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B.TJ batuor hagábzott petit sor, vapr imuk helye e^-yszeri klatásnftl 
16 krajoiár; tfibbuorl igtttésnál 10 krajczir. Béljegdij kiilf.ii luiu.i. u 

it-utte m»D 30 ki. 
HIRDETÉSEK. KifuliS-liiv.tiiliinli .zámám hiidrfméuyeket (-Kőpad /!.'<•«&<-». HaitM 

Sitin és Vogler \YallnKhi.-ainr Nr. 10, Motae R. Síikrititte St. i< 
Oppelil 4. Wollniln M . fel. 

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

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

1 c somag á r a 2 0 k r . o. é. 
F ő r a k t á r a l c s leustein Pfllöp gyógyszerésznél Bécsben; Török lóísef 

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

A híres 3 0 éves 
400c-' - v a l ó d i ] 

szyrmiai 
É zárda-

iszilvorinmunk 
e g y e d ü l i f ő r a k t á r a 

^ B U D A P E S T E N : 

ÉDER ANTAL (MM 
zongora-üzletében 

váczi-oteza 12. sz. a. létezik. 
A r a nagy pezsgő-üvegben . 1 frt 2 0 kr, 

p intes üvegben . . . . 2 frt — 
Szétküldések, előpénz és utánvétel mellett, min

den irányban mindenkor pontosan teljesíttetnek. 

30 ÉVES 
VftlOOISYRMlAI 

ZÁRDA 
LSÍILVORIP 

L i i m i i : 

Támaszkodva a meglepő és 
nagyszerű sikerekre, melyetet 
sokévi tanulmányon és számos 
kísérleten alapuló gyógymódom 
általa 

A F R A N K L I N - T Á R S U L A T kiadó-hivatalában 
(Budapest, egyetem-utcza 4. sz) a következő hírla

pot lehet megrendeli*:: 

NEMZETI HÍRLAP 
I I I . évfolyam. 

A Nemzeti Hirlap" tárgyalja a politikai napi kér, 
déeeket rövid, velős, népszerűen tartott vezérczikkekben 
és kisebb közleményekben. Itt megtalálja az olvasó a 
törvényhozás üléseiről, bizottságok, szakbizottságok-
pártklnbok tanácskozásairól rövid, de kimerítő tudósítá
sokat távirati és njdonsági rovatában a legújabb híreket. 

Hogy hírlapiról tekintetben mit és mennyit va
gyunk képesek nyújtani a közönségnek: azt olvasóink 
harmadfélévi működésünkből megítélhetik. S tán fel 
szabad tennünk, hogy sikerült kivívnunk azon elisme
rést, miszerint a közönség azon folyton emelkedő rész
vétét, melylyel vállalatunkat felkarolta, igyekeztünk 
a lapnak mind jobbá tételével lehetőleg viszonozni. 

A mióta a keleti bonyodalmak uralkodnak a nem
zetközi politikában, a (Nemzeti Hirlap» harctér i • 
más k e l e t i l eve lezői által legjobban informált közlö
nyévé lett a magyar hírlapirodalomnak: s ezenkívül ma 
is a legolcsóbb lap, mely a politikai hirlapolvasó igényeit 
kielégítheti. 

A „Nemzeti Hirlap" mindennap egy íven, a szük
séghez képest évenként 50—100-szor félivnyi melléklet
tel, ünnep utáni napokban pedig félíven fog meg
jelenni : 

A rendes előfizetés, mely bármely hónap elején kezd
hető meg: 

Egy hóra 1 frt 40 kr. 
Két hóra 2 „ 80 „ 
Három hóra 4 „ — „ 

s valamennyi torok-, mell. tüdő
ét az ezekkel járó láz betegsé
gek minden tokában gyógyke
zelésem által elértem, köteles
ségemnek ismerem minden 
emiitett vagy ezekhez hasonló 
betegségekben szenvedőket, le
pvén 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 fölgyógyultaktól, kik eljá
rásom folytán lényeges kiadá
sok nélkül, már nem is remélve, 
hogy valaha teljes egészségü
ket visszanyerjék, s mégis helyre 
lettek állítva, kivánatra minden
kinek megtekintés végett ren
delkezésére állanak. 

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

es sorvasztó betegségekre. 

Luxemburg. 
3833-4 

TOMOR-
be tegségeke t 

és minden n l t e a t i b a j o k a t 
(galandférget biztosan éa tájdalom 
nélkül i gyógyí t a legjobb sikerrel 
N p e e i a l i s t a D r - X i O G V , B é c s , 
K o h l i n n r k t 2 0 . — (Levelek díjjal 
ellátottak v a g y ajánlva l egyenek) . 

3934 

A hires eredeti mestermű 
hajbetegségekról és 

hajápolásról 
épen most jelent meg leg
újabb kiadásban e czim alatt: 

„der Haarschwimd" 
(A bajvesztés) 

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

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

hivatalomba Lipcsében, Ritter-
strasse 43. sz. intéztetni. s;»» 

szegedi országos kiállításon érdeméremmel és a III ik országú 
tűzoltogyfilésen Aradon a nagy arany és ezüst éremmel kitüntetve, 

WALSER FERENCZ 
első magyar gép- és tűzoltószer-gyár, harang- és érczöntődéje, 

ajánlja szabadalmazott uj szerkezeti) fecskendőit , tűzoltó-egyletek 
l egénység i felszerelései t , vállalkozik kutak, s z i va t t yúk 

és h a r a n g o k készítésére, 
jótállás mellett a legjutányosabb árakon. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, saját-
késritményú i s transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz
tá lyát 3M0 

Mintaszereléset lépes árlajot M n a t r a renűeftezésre állanak. 
giékttltp friély is gornnia részért: igolozsrirtt, belsömonostor- ateza. 

.en e d d i g i v i l á g t á r l a t o n , h a l a d á s , j ó i z l é s éi 
e r a e n y k é p e s s é g e é r t , e l s ő d i j a k k a l j u t a l m a z v a 

Ajánlunk első rendű porosz ludwigsglücki 

szalon- kőszenet^ 
_ 9 0 k r . 50 k i logr . ; továbbá elsőrendű 

p í r - s z e n e t (coaks) tal'fKíííSí^zhoz 
1 * szál utassal együtt. Megrendelések elfogadtatnak S&98 

közpon t i h i v a t a l u n k b a n : dob-u teza 10.; 
t o v á b b á a fiókhivatalban: József tór 10, 
vagy k a t v a n i - u t e z a , f e rencz iek b a z á r a 1\. 

Holitscher és Deutsch. 

The Siiiger Manüföctüriiíg C? 
New-Yort (Amerika). Maaest, csak Táczi-ntcza „a Tastnskólioz. 

A v í g legnagyobb varrOgép-gyara 
ajánlja a felülmulhatlannak ismert eredeti Singer-féle új családi varrógépeket, frt 5M5,71 

Minden készlettel tüzdelés, fodoritás, vattázás, behajtás, sujtás-felvarrás, kes
keny és széles szeges, zsinór-bevarrás szél- és ajour-varrás és zsinór-szegélyezésre 
stb.; mely egyszerű szerkezete miatt minden egyéb rendszerű fölött elönynyel bir; 

V»A V i í l ; ' . v i l Q ^ o c o ó n . n l - ű f a iyaKAIr f"*ÍT*PS!*f>lr TI VPTO*AHplr f j t n P T T . &7,&Tl\iíTÍ%. 368( továbbá különlegességeket szabók, czipészek, nyergesek stb. eff. számára. 
E l a d á s k i s ö s s z e g l e t é t e l e m e l l e t t r é s z l e t f i z e t é s r e , v i d é k r e is . 

Fióküzlet: Buda, viziváros, ío-uteza 52. szám, gróf Andrássy palota 

Budapest, csak váczi-uteza 

A lepagyobb szőnyeg-raktárt, 
valamint 

takarók, függönyök és bútorszöveteket 
a l e g o l c s ó b b g y á r i á r a k m e l l e t t 

ajánlják 

3885 

V . k e r . 

D o r o t t y a - u t c z a 
2. sz. 

Tottis cs Kren 
B U D A P E S T . 

Megrendelések legpontosab
ban foganatosíttatnak. 

Fiók-üzlet: 
I V . k e r . 

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

á Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet kiadásában B u d a p e s t e n (egyeiem-
utcza 4-ik száuij megje lent és minden könyvárusnál kapható: 

lleuer iln)trittei |0lb=|aletóer 
für Umjnru mti. íöielietthiiröcn 

a tt f b a é 0) cm c t it i a f) t 1 8 7 8. 
Has íinlritbnrtitm urrfnfit 

bon 

Dr. Franz Albert v. Monté Dego 
gtiotftiitm Pirrrtar ott Stctnmnrtr m (frloa. 

93reté 9cf). 50 fr* 
3nl|,ilt: 2tftronomifdje, Iirdjtirf)e unb djronoíogifdje SBeflimmungen auf ba8 3aljr 18<S. 

Jtaíenbarium für £att)oliien, $roteftanten, ®rierf>en unb Sfraeliten, foftaliírjjeS. 2>er @inftebíer 
oon ©araccone (mit jroei Sbbilbungen). ©ie ungarifdje <£tubenten«®eputation in (Eonfiantiiiopel 
(mit Sbbilbung). ©ie rjeinigcfeljrten „Soroina" (mit bem íportiat bf« Sab,ir 35eti). ©ie türtü^e 
Seputation in SBubapcfi (mit brei ítbbilbungen). Sie (SntftEb,uug8gcfd)io5te be« orientalifíen Sric 
ge8(mit 71>bitbung). ®ie lelten Övei ©ultane (mit fünf ílbuilbimgcn). 85om Urbi{d)en Sneg 
(mit fiinf ílbbilbmigen). 5Kibb.at f ofdja (mit abbilbung). Ebljem ^ofdja (niit ÍRbbilbung). Sic 
Conferen; in 6onftantiuo;ol (mit brei Síbbilbungen). ®a8 türtifdjc parlament (mit ílbbilbuno). 
S)ie niffiídie §fcre8mad)t (mit Slbbilbtmg). 9íuffifd)e §eerc8füíwr (mit od)t Síbbilbungen). £ i t 
®eb,rtraft bor Stiivtei unb ber tüvtifdje ©olbat (mit 3lbbilbung) Sürfifcfje (Sem-ralf unb «rieg?-
aRinifter (mit fünf Stbbilbungcn). ©ie türfifdíc glotte unb §obart 1?ofd)a (mit Sbbilbung) Snrf= 
botén. Slierlei @cmeinnii(i ,e8. l'cvicidjnifj ber 3a^rmövtte. 3nteveffen"SobetIe ©temjjel-Scaia. 
Stnnoncen. 

