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%gj hatszor hwábzott petit sor, vapy annak helye egyszeri igtatasnál 
16 krajozár; többszöri igtatasnál 10 krajczar. Iíéljegdij külön minden | 

igtatas után 30 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiado-hivatalnrii számár , hirdetményeket elfogad ütésben; Haistav 

stein é s Vogler WaJIflechguse Nr. 10, Mo«s« R. Beilerstitte Kr. I « . 
Oppelik A. WoUreUe Nr. 22. 

. szegedi országos kiállításon érdeméremmel és aÜTlFŐrsiIgosi 
fiioHógynlésen Aradon a nagy arany és ezüst éremmel kitüntetve.! 

WALSER FERCNCZ 
első magyar gép- és tűzoltószer-gyár, harang- és érezőni 

ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendőit , tűzoltó-egyletek 
l egénység i felszerelései t , vállalkozik k n t a k , s z iva t t yúk 

és h a r a n g o k készítésére, 
Jótállás mellett a legjutányosább árakon. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, saját-
készitményű és transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütászeti -
tályát. 

Mintaszerelésoí, tejes árlapoi, M á t r a rendellrezésre allanai 
3220 

fióktelep grdély is gominia részére: Kolozsvárit, belsömonostor-utcza. 

'inden eddigi vi lágtárlaton, haladás, jóizlés ésj 
ersenyképességeért, első dijakhal jutalmazva.I 

The Singer Manufacturing Ĉ -
Hew-Yori (Ameritâ . Bnflapest, csak" m i n i m „a YastMónoz." 

A világ legnagyobb varrógép-gyára 
ajánlja a felülmulhatlannak ismert 

eredeti Singer-íéle új családi varrógépeket , frt 50*65,71 
Minden készlettel tüzdelés, fodoritás, vattázás, behajtás, sujtás-felvarrás, kes

keny és széles szeges, zsinór-bevarrás szél- és ajour-varrás és zsinór-szegélyezésre 
s tb . ; mely egyszerű szerkezete miatt minden egyéb rendszerű fölött elönynyel bir-, 
továbbá különlegességeket szabók, czipészek, nyergesek stb. eff. számára. gggo 

E l a d á s k i s összeg l e t é t e l e m e l l e t t rész le t f ize tésre , v i d é k r e i s . 
Fióküzlet: Buda, Víziváros, fő-utcza 52.szám, gróf Andrássy palota. 

Budapest, csak váczi-utcza. 
A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten ^egyttem-

ntcza 4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Világtörténelem. 
Dr. JáWler Dávid kézikönyve nyomán, 

irta 

MANGOLD LAJOS. 
E l s ő k ö t e t : Ó - K O R . — I . f ü z e t (1—6 i v ) . 

A körülbelül 28 iv terjedelmű könyv sajté alatt van. 

Ára a teljes kötélnek 3 írt. 

\ 

£ BORÁSZATI NAPTÁR 
Ü> 1878-ik évre . 
^ Szerkeszti Dr. NYÁRT FERENCZ. 

• • 

Ötödik évfolyam,. 
Sok ábrával . — Á r a főzve 80 k r . 

T A R T A L M A : Naptári rész. - Európai pénznemek. — Európai álla
mok bortermelese. — Magyarország borkivitelének és behozatalának kimu
tatása. — Külföldi nevezetesebb piaczokra hordóban küldött borokért fize
tendő vámdíj és vitelbér kimutatása. — A magy. állam gazd. tanintézetei 
— A bortozsde szokásjogai. — Magyarorsz. gazd. és különböző földmivelési 
egyletek. — Bálint bácsi jövendölései. — I . T e r m é s z e t t u d o m á n y i rész 
A növények élete, boncztani szerkezete (ábrákkal). — A talaj. A magvak 
csírázása (ábrával). — Az önálló növények táplálkozása (ábrával). — A gyö
kerek éa levelek által felvett tápanyagok elsajátítása. — U . Szfillőszeti 
r é » * - — Szöllók.ötözés. — Csonkázás. — A levelezésről, — A szöllők trá
gyázása. — 1. Allatnövényi trágya. — 2. Tisztán állati trágya. — 3. Tisztán 
növényi trágya. 4. Vegytrágya. 5. Ásványi trágya. - m . B o r á s z a t i rész. 
— (Borkészitési. - Törkölyszesz (6 ábrával). — Valódi borszesz (Cognak 
ábrával. — IV . A p r ó b b köz lemények . — V. H á z i t a n á c s a d ó . — V I 
M u l a t t a t ó rész B o r k o r e s o l y á k Országos vásárok. — Naptári értesitö 

$ 

Támaszkodva a meglepő' és 
na ;ys/.erii sikerekre, melyeket 
Bokévt tanulmányon és számos 
kísérleten alapuló gyógymódom 
által a 

s valamennyi torok-, mell, tüdő 
és az ezekkel járó láz-betegsé
gek minden fokában gyógyke
zelésem által elértem, köteles
ségemnek ismerem minden 
emiitett vagy ezekhez hasonló 
betegségekben szenvedőket, le
gyen bajuk bármily fokú, és 
használtak légyen bármily kü
lönböző szereket siker nélkül, 
fölszólítani, hogy bizalommal 
hozzám forduljanak, s nékem 
röviden a baj nemét és fokát 
leírják. Számos köszönő levél 
olyan fölgyósyultaktól, kik eljá
rásom folytán lényeges kiadá
sok nélkül, már nem is remélve, 
hogy valaha teljes egészségü
ket visszanyerjék, s mégis helyre 
lettek állítva, kívánatra minden
kinek megtekintés végett ren
delkezésére állanak. 

F r a n k i S., 
specialista torok-, tüd -. mell

es survasztő betegségekre. 
Luxemburg. 

3833-4 

A z összes 
[helybeli és vidéki hírlapokba | 

hirdetéseket 
Haasenstein és Vogler] 

vezérügynblcsége 
átvesz, az eredet i árnk szer int számítja égi 

legpontosabban eszközl i . 

I Budapest 
F e l v é t e l i i r o d a : 

ú, Dorottya-utcza 12. számj 
3338 

Braun Móricz 
lábbel i -gyárában 

Budapesten, 
király-nteza 62. SÍ. 

nem csak olcsó, de jó czipök kaphatok. 
n. i. 

Női papucsok . . . . . 50 kr. 
Nöi házi czipök . . . . 80 kr. 
Nöi tüzö-topánka lakk-orral, 

szépen főzve, magas vágas
sál ft2.40 

Eberlasting- vagy bör- húzó női 
topánka, magas vágású roc -
cooo-sarkkal, a legfinom ab
ban kiállitva kettős talppal ft 2.80 

Cri topánka, jól munkálva, ket
tős talppal frt 3.50 

Cri topánka mainczi-borböl, 
glacé- vagy cbagrain bör-
szárral,igen finom tüzésmun-
kával 3.80 

Uri topánka, fénymazos bőrből, 
erősen csavart, kettős talppal 4. — 

Vadász csizma bagaria-börböl, 
csavart kettői talppal . S.— 

Lcvélbe'i mezrendelísek posta-utáni ét, s » 
lagoloiMb <i lofrjskb kiszólralatérö k*-

testedéi ntllett eizközoltetr ek. » W 

Figyelmeztetés sérvbajokban szenveflöknek I 
Legújabb találmányú ruganyos sérv-

kötóinkAusztria-Magyarországbarjután-
készités ellen cs. k. legmagasabb szaba
dalommal biztosíttattak. 

Figyelmeztetjük ennekfolytán a t. 
ez. közönséget, hogy ruganyos sérv-
kötőink egyedül nálunk kaphatók, "hogy 
azokon érezrúgók nincsenek, a sérvnyi-
lásra egyenlete^ nyomást gyakorolnak, és 
éjjel nappal fájdalom nélkül viselhetők. 

Billroth tanár és udvari tanácsos ur Bécsben, több orvos: tekin
tély s nagy számú beteg sérvkötőinkröl a legnagyobb elismeréssel nyi
latkoztak. 

Ruganyos sérvkötöinket, köldök-sérvekben, anyaméh és vég
bélesésben szenvedők számára készítjük. 

A ruganyos sérvkötö megrendelésénél kérjük tudatni, hogy az 
íobb, bal, vagy kettőse, ez utóbbinál a sérvnyilások egymástóli távol
ságát, mindenesetre pedig a medencze körzetének s a sérv nagyságának 
mértékét. 3699 

A r u g a n y o s s é r v k ö t ő k á r a : 
Egyes darabja . 6 frt. 
Egyes finomabban díszítve darabia . . . . 7 frt. 
Kettős darabja 1 0 - 1 6 forintig. 
Köldök-sérveknek 10—15 forintig. 

Gyermekek részére 4uo/„-kal olcsóbb. 

Scliottola Ernő és Neoschil , 
Budapest, váczi-utcza és Gizela-tér sarkán, Mocsonyi-házr 

a ruganyos sérvkötük feltalálói és egyedüli készítői. 

A"hires eredeti mestermü 

hajbetegségekről és 
hajápolásról 

épen most jelent meg leg-1 

ujabb kiadásban e czim ala t t : 

„der Haarschwimd", 
(A haj vesztés) 

és azt mindenkinek ingyen-
bérrnentve a világ bármely I 
országába megküldi a szerző :' 
Edm. Bühligen, Leipzig, Les-

singstra se 15c, I. Etage. 
Levelek kéretnek kiadó

hivatalomba Lipcsében, Ritter-
strasse 43. sz. intéztetni. s7»a 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet MadásáM (Maíest , egyetem-iitcza 4-it szomj 

megjelent és minién Icönyyáraitnál kinaíó: 

fK fi Simons Tivadar. 

AZ ŐS-RÓMAI IDŐKBŐL. 
i ó r r a j z o l i . 

Fordí tot ta 

BTJS VITÉZ. 
Ára fűzve 50 kr [ 

Angol társalgási nyelvtan 
iskolai és magánhasználatra. 

Dr. Gasjey Tamás t i n ó i szeri 
a m a g y a r n y e l v h e z a l k a l m a z t a 

RANSBOURGH ZSIGMOND 
a*, angolnyelv magántanára a budapesti állami főreáltanodában és több 

polgári iskolában 

Ára fűzve 2 frt 80 kr. 

^ 

Előfizetési föltételek: l^ZZ^oo* - " • { s*hz én. .. 12 frt VA8ÍBNAPI U J 8 Á G : ' f°* * ™ " " 8 W 

féléire 6 • 1 féléire 4 » 
Caupán a POLITIKAI DJDONSiOOK 

| egész évre.. .. 6 frt 
\ féléire 3 • 

44. szám. —1877. Budapest, november 4. XXIV. évfolyam. 

A MŰCSARNOK A SUGÁR-UTON. 
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NE NYÚLJ HOZZÁM. 
Elbeszélés. 

Irta: Jókai Mór. 
(Vége.) 

V I I I . A rózsa rózsája. 

Sok katonán megesett az már, hogy a 
mig benne nem volt az ütközetben, tététől 
talpig sziv volt, ugy reszketett tőle, s mi
kor aztán egyszer belekeveredett, senki se 
volt nálánál vitézebb. 

A mint a cselédektől megtudták a 
megérkezők, hogy Jolánka a parkban sé
tál egyedül, az alispán pedig odafenn van 
a szobájában, — rablóbanda nem intéz
heti ügyesebben a támadását,minta hogy 
ők foganatosították. János bátya ment az 
alispánhoz, Tivadar pedig elfoglalta a 
parkot. 

Tavasz idő volt; a park minden utjain 
nyíltak a rózsák, tarka csoportokban, egész 
lúgosokat képezve, rózsasövények, rózsa
erdők ! De Tivadar ugy volt vele igazán, 
mint az egyszeri ember, a ki nem látta a 
fátul az erdőt: ő nem látta a rózsátul a 
rózsaerdőt. Attul az egy rózsátul, a ki 
szemközt jött rá. A szép Jolánka egyedül 
sétált a rózsák között s egy letört százle-
velü volt a kezében. 

Tivadar el volt rá szánva, hogy ha 
elfut előle, utána fog szaladni, megkeríti 
és elfogja. 

Nem volt rá szükség. Az, a mint meg
látta őt, sietteté a lépteit, hogy hamarább 
találkozzék vele. S még ő szólitá meg. 

— Ah ön itt van ? Azt hallottam, hogy 
elment Amerikába. 

— Csakugyan ott voltam, kisasszony. 
Folyvást Amerikárul irt könyveket olvas
tam s nagyon megszerettem azt a világ
részt. 

— S mit szeretett meg rajta olyan 
nagyon ? 

— Leginkább tetszett nekem az a 
szokás, hogy ha valaki Amerikában egy 
hölgynek udvarol, azt tartozik elvenni. 
A törvény igen szigorú e tekintetben. Há
zassági ajánlatnak tekinti azt is, hogy ha 
egy fél fi egy szál rózsát kér egy hölgytől. 

Jolánka nem felelt rá semmit, nagy 
dolga volt vele, hogy a kezében tartott 
rózsárul leszedje a töviseket. 

— Hejh, ha ez az enyim lehetne! 
sóhajta fel Tivadar, Jolánka keze után 
nyúlva. 

— Hát hiszen önnek adom: szólt Jo
lánka, odanyújtva a kezét. 

— A rózsát ? 
— A rózsát ,,is". 
El is lett azután ez a kéz halmozva 

csókkal: s attul a percztül fogva, hogy a 
kezét meghagyta csókolni, nem is volt 
többé a szép Jolánka „Nenyuljbozzám." 

Tivadar odatüzte a gomblyukába a 
rózsát s nem volt most már nálánál büsz
kébb, kevélyebb, elbizakodottabb ember a 
kerek földön. 

Elfuthatott most már a szép Jolánka: 
fogva volt már. Mehetett már megvallani 
az anyjának rózsapiros arczczal, hogy 
elvesztette — a virág nevét. 

Tivadar pedig nagy sebességgel végig
járta a park kanyargó útjait, mint a ki 
nagyszerű szónoklatra készül. Hátra volt 
a nehezebb feladat: az alispánt is rábírni, 
hogy legyen egy pillanatig vele együtt 
Amerikában! Nehéz sor! De a rózsa ró
zsája erőt adott hozzá. 

IX . A szigorú apa. 

Mikor már Tivadar elég sok tuli
pántágyon keresztül gázolt, s nagy meny-
nyiségü virágcserepet felforgatott, a mik 
elég szerencsétlenek voltak vele szemközt 
találkozni, a mig ő a legtökéletesebb 
leánykérési szónoklatot kifőzi fejében: 
akkor sietett fel elszánt lélekkel a kas
télyba. 

Minden ostromnál az a legnehezitőbb 
körülmény, hogy az ember soha sem tudja, 
mire várja az ellenség ? 

Tivadar rohamterve, szónoki remeke 
egészen ahoz volt készítve, hogy az alis
pánt majd egyedül kapja a dolgozó szobá
jában. S nőikor tudakozódott utána, akkor 
azt mondták neki, hogy odabenn van a 
tekintetes asszony szobájában ; csak tessék 
besétálni. 

Tivadar együtt találta az apát, az 
anyát, a leányát, meg a János bátyját is. 
Már most hol van az a szónoklat ? Egy 
ige se látott abból napvilágot! 

— No öcsém, te ugyan sokára jösz 
elő a gyűrűdet kiváltani! Előzé meg az 
alispán. Azóta már csak tanulhattál be 
valami szép nótát. Addig vissza nem ka
pod ám. 

— Tudok biz én szép nótát is, uram
bátyám, szólt Tivadar bátorságnak okáért 
a gomblyukába tűzött rózsára szegezve 
szemeit. El is éneklem igen szívesen; de 
a gyűrűmet még sem viszem el; mert én 
azt itt akarom hagyni — Jolánka kisasz-
szony jegygyűrűjéül. 

Megtörtént! Benne volt a tűzben. 
Az alispán komoly ünnepélyes képet 

csinált. 
— Öcsém uram! Ez fontos nyilatko

zat. Én a leányom kérője irányában igen 
szigorú vagyok. Nagy követeléseim vannak, 
s azok kiterjeszkednek a jellemre, szellemi 
képzettségre, rangra, vagyoni állásra, és a 
vallás dolgára is. 

No ez szép lesz, gondola magában 
Tivadar, ha most itt engemet ezekből a 
tárgyakból megczenziálnak! S valami 
olyan gondolatja támadt, hogy talán jó 
volna eldobni a puskát a buzavetésbe és 
elfutni a kukoriczába? — A rózsájára 
tekintett, s az azt mondta neki, hogy ne 
féljen. A rózsa nem csal. 

— Legelőször is a jellem dolgát ille
tőleg, szólt az alispán, megkövetelem a 
leányom kérőjétől, hogy soha kriminali
tásért bebörtönözve ne lett légyen. 

Tivadar nagyot lélegzett. Attul tartott, 
hogy holmi gárdistakori csapodárság után 
fognak inquirálni. 

— Jajh, urambátyám, nem csuktak 
engemet még karczerbe se soha, még diák
koromba se. 

János bátya nagyot intett neki a szem
öldöklével: ezúttal öntudatosan; hogy ne 
feleljen többet, mint a mennyit kérdeznek. 
Megérdemelte volna egyszer-másszor. 

— Azután jön a szellemi képzettség. 
Én szigorúan megkívánom a leányom ké
rőjétől, hogy irni, olvasni tudjon; a két-
«zerkettőt ismerje és legalább magyarul 
hiba nélkül beszéljen. 

— Hiszen urambátyám, még just is 
végeztem, otthon vannak a bizonyítvá
nyaim. 

János bátya nagyon rángatta a szem
öldökét: — jó lesz azokkal nem dicse
kedni! Sok megfordított „s" betű fordul 
elő a classificatio rubrikáiban. 

— Azután jön a „rang". Azt okvet
lenül megkívánom attul, a ki előttem 
kérőnek föllép, hogy jobbágyi, vagy cse-
lédi osztályhoz ne tartozzék. 

— De már az meg épen nem vagyok, 
inkább magamnak van harmincz cselédem. 
S vagyok a vármegyén vicenotárius! 

(A mellékneveket elhagyta.) 
— Azután a vagyoni állás. Ez is 

nagyon megfontolandó. Én a leendő vőm-
tül megkívánom, hogy legalább annyi 
birtoka legyen, amennyit egy jobbágytelek 
képez. 

— Akkor én herczeg vagyok! tört ki 
Tivadarból a büszkeség. Épen most kap
tam az idei repczetermésemért negyven
ezer forintot. Itt van a zsebemben. 

— Végül hagytam a legnehezebb skru-
pulosomat. Ez a vallás. Tudni fogja 
uram öcsém, hogy én arra nagyon sokat 
adok. 

No most itt van az a szikla, a min 
hajótörést szenvedek, gondola magában 
Tivadar. A többi csak Syrén-dal volt, 
arra való, hogy a szegény hajóst belecsa
logassa az örvénybe. 

— Hát én megkívánom szigorúan a 
leendő vejemtől, hogy vallására nézve a 
„thúgok" vagy „phansigárok" felekezeté
hez ne tartozzék, a kik a vendégeiket 
megfojtogatják. 

Most már egészen tisztában volt a 
helyzetével Tivadar. 

— Dehogy fojtom én meg a vendé
gemet, ha csak borba nem! s azzal oda
rohant az alispánhoz, hogy a kezét fiúi 
tisztelettel megcsókolja. 

— Lassan, lassan, — csititá őt Ka-
pornaky. — Még ez csak a külső vár volt. 
Hátra van ám a fellegvár. Nem elég az én 
tetszésemet megnyerni; az a nehezebbik 
kérdés, hogy hát a leányom szeret-e? 

