélyes viszonyról többé szó nem 
lehet. 

A császár többi gyermekei teljesen el vannak 
vonulva a trónörököstől, ki a családi szabályok 
szerint már zsenge korától kezdve külön állást 
foglal el. A mostani császár még sokkal élesebbé 
tette az e részben fennálló különbséget, a mi 
bizonyára nincsen a családi egyetértés előnyére. 
A dán udvar befolyása, melyet a külvilág any-
nyira túlbecsült, még mindig jelentékeny ugyan, 
de csakis tisztán családi ügyekre szorítkozik. 
Mióta a berlini udvar részéről kísérletek tétet-

» 
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tek a meglazult baráti viszonyt Kopenhágán 
keresztül ismét helyreállítani, a czár gyanakodó 
természete ujabb táplálékot nyert rokonai ellen, 
kiket őszintén a nélkül sem szeretett soha. 

MAGASABB KÖRÖKBŐL. 
Orosz életkép. 

Irta WALTJSIN OSSIP. 
(Vége.) 

Állásomnál fogva, mint bőrkereskedő harmad
osztályú vasúti kocsin kellett utaznom, mi nálunk 
nem tartozik épen az élet kellemetességei közé. 
A rendőrségi vexáknak hossza-vége nem szakadt, 
mig csak vasúton jártam; rongyos telegámat, 
melyet egy örmény marhakereskedőtől vettem, 
figyelmére senki sem méltatta. 

Napokig uri emberrel nem találkoztam, s 
csak elvétve repült el mellettem valamely futár 
troikája. Némelykor a korona-épületekben keres
tem menhelyet a zivatarok ellen, melyek a sza
badban való hálást lehetetlenné tették. Egy 
izben azonban majdnem pórul jártam. Kocsisom 
gebéit kímélni akarván, arra unszolt, hogy koráb
ban tartsak éjjeli állomást, de annál korábban 
is keljünk útra. A rettenetes jármű csontjai
mat nagyon meggyötörte, s megvallom, hogy 
még a legrosszabb szalmazsákon is jobban érez
tem magamat mint telegámban... 

Erős zivatar állt az égen, mely, mire a legköze
lebbi állomásra értünk, valóságos orkánná fajult, 
mely ellen a korona épületében, vagyis a postán 
kerestem menhelyet. A postamester, ki ez isten
től elhagyott helyen csak nagy ritkán lát embert, 
szívesen fogadott, és nem kérdezősködött podoras-
nóm (előfogati utalvány) után, mely külsőm után 
itelve ugy sem lehetett birtokomban. Néhány jó 
szivarral és egy üveg cognac-kal kedvét teljesen 
megnyertem. Éjfél felé járt az idő, midőn a foly
tonos mennydörgés daczára kutyaugatást és 
hangos szitkozódást hallottunk az ablak alatt. 
A postamester gondosan bereteszelte a belső 
ablak vastábláját, és revolverét kivette a tokból. 

— Ilyenkor, és ilyen időben, csak rablók jár
nak — monda suttogó hangon, — majd a pad
lás ablakából megnézem, kivel lesz dolgunk. Jó 
lesz, ha revolverét szintén készen tartja. 

A padlásról folytatott alkudozásnak az lett a 
vége, hogy rövid vártatva a postalegény kinyi
totta a kaput, melyen aztán egy troika jött be. 

— Ha még öt perczig várat, — monda nevetve 
egy, az ajtón belépő óriási termetű kozáktiszt, 
kinek holmiját a postalegény s egy vele érkezett 
csendőr a szobába hurczolták, — felgyújtottam 
volna a házat. És most adjon valami enni s inni 
valót, reggel óta egy falatot sem láttam. — Hát 
te ki vagy ? — kérdé a tiszt felém fordulva. •— 
Borkereskedő? úgy? s merre visz utad? 

Mi alatt kérdéseire válaszoltam, az asztalon 
fekvő ezüst dohánytartóm ötlött szemébe, me
lyen remekmívű zománezban czimerem ragyo
gott. Ez lekötötte figyelmét; erősen rám 
szegezte szemeit. Mintha csak azt akarta volna 
mondani, hogy ilyesmit rongyos borkereskedők 
nem igen szoktak magukkal hordani. A kozák 
szotnyik Novo-Cserkaszkból Szent-Pétervárra 
sietett kormányzósági sürgönyökkel. Miután 
tudtam, hogy csakis rendkívül fontos sürgönyök 
továbbíttatnak magasb rangú tisztek által, min
den szavamra ügyeltem, nehogy magamat el
áruljam. 

— Valóban kitűnő cognac, — kezdó a szot
nyik, poharát kiürítve, — ennél finomabbat még ; 
Bariatinsky berezeg kormányzó asztalánál sem 
ittam. Szívesen fizetnék 10 rubelt egy üvegért. 

— Ha tetszik, — vetem közbe alázatos han-
gon — szolgálhatok vele, de nem tíz rubel az | 
ára, hanem egy fél imperiál, ennyiért vettem 
Szent-Petervárott. 

— Köszönöm, elfogadom. 
Az üveg nemsokára elfogyott, sőt utána még 

egy második, és harmadik is, melyeket én tettem 
az asztalra, mire aztán mindannyian kissé má
moros fejjel nyugalomra tértünk. 

Épen Naluskinról álmodtam, mintha közem
beri darócz köpenyében előttem állott volna, 
midőn a postamester felrázott 

— Talpra, talpra! a telega az erdőszélnél 
várja; a tiszt önben gyanús embert látva, le 
akarja tartóztatni; hallottam, midőn a csendőr- j 
nek megparancsolta, hogy reggel fogja el. Most 
mindketten mélyen alusznak; mire felébrednek, 
azt fogom mondani, hogy ön már elutazott. : 
Siessen! 

Tíz perez múlva már telegámban ültem. 
Semmi kétség, hogy a szerencsétlen ezüst do-
hányszelencze a a finom cognac gyanússá tettek; 
a legjobb esetben Szent-Pétervárra kísérnek, hol 
aztán miattam más ember is bajba keveredik, 
Naluskin-t pedig soha sem láttam volna. Ezen
túl óvatosabban jártam el, s csak a legvégsőbb 
szükség esetén kerestem fel a korona-házakat. 
Majdnem három heti kóborlás után S.-be értem. 
A városon kívüli sziklás meredek út javításán 
katonák dolgoztak. Sapkáikon a fegyencz-század 
jelvényeit vettem észre. Szívem erősen dobogott, 
minden katonában szegény barátomat véltem 
látni. A ronda fészekben, mely néhány lakta
nyán és tiszti pavillonon kívül tán összesen 
60 házból állott, egyetlen egy fogadófélót mu
tattak, hol aztán nagy nehezen magam és lovaim 
számára helyet kaptam. 

Másnap mindenekelőtt a templomba siettem, 
hol a nagy ünnep miatt isteni szolgálatot tar
tottak. Azt hittem, ott fogom barátomat találni, 
de csalódtam, a katonák számára külön kis ká
polna van a laktanyában. Folyvást a laktanya 
körül őgyelegtem, hanem csak ritkán jött valaki; 
többnyire tisztek, kik a városba mehettek. Végre 
két közember előtt nyílt meg a kapu. Bánatteljes 
arczaikról leolvastam, hogy Ők is azon szeren
csétlenek közül valók, kik valamely csekély vét
ség vagy kihágás miatt ide kerültek. Utánuk 
mentem, s egy szűk utcza sarkán elibük lépve, 
azt kérdeztem tőlük: vájjon nem ismerik-e Nalus-
kin Fedort? 

Az egyik katona már válaszolni akart, midőn 
társa franczia nyelven azt mondta, hogy ne fe
leljen, mert bizonyosan agent provocateur-rel 
van dolga, ki aztán bajba keverné. 

-— Bocsássanak meg uraim, — kezdem 
franczia nyelven, — én nem vagyok agent pro-
vocateur, s ha önök Naluskin Fedornak meg
mondanák, hogy azon egyén van itt, kinek ő 
Szent-Pétervárra írt, bizonyára máskép fognának 
rólam ítélni. 

Kövid beszélgetés után abban állapodtunk 
meg, hogy ök holnap ilyenkor Naluskin-nal egy 
bizonyos utczában megvárnak, honnan oly helyre 
fogunk menni, hol senki sem háboríthat. A na
pot «üzleti)) dolgokkal töltöttem el. Bőrök után 
jártam, s miután az egész városban egyetlen egy 
timár lakott,, ki évenként alig dolgozott fel 
100—150 darabot, leginkább beszélgetéssel és a 
szokásos vutki-palaczk ürítésével kellett az üzleti 
dolgok helyét pótolni. A mondott időben Nalus
kin-t megtaláltam. Sokáig némán néztük egy
mást, míg aztán zokogva karjaimba borult. Oh 
nagy isten, miért tűröd el, hogy nevedben a 
szent igazságot így bitorolják!.. 

Egy kis csapszékben hiíztuk meg magunkat, 
hova nappal nem igen jártak emberek. Nalus
kin-t a nélkülözések s a durva bánásmód egy 
cseppet sem bántották, őt csak a lelki fájdalom 
gyötörte, hogy meggondolatlanul egy oly nőnek 
vallott szerelmet, kit úgy sem bírhatott volna 
soha, s ki miatta most még többet szenved, 
mint ö maga. Elmondta, hogy azóta ismé
telten ama bizonyos lemondási nyilatkozat kiállí-
sására lön felszólítva, de ezt most már oly alak
ban kívánták tőle, mely mindkettőjükre nézve 
becstelenítö lett volna. Ezt tehát határozottan 
megtagadta, hanem arra késznek nyilatkozott, 
hogy Oroszországból kivándorolva, soha semmi 
szín alatt a magas állású hölgyhez sem szóval, 
sem írásban közeledni nem fog. Erre Szent-
Pétervárról még nem érkezett válasz. Azon 
esetre, ha az kedvező nem lenne, egy óráig sem 
késve öngyilkosságot követne el. Minden rá
beszélésem daczára, Naluskin megmaradt feltett 
szándékánál s az általam megpendített szökésről 
tudni sem akart. 

Miután a kérdéses válaszra befolyást gyako 
rolni nem lehetett, S.- ben való maradásomnak 
nem volt többé czélja, s így Naluskin t pénzzel 
bőven ellátva, visszasiettem Szent-Pétervárra. Itt 
ama titkos rendőrt kerestem fel, kivel mindjárt 
eleinte érintkeztem. O már tudta, hogy S.-ben 
jártam, s megígérte, hogy néhány nap múlva az 
ügy állásáról értesíteni fog. A napokból hetek 
lettek. Valami kínos előérzet gyötört; sehol sem 
találtam fel magamat, és nem volt nyugtom, 
míg csak G. meg nem Ígérte, hogy másnap ok
vetlenül hozzám jön. 

El is jött, bár soha se jött volna! 
Naluskint azon ürügy alatt, hogy a laktanyá

ban nihilisztikus üzelmeket folytatott, haditör
vényszék elé állítva főbe lőtték. 

Birtokait elkobozták, nevét a nemesség arany 

könyvéből örök időkre kitörölték. Ama hölgy 
most is epedezik száműzött kedvese után, 
kit csak a túlvilágon fog ismét karjaiban tart
hatni. 

Különben semmi sem zavarja a hatalmas 
család nyugalmát. . . Meglehet, — azt sem 
hiszem, hogy azok előtt, kik a borzasztó gyil
kosságot elrendelték, Naluskin véres hullája 
éjjelenként megjelenik. De annyi bizonyos, hogy 
a nagy és sokkal hatalmasb bíró előtti végtár
gyaláson senki a megérdemlett büntetést el nem 
kerülendi. 

Sovány vigasztalás, de ki tehet róla, hogy 
orosz ember számára ez idő szerint más vigaszta
lás nem létezik! . . . 

NATÁLIA KIRÁLYNÉ BELGRÁDBAN. 
Családi perpatvar régóta foglalkoztatta oly soká a 

politikai köröket s ezzel együtt a közvéleményt, 
mint a volt szerb királynak, Milánnak, elválása ne
jétől. Közel egy évig húzódott az elviílási folyamat, 
melynek különösen az az epizódja, midőn a kis Sán
dor herczeget, most szerb királyt, Wiesbadenben 
erőszakkal szakították ki anyja karjaiból, bizonynyal 
még élénk emlékezetében van olvasóinknak. A csa
ládi dráma azonban a talajdonképi elválással még 
nem ért véget. Milán király csakhamar ezután tud
valevőleg lemondott a trónról, utazásokra indult s 
maga helyett 12 éves kis fiát hagyta királynak Bel
grádban, három régens felügyelete alatt. Az elvált 
exkirálynő, Natália, többnyire Oroszországban tar
tózkodott. A múlt hó végén azonban Belgrádba jött 
fiához, oly körülmények között, melyek nemcsak a 
kis Szerbia lakosságának érdeklődését keltették föl, 
de az európai közvéleményt is nagyon foglalkoz
tatták. 

Natália ugyanis mindig az oroszbarát párthoz tar
tozott s viszálkodása Milánnal részben onnan eredt, 
hogy a volt szerb fejedelem inkább az osztrák-ma
gyar barátságot ápolta. Az elválás és Milán lemon
dása után is fenmaradt ez a politikai ellentét a szerb 
kü'ályi családban s ezért Natáliának Belgrádba jöve
telét Milán s az ő szándékai szerint működő regen-
sek minden áron meg akarták gátolni, mig másrészt 
Natália szerbországi politikai működésére talán több 
súlyt is fektet, mint fiának meglátására s azért Bel
grádba utazását a szó szoros értelmében kierősza
kolta. 

Hosszas alkudozások után, melyek mind sikerte
lenek voltak, Natália egyenesen kimondotta, hogy 
Belgrádba utazik és szeptember 29-én délután kü
lön gőzhajóval csakugyan meg is jelent a szerb fővá
rosban. A regensek tudván azt, hogy ily tekintélyes 
állású s még mindig szép asszonynak állítólagos sé
relme, különösen ha az az anyai szeretet köntösébe 
van öltöztetve, a nagy közönség előtt csak rokon
szenves lehet, nem merték a királynő partra szállását 
meggátolni, de nyíltan kimutatták ellenszenvüket. 
Natáliát óriási tömeg várta, némelyek FZ érint 25,000 
ember, a várost fellobogózták s este kivilágították; 
de a fogadásnál egyetlen hivatalos egyén sem volt 
jelen, a királyi palota ajtaja bezáratott, udvarát ka
tonák lepték el, a székesegyházba nem engedték be
menni s Natália kénytelen volt magán házban, Bu-
csevics asszonynál, szállani meg. A regensek Milán 
intézkedései folytán feltételeket szabtak Natáliának, 
a melyek szigorú megtartásától tették függővé, 
hogy fiát megláthassa; de n makacs nő nem enge
dett, s két hétig volt fia közelében a nélkül, hogy 
láthatta volna s végül is Milánnak kellett engednie : 
a találkozás az anya és fia között megtörtént. 

Natália exkirályné még mindig Belgrádban tartóz
kodik, de helyzete napról napra kellemetlenebb lesz, 
mert már a nép is kezdi belátni, hogy benne nem 
annyira az anya, mint inkább az orosz ágens jött 
vissza Belgrádba s a volt királyné itt az orosz fon
dorlatok központja lett. Ez az oka, hogy ezt a csa
ládi drámát oly nagy figyelemmel kisérte az európai 
közvélemény. Az örökké forrongó Balkán félszigeten 
van a legféltettebb gyújtóanyag összehalmozva s na
gyon tartanak attól, hogy ez a nő, kit már is «szok-
nyás Boulanger»-nek neveztek el, nagyban hozzájá
rul a sok idő óta rettegett háború kitöréséhez. 
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SZÁZ ÉV ELŐTT. 
— Emlékezések a franczia forradalomra. — 

XVI. Corday Sarolta. 

A június 2-iki konventi végzés által házi fog
ságra szorított girondisták némelyike magát 
sorsának megadva várta be, mig a vizsgálat kide
ríti ártatlanságukat s bár kijátszhattak volna 
őreik éberségét, hallani sem akartak a szökésről. 
Mások azonban, köztük Brissot, Gorsas, Lou-
vet, Salles, Babaut St. Etienne, Lasource stb. 
titkon elhagyták Parist, hogy kerületeikbe menve, 
előkészítsék a fölkelést Paris autokráeziája ellen. 
Ezek közé tartozott Boland miniszter is, ki a 
kibocsátott elfogatási parancs elől Bouenba me
nekült, mig neje, leányát egy barátnője gondvi
selésére bizva, önként követte fogságába a letar
tóztatására megjelent hatósági biztosokat május 
31-én. 

Nemcsak Boland asszonyt sújtotta ekkép a 
forradalmi kormány haragja. Nem múlt el nap, 
melyen csoportos elfogatások ne zavarták volna 
az éj nyugalmát. Minden éjjel fegyveres csordák 
futkározására ébredtek az emberek, kik erőszak
kal felnyittatták a kapukat és rémes sikoltozá
sok közt hurczolták magokkal a szerencsétlen ál
dozatokat. Ha másnap két rokon, két barát 
találkozott, meglepetve látták egymást viszont, 
s csodálkoztak, hogy még életben vannak, még 
szívják a szabad levegőt. 

Marat addig, mig ellenségei, a girondisták fe
lett ítéletet mondana a törvényszék, illőnek ta
lálta önmagát fölfüggeszteni törvényhozói mű
ködésétől s csak lapjával szolgálta Bobespierre 
és pártja érdekeit. Annál nagyobb tevékenységet 
fejtett ki a forradalmi bizottság s működését 
odáig terjesztette ki, hogy behatolt a családi 
élet szentélyébe, lábbal tiporta a levéltitok szent
ségét, lefoglalván a postán a magánleveleket, 
azokat feltörte, s azután saját «Május 31-diki 
forradalom» feliratú pecsétjével továbbította 
felbontva. 

Június 2-ától még nem telt el két hét, s már 
az első jel a vidék felkelésére meg volt adva. Az 
Eure departament volt az első, mely fegyvert 
ragadott s 4000 embert készült Paris ellen kül
deni. Követte példáját Calvados megye, mely 
székhelyén, Caenban a konvent két kiküldött 
képviselőjét, Romíné és Prieurt elfogatta s Nor
mandia összes departementjeit Caenba hívta 
össze csatlakozásra. 

A csatlakozásra való felhívásnak nem valami 
nagy eredménye volt. 1793 július 7-ikén mind
össze 30 (!) ember állt fel a caeni síkon, hogy 
Paris ellen menjen. Az eredmény csekélységé
nek néma szemtan uja volt egy ifjú lány is, elő
kelő, régi családból, a nagy Corneille-uek déd
unokája, Corday Sarolta. Nem csoda, ha volt 
valami benne a Cinna költőjének hősnőiből. A 
mit ő látott, a csalódás e keserű pillanatában, 
az a szegény, elhagyott haza képe volt. Es ki 
tette a hazát ily szegénynyé, elhagyatottá ? Az, 
a ki feldúlta békéjét, nyugalmát, — Marat. 

Corday Saroltának korán elhalt anyja; egye
dül maradt, vigasztalan árvaságra. Atyja, egy 
elszegényedett vidéki nemes, keveset törődött 
gyermekeivel, inkább könyveivel volt elfoglalva. 
Tizenhárom éves korában a lány a caeni apá-
czák nevelő-intézetébe került s itt a hagyomá
nyos arisztokratikus nevelés mig egyfelől mélyen 
vallásossá tette kedélyét, büszkeségének is elég 
alkalmat nyújtott táplálására. Két hozzá hasonló 
szegény, de szintén nemes családból való kis
asszonyon kívül egyedüli barátjai itt a kön3"vek 
voltak, melyeknek olvasása sok, korához és ne
méhez nem mért elmélettel töltötte meg töp
rengő fejecskéjét. 

Volt-e szerelmes Corday Sarolta? ez a nagy 
kérdés, melyet élet- és jellemrajzirói nem mu
lasztanak el föltenni, hogy megtalálják a min
den zárt felnyitó kulcsot nagy elhatározásához. 
A zárda társalgójába csak néhány parlagi nemes 
ifjú nyert bebocsáttatást a vidékről, kiknek léha 
köznapi modora aligha tehetett mélyebb hatást 
az ő férfias, zárkózott lelkére. Mondják, hogy a 
girondista Barbarouxba volt szerelmes, mások 
egy Franquelin nevű ifjat emlegetnek, s még 
másokat. Mi azonban Micheletnek adunk igazat, 
ki azt mondja, hogy oly feladatok, a milyent 
Corday Sarolta vállalt magára, a sziv komoly 
szüziességét tételezik föl. Tauris papnőjének is 
az emelte kését, hogy nem puhította szivét em
beri szerelem. 

Tény, hogy Corday Saroltának kevés érintke-

MARAT HALÁLA. 

zése volt a girondistákkal. Mindössze kétszer 
látta Barbaroux-t, a kitől ajánló levelet kért egy 
barátnője ügyében. Midőn a zárdákat eltörülték, 
s atyja újra házasodott, ő Caenba vonult egy 
öreg nagynónjéhez, Bretteville asszonyhoz. Itt 
fogamzott meg benne nagy elhatározása. 

Egy nap nagynénje könnyekkel szemében 
találta. «Siratom — úgymond — Francziaor-
szágot, rokonaimat és téged... A mig Marat él, 
ki biztos életéről?" 

A sötét elszánás hosszú lelki küzdelmeit sürii 
fátyol takarja. Szétosztja könyveit, egy Plutarch 
kivételével, melyet magával visz. Az udvaron 
egy a házban lakó munkás fiával találkozik, an
nak odaajándékozza rajztartóját, s megöleli. Ar-
gentanban még egyszer üdvözli atyját s annak 
áldását fogadja, azzal gyorskocsiba ül, s Parisba 
utazik néhány hegypárti társaságában, kik 
mindjárt beleszeretnek s megkérik kezét, ő 
azonban ugy tesz, mintha aludnék, mosolyog s 
egy gyermekkel játszik. 

Csütörtöki napon déltájban érkezett Corday 
Sarolta Parisba s a Providence-fogadóba szállt 
meg, Vieux Augustins utcza 17. szám alatt. 
Délután öt órakor fáradtan lefeküdt s másnap 
reggelig mélyen aludta az ifjúság és nyugodt 
lelkiismeret álmát. Semmi önvád nem hábor
gatta. 