'or^T^U 
Előfizetési föltételek: VASiBNAW " "»o 4. < **. é™ .. i2 ta 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK ^ \ íé lé™ 6 > 

46. szám. -1877. 
Crapan a VA8ÁBNAPI Ü J 8 Í Q : [ egém * " » • • - 8 írt 

1 félévre 4 • Ciupán . POUTIKAI DJDON8ÍGOK: / ü í ™ . * " * " " ® ** 
V lilém . . . . - 3 • 

Budapest, november 18. X X I V . évfolyam. 

G R Ó F KÁROLYI GYÖRGY. 
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GRÓF KÁROLYI GYÖRGY. 
(1802—1877.) 

A
MAGYAR arisztokraczia egyik legkitű

nőbb tagja dőlt sirba: gróf Károlyi 
. György. Á magyar főúr valódi min

taképe, nemes érzelemben, fenkölt szel
lemben, áldozatra kész buzgóságban — s 
mindenek felett hazafiságban és nemze-
tiességben. A legrégibb nevű családból 
származva, mert őse Kaplony még Árpád
dal jött be s az első foglalást követő osz-
tozáskor vetette meg családja birtokainak 
alapját, a leggazdagabbak egyike a hazá
ban : ősi neve fényével s nagy gazdagságá
val nem hivalkodott, mint annyian ; hanem 
mind a kettőt latba vetette, valahányszor 
a hazának arra szüksége volt. Mikor ne
mes, hazafias, országos czélokra adakozni 
kellett: a legelsők s a legbőkezüebbek 
között volt, mint az akadémia alapításánál 
1825-ben, s a nemzeti színház megmen
tésénél az ötvenes években. Mikor szemé
lye, vagy állása tekintélyével lehetett, kel
lett hatni, soha sem állott félre, hanem a 
vezérek oldala mellett állt, s küzdött min
dig, a törvényhozásban, a társadalmi téren, 
a közigazgatási pályán. Azok egyike volt, 
kiknél a születés, a természet és a szeren
cse adományai nem heverő és holt tőkék 
s ész és sziv, pénz és befolyás nem marad
nak véka alá rejtve. A mi azonban, mint 
embert és nemest, kezdettől fogva s már 
akkor is mikor ez még ritkaság volt ná
lunk, leginkább megkülönböztette: nem
zeties iránya, mely a hazaszeretetnek 
sajátlagos magyar színezetét adta meg 
nála. Széchenyi barátja fiatal korától, a 
Széchenyi politikai iskolájának hive volt 
mindvégig. 

Mikor ő született, a század elején, 
főrangúinknál nem volt divat magyarnak 
lenni. Szülői is többnyire Bécsben laktak, 
hol ő is született (1802); de midőn apja, 
József, fiatalon és váratlanul elhunyt 
(1803) végrendeletében meghagyta, hogy 
fiait, Istvánt, Lajost és Györgyöt, benn a 
hazában és magyar tanítók által, magyar 
szellemben és érzelmekben neveljék. Özve
gye, gróf Waldstein Jozefa, lelkiismerete
sen teljesítette a végakaratot; haza költö
zött s itt nevelte és neveltette fiait, igazán 
magyaroknak. 

György gróf, bevégezvén tanulmányait, 
többi közt a jogot is, mint 18 éves ifjú, 
katonai szolgálatba lépett; először ugyan 
a Würtemberg-huszárezredbe, hol csak
hamar hadnagy lett, de már a következő 
évben (1821) a Hessenhomburgokhoz lé
pett át, mely ezredben akkor gr. Széche
nyi István (ki már előbb a franczia hábo
rúban s jelesen Jénánál kitüntette magát), 
kapitány volt. E lépés hozta őket egymás
hoz közelebb. I t t fűződtek össze sziveik s 
lettek egymásnak örökre barátaivá. Bár 
utaik a katonai pályán rövid időre elvál
tak, később a közéletben annál szorosab
ban s állandóan egyesültek ismét. Káro
lyit ugyanis 1822-ben más ezredbe tették 
át kapitánynak: de nemsokára mind a 
ketten elhagyták, kapitányi ranggal, a 
katonaságot. 

Utazni, tapasztalatokat gyűjteni! — 
Ezt tanulta Károlyi legelsőben Széchenyi
től, s ezt tette meg. 1824-ben bejárta 
Franczia- és Angolországot, s 1825-ben 
megjelent a pozsonyi országgyűlésen. 

Az újjászületés nagy mozgalmai meg

indultak. Széchenyi megalapitá az akadé
miát s alapjára felajánlott 60,000 frtot. 
Károlyi György volt utána az első, a ki 
40,000 forintot irt alá. S ezzel ők ketten 
megvetették a magyar akadémia alapját, 
melynek, mindjárt első alakulásakor, igaz
gató tanácsában foglalt helyet gr. Károlyi, 
s ő volt most az utolsó azok közt, a kik az 
akadémia alaprajzának 1830. nov. 17-én 
történt megerősítésekor, az igazgató tanács 
tagjaiként hirdettettek ki. 

A következő években gr. Károlyi me
gint külföldre ment, s 1830-ban Parisban 
töltötte a telet, hol Francziaország min
den hires férfiával megismerkedett, s azok
nak társaságában élt. Ebben az évben 
Szathmármegye követének választotta meg 
a pozsonyi országgyűlésre, 1832-ben pe
dig az akadémia sorozta belső (és pedig 
tiszteleti) tagjai közé. Ezután Károlyi 
még egy utazást tett, hogy a nyugati czí-
vilizáczióval összehasonlítsa a keleti czi-
vilizácziót, s bejárta Görögországot, Egyip
tomot, Nubiát, Arábia sivatagjait, Pales-
tinát, Syriát, s Konstantinápolyon keresztül 
egy év után tért vissza hazájába. Még 
abban az évben megnősült. Nőül vette 
gróf Zichy Karolinát. 

Innen kezdve (egy rövid nászutazást 
leszámitva) állandóan itthonn maradt, s 
folyvást és lankadatlanul szolgálta a haza 
érdekeit. A harminczas és negyvenes évek
ben nem keletkezett egyetlen közintézet 
sem, melynél gróf Károlyi György nem
csak mint alapító, de mint a szervezésnek 
közvetlen részese ne szerepelt volna. A 
gazdasági egyletnek ingyen adott telket; 
ez a mai „Köztelek", ő volt elnöke a ma
gyargazdaságiegyletnek 1840-től 1849-ig, 
midőn a bécsi kormány lelköszönésre 
kényszeri tette. 

A gőzhajó-társaság, lovaregylet, ka
szinó, nemzeti szinház létrehozásában ő 
volt a legfőbb tényezők egyike; s a jelen
leg virágzó első magyar földhitel-intézet 
eszméje is szalonjában fogamzott meg, itt 
terjeszté elő annak részletes tervét Káro
lyival és Lónyaival egyetértőleg gróf Des-
sewffy Emil, s lett az ige testté. 

ő folyt be az első magyar biztositó 
társaság megalapításába, melynek elnöke 
volt haláláig. Elnöke volt továbbá az 
alagut-társaságnak, melynek ügyét — 
Széchenyi Döblingbe menvén — ő vette 
kezébe; a Tiszaszabályozási társulatnak, 
az alföld-fiumei vasútnak stb. stb. 

Ennyit tett, ennyit lendített, társa
dalmi téren s anyagi érdekeink felvirágoz
tatására. De a haza nehéz és válságos nap
jaiban nagyobb áldozatoktól sem riadt 
vissza soha. A szabadságharcz alatt, mint 
bátyja István, ő is egy ezredet állított ki, 
s pesti palotájának tágas udvarán tartot
ták a gyakorlatokat. A forradalom bukása 
után őt is elfogták, s három hétig fogva 
tartották az uj épületben. Három hét 
múlva kétszázezer forint lefizetése mellett 
szabadon bocsáták. 

Érdekes ez időből, hogy pesti palotá
jában fölváltva laktak a forradalom alatt 
és után Jelasics és Haynau, s tettek benne 
kárt eleget. A bécsi kormány később köze
ledést keresve, több izben fólszóütá Ká
rolyit, mondaná meg, mennyi kárpótlást 
kivan? Károlyi előbb nem válaszolt, de 
az ismételt fölszólitásokra türelmét vesztve, 
azt felelte: „én az uj épületben laktam 
három hétig, és fizettem a szállásért két
százezer forintot; Haynau és Jelasics az én 

házamban laktak hat hónapig, — tessék 
a lakbért kiszámitani." E válaszra aztán 
megszűntek a felszólítások. 

A forradalom után, az absolutizmus 
sötét napjaiban, Károlyi György palotája 
sok hazafias kezdemény szinhelye volt. 
Itt tanácskoztak, itt határoztak, s innen 
indult ki a legtöbb akczió. A legnevezete
sebb ezek közt a nemzeti szinház meg
mentése. 

A nemzeti szinház ugyanis az ötvenes 
években szomorú napokat élt, s küzdve a 
kormány ellenséges indulatával, a bukás 
szélére jutott. Gr. Károlyi György adta ki 
a jelszót, hogy a magyar drámai művészet 
templomának ledőlnie nem szabad! — s 
rögtön hozzálátott egy segélyalap létreho
zásához, ő maga aláirt 20 ezer forintot, s 
fölszólított aláírásra annyi hazafit, hogy 
rövid idő múlva 320 ezer forint gyűlt össze, 
mely később a nemzeti színházat meg
menté, s mely a nemzeti szinház vagyo
nának sorozatába „Károlyi-alap" czimén 
czikkelyeztetett be. A bécsi kormány Ká
rolyi Györgyöt eltiltotta a gyűjtésektől, s 
ráparancsolt, hogy a gyűjtött pénzeket 
mindenkinek adja vissza, hadd bukjék a 
nemzeti szinház, ha buknia kell. 