— De már ezen a kérdésen tul vagyok. 
— Hogyan tudod? 
Tivadar kivonta kebléből a kapott ró

zsát. Spanyol király nem dicsekedett büsz
kébben a római pápától kapott arany 
rózsával, mint ő ezzel. 

— Ezt a rózsát Jolánka kisasszony 
ajándékozta nekem, s aztán kegyelmes volt 
bűnbocsánatot adni, hogy a kezét megcsó
koltam érte. 

Az alispán leányára tekintett, azt 
ugyan nem láthatta meg; mert az arcza 
el volt rejtve az anyja főkötője mögé. De 
hát ,,qui tacet consentit". A hallgatás is 
vallomás. 

— No ha azt tette, akkor csakugyan 
a tied. Szólt kezét nyújtva Tivadarnak; s 
aztán lett a szobában átalános nevetésből 
és zokogásból támadó szép harmónia. 

János ur ráveregetett az öcscse vállára. 
Jól viselte magát! De ugyan nagy munka 
is volt. 

— De még ezzel mind nem ütjük ám 
el a dolgot, monda Kapornaky. Nekem 
még mindig tartozol egy nótával. Az itélet 
ki van mondva. A mig azt el nem dúdo
lod, addig a gyűrűd zálogban marad. 

Tivadarnak pedig akármikor több kedve 
volt a danoláshoz, mint most. Valami ugy 
összeszorította a torkát, hogy egy hang 
nem jött ki rajta. A szive ugy tele volt 
érzéssel, hogy az agyának egy gondolatja 
sem maradt meg. Csak nézett nagy hold
kórosan a szép Jolánka szemébe. 

Egyszer aztán maga a lány adta a szá
jába a dal kezdetét, elkezdte azt, a maga 
édes galambnevetéshez hasonló hangján. 
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„Nézz tükörbe." 
Erre aztán Tivadar is felszivelte ma

gát, s szép bariton hangjával kontrázva a 
kedvesnek, kiegészité a duettet, hogy 
végül minden ember tapsolt neki. 

— Itt van a gyűrűd, — monda a szi
gorú itélő biró. 

— De a kiváltott záloghoz még egy 
csók is szokott járni. 

— Hát az természetes. 
A másik pillanatban már aztán ott volt 

a térdén Jolánka előtt a szerencsés kérő s 
megkapta a csókot. 

És aztán mikor az ujjára vonta a ked
vesnek amaz emlékezetes gyűrűt, nem 
állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle, 
kis kezét kezei közt tartva: az első tegezés 
szent kiváltságával: 

— Ugyan mondd meg, édes: mi volt 
az, a mit meg tudtál rajtam szeretni ? 

A leány megsúgta: 
— Az, hogy megvártad, hogy én kér

jelek meg téged. 

X. Az „egy" jegenyefa. 

Nem valami különös történet biz ez: 
csak az a nevezetes benne, hogy az emléke 
megmaradt annyi emberöltő időn keresz
tül. Nincsenek már sehol azok az emberek, 
a kik krajczárban lutriztak, s aranynyal 
volt telve a láda fiókjuk; sem a félénk 
ifjak, a kik bálványozottukhoz fölnézni 
sem mertek, sem a hölgyek, a kik — 
zsiráfhajzatot viseltek. — Csak a délibáb 
van még meg. 

A Messzelátó csárda udvaráról még 
most is meglátszik a távolból felmagasió 
egyetlen jegenyefa. Ága közt madársereg 
fészkel; árnya alatt boldog, nagyszámú 
család virágzik. A másik szál fa elment 
rég a névtársa után. 

Néha, a földtündér jó kedvében, a 
délibáb körülrezgi a vidéket s olyankor 
mind a hat jegenyefát felmutatja a látha
táron; kiemelkednek az álmodott tenger
ből s árnyékuk megduplázza a csalóka 
képet. 

„íme a Virágossiak jegenyefái! De 
közel látszanak!" mondja a gazdaember, 
a ki ezt látja. 

„Eső lesz holnapután", mond reá 
a másik. 

A távol rónáról felhangzik a tilinkó 
búskomor dala. 

„A Virágossi nóta! de messze el
hangzik!" 

„Tartós jó eső lesz." 
S aztán elmondják a hat jegenye és a 

Virágossi nóta történetét annak, a ki még 
nem tudja. 

Pétery Károly. 
(1819—1877.) 

A nekrológ-iró gyakran jö zavarba, mikor 
egy elhunyt „nagyság" életéről kell megemlé
keznie, minő tulajdonai, mely tettei voltak azok, 
melyek őt a hir és emlegetés szárnyára emelték, 
s mi az voltaképen, a mit a krónika róla följe
gyezhet, mint olyat, a mivel nemzetének vagy 
az emberiségnek javát valóban előmozditá? 
Mig viszont nem egyszer kell arra a meggyő
ződésre jutnia, hogy a kit életében alig emle
gettek, kevéssé ismertek, — mennyire érdemes 
tagja volt a társadalomnak, s csak halálakor 
derül ki igazán, hogy egész élete folytonos 
munka és hasznos tevékenység vala, mely lehe
tett csendes és zajtalan, de csak azért, mert a 

büszke szerénység nem engedó, hogy a nyilvá
nosság nagy piaczára vigyék. 

Hányan vannak nálunk is, kik szerény 
elvonultságban élve, csak halálukkor fogjuk tán 
megtudni róluk, minő számot tettek az életben, 
az ismeretek, fenkölt gondolkozás és nemes 
érzés mily gazdag forrása apadt ki éltökkel! 

Ezek közé tartozott Pétery Károly, kit 
a múlt hó 23-án adtunk át az örök nyuga
lomnak. 

1819-ben született Mező-Turon. Atyja régi 
magyar typus, Heves- és Külső Szolnok megyék 
táblabírája volt; anyja Mészáros Zsuzsanna, 
derék honleány, ki fia szivébe már kora ifjúsá
gában beoltá azt a lángoló hazaszeretetet, mely 
egész életén át vezórfáklyája lön. Iskoláit szü
letése helyén kezdte, a debreczeni ref. kollé
giumban folytatá s Budapesten végezte be, hol 
szépirodalmi dolgozataival már ekkor is kitűnt. 
Azon idők legjelesebb szépirodalmi közlönye, az 
„Athenaeum", ezen kivül a „Honderű" számos 
elbeszélést közöltek tollából, s a magyar iroda
lom két kitűnő apostola, Vörösmarty és Bajza 
már akkor szép jövőt jósoltak a könnyű tollú, 
eszmékben gazdag, finom érzékű ifjúnak, kinek 
— a többi közt — „Mazeppa" czimü beszélyét 
a kor első mübirálója, Bajza, méltónak tartotta 
arra, hogy Byron hasonló czimü beszólyével 
párhuzamba állítsa. 

Pétery a szépirodalmat azonban inkább 
csak mükedvelésből űzte, s akkori irodalmi 
viszonyaink nem látszanak őt fölbátorítani 
hogy egész lelkesedésével neki adja magát ama 
tér müvelésének, melyre kétségtelen hivatását 
bebizonyitá. 

Szabadságharczunk idejében ő is fegyvert 
fogott s mint nemzetőr kapitány vett részt a 
hazamentés munkájában, nevezetesen őt emle
getik Mesterházy csataterveinek szellemi szer
zőjeként. 

A forradalom után elvonult s gazdaságá
nak és tanulmányainak élt. Könyvtárát a világ
irodalom legválogatottabb müveiből állította 
össze. A külföldi nyelveket saját szorgalmával 
tanulta meg s értette tökéletesen, bár egyiket 
sem beszélte. Történettudományi szakismerete 
a légritkábbak közzé tartozott, s a bold. Kazinczy 
Gáborral többször ismételt történeti vitákban 
gyakran maradt győztes. 

Az 1861-iki év uj korszakot Ígérvén ha
zánknak, ő is megkezdte nyilvános politikai 
szereplését; szülőhelyén képviselővé választat
ván, e kerületet egész 1872-ig képviselte. De a 
politikai viszonyok nem igen feleltek meg ide
álok után törekvő lelkének, s talán elcsügged
vén a fölött, hogy azok valósulásán sikeresen 
munkálkodhatik, — lemondott mandátumáról. 

De annál nagyobb tevékenységet fejtett ki 
az irodalmi téren, melyen már 18G7 óta műkö
dött. Névtelenül vagy „Névtelen" aláírással, 
saját neve alatt csak ritkán, irt politikai és tár
sadalmi czikkeket az „Ellenőr"-be, „Magyar 
Ujság"-ba, „Szombati Lapok"-ba, „Baloldal"-ba 
és utóbb az „Egyetértésibe, — mely czikkeit 
kiváló elmééi, ismeretbőség és tiszta hazafias 
érzelem jellemzők, ugy hogy Kossuth Lajos is 
—kinek Pétery egyik leghűbb tisztelője volt,— 
különös figyelmére méltatta azokat. 

Önálló tanulmány gyanánt egy nagyobb 
terjedelmű munkája is megjelent külön kötet
ben. A „Jezsuiták"-ról irott könyve ez, melyet 
gazdag történet ismeret jellemez. Sőt megérte 
egy régibb szépirodalmi műve, „Az utolsó Be- j 

"bek" czimű regényének megjelenését is, mely 
először az „Egyetértés" tárczájában, majd ön
álló kötetben látott napvilágot. Ezeken kivül 
kéziratban is több munkát hagyott hátra, neve- j 
zetesen színműveket és regényeket, melyek egy 
részének megjelenése közelebb várhaté. Halála 

egy nagyobb regényének — a „Két szomszéd-
ház" — befejezésében gátolta meg. 

Hátrahagyott müvei között van négy tel 
jesen befejezett regény: a „Honvéd", „Halotti 
koszorú", „A királyné apródja" és a „Körös* 
parti leány", — mig szintén befejezett színmüvei 
a következők: „Királyi bosszú", „Két Erdődi", 
„Kupa" és „Csák Máté." Ezekenkivül több váz
latban kidolgozott regénye ós beszólye maradt. 

Politikai meggyőződése őt az országgyű
lés függetlenségi pártjához vonzotta, melynek 
elveit vállá, s azokhoz haláláig hü maradt. De 
egyénisége, daczára amaz éles elválasztó vonal
nak , mely nálunk a különböző pártok tagjait 
még a társas életben is elkülöníti, — tiszteltté 
és szeretetté teve a többi pártok előtt is. Ghyczy 
Kálmánnak például bizalmas embere volt; s 
mindenütt ugy ismerték, mint hazája sorsán 
eszményi rajongással tiszta meggyőződésből 
csüggő hazafit, kinek visszalépését a politikai 
szereplés teréről még politikai ellenfelei is 
sajnálattal vették tudomásul. 

Pétery mint ember a valódi emberbarátok 
sorába tartozott, de azt tartá, hogy a jótett 
megszűnik az lenni, ha nyilvánosságra kerül. 
Képviselő-korában ezereket áldozott jótékony 
czélokra, de nem engedte, hogy azt mások is 
tudják. 

Elete utolsó éveiben testben megtörve, 
leginkább könyveinek élt. Politikai czéljainak 
ez idöszerinti kivihetősége iránt mind inkább 
kétségbe esvén, az emberekben bizalmát elveszt
vén, — az aggódás megtörte s világgyülölővé 
tette. 

Október 21-én szólitá el a halál kétheti 
szenvedés után. Halála hire fájdalommal tölte 
el mindazokat a kik akár személyesen, akár 
irodalmi dolgozatairól ismerték. Mindenki elis
merte, hogy vágyainak ós czéljainak inkább 
kedvező viszonyok között nagyobb szerep be
töltésére is hivatva és képesítve lett volna, — 
de igy is kivivá és magával vivé az osztatlan 
tiszteletet, melyet iránta a pártoskodás szen
vedélye sem bírt csökkenteni. 

Zsigmond Elek. 
(1810—1877.) 

Számtalanszor hangoztatott panasz nemze
tünk ellen, hogy nem szeret az ipar és keres
kedés terén mozogni. Főleg a jobb módú, s 
előkelő osztály az üzleti tért még mindig rang
ján alól valónak, magához nem méltónak nézi, 
s inkább szaporítja gyermekeivel a hivatalkere
sők máris nagy számát, semhogy e hálás téren 
is igyekeznék elfoglalni az őt megillető helyet. 

Zsigmond Elek azon kevesek közé tarto
zott, a kik a fennebbiek igazságát belátva, egész 
életük vonzó és tanulságos példájával bizonyít
ják, hogy a magyar ember bármely pályán képes 
sikert mutatni fel, s hogy a munkásság az ipar 
terén nem csak anyagi eredményekre, de a 
közönség elismerésére, s a kortársak méltó tisz
teletére is vezet. Ép azért helyén valónak 
találjuk az e téren működök ez egyik kiválóbbi-
kának bemutatni arczképét és életrajzát, mely
nek közlésére a közelebb elhunyt derék iparos 
számos tisztelője kereste meg lapunkat. 

Alsó-Szentmihályfalvi Zsigmond Elek 1810 
márczius 17-én született Gyulason Küküllőme-
gyében. Atyja szintén Elek, mint földbirtokos, 
gazdasággal foglalkozott, de fiát hivatali pályára 
szánta, s hogy a német nyelvben is jártas legyen, 
elemi iskolába Nagy-Szebenbe küldte, hol a The-
reziánum növendéke volt. Gymnasinmot és jogot 
Kolozsvárit végzett a kath. lyczeumban, mint 
ösztöndíjas. Tanulmányai végeztével 1839-ben 
Nagy-Enyeden megyei írnoknak esküdt fel, s 
szolgált is egy évig, de hajlama, s ösztöne e 
pályától távol vonták. Atyja az Ősi birtok egy 

* 
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részét neki átengedvén, gazdálkodni kezdett, s 
csakhamar fölébredt benne az ösztön, mely 
pályájának megadta ezentuli főirányát. 

Átlátta, hogy a mezőgazdasági iparágak 
okszerű fejlesztése és helyes alapon nyugvó 
vállalkozás nélkül kis birtokosnak előhaladnia 
nem lehet. Előbb tehát kereskedés utján tőkére 
igyekezett szert tenni, s bort, dohányt és desz
kát szállított Magyarországba. E vállalkozásai
ban annyi szerencse kisérte, hogy néhány év 

magyar lakosokat is felkonczolták. Szerencsére 
a tulajdonos ekkor Nagy-Enyeden volt, azonban 
innen is menekülnie kellé családjával, mert az 
oláhság e várost is zsákmányul ejté s felgyujtá, 
mely alkalommal a piaczon levő háza is a lán
gok martaléka lön. 

Az igy csaknem tönkre jutott család Ko
lozsvárra költözött, a hol aztán végleg meg is 
telepedett. Zsigmond Elek birtokát eladta s 
bizva szerzett tapasztalataiban, bizva önmagá-

De tevékenysége itt sem állapodott meg. 
1853-ban Kolozsvár elővárosában, a hidelvi 
királyutczában megnyitá az első gőzmalmot 
Erdélyben. E vállalkozása még kihatóbb volt a 
mezőgazdaságra, valamint malomiparra, mint 
a szeszgyár. Kezdeményezése alapján az erdélyi 
részekben számos műmalom keletkezett, melyek 
ez országrészt ellátván finomabb lisztnemekke], 
nem csak a lisztkereskedés nyert addig ott nem 
ismert lendületet, hanem az értékes ebb buza-

ZÁRDAKASTÉLY AZ A T H O S - H E G Y E N (ESPHIGMENU ZÁRDA). 

CHILANDARI, ATHOSI ZÁRDA UDVARA. 

múlva terjedelmes jószágokat vehetett haszon
bérbe, s azokon, a kiterjedt gazdaságon kivül, 
nagyobb mérvben kezdett foglalkozni a szesz
gyártással, a malomipar fejlesztésével, s marha-
tenyésztéssel. 

E foglalkozásaiból az 1848-ki mozgalmak 
zavarták ki, melyek eddigi fáradozásai gyümöl
csét egyszerre elsöpörték. A fellázadt oláhság 
az ő birtokait is teljesen elpusztította és kira
bolta, söt Kis-Enyeden az ő házába menekült 

ban, csüggedetlenül kezdte újból az életet. S 
pályájának ez volt forduló pontja, a mely nem 
csak önmagára, de az erdélyi részekre is neve
zetes hatást gyakorolt. Ö állította ugyanis 
Erdélyben Kolozsvárit az első nagyobbszerü 
szeszgyárt, a melyben a lepároltatásnál a gőz 
szerepelt. 1851-ben keletkezett első, 1853-ban 
második ily gyára, a melyek ugyszólva alapját 
vetették meg ez országrészben a szeszipar ok
szerű fejlődésének. 

fajok termesztése is, mert maga meghozatván 
a súlyosabb bánáti búzákat, a gazda-közön
ség közt kiosztotta, annak termesztésére buz
dított; s ma már, ha az aratás kielégítő, az 
erdélyi részek képesek az ottani mümalmokat 
a kellő mennyiségű nyersanyaggal ellátni. 

Gyári vállalatainál a czélszerű berendezé
sen kivül folytonos lépést tartott a külföldön 
hasznosnak tapasztalt fejlődéssel, s minden 
gyakorlati ujitást azonnal életbeléptetett. 
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ZSIGMOND ELEK. 
(t 1877. szept. 14.) 
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Átalában barátja s előmozdítója volt a 
hasznos újításoknak. Felismervén, hogy csak 
egy példát említsünk, a fotogén-világítás nagy 
jövőjét, előbb Oláhországban Plojesten állított 
petroleum-tisztitó gyárt, később Máramarosban 
s hazánk több vidékén költséges kutatásokat 
eszközölt ez ásványolaj kibányászására, de fáj
dalom, óhajtott siker nélkül. 

Gyári vállalkozásain kivül is az ipari téren 
forgolódott folyvást, majd mint bérlő, élelme
zési vállalkozó, sörfőző és nagyszerű sütöde 
felállitója stb. 

Egyik vállalatával támogatta a másikat, 
tervszerüleg. Hogy szeszgyárainak foglalkozást 
adjon, 135 község pálinka-regáléját haszonbé
relte k i ; szeszgyárai és gőzmalma hónapon
ként 9800 vámmázsa gabonát dolgoztak fel, 
s a szeszgyártással összekötött marhahizlalóból 
évenként 800 darab ökör került a bécsi piaczra 
s 3—400 sertés a kőbányai vásárra. S mennyi 
embernek adott kenyeret! Gyáraiban 44 segéd
személyt (havonként 2200 frt fizetéssel) és 120 
munkást (havonként 2400 frt bérrel) foglalkoz
tatott. 

Ekkép bebizonyítván, hogy az értelmiség
gel párosult szorgalom csekély alapról is messze 
kiható sikerre vezet, miután megérte, hogy vál
lalatainak legnagyobb része nem csak sikerült, 
de jövőre is biztosítva van: a tevékenységtől 
ez előtt két évvel méltó nyugalomba vonulha
tott, s virágzó üzleteit a technikai tudományok
ban képzett két fiára, Dezsőre és Ákosra hagyta, 
kik a mit ő kezdeményezett s teremtett, azt 
fenntartani s tovább fejleszteni képesek. 

Zsigmond Elek „Erdély első iparosa" 
nevét érdemelte ki. Mint ilyen, s a társadalmi 
téren más tekintetben is, mint buzgó hazafi, 
hasznos polgár ós valódi emberbarát, köztiszte
letet vivott ki magának. Mint polgár ós ember 
szép példáját adta önzéstelenségének 1857-ben, 
midőn a roppant fagy miatt beállott lisztdrá
gulás és szükség idején lisztkészitményeit az 
azelőtti árban adta a közönségnek. Ez nagy
jótétemény volt akkor, s azért Kolozsvár közön
sége küldöttségileg mondott neki köszönetet 
s a nép fáklyás zenével tisztelte meg. 