Fölébredve, elég nyugodtnak érezte magát, 
hogy magándolgaival foglalkozzék, melyek Pa
risba jövetelére ürügyül szolgáltak. Mondtuk 
már, hogy Caenben Barbarouxtól ajánló levelet 
kapott annak Duperret nevű kollegájához, a 
kinek közbenjárását igénybe akarta venni arra 
nézve, hogy a belügyminisztériumból megkap
jon bizonyos iratokat kivándorolt barátnője, 
Forbin kisasszony számára. 

De Duperret t reggel nem találta honn: a 
konventben volt. Visszatért tehát lakására s 

Plutarch olvasásával töltötte idejét. Este felé 
újra fölkeresve a képviselőt, azt családjával 
asztalánál találta, s igéretét vette, hogy másnap 
közbenjár érdekében. Távozta előtt azonban 
nem mulasztotta el fülébe súgni kérő hangon, 
hogy még holnap este előtt hagyja el Parist. 
Félt, hogy veszélybe keveri őt és családját. De 
Duperret már ugy is -kompromittálva volt; 
mindazonáltal szavát tartotta s másnap elve
zette védenczét a miniszterhez, a ki azonban 
nem fogadta, s értésökre adta, hogy mindketten 
gyanúsak levén, nem használhatnak az emig
rált hölgy ügyének. 

Még egyszer haza nézve, Corday Sarolta a 
Palais Boyal kertjébe igazíttatta magát. Itt a 
napsugaras pázsit, a kaczagó gyermek-csoport, 
a derülten sétáló néptömeg közepette tért be 
egy késes boltba, s negyven sou-ért egy ébenfa-
nyelü kést vásárolt, melyet kebelébe rejtett. 

Birtokában a boszuló fegyvernek, most már 
csak terve kivitelének módjain töprengett. Más
nap július 14-dike leendett. Első gondolata, mely 
még Caenban ötlött eszébe, az volt, hogy a július 
14-iki ünnepély közepette, a kn-ályság bukása 
emlékünnepén, a Marsmezön, isten szabad ege 
alatt sújtsa halálra a nyomorultat, kit gyűlölt. 
De rajongó terve füstbe ment: az ünnepélyt el
halasztották. Ekkor akként módosította tervét, 
hogy magában a konventben végzi véres mun
káját, Marat bűnei színhelyén. De ez a terve is 
meghiúsult, mert megtudta, hogy a «Nép ba
rátja* betegeskedvén, nem jár az ülésekre. 

Nem maradt más hátra, mint hogy lakásán 
keresse fel. Levelet irt Marathoz, melyben idő 
kitűzését kérte a találkára: 

• Polgár! Caenből jövök; hazaszeretetéről fölte
szem, hogy szívesen fog hallani a köztársaság e ré
szében előfordult sajnálatos eseményekről. Egy óra 
tájban önhöz megyek; legyen szíves elfogadni és 
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pillanatig meghallgatni. Ez által nagy szolgálatot 
tehet a hazának. > 

E levél válasz nélkül maradt, mire másodi
kat, még sürgetőbb hangút irt, de nem küldte 
el, csak magához vette s e levéllel távozott jul . 
15-én este hét óra tájban újból hazulról. Kocsit 
vett, s a kocsistól megtudva áldozata lakását, 
egyenesen hozzá hajtatott. 

Marat a Cordeliers-utcza 20-dik számú házá
ban, a sötét épület még sötétebb földszintjén la
kott. Egyszerű lakás, szerény bútorzattal, mely
ben minden a hirlapirás lázas munkájára volt 
berendezve, a kefelenyomatok ide s tova hordo
zására, a jövők-menők kényelmére. A sötét ud
vari szobákban piszkos asztalokon hajtogatták a 
friss újságszámokat, csak az utcza felöli oldalon 
volt egy kis szalon kék és fehér szövetű búto
rokkal, szép selyem függönyökkel s néhány vi
rágos porczellán vázával. Itt lakott a háztartás 
egyetlen nőszemélye, Marat élete titka, egy ön
feláldozó derék nő, Evrard Katalin, ki egykor a 
pinczelakásokban . bujdokló embert megszánva, 
magához vette s feláldozta neki vagyonát, nyu
galmát. Marat iratai közt később egy papírra 
akadtak, mely Evrard Katalinnak tett há
zassági ígéretet tartalmazott. 

E nő feladata volt őrködni a «Nép ba
rátja* személye felett. Gyanakodó arcz-
czai, bizalmatlanul nyitott ajtót s meg
látva a szerény, fehér ruhában, egyszerű 
csipkekötőben, s a júliusi hőség daczára 
szemérmesen keble körül kötött kendőben 
előtte álló viruló ifjú lányt, meg akarta aka
dályozni belépését. De Marat belülről 
meghallotta a szóváltást, és parancsot 
adott, hogy bocsássák be a látogatót. 

A leány belépett a kicsiny homályos szo
bába. Marat fürdőben ült, szennyes lepe
dővel borítva, mely csak kendőbe burkolt 
fejét s karjait hagyta szabadon. Előtte a 
fürdőkádon keresztül fektetve egy deszka, 
melyen irt. Minden bevezetés nélkül kér
dezősködni kezdett a Caenban történtek
ről, s a mint Corday Sarolta azok ne
veit tollba mondta, egymásután jegyezte 
föl az előtte levő papkra . 

— «Helyes! Pár nap alatt mindannyit 
lenyakaztatom.U 

Ez volt halálos ítélete. Corday Sarolta 
villámgyorsan rántotta ki kendője alá rej
tett kését: sújtott s a kés markolatig me
rült Marat szivébe. A rendkívüli bizton
sággal irányzott döfés, felülről alá sújtva, 
kulcscsontja mellett találta, átszúrta Marat 
tüdejét és egész patak vért ontott ki. 

«Ide, ide kedves barátnőm!» Ennyi volt, 
a mit Marat ki tudott ejteni s azzal halva 
rogyott össze. 

Evrard Katalin s nyomában egy szolga 
kétségbeesetten futnak be a szobába. Cor
day Sarolta mintegy megkövülve áll az 
ablak előtt. A szolga egy székkel sújtja 
fejbe, aztán előretolja az előszoba reteszét, 
hogy el ne menekülhessen. Evrard Ka
talin lábaival tapossa s aztán a szobába 
rohan, hol Marat vérében fetreng; kezét a 
sebre illeszti, de a vér patakként bugygyan 
elő. Egy ugyanezen házban lakó orvos
sebész kötelékkel látja el a sebet, és segíti 
kiemelni a nyomorultat a fürdőkádból, de 
ütere nem vert már, mire ágyba fektették. 

Ezalatt a Theatre Francaistól elősietett őr
ség Corday Saroltát két kezénél fogva vé
delmezi az egybesereglett nép bosszújától, mig az 
hidegen, mozdulatlanul tekint maga elé. Egy 
közel lakó fodrász kezébe kapja az elejtett kést, 
és kiáltozva forgatja kezében. Végre a rendőrség 
is megérkezik s nyomában néhány képviselő, 
Legendre, Chabot, Drouet, s a szomszéd szóbába 
vezetve a tettest, megkezdi kihallgatását. Sem
mit sem tagadott s mikor azt a kérdést teszik 
elébe: nem volt-e szándéka az ablakon át meg
szökni? — nem, feleié, de az ajtón át elmene
kült volna, ha fel nem tartóztatják. 

Megmotoztatva, zsebében 25 tallért találnak, 
egy ezüst gyüszűt, 140 livre papírpénzt, Ma
rat adresszét egy czédulára írva, uti és kereszt
levelét, egy bőröndkulcsot, órát s egy csomag 
fehér czémát, azonkívül keblébe rejtve volt a 
kés tokja s egy a francziákhoz irt szózat, melyet 
előtte való nap irt, s melyben azt mondta, hogy 
el akar veszni, hogy Parisban felmutatott feje 
jelvényül szolgáljon a törvény barátjai egyesü
lésére. 

Éjjel másodszor hallgatták ki a közbiztonsági 

bizottság emberei és a képviselők, de ép oly 
nyugodtan, sőt metsző gúnynyal felelt, mint 
előbb. Többek közt Legemre, a vértanút akarva 
játszani, fontoskodva kérdezte: nem ő volt-e a 
ki előtte való nap apáczaruhában hozzájött, két
ségkívül gyilkossági szándékból? De Corday 
Sarolta mosolyogva válaszolt: «A polgártárs 
csalatkozik: nem hiszem, hogy élete vagy halála 
fontos lenne a köztársaságra.* Chabotnak pe
dig, ki egyre óráját tartotta, gunynyal mondta 
szemébe, Chabot volt papságára czélozva: «Azt 
hittem, hogy a kapuezinusok szegénységi foga
dalmat tettek.» Majd midőn Chabot, ki minden 
áron azt szerette volna bebizonyítani, hogy Cor
day Sarolta a girondisták eszköze, egy erre vo
natkozó levelet akarva sejtetni még nála, keble 
felé nyúl t : bár megkötözve, oly erővel lökte el 
magától, hogy kötője felszakadt s pillanatig látni 
engedé szűzi keblét. Feloldozták, hogy rendbe 
hozza ruháját s azután megengedték, hogy kez-
tyűt húzzon. Végre távozás előtt még szembesí
tették Marat hullájával. «No igen, — szólott 
kissé elváltozott hangon, -— én öltem meg.» 

Az Abbaye nem volt messze, de féltették, hogy 
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ANTOS ÁDÁM, A KELET-INDIAI OSZTKÁK-MAGYAR 

KONZULÁTUS TISZTVISELŐJE. 
(Meghalt Bombayban, 1889. szept. 1-én.) 

az utczát betöltő néptömeg nem engedi élve | 
odáig jutni . Keggeli hét óra volt, s a nép még 
mindig a kapu előtt tolongott sírva, kiáltozva, 
hogy adják ki a gyilkost. Mikor Corday Sarolta 
megjelent, oly eget rengető ordítás támadt, hogy 
a hős leány megingott, s pillanatra eszméletét 
vesztette. El volt készülve rá, hogy menten 
széttépik. Mikor öntudatát visszanyerte, csodál
kozott, hogy még életben van, de a megbánás 
legkisebb jelét sem mutatta, csak egyre azt is
métel te : «Megtettem feladatomat; a többit meg 
fogják tenni mások.» 

EGYVELEG 
* Az első sztrájk Egyiptomban. A fáraók régi 

országában mind több-több nyugoti szokás kap 
lábra. Közelebb Kairóban a szivarkészitó'k rend
szeres sztrájkot hoztak létre, hogy a munkaadókat 
egyes szigorú szabályok enyhítésére kényszerítsék. 

* Hajfonatok lopására is alkalmas a párisi kiál
lítás. Nemrég egy embert éppen akkor fogtak el, 
midőn egy kirakatot bámuló fiatal angol hölgy ha
ját levágta. Az elfogott lakásán már 60 hajfonatot 
találtak, melyeket mind üy módon szerzett. 

* Néger közmondások. A róka elpusztulását egy 
tyúk sem siratja. — Lőpor nélkül a legjobb puska 
is csak bot. — A hordó nem hoz hasznot a háznak. 
— Nem kell a haltól kérdezni, mi történik a száraz 
földön. — A kengyel a nyereg kezdete. — A ma a 
holnap bátyja. — Egy napi ^ eső jóvá tesz egy heti 
szárazságot. — A kúszó növény minden fával rokon
ságot akar kötni. — Ki szép feleséget vesz, nyugta
lanságot hoz a házba. 

* A hírhedt londoni füstöt Chandler Róbert ta
nár gondos vizsgálat alá vette s tanulmányának 
eredménye, hogy a London felett úszó füst súlya 
naponként 6000 mázsa, s hogy a füstben czél nélkül 
elpazarolt kőszén értéke évenként 23 millió forin
tot tesz, melyhez járul még 3 millió forint a szállí
tásra és takarításra; mintegy 20 millió a füst által 
okozott károkra. 

* A villamos világítás behozatala San-Francisko 
khinai részeiben nagy ellenszegülésre talált. A khi-
naiak ördögi fénynek nevezik ezt s szentelt papíro
kat égetnek az utczákon, hogy a gonosz szellem ha
tását ellensúlyozzák. 

Postakutyákkal tesznek kísérleteket az osztrák
magyar közös hadseregben. Nemrég egy ily kutya 
egy óra és 5 perez alatt vitt el üzenetet 15 kilomé
ter távolságra. 

* Húsz millió álfogat készítenek éven-
kint az Egyesült-államokban s ebből igen 
sokat visznek ki más országokba, az ottani 
izlés szerint készítve. Kanadában hófehér fog 
kell, Dél-Amerikában a sárgát jobban szere
tik, Khinában ellenben csak a fekete kél el. 

* A japáni ágy nyolez vagy több, a föl
dön egymás felé helyezett vastag szövetből 
áll s tetején van egy zsák, melybe a lefekvő 
belebuvik. Párnaként a benszülöttek egy nya
kuk alá tett fadarabot használnak, de az euró
paiak gummi párnát. Egész éjjel világítanak 
a papir lámpással, mivel a japáni legtöbbnyire 
fél a sötétségtől. 

* A berlini tanács írószerei 18^8-ban igen 
jelentékeny összegbe kerültek. Nyomtatásra 
5-592,638 ivet használtak fel, 54,775 ivet ak
tákra, 338,188 ivet irásra s e mellett még egy 
millió ivet fogalmazásra, levelezésre, csomago
lásra, itatós papírból 51.600 ív volt szüksé
ges. Irótoll kellett 2615 nagy tuczat fekete 
rajzón 15,552 darab, színes 5631, tinta 1759 
liter s couvert 339,650. HektograpHiai sokszo-
rozásra 12577 ivet használtak fel. 

*A khinaiak idegenkedése az európaiak
kal szemben nagyon enyb>' közelebb az eut 
rópaiak nemes magaviselete által az éhsége
szenvedő kb in ajakkal szemben. Igen sok he
lyen valóságos ünnepeltetésben részesültek 
az európaiak, különösen a missionariusok s 
nem egyszer valódi ünnepeket is rendezlek 
tiszteletükre, a minőkhöz hasonlóról az előtt 
álmodni sem lehetett volna társadalmi utón. 

* A dadogást eddig főkép idegbajnak tar
tották. Londonban, a Sohosquaren levő fülbe
tegek kórházában azonban ujabban oly ta
pasztalatokat tettek, melyek valószínűvé te
szik, hogy a dadogás a hallás szervének vala
mi hiányával függ össze. 

* A tenger szine a melegebb éghajlat alatt 
rendesen kék, mig éjszakon inkább zöld. 
Grönland közelében mindkét szin előfordul. 
Kutatások bizonyítják, hogy ezt a sziukülönb-
seget nem az égboltozat okozza, hanem rend-
kivül sok apró sárga növény melynek festő 
anyaga, a düstovin, a tenger eredeti kék szí
néhez állandóan tapad s azt helyenkint zölddé 
változtatja. 

* A khinai özvegy császárné nagy fóny-
képgyüjteményt szerez be s megbízást adott 
udvarának, hogy minden, a khinai kormány

nyal valaha összeköttetésbe lépett nevezetes kül
földi egyén arczképét gyűjtsék össze. 

* Az osztrák szerzetes rendek vagyona 1865-
ben 75 millió volt, jelenleg mintegy 8* millió és 
csak 4' mülió forint adósság van rajtok. Alsó-Auszt
riában a szerzetesek vagyonát egymagában 27 mil
lióra becsülik. 

* Koreában a tudományosság tiszteletét azzal is 
kimutatják, hogy a «tudorok» igen sajátságos sirba 
helyeztetnek. A síremlék mintegy 12 méter magas-
rikitó szinre festett fa, melynek gályáit levágják, 
s felül mintegy 6 méter magas, karcsú faragott szob
rot tesznek fecskefarkkal, akoreai sárkány utánzásául. 
A szobor alligátorhoz hasonló fejéről köteleden ércz-
csengetyük s fa halalakok csüngenek. 

* «Politikus tinta» czimü folyadékot talált fel 
egy leleményes franczia a választások idejére. Egy 
hót alatt ennek a tintának minden nyoma eltűnik a 
papírról, ugy hogy az iró politikus ígéreteivel nem 
köti meg magát. 

* A velenczei művészek tütakozást nyújtottak be 
a városi bírósághoz a tervbe vett építkezések ellen, 
melyek által számos csatorna kiszélesittetnék, több 
érdekes ház leromboltatnék s igy Velencze festői 
jellege sokat veszítene. 
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SZILY KÁLMÁN. 
A magyar tudományos akadémia e hó 14-én 

tartott ülésében töltötte be a főtitkári állást, 
mely Fraknói Vilmos alelnökké történt válasz
tatása óta üresen maradt. 

Eleinte több nevet is emlegettek a tudomány 
művelőinek köréből", mint a főtitkári állásra je- ' 
löltekét; de az utóbbi hetekben már csak kettő 
jött komoly jelöltszámba : Beöthy Zsolt, a jeles ! 
aesthetikus és irodalomtörténész és Szily Kál- '. 
mán, a természettudományok nagy érdemű mü
velője; amaz a budapesti tudomány-egyetem 
bölcsészeti karában az irodalomtörténet, ez 
a József-műgyetemen a mathematikai természet
tan tanára, a maga szakmájában mindkettő e l - | 
ismert kitűnőség, kik közül csakugyan nem 
lehetett a választás fölötte könnyű. Mind a ket
tőnek neve körül tekintélyes párt csoportosult 
ugy, hogy a választás eredményéről senki sem 
tudhatot t bizonyosat, míg a kérdést el nem dön
tötték a szavazatok magok. A szavazatok többsége 
Szily Kálmánra esett, a ki a főtitkári széket még 
azon ülésben elfoglalta egy rövid, de tartalmas 
beszéddel, melyben jelezte, miként kívánja föl
fogni föladatát s megérdemelni az iránta tanú
sított megtisztelő bizalmat, mindjárt tettel is 
bizonyítván, hogy főként a tett az, a minek 
ez állásban embere lesz. 

Az akadémia írj főtitkára jól ismert férfiú e 
lapok közönsége előtt. Midőn 1880-ban a Jó
zsef-műegyetem rektorává választatott, bemu
tat tuk olvasóinknak a jeles tudóst s ezúttal arra 
szorítkozhatunk, hogy fölfrissítsük emlékezetük
ben munkában és érdemekben gazdag életének 
főbb adatait. 

Nagyszigethi Szily Kálmán — mert róla szó
lunk — 1838. június 29-én született, Pestme
gyében, Izsákon, régi nemes családból. Nagy
atyja, Szily ÁdáiiS, mint Laczkovics János ba
rátja, reszt vett a múlt század végén a magyar 
jakobinus mozgalomban s egy ideig fogságot is 
szenvedett. Atyja, szintén Ádám, Pest- ós So
mogy vármegyék táblabírája volt, s nagyjeszeni 
Jeszenszky Karolinával kötött házasságából 11 
gyermek származott. Fiaik közül Kálmán elemi 
és alsóbb gymnáziumi tanulmányait szülői há
zánál, magánnevelők vezetése alatt, a gymná-
zium két felső évfolyamát Pesten a piaristáknál 
végezte, s a mathematikai és természettani sza
kokban már is kitűnt. Innen az akkor még 
egyetemi ranggal nem biró József-ipariskolába 
lépett s itt két évet (1856—57) töltött ; 1857-től 
60 ig pedig a bécsi műegyetemet végezte. Mint 
kész fiatal tudós jött ki onnan, s két éven át az 
épen akkor átalakult műegyetemen, Sztoczek 
József mellett, a természettan tanársegédekép 
alkalmaztatott. A harmadik évben (mint egyszers
mind igazgatósági segéd) a kísérleti természet
tan ideiglenes tanárául működött. Elénk, szép és 
szabatos előadásaért, s fölötte rokonszenves mo
doráért hallgatói — kik egy részénél nem sok
kal volt idősebb — rendkívül szerették. 0 előtte 
még magasabb tudományos kiképeztetése czélja 
lebegett s két évre szabadságot nyert külföldi 
felsőbb tanintézetek látogatására. A két évből 
egyet Zürichben töltött, hol Clausius és Zeuner, 
felet Berlinben,hol Magnus, felet Heidelbergben, 
hol Kirchhoff kitűnő előadásait hallgatta s e 
világhírű tanárok oldala mellett maga is tevéke
nyen működött. 

1865 őszén visszatérve, elfoglalta előbbi állo
mását, melyből 1869-ben a kísérleti természet
tan rendes tanárává neveztetett ki a műegyete
m e n ; s e tanszékről, hasonló minőségben, 
1872-ben a mathematikai természettanéra he
lyeztetett át, melyen azóta egész mostanig foly
vást működött. 

1872—3-tól 1873—4-ig, két éven át, az egye
temes osztály dékánjává, az 1879—80-dik tan
évre pedig a műegyetem rektorává választatott.* 

*)• Fölemlitendőnek tartjuk itt még azt az adatot, 
hogy Szily Kálmán a műegyetem rektori tisztét 
1879—80-iki iskolai évtől kezdve öt éven át viselte, s 
ez idő alatt készült el a műegyetem uj épülete, s e fontos 
főtanintézetitnk hatalmas lendületet nyert. Mikor Szily 
a műegyetemi rektorságtól visszalépett, Trefort vallás-

Tanári működése azonban nem szorítkozott 
egyedül a műegyetemre. A közép-iskolai tanár
képző-intézet szervezése óta itt is folyvást mű
ködött. 