Károlyi György nem ijedt meg, nem 
csüggedt el. Minden alapitót fölszólított, 
hajlandó-e az ő discretiójára bízni a szin
ház javára aláirt pénzt, vagy visszaveszi ? 
Egy slavóniai alapitót kivéve, ki néhány 
száz forintot irt alá, mindenki nála hagyta 
adományát. így jött létre a „Károlyi
alap". 

A hazafival a nemesszivü ember egye
sült benne. A Vörösmarty-családnak, a 
nemzet háláját koszorús költője iránt 
leróni, Deák Ferencz gyűjtést rendezett; 
s Károlyi György volt az első, ki azonnal 
4000 forintot irt alá. — A forradalom 
után meghagyta uradalmaiban minden 
tisztviselőjének, hogy a menekülő honvé
deket mindennel ellássák, s ha üldözik 
őket, jól rejtsék el. Ugyanakkor elvül tűzte 
ki, hogy tisztviselői személyzetében min
den üresedést honvédekkel fog betölteni. 
Rövid idő múlva több mint kétszáz hon
véd nyert nála alkalmazást. 

Midőn 1867-ben az alkotmány helyre 
állíttatott, — bár előre haladt kora miatt 
tettleges szereplésre alig érezte hivatva 
magát, az eseményektől félre nem vonul
hatott, koronaőrnek választatott, majd 
főudvarmesterré neveztetett ki. A Deák
párt egyik kitűnőbb tagja volt, bár távol 
állt a hevesebb pártharczoktól. 

Aristokrataihajlamait, melyeknek meg
győződés s megszokás egyaránt volt alapja, 
mind végig nem tagadta meg. A dúsgazdag 
főúr, kiről azt mondták, hogy családja ősi 
fészkétől Nagy-Károlytól Bécsig ugy utaz
hatott, hogy mindenütt saját jószágán 
tarthatott állomást, s kinek évi jövedelme 
átlag 1 millió volt, mágnási rangját s 
tekintélyét mindenkor gondosan megőrizte. 
Legutolsó intézkedése, melyben Gyula és 
Viktor fiai számára hitbizományokat állí
tott, szintén ily szigorú arisztokratikus 
felfogásból indul ki. Erős hite volt abban, 
hogy Magyarországban az aristokratia 
még jövőre is nagy szerepre van hi
vatva . . . . 

Gróf Károlyi egészen a legutolsó időig 
megtartotta deli alakját; szép s megnyerő 
külseje, a hol megjelent, öszhangban ne
mes kedélyével, mind végig a legjobb ha
tást gyakorolta. Az akadémia, a m. gazda-
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sági egyesület, földhitelintézet stb. köz
üléseiben, nemzeti színházi állandó páho
lyában stb., a köztisztelet s rokonszenv 
tárgya volt az ezüst hajú, szabályos főúri 
arczu, tiszta, csinos, kissé keresett külsejű 
agg. Egy év óta azonban nem volt látható 
többé nyilvános helyeken. Borzasztó beteg
ség : nyelvrák dúlt élete gyökerén. A tudo
mány és természet minden segélyforrásai, 
a bel- és külföld hírneves orvosai, fürdők, 
gyógyszerek, minden meg lőn kisérve; de 
mind sikeretlenül. Hónapok óta már min
dennap lehetett várni halálát. A nyarat 
csurgói kastélyában tölte, s csak néhány 
nappal halála előtt tért a fővárosba vissza; 
állapotában, ha nem is jobbulás, némi 
enyhülés látszott bekövetkezni. Utolsó nap
jai majdnem szenvedés nélküliek voltak. 

ő egyébiránt egy keresztyén bölcs meg
nyugvásával tűrte hosszú és nagy kínait. 
A bölcsével, a ki megadja magát a vál
tozhatatlanba, s a keresztyénével, a ki 
istentől hálával veszi a csapást is. Kínai
nak végre, hirtelen s szelíden, vetett véget 
a halál, e hó 9-én hajnalban. 

Teste bebalzsamoztatott s pompás ra
vatalra helyezve, mely fölé dús pálma ha
jolt, tétetett ki közszemlére. Egyházi be-
szentelése, melyet Haynald érsek e hó 
12-én teljesített, a legnagyobb részvét 
mellett ment végbe pesti palotájában, 
honnan az nap este, külön vonattal szál
líttatott Kaplonyba, családja ősi sírbolt
jába, örök nyugalma helyére. 

—á—r— 

Szeptember végén. 
1877. 

Milyen fakó a napsugara! 
Milyen sápadt szegény vidék! 
A pompát róla s a szint már a 
Szellők réges-rég elvivék. 

Fényes tollú madárka hallgat, 
Költözködnék, kedvetlen, ül — 
Fényes szemű leányka ajkad 
Mért méláz oly kedvetlenül ? 

Pásztor eldobja furulyáját — 
Nem tetszik a világ neki; 
Jó tűznél hosszú éjszakán át 
Dermedt körmit melengeti. 

Itt-ott szól egy kolomp vagy csengd — 
Mintha óráját jelzené 
Siró ütéssel: a jövendő 
Hanyatlásnak a sir felé. 

Csipős, szilaj szél fut, szaladgál 
A legkedveltebb hadsegéd, 
Erdőn, mezőn, tónál, pataknál 
Sziszegve mond egy rém-mesét. 

,,A mindenható tél nevében 
Virág, lomb térdre, porba mind! 
Nyomomban az ősz — hös vezérem — 
Ne várjátok inig ő suhint!" 

Virágok, lombok sóhajtoznak, 
Szemükből harmat-köny pereg — 
Tűnődnek hosszan, gondolkoznak: 
Vájjon mit is véthettenek ? 

— S ha csakugyan hó-tengerével 
A nagyúr mindent elborít; 
Büszkén rombolván, ezerével 
Épiti rongy jég-várait: 

Jön egy meleg sugár s hatalma 
Immár üres lég, pára csak — 
S a megifjult föld diadalma 
Bukott dölyfén nevet, kaczag! 

Pásztói. 

Thurzó György kincstára. 
Az Tttésházy-féU Köpcténybm len" eredeti östxeirátok, 

följegyzések, számadások, terelek alapján. 

Nem volt Magyarországon a XVII-ik szá
zad elején gazdagabb ós befolyásosabb főúr 
Thurzó Györgynél — egész a nádorságig vitte. 
Ősei „Bethlenfalván" éltek, s csak Zsigmond 
óta, alig kétszázadtól fogva kezdtek emelkedni, s 
még egy század előtt is kereskedők, bányászok, 
városi hivatalnokok voltak. A család azon ágá
nak, melynek ő is tagja, vagyonát nagy részben 
atyja szerezte — de esze, fénye, dicsősége 
benne kulminált egy erős meggyőződésű ma
gas, miveltségü, higgadt gondolkodású fér
fiúban, ki nagy szolgálatokat tett hazájának, s 
bizalmas lábon állott az udvarral is. Ö maga 
is egyetlen fiu volt, ki atyját túlélte, ö is egyet
len fiút hagyott maga után — Imrét. De hét 
élő leánya maradt, kik közül négyet még maga 
adott férjhez. A családot pár tized óta az elő
kelők közé sorozták: már Thurzó Ferenczben 
sem látta senki a homo novus ivadékát, — ennek 
neje a szigeti hősnek Zrínyinek leánya volt, — 
annál kevésbbé fiában, ki előbb Forgács, azután 
Czobor leányt vett nőül, s az ő leányai kezéért 
is a legelöbbkelő családok tagjai vetekedtek. 

Ezek pedig fiatalon, s azon sorrendben 
mentek férjhez, a mint születtek: közülök négy 
még az ő életében. 

Első: Thurzó Zuzsánna, György urnák For
gács Zsófiától született leánya, kit 1607-ben 
jegyzett el, s 1603 ápr. 20-án vett el Perényi 
István ugocsai főispán, fia Perényi Jánosnak, 
hasonlag ugocsai főispánnak. 

A második: Judit, hasonlag első nejétől 
1589 nov. 20-án született leánya, kit 1606 decz. 
31-én jegyzett el Jakusith András, s a menyeg
zőt 1607 nov. 25-én ülték meg. 

A harmadik már a hőn és sírig imádott 
Czobor Erzsébet leánya, az 1595 márcz. 25-én 
született Borbála, kit 1612 ápr. 12-én Bécsben 
jegyzett, s még azon óv szept. 30-án vett el 
Erdődy Kristóf. 

A negyedik az 1597 jul 31-én született 
Ilona, kivel 1613 jul. 28-án váltott jegyet, s 
1614 febr. 9-ón kelt össze Illésházy Gáspár. 

A többi három lány halála után ment férj
hez : Mária 1618-ban Vizkelety Istvánhoz, Ka
talin 1620 márcz. 1-ón Thököli Istvánhoz, Anna 
Szúnyog Jánoshoz. Ezeknél is megtartatott a 
hagyományos fény, ezek is gazdag hozományt 
vittek magokkal, de egyik násza sem veteke
dett azokkal, melyeket még az öreg György ur 
tartott, s ezek közt is a legfényesebb kedven-
czeó, Borbáláé volt, az elsőé, kivel imádott Er
zsébetje ajándékozta meg, s az első melyet mint 
nádor ünnepelt. 

Ezen menyegzői ünnepélyek kivétel nélkül 
Bicsón tartattak, egy erős ós nagy kiterjedésű 
várban, kedvencz lakhelyén, hol legtöbbet tar
tózkodott, mert fényes, csaknem fejedelmi ud
vara számára kényelmes helyet nyújtott, s biz
tos helyet talált benne roppant kincsei számára. 
S e vár csakugyan gyakran fényes lakomák 
szinhelye volt, sok előkelő vendéget fogadott 
be — de sohasem annyit, mint a legnagyobb 
családi ünnepélyek, a menyegzők alkalmával. 