Polgári érdemeinek elismerése volt az is, 
hogy a városi képviseletnek mind végig tagja, 
a kereskedelmi és iparkamarának pedig 15 éven 
át alelnöke volt. 

A megérdemelt nyugalmat azonban csak 
kevés ideig élvezhette. Ez év elején beteges
kedni kezdett, s egészsége helyreállítása végett 
a nyáron Gleichenbergbe utazott, de hasztalan. 
Már augusztus végén haza kellé jőnie s itt sze
rető családja karjai közt szeptember 14-én 
elhunyt. Halála méltó részvétet keltett. Szol
gáljon munkás élete buzditó például azon körök
ben, a honnan anyagi téren való előhaladásunk 
legsikeresebben várható! 

A sebesültek között. 
A szianköji csata utáni éjszaka egy szo

morú jelenetét tünteti föl mai egyik képünk. 
Vad, viharos éjszaka van, a szél éles zápor-os
torokkal csapkodja a vidéket, s a sötét éjszakában 
olykor-olykor egy-egy villám gyújt pillanatnyi 
világot, melyet rémes bömbölő égzengés kisér. 

A csatatérhalottjainak ágyát puhára áztatja 
az eső és elmossa a vérnyomokat. De a félig 
halottak, a sebesültek csak kínjaik fokozóját 
érzik a haragvó természetben is. Nincs egy tal
palatnyi száraz, a hová lehajtsák véres fejőket, 
s szétmarczangolt tagjaikat éles késként éri 
minden egyes esőcsepp. Csak némelyiknek akad 
egy kis szalma teste alá, az is csatakos és vizes, 
s az állat is megvetné fekhelynek. Ott didereg
nek a szegény nyomorultak, a hidegtől reszkető 
tagokkal, mig belsejükben a pokol tüzét érzik 
lobogni, s szemükből az emésztő láz lángja ég. 

Még boldognak látszik az az egyik alak, 
mely az alomszalma alá húzhatta be testét, s 
csak fejét veri a zivatar. Nem törődik vele, 
vagy tán nem bir törődni, hogy sebesült társa 
vonagló kínjaiban reá nehezedik testével. 

A fekete csuklyás alakok lámpással, orvos
sággal, itallal és orvosi műszerekkel kezükben 
sorra nézik a szegény áldozatokat. Egyiknek 
lábát találta a golyó, oly veszélyesen, hogy le 
kell vágni. Ott fekszik leterítve, mialatt lámpával 
világítják meg a beteg tagot és ott áll az orvos 
a borzasztó fűrószszel kezében. 

A háttéri két sátorban bizonynyal a még 
súlyosabban sebesültek vannak elhelyezve, míg 
az előtte ülők és fekvők arczán a fájdalom, a 
szenvedett kin torzvonásai látszanak. Némelyik 
már megkapta az első sebköteléket, mig má
sokra még sor se került. Az előtérben a kép 
közepe táján ül egy csuklyás alak, mozdulatla
nul. Bizonyára sebesült, kinek testére talán az 
egészségügyi csapat valamely tagja borította 
saját köpenyét. 

Az egész képen az a megdöbbentően szo
morú színezet ömlik el, mely az emberi nyomo
rúságoknak oly sajátja, s mely oly bánattal 
tölti el a néző szivét, s felkölti benne azt a 
kérdést: „Hát már nem lesz soha emberi tör
vény, a mely számon kérné e vétlen szenvedé
sek bűnös okozóit ?" 

Az Athos zárdái. 
Ismét, mint már többször e században, dél

kelet felé fordul Európa összes népeinek fi
gyelme. Ama nagy, de szerencsétlen félszigetre, 
melynek, csaknem a meddig visszanyúlik a 
történelmi emlékezés, mindig az volt sorsa, 
hogy belviszályok s idegen hóditások szinhelye 
legyen. Egyetlenegyszer volt eredeti s magas 
fokon álló műveltség szinhelye; csak egyszer 
tudta népeinek egy. része visszaverni a külföld 
hóditóit: a régi görög államok fénykorában ; 
azóta, mintha csak a hódoltságra volna rendel
tetve a szerencsétlen ország, csak váltották 
egymást a hóditó népek. Először a rómaiak 
tet'ék tartományukká az egész félszigetet. És 
oly teljes volt ezen meghódítás, annyira elveszte 
a görög nép egykori szabadságának csak emlé
kezetét is, hogy nem csak a közönségesen úgy
nevezett görög császárok római császároknak 
kívántak neveztetni, de maga a nép is, a győ
zők nevét fölvévén, mai napig a közéletben 
rómainak nevezi magát, valamint a törököknél 
is Bosznia kivételével az egész európai Török
ország jelölésére még ma is használtatik Rum-
Ili, azaz római föld kifejezés. Mellőzve a gótok 
eredménytelen rabló betöréseit, második nagy 
hódításként tekintendő a szlávok beözönlése, 
mely a 6-ik század elejétől a 10-ik kezdetóig 
tartott. Ezen bár miveletlen, de erőteljes tör
zsök a görögöktől csak is a vallást vették át, 
mig ősi nyelvöket nemcsak hogy tisztán meg
tartották, de egyes kifejezésekben még az uj 
görög nyelvbe is átvitték. Harmadik elfoglalása 
végre az országnak a törökök által törtónt. 
Kezdődik ezen hódítás Gallipolinak 1357-ben 
törtónt bevételével, s végződik II. Mohammed-
nek 1481-ben bekövetkezett halálával. 

Mi volt hát az a szellemi hatalom, mely a 
legyőzött szláv néptörzseket, valamint a görö
göket szomorú sorsukban több mint négy szá
zadon keresztül vígasztala ós fentartá, mely e 
két, különben egymást gyűlölő népfajt mégis 
összekapcsolá ugyanazon egy czól, a török ura
lom megdöntésére irányzott törekvésben ? Nem 
más, mint a két népnek közös, görög orthodox, 
vagyis ó-hitü vallása. A mi mindenütt feltűnik 
kelet tartományaiban, hogy nem annyira a 
nyelv- vagy fajrokonság, mint a vallási egység 
köti össze az embereket, ugyanez tapasztalható 
már az európai Törökország keresztyénéinél is. 
Sokkal közelebbállónak érzi magát például 
Bosznia ó-hitü lakosa a göröghöz, mint hason-
nyelvü, de római katholikus avagy mohamedán 
szomszédjához. Természetes. Hiszen nem is 
volna képes ezen saját benső élettel oly kevéssé 
bíró egyház mégis oly lelkesítő és fentartó hatást 
gyakorolni híveire, ha más felekezetek ellenében 
oly kizáró nem volna. Mindazonáltal nagyon 
érdekes betekinteni egyszer ezen vallásnak 
úgyszólván műhelyébe, megismerkedni hivei 
gondolkozásmódjával, valamint azon gyümöl
csökkel, melyeket vallásos érzésök megérlelt. 

Erre nézve mindenesetre legmélyebb be
látást az Athos hegység zárdáinak meglátoga
tásával nyerünk. Az Athos zárdái ugyanis az 
ó-hitüek vallási felfogásában csaknem ugyan
azon helyet foglalják el, melyet a Vatikán a 
római-katholika egyházban. Központját képezi 
ezen zárdahegység a keleti egyház Magyaror
szágtól a Csöndes-óczeánig és a Jeges-tengertől 
Egyiptomig terjedő birodalmának. És a mint 
alább látandjuk, ezen vallási felfogás nem puszta 
eszménykép, nem valami elvont hitágazat, ha
nem igen gyakorlati következményekkel bíró és 

életbe átmenő közvélemény. A görög világ min
den tartományaiból folynak ide a vallási buzgó
ság arany forrásai, és a fentebb emiitett nagy 
birodalom fejedelmei vetélkedtek egymással a 
zárdák mesés gazdagságú építkezésében és fel
szerelésében. De mielőtt bővebben szólnánk 
vallásos jelentőségéről e zárdahegységnek, meg
kísértjük földrajzi fekvését, a mennyire lehet 
történelmét, valamint belberendezését röviden 
vázolni. 

A Balkán-félsziget kellő közép án, ott hol a 
nagy ülyr félszigetből elválik a kisebb terje
delmű görög félsziget, mintegy mintájául emen
nek feltűnik egy még sokkal kisebb félsziget, 
ellátva — csodálatos — ugyancsak három kar-
alaku keskeny félszigetecskével. E félsziget 
Chalkidike vagyis érczhegység elnevezés alatt 
tudvalevőleg nagy szerepet játszik az ó-görög 
történelemben. De kinyúló félszigetei közül is a 
két nyugotibb, Pallene és Sithonia (mostani ne
vükön Kassandra és Longos) gazdag gyarma
toknak, s utóbb hatalmas köztársaságoknak 
volt szülőföldje. Elég, ha Olynthost ós Potidaiát 
emiitjük, melyek.gyakran nagyhatalomként sze
repeltek a görög államok belviszályaiban. Csak 
a harmadik félszigetről, melyet jellemzően Akté-
nak, azaz egyszerűen tengerpartnak neveztek, 
nem hallunk semmit. Említtetik ugyan rajti 
Herodot által egy pár városka, valamint Thuky-
dides is megőrizte egy pár barbár törzsöcskéje 
nevét, de ezentúl hallgatnak történelem s ha
gyomány, és csak annyi bizonyos, hogy görög 
miveltség és görög államképződés szinhelye ez 
a félsziget sohasem volt. De nem is lehetett. 
Ugyanis e félsziget, mely épen zárdái következ
tében ma szent hegységnek (görögül: Hagion 
áros, szerbül: Sveta gora, olaszul: Monté santo) 
neveztetik, nem más mint egy az Aegaei ten
gerbe kinyúló.^ erdővel borított hosszú hegy-
gerincz, s ép "ezért a termékeny szántóföldet 
igénylő gyarmatoknak telepítési helyül egészen 
alkalmatlan. 

Ez tehát azon Athos hegység vagy Athos 
félsziget, melynek zárdáiról szólni akarunk. 
Nem szakadozott hegység, se nem olyan alakú, 
hogy mint ferde sík csak egyik oldalán magas-
lanók ki a félszigetnek, hanem csendesen s lej
tősen emelkedik fel mindkét partról a félsziget 
közepe felé, mignem végén a széles és magas 
Athos csúcs emelkedik ki, látszólag a tenger 
fenekéből. Az utazók mind valóságos elragad
tatással beszélnek e hegységnek tájszépségeiről. 
Gyönyörű Ő3erdő fedi be az egész hegylánczot, 
és az utazó szeme mégis itt-ott megpillanthatja 
a két tengeröbölnek a nap sugaraiban csillogó 
tükrét. Alant a parton, jókora távolságban egy
mástól ós falakkal körülvéve magaslanak ki 
középkori kastélyokként a zárdák, és magányos-
ságukkal búskomor érzelmeket gerjesztenek a 
természet gyönyörei felett ujjongó szivünkben. 
A zárda-kastélyok és remete-községek sorrendje 
északkelettől a félszigeten lefelé és ismét föl
felé menve a következő: 

Chilandari, Ajo Vassilio, Sphigmenu, Vato-
pedi, Pandokratora, Stavronikita, Iviron, Mylo-
potamu, Philotheu, Karakalo, Aja Lavra, Aja 
Anna, Ajo Pavlo, Ajo Dionysio, Ajo Gregono, 
Simopetra, Ajo Nikola, Xerapotamu, Russico, 
Xenophu, Dokiarion, Kastamonitu, Zographu, 
végre a félsziget közepén, annak egyetlen hely
ségében, Karyaes városkában, aProtaton, (azaz: 
első) nevezetű zárda. 

Hogy az ókorból alig jött hozzánk valami 
hir e félszigetet illetőleg, már fentebb emiitet
tük. De még évszámításunk első századaiból 
sem hallunk egyebet üres hozzávetéseknól és 
gyermekes legendáknál. Egyike például e legen
dáknak ilymódon beszéli el a zárdák alapításá
nak történelmét: Szűz Mária sz. János apostol 

\ társaságában meglátogatván a Cyprus szigetén 
i tartózkodó sz. Lázárt, hajótörést szenvedt, s 
| útitársával épen ott lépett szárazföldre, a hol 
i most az Iviron nevezetű zárda, akkortájban pedig 
i a pogány isteneknek egy na0'y temploma állott. 

És alig hogy a földre tette volna lábát a szent 
j szűz, a templomban levő bálványok rettentő 
t hangon kiáltani kezdenek: „Nézzétek, nézzétek, 
i ime itt jő az istennek anyja, siessetek és borul-
j játok le előtte." Mely szóra mind maguk, mind 
i a legnagyobb, az Athos csúcsán elhelyezett Jupi-
i ter-bálvány hanyatt esvén, összetörtek. Az At-
' honiták erre, leborulván szűz Mária előtt, a 
'•• keresztyénséget fölvették.templomukat megtisz

tították, s fölajánlották a megváltó anyjának. 
Ha az efféle legendákat nem tekintve, csu-

44. »7IM. 1877. xxiv. ÍVFOLTAI*. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 695 
pán a történelmi okmányok adataihoz ragasz
kodunk, abban kell megállapodnunk, hogy a 
Krisztus utáni 960-ik óv előtt a mai zárdák 
közül semmi esetre sem állott fenn egyetlen
egy sem. Bemete ugyan volt már azelőtt is elég 
a szenthegységen, sőt bizonyos szervezet is léte
zett már, a mennyiben a karyaes-i központi 
remete tekintetett elöljárójául és szóvivőjéül 
az összes remeteségnek; de zárdákban élő szer
zetesek, ezek a szegények bizony még nem vol
tak, hanem csak ugy maga egyedül kereste kiki 
azon kevés eleséget, a mit élete fentartására 
igényelt. Nagy változás történik ezen állapoto
kon a 10-ik század második felében. Ekkor, 
Flavius Bomanus császár idejében, jön Kon
stantinápolyból az Athosra sz. Athanásius, ki 
méltán tekintetik az egész zárdaintézmény atyjá
nak és megalapítójának. Ezen — a hasonnevű, 
de sokkal előbb élt alexandriai érsekkel össze 
nem tévesztendő — szentje a keleti egyháznak 
épité fel, a császári kincstár segélyével, a sz. 
Lavra zárdát, mely mintául szolgált az összes 
jelenleg létező zárdáknak. Kemény harczba 
került ugyan, mint minden változás, ezen ma
gában véve oly természetes és üdvös ujitás is. 
Á független szabadságban élő remeték, veszé
lyeztetve gondolván ezen példa által a dolgok 
megszokott és megszeretett rendjét, eget és földet 
mozgásba hoztak, hogy megbuktassák az ujitó 
művét. Hiába. Athanásius győzött a császári 
udvarnál, zárdája erős falakkal kerittetett be, 
8 idő folyamával lecsendesült a remeték dühe 
is, elannyira, hogy végre magok kezdenek uj 
zárdák építéséhez, s alávetek magokat még a 
császár által hozott zárdai rendszabályoknak is. 

A dolgok uj rendje megállapittatván, nincs 
mit felemlítenie mást a történelemnek, mint
hogy folyton nőtt a zirdáknak mind száma, 
mind gazdagsága. Csak egyszer még (s ezúttal 
utolszor) kellett közbelépnie a császári hata
lomnak, hogy rendet s békét teremtsen ott, 
hová rendet s békét keresni jöttek az emberek. 
Az uj viszálynak épen az volt oka, a mi jót 
előidézett az uj berendezés: a hirtelen meggaz
dagodás. Az uj zárdák határainak megállapítása, 
egyes gazdagabb szerzetesek uzsoráskodása, a 
jóllét előidézte elpuhultság s elvilágiasodás 
megannyi okul szolgáltak a barátok közti egye
netlenségre, perlekedésre és versenygésre. A 
féktelen dühöngés oly fokra emelkedvén, hogy 
már azon volnának a barátok, hogy végkép oda 
hagyják az egész félszigetet, végre, körülbelől 
70 évvel az első zárda megállapítása után, meg
menté az intézményt Konstantin Monomachos 
császár, megállapítván azon szabályzatot, azon 
külső és belső rendtartást, mely még mai napig 
is érvényben van, és a zárdáknak egyfelől külső 
gyarapodását, de másfelől belső rendjének ós 
vezeklési jellegének megőrzését is biztosítja. A 
belviszályok kiegyenlítésével a történelemnek 
nincs több dolga e zárdákkal; mert a külviszo-
nyok azokat lónyegökben teljesen érintetlenül 
hagyák mind e napig. Azon nemes rablók ban
dája, mely az úgynevezett latin császárságot 
állitá fel Konstantinápolyban, csak falait tudta 
tördelni a szent zárdáknak, de tekintélyét nem
csak hogy nem törte meg, hanem még erősbi-
tette az igazhivők szivei fölött, s a latin uralom 
megszűntével sokszorozott fénynyel támadtak 
fel romjaikból a zárdakastélyok. A hóditó török 
szultánoknak végre midének között legelőször 
az Athos lakossága hódolt meg, s e készségért 
nyert oly szabadalmakat, hogy a zárdahatóság 
engedelme nélkül nemcsak török, de még 
keresztyén idegen sem teheti lábát a félszigetre, 
és a szultán csak annyiban gyakorol reá fön-
hatóságot, hogy egy kis török csapatot tart 
Karyaes-ben és szerény évi adót fizettet ma
gának. 

A mi végre a belberendezést illeti, ez az 
intézmény előállásának megfelelőleg négyféle. 
Vannak a szenthegységen zárdalakók vagy szer
zetesek és vannak remeték; e két osztálynak 
mindenike ismét szigorúbb vagy enyhébb sza
bályzatot követ. A zárdák között azok, melyek 
a szigorúbb szabályzattal bírnak, Coenobiáknak 
neveztetnek. Ezekben az élethossziglan ural
kodó apátnak feltóltenül engedelmeskedni, s 
előtte minden alkalommal leborulni tartozik 
minden egyes barát. Itt az egyesnek nincs sem 
joga, sem birtoka, s egyenlő ételben, ruhában, 
ha kell, ápolásban részesül minden társával, 
még az apáttal is. Sok tekintetben elütnek 
ezektől az enyhébb szabályzatu vagy úgyneve
zett „önelhatározó" zárdák (idiorrhythma mo-

nasteria). Itt mindig csak egy évre választatik 
az elöljáróság, még pedig több személyben, hogy 
soha egyeduralom ki ne fejlődjók. A szerzetes 
szabadon rendelkezhetik vagyona felett, külön 
lakást bérelhet magának tetszés szerint, ételről, 
ruháról maga gondoskodik, s többnyire csak az 
isteni tisztelet és a közgyűlés alkalmával jő 
érintkezésbe társaival. Hasonló viszonyban mint 
a szerzetesek, áll egymáshoz a remeték két 
osztálya is. Ezek közül az enyhébb csak „el-
vonult"-nak (anachoretos), a szigorúbb ellen
ben „önkínzónak" (asketes) mondatik. Ez elne
vezések tökéletesen kifejezők. Az elvonult remete 
nem ól még teljes magánosságban. Fizet a zár
dáknak egyszer-mindenkorra egy bizonyos meg
határozott összeget. Ennek fejében, élete betöl
téséig mind maga, mind egy vagy két társa, ille
tőleg szolgája, részére nyer: először egy kis 
kápolnával összekötött házacskát, valamely zár
dától 1 —2órányi távolságban; továbbá zöldségre 
való kertet, szőllőt, végre egynehány dió-, man-
dola- és cseresznyefát. Mindezzel élhet kénye-
kedve szerint, naponta háromszor imádkozik a 
kápolnában, vasárnaponként eljár a zárda
templomba, és különben nem törődik a világgal 
semmit. 