De bármüy fontos volt is Szily tanári műkö
dése, még jelentékenyebb szerep jutott neki a 
magyar tekhnikusok, s kivált a magyar termé
szettudományi társulat egyesületi élete- és mű
ködésében. Az 1867-ben alakult magyar mér
nök-egyesület őt választotta meg első titkárának 
8 közlönye szerkesztőjének. A természettudo
mányi társulat pedig 1868. évi közgyűlésén első 
titkárául választván, ezzel azon szerencsés vá
lasztások egyikét tette, melyek elegendők sok
szor egy társulat sorsa eldöntésére. Valóban 
nem csak hazánkban, de úgyszólván egész Eu
rópában példátlan az a siker, mely az általa 
megindított mozgalmat koszorúzta s oly emlé
kezetessé tette a magyar közmivelődés történe
tében. E tn-sulat már 1841 óta létezett ugyan, 
s fennállásának negyedszázados évfordulóját is 
megünnepelte volt már, de sem a közönség nem 
méltányolta eléggé, sem az intéző vezérek nem 
voltak képesek iránta oly mértékű érdeklődést ] 
kelteni, a minő a sikeres működésre kívánatos 
lett volna. Midőn Szily az első titkári helyet el- i 
foglalta, 1868-ban, a társaságnak hatszáz s ne- ; 
hány tagja volt, s nemcsak hogy a megelőző 
szomorú évek az alapítványok nagy részét föl
emésztették, de még ujabb adósságok (néhány 
ezer forint) terhe is nehezedett reá. 1869. elején 
indította meg Szily a «Természettudományi 
Közlöny »-t, s a tagok száma, mely 1868. végén 
804 volt, egy év alatt 1658-ra emelkedett, s ez 
emelkedés nem volt mulandó jelenség, folyton 

és közoktatásügyi miniszter 1884 június 9-én a mű
egyetemi tanácshoz leiratot intézett, melyben ez állott: 

«A lelépő rectornak : dr. Szily Kálmánnak, a tanács
csal egyetértve, magam is őszinte elismerésemet és 
meleg köszönetemet nyilvánitom a kir. József-műegye
tem nagy reményekre jogosító új korszakának megte
remtése és biztosítása körül teljesített buzgó és sikeres 
működéseért.» 

növekedő arányokban tartott. (Most, 1889. máso
dik felében a természettudományi társulat tag
jainak száma már 6800.) 

A társulat az ő titkársága alatt indította a 
természettudományi könyvkiadó vállalatot is, 
melyben a külföldi természettudományi munkák 
legjelesebbjei sorban közöltetnek, díszes kiállí
tásban, jeles fordításokban, s csak a megren
delők rendkivüli nagy száma s utóbb az akadé
mia anyagi pártolása által lehetővé tett olcsóság 
mellett. E vállalat, melyben Helmholtz, Lub-
bock, Darwin, Eeclus, stb. kitűnő müveit egy
másután vettük, sokat tett és tesz folyvást a 
természettudományi ismeretek terjesztésére ha
zánkban, — s ez is nagy részben a Szily ér
deme. Ugyanő indította meg az országos ér
dekű kutatások s a természettudományok kö
rében egyes megbízások nagyobb mozgalmát, 
melynek a többi közt Hermán Ottó, Horváth, 
Bartsch, Kerpely s mások jeles szakmunkáit 
köszönjük. 

E társulati működésén kivül nem kisebb buz
galommal működött az irodalom terén maga is. 
Tudományos értekezései legnagyobb részt a me-
khanikai hő-elmélettel foglalkoznak, s a magyar 
tud. akadémia kiadványaiban az általa — több 
műegyetemi tanárral együt t— 1876-ban megin
dított s három évig szerkesztett "Műegyetemi 
Lapok »-ban s német, angol és franczia folyóira
tokban jelentek meg. 0 mutat ta ki először a hő-
elmélet második feltótele és a Hamilton féle 
dynamikai elv közötti összefüggést. 

Szorosan tudományos értekezései mellett, 
melyek nem egy pontban a tudomány előbbre-
vitelére szolgáltak, nem kisebb érdemeket szer
zett a tudomány népszerűsítése által is. Népszerű 
előadásai s kisebb czikkei nagy számmal a 
«Természettudom-inyi Közlöny* tíz evi folyamá
ban láttak többnyire napvilágot. 

Szily tudományos érdemeit méltányolta a ter
mészettudományi társulaton kivül a m. t. akadé
mia is, mely 1865-ben levelező, 1874-ben ren
des tagjává választotta s a i n . osztály közlönyei 

SZILY KÁLMÁN, 
a magyar tud. akadémia új főtitkára. 
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közül a Mathematikai Értekezések szerkesztésé
vel, s a "Budapesti Szemle» szerkesztésében rész
vétellel bizta meg. A kormány részéről is több 
fontos megbízásban részesült, 1869-ben Parisba 
küldetett a magyar alapméter összehasonlitása 
végett a franczia ős-méterrel. 1870-ben és 
72-ben, Kruspér tanártársával, a magyar állam 
képviselője volt a párisi méter-kongresszuson, s 
később, mint az állandó méterbizottság tagja, 
jelentékeny részt vett az ez érdembeli tárgyalá
sokban. Ez ügyben tett becses szolgálataiért 
nyerte a kir. tanácsosi czimet, 1878-ban. 

Szily Kálmán éles eszű, megnyerő modorú, 
mindenütt teljes elismerésben részesülő tudós: 
ékesen szóló, tapintatos, és ugy maga mint tudo
mánya iránt rokonszenvet gerjeszteni képes ta
nár, kitűnő ismeretterjesztő és népszerűsítő; a 

. mellett nem közönséges szervező tehetség, s 
végre minden izében magyar, és tántoríthatat
lan hazafi. 

E kitűnő tulajdonainak összehatása szerezte 
meg Szilynek az akadémia főtitkári állásának 
betöltésénél a szavazatok többségét. 0 a termé-
s zettudományi társaságnál megmutatta, mit te
het az egyes ember munkaereje, ügy buzgalma. 
Uj állásában a nagyobb tevékenységi kör bizony
nyal még fokozni fogja benne mind a kettőt s 
igy biztos a remény, hogy az akadémia mun
kásságában csakhamar érezhetővé fog válni az ő 
szelleme. 

KELETIVDIÁBAN ELHUNYT MAGYAR IFJÚ. 
Antos Ádám. 

Távol tengereken túlról érkezett a gyászhír 
egy jeles képzettségű, nemes gondolkozású, de
rék magyar ifjú elhunytáról, — kihez hozzátar
tozói s őt közelről ismerő elöljárói sok szép re
ményt kötöttek egy oly pályán, melyet hazánk 
ifjú emberei közül csak kevesen választanak. 

Antos Ádám, ez volt a jeles fiatal ember neve, 
a diplomacziai pályára készült s tanulmányai \ 
bevégzése után már gyakorlatilag kezdé érvé
nyesíteni kitűnő tehetségét különböző állomá- j 
sokon, melyeken mindenütt elismerést aratott, j 
midőn a kelet-indiai láz, az európaiak e nagy 
átka, — mely többi közt a világhírre emelke
dett magyar nyelvtudóst, Körösi Csorna Sándort 
is elragadá, — közbe lépett s kérlelhetetlen le-
helletével elhervasztá a hozzá kötött szép rémé 
nyék virágát. 

Gyöngéd kímélettel tudatta a gyás zhirt szü
lőivel külügyi hivatalunknak Bombayban szé
kelő közege. E leveleknek a hivatalostól messze 
eltérő meleg hangja leginkább bizonyítja, mily 
igazi veszteségnek tekintik ott is a jeles ifjú el
hunytát. A gyászoló család fölkérésünkre ren
delkezésünkre bocsátotta e leveleket s mi azokat 
néhány kiegészítö életrajzi adat kíséretében ime 
bemutatjuk. 

Kelet-Indiában, Bombayban, az ott uralkodó 
hagymázban három heti szenvedés után hunyt 
el Antos Ádám, 28 éves korában, folyó év | 
szeptember 1-én, szintén egyik hazánkfiának, 
Stockinger Ferencz osztrák-magyar főkonzulnak 
karjai közt, ki betegségében testvériesen ápolta 
s híven őrködött végperczei alatt. Halála nem- i 
csak vigasztalhatatlan szüléit, elterjedt rokon
ságát, barátait borította mély gyászba, — de i 
vesztesége hazánknak, nemzetünknek is, mert ; 
általa azon kevesek száma fogyott, kik magukat 
egy sok tanulmányt és fáradságos kitartást ki- , 
vánó pályára szentelték s azon szép reményeket 
Ígérték. Kitűnő képességei által egykor talán 
büszkeségünk lett volna, de a halál oly ifjan el
ragadta. 

Mily jeles tehetség volt, s mily veszteséget 
jelent halála: megmondják Vavrik Gábor kül
ügyminiszteri tanácsosnak a gyászoló apához 
küldött következő levelei: 

Bécs. szeptember 4-én, 18S9. 
. . . . Ádám ép oly szerény, mint tapintatos, ép 

oly tehetséges, mint szorgalmas fiatal ember volt, a 
ki mind főnökeinek, mind pedig tiszttársainak ro
konszenvét és becsülését teljes mértékben birta. Mi 
is mindnyájan, itt a minisztériumban, tiszteltük és 
szerettük őt férfias és komoly jelleménél, kedves és 
megnyerő modoránál fogva. A mily szórnom tehát 
reánk nézve a gyászhír, hogy őt örökre elvesztettük, 

i ép oly kedves az emlék, melyet az ö személye keb
lünkben hútra hagy. 

Tudva van bizonyára Nagyságod előtt, hogy oly 
korán elhunyt szeretett fiának előléptetése a közel 
jövőben tervezve volt. Alig írhatom le, mennyire 
fájlalom, hogy ő e satisfactiót már meg nem él
hette . . . 

Bécs, 1889 szeptember 10. 
Fogadja Nagyságod tegnapi nagybecsű soraiért 

őszinte meleg köszönetemet. Hogy Ádám áldott jó 
fiu volt, a ki szüléinek soha semmiféle bút és gon
dot nem okozott volna, arról az ő egész jelleme ta
núskodott. Utolsó gondolata is oda volt irányozva, 
hogy kedves szüléinek lelki nyugalmát betegségének 
hire által meg ne zavarja. Ezért ő Stockinger főkon-
zul urat, ki vele baráti viszonyban állott, arra kérte, 
hogy bajáról ne írjon Nagyságodnak semmit, ne
hogy a család tagjai a szomorú tudósítás folytán 
sorsa iránt aggodalmat tápláljanak. E kívánságát 
teljesítve a főkonzul úr a beteg állapotáról csupán 
nekem irt és a gyászhírt Abonyba csak akkor távi
ratozta, a midőn már föltehette azt, hogy Nagysá
god tisztelt családja általam már elő van készítve. 

Hogy a jó Isten a szegény elhunytat ily korán 
magához hivta, abba belenyugodni keresztyéni köte
lességünk. 

Nagyságodnak szándékáról e hó 4-ón kelt soraim 
egy részének közzétételét, illetőleg, kedves tudomást 
vettem. A mit Ádámról irni bátor voltam, az szóról 
szóra igaz, ha tehát Nagyságod szavaimat érdemes
nek tartja arra, hogy azok a nyilvánosság elé jöjje
nek, ez csak megelégedésemre szolgálhat. 

Ma vettük Stockinger urnák táviratát a holtte
tem hazaszállítása iránt. Annak tartalma a követ
kező : (.Antos holtteteme ma indul útnak a Lloyd-
társaság «Orion* hajóján Trieszt felé». 

Kiváló hazafiúi tisztelettel vagyok Nagyságodnak 
alázatos szolgája 

VAVRIK GÁBOR. 

Antos Adum Abonyban, Pestmegyében szüle- ! 
tett ; édes apja Antos János 1848—1849-iki hon
véd-táborkari alezredes, édes anyja báróRadák ! 
Kata, a honleányi erényeiről széles e hazában 
ismert néhai br. Radákné, sz. Rhédey Klárának 
leánya. Már kis korától fogva gondos nevelésben 
részesült, — előbb a szülei háznál, később a bu
dapesti ref. gymnaziumban végezte tanulmá
nyait. Helyes magaviseletéért, élezés mondá
saiért többi testvérei már kis korában «okos 
Ádám»-nak nevezték el. Az érettségi vizsgát ki
tűnően tevén le, 1879 őszén a bécsi keleti aka
démiába lépett. A konzuli vizsgát 1884-ben tette 
le. 1885-ben Bécsben a bíráskodás tanulmá
nyozása végett egy járásbírósághoz rendelte
tett. 1886 januárban mint konzuláris gyakornok 
Konstantinápolyba küldetett, honnan ugyan
azon év novemberében Egyiptomba, Alexan
driába helyeztetett át. Itt és Kairóban, a konzu
látusnál a közügynek sok hasznos szolgálatot 
tett. 1889 márcziusban Bombayba, a cs. és kir. 
osztrák-magyar konzulátushoz tették át. A 
Szuez-csatornán keresztül egy Lloyd-hajóval 
harmadik hétre érkezett oda. Bár a hajó a leg-

, nagyobb kényelemmel a gép által mozgásba ho
zott legyezőkkel, fürdőkkel volt ellátva, a bor
zasztó hőség miatt az utón sokat szenvedett. 

Az angol kormány székhelye ez időtájt a mér- í 
sékeltebb éghajlatú Mahableskwar-bsm volt, hu- i 
szonnégy óra távolságra Bombaytól. Stockinger 
Ferencz, magyar születésű főkonzul odahívta 
magához, — s miután köztük csakhamar szívé
lyes baráti viszony fejlődött, állandóan együtt
maradtak. Az ottani angol kormányzóság tagjai, 
— lord Reay polgári kormányzó és Connaught 
herczeg katonai kormányzó — szeretetreméltó, 
ritka kedves modoráért legott megkedvelték, s 
szabad idejét azok meghívására többnyire tár
saságukban töltötte. 

Június közepe felé Mahableshwarban rende
sen beállanak a nagy esőzések. Az angol kor
mánynyal együtt tehát Pooná-ba költöztek, hon
nan — a mint hivatalos dolgaik kívánták — 
olykor-olykor Bombayba rándultak. Bár Pooná-
nak levegője mérsékeltebb, mint Bombayé, 
de Poonában is nagyon uralkodott a hagymáz-
betegség. 

Július vége felé az ifjú gyöngélkedett, de nagy 
lelki erejénél, kötelességérzeténél fogva, — bár 
nagy láza volt, nem hagyta el magát. Augusztus 

1-én Bombayba ment bizonyos dolgok elintézése 
végett. Betegsége aggasztólag fokozódott napról
napra, de azért bámulatos feláldozással dolgozott 
öt napon át, s midőn munkáját elvégezte s iratait 
az épen induló Lloyd-hajóval elküldte, — aug. 
6-án kedélyes levelet irt szüleinek, eltitkolva 
betegségét, s többek közt azt is említve, hogy 
másnap, aug. 7-én, visszamegy Poonába. De már 
nem mehetett: aug. 8-án Stockinger főkonzul 
ágyba fektette, napról-napra veszélyesebb lett 
betegsége, de azért lelki ereje nem hagyta el. 
Aug. 13-án az orvosok már elvesztették remény
ségöket. Ereje mindinkább hanyatlott, de mivel 
ő hetenként szokott szülőinek irni, nehogy levele 
elmaradásával bánatot, aggodalmat okozzon, 
ágyában egy levelezőlapra ezt irta: «Nagyon 

\ sok dolgom és borzasztó meleg van, édes jó szü
léim jul. 19-én kelt levelét vettem." Szépen irt/ 
tisztán, oly szép betűkkel, hogy bámulatos nagy 
megerőltetésébe kerülhetett. Azért tette, hogy 
betegségét el ne árulja, és Stockinger főkonzul
nak is megtiltotta, hogy betegségét szülőivel kö
zölje. 

Eletében soha, csak halála által okozott ő 
szomorúságot. Igazán kötelességét teljesítve 
hunyt el, munkálkodott, mig csak ereje engedte. 
Szeretetreméltó volt és szerény, még gondolattal 
sem sértett meg soha senkit életében. 

Különösen szép nyelvismerettel birt. Már kis 
korában fölfogta, hogy rendezett vagyoni hely
zet a függetlenség, az önállóság, sokszor az er
kölcs és becsület kútfeje. Soha adósságot nem 
csinált, mindig volt bizonyos összeg tartalék-tő
kéje, melylyel szükség esetében rendelkezett; 
soha sem kért szülőitől pénzt vagy egyebet, — 
azok csak ugy találgatták, hogy mire is lenne 
szüksége; s ha pénzt küldtek neki, rendesen azt 
felelte: «Nincsen szükségem semmire, elronta
nak kedves szüleim». Még augusztus 6-án is azt 
irta: • annyi pénzzel rendelkezem, majd megfú
lok a saját zsíromban. (!?)» Halálakor is csinos 
összeget hagyott hátra. 

Sok szép remény szállott vele a sirba, a dip
lomacziai pályán sok hasznos dolgot végezhe
tett volna. Az angol kormány is részvéttel volt 
halála iránt. 

Különös véletlen, hogy keresztapja, gróf Mikó 
Ádám, gr. Mikó Imre egyetlen fia, hasonlóképen 
külföldön hagymázban halt el; s az is, hogy 
márczius 10-én kötött ki Bombayban, s félév 
múlva, szept. 10 ikén indították hazafelé holt
testét. 

A korán elhunyt jeles ifjúnak holtteste folyó 
év szeptember 10-én légmentesen elzárt ólom
koporsóban, azonkívül erős fakoporsóba téve, — 
a Lloyd-társulat«Orion» gőzhajójával indíttatott 
útra, egy hónap múlva, okt. 10-én érkezett a 
trieszti kikötőbe, honnan a legközelebbi gyors
vonattal szállítva az elhunyt egyik fivére kísé
retében, okt. 13-án ért születéshelyére, Abonyba, 
s itt a ref. egyház szertartása szerint a családi 
sírboltban helyezték örök nyugalomra. 

Antos Ádám végperczeiről Stockinger Ferencz 
cs. és kir. osztrák-magyar főkonzul a gyászoló 
apához következő levelet intézte: 
«J. et B. Austro-Hungarian Consulate General.» 

Bombay, 1889. szept. 2-án. 
Nem tehetem, hogy bár ösmeretlen létemre, 

azon hivatalos jelentéshez, melyet szomorú kö
telességem egyúttal a külügyi minisztériumhoz 
boldogult édes fia — kedves jó barátom és kol
legám — szomorú haláláról intézni, — néhány 
szót ne csatoljak. Engedje meg tehát, hogy mint 
apa, ki tudja, mi az, gyermekét elveszíteni, apá
hoz irjak a boldogult utolsó napjairól. 

Július vége felé kezdett szegény barátom pa
naszkodni Poonában bágyadtságról, lázról; kért 
orvosi tanácsot, de nem igen javult. — Augusz
tus elsején holmi hivatalos teendők voltak Bom
bayban ; azt hittem, hogy — mint rendesen ily 
esetekben, — levegő-változás csak hasznos lehet, 
öt biztam meg tehát a dologgal; két-három napi 

L távollétre számítottam. 
Ezen idő eltelte után sem tért vissza Poonába, 

i de napról-napra vettem híreket tőle, hogy bi
zony nem igen érzi magát jobban; lementem 
tehát aug. 8-án és meglehetős erős lázban talál
tam ; még az napig kint járt volt és ámbár nem 
panaszkodott komoly bajról, láttam, hogy nehéz 
beteg. Elmenvén tehát orvosához (Dr. Sydney 
Smith, ki hat és fél év óta a mi házi orvosunk 

! is) véleményét kikérendő: ez malariáa lázt kon-
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statált és levegő-változást tanácsolt. — Néhány 
nappal azután egy Lloyd-gőzös («Melpomene») 
Ceylon felé indult, hol szintén ép az időtájban 
egy osztrák hajóval volt egy kis konfliktus: az 
orvos a tengeri utat nagyon ajánlatosnak gon
dolta, és én felkértem a boldogultat, hogy egy 
hétre ránduljon Ceylonba hivatalból és végezze 
el ezt az ügyet. Fájdalom, erre nem került a sor, 
valószínűleg nem is használt volna, — állapota 
napról-napra roszabbodott, a láz erősbödött és 
minden orvosság, tudomány, ápolás nem volt 
képes azt lejebb szállítani. 

Dr. Sydney egy másik orvost, dr. Langleyt 
konzultálta, két ápolónő éjjel-nappal a szegény 
beteg oldala mellett volt, — az Ur Isten máské
pen akarta. 

Barátom minden alkalommal arra kért, ne 
írjak haza, édes szüléit talán ok nélkül ne aggasz-
szam, ós engedtem kérésének. — A dolog re
ménytelen nem volt; ily távolságra semmi józan 
czél nem volt elérhető azzal, ha oly híreket ad
tam volna, melyek mig megérkeznek, már nem 
felelnek meg a valóságnak. 

De írtam azonnal Vavrik tanácsos úrnak 
Bécsbe azon hozzáadással, hogy a beteg kíván
ságára övéit nem értesítem. 

Szomorú napok következtek; egy nobilis, ön
zetlen, szerető lélek tusája a kérlelhetetlen, 
emésztő kórsággal! 

Egyformán derült, zajtalan kedélye nem vál
tozott mindvégig; nem panaszkodott; beszéltünk 
haza utazásáról, — néhány napig abban re
ménykedtünk, hogy f. hó 5-én az «Imperatrix» 
gőzössel Triesztbe indulhat, •— beszélgettünk 
napi eseményekről, valahányszor az orvos hosz-
szabb társalgást megengedett. 

E közben fokozódott a láz, — az orvosok 
hiában próbáltak minden szert. Szombaton, 
aug. 31-én reggel észrevettem, hogy már csak 
nehezen beszél. Délután eszmélete pillanatokig 
elzavarodni látszott. 

Nehéz szívvel láttam magam előtt oly köte
lességet, melyet saját édes testvéremmel sem 
mertem volna elmulasztani: 6 óra tájban tehát 
a szokottnál érthetőbb hangon, hogy magamra 
vonjam figyelmét, megszólítottam: «No édes 
nagyuram* — ez volt szokott megszólításom, — 
«beaáifiedett; mindnyájan aludni megyünk nem
sokára, mondjuk el együtt esti imádságunkat, — 
jó lesz?» 

Megértett, megértette talán szavaim egész szo
morú jelentőségét; felém fordult tehát, össze
kulcsolta kezeit, és én ágya mellett letérdelve, 
lassan, hangosan és áhítatosabban, mint régóta, 
elmondtam egy Miatyánkot. 

N A T Á L I A K I R Á L Y N É VISSZATÉRÉSE BELGRÁDBA. 
A KONAK BEZÁRT KAPUJA ELŐTT. 