Midőn legidősb leányát, Zsuzsannát férjhez 
adta, már Árva örökös főispánja, a Dunáninneni 
részek tábornoka, érsekújvári főkapitány, főpo
hárnok 8 tanácsur volt. A világ ez időben for
rongott. Már több mint egy tized óta folyt az 
első „hoszu török háború" sok áldozatot köve
telve, sok szerencsétlenséget árasztva az országra 
és semmi kilátással a szerencsés megoldásra. 
Nem volt elég, hogy a hosszú küzdés az ország 
közgazdaságát a tönkrejutás széléig, juttatá, 
törököt és német zsoldost hozván nyakára, 

hogy a véradó fiaiból is kivette részét: már 
alkotmányában is megtámadták. 1602-ben az 
országgyűlés alkalmával Illésházy István ellen 
felségsértési pór emeltetett, s Rudolf, elle
nére a hazai törvényeknek, a birák többségének, 
írásban felküldött véleménye alapján, Prágában 
akarta ellene kimondatni az elmarasztaló Ítéle
tet. Illésházy menekült ugyan, de az igaztalan • 
üldözés, a jogtalan törvénysértés csak nevelte 
az ingerültséget, s az 1603-ban febr. 24-ére 
Pozsonyba hivott országgyűlés kemény szavak
kal követelte a sérelmek orvoslását és egy bizott
ságot küldött Prágába panaszaival. A küldöttség 
eljárása épen oly sikertelen volt, mint meddő ma
radt az országgyűlés, mely ápr. 15-én záratott be. 

Öt nappal utóbb april 20-án ünnepelték 
Bicsén Thurzó Zsuzsanna nászát Perényi Ist
vánnal. 

A vásárlások előbb megtörténtek Prágában 
és Bécsben. Az előbbi helyen leginkább éksze
reket vettek: egy 101 aranyat nyomó arany-
lánczot, melynek készítése 6 aranyba került, 
egy köves kis nyakbavetőt, mely „hajnyom
tató is lehet", egy kozuczka (zubbony) számára 
20 nyuszbéllést, négy függőt, egy nyakbavetőt, 
egy lánczot és 20 gyűrűt — összesen 2413 frt 
s 45 dénáron. Bécsben: egy gyöngyös köves 
koronát 225 frton, ezüst zsinórt (röfét 8 frtórt), 
kék, aranyszínű, fekete és zöld virágos testszinü 
bársonyt (röfét 5 frt, 4 frt 50 d., 4 frt) összesen 
60 rőföt, fekete aranyos-fehér, megyszinü ara
nyos-vörös, kék, zöld atlaczot (r. 2 frt 50 d.), 
vörös kamukát, ezüstszínű tafotát, vörös tafo-
tát, két vég bagaziát, egy vég testszinü bagaziát 
(r. 2 frt 50 d.), vont aranyat (r. 8 frt), dufia 
tafotát, egy vég czinadofot (azaz igen finom 
gyolcsot 16 frt), két font spanyol, ugyanannyi 
spring-selymet (48 frt), 2 vég gallos gyolcsot 
stb. 858 frt értékben; 60 arany-boglárt (240 frt), 
két arany övet (320 frt), vont aranyat, fekete 
prémet, három verdigalt, rojtot superlátra, vörös 
tábitot, 100 nyulbört, 40 rőf kék bársonyos pré
met, csipkét, czipellöket, 9 vég hajtekerőt, 3 
tükröt (7 frt 50 d.), egy „kivonó-ládát" (16 frt), 
383 őntálat, 150 tányért, 25 tálacskát 300 frtért, 
aranyos botokat, kötő-kapcsot, 24 rézgyertya
tartót (12 frt), 32 arany-gyűrűt, 40 gyöngyös 
boglárt (120 frt) különböző süvegeket, köztük 
egy télit (ez egy 100 frt), 12 ezüst tányért (169 
frt), 3 poharat (47 frt), egy aranyos-kannát, 
12 kanalat, villát, 2 sótartót (97 frt), ezüst lán
czot stb. összesen több mint 2800 frt értékben. 
Itt vásárolták be a fűszerszámokat s édessége
ket: 100 font bors, 50 font gyömbér, 25 font 
szekfü, 4 f. szerecsen dió, 80 f. tengeri szőllő, 
1000 czitrom, 6 tonna fige, egy mázsa malozsa 
szőllő, ugyanannyi rizs, 80 font gesztenye, ÍVs 
mázsa czukor (99 frt), 500 narancs (20 frt), 
savanyú kaperlin, mézes pogácsa, mandula, 
habarnicza, bcrostyán-levél, szerecsen dió, 10 f. 
vizahólyag, 4 f. sáfrán, czukor-gandli, parczapán, 
biscoctum, parmazán, rainfolt, malozsa, mind 
ezt nagy mennyiségben; kristály-üveget (25 frt), 
szövétneket 26-ot s 48 font gyertyát, összesen 
mintegy nyolezszáz frt értékben: ugy, hogy a 
bécsi vásárlások 4837 frtot, s a kettő (bécsi és 
prágai) 7220 frtot tett ki. Bécsben fogadták 
meg a zenészeket s ezeknek 70 frtot fizettek. 

Ez azonban a hozománynak csak egy 
részét tette, sokkal több volt az, mi a házi 
kincstárból telt k i : egy nyakba vető, 20 rózsá
val, s öt öreg gyémánttal, 3 pár függő, „melyek 
közül egyben van: szent János nyakavágásá
nak históriája", egy más, melyben fehér galamb 
van, egy harmadik, melyben egy angyal veri át a 
sárkányt, 4 arany láncz, két karperecz, egy haj- • 
nyomtató, 7 drága gyűrű; ezüstnemük: mosdó-
medenczék, tálak, tányérok stb. 17 bársony- és 
atlasz-szoknya, tiz drágábbnál drágább ara-
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nyos paszomántos bársony 
vagy atlaczsuba, 8 aranyos 
gyémán tokkahgyöngyökkel 
boglárokkal kirakott fej
kötő, öt korona, 3 párta 
basonlag arany szemekkel, 
gyöngyökkel, boglárokkal 
kirakva, hat épen oly drága 
süveg. Arányban állott ezek
kel a fehérnemük száma: 
ezek közt aranynyal, ezüst
tel, selyemmel kivarrott 
„orczatakarók" (fátylak), 
fejkötők, török varrásos kéz-
revaló taezlik, atlacz haj
fonók, nyakba való fodrok 
— ide nem számítva a le
pedőket, ingeket, párnaha
jakat, stb. 

Épen így a külföldön 
vásárolt fűszerek és cseme
gék is a menyegzői lako
mának csak egy részét fede- • 
zék: a legtöbb és a fő az 
uradalmakból telt ki, me
lyek a vadaktól halaktól 
kezdve a legutolsó tojásig 
beszolgáltatták a szüksége
seket. A lakoma Bicsén tar
tatott meg, számos kül- és 
helföldi vendég és barát, ma
gyar, német, cseh és lengyel 
főurak jelenlétében, s rop
pant fény nyel, s másnap apr. 
21-én az egész hozomány 
átadatott Perényi Istvánnak, Forgács Ferencz 
kanczellár és püspök, Zrínyi Miklós, Balassa 
Zsigmond, Forgács Zsigmond és Tököly Sebes
tyén jelenlétében, kik az átadást aláírásukkal s 
pecsétükkel bizonyiták. Szilágyi Sándor. 

BÁRÓ KOCHMEISTER FRIGYES. 

B.KOCHMEISTER FRIGYES ÉS AZ ORSI. PROT. UJ ÁRVAHÁZ. 
Senki által kétségbe nem vont tény az, hogy 

Budapest fővárosa az utóbbi két évtized alatt 
oly örvendetes fejlődést tanúsított minden irány

ban, mely a hazájáért lelke
sülő magyar szivében örö
met, az idegen szemében 
pedig tiszteletet méltán ger
jeszt. E fejlődós alatt nem 
csupán a fényes palotaso
rokat értjük, melyek emel
kednek, a városrészeket, 
melyek mintegy egészen 
megujultak: hanem bele
foglaljuk azt a lendületet, 
melyet a nemes, hazafias 
áldozatkészségtől a tanügy 
nyert, s ama szebbnél szebb 
épületeket, melyeket az em
beriség szerencsésebb ré
szének jósága alkotott a 
szenvedők és nélkülözők 
számára! Igazán megható 
s egyszersmind örvendez
tető látni, hogy Budapes
ten e téren is mily sok tör
tént az utóbbi évek alatt! 
Ki állitásunk valóságáról 
meg akar győződni, ne saj
nálja a fáradságot, s láto
gasson el különösen a he
tedik kerület (Teréz-város 
délkeleti) részébe, s díszes 
épületeket fog egymás mel
lett találni, melyeket nem 
egyes vagyonosok emeltek 
a magok kényelmére, ha
nem részvevő, áldozatra 
kész szivek, mások szen

vedésének enyhítésére. 

E most említett tájon, s az imént ne
vezett jótékony intézetek sorában méltó he
lyet foglal el a folyó hó 17-én ünnepélyesen 
megnyitott országos, protestáns aj árvaház, 
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melynek képét ez alkalommal matatjuk be 
olvasóinknak. 

E diszes épület, a legszorosabb egybefüg-
gésben áll azon férfiú nevével, kiről elmondhat
juk, hogy e jótékony intézetnek nem csupán 
buzgó elnöke, hanem e diszes uj épületnek ugy 
szólván megteremtője. Igaz, hogy e szép és 
ezélszerü épület egyeseknek, s ezek között igen 
soknak igen tekintélyes áldozatából épült; de 
az is igaz, hogy e jótékony buzgalom lelke 
Kochmeister Frigyes volt, ki a szó szoros értel
mében házról házra, szivtöl szívhez járt, maga 
zörgetett a kegyesség ós jótékonyság ajtaján, 
hogy az a nélkülözők javára megnyittassák. 
0 teremte össze, számos esetben pedig ő maga 
előlegezé a szükséges összegeket, szólt, kért, tett, 
buzdított lankadatlanul, nem nyugodott addig, 
mig fáradozásának óhajtott sikerét nem látta. 