Egészen más az önkinzók élete. Az ilyen 
állapot elviselésére már csak az olyan életunt 
ember vállalkozhatik, kinek világ- és embergyü-
lölete fölöslegessé, sőt terhessé teszi még egyet
len ember társaságát is. Nem is kell az ilyennek 
ház, kert vagy szőllőhegy. Az őserdő legregé-
nyesebb pontjain, kiszögellő sziklacsucsokon, 
vagy az árnyékos völgyek valamelyik zugában 
tűnnek fel gunyhói vagy barlanglakásai az igaz
ság eme tökéletesen begyakorlott mestereinek 
(az asketes szónak ez az eredeti jelentése.) Ezek 
is, mint az előbbiek, saját kezök munkájával 
keresik kenyerüket, ámde sem kerttel, sem szől-
lőhegygyel vagy gyümölcsfákkal nem bírnak, 
ós bort egyátalában nem isznak. 

Az erdő vad gyümölcsei, egy kis babültet-
vóny és a zárdákból szolgáltatott kétszersült 
kenyér: ebben áll eledelök egész évben. És ha 
épen nincsenek elfoglalva sem eledelök kere
sésével, sem imádkozással, akkor szöveteket 
készítenek, rózsaolajat gyártanak, fából vagy 
szárúból faragványokat csinálnak, vagy a szen
teket ábrázoló kis képeket festenek, s mindezt 
elviszik a zárdába s kicserélik kétszersültért és 
ruháért. Ünnepnapokon vagy a zárdákba, vagy 
saját templomukba mennek. Mert vannak he
lyek a félszigeten, s neveiket a zárdák között 
fel is emiitettük, hol e remeték, bár teljesen elkü
lönítve élnek, mégis úgyszólván községet képez 
nek együtt, s közös templommal is bírnak. Ide 
járnak le az egyes remeték, s itt végzik el ün
nepnapokon azon imádkozást, melynek a hét
köznap óráiból is legalább nyolczat kell szen
telniük. 

Fölemlítettük már, hogy egyszer, de épen 
csak egyszer, volt veszélyeztetve a keleti ke
resztyénség e nagy vezeklő intézete a gazdagság 
által. De azóta a zárdáknak sem anyagi folyto
nos gyarapodása a jóllétre és fényűzésre, sem 
tekintélyűknek három világrészre kiterjedése, 
külső világi hatalom utáni kapkodásra a baráto
kat rá nem bírhatta. Mi ennek az emberi nem 
történelmében majdnem páratlan jelenségnek 
az oka ? Mi szülte azt, hogy sz. Péter patrimo-
niuma elenyészett, a sz. Basilius alkotta, csak
nem egyenlő korú község ellenben fennáll, és 
fennálland minden emberi számítás szerint még 
sokáig ? Nem más, mint az, hogy ez intézmény 
soha a világgal alkuba nem bocsátkozott, egy
házi jellegét hiven megőrizte, és soha sem enge
dett legkevesebbet is azon szigorú szabályokból, 
melyeket a 4-ik században élt kappadociai sz. 
Basilius a keleti világ szerzetei részére megha
gyott. Ezen rendszabályok is, megegyezőleg a 
nyugoti szerzetekéivel, az engedelmesség, sze
génység és szűziesség hármas fogadástételében 
összpontosulnak. De tökéletesebb, szigorúbb 
betöltése e fogadásoknak az Athos szerzeteseié
nél már alig képzelhető e világon. Az engedel
mességben — legalább a szigorúbb szabályzatu 
zárdákban — elmennek az egyéni akarat teljes 
kiirtásáig; a szegénységet — ezen zárdákban 
— oly betűszerinti értelemben veszik, hogy 
egyátalában semmivel sem szabad bírnia az 
egyes barátnak. De az „önelhatározó" zárdák
ban is legalább annyiban meg van szorítva a 
vagyonnal való szabad rendelkezés, hogy étel 
és ruha dolgában még a legjobb módú szerzetes 
is szigorúan le van kötve az általános szabá

lyok megtartására; nevezetesen: mindenféle 
állat húsát — a halakat kivéve — egyáltalán 
tilos enni; böjt idején — a mi pedig nyolcz 
hava az évnek — tilos ezentúl még a hal, a 
tojás, sőt az olaj is. Buhát ós egyéb kényelmet 
illetőleg semminemű vászon ágynemű vagy fe
hérruha nem türetik; még az ing is gyapjúból 
készült, ágyul pedig közönséges durva szőnye
get használnak. Olló vagy beretva egész isme
retlen dolog az Athoson, ós ha igen hosszura nő 
meg a haj, összefonva föltekergetik a magas 
fekete kalap alá. Mind e sanyargatásoknál 
azonban sokkal elviselhetlenebbek a virrasztá
sok. A nyugoti egyházban is megvannak az 
úgynevezett vigiliák, de oly kiterjedésben, oly 
következetességgel, mint az Athos zárdákban 
sehol sem gyakoroltatnak. Ezen, görögösen ag-
rypniáknal nevezett virrasztások tulajdonképen 
napirenden vannak nálok, mert minden éjjelből 
legalább négy órát kell imádkozásra fordítani. 
De nem igy az ünnepek előestéjén. Ekkor egész 
éjjel nem szűnik meg ének, ima és misemondás, 
ós napkelte után kezdődik csak még a rendes 
istentisztelet, sőt van rá eset, hogy egyes rajon
gók, nem elégedvén meg ezen kinzással, huszon
két órát is kitartanak folytonos imával és vir
rasztással, mignem erőtlenül rogynak össze. 
A mi végre a szüziességet illeti, ennek legjobb 
ellenőrei maguk a barátok. Ők viszik sajkáikon 
az idegeneket a nagy hajókról a félszigetre, és 
a szírazföld felé ők állítottak őröket, hogy soha 
nő a félszigetre lábát ne tehesse. Még a török 
csapat vezérének is hárem nélkül kell folytatni 
szomorú napjait. Az Athos hegyén nem szüle
tik ember, csak meghal — de köny ós emlék
jel nélkül. 

íme igy élnek, igy halnak az Athos hegy
ség vezeklői. De épen mivel itt oly rideg és 
szigorú komolysággal veszik a bűnbánatot, a 
kéjnek soha nem hódolnak, a világ örömeiről 
teljesen lemondtak, ép ezért kívánkozik ide 
annyi bűnös a görög egyház nagy birodalmából, 
és ezért oly nagy, oly állandó ez intézmény te
kintélye és befolyása a népre. Kérdés ugyan, 
vájjon valóban a lemondásban, a földi öröm 
megvetésében a test sanyargatásában áll-e az 
igazi bűnbánat; kérdés, nem helyesebb ós ke
resztyénhez méltóbb-e megküzdeni a világgal, 
mint visszavonulni abból a magányba, hol 
senkivel jót nem cselekedhetünk; de a ki már 
nem talál magában erőt szembeszállni a világ
gal, a ki csendet óhajt, a ki nyugalom után só
hajtozik s a világtól nem vár, nem kivan többé 
semmit, az nem találhat jobb helyet magának, 
mint az Athos zárdáit! 

Jurám/ Gusztáv. 

SERVADAC HECTOR 
KALAPOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT 

VERNE GYULÁTÓL. 
MÁSODIK RÉSZ. TIZEDIK FEJEZET. 

A Sattirnus világa. 
Egy hónap ismét eltelt. A Gallia folytatta 

pályáját, s vitte magával kisded népét, világ-
utján. Emberi bűnök ós szenvedélyek nem igen 
hatoltak be e kisded, s a sors által egymásra 
utalt nép kebelébe; azokat egyedül Hakabut 
Izsák képviselte, a maga önzésével, fösvény sziv-
telenségével, mely még itt is azon volt, hogy 
lehetőségig kizsákmányolja a helyzetet. A töb
biek ugy tekintették magokat, mint egy a föld 
körül evező hajó utasai, kiknek minden igyeke
zete arra irányul, hogy hosszú (két évig tartó!) 
együtt utazásukban magoknak s egymásnak 
minél kellemesebbé tegyék a kényszer által 
reájok parancsolt helyzetet. Várták az ut végét, 
s a megérkezést az otthoni révbe. Igaz, hogy 
nem várhatták azt súlyos aggodalmak nélkül; 
mert kérdés volt, — feltéve, hogy Palmyrin 
Bosette számításai egészen helyesek, s ők a két 
év elteltével ismét a földre érkeznek, — nem 
lesz-e az összeütközés olyan természetű, hogy 
végveszélyt hozzon mindnyájukra, ha addig el 
nem vesznek is. 

A rajok következő január 15-kén volt a 
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Gallia legnagyobb naptávolát elérendő; attól 
kezdve ismét közeledni fog a földhez és nap
hoz; de még kilencz-tiz hónap is el fog telni, 
mig annyira közel juthatnak a meleg forrásá
hoz, hogy a Gallia földje ismét termékeny lehes
sen, s a Hanza és &Dobryna embereket és álla
tokat megint a Kunyhó-szigetre szállíthasson 
vissza. Addig a tűzokádó hegy természeti mele
gétől kell táplálkozniuk : s hátha ennek tüzfor-
rása és melege ki talál, valamely előre nem 
látható okból, fogyni addig ? Ez a rémes gon
dolat sokszor nyugtalanította a kis társaság 
azon tagjait, a kik ilyes gondolatokra képesek 
voltak: Servadacot, Timaseff grófot ós Procop 
hadnagyot. Mert, mint minden csillagnak a 
világűrben (s minél kisebb, annál hamarább) a 
Galliának is az a sorsa : hogy kiégjen egyszer, s 
kihaljon végkép, ha belső melege kitombolta 
magát. És ha ez épen a most rajok viradandó 
esztendő folyamában, addig történnék, mig ők 
is a Galliára vannak még lánczolva ? — Eddig 
ugyan a jelek nem mutatták, hogy e veszede
lem közelednék. A vulkán belseje egyenlő erővel 

A Dobryna könyvtára eléggé el volt látva 
a csillagászatra vonatkozó, legalább elemi mü
vekkel, hogy a naprendszer e nevezetes tagjá
ról a legszükségesebb ismeretekhez juthassanak, 
miután Palmyrin Eosette sokkal inkább el volt 
foglalva saját szemléletével, mintsem ráért vagy 
hajlandó lett volna leczkét adni nekik a Satur
nus ismeretéből. A könyvből kiolvasták, hogy a 
Saturnus 29 földi év ós 167 nap alatt teszi meg 
körútját a nap körül, óránkénti 8858 lieunyi 
sebességgel; pályája 2287 millió lieunyi vonalt 
ir le, (mellőzve a századrészeket, a mint Ben-
Zouf szokta mondani). A bolygó testének kerü
lete, egyenlítőjénél, 90,380 lieu; területe 40 
milliárd négyzet kilométer, űrmértéke 666 mil
liárd köbkilométer. Egészben véve 735-szörte 
nagyobb a földnél, súlya azonban csak mint
egy 100 akkora, mint a földé, miből követke
zik, hogy tömöttsége még a víznél is csekélyebb. 
Tengelye körül tíz óra 29 perez közül fordul 
meg, minél fogva egy Saturnus-év 24,630 Sa-
turnus-napból áll; évszakai, tekintve tengelyé
nek erős elhajlását pályája lapjától, élesen 

központja felé tömörülve, egyenlítője körül 
visszahagyta magából tömegének egy részét, 
mely ismét három részre válva, gyűrűkben 
keríti a planéta testét s fogja köritn'i az idők 
végéig, ha valamely belső ok darabokra nem 
töri e gyűrűket, a mikor darabjaikból meg
annyi holdak lesznek. A Saturnusról magá
ról nézve, abban a perezben, mikor a gyűrűk, 
mint óriási szivárvány körive, a szemlélőnek 
feje fölött a zeniten állanak, egyetlen fényes 
övnek látszanak; de kissé oldalról nézve vilá
gosan meg lehet egymástól a három gyűrűt 
különböztetni. 

A Galliáról nézve, mikor annak láthatá
rán a Saturnus felkelőben volt, maga a planéta 
mint setét tojásdad test látszik felemelkedni a 
Gallia tengeréből, körive, gyűrűi fényboltoza
tától, mig a láthatár köröskörül csillagok fény
pontjaival ragyogott behintve! 

(Folyt, követk.) 

A SATURNUS ÉS HOLDJAI. , A SATURNUS ÉS GYŰRŰI. 

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 

égett folyvást. Láváját egyenletes módon hányta 
ki magából, s az folyvást olvadásban tartotta a 
köröskörül befagyott tengert, azon a kis kör
nyékben, hova tüzes hullámai ömlöttek.. 

Deczember 15 dikén a Gallia 216 millió 
lieunyire volt a naptól, közel már pályája 
nagy tengelyének végpontjához; most már ha
vonként nem haladott többet 11—12 millió 
lieunél. 

E rómletes távolban egy uj világ tűnt föl 
a Gallia-lakók, s különös a Palmyrin Eosette 
vizsga szemei előtt. A Saturnus világa, mely
nek pályakörébe a Jupiteré után érkeztek 
világ-utasaink. A két nagy planétához való 
közelségük azonban nagyon különböző volt. 
Jupitert alig 13 millió lieunyi távolból szemlél
hették ; mig a gyűrűs planétától nem kevesebb 
mint 173 millió lieunyi távolság választotta el, 
s igy annak zavaró hatásától utjokra mitsem 
tarthattak. De ez a távolság is kétszerte kisebb 
volt, mintha a földről nézték volna a Saturnust, 
melyet innen sokkal jobban szemügyre vehet
tek annálfogva. 

megkülönböztethetők s egyenként körülbelől 
7—7 földi év tartamuak. 

De a mi a Saturnus-lakók (ha vannak !) 
éjeit, a naptól való rengeteg távolság daczára, 
fényesekké teszi: első sorban a nyolez hold, 
mely e planétát folyvást körül udvarolja, s me
lyek közül hat elég közel van hozzá arra, hogy 
fényesen világítson éjein. E holdak nevei na
gyon mythologiaiak, a földi csillagász szótár-

| ban: Midás, Eucelades, Téthys, Dióne, Ehéa, 
Titán, Hyperion és Jápet. A legközelebb járó, a 
Midás, csak huszonhét órát vesz igénybe egy 
körútjára, ur# körül; mig a Jápet, a legmesz-
szebbi, hetvenkilencz napot; amaz csak 34 
ezer, emez 910 ezer lieunyi távolban jár a 
Saturnus felületétől. 

De holdjainál még több fényt ad a Satur
nus éjeinek: hármas gyűrűje. 0 az egyetlen 
planéta, mely gyűrűkkel van környezve. Mintha 
az örökkévaló meg akarta volna mutatni a 
föld lakóinak, a planéták eredetének és képző
désének módját: jelt hagyott arról a Saturau-
son, a mint testének tömege összébb húzódott 

Egyveleg. 
A villanyosság mint — kocsis. Az amerikai „Live 

Stdck Journal" szerint a villanyosságot lovak haj
tására kezdik használni Amerikában. A kocsis ülése' 
alá villanydelejes vasdarabot alkalmaznak, melyből 
sodrony vezet a lószerszámon végig a zabolához, 
mig egy másik sodrony a nyeregtartóhoz van ve
zetve, ugy hogy az állat hátgerincze valóságos 
delejes körnek képezi egy részét. Egy hirtelen jövő 
villanyütés, melyet a kocsis tetszés szerinti időben 
alkalmazhat, a legdühösebben elvadult lovat is meg
állásra birja, mig a kisebb ütések bámulatosan 
ügyes járásra és ha kell, gyorsaságra késztethetik a 
leggyarlóbb gebét is. 

Különös knt. Wise County-ban, Észak-Ameri
kának Texas nevű államában igen sajátságos kut 
ejti bámulatba e környék lakóit. Noha e kut 110 
lábnyi mély, s az évnek bármely szakában bőven ad 
vizet, valahányszor 12 óráig'egy húzómban északi 
szél fujt, egy csöpp vizet sem lehet abból meriteni. 
A viz egészen eltűnik belőle s csak később kerül 
vissza. 
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A műcsarnok. 
Lassankint mégis csak haladunk, már a 

mennyire egy szegény nemzettől telhetik. Más 
országok, igaz, boldogabbak; azoknak a kor
mányok emelnek kulturális és müintézeteket, 
melyeknek feladata a nemzet szellemi elöhala-
dásának emeltyűit képezni, a „felsőbb" gond
viselés látja el őket azokkal az eszközökkel, 
melyek nélkül magasabb fejlődés nem képzel
hető, a nélkül, hogy egy fillérrel kellene hozzá
járulniuk azok létesítéséhez azonkívül, a mit 
adóban úgyis be kellett fizetniők. Mi sokáig 
nem voltunk hasonló szerencsés helyetben s a 
magánosok lelkesedésének kellett előállani, hogy 
a kormányok mulasztását pótolja. S valóban, 
mig Európában alig is van ország, melynek 
minden egyes művelődési intézete ne valamely 
uralkodónak lenne ereznél állandóbb emléke, — 
minálunk alig van oly mivelődési intézet, me
lyet ne lelkes honpolgárok áldozatkészsége 
állított volna föl. A magánosok önkénytes 
adományai által jutott nálunk büszke hajlékhoz 
a tudomány, a művészet s mig másutt majd 
minden közintózeten az államhatalomnak lát
szik keze nyoma, addig minálunk minden ha
sonló intézet fölött maga a nemzet szelleme lebeg. 

Hű tükre az hazánk évszázados történe
tének, a mikor a nemzet sorsát ellenséges kor
mányok intézték idők hosszú során keresztül. 
A nemzet nemcsak önmagára volt hagyatva, de 
fejlődése útjába még mesterséges akadályokat is 
gördített a hatalom. De elég volt a nemzetnek 
egyszer fölismernie a helyzetet, hogy öntudatra 
ébredve, kezébe vegye ós el ne ejtse sorsát azon 
a téren legalább, melyet nem korlátozhat semmi 
földi erőszak, mert a szellemnek a birodalma az. 

S igy lőn akadémiánk, igy színházunk, igy 
muzeumunk s a szellem kultuszának annyi más ; 
oltára, melyen hazánk szerelmének s a nemzeti 
fenmaradásban vetett szent bizalomnak Vesta-
tüzeit ápoljuk s kialudni nem engedjük többe 
soha. 

El voltunk hagyatva sokáig. De ki merné 
tagadni, hogy van abban lélekemelő, elmond
hatni : a mi kévésünk van, a magunk erejéből 
telt ki. A megpróbáltatás idejét kiállottuk s dia
dalmasan állottuk ki. Kedvezőbb napok virrad
tak ránk, a mikor már nem szükséges küzde
nünk akadályokkal, sőt á mikor már támogatásra 
is számíthat a nomzet onnan, a hol azelőtt csak 
ellenkezésre talált minden fejlődési törekvésünk: 
maga a kormány részéről. 

S most karöltve haladhatnak nemzeti és 
átalános mivelődési törekvéseikben. S halad
nak is. Elmondhatjuk, hogy ezen a téren a kor
mány igen ügyesen tudott legyőzni minden 
oppozicziót, mely az előbbi kormányoknak 
annyi bajt okozott. Megadta magát neki, igy 
győzte le. S ma már alig van kulturintézetünk, 
mely ne az állam hatalmas támogatása mellett 
teljesítené magasztos küldetését, még azok is, 
melyek nem részesülnek egyenes államsegély
ben ; mert hisz a mivelődési áramlat olyan ter
mészetű, hogy azt nem akadályozni már hatal
mas előmozdítás. 