Ezt elvégezve, megkérdeztem: ((Megértett 
ugy-e bár nagyuram?" Intett fejével. 

Ezután mondtam neki: «No, most szundikál
jon, pihenjen egyet, attól majd megjön az erő»; — 
mire lehunyta szemeit és elaludt. Én kocsira 
ültem és Greig nevű skót kálvinista lelkészt fel
kértem, látogassa meg a haldoklót; nagy kész
séggel azonnal eljött velem és elmondotta felette 
a szomorú imádságot. Szegény barátom néha-
néha kinyitotta szemeit és hiszem, megértette 
az imádságot; ezután csendesen aludni látszott 
reggeli 2 óráig. 

En tíz óra tájban este hagytam el a beteg-szo
bát és reggel 5 órakor tértem vissz'a. Ekkor 
mondották, hogy 2—4-ig erősen hörgött, de 
öntudatnál többé nem volt. 5 órától fogva 
behunyt szemmel erősen lélegzett (ez volt teg
nap, vasárnap, szept. 1-én.) Ez mutatta csak, 
hogy az élet, — vagyis inkább a mekhanikus 
funkeziók — s az emésztő láz még folytatódnak. 
Lassanként gyengébb lett a szívverés, lábak és ' 

kezek mind inkább lehűltek és reggeli 10 óra 
15 perczkor, keze kezemben, kiszenvedett tusa 
nélkül a szebb jövőre méltó, az Úr Istentől 
minden jeles, nemes tulajdonsággal megáldott 
ember. 

Ma reggel 5-kor adtuk meg a végtisztességet 
az elhunytnak, miután ennek törvény szerint 
24 óra lefolyta előtt kellett megtörténnie; jelen 
volt a legtöbb itt időző konzul tisztviselőivel, az 
osztrák-magyar kolónia és az «Imperatrix» gőzös 
tisztjei és legénysége. Teljes díszben, beólmozott 
ónkoporsóban, mely egyszerűen díszített, de jó 
és erős faburokba van illesztve, nyugszik a halott 
lobogónk födte utolsó útján. Ha Méltóságod 
parancsolja, kedves fia tetemeit elszállíttatom, 
hogy szülőföldjén aludja hosszú álmát. 

Egy kis virágot törtem a hantról; engedje, hogy 
ide mellékeljem; — nem merek egy vigasztaló 
szót hozzá tenni, — érzem magam keserűségét, — 
mi lehet ahoz képest a szülőké, testvéreké mész-
sze földön! 

W».'y 
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Még tegnap reggel sürgönyöztem Kálnoky 
grófnak a szomorú eseményről, ki azt hiszem, 
gondoskodott róla, hogy a hátramaradottak többé 
tudatlanságban ne maradjanak a gyászesetről. 

Ha tévedtem abban, hogy korábban nem 
írtam, bocsásson meg kérem, Isten látja lelkem, 
nem hanyagságból történt, hanem mert legjobb 
meggyőződésem szerint legjobbnak gondoltam, 
ha boldogult barátom kívánságát teljesítem. 

A hátramaradt tárgyakat a legközelebbi gő
zössel, lepecsételve, a cs. és kir. külügyi minisz
tériumhoz fogom beküldeni. Úgy szintén be fogok 
számolni a talált pénzről, mihelyt a költségek 
fedezve lesznek. 

Átvettem 845 rúpiát, 120 Napóleon d'ort és 
24 font sterlinget. 

Épen most ismét beszéltem az orvossal; aug. 
10 és 11-én tűnt ki csak teljes biztossággal, hogy 
a beteg hagymázban (typhoid fever) szenvedett; 
vörös foltok a gyomor táján kétségtelenné tették 
a dolgot. A betegség csíráját Poonából hozta ma
gával, hol a hagymáz néhány év óta járványos. 
Szerettem volna hozzánk haza vinni, de az orvos 
azt kivihetlennek mondotta. A láz folytonosan 
igen magas maradt, 105° Fahrenheitig ment fel, 
a legerősebb szerek csak rövid néhány órára tet
ték meg hatásukat, a hőmersék azonnal ismét 
feljebb szállt. 

Jó lélekkel mondhatom, hogy megtörtént min
den, a mit emberi tudomány és gond tehetnek; 
az Ur Isten máskép akarta. 

Minden órában adatott egy kis táplálék; hús
kivonat, tej, tojás, budai vörös bor, cognac, stb. 
Ezenkívül ha a beteg néha-néha idegenkedett az 
ételtől, alvás közben allövetek utján történt a táp
lálás. Az emésztés mindvégig csodálatosan jó ma
radt, semmi complicatio nem mutatkozott, csak 
a gyengeség nöttön nőtt. Ez, az orvosok nézete 
szerint, a rendes és bő táplálkozás mellett külö
nös tünet volt. Az érverés csak az utolsó napokban 
szökött fel perczenként 136—140-re, addig meg
lehetősen rendes maradt. A szív működése azon
ban nem volt e mellett teljesen egészséges; azért 
nem mertek az orvosok az egész test hideg boro
gatásához nyúlni. — Az orvosok teljes nyugal
mat parancsoltak a beteg számára; én hetenként 
2—3 napig voltam Bombayban, de akkor is csak 
néhány perczig volt szabad naponként kétszer-
háromszor a beteg mellett időznöm. Az ápolónő 
azonnal kiintett és sokszor mondottuk tréfá
san: «No menni kell, itt van a zsandár». Mást 
senkit az utolsó napig nem bocsátottak be. 

Bocsánat, hogy magamról szólok, Isten tudja, 
nincs okom dicsekedni, életem végéig meg nem 
bocsátom magamnak, hogy az utolsó éjét nem 
egészen a beteg mellett töltöttem. 

Igaz, utolsó időben engem is kissé megczibált 
a láz, de hát mi volt az én bajom az övéhez 
képest! 

Nem mondhatom, mily szerető, gyengéd gond
dal viseltettek iránta az orvosok és ápolónők, mily 
szívbeli részvétet mutattak mindvégig. De hát 
ki is ne szerette volna azt az áldott nemes lel
ket! 

Ha bármi módon Méltóságod szolgálatára le
hetek itt, bármi más tudósítást parancsolna, 
kérem rendelkezzék rólam. 

Bezárom levelemet, indul a heti posta. 
Őszinte mély tisztelettel Méltóságod alázatos 

híve 
STOCKINGER FERENCZ. 

A KISDEDNEVELÉSI KIÁLLÍTÁS BEREKESZTÉSE. 
A Mária Dorothea egyesület által rendezett kis

dednevelési kiállitás, melyről lapunkban már 
többször megemlékeztünk, f. hó 16-án ért véget. 
Klotild főherczegnő, a kiállítás védnöke, a be
záró ünnepre nem jöhetvén el, az a bizottsági 
tagok és kiállítók jelenlétében történt meg. 
Dr. Bókai János, a rendező bizottság egyik alel
nöke tartotta az ünnepi beszédet, melyben a 
kiállitás történetéről is megemlékezett s hivata
losan kijelentette, hogy a Mária Dorothea egye
sületnek e közérdekű kiállításból anyagi haszna 
is van. 

Akiállítás aug. 8-ánnyittatván meg, 70 napig 
volt közszemlére bocsátva. Ez idő alatt volt a 
fizető látogatók száma 19,161, köztük 5,921 
tanuló és gyermek, 878 gyármunkás s legalább 
8,000 anya. Tisztán beléptidijakból 4,110 frt 
40 kr. folyt be, s felülfizetésekből 188 frt 25 kr. 
Mivel a számadások még lezárva nicsenek, az 
anyagi eredmény biztosan nem konstatálható, 
de valószínű, hogy habár az egyesületnek anyagi 

! hasznát a kedvezőtlen időjárás nagyon megron-
• gálta s a rendező bizottság segélyt nem nyert, 

a költség levonása után közel ezer forint tiszta 
haszna lesz, melyhez még számos adomány já-

j rul a kiállítók' részéről, különösen könyvekben. 
Az anyagi eredménynél hasonlíthatlanul fon-

\ tosabb azonban az erkölcsi siker, melyet ez a 
! hazánkban eddig páratlan kiállítás felmutathat. 

Különösen két eredménye rendkívül fontos. 
Egyik az, hogy megmutatta, miszerint a hazai | 

\ ipar a kisdednevelésre vonatkozó tárgyakban 
már olyannyira fejlődött, hogy az ily iparczikkek ! 

• behozataláért évenként külföldre adózott pár 
1 millió forint valóban hazafiatlan fecsérelés, kü

lönösen a gyermekjátékok terén, melyekből a 
nagyszebeni faipar-tanműhely, a Záhori veze
tése alatt álló szélaknai tanműhely, s mindenek 
felett Maugsch bártfai műhelye oly csinos és 
minden izökben magyar jellegű tárgyakat állí
tottak ki, hogy a kiállítók látogatóinak osztatlan 
tetszését vivták ki. Még fontosabb a másik ered
mény, hogy t. i. a kiállítás szélesebb körben is 
ismeretessé tette azt a megdöbbentő tényt, hogy 
Magyarországon a gyermekhalandóság ijesztő 
mérvű s ennek a nemzetünk jövőjét veszélyez
tető bajnak nagyrészt a rossz nevelés és ápolás 
az oka. 

Hogy a kiállítás tanulságai minél szélesebb 
körben elterjedjenek s maradandó hatásúak 
legyenek, gondoskodott a kiállítási bizottság ar
ról; hogy az itt látott tárgyakról s általában a 
kisdednevelésről kiváló szakférfiak előadásokat 
tartsanak, melyeket a Mária Dorothea egyesü
let összegyűjtve «Anyák könyvtárai) czim alatt 
fog forgalomba hozni. 24 ily előadás volt a ki
állítás tartama alatt, nagyobbrészt igen népes és 
intelligens közönség előtt. 

Az orvosok előadásai közül Böke Gyula a cse
csemők hallásáról, Csapodi István a kisdedek 
szembajáról, Onody Adolf az orrlégzés jelentő
ségéről, Dollinger Gyula a kisdedek elgörbülé-
séröl, Dubay Miklós az anyai szoptatás előnyei
ről, Koller Gyula a sterilizált tejről, mint gyer
mektáplálékról, Dirner Gusztáv a gyermekek 
öltöztetéséről, Bókai János a tejfogakról s állító
lagos fogzási betegségekről, tartottak előadáso
kat, mindenik a maga szakjában, hasznos és fon
tos tanácsokat adva a szülőknek s végül Faragó 
Gyula általános képet nyújtott a kisdedek egész
ségi viszonyairól, a mint az a kiállításban fel
tüntetve van. 

Legelső előadó P. Szathmáry Károly volt, ki 
«A kisdedóvás és a társadalomi) czim alatt kü
lönösen a kiállításon oly annyira feltüntetett 
gyermekhalandóság adataiból vonta le a követ
keztetéseket. Léderer Ábrahám a kiállítást más 
kiállításokkal hasonlította össze s előadást tartott 
a kisdedek lelki képességeinek megismerése mód
jairól. A pedagogok közül alapos és érdekes elő
adást tartott még Kármán Mór «Az anyaiskola» 
czim alatt, vázolván az anya teendőit a még nem 
tanköteles gyermek értelmi fejlesztése tárgyában. 

Különös érdeklődést keltettek a gyermekiro
dalom két kiváló képviselőjének, Ágai Adolfnak 
és Pósa Lajosnak s két írónőnek felolvasásai. 
Agai Adolf a beteg gyermekről értekezett, kü
lönösen szép és megható képet nyújtva a Ste
fánia gyermekkórházról, Pósa Lajos azt fejte
gette, hogyan kell a kisdedeknek irni és mutat
ványul egy pár, nagy tetszésben részesült, ver
sekben irt gyermekmesét olvasott fel. Gyarmathy 
Zsigáné, kinek értekezését Herich Károlyné, a 
kiállítási iroda egyik nagyérdemű igazgatója ol-

I vasta fel — s ez alkalommal a hallgatók közt gr. 
Csáky Albin miniszter is jelen volt nejével, — a 
kalotaszegi kisdedek elhagyatottságát rajzolta 
élénk színekkel, kiemelvén, hogy az ismert var-

l rótta 8 népipar mennyire segit e vidék népén. 
Melháné Szaák Luiza pedig érdekes tanulmányt 
közölt a magyar gyermekirodalom történetéről, 
szorgalmasan összeböngészvén még a múlt szá-

! zadi íróknak ilynemű müveit is, melyek közül 
I egyikről-másikról eddigi irodalom törtóneteink-
i ben is alig van említés. 

A gyermekjátékipairól Záhora József, a szél-
I aknai műhely igazgatója és Gelléri Mór ismert 
i szakíró tartottak előadásokat. Hermann Antal 

ethnolog «Czigány- anyaszeretet» czim alatt a 
I czigány népéletből mutatott be érdekes dolgo

kat, Sonnenfeld Zsigmond pedig a német, fran-
j czia, angol és dán irodalomnak a gyermekekre 
| vonatkozó költészeti termékeit ismertette, mig 

Bródy Sándor regényes képben az angyalcsiná-
lók üzelmeit rajzolta. 

A kisdednevelési kiállításnak e szerint iro

dalmi emléke is marad, eltekintve attól az ér
demétől, hogy a hazai játékipar s még inkább a 
gyermekhalandóság nagy fontosságú kérdése 
iránt a közfigyelmet fölkeltette. A Mária Do
rothea egyletet: mindenesetre csak dicséret illeti az 
érdekes és közhasznú kiállitás rendezéseért. 

RAJECZ VIDÉKE TRENCSÉMEGYÉBEN. 
Az már körülbelöl eldöntött dolog, hogy ha

zánk éjszaki része tájképi szépségekben egyik 
leggazdagabb vidéke Közép-Európának. Erről 
tanúskodik az a körülmény, hogy azt évről-évre 
több idegen tourista keresi föl s hogy egyes te
rületei, mint például a Szepesség, az utóbbi 
években annyira megrakodnak fürdőhelyekkel, 
nyaraló telepekkel, hogy arról egy-két évtizeddel 
ezelőtt álmodni sem lehetett. 

Különösen a ka3sa-oderbergi vasút s a ma
gyar államvasutak éjszaki vonala adta meg a 
felvidéknek ezt az uj fejlődési irányt. Az előb-
beni a Vág-völgy mentében vezet, mely szintén 
egész hosszú sorát tárja föl a legszebb tájképek
nek az utazó előtt. 

E völgybe kívánjuk ezúttal elvezetni olva
sóinkat, elindulva Zsolnától, a középkori német 
városok ízlésében épült várostól, honnan há
rom irányban ágazik el a vasút: éjszak-nyugat
nak Oderberg, keletnek Kassa, délnek pedig a 
Vágvölgy trencséni részébe. 

Zsolna közelében, a Vág jobbpartján, ott, hol 
a Kisucza mellékfolyóval egyesül, három hegy 
által határolt sarokban áll egy kis lapályon Bu-
detin vára. Hatalmas négyszögű tornya kima
gaslik a többi épületrészek közül, melyeken az 
egykori pompa és fény nyomai még fölismerhe-
tők. Századokon át volt a Zunyogh-család birtoka, 
Egyik falfülkében még ott látható a Zunyoghok 
czimere. Maga a fülke nevezetes arról, hogy a 
hagyomány szerint ide falaztatta be Zunyogh 
Gáspár leányát, Katalint, a ki a neki férjül 
ajánlott Oroszlánkői Jakusics kezét nem akarta 
elfogadni, a deli Forgács Ferenczé levén már a 
szive, — a mint azt Arany János "Katalin» 
czimü költeményében oly szépen elregéli. 

Utunkat Zsolnától délnek veszszük. Az ut 
mentén, mint az őrszem, kisérnek Lietava várá
nak magas hegyoromról letekintő romjai. Majd 
magas sziklalánezok, zöld erdőkkel borított he
gyek, szép havasi rétek váltakoznak körülöttünk. 
Mellettünk a Zsilinka folydogál, mint egy utve-
zető. Utunk jobboldalán meredező mész-sziklák 
kötik le figyelmünket fantasztikus • alakulásaik
kal, melyek fölelevenítik a képzeletet, hogy ben-
nök itt egy áldást osztó püspököt, amott sziklába 
vágott imazsámolyon imádkozó csuklyás barátot 
lássunk, mely utóbbi a túlsó oldalról tekintve 
áhítatos dervis alakját ölti föl. Itt egy ülő kő-
anya, a mint térdére állítja gyermekét, amott 
egy krinolinos nőszemély, a ki pár lépésre pa-
pagálylyá változik. Emitt egy király-alakot lá
tunk, koronával fején, koronázási palásttal vál
lain, s a nép elkereszteli Szent István királynak. 
Mellette pisze orrú eszkimók, nymphák s min
denféle alakzatok a legeredetibb változatos
ságban. 

A keskeny hegyszorosból végre egy mély 
hegykatlanba érünk, melynek zöld lombjai kö
zül barátságos házak integetnek felénk. Ez a ra-
jeczi fürdő. Rajecz tót nyelven kis paradicsomot 
jelent. így nevezte el a nép még mikor jelen
téktelen kis telep vala. Ma már ez is fürdő, 
melyre ujabban nagy gondot fordítanak, s ugy 
remélik, hogy a már nagy hirre vergődött tren-
csén-tepliczi fürdőnek veszedelmes versenytár
sává nő, kivált ha Zsolnával szárnyvasut köti 
össze, a mi már csak kis idő kérdése. 

Kisebbszerü domb emelkedik a fürdő éjszaki 
oldalán. Sürü bükkös és fenyves erdő árnyékban 
tartja a kígyózó utat, mely a domb csúcsán 
emelkedő pavillonhoz vezet, a melyből gyönyörű 
kilátás nyilik a völgyre s az azt övező havasokra 
köztük az 1417 méter magas Mincsovra és a Klakk 
oromra, melyről három megye, Túrócz, Tren-
csén, Nyitra regényes tájára nyilik elragadó ki
látás. 

A fürdőből a Zsolnára vezető országúton a 
Dvoriszko-hegy felé haladva, egy hegy lejtőjé
hez érünk, melynek bükkös sűrűjéből hatalmas 
mészsziklák fehérlenek. Ezek egyikében van a 
Jánosik barlangja, a félelmetes haramia-vezéré, 
kinek emléke ma is elevenen él a nép között. 

A barlang bejárása nem mondható kényel
mesnek. De alig haladunk néhány méternyire, 
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tágas sziklatermet világít meg lámpánk, a bar
lang előrészét, melybe rudak segítségével kell 
leereszkedni leomlott szikladarabok fölött. A 
boltozatról cseppkövek lógnak alá, oldalain csepp-
kövirágokkal borítvák. Jobbra széles folyosó ve
zet, a bejárat alatt pedig mély, eltorlaszolt nyi
las látható. A nép képzelete kincset sejt e bar
langban, valamint az Hcsiknak, Jánosik egy 
rablótársának tulajdonított sziklaoduban is és 
gyakran fölkereste azelőtt, kutatván az aranyat
ezüstöt, mig az eredménytelen kutatás végre 
kifárasztá. 

A Dvoriszko hegyet rövid nyereg köti össze a 
720 méter magas Szkalkival. 

A kilátás, mely csúcsáról kínálkozik, igazán 
megérdemli az ut fáradalmait. Délkeletről a re
mek rajeczi völgy, mely kelet felöl a rajeczi ha
vasoktól van környezve, meglehetős kiterjedt 
sikfölddel, melyen Rajecz városka és számos 
község épült; éjszakról a zsolnai medencze, ke
resztülszelve a szilaj Vág habjaitól, Zsolna vá
rosánakfénylő tornyaival és körülötte épültközsé-
gekkel, a jablunkai szoros bejáratánál épült 
Budetin vára és a tyerchovai és sztrecsnói szo
rosok kisebb községei, az ezek hátterében kima
gasló árvái Magura-hegység komor csúcsaival 
remek képet nyújtanak; nyugat felől a hricsói 
ós a szulyói vár roskadozó falai intenek a távol
ból; alattunk pedig a gyönyörű lietavai völgy 
terül el, a magas hegyen épült vár romjaival. 
Oly remek kép ez, melynél szebbet a legmeré
szebb képzelet sem teremthet. 

A hol a lietavai völgy a rajeczibe szakad, a 
hegy oldalában van a legszebb mészkő-alakulá
sok egyike, melyeket a rajeczi fürdő közvetlen 
környéke fölmutat, hegyes sziklatornyok soro
zata, melyek csoportját a «Bemete előtt vezeklő 
rablóvezérnek» keresztelték el a régi hagyo
mány által fönntartott népmonda alapján, a mi
lyenekkel itt minden hegy és völgy tele van. 

Különösen gazdag a képzeletet izgató kő-ala
kulásokban a külföld által is magasztalt és sű
rűen látogatott szulyói várrom felé vezető ut, 
mely a Patuch nevű hegyen át kígyózva, Hrad-
nára visz, a hol egyszerre három oldalról gyö
nyörű bükk- és fenyőerdökkel övezett völgy tá
rul ki előttünk. A negyedik oldalon mintha egy 
megbűvölt s kővé változtatott város terülne el 
szemünk előtt, minden szikladarab valami tár
gyat, vagy falakat ábrázolva, itt egy kővé vált 
kunyhót, amott palotát, míg fönn a hegyen 
oroszlán, macska, kutya, farkas és más állati ala
kok látszanak, néha valóban ugy, mintha fa
ragva lennének. Itt ember-alak, fölemelt buzo
gánynyal, mintha le akarna sújtani, amott szó
szék, emitt meg asztal három játszó alakkal. Né
hol magas, vékony kőoszlopok emelkednek, má
sutt hegyes gúlák merednek elő egyenest a gyep
ből. A völgy kimagasló hegyén három szarv me
redez, innen Szarvashegy a neve. Mögöttük a 
szulyói várromok. 

Az említett alakok kisebb-nagyobb kerek ko
vakövekből állanak, melyeket márga ragaszt egy
máshoz. Az ily alakulások mellett a sziklaormo
kon mindenütt váromladékokat, kápolnák rom
jait véljük látni, közelebb kell jutnunk hozzá-
jok, hogy meggyőződjünk, miszerint csak a ter
mészet által halomra hányt vagy a földből ki
meredő sziklák. 