Báró Kochmeister Frigyes 1816-ban szüle
tett Sopronban. A kora árvaságra jutott ifjú 
kiképeztetését a bécsi polytechnikumon nyerte 
Utóbb kereskedői pályára lépett s Pesten nyert 
alkalmazást, Török Frigyes virágzó droguista-
üzletében. Kereskedelmi elfoglaltsága mellett 
arra is tudott magának időt szakasztani, hogy 
a pesti egyetemen a vegyészeti előadásokat 
látogassa, a szakába vágó ismeretek gyarapí
tása végett. Utóbb Európa legelső kereskedelmi 
városait látogatá meg, 1842-ben pedig maga 
nyitott Pesten előbb droguista, utóbb termény
üzletet. Az ép oly kiváló szellemi tehetségű, 
mint ritka becsűletességü fórfiú neve folyton 
ismertebbé s egyre tiszteltebbé lön a kereske
delmi világban, s három évtized óta alig volt ha
zánkban nagyobbszerü szolid vállalat, mely körül 
Kochmeister Frigyesnek előkelő szerep ne jutott 
volna. A pesti „Lloyd-társaság", a „pesti ga
bona-csarnok", az „áru- és érték-tőzsde", a 
„magyar általános hitelbank" mind alapitói 
közé számítják őt, s 1859 óta, a pesti „kereske
delmi és iparkamrának" folyton elnöke. A ke
reskedelem ós ipar terén kifejtett érdemeiért, 
1866 ban a király a vaskorona-renddel diszité 
föl, s utóbb bárói rangra emelte. 

Családi életének teljes boldogságához csak 
az az egy hiányzott, hogy házassági szövetsége 
gyermektelen maradt. A férjéhez méltó nemes-
szivü nő, ki a maga körében ép oly hiven gya
korolja a jótékonyság áldásait, szegény szülék 
egy leányát fogadá gyermekévé, s azt egészen 
maguk édes gyermeke gyanánt szerették s ne
veltetek. Megérhetek még boldogságát is, s látha-
ták szerető férj oldalán boldog nőnek és anyának 
is: a halál azonban az ifjú nőt kora sirba juttatá. 
Azóta a nemes pár az anyátlan kisded árvákat 
részesiti szivének minden jóságában. S a jóté
konyság gyakorlására Kochmeister Frigyesnek 
akkor nyilt a legtágabb tér, midőn 1874-ben, 
az országos protestáns árvaház elnökévé meg
választatott. 

A szintén buzgó ós nagy tevékenységet ki
fejtett elődök munkássága folytán már kész 
intézetet talált ugyan, tulajdon épülettel; ez 
azonban aem fekvésénél, sem terjedelménél 
fogva nem felelt meg azon eszménynek, melyét 
az uj elnök magának egy árvaház felől alkotott, 
s igy mihelyt az elnökséget átvette, azonnal 
hozzáfogott egy uj intézet létesitóséhez. Hatal
mas támaszt talált Budapest fővárosa elöljáró
ságában, mely a tágas ház-telket nagylelküleg 
díjtalanul adományozta e czélra. Ekkor azonnal 
hozzá fogott azon pénz összegyűjtéséhez, melyen 
a diszes épületet fölépitteté. A költség, minden 
kiadást összeszámítva, mintegy 80,000 forintra 
rug. 

A mi magának az uj árvaháznak berende
zését illeti, erről röviden a következőket akar
juk megjegyezni. A kaputól jobbra esnek a 
leányok lakhelyei, baka pedig a fiukéi. Közvet-
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len a kapu mellett balrul van az árvák atyja 
lakása, melyből egy ajtó vezet a fiuk foglalkozó 
termébe. E mellett van a czólszerüen berende
zett iskola. Jobbról a kapu mellett találjuk a 
társalgó termet, mely a látogatók részére van 
fentartva, asztalán gyönyörű kötésű látogatási 
vendégkönyvet látunk, mely Posner Károly Lajos 
ajándéka, s oly diszes, hogy értéke meghaladja 
a száz forintot. 

Aztán következik az árvák anyja szobája, 
melyből a leányok foglalkozó termébe léphetni. 
E mellett is egy tágas tanterem található, az 
árvák anyja lakásával szemben pedig külön 
szobahelyiségek netalán betegségek esetére. 
Földszint van a csinos házmester-lakás is. 

Tágas lépcső vezet fel az emeletre, melyen 
egymástól folyosóval elkülönítve találjuk a fiuk 
és leányok • tágas hálótermeit, a ruhatár és a 
mosdó szobákat. A háló termek szoros össze
köttetésben állnak a felügyelők hálószobáival. 
A pinczében e következő helyiségek vannak: 
az ebédlő, konyha, éléskamrák, fűtők, mosó
konyha, két torna-terem. Az épület gázzal vi-
lágittatik és vizfütésre van berendezve. A házat 
tágas kert veszi körül, melyet Petz Ármin mű-
kertész rendezett szívességből. 

Nem lesz érdektelen ez alkalommal az 
árvaház beléletébe is vetni egy pillantást. 

Nyáron négy, télen öt órakor kelti föl a 
gyermekeket a csengetyüszó, a midőn azonnal 
ki kell az ágyból szállniok, hogy kiki idejekorán 
elvégezze az ágyazást, mosakodást és seprést. 
Annyira hozzá szoktak már a korai felkeléshez, 
hogy minden intés nélkül örömmel teljesitik e 
köteléssógöket, s versenyeznek egymás megelő
zésében. Az ágyat mindegyiknek magának kell 
csinosan, takarosan fölvetnie, minek végezté
vel a mosdószobába sietnek, a hol 20 tisztafe
hér mosdóedény — melyek egy csinosan már
ványozott asztalba vannak elhelyezve, s a vizet 
külön-külön csőből nyerik — várja őket. Felső 
testöket hideg vizzel jól megmosván, s katonás 
pontosággal elvégezvén a felöltözést, azonnal 
hozzálátnak a ház rendbehozatalához, minek 
végeztével |7-kor reggelizni sietnek, mely 
imával kezdődik és végződik. A reggeli: rántott 
levesből és kenyérből áll. Beggeli után előkészü
leteket tesznek az iskolába menésre, miután 
nagyobb rószök a városi iskolákat látogatja, 
nevezetesen a protestáns gymnasium, ágost. 
hitv. népiskola, kereskedelmi iskola, es községi 
polgári tanoda osztályait. A kisebbek otthonn 
nyernek oktatást, mely iskolába egyébiránt 
idegen gyermekek, azaz bejárók is fölvétetnek, 
s az árvák atyja, jelenleg a tevékeny Brocsko 
Lajos által taníttatnak, igen csinos s egészséges 
levegőjű tanteremben. Iskola után leczkéiket 
készítik el az árvák atyja felügyelete alatt, — 
külön teremben a fiuk s külön teremben a 
leánykák. Készületlenül sohasem szabad isko
lába menniök, s e gondos felügyelet folytán az 
árvaház sokszor valóban kitűnő tanulókkal 
gyarapitja az iskolákat. 

12 órakor ebédelés ideje van, mikor is le
vest, kenyeret, — s péntek kivételével — min
den nap húst és főzeléket kapnak. Az asztal kö
rül a nagyobb leányok sürögnek- forognak, ők 
segédkeznek a konyhán is, mely az árvák iga
zán hü anyjának, Feischner Karolina gazda
asszonynak felügyelete alatt áll. A szükségelt 
élelmi szereket, a havonkénti felügyelettel meg
bízott nő választmány tagjai szolgáltatják ki 
hetenként kétszer. 

A délutáni időt az iskolában töltvén el, 
hazajövetelök után a fink tanulással, a leányok 
kézi munkával foglalkoznak. 6 órakor este va
csorálnak, mi is főzelékből s kenyérből áll. 
Vacsora után ruha- s csizmatisztitás követke
zik ; a fiuk a háztartáshoz szükséges fát vágják 
föl s aprítják. 

9 órakor esti imára mind összegyűlnek egy 
teremben, hol imádkoznak és énekelnek. Előbb 
azonban rendesen összegyűlnek a korosabbak 
az árvák atyja szobájában, hol társaik felől 
szerzett tapasztalataikat adják elő, azok ma
gok viseletéről, tanulásáról, szorgalmáról, sat.; 
valamint kiadatik kinek-kinek a másnapi teen
dők sorozata. Lefekvés után általános csend-
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nek kell uralkodnia. A test edzése végett tor
náznak, nyári időben pedig már reggeli öt óra
kor mindennap — vasárnap kivételével — a 
Dunában lubiczkolnak, hol az úszásban is okta
tást nyernek. Télen minden héten háromszor 
nagyobb sétákat tesznek a Bakos mezeje felé, 
nyáron pedig egy nap sem múlik a nélkül, hogy 
a szabad természetet ne látogatnák. A szabad
ban történő mozgás üdvös eredményét semmi 
sem bizonyíthatja jobban, mint a növendékek 
viruló egészsége, melynek gondos fentartásában 
egyébiránt a felügyelők hűsége mellett nagy 
érdeme van dr. Jelenik Zsigmond főorvos urnák 
is, ki fáradhatatlan lát a növendékek után. 

A gyermekek egyenruhát viselnek, nyáron 
orosz vászonból, télen posztóból. A leánykák 
ruháit, ugy szintén a fehérnemüket a házban 
varrják, s mind a legegyszerűbbek. 