Üröm látni, hogy ez a nem akadályozott 
szellem mennyit tőn pár ev alatt a mivelödés 
terén. Csak a fővárost tekintsük. Legszebb palo
tái kulturintézetek és iskolák. Minden város
résznek van legalább egy iskolája, melyre 
architektúrái szempontból is büszkén tekint
het. Az állampénztárból, vagy legalább a keze
lése alatt levő alapítványokból emelt épületek 
pedig inesszeföldön ritkítják párjukat. A budai 
es lipótvárosi állaingymnázium, a vegytani és 
élettani intézet, uj klinika, az egyetemi könyv
tár, a nemzeti színház bérháza mind impo
záns, feltűnő paloták, s most nő a földből, 

hatalmas méretekben az uj dalmü-szinház a 
sugárúton. Mind néhány rövid esztendő müve 
csak. 

. . . Ide szándékoztunk jutni — a sugár -
utra. Már maga is egész építészeti műtárgy-
gyűjtemény stylszerü nyaralóival, nagyszabású 
bérházaival és középületeivel, melyek között 
egyenesen, büszkén vonul el a fasorokkal beülte
tett, fával, aszfalttal és finom poronddal borított 
hármas ösvényü utcza, hosszu-hosszu vonalban. 

Itt nyitják meg e hó 8-án a képzőművésze
tek elkészült csarnokát. Jelen lesz a király is és 
a trónörökös, a ki a műcsarnoknak védnöke. 
Ez ünnepélyes alkalom támasztá bennünk a 
gondolatokat, melyeknek a fentebbiekben meg-
kisérlettük kifejezést adni, mert maga e megnyi
tás is élénk illustrácziója annak,amit mondunk. 

1863 tavaszán történt, hogy több buzgó ha
zafi törekvésének végre sikerült megalakítani a 
képzőművészetek országos társulatát, melyek
nek nálunk ezelőtt is voltak hivatott mivelöi, 
de csak olyatén módon, mint egykor színművé, 
szetünknek: szórványosan, elzüllve, közös ka
pocs és középpont nélkül. E központot megal
kotni volt a szövetkezés czélja, s gróf Andrássy 
Gyula volt első elnöke. A társulat elég szeré
nyen kezdte,—kiállításokat rendezett, a tagok 
évi dijaiból képeket vásárolt, azokat kisorsolta, 
s a tagok számára albumlapokat adott ki. De 
már ez is elég volt kezdetnek. 

1865-ben, midőn az akadémiának már pa
lotája volt, itt nyert a képzőművészeti társulat 
elhelyezést kiállításai számára. De a helyiség 
nem felelt meg a czélnak, szűk is volt, félre is 
esett s a közönség gyéren látogatta és a párto
lás csökkent. Hiába volt, hogy az 1867-ben kor-

I mányelnöksógre hivott Andrássy lelépte után 
Piilszky Ferencz az uj elnök s a választmány is 
elnökével Ráth Györgygyei mindent elkövet
tek a közérdeklődés nagyobb felköltése végett, 
hiába fordítottak több gondot az albumlapokra, 
hiába közöltek azok művészi rézmetszeteket és 
rézkarezokat az első évek kőnyomatai helyett, 
hiába kezdték meg az „országos képtár" műre
mekeinek kiadását, — a pártolók száma ugyan 
nőtt, de az még mind nem volt elég ama nagy 
czél elérésére, mely a társaság szeme előtt lebe
gett. Még az országgyülésileg megszavazott ál
lamsegély sem adta meg az óhajtott lendületet. 

Mind szilárdabb lett a meggyőződés, hogy 
a társulat csak akkor fogja valósithatni télada
tát, ha a képművészeteknek állandó otthont 
teremt, művészeink, ugy a hazában, mint a 
külföldön élők, műveinek találkozó helyet biz
tosit tisztán e czélra emelt és fölszerelt alkal
mas helyen. 

Igy született meg a műcsarnok eszméje. 
S már 1872 elején bizottság küldetett ki, mely 
ez eszme valósításáról gondoskodjék. E bizott
ság Ráth György elnöklete alatt, a ki ez ügyben 
a legnagyobb buzgalmat fejtette ki, el is járt 
tisztében, s a várt eredményt biztosító első 
lépése az lett, hogy a minden mivelődési czélra 
örömest áldozó főváros a társulat kérelmére 
erre ruházta át azon jogát, hogy a sugárúti tel
kek közül egyet valamely kulturális czéllal biró 
épület számára a kisajátítási áron megtarthas
son. A telek meg is választatott a sugárút déli 
oldalán az oktogonon tul a harmadik házcso
portban, s az a vételár kifizetése után az épitő 
társulattól a képzőművészeti társulat birtokába 
ment át s ezzel az ügy kilépve a puszta kezde
ményezés stádiumából, — a műcsarnok fölépí
tésére lehetett gondolni. 

Ezt tetemesen megkönnyebbité, hogy a 
„nemzeti képcsarnok - egylet", melyet József 
nádor emlékére bold. Kubinyí Ágoston, a nemz. 
múzeum akkori igazgatója alakított, mint a 
képzőművészeti társulattal különben is egy

irányú egyesület, ezzel összeolvadt s 28,748 
frtnyi vagyonát a képzőművészeti társulatra 
ruházta. De még inkább elősegité egy más kö
rülmény. A megvásárolt telek ugyanis a társulat 
czéljaira nagynak találtatott, s igy történt, hogy 
a főváros beleegyezésével, a telek fele része 
55,000 frtért eladadott a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumnak a tervezett országos min
tarajztanoda számára, melynek összeköttetése 
a műcsarnokkal mind a két intézet czéljait elő
segítheti. 

A képzőművészeti társulat ugyanekkor há
rom díjjal pályázatot hirdetett a műcsarnok 
épitési terveire, s elhatározta, hogy az építendő 
műcsarnokban az iparművészeti múzeum szá
mára is alkalmas hely engedtessék, melyért ez 
6000 frt évi bórt fizetend. Az épitési költségek 
még fedezetlen részének beszerzésére külön bi
zottság alakult, s az e czélra sorsolást rende
zett 50,000 frt értéket képviselő képgyűjte
ményre, melynek nem egy értékes darabját 
hazai művészeink ajándékozták. 

A műcsarnok épitési terveire kihirdetett 
pályázat nemcsak a hazában, de a külföldön is 
érdekeltséget költött, ugy hogy a határidőre 85 
pályaterv érkezett be, csaknem fele külföldi mű
építészektől. A pályabirák az első dijat (100 db. 
20 frankos arany) Láng Adolfnak, a másodikat 
(60 — 20 frankos) Halmai Andornak, a harma
dikat (40 — 20 frankos) Förster Emilnek ítél
ték oda. Az első terv mind a díszes külsőre, 
mind a belső berendezés czélszerü voltára nézve 
kitűnt társai közül, tehát a kivitelre nézve is ez 
fogadtatott el. Nem nagyszerű dolgot konczi-
piálni, s azt miniatűr-alakban vinni ki, hanem 
a helyi viszonyokhoz mért s e helyen kivihető 
tervet készíteni volt a czél, s ennek a Lángé 
teljesen megfelelt. 

Az ügy ezzel jó kerékvágáson haladt, s most 
már a külvilág is nagyobb figyelmet szentelt 
neki. Majláth György országbíró elfogadván a 
műcsarnoki országos bizottság elnökségét, min
den tőle telhetőt elkövetett az ügy érdekében, 
s magas állása és összeköttetései mellett sikerült 
megnyernie ama körök támogatását is, melyek 
ez ideig meglehetős lanyhán tekintették ez egész 
törekvést. Felhívására már 1875. május elejéig 
165,000 frt gyűlt össze, a pártfogók és alapítók 
részéről. Maga a királyi pár nyitá meg a fényes 
névsort, a trónörökössel, ki ö Felsége engedel
mével a társulat védnökségét is elfogadta és 
József, Albrecht, Vilmos főherczegekkel s Mária 
belga királynéval, a boldog emlékezetű József 
nádor leányával. A főváros hölgyei fényesen 
sikerült műelöadást rendeztek, mely 3110 frtot 
jövedelmezett. A fővároson kivül, mely 15,000 
frtnyi alapítványt lett, majd minden nagyobb 
város, számos társulat és intézet s társas életünk 
legismertebb nevei találhatók az alapítók soro
zatában, köztük a társulat buzgó alelnökéé, gr. 
Erdődy Sándoré. A művészek magok hazafias 
készséggel siettek beküldeni a sorsolásnál nye
reménytárgyul szolgálandó festményeiket. 

Most már pályázatot lehetett hirdetni a 
műcsarnok fölépítésére is. A tervező 234,801 
írtban irányozta elő azok költségeit, s a pályá
zatnál Kéler Napóleon átalán-ajánlata fogadta-
tatott el, ki 209,000 frtért vállalkozott az építés 
kivitelére. 1875. ápril 15-én történt meg az első 
kapavágás, június 26-án tétetett le a sarokkő, s 
szept. 26-án már megkezdődött a födél felrakása. 

Mivel a belső díszítés költségeire még mint
egy 50,000 frtra volt szükség, ez összeg erejéig 
tehát a társulat törlesztési kölcsönt kötött az első 
hazai takarékpénztárral, kedvező föltételek mel
lett. A belső díszítési stucco-munkákat 30,000 
frtért Kéler Napóleon építész, a festést Láng 
Adolf vállalta el 20,000 frtért. 

Ez alatt fölépült a műcsarnok szomszédsá-
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gában az országos mintarajztanoda palotája, a 
műcsarnokéval összehangzó ízlésben, ugy hogy 
e kettő a sugárútnak már eddig is a legneme
sebb stylü épületcsoportját képezi. Még inkább 
szembe fog ez ötleni, ha a szomszédos, még 
üres telek is hasonló harmonikus stylben épül 
föl, a mi meg is fog történni. Ide jön ugyanis 
majd a tervezett zene-akadémia és a festő-ter
mek, mely czélra ő felsége Trefort közoktatás
ügyi miniszter előterjesztésére az udvartartás 
költségeiből 30,000 frtot engedélyezett a képző
művészeti társulatnak. 

Három év alatt kellett volna a műcsarnok
nak elkészülni és ime, a határidő még el sem 
érkezett s a pompás épület készen áll. És pedig 
nem az elsietés, hanem a műgond nyomaival 
ugy külsejében, mint benső berendezésében és 
díszítésében, mely méltó dicséretére válik ugy a 
tervező, mint az építész tehetségének és ízlésé
nek. A műcsarnok olasz renaissance stylben 
épült, mint a mely a modern szükségletnek leg
inkább megfelel, nagy és egyszerű alakzatokat 
nyújt s azonkívül, hogy alkalmas disz és pompa 
kifejtésére, mai időben a nyilvános épületeknél 
leginkább megszokott. Az épület kívülről, hom
lokzati oszlopsorával, három kapujával s nagy 
ablakaival tetszetős a szemnek, belső diszitése 
oly fényes és ízléses, hogy a legmagasabb mű-
igényeknek is megfelel. Különösen meglepő 
szép a lépcsőház, melyet szines márvány- és 
porphyr stucco-oszlopokon nyugvó boltozat s 
tojásdad kupola borit, folytatást nyerve az eme
leti előcsarnok sikboltozatában. Mind a kető-
nek diszitése pazar gazdagságúnak mondható. 
Különösen a kupola és az előcsarnok mennye-
zetdiszitése művészi kivitelben és ízlésben is 
ritkítja párját. A kupola a művészetek, neve
zetesen a fesztészet, szobrászat, építészet, rajz, 
rézöntészet, műipar és a műtörténet személye-
sitéseit, míg az előcsarnok az Öszhang, Szépség, 
Valóság és Képzelet négy allegorikus alakját 
tünteti föl. A csarnok benső falán zöld már
ványlapokon arany betűkkel föl vannak vésve 
a pártfogók nevei. 

A lépcsőház, kupola és előcsarnok díszíté
sének bőven aranyozott kapiteljei és friesei 
Marhenke szobrász müvei. A falfestés figurális 
része jeles művészünk, Lotz Károly legsikerül
tebb ilynemű müvei közé tartozik, mig az 
ornamentikái rész maga a tervező, Láng Adolf 
nagy gonddal készített sajátkezű festménye. 

A műcsarnok épületének szélessége 16° 4' 
5", mélysége mintegy 21° Az egész beépített 
terület 330 Q 0 . Ehhez járul a csinos parkká 
alakított 26 • ° -ny i udvar, melynek közepén 
gyönyörű stylszerü majolika kut szökteti föl 
vízsugarát. Fischer I. müve és ajándoka. 

Az épület alsó helyiségeit a lépcsőkön és 
üveges folyosókon kivül műipar-muzeum, vagy 
is hivatalos nevén: „a nemzeti múzeum müipari 
osztálya" foglalja el három teremmel. Erre 
következik a félemelet, mely szintén az iparmu-
zeumé, öt kiállítási és egy rajzteremmel. Végre az 
emeleten van a tulajdonképi a műcsarnok, három 
irodával, hét kiállítási teremmel, és a választ
mány számára berendezett tanács-teremmel. 
A kiállítási termek közül csak egy van felső vilá
gítással ellátva, mig a többiek a nagy stylszerü 
ablakokon keresztül nyerik a világítást. A csar
nokok ablakai szines és halvány üvegtáblákkal 
vannak ellátva, melyeket Roth üveges a kultu
rális intézet iránti tekintetből készített és aján
dékozott. 

A műcsarnok épülete nem csak egeszében 
tesz kedvező benyomást, de sok építészetileg 
érdekes részlet is van benne. így pl. a boltoza
toknál legkülönbözőbb nemei alkalmazva van
nak i t t , s különösen figyelemreméltó a két 
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nyolczszegletes terem és a lépcsőház boltozata, 
melynek alapidoma négy bolthajtás által beive-
zett hosszas négyszeg, mely iveken ismét négy 
más bolthajtás emelkedik s azok tartják az ovál-
kupolát. 

A műcsarnokban végbefejezéséhez közeleg 
ugy a belső berendezkedés, mint az iparmuzeumi 
és képzőművészeti tárgyak kiállítása. Ez utóbbit 
hazai és külföldi jeles művészek beküldött fest
ményei oly gazdaggá tették, hogy e tekintetben 
is méltó megnyitása lehet a képzőművészetek 
csarnokának. Magától a kiállításról annak ide
jében] fogunk megemlékezni, mig az iparmű* 
zeumról egy külön czikkben talál értesítést az 
olvasó. 

Az iparmúzeum. 
Európa földje megrendült. Keleti részében 

egy végzetes fajharcz dúl, s végzi iszonyatos 
munkáját, olyat, mely előtt gyászba borulhat 
az emberiség géniusza. A midőn a nyugot nagy 
társadalma kebelében lakozó nemes ösztönök 
föllobbannak, s az egykor dicsőségnek tartott 
és hirdetett harczot, mely embert igáz és em
bert öl, már csak nyűgnek érzik, oly nyűgnek, 
mely alól menekülni kell, — a midőn ott mind 
nagyobb és nagyobb tért hódit az a tudat, mely 
azt vallja, hogy az emberiség oly szabadságra 
termett, melynek alapja a béke, fegyvere a 
munka, győzelmi bére, dija az emberiség sorsán 
való javítás, az emberi élet szépítése, nemesí
tése: akkor látjuk a keletet, mint vérzik egy 
vad, irgalmatlan fajharcz csapásai alatt, mint 
kelnek e harczból oly rémek, a melyeknek léte
zésében hinni szivünknek, eszünknek egyaránt 
nehezére esik. Igen! nehezére esik e hit , s ha 
valami, ugy ez a körülmény bizonyítja be leg
világosabban, hogy a korszellem varázsvesszője 
nemzetünk testét megérintette, e test átalakul, 
a testtel átalakul az eszmék köre, s mind a 
kettő együtt oda vezet a szabadság útjára, mely
nek alapja a béke, élete a nemes irányban való 
tovafejlődés. 

Hiszen mi már odáig jutottunk, hogy oly 
időben, a melyben tőszomszédságunkban vég
zetes események folynak, melyek izgató hatást 
gyakorolnak reánk, mozgalmakat idéznek elő : 
mi már megosztjuk a munkát. A mig egy nagy 
rész az események közvetlen sodrában úszik s 
ugy, a mint ezek hullámzanak, majd remél, 
majd lemond vagy épen kétségbeesik, hogy 
ismét reméljen, addig egy kis rész félrevonul, 
kerüli a folyvást váltakozó napi események sod
rát, s azt teszi, mit tesz az a földmives, ki a 
tomboló harcz közepette is a földbe ereszti az 
eke vasát, előkészíti a jövőt oly munkával, mely 
nélkül semmi győzelem eredménye biztosítva 
nincs, nem lehet, mely alapföltétel, mert tőle 
függ a fennmaradás, a lét. 

Sokra, igazán sokra vitte a magyar! S ez 
szerencséje. Ha valami, ugy az, hogy előre néz 
s oly hatalomnak rakja le alapköveit, a mely 
hatalom a milyen békÓ3, oly legyőzhetetlen is, 
a művelődés hatalmáét: ez életrevalóságának 
legbiztosabb s egyszersmind legszebb tanújele is. 

Megszállja az ember lelkét ily gondolatok 
sora, megszállja a hit s bizodalom ereje, a mi
dőn a napiesemónyek izgalmas sodrából, kivált 
pedig abból a körből menekül, a melyet bizo
nyos blazirtság s oly neme a kosmopolitaságnak 
szállott s rontott meg, mely kidobta magából 
egy kisebb kör, egy nemzet szeretetét s e szere
tet helyébe tette az önzést az az ál-világ
polgárság, mely nem bir fölemelkedni az igazi 
világpolgárság magaslatára, oda, a hol az igazi 
emberszeretet tana tündököl, s leirja a tan első 
tételét: szeresd az összes emberiséget, hass 
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abban a körben, a mely körülfog, melyre mun" 
kád áldása szállhat — vagyis nemzeted köré
ben, melynek létele nem véletlenség, hanem 
törvényes kiegészítő része egy nagy egésznek. 
— Az a faj, mely ezt nem érti, nem birja föl
fogni, mely nem látja be, hogy hamis az a kos-
mopolitaság, mely kiveszi az egyént a közösség
ből s mint önczélt kergeti polustól-polusig — 
czél és haszon nélkül, s hogy az igazi kosmo-
politaság az, mely szilárd alapon olyat létesít, 
a minek áldásában az emberiség osztozik 
az a faj mintha fölszaporodott volna nálunk. 
Jól esik e körből kimenekülni s szemügyre 
venni azt, a mi tiszta alapon, a korszellemmel 
számot vetve, számot vetve a körülményekkel 
is, a jobb jövőt előkósziti. 

* # # 

Mint az ifjú ara ugy csinosodik, épül-szó-
pül Budapest sugárutján az a ház, melynek 
homlokzatán arany betűk azt hirdetik, hogy 
egyesült erők a művészet ápolására emelték. 
Maholnap megnyílik, s a megnyitás perczétől 
kezdve tényezővé válik közmivelődósünk áram
latában. 

Ez a diszes ház még épülőfélben volt s 
máris menedéket adott egy kimondhatatlanul 
fontos más tényezőnek is, mely eddig részekre 
szakadva, csak tűrt vendége, mostoha gyer
meke volt más intézeteknek, noha létjoga két
ségtelen, fontossága elébe vág nem egy intézet
nek, melynek létezése bár szintén jogosult, még 
sem tartozik az „égető szükségek" rovatába. 