Maga a rajeczi fürdő a legkellemesebb helyek 
egyike s Magyarországon az egyetlen fürdő, 
melynek timsós vize természetes melegségü, 
mely 20—28 ° R. közt változik, s nagyfokú 
timsótartalmánál fogva nemcsak a gasteini és 
pföferzi, de a wildbadi és daruvári vizeknél is 
hatékonyabb. Jelentékenyebb forrása a Gizella- j 
és Valéria-forrás. 

De mint valódi klimatikus gyógyhely is rend
kívül egészséges fekvésű. 420 méternyire fekszik 
a tenger szine fölött s levegője gyengén izgató-
lag és üdítőleg hat az idegrendszerre. Éjszak fe
lől védett, dél felől nyitott fekvése mellett éghaj
lata enyhe, inkább hűvös, mint meleg s oly 
egyenletes, mint kevés fölvidéki fürdőnké. 

E természetadta előnyök, az emberi gondos
kodással párosulva, kétségkívül rövid időn meg
érdemlett hirre fogják emelni a rajeczi fürdőhe
lyet is, s hazánk felvidéke ismét egy nevezetes 
gyógyhelylyel válik gazdagabbá. 

HAYNALD BIBOROK JUBILEUMA. 
A bíboros főpap egész csöndben, és elvonultan, 

korábbi betegeskedéséből még fenmaradt gyöngél
kedő — de javuló — egészségben ülte meg fölszen-
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telesének félszászados jubileumát, székhelyén, Kalo-
esán. De a tisztelet nyilvánulásai fölkeresték az or
szág minden részéből, a tróntól kezdve egész az egy
szerű lelkészi lakig. Maga az egyházfejedelem pedig 
bőkezű alapítványokkal tette nagy-időkre emlékeze
tessé a jubileumot. 

A bibornok aranymiséje alkalmából érkezett kül
döttségeket Majoros István püspök és érseki helynök 
fogadta. Az érsek az üdvözlő iratokat felolvastatta 
magának s a válaszokat tollba mondta. Az arany-misét 
is házi kápolnájában tartotta. 

Az ünnepélyek fő napja e hó 15-ike volt, de már 
előtte való nap megkezdődött Kalocsa ünnepe. A 
házakat fellobogózták. A szegények közt pénzt és 
húst osztottak ki. Az iskola-nénék intézetében dél
után 4 órakor volt az első ünnepély, szavallás6al, al
legorikus csoportokkal és zene-előadással. Este az 
összes harangok megszólaltak a városban. Hét óra
kor pedig impozáns fáklyásmenet vonult a reziden-
cziához. Haynald érsek egy ablakból nézte az ova-
cziót, mire egetverő éljenzés hangzott fel. A tanító
képző intézet növendékei üdvözlő dalt és hazafias 
dalokat énekeltek, a gymnáziumi zenekar játszott. 
Dr. Brandtner György főjegyző volt a város szónoka 
s az érsek Majorossy püspök által köszönte meg a 
kalocsaiak jókivánatait. A város fényesen ki volt vi
lágítva, több helyen pápai zászlókat is tűztek ki. 
Este 9 órakor a kaszinó nyári helyiségeiben diszban-
ket volt, melyen Csernyus elnök éltette az érseket. 

Október 15-ikén reggel mindenki a főtemplomba 
sietett, a hálaadó isteni tiszteletre. A Te Deumot és 
ünnepi nagymisét Liehtensteiger püspök mondotta, 
fényes segédlettel. Ugyanekkor az erdélyi egyház
megye templomaiban szintén tartottak hálaadó is
teni tiszteletet, valamint a kalocsai érseki megyé
hez tartozó templomokban. 

A király üdvözlő irata, mely a hivatalos lapban is 
megjelent, mélyen meghatotta az ősz főpapot, s 
többször fölolvastatta magának. 

0 felsége üdvözlete igy szól: 
«Kedves dr. Haynald bíboros-érsek 1 Fogadja ál-

dozárságának félszázados évfordulója alkalmából leg
bensőbb szerencsekivánatimat, melyeket annál na
gyobb örömmel fejezek ki önnek, mert ez ünnepély 
ujolag alkalmat szolgáltat nekem megemlékezni 
azon, nem csak általam már ismételve hálás elisme
réssel kiséri, de az egész országban, sőt annak hatá
rain tul is ismeretes ritka érdemekről, melyeket ön 
ez évek hosszú során az egyház, valamint a trón és 
az állam körül szei zett, — azon kiváló tevékenység
ről, melyet a tudományok terén kifejtett és azon ál
dástterjesztő jótékonyságról, melylyel ön ritka áldo
zatkészséggel és bőkezűséggel ezrek szivébe a hálá
nak maradandó emlékét ültette. Őszintén kívánom, 
hogy azon boldogító önérzetet, melylyel ön a lefolyt 
ötven évre visszatekinthet, teljes testi és lelki erővel 
tovább is élvezhesse, és hogy a jelenleg sajnosán 
gyengélkedő egészségének mielőbbi helyreálltával, 
áldásos működését, mint az egyház és ország disze, 
még számos évekig folytathassa. — Kelt Bécsben, 
1889. évi október 12-én. — íerencz Józsej, s. k. 

kpápa hosszabb levél kíséretében áldását küldte. 
A miniszterek, Simor berczegprimás, a püspökök, 
gr. Andrássy Gyula, gr. Kálnoky külügyminiszter 
szintén üdvözlő iratokat küldtek. Ügy szintén Galim-
berti pápai nunczius, és Francziaországból az or-
leánsi bibornok-érsek. 

József főherczeg a következő üdvözletet küldte : 
«A mai ritka ünnephez magam és egész családom 

a mindenható Úristen legdúsabb áldását kérjük, en
gedje meg, hogy Eminencziád drága egészsége telje
sen helyreálljon és tartsa meg sokáig bivei boldogf-
tására és a mi igaz, őszinte örömünkre. József fő
herczeg, » 

Tisza Kálmán miniszterelnök üdvözlete : 
•Fogadja kérem Eminencziád szívesen a mai nap 

alkalmából legjobb kivánataimat és azon óhajtásom 
kifejezését, hogy adja a mindenható Ur, hogy még 
hosszú éveken át folytathassa a közügyek terén min
denek elismerését kivívott buzgó működését. Tisza 
Kálmán.» 

Gr. Csáky Albin vallásügyi miniszter hosszabb 
levélben köszöntötte a jubilánst. Üdvözletet küldöt
tek még: szász-koburg-gothai Fülöp herczeg, Wind- j 
horst, a német centrum-párt vezére, Jókai Mór, Eöt
vös Loránd báró akadémiai elnök és számos akadé
mikus, Semsey Andor, továbbá Szögyény ország
bíró, Vaszary Kolos főapát, Falk Miksa, Pestmegye, ; 
a Szent István társulat, stb. 

A Jőrendiház s a magyar tud. akadémia is sok tag j 
által aláirt levelekben melegen üdvözölte a nagyér- j 

j demü főpapot. Hatóságoktól, egyletektől és egyesek- | 
\ tői egész nap érkeztek az üdvözletek. Lönhardt \ 
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erdélyi püspök elküldötte azt a diszalbumot is 
melyet az erdélyi papság ajánlott föl egykori püs
pökének. Bács-Bodrogmegye katholikus lakossága 
egy aranyozott ezüstből készült pásztorbotot készít
tetett. Tizenegy órakor a városi elöljáróság az érseki 
kastélyban Majorossy János fölszentelt püspök ke
zeibe tett le arany diszkötésü ivnagyságu könyvét, 
melyben a város több ezernyi lakójának hódoló alá
írása foglaltatik. Az érseknek átadott hódoló felirat 
a dr. Brandtner György városi főjegyző tollából 
származik. 

Mindkét napi ünnepélyen taraczkdurrogások hir
dették a város örömét. Az időjárás is kedvezett az 
ünnepélyeknek. 

* 
Haynald bibornok a jubileum emlékére összesen 

366,000 forint alapítványt tett. Ez alapítványok a 
következők : a kalocsai érseki megye egyházi és is
kolai czéljaira szolgáló Haynald-alap javára 236,000 
frt, a zombori árvaházra 80,000 Ért, a bácsi és bajai 
leányiskolák javára 20,000 frt, a Szécsényben felál
lított intézetek javára 15,000 frt, a kalocsai csilagá-
szati observatoriumra 15,000 forint. Felemlítjük, 
hogy mióta a kalocsai érseki széken ül (1867) össze
sen 4.209,730 forint alapítványt tett, mely összeget 
az évek számával elosztva, a bibornokérsek által tett 
alapítványok évi átlaga 200,000 frt. A főösszeghez 
adva, mint volt erdélyi püspök alapítványainak ösz-
szegét, 394,897 frtot, az általa tett alapítványok 
meghaladják az öt millió forintot. 

AZ AKADÉMIÁBÓL. 
A tud. akadémiának mozgalmas hete volt. A fő

titkár megválasztása már hosszabb idő óta élénken 
foglalkoztatta az akadémikusokat. A két jelöltnek: 
Szily Kálmánnak és Beöthy Zsoltnak érdemei és 
személyes tulajdonai közt nehéz volt különbséget 
tenni. De elvi szempontok harczoltak elleneik és 
mellettök. Az egyik az volt, hogy a főtitkár ezentúl 
más hivatalt ne viselhessen, egyetemi tanár se le
hessen. A másik pedig az, hogy az akadémia főbb 
tisztviselőiben ezentúl is kifejezést nyerjenek az 
akadémia által mivelt különböző irodalmi ágak s ha 
elnöke a természettudományok müvelője, akkor a 
főtitkár legyen a nyelv- és szépirodalmi osztályból 
választva. 

Ezek a szempontok hangzottak a hírlapi czikkek-
ben, az akadémikusok beszélgetéseiben és tanácsko
zásaiban. 

Az igazgató tanács helybenhagyta az akadémia 
összes ülésének határozatait, melyek szerint a főtit
kári állás minden más hivatalos állással összeférhe
tetlen, s hogy ennek következtében fizetése ezer 
forinttal emelendő. 

Október 14-ikén ment végbe a főtitkár megválasz
tása. A választásra jogosultaknak legnagyobb része 
megjelent. Mind a két párt tekintélyes volt, s az 
eredményt előre tudni nem lehetett. A választás 
mindössze hét szótöbbséggel dőlt el. 

Az akadémia főtitkára Szily Kálmán műegyetemi 
tanár lett. 

A választás lefolyásáról és az akadémia üléseiről 
(kettő volt egy hét alatt) a következő tudósítások 
szólnak. 

A főtitkár választása. Október 14-ikén ment 
végbe a főtitkári állás betöltése, úgynevezett elegyes 
ülésben, mely azt jelenti, hogy a tiszteleti és igazga
tósági tagok is részt vesznek. A főtitkár választásá
nál a levelező tagok nem bírnak szavazattal. De az
ért ezek is összegyűltek, s a választás feszült érdek
lődés közt nyílt meg. A vidéki tagok is nagy szám
maljelentek meg. Elment a szavazásra lisza Kálmán 
miniszterelnök is, ki az első padsorban, Vay Miklós 
br. és Szlávy József között foglalt helyet. 

B. Eötvös Lóránt 4 órakor nyitotta meg az ülést, 
s ünnepélyesen kijelentette, hogy az elegyes ülés 
egyedüli tárgyát a főtitkár választása képezi, ki tit
kos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választandó 
a rendes tagok sorából. 

A szavazás megkezdése előtt fölszólalt Szilágyi 
Sándor, a ki hivatkozva arra, hogy most két párt 
áll egymással szemben, (Közbeszólások: Nincsenek 
pártok I) kéri, hogy a szavazatszedő küldöttségbe 
mindkét részről küldjenek ki egy-egy bizalmi fér-
fiut, mit azonban, tekintettel az eddigi szokásra, 
nem tartottak szükségesnek. 

Ezután Szász Károly kért szót, éa tekintettel arra, 
hogy a főtitkári állás kiválóan irodalmi állás, és te
kintettel arra, hogy az akadémia elnökei és titkárai 
között eddigelé az I. irodalmi osztály képviselve 
nincsen, saját és elvtársai nevében Beöthy Zsoltot 
ajánlotta a főtitkári állásra. 
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A lelánczolt Prometheus. 

A Rajcsánka nymfái. 
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A Remete előtt vezeklő rablóvezér. 

Szent István lépcsője. 

Kilátás a Remete barlangjából. 

A Remete imádkozó zsámolya. 
Részlet a fürdőből. — Jánosik sziklavára, háttérben a MincsovvaL 

RAJECZ VIDÉKE KIS-FÁTRÁBAN. 
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A felhangzó "Szavazzunk!* kiáltásokra az elnök 
elrendelte a szavazást. 

Gyulai Pál helyettes főtitkár felolvas'a a szava
zók névsorát, Szabó József titkár pedig átvette a 
szavazójegyeket. Tisza Kálmánt és Semsey Andort 
szavazataik átnyujtásakor élénken megéljenezték. 

Összesen 58-an szavaztak. Az 58 szavazatlap kö
zül 1 üres volt, 32 szavazatot Szily Kálmán, 25 sza
vazatot Beöthy Zsolt kapott, és ezzel Szily Kálmán 
az akadémia főtitkárává választatott. A terembe be
lépő Szily Kálmánt élénk éljenzéssel fogadták. 

Eötvös Lóránt br. tudomására adván az akadémia 
választásának eredményét, fölszólította Szilyt a fő
titkári állás elvállalására, a melynek viseléséhez 
évek hosszú sorára erőt és egészséget kivánt neki. 

Szily Kálmán megköszönte a kitüntetést. Az elő
dök díszes sora után — monda — habozva kellene 
e helyhez közelednie, ha nem tudná, hogy az aka
démia ujabban is valódi munkahelynek, a tudomány 
műhelyének jelentette ki. Nem hoz magával új 
díszt ez állásra, hanem komoly munkához való igazi 
kedvet. Bizik az elnökök és a titkár-társak jóindu
latában is. Nem elnézést, hanem szigorú kritikát 
kér, mely a netaláni mulasztásokra és hibákra fi
gyelmeztesse. Tartozik kijelenteni azt is, hogy he
lyesli az akadémia határozatát, mely szerint a főtit
kári állás minden más hivatalos állással összeférhe
tetlen legyen. Ezért mihelyt őt a közoktatásügyi mi
niszter jelenlegi állásától fölmenti, tudományszaka 
művelésén kivül minden erejét és idejét az aka
démiának szenteli. Aztán igy folytatta : «Ha tőlem 
függne csupán, én a szükségtelen kiadások engedé
lyezésében takarékos lennék a fukarságig, de a tudo
mány és a kultúra előbbrevitelének jutalmazásában 
bőkezű a pazarlásig. A t. akadémia a főtitkár fizeté
sét e napokban jelentékenyen fölemelte. Ez is elvi
leg bölcs határozat lehet, de foganatosításának, meg
győződésem szerint, még közel sem érkezett el az 
ideje. Mindenikünk tudja, hogy az akadémia pénz
ügyei még rendezetlenek, s hogy most minden fil
lért, a mivel az adminisztratív kiadásokat szaporít
juk, a tudományos kiadásoktól kell elvonnunk. Én 
ennek következtében a fizetésemelést ez idő szerint 
el nem fogadom, s ez elhatározásomat az illetékes 
helyeken a kellő időben újólag ki fogom jelenteni. 
Fogadja a mélyen tisztelt akadémia ismételt köszö
netemet a bennem helyezett bizalomért.» 

A jelenvoltak megéljenezték és szerencsekivána-
taikkal halmozták el az uj főtitkárt, és ezzel az ele
gyes ülés 5 óra felé véget ért. 

A heti ülések. Az akadémián a székfoglaló érte
kezések annyira összetorlódtak, hogy a múlt héten, 
a rendes hétfői ülésen kivül, még pénteken, e hó 
11 -ikén is tartottak ülést. A második osztály (törté
nelem, államtudomány, bölcsészet) ülése volt ez is, 
valamint az október 14-iki s mind kettőn Pulszky 
Ferencz elnökölt. 

Az október 11-iki ülésen egy székfoglaló volt, s azt 
Lauer Imre mint rendes tag tartotta. Az értekezés 
czime: «Uj álláspont, módszer és irányelvek az ethi-
kában.» Pauer a természettudományi eredményekre, 
a természettudományban helyesnek bizonyult rend
szerre támaszkodva, szembeszáll az ethika régi, spe
kulatív álláspontjával. Kiemeli azonban, hogy midőn 
a tudományos ethika jogait követeli, nem kívánja 
érinteni az úgynevezett vallás- és társadalmi erköl
csök pozitiv követelményeit. A kettő egymástól lé
nyegesen különböző kör s épen azért megvárja, hogy 
áhítatosság s egyéb, nem exakt megfigyeléseken 
nyugvó tekintetek örve alatt, a tudományos ethika 
gyanú tárgyává ne váljék. — A megéljenzett szék
foglaló után Pulszky Ferencz mutatta be a tavaszszal 
Szilágy-Somlyón felásott kincset, és arra utalt, hogy 
ugyanazon a telken, melyen e kincset találták, a 
múlt század végén is nevezetes kincs jött napvilágra, 
mely a bécsi cs. rógiségtárba került, és Valentinián, 
Válent és Gráczian császárok idejéből való. Érdeke
sen ismertette a talált tárgyakat, s azok jellegét, 
melyek után készítésük idejét meg lehet határozni. 
Valószínűnek tartja, hogy e kincseket a hunnok elől 
menekülő valamelyik góth fejedelem rejtette el. A 
szilágysomlyói kincseket Pulszky darabonkint is 
megmagyarázta. 

Az október 14-iki ülésre, mely a főtitkár megvá
lasztását követte, nagyszámú hallgatóság jelent meg. 
A terem egész a szorongásig megtelt. A hallgatóság 
nagyobb része képviselőkből állt, kik Grünwald Béla 
levelező tag székfoglalójára jöttek el. Grünwald a 
Széchenyi szellemi fejlődéséről szólt. A másik szék
foglaló, Baüagi Géza levelező tagé is Széchenyivel 
foglalkozott. 

Grünwald Béla egv Széchenyiről készülő tanul
mányából mutatott be nagyérdekü, szépen irt rész
letet. Ez Széchenyi belső életével foglalkozik. A ta
nulmányhoz Grünwald .felhasználta az essay-iró lelki
ismeretességével a Széchenyi naplóit, levelezéseit, 
mélyek mély bepillantást engednek a nagy ember 
lelkébe. Széchenyi levelei, naplóinak őszinte föl
jegyzései tanúskodnak, hogy nevelése el volt hanva-
golva, nagyon keveset tanult. Latinul sem tanult 
meg, s mikor később* az országgyűlési tanácskozá
sokban magyarul szólalt fel, azt mondták, hogy i 
kénytelen volt magyarul beszélni, miután latinul ' 

nem tudott. De Széchenyi magyarul sem tudott ifjú
sága kezdetén, csak később tanult meg. Iratai, esz
méi olyanok, melyek nyugoti Európában fel sem 
tűntek volna. De Ő többet tudott, mint a mit iratai
ban és könyveiben nemzetének mondott. Hanem 
minden uj volt itthon, a mit irt és azért tettek oly 
hatást. Előadása is kuszált, bonyolult; látszik, hogy 
a tollat nehezen forgatja, de az igazságoknál fogva 
mégis megrázza nemzetét. Széchenyinek nem volt 
táblabírói műveltsége, de táblabírói műveltséggel 
Magyarországot nem is lehetett volna reformálni. 
Tizennyolcz éves korában még °lig tudott olvasni. 
Maga mondja: oly tudatlan voltam, milyen csak 
egy 18 éves ifjú lehet. Azután is tudatlanságban 
foly még életem — mondja Széchenyi. A közélet 
ismeretlen volt előtte. Az ó szellemében azonban 
gazdag kincsek rejlettek, épen azok, melyekre Ma
gyarországnak szüksége volt. A külföldön kifejlődött 
szelleme s éles látása é-zrevette a különbséget az 
előre haladott országok és szegény hazája között. 
Wesselényi azt tartja, hogy Széchenyiben ő ébresz
tette föl n hazaszeretet lángját. De Széchenyinek 
még a Wesselényivel való ismeretsége előtti évekből 
való naplói bizonyítják, hogy mennyit ós mily lán
goló érzéssel gondolkozott hazájáról. Grünwald sze
rencsének tartja, hogy Széchenyi itthon nem tanult 
semnjit, hogy a külföld rázta föl szellemét, nyitotta 
föl szemét. Nagyon kiemeli, hogy a Magyarországon 
élő eszmékkel Magyarországot lehe'étlen lett volna 
újjá teremteni. Széchenyi — szerencsére — külföl
dön nyerte eszméit; őt c-ak a nemzeti érzület kö
tötte össze Magyarországgal; hanem eszméi egészen 
mások, az előrehaladt nemzetek eszméi voltak. 

Tetszéssel hallgatták és zajosan megéljenezték 
Grünwaldot. Az élénk figvelemből bőven kijutott 
Ballagi Gézának is, ki *Az 1839—40-iki országgyű
lés visszhangja az irodalomban» czim alatt a poli
tikai e?zmék fejlődésének történetétől adott közér
dekű részletet. 