A fiuk 14éves korukban lépnek ki az inté
zetből valamely mesterségre, s csak a nagyon 
kiváló tehetségüek tanittatnak tovább, ha erre 
kedvező alkalom kínálkozik, minthogy fájdalom, 
maga az egyesület — anyagi körülményei szűk 
voltánál fogva — nem folytathatja tovább kép
zésűket. A növendékek elhelyezésében különösen 
nagy buzgóságot fejtenek k i : Zsivora György, 
Huntalvy Pál, dr. Ballagi Mór, Karsay Sándor 
superintendens és Király József Páí soproni 
tanitóképezdei igazgató. A leányok rendszerint 
16 éves korukban helyeztetnek el tisztességes 
családoknál vagy pedig határozott hivatottsá
gok esetén, ha csak lehetséges, tovább tanittat
nak a női tanítóképzőkben. A leányok elhelye
zésénél különösen az árvaházi gondviselettel 
megbízott uri nők szereznek maguknak érde
meket. Az intézetben fentartott szellem folytán 
a növendékek épen nem idegenkednek a mes
terségektől, és sok iparos igen derék tanonczo-
kat nyerhetne e tisztán magyar szellemű áldott 
intézet kebeléből, mely fennállása óta legalább 
is 200 növendéket nevelt becsületes pályára, 
hasznos polgárává a hazának és derék tagjává 
a társadalomnak. A növendékek száma jelenleg 
38 fiu és 22 leány, összesen 60, — az ország min
den vidékéről s a középosztály minden rétegéből. 

Hogy e szám még nagyobbra nőjjön, — mi 
az uj árvaház tágas voltánál fogva lehetséges — 
ez egyedül a közönség állandó, tartós pártfogá
sától függ. Nincs az a csekély adomány, akár 
pénz, akár bármely élelmi szer legyen az, mely 
hálával ne fogadtatnék, melyre szükség ne 
lenne, s melyet áldás ne kísérne. Oly csekély
ségek, miket az egyesek meg sem éreznének — 
de sokak által nyújtva, a jótétemények oly nagy 
számára emelkedhetnének, melylyel a szép kez
detet alegáldásosabban föl lehetne virágoztatni. 

— y — 

Képek a tábori életből. 
Nehéz elhinni, hogy a minden oroszok czárja 

meg ne bánta volna százszor is, hogy szent
pétervári fényes, meleg, kényelmes palotáit 
Gorni-Studen piszkos, rozzant, és rongyos 
kunyhóival cserélte föl. Meglehet, hogy nem 
számított huzamosabb tartózkodásra e pár hó 
előtt még egészen ismeretlen bolgár faluban és 
azt hitte talán, hogy Bukaresttől Konstantiná
polyig meg sem kellend állania, legfeljebb csak 
pihenni; de hát a dolog véletlenül nem ugy 
törtónt. 0 felsége a muszka czár még a balkáni 
rózsaberkekben sem gyönyörködhetett még ed
dig, s az idén alig is ha fog azokban gyönyör
ködni, még pedig nem is épen csak azért, hogy 
ilyenkor a rózsák nem viritnak Bumelia téréin, 
hanem már azért sem, mert Ozmán pasa ez 
ideig nagyon is jó vendégmarasztó házi gazdá
nak mutatta be magát Plevnában. 

Elég az hozzá, hogy a czár főhadiszállásos
tul, a sok nagy herczegestől ós tábornokostul 
együtt még mindig a nagy hirre vergődött 
Gorm-Studénben vesztegel, a hol pedig nem 
nagyon kellemes időzés eshetik. Mert a bolgár 
falu, s kivált Gorni-Studen nem olyan helység 
ám a milyeneket más czivilizáltabb országban 
falvaknak szokás nevezni. Nem túlozunk, mi
dőn azt állítjuk, hogy a mi nyomorult erdélyi 
oláh falvaink is majdnem diszes városok némely 
bolgár falvakhoz képest, a mennyiben azok 
legalább valóságos házakból állnak, mig ellenben 
a bolgárok a leggyarlóbb sárkunyhókban élnek 
s falvaik sokkal inkább hasonlitnak holmi sáto
ros czigányok tanyáihoz, mint tisztességes hely
ségekhez. 
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E tekintetben tehát Gorni-Studen „falva" 
sem különb a többi bolgár tanyáknál. Egyetlen 
valamire való épület van benne, mely a „ház" 
nevet némileg megérdemli; ez is egy mohame
dán hitű gazdag bolgáré volt, ki nemcsak hogy 
őszinte barátja volt a törököknek, hanem tova 
is menekült velők, mert tudta, hogy a „felsza
badítók" őt sem kímélték volna, hiába volt 
„testvérök". Ennek a házát rendezték be a ha
talmas orosz czár „palotájául". A ház körül 
hevenyében felütött gyarló szellős sátrak szol
gálnak lakhelyül a czár fényes kíséretének. 
Mások meg a bolgároktól elfoglalt egyszerű 
kunyhókban tanyáznak. Képeink közül egyik a 
czár lakhelyét, másik Strukoff tábornok tanyá
ját tünteti fel Gorni-Studenben. 

Harmadik rajzunk a trónörökös (Czáre-
vics) obirteniki sátrát mutatja. Hogy a czárevics 
sem él sokkal kényelmesebben Obirtenikben, 
mint czári atyja és ura Gorni-Studenben, annak 
bebizonyítására elég lesz annyit mondanunk, 
hogy Obirtenik lehetőleg még hitványabb fészek 
Górni-Studennél is. 

Egy másik rajzunk a tábori borbély műkö
dését tünteti föl a török táborban. A borbély a 
törököknél a legnélkülözhetetlenebb ember. Már 
a próféta az igazhivő egyik legfőbb kötelessé
gévé a tisztálkodást teszi, s a naponkénti több
szöri mosdás nálok az isteni tisztelet kiegészítő 
része, ugy hogy az ima is csak ugy érvényes 
igazán, ha mosdás előzte meg. Azt is tudjuk, 
hogy ha a törökök huzamosb tartózkodására 
valamely helyen épületmaradvány mutat, az 
bizonyosan vagy mecset, vagy fürdő volt valaha. 
Budán még ma is épségben állanak fenn a 
törökök által meleg források fölé épített ives és 
kupolás fürdőknek szilárd falai, —• a mi mind 
arra mutat, hogy a tisztaság iránti érzet alig 
van jobban kifejlődve a legmiveltebb nemzetnél 
is, mint a törököknél, — a mi azokról, a kik 
őket ez időszerint „czivilizálni" akarják, egy-
átalában nem állitható. 

A tisztaság iránti ez élénk érzék teszi oly 
nélkülözhetetlen emberré a borbélyt a törökök 
s átalában a mohamedánok között. Már az ezer-
egyéj tüntérregéiben is nagy szerepet visznek 
ésjtöbbnyire olyant, mint nálunk: t. i. komi
kusát. Furcsa, vidámkedólyü, sokbeszédü ember 
a török borbély is, épugy, mint az európai, — 
a mi különben elmaradhatatlan tartozéka mes
terségének, mert hát gondoskodni tartozik róla, 
hogy a jámbor hivő ne unatkozzék, mig ő a 
haja és szakálla körül motozkál. 

A táborban pedig a borbélynak két hiva
tala is van. Ápoló és orvos a sebesültek között 
és — borbély az épek között, kikre azonban 
csak akkor kerülhet a sor, ha az előbbiek körüli 
foglalkozása megengedi, hogy ollóját és borot
váját oly amputacziókra fordíthassa, a melyek 
nem fájdalmasak. 

Egyik képünk egy működő borbélyt tüntet 
föl, a mint valamely főbb tiszt haját gondozza, 
illedelmesen fejér lepelt takarván annak vál
laira, mig a kis szerecsen borbélyinas a „műtétet 
szenvedő" arcza elé tartja a négyszegű tükröt. 

Végre nagyobb képünk előőrsi portyázó 
cserkesz csapatot mutat, kik óvatosan közelíte
nek az ellenség hadállásai felé. A festői, mar-
ezona alakok prémes sipkáikkal, fegyveres övük
kel, s mellükön a puskatöltényekkel érdekes 
képet mutatnak, á mint támadásra készen körül
kémlelnek olykor egy-egy lövést váltva a vissza
vonuló ellenséggel. Hogy visszavonulóban van, 
mutatja a kép jobb szögletében látható elesett 
orosz katona. De az ellenség golyója is elér 
idáig, s az első öreg cserkesz lova, golyótól 
találva ép most van elbukóban, mialatt lovagja 
hirtelen kiszabaditá lábát a kengyelből, hogy 
idején leszállhasson róla, mielőtt az maga alá 
temetné. A kép közepén egy fezes török tiszt, 
— bizonyosan a csapat vezetője — látható. 

SERVADAC HECTOR 
K A L A M VÁNDORLÁSA A MPREiSDSZERM ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

MÁSODIK BÉSZ. TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Uj év napja. 

A Saturnuson tol, az Uranus és a Neptun 
világába már nem hatoltak be. Amaz, sokáig 
a naprendszer legvégső bolygójának tekintve, 
nyolezvankétszerte nagyobb a földnél, melyről 
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csak mint hatodrangú csillagocska látszik, s 
igy is csak akkor, ha legközelebb jutnak egy
máshoz körpályáikon, — most a Galliáról Bza-
badszemmel is egészen tisztán s szépen kive
hető volt; nyolez holdja közül azonban egy sem 
volt látható, melyeket ekkliptikai pályáján ma
gával visz nyolezvannégy évig tartó körútján.— 
Az Uranuson tul levő Neptun, a naprendszer e 
legvégső őrse — addig legalább mig egy uj 
Leverrier rajta tul is nem fedez fel még egy 
szélsőbb planétát: ez a Gallia utasainak most 
is láthatatlan maradt; roppant távolához képest 
oly csekély volt közeledésök. Neptun középtá
vola a naptól 1140 millió lieu (mintegy hat
száz millió mérföld) s egyszeri körútja a nap 
körül százhatvanöt évbe telik, pedig óránként 
húsz ezer kilométert halad, de a kör, melyben 
jár, 7170 millió lieunyi vonal! Maga a Neptun 
százötszörte nagyobb a földnél, s eddigelő még 
csak egy holdja ismeretes (valószínű, hogy van 
több is) — és az is mintegy ötvenezer mérföld
nyi távolban kereng körüle. 