Az iparmuzeumot értjük, mely ugy a mint 
gyűlt, csak vendég volt, rendezetlenül ugy szo
rongott, a mint tudott, nem volt okulás, hanem 
csak kíváncsiság tárgya. Már pedig idő haladtá
val mind több és több hang szólal meg az ipar 
mellett, kezdi hangoztatni a műipart, háziipart, 
sokszor belátásból, sokszor ösztönszerűen. Mind 
a kettő igen természetes, igaz hang, mert a gőz 
ós villamosság forgalma szédítő gyorsasággal 
lüktet, megteremti a modern államot nagy 
szükségeivel, követeléseivel, — a megszokott 
ősi források nem adják meg többé a szüksége
set, ujakat kell nyitni s a hol csak lehet, régie
ket, bedugultakat újból folyásra birni. 

A műipar megragadja a nyers anyagot, 
átalakítással emeli az értéket, s ez nagy sor, 
mert versenyhez vezet, a melyben az absolute jó 
a győztes. Hogy a műipar sikert érjen, arra 
mellőzhette ml szükséges, hogy végrehajtó erői 
a segédeszközök dolgában, főképen pedig értelmi 
tekintetben emelkedjenek s ez csak ugy érhető 
el, ha számos más tényező összejátszik, főképen 
pedig működik az oktatás, az elemitől fel a 
szakoktatásig. 

Itt azután érvényesül a szemléleti rész, 
mely a törekvő elé a minták rendszeresen ösz-
szeállitott sorait állítja, irányt jelöl, ízlést fejt, 
eljárást magyaráz, fejlődést tanít, szóval hűsé
ges, megbízható kalauza a tehetségnek. 

Ezzel aztán körülbelül ki van mondva az 
iparmúzeum létének jogosultsága és feladata is. 

A mint már észre is vehetjük, a tárgysorok . 
rendszerébe beléjátszil a műtörténelem, mely 
az iparágak fejlődéséről szól, az iparágak önál
lósága, a fejlettség foka, a jelleg akár kor, akár 
nemzet, akár végre egyes vidék szerint véve, az 
egyes, önállóknak vett iparágak egymásközötti 
kapcsolata s így tovább föl, a hol az ipar a mű
vészetbe átkalauzol. 

Mindez bizony nehéz feladattá teszi a ren
dezést, annál nehezebbé, minél nagyobbak a 
hézagok, a melyeket majd csak időhaladtával 
lehet betölteni. 

Ily hézagok pedig a mi ifjú iparmuzeu
munkban még igen tetemesek, a rendezés szer-

' felett nehéz volt s épen azért csak elismeréssel 

44. SZÁM. 1877. xxrv. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 699 

adózhatunk dr. Pulszky Károlynak, ki derekasan 
s nem kisebb tárgyismerettel, mint buzgósággal 
oldotta meg a feladatot. Némi tárgyismeret 
mellett egyszeri átkalauzolás után legott eliga
zodhatunk R bemélyedhetünk a részletekbe is, s 
hogy ez lehetséges, ez dicséri a követett rend
szert. 

Mielőtt a csoportok vázlatos ismerteté
séhez nyúlnánk, szóljunk pár szót a keletke
zésről is. A tárgyak egy része az idők során a 
magyar nemzeti múzeum régiségosztályánál 
gyülekezett sRómerFlóris által alkalom szerint 
szaporittatott; hozzájárult Xántus János kelet
ázsiai gyűjtése, a Szalay-féle gyűjteményben lé
tezett alkalmas tárgyak; az a mit a háziipar 
terén megindult mozgalom nyújtott; a rendszer 
megalkotását azután azok a vásárlások tették 
lehetségessé, a melyeket dr. Pulszky Károly a 
bécsi világtárlaton eszközölt s a melyeknél a 
legnagyobb hézagok betöltése volt mértékadó, 
végre hozzájárultak azok a tárgyak is, a melye
ket Pulszky Károly közbenjárására külföldiek 
ajándékoztak. 

És most lássuk a sorok vázlatát. 
A mély földszint első terme a szövő és 

fonóiparé, beleértve a háziipart is. Itt képviselve 
van Japán, Egyiptom, Szerbia (Kállay gyűjte
ménye) ; kiválóan szembetűnnek a velenczei és 
spanyol varrott csipkék s a magyar háziipar 
tárgyai, melyek között az öltözetek jó leczkét 
szolgáltatnak a modern díszítés képtelenségeire 
nézve. Kitűnik, hogy a valódi magyar diszités 
kiválóan stylszerü, az öltözet szabásához alkal
mazott s épen azért szép. 

A második terem a keramikáé, sok kivá
lóan szép és teljes sorozatokkal. Itt a modern 
majolica után jönnek az angol faldiszek; Min-
ton-tól egy pompás fekete porczellán tányér, 
melynek domború diszitménye reárakottak, fehé
rek, kiváló technikát követelnek (ára 210 frt!); 
jön régi és új Wedgewood, a német, franczia, 
olasz modern cserépedények sorozata; bajor és 
magyar diszes kancsók a múlt századból, mint 
iparműtörténelmi tárgyak. Következnek a Delft 
japáni utánzatok, köztök Eggertől egy pompás 
váza; olasz majolica a XVII. és XVIII-dik szá
zadból; urbinói szép tányér 1580-ból; német 
kőedények (Steingut) Siegen és nürnbergi ipar, 
részben kitűnő, természetes zbmánczczal. Erre 
jön Pulszky hozománya: a legrégibb eredeti 
persa fali diszitmények; erre görög antik tár
gyak; cyprusi edények (Zichy Ferencz gróftól) 
római terra sigillata edények, mellettök keletiek, 
épen olyan sigillaták mint a rómaiak; Borneo, 
Siam edényei, China és Japán mázatlanjai; erre 
japáni s chinai mázasok pompás színezetekkel 
s gyárak szerint rendezve (Jeddo, Miaco, Kiota, 
Nagasaki, Kanton, Nanking), ezek között kivá
lóan érdekes a repesztő ipar, mely az edény 
mázát sajátságos sejtalaku repedezésre kény
szeríti s azok az utánzatok, a melyeket a japá-
niak európai, XVIII-dik századbeli edények után 
készítettek. Azután jönnek az európai chinai 
utánzatok (Meissen, Pétervár, Herend, Berlin 
és régi bécsi). 

A félemeletbe fölvezető lépcső falán diszes 
szövetek és remekbe varrt lószerszámok ékesked
nek. A legközelebbi teremben van üvegipar: 
régibb cseh csiszolatok, osztrák jelenkoriak, 
német zománczos üveg, a kiválóan finom angol 
u. n. ólomüveg, orosz zománczosok oly díszítés
sel, a minőt az orosz hímzéseknél is láthatunk; 
jönnek japáni pompás lakkok, ezek között a 
remek faragott lakkok (vastag réteg remek dom
borműve vésve); China, India (Pendsáb), persa 
lakkok; berakott chinai és japáni tárgyak, ugyan
onnan fafaragványok, melyek között csak a 

I régiek szépek, az ujak, pld. fényképrámák 
már hanyatlást mutatnak; európai fafaragvá
nyok ; préselt bőrök; a falakon velenczei tükör, 
üvegmozaik és csillár; kiválóak még Velencze 
modern opál, arany ós avanturin üvegei, az 
antikok s a terem kincses szekrénye, benne egy 
pompás persa könyv— Saadi versei; egy pompás 
lakkszelencze, melyet az angol-chinai háború 
alkalmával Metkalf a pekingi palotából rabolt 
el, s Duka Tivadarnak adott; rubin-üveg, chinai 
áttört elefántcsont munkák. 

E teremben vannak végre a párisi Fourdi-
nois felülmúlhatatlan fafaragványai is. 

A következő terem a fa és kődiszitmé-
nyekó, melyek már szobrászati jelleggel birnak. 

A legközelebbi terem a porczellán alakoké, 
főképen China ós Hollandia van képviselve 
benne. 

Ezután egy terembe lépünk, melyben min
denekelőtt az ötvösmunkák szegezik le figyel
münket. Itt pompás chinai filigránok (jelesen 
egy remek jógmadártoll) mellett indiai és abys-
siniai, továbbá svéd munkákra akadunk. A mi 
azonban kiválóan szép ós egyszersmind jó 
leczke azoknak, a kik oly nagy garral kürtölik 
az uj iparágak üdvösségét, nem gondolva azzal, 
vájjon van-e erre a nemzetben hajlam, az elő
ször a Castellani-gyár több arany remeke és — 
ki hinné! a magyar ötvösség sok tárgya ugy, a 
mint az még ma is inkább háziipar mint „mű
ipar" utján készül! Vannak antik ékszerek, 
melyeken a domború diszités csupa apró, össze
forrasztott arany golyócskákból való (pld: feje
ken a göndör haj), ezek kiválóan szép és drága 
tárgyak voltak s Castellani arra az ötletre jött, 
hogy utánozni fogja. Ámde a legügyesebb segé
dek hiába fáradoztak, a dolog nem ment. Kuta
tásai közben Castellani azután reájött, hogy 
Apuliában a parasztok még most is űzik e mes
terséget, mely a rómaiak idejéből apáról fiúra 
szállott a legújabb időkig. Castellani beállította 
Apulia parasztjait gyárába, ma 65 munkást foglal
koztat s természetesen versenytárs nélkül áll! 
Es a ki a mi szerény kisvárosi ötvöseink kivá
lóan stylszerü s mondhatni mesterileg árnyalt 
filigránjait nézi, nézi azt az eredeti stylt, mely 
a fülbevalókban, nyaklánczokban nyilatkozik, 
az bizony a sok lárma helyett ide is, más térre 
is valami magyar Castellanit óhajt. 

E terem többi részét a fémipar s más, rész
ben már szobrászati jellegű czikkei foglalják el, 
köztök a győri híres missale tábláinak másolatai. 

Ezzel rövid vázlatát adtuk a hét terem 
tartalmának. 

Ez a kezdet, senki sem mondja, hogy nagy
szerű, de hogy a mi viszonyaink között tisztes
séges és ép, azt mindenki be fogja ism e r n i . Ha 
társadalmunk ép, akkor ez intézetnek jövője 
van, s a mit belefektetünk, az anyagilag és értel
mileg busásan, áldásképen tér vissza hozzánk. 
Ne bizza társadalmunk ez intézetet csak a földi 
és mennybeli gondviselésre, érdeklődjék iránta, 
karolja föl, segítse oda, hogy a szerény sorsú 
vendégből saját házában ur legyen. Ekkor meg
valósul a magyar iparmozgalom első apostola, 
Kossuth eszméje is, mely még az iparczikk fej
lődését is láthatóvá akarta tenni, tehát a fejlő
dóst az elemitől föl a bevégzettig, azért, hogy 
alaposan oktathasson. 

És kiváltképen a magyar iparosok azok, a 
I kikre az ifjú intézet számit, mert ők azok, a kik 
i a legtöbb hasznot meríthetik belőle, kiket hala

dásukban támogat, s igy tehát fontos tényezője 
I a magyar ipar jobb jövőjének, a jövő nemzedó-
! kek jobb sorsának is. 

Hermán Ottó. 

Irodalom és művészet. 
A Budapesti Szemle november—deczemberi 

(30-ik) füzete megjelent, érdekes és becses tartalom
mal. Az első közleményben Hillelrand Károly 
német iró művét kezdi ismertetni, ki a három nagy 
nyugati nemzet társadalmi s politikai viszonyait 
tárgyalja; ez első rész— mely különben meglehetős 
nagy terjedelmű — csak a francziákról szól. Kállay 
Béni aVasiliadisgörög iró -Galathea* czimü drámá
jának fordítását közli rövid előszóval, mely szerint 
a dráma tárgyát a testvéri szeretetnek a szerelem 
fölé emelkedése képezi. Htgeáüt Sándor a czukor-
kérdésről szól, főleg a hazai c-zukoradóra vonatkozó 
észrevételekkel. Salamon Ferencz «A római hódítás 

j Magyarországon* czim alatt Budapest történetének 
I megírásakor e tárgyban tett tanulmányait közli. 

Ezután Szathmáry György Bulgáriáról irt hosszabb 
tanulmányának első része következik. Költemény 

, kettő van e füzetben : a • Galambposta* Szász Ká
rolytól s egy angolból fordított «Kesergő leány* 
czimü ballada Li'ray Józseftől. Tilfy Iván hosszabb 

j tanulmányt tesz közzé az 1870. óta megjelent uj 
görög drámákról. Végül az «Értesítő*-ben négy 
könyv van ismertetve. A «Budapesti Szemle* ezen 
füzetével 5-ik évfolyamát fejezi be. A jövő évben is 
ily alakban jelenik meg. Ara egész évre 12 frt. — 
Megemlítjük itt, hogy uj évi számai eredeti magyar 
regényt közölnek : Vadnay Károlytól «A rósz szom
széd* czimüt. 

lemietköii közmondás - gyűjtemény. Mayreder 
Károly, Bécsben, a németországi keleti - társaság s 
a párisi ethnographiai társaság tagja, „Az összes 

, népek közmondásainak bibliographiája" megírását 
' vállalván magára, franczia nyelvű felhívást bocsá

tott ki mindazokhoz, kik ily vállalat iránt érdeklőd
nek, hogy küldjék be hozzá (vagy legalább czimeik 
szerint tudassák vele) azon önálló vagy kisebb gyűj
teményeket stb. melyekben valamely nép közmon
dásait akár egyszerűen, akár magyarázva vagy más 
népekéivel összehasonlítva, feltalálhatja. Nem 

j könnyű vállalat, de ha sikerül, nem is csekély jelen-
| tőaégü lehet. Felhívjuk reá az érdeklődök figyelmét. 
I Mayreder ur czime: Bécs, IV. Favorit-utcza 29. 

„Politnai évkönyv 1878 ra." Ily czim alatt 
jelent meg a Légrády-testvéreknél egy terjedelmes 
naptár, melyet Huszár Imre szerkesztett. Tartal-

: mát az előszón, naptári részen, az év krónikáján s 
| az összehasonlító táblázatokon kivül az európai 

államok bővebb politikai s az Európán kivüli álla
mok rövidebb ismertetése képezi, mig a különfélék 
rovatában találjuk a rendjelek jegyzékét, a magyar
országi valóságos belső titkos tanácsosok, kamará
sok, asztalnokok s az osztrák-magyar rendjelek 

| magyarországi birtokosainak névsorát. Ez év-
í könyv ugy látszik, részben a nálunk is nagyon 

elterjedt góthai almanachot vette mintaképül s 
azt igyekszik pótolni, s ahhoz hasonló piros kötés
ben, csakhogy nagyobb alakban jelent meg. Ara 
2 frt 40 kr. 

Dj zenemüvek. A Rozsavölyyí-fél* czéij kiadásában 
közelebb a következő, zongorára szerkesztett zene
művek jelentek meg: Sárközy Ferencztől „Fecském, 

i fecském, édes fecském," három népdal és fris, (ára 
; 60 kr.,) és „Múlt és jelen" csárdás, (ára 60 kr'.) 
. Kolozsrári Gyulától „Lehullott a rezgő nyárfa arany 
! sárgalevele" sat.csárdás. (60kr.) s a„Vereshajnból" 
| három népdal (60 kr.); gr. O'Donnelné szül. Tar-
i nóczy Malvin úrhölgytől „Eredeti magyar hangok," 
| (60 kr.) s „Softa-induló (50 kr.) — Táborszky és 

Parschnál „A vereshaju" nyolcz közkedveltségü nép
dalajelent meg, énekhangra zongorakísérettel alkal
mazta Erkel Elek, a népszínház karnagya; a Sol-
dosné arczképével ellátott csinos füzet ára 1 forint. 

A népszínházban a „Dráma a tenger fenekén" 
látványosságot e héten pihentették, s a kassai dia -
dalmas útjáról visszatért Soldosné uralkodott, kit 
a „Betyár kendője" népszínműben annyi közön
ség nézett, hogy a nézőtérre pótló székeket is kel
lett állítani. Megtelt a színház későbbi föllépteire 
is a „Kisasszony-feleség" és „Vöröshaju" előadá
sára. Mindszentek és halottak napján a hagyomá
nyos „Molnár és gyermeke" ríkatta meg a temetőből 
színházba tért közönséget. E hó 9-ikére a „Csárda 
romja", Ecsedi Kálmán vidéki színész népszínműve 
van kitűzve. 
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Közintézetek, egyletek. 
A magyar tud. akadémia okt. 29-én tartott ülé

sén llunyady Jenő tartott emlékbeszédet Poncelet 
János Viktor franczia mathematikus fölött. Ponce
let, ki 1788-ban született Metzben s Napóleon had
járatai alatt orosz fogságba került, korszakot alkotó 
működést folytatott a raathematikai tudományok 
terén. Az emlékbeszédet az ülés figyelemmel hall
gatta végig. Az ülés ezután folyó ügyeket tárgyalt, 
melyek közül fölemlítendő, hogy az akadémia 
P. Tewrewk E . indítványára a franczia kormányt 
fölkérni határoztaa troyesbeli Festus-kodex átkül
désére. Tewrewk ugyanis össze akarja azt hason
lítani a Corvinák közt levő Festus-kodex-szel. Az 
archeológiai bizottság Maros-Torda és Szolnok-
Doboka vármegyék czimereit helyteleneknek találja, 
miről a kormány értesíttetni fog. 

Kisíalndy-Társaság okt. 31-iki ülésén érdekes 
felolvasok voltak snagy közönség jelent meg. Gyulai 
Pál alelnök megnyitván az ülést, előre bocsátá, 
hogy Imre Sándor ama jeles dolgozatából, melyet ő 
,,az olasz irodalom hatásáról a magyar irodalomra" 
a „Budapesti Szemle" számára irt, a társaság ülé
sére elkérte azt a részletet, mely Petrarca hatását 
Kisfaludy Sándorra tárgyalja. E valóban becses 
Iészletet Szász Károly olvasta fel; tartalma ez: 

MárToldv is kiderité, hogy Himfy szerelmében 
nem Szegedi Róza van megénekelve, mint sokáig 
gyanították. Közel fekszik a kérdés, mi lelkesítette 
Kisfaludyt: a szerelem-e, vagy Petrarca olvasása. 
Behatóan hasonlítja össze a Petrarca és Himfy vers
formáit, és azután érdekes párhuzamot von a két 
költő szerelme közt. Az olasz szerelme élethííbb, 
biztositottabb az affectio vádja ellenében, tárgyias-
sága valódibb, szerelme tárgyának közelében él és 
az olvasó érthetőbbnek találja érzelmeit, felfogja, 
hogy ezeket mi okozta. Kisfaludynál e tárgyiasságot 
inkább csak a „boldog szerelem"-ben találjuk és a 
„kesergő szerelem" utolsó dalaiban ; ott valódibb 
melegséget érzünk. Felsorol azután némely része
ket, melyek Kisfaludynál egészen Petrarcára emlé
keztetnek. Mások is fogadtak el ily hatást, csak az 
a kérdés, ki rak össze a szólások, képek mozaikjából 
szebb, élőbb, vonzóbb képet. Kisfaludy e tekintet
ben nem egészen uj, de érdekes és a hazában még 
nem látott képet tárt fel és már ez is nagy érdem. 
A férfiakat a hazafias hang vonzotta, a nők szeret
ték a hölgyimádást, milyet magyar lantostól még 
nem hallottak, a Kazinczy-féle aesthetikusok pedig 
az emelkedett hangulatot, mely eddigelé a magyar 
Parnassuson nem volt hallható és Gyöngyössy, 
Amadé, Dugonics hangjának sokkal magasabb, meg-
hatóbb folytatása. 

Ez érdekes fejtegetés után Bahtay Sándor mu
tatott be egy szép részletet az „Iliász" első éneké
ből, melyet izmos magyarsággal, költői lendülettel 
és csengő rímekkel fordított le. 