Az 1839—40-diki országgyűlés befejeztével ismét 
kezdetét vették a nemzeti mozgalmak, a belső re
formok terén. De csak kevesen ismertél, a teendő
ket, és sok volt a túlzás. S'échenyinek kellett a ke
rékkötő szerepére vállalkozni, a túlzó reformerek 
ellen. Fölemelte tehát tiltakozó szavát ellenök, s a 
polémia, mely e felszólalásából kifejlődött, legérde
kesebb fejezetét képezi az 1840 diki országgyűlést kö
vető időszak politikai irodalomtörténetének. A«Kelet 
népe» czimü könyvében Kos-uthot támadta meg, de 
ezzel sok visszatetszést is keltett. Kossuth mint meg
támadott, feleletében tisztán a védelemre támaszko
dott, és nagy elismeréssel nyilatkozott Széchenyi 
érdemeiről. Ez a modor biztosította számára a kö
zönség rokonszenvét. A «Pesti Hírlap» modora és 
taktikája nem is volt olyan, melynek veszedelmes 
voltát minden kétség kizárásával be lehetett volna 
bizonyítani. Széchenyi inkább saját látnoki ösztönére, 
mint pozitiv adatokra támaszkodva emelte fel vészt-
josló szózatát — mondjaBallagi — aP.Hirlap műkö
dése ellen. Eötvös, — ki határozottan Kossuth mellé 
szegődött 8 Széchenyit nagy elmeéllel, szelid.de mégis 
erélyes modorban aposztrofálja, — Széchenyi ada
tainak tarthatlanságát csattanósan kimutatta. Kos
suthnak egyetlen, igazán számbavehető segédje a 
polémiában Eötvös volt; ép ugy mint Széchenyinek 
Desewffy Aurél. A polémia az akkori közvélemény 
Ítélete szerint Kossuth javára dőlt el, de elvei álta
lános hódítást még sem tettek. Kossuthnak inkább 
tüneményszerű nagy tehetsége, mint programmja, 
a «Pesti Hírlap »-nak inkább ékesszólása, mint iránya 
nyerte meg a köztetszést. A haladni óhajtó nemzet 
várakozásának az 1839—40- diki országgyűlés csak 
igen kis részben felelt meg, de an oly hosszú ideig 
tartott stagnáczió után a törvényhozás csekély ered
ménye is zálogául fogadtatott a kedvezőbb jövőnek. 

Hegedűs Sándor volt a harmadik felolvasó: «Az 
árfejlődés tényezőiről és törvényeiről». Felsorolja a 
tényezőket, melyek a különböző áruk értékének 
fejlődését szabályozzák. Ily tényezőkt 1 felsorolja a fel
olvasó egyfelől a fogyasztási és iparczikkek megsza
porodását s surrogatumokkal váló pótolását, a mi a 
valódi áruk árára zavaró befolyással van, másfelől a 
forgalmi eszközök kiterjedését és a szállítás megol-
csóbbodását, mely a nemzetközi forgalomba vonta 
nemcsak az élelmi szereket, hanem az illető táp
anyagokat, a fát, sőt a tengerentúli gyáripari és 
fényűzési termeivényeket is. Az árképződésre befo
lyással biró tényező még a munkadíj nagyobb ver
senye. A sok adat feldolgozásával és ezekből levont 
tanulságokban bővelkedő felolvasást szintén mél- j 
tánylással fogadták az akadémiában. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 
Küzdelmes évek. Költemények. Irta Palágyi La

jos. A jókora kötet hat cziklusra oszlik. Az első czik-
lusnak, mely körülbelül 30 költeményt foglal ma
gában, nincs külön czíme, a többi: Kórházban, 
Flóra, Uj élmények, Fanni és Változatok feliratot 
visel. E csoportosítás, melyet még a hang, vasy 
tárgy változatossága sem igen támogat, bizvást el
maradhatott volna ; jobban szeretnők a költeménye
ket időrend szerint sorozva látni, hogy nyomról

nyomra követhessük a fiatal költő tehetségének fej
lődését. 

Palágyi kétségkívül számottevő tehetség, a költé
szet erőteljesen buzog lelkéből, de még zavarosan; 
néha egy-egy virág is xiszik a felszínen, de többnyire 
az utczák szennyét, salakját hömpölygetik a rímek ár
jai. Nem veszszük rósz néven Palágyitól, hogy azt 
önti dalba, a mit látott, tapasztalt, irtás költők is 
azt teszik, de a valódi költőnek a külső benyomá
sokat művészi igazsággá kell olvasztania lelkében. 
Palágyi a valót, melynek előszeretettel keresi ki 
rút oldalát, egész nyersen, sokszor még el is tor
zítva adja vissza. Költészetének alapja a pessimis-
mus. Mert gyönge, beteg gyermek volt, kinek, mig 
más gyermekek játszottak, feküdni kellett: föllázad 
az Isten ellen, s mert gyermekkora szegénységben, 
nyomorban tölt e l : föllázad a társadalom ellen. 
Szinte hivalkodik az atheismus- és nihilismus-
sal. Lehet-e az osztály-gyűlöletet visszataszitób-
ban hirdetni, mint a «Családi sírbolt» czímű 
versben. Érdekes ezt Tompának hason tárgyú költe
ményével összehasonlítani. Tompa, a nép fia és a 
nép embere, szintén erős színekkel festi a nagyok
nak, a múlt hatalmas olygarcháinak bűneit, de eré
nyeiket sem hallgatja e l : 

• Kevéssel volt bűnüknél több erényök, 
Mely az apákról a fiakra szállt; 
De annyiszor ez a kevés — ha vész jött — 
Nem engedé elveszni a hazát». 

Mennyivel nemesbb s költőileg és történetileg 
mennyivel szebb és igazabb ez, mint Palágyi gyű
lölködése : 

«Kik büszkén jártatok aranyban, bíborban, 
Kohadtan hevertek alattam a porban, 
Gyűlölt a nevetek, utált az eniléktek, 
Meg is rúghatnálak, le is köphetnélek.» stb. 

Az Isten, Palág> i szerint, «hatalmas, gőgös, vad 
zsarnok» («Az Isteni czímű versben): 

«A puha ágyon sem feküdhet 
Nyugodtan álmatlan fejem, 
Fenyegetőző daemon-arczát 
Csak látom, látom szüntelen.» stb. 

Ismét egy másik versében («Stoa») a teljes hitet
lenséget, a nihilismust prédikálja: 

«Tekintély, szentség mind merő bolondság, 
Csak én vagyok úr önönmagamon. ' 
Nem csüngök báinulón a hit parancsán 
S nem támadom meg a magas eget, 
Isten jóságát nem imádom balján 
És büntetésitől sem rettegek.» stb. 

Tudtunkra Palágyi az első magyar költő s adja 
Isten, hogy utolsó is legyen, ki egész nyíltan 
kosmopolitának vallja magát. Váltig emlegeti, hogy 
a népet, a t-zepény szenvedő népet forrón szereti 
de nem tudunk hinni szavai igazságában, a nép 
fiairól is ép oly megvetéssel beszél, mint a hatalma
sokról. Hogy is lehetne máskép, mikor a munkát, 
melynek nem érzi nemesítő hatását, lealázónak, lé
lekölőnek, rabszolgaságnak tartja. Még szerelmi 
dalait is eltölti a meghasonlott kedély fanyar ize, 
csak mikor családjáról beszél, pendíti meg az igaz, 
mély érzések húrját. 

Őszintén kívánjuk, hogy a disharmóniát, melyet 
szivében a szenvedéssel teljes múlt támasztott, a 
lelki béke összhangja váltsa fel s tisztult Ízléssel és 
tehetséggel vegye ismét kezébe a lantot, melytől kár 
volna végkép elbúcsúznia. 

A 12 ivre terjedő csinos kiállítású kötet a Kévai 
testvéreknél jelent meg és ára 1 frt 20 kr. 

Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkáiból a 
Révai-testvérek két nagy kötetet bocsátottak ki is
mét. Az egyik: Nemzetes uraimék, (Mácsik a nagy-
erejü) regény; második kiadás. A másik: Pipacsok 
a búzában, tizennyolcz elbeszélés azok közül, me
lyek Mikszáthot oly népszerűvé tették a közönség 
előtt. A két kötet díszes kiállításban, vastag papírra 
nyomva, külsejénél fogva is alkalmas ajándékul. Egy 
kötet ára fűzve 2 frt, diszkötésben 3 frt. 

A hegység tündére czimen uj regény jelent meg 
Beniczkyné Bajza Lenkétől. A Singer és Wolfner-
féle «Egyetemes regénytár» két kötetét foglalja el. 
A kedvelt írónő e legújabb művében is feltaláljuk 
mindazt, a mi regényeit a magyar olvasó közönség
nél kapós olvasmánynyá tette, az érdekfeszítő me
sét, könnyed irályt és az alakok nagy számát. A mese 
szálai a legújabb olasz társadalom körébe nyúlnak. 
E két kötettel az "Egyetemes regény tár» ötödik év-

i folyamába lépett. Ara a piros vászonkötésü regény
nek 1 forint. 
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„Vázlatok Haynald Lajos kalocsai bibornok-
érsek életéből» e czimet viseli egy, Stampfel Ká
rolynál Pozsonyban diszszel kiállított munka. Hay
nald ifjúságát, átalános életrajzát ugy mint a ka
locsai érsek politikai és egyházpolitikai működé
sét dr. Ompolyi M. Ernő, erdélyi püspökségének és 
kalocsai érsekségének egyházi tevékenységét Vesze-
lyi Károly prépost és dr. Városi Gyula kalocsai 
apátkanonok írták meg. Haynaldról mint botanikus
ról dr. Kánitz Ágost kolozsvári egyetemi tanár ir. 
Haynald életének és magának a műnek is legkiemel
kedőbb része 1861—4 köztvivott "politikai küzdel
mei és lemondása az erdélyi püspökségről.* — Az 
életrajz kiemelkedőbb mozzanait, a részben la
punk mai számában bemutatott metszetek kisérik. 
A Munkácsynak Haynaldot, mint erdélyi püspököt 
és kalocsai érseket bemutató és finom fénymetszet
ben visszaadott arczképei díszei az érdekes munká
nak. Ára a diszkiadásnak 2 frt 50 kr, népies kiadás
ban 1 frt 20 kr. 

Az osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben ez. nagy néprajzi műnek közelebb megjelent 
94. füzete «Magyarország* H. kötetének a 9. füzetét 
teszi, melyben «A Zagyvától a tokaji hegyig» közös 
czím alatt Kandra Kabos a «Mátraalji síkság»-ot, s 
Király Pál «A Harangod és a Taktaköz* nevű vi
dékeket ismerteti érdekesen, eleven színekkel. Ezek 
után Jókai Mór ragyogó tollából Debreczen leírása 
következik, melyből azonban e füzet csak az első 
részletet foglalja magában. A füzetet 12 rajz díszíti, 
a melyeket Kimnach László, Dőrre Tivadar, Vágó 
Pál, Roskovics Ignácz és Mednyánszky László báró 
művészeink készítettek ; egyik, a Debreczent ábrá
zoló tizenkettedik kép pedig még néhai Mészöly Gé
zától való. — A füzet Bévai testvérek bizományában 
kapható ; ára 30 ki*. 

• Beethoven Döblingben. Bikk József, az "Osztrák-
magyar monarchia írásban és képben* czimü vállalat 
bécsi szerkesztőségének titkára, a felső döblingi köz
ség megbízásából érdekes füzetet állított össze Beet
hoven több éven át Döblingben töltött nyári nap
jairól. 

Az 52 lap terjedelmű füzet sok adatot, levelet és 
adomákat tartalmaz, melyek Beethoven kézirataira 
vonatkoznak. íme az Eroica symphoniára vonatkozó, 
mely szerzője jellemét egy vonással éles világítás
ban láttatja. A még akkor konzul Napóleonnak alig 
volt nagyobb tisztelője, mint Beethoven. Ily beha
tás alatt irt egy Napóleon czimü symphoniát. A 
symphonia Íróasztalán volt látható mindaddig, mig 
hozzá is eljutott a hir, hogy Napóleon császárrá tette 
magát. Ekkor bosszúsan kiáltott fel: «Tehát ez sem 
több mint ember; lábbal fogja tapodni az emberi 
jogokat; mindent feláldoz becsvágyának, s a többi 
fölé emelkedvén, zsarnokká válik.» E közben az ösz-
szetépett czimlapot földre dobta, s később aztán 
Eroicá-val helyetesítette. — Döbling községe épen 
arra a házra akar emléktáblát tétetni, melyben 
Beethoven az Eroica symphoniát irta. A fent neve
zett füzet («Ludwig von Beethovens Aufenthalt in 
Döbling») jövedelmét arra'a czélra szánták. A nagy 
mester arczképével s más rajzokkal (Böck Budolf 
által) illusztrált füzet ára az egyszerre 10 példányt 
rendelőknek 50 kr. egyes példány, 70 kr. — Miután 
a mi zeneközönségünk épen oly tisztelője Beethoven
nek, az "István király» megnyitó szerzőjének, épen 
ugy élvezi műremekeit, mint a lajthántuli közönség s 
mint az egész világ: hiszszük, hogy a nagy zeneszerző 
ezen emléke iránt is érdeklődéssel fog viseltetni. 

Természettudományi szakmunka. A természet
tudományi társulat kiadványai közt megjelent: *A 
magyarországi myriopodák magánrajza*, irta dr. 
Daday Jenő, múzeumi segédőr, egyetemi magánta
nár. E monográfia a természettudományi társulat 
megbízásából készült, nagyrészt a Tömösváry Ödön 
elhunyt természetbúvár hagyatékában talált gyűjte
mény és följegyzések alapján. Dr. Daday Jenő azon
ban maga is sok anyagot szerzett be a munkához, 
mely felöleli a myriopodák, az úgynevezett ezerlábu 
férgek, egész természetrajzát s a magyar faunára vo
natkozó teljes irodalmat is. A negyedrét-alaku, 130 
lapra terjedő munka ára 2 frt. 

Az orgonajáték gyakorlati tankönyve, egyút
tal vezérkönyv orgonatanitók részére. Irta Németh 
Béla, a pécsi »Dalkoszoru» elnöke. A szerző az elő
menetelben való gyors haladást tűzte ki czélul és 
ugy az elméleti, mint a gyakorlati részt illetőleg bő 
utasításokat ad, példákkal együtt. Pécsett jelent meg 
s ára 1 frt 80 kr. 

A beteg baba, irta dr. Faragó Gyula, kitől nem 
régiben az "Egészséges babai czimű jóravaló köny
vecske jelent meg. Uj könyvében a kisdedápolás sza
bályait állítja össze, s leírja azokat a jelenségeket, me
lyek elárulják, ha a kis gyermeknél betegség kezdő
dik. Felsorolja azokat a betegségeket is, melyeknek 
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a kicsinyek leginkább ki vannak téve. Könnyed, 
vonzó modorban adja elő mindezeket; a Révai-test-
vérek pedig ízléses kiadásban bocsátották közre a 
tanulságos művecskét. Ára 80 kr., diszkötésben 
1 frt 50 kr. 

A honfoglalás ezer év előtt és ezer év multán 
czimen Eötvös Károly Lajos a tanuló ifjúság szá
mára színjátékot irt, hogy ezzel is előkészítse a hon
foglalás ezredéves iskolai ünnepélyeinek megülését. 
A versekben irt színjáték történetünk korszakalkotó 
eseményeinek eló'sorolása, hazafias szellemben, ver
sekben. A füzet Méhner Vilmos kiadása s ára 10 kr. 

Győr színészete czimü munkára hirdet előfize
tést dr. Ktftai Virgil. A munka Győr város színésze
tének történetét adja elő, melylyel összefügg a vá
ros megmagyarosodása. Az első"rész az 1740—1849. 
korszakot öleli fel, a második rész pedig korunkig 
tárgyalja a győri színészet történetét. A mü első 
része novemberben feg megjelenni a városi színház 
1834-iki rajzával. Előfizetési ára 1 frt 20 kr, mely 
összeg okt. 31-ig a szerzőhez Győrbe beküldendő. 

Uj zenemüvek. «Éjjel az erdőn* Bákosi Jenőnek 
Beniczkyné Bajza Lenke beszélye után irt ily czimü 
népszínművének összes dalai megjelentek a Harmó
nia zenemükereskedés kiadásában. A füzet 12 csinos 
dalt tartalmaz Szentirmay Eleméitől. Ára 2 frt. — 
Az Apolló kargyüjtemény IV-ik évfolyamának első 
száma most jelent meg. Uj füzete több kardalt közöl 
Ábrányi Kornéltól és Székács Gyulától, ki Pósa La
jos négy dalát zenésítette meg s adja karokra át
írva. Az évenként négyszer megjelenő zenefolyóirat 
előfizetési ára egész évre 2 frt 50 kr; egyes szám 
ára 40 kr. 

Uj színmüvek. A nemzeti színház igazgatósága a 
közelebbi napokban két eredeti színművet fogadott 
el. Az egyik Bartók Lajos 3 felvonásos verses vígjá
téka A méhek; a másik pedig Toroczkón, melynek 
tárgya az erdélyi népéletből van merítve, szerzője, 
Cs. Abonyi Árpád fiatal iró. — Az operaszínházban 
a télen előadják a néhány év előtt elhunyt Huber 
Károlynak kéziratban hátrahagyott «Udvari bál* 
czimü egy felvonásos vig dalmüvét, melynek szöve
gét Kacziáky Géza irta a hét éves háború egyik 
anekdotikus epizódjából. 

Blaha Lujza Berlinben. A kitűnő művésznő 
Blaha Lujza asszony meghívást kapott Bevlinbe, hat 
hangversenyre, s a művésznő a meghívást és fölté
teleket elfogadta. Október 22-ikén utazik el, s októ
ber 24-ikén adja az első hangversenyt. Kizárólag 
magyar népdalokat fog énekelni, magyarul s gazdag 
műsorából a legjavát ugy állítja össze, hogy minden 
estére frissek jussanak. A művésznő egy estére öt
száz forint tiszteletdijat kap. Népdalai az egyes hang
versenyeknek csak egy részét képezik, s föllép azok
ban többek közt Wilt Mária asszony is. Kíváncsiak 
vagyunk, hogy a magyar csalogány, népdalaink leg
hivatottabb csattogója, minő hatást tesz a németek 

fővárosában. 
• A szigeti vazallus >, Smeraglia Cesar magyar 

tárgyú operája nagy tetszésben részesül a bécsi ope
raszínházban. Különösen a zene aratott nagy sikert. 
A nyitány már meghódította zenei szépségével a 
közönséget. Az első felvonás után zajos tapsok hív
ták a szerzőt a lámpák elé. A tetszés fokozódott a 
második felvonásban, mely legszebb része az operá
nak. A magyar jelenetek nagy hatást tettek. A har
madik felvonás kissé gyenge az előzőkhöz képest. A 
kiállítás fényes. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A természettudományi társula t okt. lG-ikán 

tartott szakülésén Than Károly három oly uj, főleg 
a középiskolai szakoktatás terén alkalmazható kísér
letet mutatott be, a melyek által szemmel láthatób-

! ban igazolhatók egyes vegytani igazságok. így an- j 
nak bebizonyítására, hogy különböző testek vegyileg j 
azonosak lehetnek, p. o. a víz és a vizgőz; továbbá 
az elektromosság által való felbontásra és a gázok 
törvényeinek levezetésére az általa készített s ez al
kalommal bemutatott kísérletek igen alkalmasaknak 
bizonyultak. — Ilosvay Lajos dr. műegyetemi tanár 
a társulat közlönyének pótfüzetében az ózonra vo
natkozólag megjelent tanulmányainak megvilágítá
sára öt érdekes kísérletet mutatott be. A nagyszámú 
közönség mind a két előadót élénk figyelemmel ki
sérte. 

A magyarországi néprajzi társaság, mely nem 
régiben alakult meg, e hó 9-ikén ülést tartott Hun-
falvy Pál elnöklete alatt. 

Hermann Antal titkár adta elő a szünet alatt tör
ténteket. Eddig 500-an jelentkeztek tagul; Aradon, 
Nagy-Váradon, Kolozsvárt, Ungvárt és Pécsett fiók
egyesületek vannak alakulóban. Jancsó Benedek je- : 

lentést tett a kedvező fogadásról, melyben a néprajzi j 
társaság alakulásának eszméje az orsz. tanáregyesü- \ 
let körében részesült. Külföldön is örömmol üdvö- I 
zölték a magyarországi mozgalmat. így többek kö- I 
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zött Kirchoff a "Zeitschrift für Ethnologie* leg
utóbbi számában különös fontosságát tulajdonit 
annak, hogy Magyarországon, a hol számos nép
törzs él még nagyobbára eredeti mivoltában, oly me
legen felkarolták az eszmét. A választmány elhatá
rozta, hogy szakfolyóiratot fog kiadni. A társa
ság okt. 27-én d. e. 10 órakor tartja első rendes kö»* 
gyűlését az akadémia Kisfaludy-termében. A közgyű
lésre külön meghívják Csáky Albin közoktatásügyi 

| minisztert, Ráth Károly főpolgármestert és Eötvös 
j Loránd bárót, az akadémia elnökét. A közgyűlés 
J tárgyai lesznek: Hunfalvy Pál megnyitó beszéde, 
! Jókai Mór felolvasása Rudolf trónörökösről, különö-
: sen az elhunyt trónörökös ethnografiai érdemeiről, 

titkári jelentés és választások. 
A Mária Dorothea egyesület, mely imént ren

dezte az oly tanulságos kisdednevelési kiállítást, 
kiadta első évkönyvét. 

Az egyesület csak 1885-ben alakult, de már eddig 
is teljes elismerésre méltó eredményeket mutathat 

i fel. Állított Budapesten egy tanítónők otthona czimü 
í jótékony intézetet, mely magánosan álló tanítónők

nek helyet ád s szegény műnk í képtelen tanitónők-
; nek otthont biztosít. Ez a szép épület felszerelésével 
: 50,000 frtba került s ma tehermentes tulajdona az 

egyesületnek. Létesített továbbá Czeméthén, Eperjes 
mellett fekvő csinos fürdőhelyen nyári üdülőházat 
tanítónők s nevelőnők számára 3000 forint költség-

i gel. Az egyesület rendezte az orsz. kisdednevelési 
: kiállítást közel 5000 frt kiadással s ennek kapcsában 

az itt tartott felolvasásokkal megkezdette az anyák 
j könyvtára czimü közérdekű vállalatot. Az egyesület 
i tanítónői szakosztálya bírálat alá vette a serdülő 
I leányok olvasmányait s az ajánlható müvekből igen 
| fontos kritikai jegyzéket ad ki s egyúttal a hiányok 
i pótlására Mária Doi'otheaegyesület könyvtára czimen 
| ifjúsági vállalatot indit meg. Megkezdette végül az 

egyesület egy nagy nöszakkönyvtár alapítását, mely-
'• ben az összes hazai s külföldi müveket össze akarja 
I gyűjteni a melyek a nőkre s különösen a nőnevelésre 
j vonatkoznak. Tervben van továbbá kölcsön- és se-
i gélypénztár, továbbá helyközvetítő intézet alkotásai 

tagjai számára, s anyagi eszközeinek gyarapítása vé
gett Aquincum romjai közt rendezendő jelmezes já
ték. Valóban fényes eredmény, különösen tekintetbe 
véve, hogy az évi tagdíj csak 2 frt s még eddig 1000 
tag sincs. 