Föltéve, hogy a Neptun csakugyan végső 
csillaga a naprendszernek, akkor ennek köre 
mintegy 1200 millió lieu sugárral bír; de e rop
pant méret, mint semmi enyészik el a világűr s az 
állócsillagok távolának méretei mellett, melyek 
közé a nap, mint ama csillagok egyike, illeszke
dik be bolygói és üstökösei egész rendszerével, 
de csak szerény negyedrangú csillag közöttök. 
Ez álló csillagok közül az is, a mely legköze
lebb van a naphoz, t. i. a Centaur alfa nevű 
csillaga, az is oly roppant távol van tőle, hogy 
távolának számmal leírásához a milliárd (ezer
millió) mérföldet kellett egységül venni, s azt 
mondani, hogy négyezer milliárd mérföldnyire 
van a naptól. A fény, mely negyvenezer mórföl
det halad egy másodpercz alatt, három és fél 
év alatt ér el a Centaur alfájától a napba vagy 
viszont! — A többi álló csillagok közül alig hét
nek nyoleznak a távola van kiszámítva. Köztök 
a Wéga (a Lantban), mely huszonötezer mil
liárd-, a Sirius, mely huszonhétezer milliárd-, 
a Kecske, mely nyolezvanötezer milliárd mér
földnyire van tőlünk. A többi oly messzi van, 
hogy túlesik a földi mérések és számitások kö
rén. Pedig megjegyzendő, hogy a földről esz
közölhető méréseknek 40 millió mérföldnyinél 
hosszabb vonal (t. i. a föld napkörüli pályájának 
a nagy tengelye) az alapok. De ama csillagok 
távolához képest ez is, mint absolut nulla enyé
szik el! 

Bosette Palmyrin a parányi Galliával e 
végetlen világűrbe szeretett volna elkalandozni. 
Miért ne! Álló csillag nincs, a miket mi a föld
ről nézve állóknak nevezünk: azok is haladnak, 
kerengenék; ki tudja mely-középpont körül. Pl. 
az Arcturus (az északi sark-ég e szép csillag
zata) másodperczenként tizenkét mérföldnyi 
sebességgel; s maga a mi napunk is, mely 
évenként harminczöt millió mérföldet halad 
és pedig a Herkules nevű csillagzat irányában. 
Végre is, század és ezred évek folyamában a 
csillagzatok alakja s csoportosulásai észrevehető 
változásokat fognak láttatni, helyváltoztatásaik 
e folytonossága következtében; de egy, vagy 
akár tiz s száz emberöltő még abból semmit 
sem vészen észre. Öt ezer év múlva a Nagymedve 
(a Gönczölszekér) mostani nagy négyszöge ke
resztalakban fog feltűnni az égen, s az Orion 
ötszöge helyett csak négyszöget fognak látni a 
föld lakói. A világűr e nagy hatalmasságai közt 
már nem uralkodik az egyeduralmi rendszer, 
mint a Napé planétái fölött. Két nap, három 
nap, hat nap, kölcsönös hatásban egymásra, 
mindenik vonzva és kormányozva mindeniket, 
ugy haladnak, ugy kerengnek a világűrben — s 
ki tudja, a Gallia is, ha sikerül kibontakoznia 
a naprendszer pórázáról, e rendszerek melyiké-
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ben találta volna fel vontatása uj középpontját? 
. . . Ez azonban nem volt bekövetkezendő. Mi
után a Jupiter erős hatását kikerülte s általa 
nem téríttetett le útjából és sem ahoz nem 
vonatott, sem általa a világűrbe ki nem hajitta-
tott, most már meg kellé maradnia elébe irt 
pályáján, mint a Nap egy szerény kis üstököse, 
melynek egész körútja körülbelől háromszáz-
harmincz millió mérföldnyi vonalra terjed. 

Most még távolodóban volt a naptól, s igy a 
hideg folyvást növekedett rajta. Légkörének 
teljes nyugalma okozta egyedül, hogy tűrhető 
volt, daczára annak, hogy a fagyponton alul már 
42 fokra (Cels.) sülyedt alá, oly fokra, melyen a 
kéneső már megfagy, s borszesz hévmérőt kell 
használni. E roppant hidegség nagy veszélylyel 
fenyegette a partöbölbe a jég közé szorult két 
hajót, a Dóbrynát ós a Hanzát. A jégrétegek, 
lassan, de folytonosan vastagodtak, halmozód
tak a két hajó teknője alatt, mig azokat egészen 
magasra, a Gallia tengerszine fölött már ötven 
lábnyira, emelték, s azzal fenyegették, hogy 
bordáikat összeroppantják, vagy ha nem, mikor 
az olvadással egyszerre esni fognak, a hajók a 
mélyre zuhannak s ott zúzódnak össze. 

Procop hadnagy nagyon aggódott a hajók 
sorsán. A Dobryna üregeiből minden mozdit-
hatót kihordták, s a Nina-kaptár üregeiben 
helyezték el. A Heausa, mely még gyöngébb 
szerkezetű volt, észrevehetöleg félre hajolt már, 
ugy hogy a benne tartózkodás is veszélyessé 
vált. Izsák azonban nem akart hallani sem 
arról, hogy áruit elhagyja. Bár tudta, hogy élete 
veszélyben forog, de életénél többre becsülte 
vagyonát. 

Ily körülmények közt Servadac Hector me
rész lépésre határozta el magát. A Hamza tar
talma különösen az élelmi szerek tekintetéből, 
a Gallia egész lakosságára nézve fontos és érté
kes volt; a közérdek nem engedte, hogy a meg
semmisülés veszélyének engedjék át. Elhatá
rozták tehát, a tulajdonos minden ellenmondása 
daczára, azt kiköltöztetni, s biztos helyre szál-
litani. E munkára több napot fordítottak. A 
telep spanyol és orosz legénysége, a roppant 
hideg ellen prémes bőrökbe burkolva, folytono
san jött és ment a hajó és a sziklalak között; 
hurczolkodtak. Hakabut, mig lehetett, ellensze
gült : mig valamije volt a Hanzán-, maga is ott 
maradt. Mikor mindene át volt szállítva, ő is 
átköltözött. "A sziklaboltozatok alatt ütötte fel 
kereskedését, melyben a mértékeket és árakat 
Servadac határozta meg. A kis telep arany- és 
ezüst készlete rendre-rendre mind az Izsák zsidó 
fiókjába vándorolt. De legalább el voltak látva 
a szükségesekkel. 

Igy érték meg az uj évet: január első 
napjait. 

Bár mily aggasztónak látszott is helyzetük 
az űr e hideg távolában, Servadac azt akarta, 
hogy az uj évet ünnepélyesen üljék meg a Gal
lián. Mivel e nap a Galliának nem volt uj év 
napja, hanem csak a földön jelölt egy uj kör
forgási időszakot, Servadac ezzel is csak a földi 
dolgok iránti érdeklődést kívánta ébren tartani 
a Gallia lakóiban, hogy ezzel is elevenebbé 
tegye a földi hazához való tartozásuk, s a földi 
emberekkel való közösségük érzetét. Timaseff 
és Procop hadnagy, kikkel nézeteit közölte, szin
tén helyeselték azt; sőt ez utóbbi azon nézetét 
is nyilvánította, hogy a földről is megfigyelték 
a csillagászok e Galliát; számon tartják annak 
pálya elemeit, s kétségkívül várják az időt, 
mikor újra közeledni, sőt talán találkozni is fog 
a földdel. 

Ámbár az orosz naptár nem egyezik a 
többi keresztyén népekével, Timaseff gróf, a 
maga és oroszai nevében ezúttal szintén csat
lakozott a Gergely-félé naptárhoz, hogy az uj 
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év napját mindnyájan együtt ünnepelhessék. 
Azt megelőzőleg már a karácsont is együtt 
ülték meg. Az utolsó héten pedig közösen álla
pították meg az ünnepély programmját. 

Elhatározták, hogy a nagy nap bő reggeli
vel kezdődjék, melynek rendezését Ben Zouf 
vállalta magára a Dobryna szakácsának segé
lyével; reggeli után pedig nagyszerű korcso
lyázást tartsanak, melyből fáklya világnál térjen 
vissza az egész társaság. 

Hideg ételek, hus-conserve-k, vad-pástéto-
mok, kocsonyák, stb. — melyek egy részét 
Hakabut Izsáktól kellett jó áron bevásárolni, 
voltak fölrakva a sziklaboltozatos nagy terem 
hosszú asztalán, Palmyrin Rosette is, ki nem 
igen érintkezett a társasággal, meghivatott ünne
pélyesen. A meghívó levelet a fiatal Pabló kéz • 
besitette, ki a következő, röviden elutasító, vá
laszt hozta reá szintén írásban a tudóstól: 

„Ma junius-hó 125. napja van, holnap pedig 
julius-hó l-e lesz; uj évről mit sem tudok." 

E visszautasítás azonban egyátalában nem 
zavarta a társaságot; s francziák, oroszok, 

VASÁBNAPI ÚJSÁG.  

mint együtt röpkedő madárkák, a gondtalan 
élet s vidám együttlét örömét. 

A korcsolyázó csoport, könnyedén, aka
dálytalanul haladt messze tova a jég zavarta
lan sik tükörén. Meg sem fordultak, mig a nap 
lemente s az éj hirtelen beállta visszatérésre 
nem intette. A hold, újságban levén, semmi 
világosságot nem ígért. Fáklyákat gyújtottak 
tehát, melyekkel előre ellátták magokat, s 
azoknak fényével kezdették meg visszatérő 
utjokat. 

Egy órai röpülés után a Hő föld magas 
partsziklázata, mint óriási setét felhő-tömeg, 
ugy tűnt fel a láthatáron. Nem lehetett félre
ismerni ; a vulkán kúpja kimagaslott s körvo
nalai biztosan felismerhetők voltak. A kiomló 
lávatömeg sugárzása a tenger és jég tükréből 
visszaverődve a csoport egyes tagjai mögé ve
tette árnyaikat. 

így haladtak, gyorsan közeledve, mintegy 
fél óráig. Egyszerre egy éles felkiáltás lön hall
hatóvá. 