Végül Pnlszky Ferencz tett jelentést a Toldy-
siremlék felől, tudatva, hogy a szakbizottság a be
adott öt terv közül a Rauscher tanárét tartja elfo
gadhatónak ; a társaság ezt helyben hagyta s a szak
bizottságot felhatalmazta a síremlék kivitelére. 
Beöthy Zsolt másodtitkár bemutatta a könyvkiadási 
vállalatban megjelent első köteteket: Szánt Károly 
„Salamon"-ját és Kemény Zsigmond „Férj és nő" 
czimü regényét; továbbá a Butler angol író „Poems 
and Fables" czimü (magyar költők fordításainak) 
füzetét,'melyet jól irt magyar levél kíséretében kül
dött be. — Csengery Antal akad. rendes tagsági 
diját felajánlva a társaság könyvkiadási költségeire, 
közelebb az ez évi második részletet (154f t50kr ) 
befizette. 

Balesetek, elemi csapások. 
Egy fiatal mérnök halála. Zathureczky Emil 

mérnök a máramarosi állam-ópitészeti hivatalnál, 
egyike az ifjú nemzedék legbuzgóbb és képzettebb
jeinek, a leordoniai uj híd építésével volt megbízva. 
Múlt hó 2t-én "a munkálat előhaladását megszem
lélvén, a mint a czölöpverő gépet egyik czölöptől a 
másik beveretésére tovább vitetni rendelte, a gép 
eldűlt, még pedig oly végzetesen, hogy annak osz
lopa — melyen a bak felhuzatik és leeresztetik — 
& hely szuiéről futó Zathureczkyt homlokon találta 
6 egy a földön kiálló éles kőhöz ütötte. Az oszlop 
ütése halált hozó volt; a jobb sorsra érdemes mér
nök rögtón szörnyet halt. Bánatos anyja, ki Nagy-
Várad környékén átalános tiszteletben él, és testvé-
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rei, képzelhetni mily fájdalommal fogadták e gyászos 
esetet. 

Szerencsétlen násint. Sopronban múlt hó 26-án 
Beliczay János, a kecskeméti jogakadémia tanára, 
egy odavaló polgár leányával tartotta lakadalmát. 
A fiatal pár az esküvő után nászútra indult, s leg
először Bécsbe utazott. A „Viktória" szállodában 
vettek lakást. Az egynapos asszonyka, alig hogy 
utiöltönyeit leveté, rosszul lett, s szívszélhűdés egy 
perez alatt véget vetett életének. 

Vasúti balesetek Angol- és Franciiaorsxágban. 
A franczia vasutakon való utazás határozottan ke
vesebb életveszélylyel jár, mintáz angolországiakon. 
Legalább a legutóbbi statisztikai kimutatások sze
rint 1872—75-ben minden 45.258,570 utazó közül, 
kik franczia pályákon jártak-keltek, csak egy sze
mély öletett meg s minden 1.024,360 közül csak 
egy sérült meg, míg ugyanazon idő al&tt az angol 
vasutakon minden 12.000,000 utazó közül egy meg
öletett és minden 336,000 közül egy megsérült. 

Mi újság? 
Halottak estéjén a temetők lá togatása az idén is 

teljes ünnepélylyel és ezernyi tömegek résztvevése 
mellett tör tént meg a fővárosban. Az idő borongó 
volt, de száraz marad t , s a kerepesi-ut hosszú vo
nala egész nap nyüzsgött a sírokhoz vonulóktól, s 
koszorús és viaszgyertyás sá t rak foglaltak el min
den ú tba eső kis té r t és utcza- torkolatot . Az egye-

i temi ifjúság gyászlobogó a la t t , testületi leg m e n t ki 
j a temetőbe, hol gyász-dalok s a „ S z ó z a t " éneklése 

közt kereste föl a jelesek sírjait, melyekre rövid be-
I szedek kíséretében koszorúkat te t tek. Megkoszorúz

ták For inyák Géza sírját is. Az írók és művészek 
tá r sasága szintén gondoskodott koszorúkról, me
lyekkel e lhunyt irók s művészek sírját díszítek föl. 
A nagy temetőben egész nap hul lámzot t a sokaság, 
dé lu tán pedig valóságos tolongás volt az u takon. 
Számos egyesület je lent meg lobogókkal, fölkeresve 
a hozzájok tar tozó sirokat . Az egész temető e késői 
őszi napon még egyszer tavaszias virágzást muta
tott ; örökzöld lombok, virág-koszoruk t aka r t ák el az 
ősz ál tal már megfosztott han toka t . Alkonyatkor 
pedig mécsek és l ámpák gyúltak ki mindenüt t . Leg
fényesebb volt a B a t t h y á n y - m a u z o l e u m ó s D e á k sír-
kápolnája. Mindkettőt a városi ha tóság diszité föl, s 
Deák pihenő helyén sokan helyeztek el koszorút, 
többi közt Ghyczy Ká lmán is a képviselőház ne
vében. 

Dömötör Ián03, a korán e lhuny t tehetséges iró 
síremlékét a lefolyt héten áll í tották föl a kerepesi 
temetőben. A síremlék, koczka ta lapzaton emelkedő 
töröt t oszlop s egész magassága 8' 6"; k i tűnő süttői 
(félmárványfaj) kőből Gerendaynál készül t . Föl
i r a t a ez : „Dömötör János kir. tanfelügyelő és a 
Kisfaludy-társaság tagja. Születet t 1843.deczember 
20-án . Meghalt 1877. j a n u á r 7-én." — A síremlék 
költségeit részint az e lhunyt testvérei, részint barát 
j a inak adománya fedezte. 

Ax iparmüvésseti múzeumról mai számunkban 
közlött czikk kapcsában fölemlítjük, hogy annak uj 
felállításában és rendezésében Pulszky Károly mel
lett lényegesen részt vett Schikedanz Albert isme
retes fiatal műépítész hazánkfia. Az eredetileg a bécsi 
világtárlat számára készült szekrényeket a műcsar
noki uj helyiségnek megfelelöleg átalakítani nem 
könnyű feladat volt, melyet ügyesen oldott meg, s a 
szekrények izlésteljes belső berendezése is az ó rajza 
alapján készült. Örvendetes hogy egy a gyakorlati 
téren oly jeles építészeti erő behatóan s szakava
tottsággal foglalkozik az iparművészettel, ezen mi
nálunk oly lényeges s mégis annyira elhanyagolt 
munkakörrel. 

József föherczeget az I-só pozsonyi hadastyán-
egyesulet fölkérte, hogy az egyesületben a védnök
séget fogadná el. A főherczeg elfogadta s megen
gedte, hogy a testület „József főherczeg I-eő pozsonyi 
hadastyán-testület" nevet viselhessen. Az egyesület 
alaptőkéjére a főherczeg 60 forintot küldött ez alka
lomból. 

Királynénk Angliában, ő felsége a királyné körül-
belől ez év végéig időz Gödöllőn s a karácsonyi 
ünnepek után Angolországba utazik, hol egy gyö
nyörűn fekvő villát béreltek ki számára, Northamp-
ton közelében. Neve Cottesbroocke-House s Mr. 
Langham tulajdona, Londontól harmadfél (irányira 
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van e hely, s az ott rendezett rókavadászatokról 
híres. A Cottesbrook-Houset a királyasszony két 
hónapra bérelte ki, jóllehet csak hat hétig fog ott 
tartózkodni, s résztvesz a rókavadászatokban, me
lyeket hetenként ötször-hatszor rendeznek s melyek
nél az angol high-life legkiválóbb tagjai képviselve 
lesznek. Rudolf trónörökös szintén elkíséri felséges 
anyját s szintén hat hétig fog ott időzni. A király
asszony kísérete különben kicsiny lesz, báróNopcsa 
főudvarmesteren s Fesztetics grófnőn kívül csak 
kevesen utaznak vele, míg Rudolf trónörökös Bom-
belles főudvarmester társaságában utazik. 

lagyar hölgyek tépése a törököknél. A budapesti 
török konzul utján e napokban 16 mázsánál több 
tépés érkezett Konstantinápolyba, hol a hadügymi
nisztérium vette át s egy részét a konstantinápolyi 
kórházakban osztotta szét, a többit pedig a harcz-
térre küldötte. Musztafa, az ideigl. hadügyminiszter 
hivatalos jelentést tett a portánál a szép mennyi
ségű adományról, s a szultán személyesen is érte
sítve lett a magyar nők gyöngéd figyelméről, s uta
sította a minisztert, hogy alkalmilag nyilvános 
köszönetet fejezzen ki. 

Két érdekes régi ágyút küldtek közelebb a nem
zeti múzeumba. Mindkettőt a Dunából halászták 
ki, s most a múzeum második udvarába vezető 

' kapuja alján helyezvék el. Az egyik 1530-ban s 
mint a felirat mondja, I. Ferdinánd öuteté, a má
sikon két magyar név van, s 1518-ban készült. 

Nyomdászati kiállítást szándékozik rendezni a 
fővárosi könyvnyomók és betűöntők egylete. Ez 
pünkösd napjára van tervezve részint haladást, Íz
lést tanúsító, részint régibb és ritkább nyomtatvá
nyokból s a hazai hírlapok teljes gyűjteményéből. 
A kiállítani szándékozók Acs Mihálynál, (Franklin-
társulat) jelentkezhetnek. 

A kolozsvári iparműtörténelmi kiállítás érdeké
ben Csikmegyében Mikó Mihály főispán vezetése 
alatt 23 tagból álló bizottság alakult, hogy Csik-
megyének műtörtónelmi kincseit és ipari czélokra 
alkalmas nyers anyagait a kiállitáson képviseltesse. 
E 23 tagú bizottság Csik-Szt.-Imrén lakó Tankó 
Ferencz elnöklete alatt egy szűkebb körű bizottsá
got küldött ki, mely már meg is kezdte működését. 
Csikmegyének nevezetes ásványai mellett, minők a 
ditrói és szárhenyi márvány, kiválóan régi egyházai 
érdekesek iparműtörténelmi szempontból. 

Uj fanemet találtak föl igen nagy mennyiségben 
a köpeczi és baróti kőszénbányában. A fa már több 
iparos előtt föltűnt azon tulajdonsága miatt, hogy 
rendkívül könnyen faragható s igen alkalmas apró 
csecsebecsék előállítására. Néhány szivarszipka, 
inggomb, melyet e fából esztergályoztak, mind 
szépség, mind szilárdság tekintetében igen alkal
masnak tüntetik fel ezt az anyagot. Egy-két buda
pesti iparos nagyobb mennyiségű ily fát szerez be, 
hogy próbát tegyen annak miként való használha
tóságára nézve. 

Gyógyforrás az alföldön. Nagykun - Szent - Már-
! tonban Sáry Pál jómódú birtokos már régebben 

kutat ásatván, abban kesernyés és émelygős izü 
vizre akadtak, s ekkép nem is használták. Most 
azonban állítólag kiderült, hogy gyógyerejü forrás, 
melyből vegyészeti vizsgálat végett 40 palaczkkal 
küldtek Budapestre, s itt is bizonyították gyógy-
erejét. A forrás alig 30 lépésnyire fekszik a Körös 
vizétől, de annak apadása vagy áradása semmi 

| befolyással nincs rá. A viz oly bő benne, hogy egy 
fürdőt könnyen elláthat. 

Liszt Ferenci, ki a nyarat Olaszországban töl
tötte, e hó közepén tér vissza Budapestre. 

Alfonz spanyol király házassága Mercedes her-
| czegnővel, Montpensier hg leányával, elhatározott 
; dolog; hivatalosan nov. 28-kán közöltetik, mely 
I napon a király eléri 21-ik évét. 

Egy lathuzsálem. A biharmegyei Lunkán élde-
! gél egy oláh paraszt, Kodó Pascu, ki az idén töltötte 

be 125-ik évét. Az öreg évei számáról csak annyit 
tud, hogy a forradalomkor bizonyos ügy miatt 
anyakönyvi kivonatára szüksége lévén, ez okiratban 

| 1848-ban 96 évesnek mondatott. Szemei, hallása és 
lábai gyöngék, de azért még mindig saját erejéből 
keresi fel az ottani erdész lakását, hol pontosan 
kikapja bizonyos napokon élelmét. Emlékező tehet
sége elég jó; alakja meggörbedi, arcza és kezei száz 
ráncztól redősek s egész külseje első pillanatra el
árulja a sok évet látott embert. Étvágya még min
dig megvan, azonban fogai hiányával van baja; 
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szenvedélyes dohányos, de miután pipára, dohányra 
nincs pénze, ennélfogva bagózásra adta magát. A 
halált óhajtja, de mi haszna, ha ez itt feledte őt. Az 
öreg több nyelvet beszél. 

Öngyilkosság. Vasdinnyey Gyula honvédhuszár 
főhadnagy f. hó 23-án Kőszegen egy társa szobájá
ban, ennek jelenlétében revolverrel agyonlőtte magát. 
Özvegyet és két kiskorú árvát hagyott hátra. Tetté
nek oka búskomorság. 

Czáfolat. Azt a gyászos hírt, hogy Klein Gyula 
szatmári papnövendék öngyilkos lett, csak valami 
roszakarat tudatta a lapokkal, mert a hir teljesen 
alaptalan. 

Uj északsarki expedieriók. Sir Allén Young a 
„Pandorán," mely a legutóbbi angol expedicziót 
Grönlandig elkísérte, a jövő tavaszszal uj sarkvidéki 
kirándulásra.készül. Hihetőleg a Spitzbergák felé 
vivő utat kisértik meg, miután a Smith-öböl már 
eléggé ki van fürkészve. Nordenskiöld svéd tanár, a 
rettenthetetlen sarki utazó szintén ujabb expedi-
Czióra készül indulni a jövő nyáron. Svédországot 
júliusban szándékozik elhagyni, s reméli, hogy 
augusztus elején Novaja-Zemblához érkezik, hon
nan a Lenissei folyam torkolatához menve Ázsia 
legészakibb pontját a Csjeljuszkin-fokot megkerüli, 
s szeptember végéig a Behning-szorosba jut. Innen 
Khina és India partjainak hosszában végig hajózva 
a suezi csatornán és a Földközi-tengeren viszatérend 
hazájába. A svéd sarkvidéki expediczió külön e 
.czélra készítendő hajón kel útra, ellátva két évre való 
élelmi szerrel s huszonkét főnyi legénységből, egy 
orvosból s kellő számu szaktudósokból álland. 

Összeköttetés a Fekete- és Földközi-tenger közt. 
Hogy a Fekete-tengerből a Dardanel lákon és Bos-
poruson á t meglehetősen erős á ramla t megy a viz 
felületén a Földközi-tengerbe, tehá t északról dél 
felé, azt rég óta tudjuk. E vizáram gyorsasága pél
dabeszédessé v á l t , de az is kétségtelen, hogy az 
á rada t közvetlenül csupán a viz felszínén megy tova. 
Már húsz ölnyire a felület a lat t egy rendkívül erős 
á ramla t épen ellenkező i rányban, t ehá t délről észak 
felé t a r t , még pedig sokkal nagyobb sebességgel 
min t a viz felületén lévő. E fölfedezést pá r év előtt 
a „ S h e a r w a t e r " nevű angol hadihajó tisztjei tet ték. 
A hajó egyik csónakához bizonyos készüléket csa
toltak, hogy e felszín alat t i á ramla t erejét kikémlel
hessék s nem kis meglepetésökre ugy talál ták, hogy 
a csónak több helyen sokkal sebesebben ragad ta to t t 
a vizszin alat t i folyam által a vízszinen levővel 
ellenkező i rányban, hogysem a „Shea rwa te r " gőz
bárkája utolérhet te volna. 

Az indusok kalendáriuma. Mr. Mallery kapitány 
egy amerikai folyóiratban a dakotai indusok kalen
dá r iumá t ismertet i , mi által megdönti azon véle
ményt , hogy az indusok minden irott emléket nél
külöznek. A ka lendár ium nyomorúságos ugyan, de 
elég, hogy van . Feke te és vörös rajzok, minőket az 
indusok képírásoknál rendesen a lkalmaznak (egy 
sor fej, béna ember, t a rka ló stb.) láthatók ezen is 
köralaku vonalban s mindegyikük nem csupán bizo
nyos eseményt jelent , h a n e m megmutat ja az évet is, 
melyben az megtör tént . Hasonló kalendár iumokat 
nagyobb számban is lehet találni ugyanazon törzs
nél, sőt van egy régibb keltű, min t a Mallery ál tal 
ismertet t , mely 71 hieroglyphában hadjáratokat , 
vadászatokat s mindenféle csodás jeleneteket a 
megfelelő évekkel együtt ábrázol. 

A habom. A fordulatokban oly gazdag hadjára t 
most ismét az oroszok részére pártol t , s a m á r szár
nyaszegett föllengző reménykedések megint száldo-
gáhiak. P levna ugyan még erős kali tka, mely e szár
nyasoknak kiméri a röpdösés ha tá rá t , de reménylik, 
hogy át törik mielőbb. Plevna nyugat i részén az oro
szoknak sikerült ujabban ismét nagyobb tér t zárni 
el az Orkhani felé vezető utón s Gorni-Dobnik u tán 
elfoglalta Gurkó tábornok Teliszt is, hol ismét né
h á n y száz foglyot ejtett . Az oroszok jelentése sze
r in t az orkhani-plevnai u tón folyt harezokban 7000 
török esett fogságba, s ezek közt két pasa . Lehet na
gyítás a jelentésben, de a törököket i t t ért baj jelen
tékeny, m e r t Plevna el van zárva. Kis-Ázsiában sem 
fordult jobban a törökökre nézve a helyzet, s még 
mindig visszavonulóban vannak E r z e r u m felé. Izmai l 
pasa szerencsésen végrehajtotta visszavonulását s 
egyesült Mukh tá r pasával , nem messze E rze rumtó l , 
Köpriköjnél. Tergukasoff nyomon követte, s egymás 
u tán száll ta meg Bajazidot, és az Arrasz vize men
tében Kagizmánt , Khoraszánt , s egyesülve a Karsz 
felől nyomuló Hejman tábornokkal , az oroszok meg
száll ták Haszán-Kálé t is, mely m á r közel van E r z e -
rumhoz ! I zmai l pasa jelentékeny haderővel egye-

.eült Mukh tá r seregével Köpriköjnél, s há tuk mögöt t 

azonnal meg is jelentek az oroszok egyesült csapa
tai Hasszán-Kálé előtt. A törökök ekkor tovább 
húzódtak , de utócsapatjaikat Hasszán-Kaiénál az 
oroszok elvágták s elfogták. A lovasság parancsno
ka, Mussza pasa, alig tudot t megmenekülni . A törö
kök az E r z e r u m előtti magaslatokon foglaltak ál
lást . Valószinüleg i t t lesz csata E r z e r u m védelmeié. 
Karszból az ujabb hirek azt jelentik, hogy 10,000 
főnyi őrsége van és élelmi szerben nincs h iány. 

Adakozás..-! török sebesülték izámára a hét foly 
t án a következő adományok küldettek be szerkesz
tőségünkhöz : 

Nagy-Kapornakról (Zalamegyéből) a mezőváros 
lakosságának a d o m á n y a : 16 frt 40 kr. 