MI ÚJSÁG. 
Ünnepély az alcsuthi kastélyban. József főher-

czeg levélben fölkérte a herczegprimást, hogy Józsej 
Ágoston főherczegnek és Margit főherczegnőnek — 
Thurn-Taxis herczeg menyasszonvának — adná föl 
a bérmálás szentségét. A prímás e kérelem következ
tében e hó 27-én Alcsuthra érkezik s az ő, valamint 
a bérmaszülők: Károly Lajos tőherczeg és Mária 
Terézia főherczegnő fogadtatására Alcsuthon már 
nagyban folynak az előkészületek. 

A közoktatásügyi miniszter köszönete Sem-
seynek. Gr. Csáky Albin közoktatásügyi miniszter 
Semsey Andorhoz, messze kiható irodalmi adomá
nya alkalmából a következő sorokat intézte: 

«Igen tisztelt uram! 
«Az az örökbecsű tett, a melylyel a tudományos

ság érdekében hozott eddigi nagy mérvű áldozatait 
megkoronázta, valóban a legnagyobb hálára köte
lez. Nem akarom elismeréssel csökkenteni értékének 
nagyságát, de érzem, hogy elmulaszthatatlan köte
lességet teljesítek, midőn kimondom, hogy azt nem 
elismerés, hanem az egész ország hálája illeti. Oly 
tett az, igen tisztelt uram, a melyet a bölcs belátás
nak a sziv sugallatával szerencsés találkozása hozott 
létre. A bölcseség megállapította, mi az a szükség
let, a mely a tudomány nemzeti szellemben fejlődé
sének útját biztosítja, a szívnek hazafias ihlete pe
dig tetté érlelte az eszmét. Engedje meg uram, hogy 
e néhány szóval én is hozzá járulhassak a köszönet 
adójának lerovásához, és fogadja egyúttal nagyrabe
csüléssel párosult tiszteletem kifejezését. Gr. Csáky 
Albin.* 

Magyar tudósok Konstantinápolyban. A ma
gyar tud. akadémia öt tagú küldöttsége egyelőre be
fejezte kutatásait Konstantinápolyban és útban van 
hazafelé. Fraknói Vilmos, az akadémia másodelnöke 
már előbb megérkezett, hogy jelen legyen a főtitkár 
választásán. 

Három hetet töltöttek a török fővárosban és min
dig a legelőzékenyebb figyelemben részesültek. A 
Jeni-szerájbeli könyvkincs ama részét, mely Magyar
országból jutott Konstantinápolyba, Csontosi, Ábel 
és Kunos felkutatták és determinálták. További ku
tatások fogják a Korvin-kódexek számát megállapí
tani. Fraknói, Thaly és Vámbéry hosszú utánjárás 
és fáradozás után bejutottak a magas portához tar
tozó levéltárba is, melyben mindent a legteljesebb 
rendben találtak. Az itt talált okmányok, melyek 
Mahmud szultán uralkodása idejéből, a múlt század 
végétől kezdődnek, csupán a 48-as eseményekre vo
natkozólag nyújtanak adatokat. Az akadémiai bi
zottság elérte azt is, hogy a török birodalom arcbi-
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vumát , mely hazánk tör ténetére nézve nagyfontos
ságú okiratokban bővelkedik, megtekinthet te . Az i t t 
felhalmozott okmányok fontossága fölülmúlja az ed
dig fölfedezett okmányokat . Vámbéry tesz je lentés t 
az akadémiának az eredményről. Később még foly
tatják a kutatást . Hi r szerint a szultán azt is meg
engedi, hogy tudósaink a Jeni-szerájbeli könyvtár
ból egy Mátyás-korabéli Antiphonálét , P tolomeus 
földirati kódexét bizonyos időre magukkal vihessék. 
A Hervoja kódexet dr. Korzeniow.-zki, a krakói mú
zeum küldöttje lemásolta s a kéziratot a m. t. aka
démia rendelkezésére fogja bocsátani. Thaly Kálmán 
más i rányban is folytatta kutatásai t . A Galatában 
levő sz. Benedekről nevezett klastromban érdekes 
adatokat talált a Bákóczi és Bercsényi korára vo
natkozólag. Azonkivtil a bizottság egy része meglá
togat ta a Fenerben levő görög patr iárchát is, ki a 
legnagyobb előzékenységgel mu ta t t a meg tudósaink
nak gazdag könyvtárát . 

Az érdekes kutatásokról még ezeket irják : Sej
te t te a bizottság, hogy kell egy régibb archivumnak 
is lenni s azért ennek a felkutatása u tán látott . A 
buzgó törekvést a legnagyobb siker koronázta. E hó 
9-ik napján nyilt meg előttük a török birodalom 
archívuma, mely Magyarország történetére nézve 
óriási becsű okiratokat tar talmaz. E hó 13-ikán a 
magyar tudósok a Jildiz-palotába voltak hivatalosak 
ebédre, Szureja pasa fokanczellár hivatalos ter
meibe. Másnap a szultán Vámbéryt fogadta, a ki kö
szönetet mondot t a szultánnak. Abdul Hamid szul
tán örömét fojezte ki a sikeres kutatások fölött, a 
régi török állami levéltárat a magy. tud. akadémia 
számára ezentulra is megnyi to t tnak jelenté ki, az 
ó-szeráji könyvtárban átvizsgált kódexek közül pe
dig a három legértékesebbet a m. t. akadémiának 
ajándékozta. Ezenkivül egy lepecsételt csomagot 
nyújtot t át , min t ajándékot a bizottság tagjai szá
mára . E csomag Vámbéry által a bizottság tagjai 
jelenlétében a szultán üzenetének tolmácsolása u t á n 
felbontatván, kinek-kinek nevére czimzett s a szul
t án magán-pecsétjével el látott borí tékban a legérté
kesebb gyönyörű munkájú arany mell tüket tar ta l 
mazó díszes tokokat talál tak. Ezenkivül a szul tán 
rendjelekkel is k i tünte t te a bizottság ama tagjait, 
kiknek még eddig török rendjelük n e m volt. A szul
t án annyi megkülönböztető figyelemben még sem
miféle tudóst nem részesített. A bizottság tagjait a 
konstant inápolyi előkelő körök szintén nagy figye
lemben részesítették. Witlie angol nagykövet ebédre 
hivta meg őket, s ekkor a nagykövet Thalynak egy 
Bákóczi fejedelem által 1710-ben nyomato t t oly 
r i tka könyvet adott át tanulmányozás és földolgozás 
végett, mely könyv, legalább ennek franczia kiadása, 
hazánkban eddig teljesen ismeretlen volt. «E könyv
ből t anu l tam meg még fiatal koromban a magyar 
nemzetet szeretni!» monda a nagykövet, kinek en
gedelmével Thaly a könyvet Budapestre magával 
hozta. Ugyancsak Rákóczira, valamint Zrínyi Hó
nára és Thökölire vonatkozólag Thaly a galatai 
szent Benoit-kolostor levéltárában is nevezetes uj 
adatokat talál t (Bákóczi és Zrínyi Hona hamvai tud
valevőleg a kolostor levéltárában nyugszanak.) Thaly 
Kálmán és Ábel Jenő m á r visszaérkeztek Buda
pestre, még pedig Ábel lázas betegen. 

Az a r a d i v é r t a n u k s z o b o r - b i z o t t s á g a m ú l t 
hé ten t a r to t t ülésén Salacz aradi polgármester tu
dat ta , hogy Budapesten járván, meggyőződött arról, 
hogy a szobor jövő évi október 6-án leleplezhető. A 
négy nagy szobor-csoportozat negyedike, a haldokló 
harczos Tourbainnél érczbe öntve teljesen kész s 
mos t montírozzák. Az újonnan mintázot t H u n g á r i a 
alakja is öntés a la t t v a n ; a két czimert sz intén á t 
adta Zala, még csak nyolcz meda i l l a rczkáp min tá 
zása van há t ra . Ez m á r csekély m u n k a az eddigi
hez aránylag. Salacz polgármester a legnagyobb el
ismeréssel nyi latkozott a lá to t t szoborrészekről, me
lyek oly szépen sikerültek, hogy díszére fognak szol
gálni a magyar szobrászatnak. Zala most a még hát 
ralevő szoborrészeken dolgozik s reméli, hogy a be
szerzett au thent ikus arczképek u tán két he tenk in t 
e g 7 ' e g y medaill t min tázha t és a szerződés szerint a 
szobrot jövő augusztus elsejéig leleplezés czéljából 
teljesen készen átadhat ja Arad városának. 

A piskih id i h o n v é d e m l é k építése annyira haladt , 
hogy jövő hó elején m á r meg akarják t a r t an i a le
leplezési ünnepélyt . A költségek azonban még nin
csenek teljesen fedezve, körülbelül 500 frtra volna 
még szükség. A Piski-telepen alakult honvédemlék
bizottság azért ismétel ten a közönség hazafias áldo
zatkészségéhez fordul s különösen kéri az ivtartókat , 
hogy a még künn levő 600 gyüjtőivet, ha üresen is, 
mielőbb szolgáltassák be s küldjék Jancsó E r n ő bi
zottsági elnökhöz (Piski, Hunyadmegye) , hogy a bi
zottság beszámolhasson. 

E g y d a l á r d a j u b i l e u m a . A budai dalárda e hó 
11-ikén és 12-ikén ülte meg fennállásának 25 éves 

jub i leumát . 1864-ben alakult s azóta nagy befolyás
sal volt a buda i részek társas életének élénkíté
sére . 

E l j egyzés . Hirsch Nelli kisasszonyt, ki lapunk 
részére többször rajzolt arczképeket, Hirsch L ipó t 
nak, a Frankl in- társulat nyomdája művezetőjének 
leányát, eljegyezte ifj. Rothfeld S. hírlapíró, Buda
pesten. 

H á z a s s á g . Dr. Szontagh Miklós, Uj Tá t ra fü red 
tulajdonosa e hó 8-ikán ta r to t ta esküvőjét néha i 
Magyar László leányával, Magyar I lona urhölgy-
gyel. A házaspár az esküvő u tán mindjár t Uj-Tátra-
füredre utazott , a hol ünnepélyes fogadtatásban 
részesült. Az uj szanatórium előtt diszkapu volt 
felállítva, a hol a családtagok és a télre érkezett für
dővendégek nagy száma, élükön dr. Glósz Kálmán 
segódorvossal fogadta, ki az uj házaspárt üdvözlő 
beszéddel köszöntötte. 

— x — K ö v e s s ü k a t e r m é s z e t i n t ő s z a v á t ! Midőn 
a természet hosszú téli álmából fölébredt s m i n d e n ü t t 
uj élet fejledezik, minden embernek arról kel lene 
gondoskodni, hogy a téli időszak a la t t testében fel
halmozódott anyagokat, egy arra alkalmatos t isztí tó 
szerrel testéből eltávolítsa s ez által sok súlyos ba
joknak elejét vegye. E r r e nézve nem ajánlhatjuk 
eléggé Brand t Bich. gyógyszerésznek m i n d e n ü t t a 
legjobb hírben álló svájczi labdacsait, melyek dobo-
zonkint 70 krral kaphatók a gyógyszertárakban 
Minthogy Magyarországban a svájczi labdacsoknak, 
sokféle hamisí tványa létezik : mindenki t óvakodásra 
in tünk ; a vigyázatlan vevő az okozandó bajt csakis 
önmagának tulajdoníthatja. 

HALÁLOZÁSOK. 
W O H L STEFÍNIE , az ismert magyar írónő, k i nővé

rével Wohl Jankával a «Magyar Bazár»-t szerkesz
tet te , meghal t e hó 14-ikén, 41 éves korában. A 
Wohl-testvérek szép nevet vívtak ki a magyar iroda
lomban, m i n t elbeszélők, m i n t a női műveltséggel 
kapcsolatos kérdések fejtegetői és m i n t fordítók. 
Wohl Stefánie igen fiatal korában lépett föl az iro
dalomban, se l ső önálló könyve a «Regék könyve» 
volt. Majd gyermekek számára irt , regéket s az tán 
elbeszéléseket. Erezvén tehetsége erejét, nagyobb 
müvekbe fogott, s több regénye követte egymást. 
Ezek közül egy pár t német re is lefordítottak. Liszt 
halála u t á n a nagy mesterről , ki szívesen időzött a 
Wohl-testvéreknél , egy kötet visszaemlékezést i r t 
franczia nyelven. Külföldi lapokba is gyakran dol
gozott. A szép tehetségű i rónő koporsóját egészen 
elborí tották virágokkal, s a temetésre az i rodalom és 
művészvilág számos tagja gyűlt össze. H o r v á t h Sán
dor evang. lelkész megha tó gyászbeszédet mondo t t . 

L E N G T É L MIKLÓS, nagyprépost és dulcinoi vál. 
püspök, kinek Egerben t ö r t én t e lhunytá t m á r rövi
den emlí te t tük, a legtiszteltebb főpapok közé t a r to 
zott . Az egyházi szónoklat te rén is k i tűnt , s alig van 
az egyházi működésnek ága, melyben n e m szerepelt 
volna. Kiváló érdemeket szerzett közczélok támoga
tásában és a jótékonyság gyakorlásában. Ő ál l í tot ta 
a fővárosban a Bókus korház előtti Mária szobrot is. 
Az egri székesegyház Mária-kápolnájára, a melynek 
egy 16,00 frt értékes szentségtar tót és 10,000 frtos 
ornatus t és több értékű serleget adományozot t . Vég
rendeletében több jótékony és vallásos intézetekről 
gazdag hagyományokkal emlékezett meg. Élete 87-ik 
évében halt meg, s aranymiséjét m á r 13 év előtt 
megtar to t ta . 

E lhuny tak még a közelebbi napok a l a t t : K R I -
ZSAN KÁBOLT, SziWgy-Somlyó város rendőrfőka
pitánya, városi képviselő, Szilágymegye bizott
sági tagja, élete 64-ik évében . — G A Í L ZSIGMOND 
földbirtokos, megyebizottsági tag, 68 éves, Dalno
kon. — KOLINCSICS JÓZSEF, Szabadka város főjegy
zője, ki a hpótmezei tébolyházban fejezte be életét, 
45 éves korában. — PLATZEK ANTAL, fővárosi háztu
lajdonos, Palóczy Antal műépítész atyja, 70 éves, 
Budapes ten ; ugyani t t GRÜNHUT SÁMUEL, nagyfuva
ros, tekintélyes polgár. — MÓRICZ ISTVÁN, egykori 
hírlapíró, legutóbb a kolozsvári tankerület i főigaz
gatóság tisztviselője, 49 éves, Kolozsvár t t ; ugyanot t 
BOKROS ARISZTID, Bokros Elek képviselőházi alelnök 
szép reményű fia, 18 éves. — TARBAY JÓZSEF, különcz 
öreg ember, ki 20 év óta csak r i tkán hagyta el laká
sát, házának ablakait is befalaztatta, emberekkel 
n e m érintkezet t s ki mintegy 30,000 frtot hagyot t 
jótékony czélokra, Egerben. — TALAPKOVICS E M I L , 
Ungmegye nyűg. kir. tanfelügyelője és Munkács-egy
házmegyei áldozópap, 55 éves korában, Ungvárt t . 

NÉMETH IMRE, szombathelyi kereskedő, városi taná
csos, megyei biz. t ag és törvényszéki keresk. ülnök, 
53 éves Szombathelyen. — BITTÓ LAJOS, bir tokos 
66 éves, Mosonyban. — Kiss NÁNDOR, plébános és 
esperes, 48 éves, a fehérmegyei Pá tkán . — Dr. POPO-
VICS DUSÁN, fiatal ügyvéd, Nagy-Kikindán. T Á -
BORSZKY OTTÓNÉ, szül. Schwarzl Vilma, a technológiai 
iparmúzeum igazgatójának neje, 37 éves, Budapes
ten. — ERHARD F F R E NCZNÉ, szül. Petrics Terézia, 
70 éves, Védenyen. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
• S z e r e s s * . Freiligrath után. Még így kijavítva sem 

üti meg a mértéket. A műfordítástól megkívánjuk, 
hogy az eredetinek ne csak értelmét adja vissza nagy

jából, hanem kifejezéseit is hiven kövesse, mert kü
lönben az eredetinek színe, hangja végkép elvész, lv'l-
dául ez t : 

Und mach' ihm jede Stunde froh, 
Und mach' ihm keine Stunde triib. 

ön igy fordítja • iorcuija: 
A perez legyen, mígnem letelt, 
Bánat nélkül, örömtele. 

Nem érzi, mily egészen máskép hangzik ez, mint az 
eredeti? Pedig ilyen példát akármennyit idézhetnénk. 
Ily körülmények közt hibának tartjuk, hogy kereszt
rímeket használ, mikor az eredetiben — kivéve két 
strófát — nincsenek keresztrímek; inkább arra töre
kedett volna, hogy az eredeti kifejezéseit híven és erő
teljesen adja vissza. A rím nem pótol mindent, s hiá
nya nem mindig olyan nagy baj. Például Petőfi Be-
ranger-fordításai, keresztrímek nélkül s a sok gyenge 
rím daczára is a magyar irodalom legkitűnőbb műfor
dításai közé tartoznak. 

K o n s t a n t i n á p o l y . Dr. K. I. Köszönettel vettük, s 
várjuk a levélben igert többi képet is. 

B r a s s ó : M. Ef. A tiszteletpéldányt megrendeltük. 
B . K . A kívántakat megkiüdöttük. 
A « V a s á r n a p l Ujság» 39-dik számában közölt 

Szőrejtvény tárgyában intézett tudakozódásokra megje
gyezzük, hogy a megye neve egy szóból áll, és csak a 
névből kifejtendő húsz szó, —• nem egyszersmind a 
megye-név is szedendő két hexameterbe. A szórejtvény 
megfejtését két hét múlva, nov. 3-diki számunkban kö
zöljük. 

KÉPTALÁNY. 

A « Vasárnapi Ujság» 40-dik számában közölt kép
talány megfejtése: Aradi vértanuk. 

SAKKJÁTÉK. 
1571. számú feladvány. Meyer H. F. L,-tól. 

(Budapesti sakk-szemle.) 

nm m i m? Jm wk 
Él S#\& 
l$\iH 'iii 
I j ^ l l i l I I I • i • Wk 
mm* mm. W 

c d e f g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
VILÁGOS. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

A z 1 5 6 5 . s z á n n i f e l a d v á n y m e g f e j t é s e 
Kohtz és Kockelkorntól. 

Megfejtés. 
Világot. 

1. V d 3 - d l _ . . 
2. Vdl—fi \ 
3. V f l - a l f 
4. Kc3—b3 
5. Val—e5—a4 mat. 

Sötét. 
Kc5—b5 
Kb5—aö 
K a 5 - b 5 
t. sz. 

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 3. — Szempczen : Pintér János. 

A pesti sakk-kör. 

HETI-NAPTAR, október hó. 
Katholikus es protestáns 

20 V. 
SlULi 
22 K. 
23 S. 
24C. 
25P. 
26,S. 

f 19 Vendel 
Orsolya sz. 
Kordöla sz. 
Kap. János 
Ráfáel föangy. 
Krizán vt. 
Dömötör 

Botdráltozasai. 

F 18 Vendel 
Orsolya 
Kordala 
:Szeverin 
Szalóme 
Krispin 
[Amand 

Görög-Oron i Imremiit a 

8119 Pelágis 25Absol. 
9 Jakab apóst 26 

lOEulamp 27 
11 Fülöp diák. 28 
12 Pröbnsz Í9 
13 Kárp. 0 R. Ch. 
14 Paraszkeve 1 8. 1. 

Újhold 2l-én 3 ora 42 pk. L 

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

Schwarze, weisse und farbige Seiden-toiiuas. 
T0I1 fl. 1.40 bis A. 7.75 p . Méter (18 Qual.) — 
versendet roben- und stüctweise portó- und zollf rei da 
Fabrik-Dépőt O. H e n n e b e r g (K. n. E. Hofüeferan. 
Z á r i o n . Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. Portó 

42. SZÁM. 1889. xxxvi. ÉVFOLYAM. VASÁBNAPI ÜJSÁG. 691 

CHtAISiníá MAOASINS DT7 

Printenips 
NOUYEAUTES 

Kérjük 
a téli évad 5 8 0 legújabb mintarajzot 
tar ta lmazó nagy il lusztrált Catalogusát . 
Szétküldése i n g y e n és b é r m e n t v e k ik bér
mentes í te t t levelekben kér ik az alant i czégtöl 

JULES JALUZOT! Ce 

PARIS 
Ugyancsak bérmentve kü lde tnek a Prin

temps óriási r a k t á r á n levő szövetek min tá i , 
á ra t ós fajt lehetőleg meghatározni ké re t ik . 

E x p e d i t i o a v i l á g m i n d e n o r s z á g á b a . 
Por tó és vámmentes üldeményekre nézve 

a fe!*" ' a Catalogusban ta lá lha tók . 
T o l m á c s m i n d e n n e y l v e n 

látogató közönségünk rendelkezésére. 

A Kada-féle „Folyékony Naphthol-Szappan" 
mint szépitöszer felülmúl minden eddig isméit szépitöfzeit. Az arczbőnől eltávolít mindín foltot, kiütést és bőratkát 
(mitesser) mely utóbbi kis fekete pontoknak az egyedüli biztos elltntzeie. 1 üveg elegtndő 6 heti használatra, ára 87 hr. 

K a p h a t ó T ö r ö k J ó z s e f g j ó g j > z e i t á r á b a n , k i r á l y - u t e j a 1 2 . s z á m a l a t t , *C28 
továbbá Neruda N. hatvani utcza, Th&rrra.iei és Seitz, nádor-u. 10, ErebitfiMe] F. utódai napjkoiora-u., Molnár és 
Hoser koronaherczeg-u. 9, Detsinyi Fr. \árzi körút 10, gjópylűkeresledőliEél. Lrjfff M. vácsi-u.28,Lueff 8. váczi-u.22, 
Kder Antal Gyula Harisch-bazár, Lutzt ig E le ieret i -u . i. illatEzeik(ietled<kiél. OttmreiUr F. keztyfisnél, korona
herczeg-u. 3, ugyszinte a készitő s feltaláló K a d a I s t v á n g y ó g y s z e r é s z n é l B u d a p e s t . V I I . k e r . R á k o s f a l v a 

g ^ t e T Z n sDiuyatberÚ°zii;b?nU Csak az valódi, mely a fenti védjegygyei van ellátva!! 

Legjobb é s L e g h i r n e v e s e b b 
P i p e r e H ö l g y p o r 

^ Í ^ 3 A * Különleges Riispor 
I1MIUTTAU VEGYÍTVE 

ÍLLATSZERÉSZ, 
PARIS — 9 , rue de la Paix , 9 — P A R I S . 

A Gh. FAT-féle párisi czég 

különleges rizspora eredeti minőségben kapható és utánvéttel 
is megrendelhető 

VÉRTÉSSI SÁNDOR illatszertárában 
Budapesten , Krlatéf-tér 8. szám. 

1889. okt. 1 5 4 . s z . 1889. okt. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

G Y U L A I P Á L . 
T A R T A L O M : 

F á y A n d r á s p o l i t i k a i működése a megyén és az o r szág
gyű lésen . (I.) — Badics Ferencztö'l. 

Gróf Bánffy D é n e s e m l é k i r a t a i az 1 8 4 8 . évi f o r r a d a 
l o m r ó l . (III.) - - Marczali Henriktől. . 

E g y bo ldog e m b e r . Beszély. — Bergeret Gaston után, fran-
cziából, Lörincz Bélától. 

K ö l t e m é n y e k , Kereszt a sziklán. (A diói győri hámorok 
közt). — Szász Károlytól. — A fülemile panasza. Új-görög 
népköltési gyűjteményből. — Erödi Bélától. 

N é p s z á m l á l á s u n k és a t e l e p í t é s e k . — Vargha Gyulától . 
P a r l a m e n t i v i t á i n k szabá lyozása é r d e k é b e n . — Csorba 

Ferencztöl. 
C o m e n i n s és a R á k ó o z y a k . — Kvacsala Jánostól. 
É r t e s í t ő : Mikszáth K. : A beszélő köntös. — z. — Peny-

vessy Fer . : Felső oktatásunk reformja. — f. — Fischer K. 
Die Erklarungsarten des Groetheschen Faust. — Heinrich 
Gusztávtól. 
Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Elöti 

letési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt 
FRANKLIN- TÁRSULAT 

magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapestéi . 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában B u d a p e s t e n megjelent és minden könyv
kereskedésben kapható: 

A törvényhatósági közigazgatás 
kézikönyve. 

A fennálló törvényekből és rendeletekből rendszeresen összeállította 

G E Ü N W A L D B É L A . 

E l s ő r é s z : A k ö z i g a z g a t á s f e l a d a t a i . 

I. kötet : A közigazgatás és a személyi élet. 
I I . köte t : A közigazgatás és a gazdasági élet. 

I I I . kötet : A közigazgatás és a gazdasági élet (folytatva). — A közigaz

gatás és a társadalom. — Gyámi és gondnoksági ügyek. — Igazságszolgálta

tás. — Katonai ügyek. 

M á s o d i k r é s z : A k ö z i g a z g a t á s közege i a t ö r v é n y h a t ó s á g k ö r é b e n . 

IV. kötet, (befejező): A község. — A törvényhatósági joggal felruházott 

város. — A vármegye. 

Harmadik, bővített és javított kiadás. 

Ára fűzve 12 frt. 

A n é g y k ö t e t c s a k e g y ü t t k a p h a t ó . 

A Franklin-Társulat kiadásában 
Budapesten megjelent és minden 

könyvárusnál kapható: 

A vadászat 
mestere. 

Önképző gyakorlati útmuta
tás a vadászat Kedvelői szá
mára, vagyis rövid foglalatja 
mindazon elméleti szabályok
nak, melyek megtanulása s 

I megtartása mellett a vadásza
tot bárki a siker gyönyörével 

gyakorolhatja. 
Saját és egy ötven éves vadász 
tapasztalataiból, s jeles kútfők 

nyomán irta 

CSERSZILVÁSI ÁKOS. 
Harmadik, átdolgozott és bő

vített kiadás. 
A r a . fiiasve ÍSO k r . 

és a gazdasági 
háziipar népszerű ismertetése. 

Gyakorlati útmutatással. 
Különös tekintet tel a falusi 

nép viszonyaira. 

Irta: Gyürky Antal. 
Koszorúzott pályamű. 

n - i k m e g b ő v i t e t t k i a d á s . 

Ara fíure 60 kr . 

YÉGHLESI 

Hazánk 
l e g t i s z t á b b , l eg 

o lcsóbb és leg jobb szén-
savdus, égvényes s a v a n y u v i z e . 

TOHLES-SZALATM-n ( Z ó l y o m - m . ) 
B u d a p e s t i f ő r a k t á r 

Erzsébet-körút 56-ik szám alatt . 
Telephon-összeköttetés. 

t r Számos r a k t á r a v i d é k e n . ~m 

A «Franklin-Társulat" kiadásában Buda
pesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: J=fl 

PÁZMÁNY jjj 

VÁLOGATOTT EGYHÁZI I 
BESZÉDEI. 1 I 

B e v e z e t é s s e l és s z ó t á r r a l , m 
SZERKESZTETTE 

BELLAAGH ALADÁR. 

Á r a fűzve 60 kr . 

^glÍHHÍllgg§§lül 
Gyors és biztos segély gyomorbántalmak és követkéz-
IllPIlVftítrp' ^ z e£égzsé? fenntartására, a nedvek, valamint a vér 
m r i l j r i R i r . tisztítása és tisztántartására és jó emésztés elősegítésére 
a legjobb éa hathatósb szer, mindenhol Ismerve már és kedvelves: 

Dr. ROSA „ÉLETBALZSAWA" 
Ez, a legjobb és legnagyobb erejű gyógynövényekből a leggondosabban 
készítve, mindennemű emésztés i bajok, g7omorfföro«ok, é tvágy
ta lanság, savanyu felböfőgés, vértolulás , aranyér stb. ese
teiben teljes biztossággal Alija meg helyét. Eme kitunó hatásánál fogva 
az most már a népnek biztos és megpróbált háziszexévé vált. Nagy 
üveg ára 1 frt, kicsié 6 0 kr. Elismerő levelek ezrével állnak megtekintésre. 

(\%*l(t Q f Csalódások elhárítása érdekében 
V^f/C*«> • figyelmeztetek mindenkit, hogy 
az eredeti szabály szerint egyedül tólem ké
szített d l . Kosa eletbalzsaon kék kartonba 
van göngyölve, mely hosszoldalán « felírást: 
•Dr. Rosa életbalzsama a • Fekete sas* gyógy
szertárból, B. Fragner, Prága 20í>—3» német, 
cseh. magyar és franczia nyelven viseli, s a 
melynek homlokoldalai a törvényes letétben 
álló mellékelt védjegygyei vannak ellátva. — 

Val. Dr. Rosa életbaizsam csak készítőjénél 
B f v » o cr-n Ck-v* ..znm schwarzen Adler" g y ó g y s s s r -

• * *• C h g U C l r tarban Prága, 205 3, kapható. — 

Budapesten kapható Török József és Budai Emilnél. 
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszer
tárában van ez életbalzsamnak raktára. Ugyanott kapható: 

Prágai egyetemes bázikenécs 
a köszönő iratok ezrével elismert biztos gyógyszer min

den gynladás, seb és daganat ellen. 
Biztos sikerrel alkalmazható a nóí mell gyslsdása, tejrekedése és ke-
ményedésénél, a gyermek elválasztásánál, genyedés, vérdaganat, geny-
fakadás, pokolvarnál; körömdagauatnái, a kéz- és lábujjakon támadó 
agynevezett körőmméregnél, keményedések, duzzadások, mirigydaga
natoknál ; szalonnadagnál, holttetemnél. — Minden gyuladáat, dagana
tot, keményedést, duzzadást, a legrövidebb idö alatt gyógyít meg; hol 
azonban már genyképződés következett be, a fekélyt a legrövidebb idó 
alatt felhúzza és meggyógyítja. Bxalancsékban SS 4a 35 krajoiár. 

Ó » V Í « / Hlvel a prágai egyetezaas 
KTflA/9i házikenícsot igen gyak
ran ntanossák, figyelmeztetek min
denkit, hogy azt, eredeti szabályában, 
csak én egyedül készítem. Csak akkor 
az valódi , hs a sárga érczazelenczék, 
melyekbe töltve van, vörös használati 
utasításokba <9 nyelvű nyomtatványban) 

j» kék kartonokba — melyek a fennebbi 
védjegyet viselik — vannak göngyölve. 

M l h a l v D a m A legkipróbáltabb s számos kísérlet után is-
Jt l U ' U l U a B l U l l i méretes legmegbízhatóbb szer a nehéz haOár 
gyógynláaára • a teljesen elvesztett hallás visszaszerzésére. 1 pslsczk 1 frt 
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I. A" 
Nagy bevásárlások folytán azon helyzetben vágynak, 

asztilitiÉM, H i h u 6 és 12 személyre valót, 
abroszokat, asztalkendőket és törülközőket 

StT mélyen leszállított áron adhatni. ~mt Dus választékú 

szőnyegraktárunkra 
különösen figyelmeztetünk. Smyrna-szőnyegek G méterként 10 írttól feljebb. 

U$f~ Helyes m é r t é k é r t kezesség. ~V8 

KÜNZ JÓZSEF ÉS TÁRSA 
Budapest, Deák- és Erzsébet-tér sarkán. 

1847 óta, tehát több mint 40 éve, hogy a legnagyobb sikerrel alkaimaztatik a Németország első 
•rvosi kollégiuma által megvizsgált s kitiinö használhatósága miatt a magas helytartóság által 

Magyarországban szabad. n'EBER-féle 

> • " * 
Köszvény-vászon 
köszvény, csúz, tagszaggatás, keresztcsont-fájás, 
vörheny, mell-, hát- és derekfájdalmak, lábköszvény, 
ceipöfájdalom és ischias stb. ellen, mindennemű 
görcsök, a kezek és lábakban, különösen görcsös 

rek, dagadt tagok, ficzamodások és oldalszurások biztos eredménynyel gyorsan gyógyíttatnak ezen 
gyógyhatásos kosz vény vászon által. Egy csomag ára 1 fit 5 kr., kettős erejű, nehezebb bajoknál 

v alkalmazandó i fit 10 kr. 
Valódi csak akkor, ha a melletti védjegygyei el van látva. D r , B á r o n p á r i s i á l t a -

*< G^j lános sebtapasza mindenféle sebek, genyedések és daganatok, körömgyuladások, 
|Lj^. égések, bárminemű sérülések, harapás, szúrás, ütés, vágás, tyúkszem, fagyás stb. 

$ ellen. — Egy köcsög ára a használati módszerrel együtt 70 kr., kisebb köcsög 35 kr. 
Valódiam k a p h a t ó rr\ / \ I > S~\ ~T?~ T g y ó g y s z e r t á r á b a n 

B u d a p e s t e n , k i r á l y - _§_ V / I l V ' Í V . • ! • n toza 12. szám a. 

ín A FBANKLIN-TÁRSCLAT kiadásában Budapesten megjelent s minden köi könyvkereskedésben 
kapható — az osztr. tartományok számára Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál 

Bécsben I., Stefansplatz 6. 

A RÉGI MAGYARORSZÁG. 
1711—1825. 

G R Ű N W A L D B É L A . 
Második kiadás. Ara fűzve 4 frt. Második kiadás. 

TARTALOM: Az önálló állami élet hiánya. — A rendi alkotmány hatása. — A 
s társadalmi fejletlenség. — A király. — A főpapság, — A főurak. — A köznemesség. — A pol
gárság és parasztság. — A külügy. — A főhatóságok. — A hadügy. — A pénzügy. — Közgazda
sági viszonyok. — Egyház és közoktatás. — Törvényhozás és országgyűlés. — Az igazságszol- X 
gáltatás. — A közigazgatás és a megye. — Nemzetiség és irodalom. — Hangulatok és áramlatok, te K 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható 

I iz egyévi önkéntes 
a közős hadseregben és a magyar kir. honvédségben 

Kézikönyv 

I EGYÉVI ÖNKÉNTES-JELÖLTEK, 
továbbá 

papnövendékek, tanítójelöltek, öröklött mezei 
gazdaságok birtokosai, családfenntartók és a 

hatóságok számára. 
Az uj véderő-törvény (1S89. VI . t . ez.) a lap ján 

HITELES FORRÁSOKBÓL 
(törvényekből, rendeletekből, szabályzatokból és utasításokból) 

szerkeszté 

K A C Z I Á N Y G É Z A 
magyar kir. sz. k. v. honvédhadnagy. 

lrálymintákkal. — Harmadik teljesei átdolgozott és tetemesen bívitett kiadás. 
Első füzet: Ara fűzve 80 kr. 

C3" A második füzet sajtó alatt van és legközelebb jelenik meg. 

; E 5 H 5 E 5 H 5 E S E 
A .Franklin - Társulat, kiadásában Budapesten megjelent és minden könyárusnál kapha 

A MI HADSEREGÜNK. 
AZ OSZTKÁK-MAGYAK M O N A R C H I A N É P E I 

F E G Y V E R B E N É S ZÁSZLÓK A L A T T . 

Szécsi Mór, Bankalari Gusztáv, Eieger Ferencz közreműködése mellett 
szerkesztette 

jjj DANCZER ALFONS. 
ru 
[}j 1 1 s z í n n y o m a t u k é p p e l é s 139 s z ö v e g b e l i á b r á v a l M y r b a c h F e l i c i á n b á r ó 
nJ e r e d e t i r a j z a i u t á n . 

Á r a s z í n n y o m a t u b o r í t é k b a f ű z v e 6 f r t . 

Tartalom: Viribus unitis. — A tiszt. — A gyalogcsapatok. — Hadi képek. 
A helyőrségi szolgálat. — A lovasság. — A tüzérség. — A műszaki fegyvernemek 
éB a műszaki erők. — A várak. — A katonai egészségügy. — A vonatcsapat és a 
hadrakelt sereg vonatai. — Az élelmezés. — A magyar honvédség és az osztrák 
Landwehr. — A katonaföldrajzi intézet. — A katonaképzö és nevelő intézetek. _ 

A rokkantak. — Csapataink Boszniában és Herezegovinában. — Viribus unitis. [n 

A .Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten megjelentés minden könyvárusnál kapható: 

AZ ERJEDÉS CHEMIÁJÁNAK 
KÉZIKÖNYVE. 

Szesz- és sormirosot, fülűt , bortermelők és Gieiltnsot szá mára. 
Irta 

Dr. SZILÁGYI GYULA 
okleveles műszaki chemikus. 

A S Z Ö V E G K Ö Z É N Y O M O T T Á B R Á K K A L . 

Á r a f ű z v e 2 f r t . 

T a r t a l o m : Előszó. — Bevezetés. — Az erjedés fogalma. — Az erjedés tör
ténete és elmélete. — Az erjedés organizmusairól ál talában. — A mikroorganiz
musok részletes ismertetése alaktani tekintetben (morphologia). — A baktériu
mokról. — Penészgombák. — Az alkoholos erjedést okozó gombák (sarjadzók). — 
A fermentumokról á l ta lában. — Az alkoholos erjedés mint fiziológiai tünemény. 
— Az erjedés mint chemiai fiziológiai tünemény. — Az erjedés organizmusainak 
táplálási feltételeiről. — Az alkoholképződéshez szolgáló szénhidrátok. — Az 
alkoholos erjedéssel egyidejűleg fellépő mellékerjedésekröl. — Az erjedés termé
nyeiről ál talában. — A diasztázról. 

^ ^ A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható 

31 A 

I GYAKORLATI ORVOSTAN HALADÁSA. 
1 
31 m 
33 

Kiadta a „Gyógyászat" szerkesztősége. 

Ára fűzve I frt 20 kr. 
1. A belgyógyászat jelen állása. — Dr. Székács Bélától. 

I I . Az ideggyógyászat jelen állása. — Dr. Schwarz Ar thur tó l . 
I I I . A sebészet jelen állása. — Ujabb műtétek a bélhuzam betegségeinél. — 

Dr. Báron Jónástól . 
IV. A húgyszervek sebészetéről- — Dr. Bakó Sándortól . 
V. A sebkezelés haladása. — Dr. Scháchter Miksától. 

VI. A szülészet és nőgyógyászat haladása. — Dr. Siabó Dénestől. 
VII. A szemészet haladása. — Dr. Grossmann Lipót tól . 

VIII . A szemészet némely részeinek haladása. Dr. Szili Adolftól . 
IX. A laryngologia haladása. — Dr. JelenrTy Zoltántól. 
X. A fülgyógyászat haladása. — Dr. Purjesz Ignácztól . 

XI. A gyermekgyógyászat haladása. — Dr. Eröss Gyulától . 

FrankUn-Társnlat nyomdája. (Bodapest, Egyetem-utcza 4. szám.) 
rmtmmmmmmmmm 
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Előfizetési feltételek : VASÁRNAPI ÚJSÁG és [ egész évre 1 2 í r t 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: f f é l é v r e - 6 • 
i egész évre 8 frt 

Csupán a VASÁRNAPI UJSAG ~?,< , 
\ félévre _ 4 • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK j " Í T " ' " * ® W 

| félévre _ 3 « 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

A PORTUGÁL KIRÁLYI CSALÁD. 

HOSSZAS szenvedés után, e hó 19-ikén hunyt 
el Cascaesben, még csak 51 éves korában 
Dom Luiz, Portugália királya. Egyike 

volt a jelenkor legnagyobb műveltségű uralko
dóinak, az uralkodói kötelességeket lelkiismere
tesen végző, országa javán buzgón fáradozó fe
jedelem, kinek huszonnyolez évi uralkodását nem 
tették ugyan zajossá fényes hadi tettek, de annál 
inkább boldogult népe az alkotmányos, szabad
elvű intézmények éltető hatása alatt, melyek az 
ő fölvilágosult szellemének voltak köszönhetők. 

Mint ember is számos kitűnő tulajdonsággal 
vala fölruházva. Kedvelte a tudományokat s az 
irodalomnak maga is hivatott müvelője volt. A 
többi közt Shakespeare több színmüvét ő forditá 
portugál nyelvre. Mi előttünk, magyarok előtt, 
annál rokonszenvesebb egyéniség vala, mivel 
mint apai ágról a Szász-Koburg család sarját, 
némileg magunkénak is tarthattuk, annál is in
kább, mivel ő is meleg rokonszenvvel viseltetett 
irántunk s Európa külföldi uralkodói között ő 
volt az egyetlen, a ki nyelvünket egész folyéko
nyan beszélte, a királyi szókvárosában megfor
duló magyarokat mindig kitüntető szívességgel 
fogadta udvaránál s élénken tudakozódott ha
zánk viszonyairól, mindig magyarul társalogva. 
Irodalmunk jelesebb termékeit meghozatta s 
gyönyörködve olvasgatta. 

Uralkodása alatt Portugália a korábban gyak
ran jelentkező belső válságpktól ment maradt. 
A király nem helyezte magát ellentétbe népe 
törekvéseivel s minden körülmény közt szigo
rúan alkotmányos uralkodó maradt. Nem sokat 
törődött a világrészünk nyugalmát háborgató je
lenségekkel a inkább országa belügyeinek rende
zésére forditá gondjait. 

Atyja, az 1885 deczember 17-én elhunyt Fer
dinánd Szász-Koburg herezeg — a lapok tévesen 
irják, hogy ma is él, — 1836-ban vette nőül a, 
Portugáliában uralkodó braganzai ház utolsó 
férfi-sarjának, I. Pedro királynak és brazíliai 
császárnak leányát, II. Mária da Glória király
nőt, kinek révén királyi czimet nyert, maga, 
azonban uralkodó király nem volt, csak első 
szülött fiának, V. Don Pedrónak kiskorúsága 
alatt viselte a regensséget 1852—1855 évek 
között. 

Lajos Fülöp király, — teljes czimén: Mária, 
Ferdinánd Pedro de Alcantara, Antal, Mihály, 
Gábriel, Gonzaga, Xavér, Assisi Ferencz, Já

nos, Gyula, Ágost, Volfando de Braganza-Bour-
bon, Portugáliának és Algarbiának, Afrikának, 
Guineának királya és ura, stb. — 1838 október 
31 én született s második fia volt Ferdinánd 
Szász-Koburg királyi herczegnek II. Mária da 
Glória királynővel kötött házasságából. Trónusra 
testvérbátyjának, V.Pedrónak halála után, 1861. 
szeptember 16-án jutott s 1862 október 6-án 
kelt egybe Lissabonban Mária Pia királynővel, 
II. Viktor Emánuel olasz királynak 1847 októ
ber 16-án született második leányával. (Az első, 
Klotild, Bonaparte Napóleon Jeromos herczegnek 
a neje). 

Lajos király trónralépte előtt az oportói her

ezeg czimet viselte s mint tengerész-kapitány a. 
• Bartholomeo Diaz» nevű gőzös kapitánya volt. 
Trónralépte után uralkodásának egyik első té
nye 1862. aug. 13-án a tien-csini szerződés meg
kötése volt, melynek értelmében Khina véglege
sen átengedte Portugalliának Makaó félszigetet; 
továbbá az 1863-diki áprilisi dekrétum, mely az 
ország határain belől az útlevél-kényszert eltö
rölte. A Francziaország által javasolt és 1863. 
november 18-ikán tartott európai kongresszus
ban részt vett, 1865—1866-ban részt vett az 
1867-ki párisi világkiállítás rendezésében; 1867 
szeptemberében a mértékekre nézve a tizedes 
rendszert behozta; 1867 deczemberében az or-

I . K Á R O L Y , A Z U J P O R T U G Á L K I R Á L Y . 