Aranyosról (Borsodmegyéből) min t Nyilas Alajos 
ref. lelkész gyűjtését 27 frtot és egy darab l-forintot 
tallért vettünk, a következő kimutatás kíséretében : 

Gabonát a/lakoztak: Nyilas Alajos 2 véka, Ka-
kuk József 1 v., Szabó Gergely V« v.. Székely 
András Vs v., Darczai János 1 v., Székely József 
Va v., Kisebb mennyiséget Sebő Bálint, Csáti Bálint, 
ifj. Süti Jánosné, itj. Teleki János; begyült élet-
nemü összesen 6 és % véka .rozs, ennnek ára 8 frt 
60 kr. •— Pénzül adakoztak: Ozv. Szabó Borbála 40 
kr., Cíonth Piroska 1 ezüst frtos tallér, ör. Teleki 
János 1 frt, (Márkus Lőriuczné 15 kr , Buda Lajos 
1 frt, Vizy-DebreczenyiFleonóra 1 frt. Fodor József 
bíró 3 frt 50 kr., Fodor Mariska .">( 1 kr., Xyilas Ilonka 
20 kr., Nyilas Erzsi 20 kr., Madarassy Károly 1 frt, 
Bene Lajos 1 frt, k. Tóth János 40 kr., Zeichuer 
Péter 1 frt, Kapusy Gyula 20 kr., Schwarz 50 kr., 
König T. 25 kr., Schwarz Mózsi 20 kr., Sztraka 
József 50 kr., Márkus Dávid 20 kr., egy valaki 
1 frt, Kohányi István 1 frt, k. Székely János 1 frt, 
Dargai Jánosné 50 kr., Réti József 40 kr., Garai 
István 20 kr., Veis József 20 kr., Márkus Lőrincz 
50 kr., Érsek János 40 kr., készpénz összesen 
18 fit 40 kr., és egy ezüst egy-forintos. Éhez szá
mítva az élet árát 8 frt 60 krt„ begyült összesen 
27 frt, és egy darab egy-forintos tallér. 

Halálozások. 
E l h u n y t a k legközelebb: DO.MAHIDI- SÍNDOB, a 

köztiszteletü Domahidy-család legidősb tagja, Szat-
máron . — BENCSIK FBBBMCZ ugocsamegyei nagy-
szőllősi földbirtokos, Budapesten a Schwartzer-féle 
gyógyintézetben. — PKRSIAN MÁIMON Emánue l , kir. 
táblai tisztviselő, 68 éves korában. — Szalontai 
KOZÁK ANDRÁSNÉ szül. Fa rkas Borbála (Bar tay Edé
nek, a nemzet i zenede igazgatójának anyósa) 72 
éves korában Budapesten. — Özv. SZLÁYY LÍSZLÓNÉ 
szül. P lays VirgÍDia, 65 éves korában Nagy-Vá
radon. 

Münchenből a nagyon elterjedt „Fl iegende 
Bli i t ter" alapitójának és kiadójának BRAUN GÁSPÁR
NAK 71 éves korában tör tént halálát jelentik. A 
jókedvű lapot 1844-ben alapította. 

SAKKJÁTÉK 
935. sz. feladv. Gerecz Károlytól (Sárospatakon). 

sstéi. 

"TiUgM." 
Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond. 

A 930. száma feladvány megfejtése. 
íGohl Samutól.) 

Megfejtés. 
TIláíM. SUt. 

1. YfS-hS Bb5-dő (a) 
2. Vh8—e5:l K v. B : V. 
3. Bd7—e7—ei niat. 

1. 
(al 

"6—fő : 
2. Vh8-h4f rtb. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Qeltén : Gleeingar Zsigmond. Sárospatakon: 
(ii'iicz Károly és Németh Péter. Debreaenben.: Zagyva 
Imre, Misholeton: Martinaim testvérek. Bo9'irnn 
Mayer Károly. Kolotsvúrt: Csipkés Árpád. Aoiozsmo-

m: Bratmer Gyula. Sarkadon: Márki és Nnszbek. 
A pesti Ktikkkur. 

Szerkesztői mondanivaló. 
D. A. Mindenik darabban látszik a tehetség. A 

lyrai hangok őszinték, melegftk. Még a szerkezet és ki
vitel hagy kívánni valót. Tárgyai, ha többnyire nem 
eredetiek « ujak is, jól vannak választva. „A koldus 
álmának" az a hibája, hogy keserűbb humorral kellett 
volna tárgyalni. A legsikerültebbiket („Malvina...") 
talán közölni is fogjuk, mindenesetre pedig kitartásra 
buzdítjuk, meri jó reménynyel vagyunk tehetsége iránt. 

T i h a m é r . Az egyik („Buosvj szülő - földemről") 
sokszor és széliben jobban meg van irva. A másik („Ha
zánkhoz"!, elég esiiins formában keveset mond. Nem 
közölhetők. 

B . J . ..Halottak napján". Van benne itt-ott egy-
egy sikerült részlet; de hosszan elfolyó szentivánéneké-
1k.ii a mi jó van is elvész, ellapul. 

T. S í . Gyönge, halvány, színtelen. Nyelvtani hiba 
ÍN van benne : elbukék ez harmadik személy, ön pedig 
első személyül használja: elbttkám helyett. 

K—i KI . Népdalai nem ütik meg a mértéket. 
•x Várjuk a választ pár hét előtt küldött levelünkre. 
F . R . A közlemény elég érdekes, s tért is megnyi

tunk számára, itt vagy más helyen, ha tárgyhalmazunk 
'.'P;li. 

J . Ó. A közelebbi számokban megjelenik. 

Előfizetési föltételek 
a 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
o k t ó b e r — d e c z e m b e r i f o l y a m á r a . 

Negyedévre: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 3 frt — kr. 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a ..Háboru-Króniká'-Tal együtt . 3 frt 50 kr 
Csnpán a Vasárnapi Újság 2 frt — kr 
Csnpán a Vasárnapi Ujdság a „Habom. 

Krón iká iva l együtt 2 frt 50 kr. 
C 3 " T. előfizetőinket fölkérjük, hogy szívesked

jenek az előfizetés megújításánál, vagy a „Háború-
Krónika" megrendelésénél c z i m s z a l a g j u k b ó l 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva bekül
deni, s minden reklamácziót és egyéb a szétkül
désre vonatkozó közleményeket a k i a d ó - h i v a 
t a l h o z küldeni. 

L „Vasárnapi Ujság"-ból jannár elsejétől kezdve 
teljes számu példányok még folyvást kapbaték, évne
gyedenként 2 írtjával, egyes havi fiietek 70 krjával. 

A „HAtoorn.-ICr6ii.ilta," ez. képes heti köz
lönyt lapjaink előfizetői májustól még mindig megren
delhetik. Ára eíiy hóra 20 kr., 2 hóra 40 kr., 3 hóra 50 
kr., 4 hóra 70 kr., 5 hóra 90 kr., és hat hóra 1 frt, — 
május—deczember 1 frt 40 kr. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonság ok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. szám ) 

WJZTI-JSTA.PTAR. OJct. Tió. 
Nap KitholikiM ét protestáns Görög Izrael m 

128 
2!) 
30 

1 K. ROMI 
2 Esőé. k. 
3Bá.t.e. 

4 Sah. faj. 

4 V li 2t Bor. Kar. !« í! IV. Kár. 23 B 23 Jakab 
Ő,H Imre berezeg Imre 24 Arethas 
6 K Lénárd hitv. Lénárd 25 Márczián 
7 8 Enirelbert Karina 26 Dfuettr 

liottfried Gottfried 27 Nestor 
í) P Tivadar vértanú Tódor 28 Ferencz 

10 S Avan. András Flőrencz 29 Zenobius 
••14 változásai. 3 Első negyed 13-án Odra 51 pereikor reggel. 

T a r t a l o m : Se nyalj hozzám (folyt.) — Péterv 
Károly (arczkép). — Zsigmond Elek (arezkép). — 1 sebesültek 
között (képpel)). — Az Atbos zárdái (két képpel). — Servadac 
Heetor kalandos vándorlása a naprendszeren át (két képpel). 
— Egyveleg. — Melléklet: A műcsarnok (képpel). — Az 
iparmnzenm. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egy
letek. — Mi újság? — Halálozások. — Adakozások. — Szer
kesztői mondanivaló. — Hetinaptár. 

Felelős szerkesztő : l á g y l i k l é t . 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 
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B(y hatszor nasábzott petit n , vagy annak helye e^Bzeri igtatásnál 
U krajozár; többszöri igtatásnál 10 krajozár. Bélyegdi] külön minden 

igtatáa után 30 kz. H I R D 
Kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogad B e e s e m I H I I M 
Stein és Vogler Wallnrchuaaee Nr. 10, M0$«t R. BeilerstitU Ni. 1 a 

Oppelik A. Woll iei le Nr . 33. 

A legnagyobb szőnyeg-raktárt, 
valamint 

takarók, függönyök és bútorszöveteket 
a l e g o l c s ó b b gry*Vri á r a k m e l l e t t 

ajánlják ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3885 

Az észatcsillajriioz 
V . I c e r . 

Dorottya-utcza 
2 . sz. 

Tottis és Kren 
B U D A P E S T . 

Megrendelések legpontosab
ban foganatosíttatnak. 

Fióküzlet: 
I V . b e r . 

B é c s i - u t c z a , 
Kristóf-tér sarkán. 

Az ismeretes porosz Louiseng lück 

l^szalon kőszenet^ 
50 kilogrammonkint 1 frtnyi m é r s é k e l t á r o n a házhoz szállítva, s egész [ 
uvarokban még olcsóbban, a z s á k o k ó l o m b é l y e g g e l ellátva, ajánlja 

Gutmann t e s t v é r e k kőszénbányáinak 
• b u d a p e s t i e l a d á s i ü g y n ö k s é g e 

ZWEIG LAJOS, mérleg-utcza 3. sz. 
3832 

~ ország-nt, 
§ a Károly-
'!§ kaszárnya 
j § épületébei 

WEBTHEIIEB MÁRKUS 
lábbeli gyára 
Budapesten. 

(3929) g* 
Eladás g - , 

nagyban g . 

kicsinyben <ra 

szegedi országos kiállításon érdeméremmel és a Illik országol 
flzoltógynlésen Aradon a nagy arany és ezüst éremmel kitüntetve, 

WALSER FERENCZ 

ezipőgyári r a k t á r á b a n kaphatók nagyban és kicsinyben: 
N ő k s z a m a r a . T é l i CZÍpŐk U r a k s z á m á r a . 

első magyar gép- és tűzoltószer-gyár, harang- és érczöníődéje, 
ajánlja szabadalmazott uj szerkezeti) fecskendői t , tűzoltó-egyletek 
legénységi felszerelései t , vállalkozik kutak, sz ivattyúk 

és harangok készítésére, 
jótállás mellett a legjutányosabb árakon. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, saját-
készitményű és transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz
tályát. 3320 

Mintaszereléset, tépes irlajot, Míánatra renflelKezésre állanat. 

•a 
s—• 

Meleg eomód-rzipők finom ne
meiből (filz) 1 fi-t 30 kr. 

Magas lehajtó eomodrzlpök legfin. 
nemezből (fils) Barokkal és nagy 
e.-okorral . . . . . . . 2 frt 20 kr. 

Finom bör rzogos topánok 16cen-
timéter m ágas szárral és erős dup
la talppal i f i t 

Legfin. bársony rzugos topánok 
erői dupla talppal 4 frt 20 kr. 

Posztó ezugoa topánok magas 
•sárral, erős és finom bőrrel borí
tott, dupla talppal 4 frt 50 kr. 

Megrendeléseit az ár íeíMáése yagy n 

Nemez (filz) eomodrzipök akár
mely színben 1 f' t 50 k r. 

Chagrrn topánok jó erős talppal 4 frt 50 kr. 
Borjiihör (vixos) topánok, erős 

dupla táppal legfin. f»i . . . . 5 frt 
Posztó topánok bőrrel borítva, 

erős dupla talppal 5 frt 50 kr. 
Muszka-lak topánok (vízhatlan) 

legerősebb bör vastag talppal 5 frt 80 kr. 
Térdig érő esizmák.valós.musaka-

bagaria-börböl (vízhatlan) vastag 
S szoros talppal . . . . . 13 frt 

Kuk szamára csizmák minden 
lábhoz 4 - 7 frt 

ánvétel mellett oontosan esziozölteM. 

Fióktelep £:dély és gomíma részére: Xolozsvirtt, helsöaunostor - utcza. 

inden eddigi vi lágtárlaton, haladás, júizlés é: 
ersenyképességeért, első d i jakkal juta lmazva 

Braun Móricz 
Jábbeli-gyárában 

Codein-mellczukorkák. 
Elismert hatásúak a hökhurut, köhögés, rekedtség és elnyálkásodás eseté

ben; a gége kiszáradásánál nedvesitő gyanánt szolgálnak, a nyálka kiköpetését 
előmozdítják és a hurutos és tüdőbajokban enyhülést hoznak. 

1 csomag ára 2 0 kr. o. é. 
F ő r a k t á r a k : leustein Fülöp gyógyszerésznél Bécsben; Török lézseí 

gyógysz., Thalmayer és társa, Budapest; SípŐCZ István gyógysz. Pécsett, és a leg
több gyógyszertárakban a birodalomban. 3841 

Figyelmeztetés és felvi-
lágo.itásul! 

Még soha nem keltett szépitőszer olyan fel-
tflnést a hajnöyesztést illetőleg, mint a 

Winkelmayer-féle 

lojttrjáigyíkír-...,.ic.ia; 
miután alig 1E éves fiatal estberek szaltal oly erős szakállt 
nyernek, mely különben csak későbbi korban, vagy épen nem 
szokott bekövetkezni, ée kopasz helyek a fejen, bol már éveken 
át haj nem látszót', Ismét süti) hajjal lesznek födve. 

Nem csoda tehát, ba sok hamisítás ée utánzás fordul elo, 
éB egy helybeli tizletembez is, összeköttetésben egy általam el-
bocsátott bol i szolgával valami vegyületet hasonló név alatt 
hirdet, a közönség megcsalattatására és félrevezetésére. 

Még a „Wiener medizinische Zeitung" is ugy nyilatkozik. 
hogy a bojtorjángyökéi-esazencria jó minőségben csakis Win-
kelmayemél található. 

Csalódások kikerülése végett, kéretik tehát mindenki, 
miszerint mindenütt s Winkelmayer féle bojtorjángyISkrr. 
esszéncziábéI, valamint a tcbLi bojtorjángyökér-készitrré-
nyektői kérjen. 

ARAK: Egy övegese bojtorjángytkér esszenczia 90 lr 
egy tégely pojlorjángyokér kenőcs 60 kr.; egy tégely brlllan. 
tin, a szakállnak szép alakú és puhává tételére, 40 kr.; bojtor 
jángyöker olaj 40 kr.; bojtorjingyíkér vias;kenőcs 80 kr ; 
tojtorjángyökér bajuszpedió 20 kr.; Eau Athenienne, legjol b 
szer a íejkorpa elűzésére 50 kr.; Purgin, növényi szex, mely az 
ösz haj- vagy szakállnak, az eredeti szint visszaadja 1 frt. — 
Purgin, csupán növény-anyag minden ásványi vegyulék nélkül, 
s igy tetjessn ártalmatlan. 

Szállítás csak 1 írttól följebb, csomagolással együtt tőr. 
fenhetik. — Szállításnál uvegenkint 10 kr. csomagolási díj BZÁ-
mitt'tik. 

szÉMlflési raktár: I. Winkelmayer. 
Wien, 6 Beiirk. Gumpendorferstr. Nr. 159 u. Stumpterg.Nr 13. 

Budapesten: Török J. gyógysz. kixály-ntcza 7. Temesvár: 
Jaromisz Emö, gyógysz. Kolozsvár: Szsky Miksa gyógyszeré? *. 
f yengyos: Mersitz Nándor, gyógysz. 88L-Z 

Budapesten, 
király-nttza 63. sz. 

nem csak olcsó, ds jó czipók kaphatók, 
n. i. 

Női papucsok 50 kr. 
Női lázi csípők . . . . 80 kr. 
Női tüzö-topánka lakk-orral, 

szépen fűzve, magas vágás
sal . _ft2.40 

Eberlastíng-vagy bőr- búzd női 
topánka, magas vágású roc 
cof>o-sarkkal, a legfinom ab
ban kiállítva kettős talppal ft 2 80 

Cri topánka, jő! munkálva, ket
tős talppal frt 3 50 

Dri topánka raainczi-börből, 
glace- vagy chagrain bőr-
fzárral ,ige a finom tűzés mun
kával 3.80 

Cri topánka, fénymásos bőrből, 
erősen csavart, kettős talppal 4 — 

Vad ász csizma bagaria-bőrből, 
csavart kettős talppal . 8.— 

Levélbeli augresaiiések ststa-atánét, » » 
lecolesóbk és ItrjoM) kiszolriMÉrii k«-

icikedéi •slUtteuklniltetrek.ffiWa 

Az igazság érdekéhen. 
Alulírott Orl icé Rudo l f tanár úrtól Berlinben 

(Wilhelmstrasse), jelenleg Stülerstrasse 8, egy lotto-
játék-utasitást kapott ternókra és egyet extrattókra, a 
prágai húzásokra. Már az e lső húzáson egy extrattót 
nyerek ruf-fal, és két extrattót ruf nélkül; azután 
megint nyertem egy extrattót ruf-fal, és egyet anélkül; 
végül pedig az utolsó húzáson jött 

= egy ternó. = 
Ez az eredmény 6 húzás alatt, melyeken Orlicé 

Rudol f tanár úr támogatása mellett játszék. A midőn 
e tényállást a nyilvánosság elé hozom, bizonyára föl
mentve érezhetem magam ahhoz ajánlásképen egyetlen 
szót is hozzácsatolni. 3966 

Hisz a te'nyek legékesebben szólanak. 
Klagenfurt. H a n g J. 

A Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet kiadásában Budapes ten (egyetem-
utcza 4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

IPAROS-NAPTÁR 
az 1878-ik évre. 

S z e r k e s z t i G E L L É R I M Ó R , 
az lAlföldi Iparlaps tzerkesztöje. 

Számos fametszettel. 
i H A R M A D I K É V F O L Y A M . — A r a , f ű z r e Ö O Ur.\ 

TARTALMA : Naptári rész. — Munka és ipar. — Mudrony Soma. 
'Iparszabadság, szakoktatás. — Kényszertársulás. — Gelléri Mór. Az általa-J 

5 | nos ipartársulatok szervezéséről. — Kubinyi L. Délkeleti kereskedelmünk; 
\ érdekében. — Iparstatisztika. — ArCZkép-CSamok. - Dr. Szabóky Adóit | 
I (arczképpel). — Zimmermann János lovag, (arczképpel). — Benkö István i 
| farczképpel). — Gyuber Lajos (arczképpel). — Grell Mór (arczképpel). — j 
' Richter Károly Ágoston Vilmos (arczképpel). — Nigrényi Pál (arczképpel).) 
i— Bejczi József (arczképpel). — Csarnok. — Dr. Rómer FI. Körmenetek a ' 
i ccéhladfcval. — Lévay J. Communismus és socialismus. — Dr. Sándorfly M. 
! Az iparosok betegségeiről. — Hogyan lehet jólétre vergődni? (gazdaggá lett l 
1 emberek véleményei és elvei) Frecskay E. T. után. — Országos vásárok. — ' 
' Naptári értesitő. 

Előfizetési föltételek: %£%££*„ együtt; { £ 

45. szám. —1877. 

egész évre .. 12 frt 
6 • Csupán a VASÁBNAPI ÜJSiO : [ "JÍ" *™" " ! " I O"*^ • POUTIXAI UJDONSiaOK: í <#"im~ " « " 

• _ I félévre 4 » | \ félévre .. ~ .. 3 • 

Budapest, november 11. XXIV. évfolyam. 

A HÁBORÚBÓL. — A SÁNCZTETÖN. 