Ben-Zouf kiáltott; s karját a vulkán 
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Egyveleg. 
A világ legnagyobb könyvtára a párisi nemzeti 

könyvtár, melyről igazgatója most adott ki egy röp
iratot. Ebben az mondatik, hogy a lajstromozás 
nehéz munkája igen előrehaladt 1874-ben. Akkor 
állapíttatott meg, hogy a könyvtárban van 86,774 
kötet kath. theologiai, 44,692 kötet nyelvtudomá
nyi, 289,402 kötet jogtudományi, 68,483 kötet orvosi, 
441,836 kötet franczia történetre vonatkozó, 155,672 
kötet költészeti tartalmú könyv. A többi szakok még 
nincsenek lajstromozva, de már az eddigiek száma 
is csaknem megüti az 1.100,000-et. A könyvek sza
porodása évről évre bámulatos progressióban törté
nik. 1876-ban csupán az egy Francziaországból 
45,300 köteles példány küldetett be. Ezek között 
csak 5100 volt időszaki közlemény, a többi mind 
könyv és röpirat. Ehhez vásároltak 4565 könyvet. 
Hangjegyfüzet — szintén csak Francziaországból 
— 5027 küldetett be. 

A romai Szt.-Péter templom kupolája ismét ko
moly aggodalmakra szolgáltat okot, mert a repe
dések és hasadások a kupola felső részén egyre sza
porodnak és tágulnak. Egy bizottság, mely a 
monumentális épületet közelebbről megvizsgálta, 

A VULKÁN FELÉ MUTATOTT. 

ugy találta, hogy annak majd minden része többé-
kevésbbé meg van repedezve és kiment a helyéből. 
Az eddigi vastámaszokat most már szaporítani 
akarják, de kérdés, hogy azzal biztosithatják-e vég
legesen a pompás épület épen maradását ? 

Khinai menyország és pokol. A jók megjutalma
zása és a gonoszok megbüntetése a jövő életben, a 
a hogy ezt a khinaiak képzelik, igen furcsa módon 
van lefestve egy khinai templom falam Észak-
Amerikának Nevada nevű államában. A poklot 
valami téglakemencze-forma épitvény jelképezi, 
szárnyajtókkal, s mellette az öreg ördög ül. A bű
nösöket alsóbb rendű ördögök vonszolják az ajtók
hoz s a sötétség fejedelme nagy megelégedéssel 
nézegeti áldozatait, előveszi a kulcsokat mellény
zsebéből s villaalaku lándzsáját kinyújtja, hogy a 
szerencsétleneket fölnyársalva a kemenczébe dobja. 
A mennyországban az üdvözültek rózsaszínű felhő
kön ülnek s angyalok szép legyezőkkel tartják távol 
tőlök az alkalmatlankodó legyeket, mig ők maguk 
nagyban fogyasztják a kissé prózai, de annál ízle
tesebb disznósültet. 

FELKÖSZÖNTÉS FELKÖSZÖNTÉST KÖVETETT. BEN-ZOUF 

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 

spanyolok, valamint a kis Nina, ki egymaga 
képviselte Olaszországot, jó kedvvel foglaltak 
helyet a hosszú asztal körül, melyen oly reggeli 
volt fölrakva, minőt a Gallián még soha sem 
tartottak. A franczia borok a Dobryna kamrái
ból kerültek, s nem kevéssel járultak a jó
kedv emeléséhez. Felköszöntés felköszöntést 
követett, s egyik, mely „a régi hazába, a 
földre, szerencsés visszaérkezésükre!" szólott, 
oly átalános tetszést-zajt költött, mely még 
a Palmyrin Rosette észlelő-állomására is fel
hatott. 

Három óra-hosszant maradtak asztalnál. 
Akkor az egész társaság, meleg bundákba öl
tözve, a korcsolya-körmenetre indult. Beszél
getve, dalolgatva, kedvök szerinti csoportoza-
tokban röpültek tova a sima jegén. Timaseff, 
Servadac és Procop, többnyire együtt marad
tak. Negrete a spanyolokkal együtt, szeszélye
sen kalandozott ide-tova, néha jókora távolsá
gokra is. A Dobryna matrózai az előcsapatot 
képezték. Pabló és Nina, e két bájos s egymás
hoz annyira illő jelenség, karöltve éldelték, 

felé nyújtva k i , arra irányzó mindnyáj ok 
figyelmét. 

A Vulkán egyszerre, hirtelen elsötétedett, 
Mintha egy hatalmas fuvallat oltotta volna ki: 
megszűnt okádni az égő lávát. 

Fagyos borzongás szaladt végig mindnyá
juk hátán. A tüz, a meleg, az élet forrása 
apadt-e ki ? 

— Előre! kiáltá Servadac , s eszeveszett 
gyorsasággal folytatták utjokat. A gyors roham -
ban a fáklyák is kialudtak. Setétben érkeztek 
haza. Fel a sziklapart lépcsőzetén . . be a nyílt 
csarnokokba... a nagy teremben.. . Sűrű, mély 
setétség mindenütt. A hideg is már érezhető 
volt. A hol aláva zuhatagja omlott volt le addig, 
most setétség ; s Procop hadnagy, a nyilason 
kitekintve, látta, hogy a tenger, azon a ponton, 
melyet az égő láva eddig folyékony alakban 
tartott — most oly keményen be volt fagyva, 
mint köröskörül mindenütt . . . . 

így végződött a Gallián a földi uj év első 
napja, mely oly vígan kezdődött vala ! 

(Folyt, követk.) 
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A műcsarnokból. 
i. 

A képzőművészetek sugárúti palotájában, 
mint már jelentők, a múlt héten nyitották meg 
a műtárlatot is, mely az épület egész emeletét, 
a folyosókat ide nem számítva, nyolcz termet 
foglal el, mintegy háromszáz képpel, azok 
között körülbelül ötven hazai festő müveivel. 

A műtárlat egészben véve örvendetes bi
zonysága az érdeklődésnek, melylyel ez intézet 
megnyitását a művészi körök fogadák, — s a 
látogatás, melyben a tárlat megnyitása óta ré
szesül, bizonysága egyúttal a közönség oszló 
közönyének is, melyet eddig művészeti törekvé
seink iránt tanúsított. 

Természetes, hogy a ki tárlatunkra a párisi 
„Sálon" méreteit alkalmazná, melynek minden 
megnyitása egy-egy uj esemény jelentőségével 
bír az egész művészvilágban, mely jobb termé
keinek mind e helyen szeret adni találkozást: 
talán szerénynek fogja találni ezen mi első 
kísérletünket. De épen azért, mert első nagyobb 
kísérletünk, és — valljuk be, — mert a miénk, 
mi nem akarhatunk ily nagy méreteket alkal
mazni, s megelégedéssel veszszük azt is, a mi a 
művészetek világvárosainak jelentéktelen volna 
talán, de nekünk fontos, messzeterjedő moz
zanat, s művészetünk nagyobb fejlődésének 
záloga. 

Különben nagy igazságtalanság lenne mű-
tárlatunk jelentőségét csupán nemzeti kultúrai 
szempontból ismerni el, s megtagadni tőle az 
abszolút művészi értéket. Mert valóban Magyar
ország ez első állandó műtárlatán a magasabb 
mű-igény is találhatott olyant, a mi kielégitheté, 
s nem egy képünk volt ott kiállítva, és pedig 
hazai művészektől is, melyek műérték tekinte
tében méltán foglalhattak volna helyet művé
szetileg inkább kifejlett országok nagyobb sza
bású kiállításaiban is. 

Hiszen pl. a Munkácsy Mihály képe, mely 
saját magát és nejét ábrázolja a festő műtermé
ben, a párisi „Sálon"-ban is ama képek közé 
tartozott, melyek első sorban vonták magokra 
a műértők figyelmét és elismerését; Zichy XV. 
századbeli orgiája pedig bizonynyal mind com-
positio, mind kivitel tekintetében a legkitűnőbb 
ilynemű festmények közé sorakozik. S többe
ket is felhozhatnánk a hazai művészek által kiál
lított műtárgyak közül, melyeket el mernénk 
bocsátani a miénknél talán kényesebb bírálat 
ítélő széke elé is, a nélkül, hogy aggodalommal 
kellene kisérnünk sorsukat. 

De tartsunk egy kis rövid szemlét a tárlat 
termeiben. Persze a szemle csak futólagos lehet, 
mert a hosszabb időzést egy-egy kép előtt már 
lapunk tere sem engedné, s különben is szándé
kunk, hogy a kiállítás egyes kitűnőbb darabjait 
a „Vasárnapi Újság" közönségének alkalmilag 
bemutatva, akkor emlékezzünk meg rólok be
hatóbb tüzetességgel. Ugyanez okból vagyunk 
kénytelenek lemondani arról is, hogy ez alka
lommal minden műtárgyat észrevétellel kísér
jünk, mely a megjegyzést megérdemli vagy a 
bírálatot provokálja, s inkább csak arra törek
szünk, hogy az általunk itt felsorolandó részle
tekből az olvasó általános képet alkothasson 
magának a mütárlatról, levonván abból a 
kiállítás műértékére vonatkozó következteté
seket. 

Az I. számú teremben kivált Böhm Pál 
Münchenben tartózkodó hazánkfia magyar tár
gyú tanulmányai vonják magukra a figyelmet. 
Eredeti felfogás s meglepő élethűség jellemzik 
e természet után festett tanulmányfejeket. Egy 
paraszt leány, egy korosabb paraszt, egy vén 
czigány csakhogy meg nem szólalnak. A czigány-
család is igen jó genrekép, ügyes csoportosítás
sal, mig ugyan e festő olasz fonónője arra lát
szik inteni szerzőjét, hogy maradjon csak a 
magyar tárgyak mellett, melyekbe több erőt, 
közvetlenséget tud önteni, s melyeknél, ugy 
látszik, a sziv is közrejátszik az ecset vezeté
sénél. 

A Il-ik teremben már többet is találunk 
följegyezni valót. Itt van pl. Russ Róbertnek, a 
jó nevű bécsi mesternek két igen szép erdei 
tája, melyeket kivált a helyes perspektíva emel 
ki. Az ember szinte belát a fák elvesző sűrűjébe. 
Kivált a kisebb, az „estét" ábrázoló képe méltó 
figyelemre, melyen a művész nagy hatást tu-' 
dott kifejteni a színek ellentétével, a lenyugvó 
nap által még megvilágított levegő derűjének I 

a már árnyékba hanyatlott táj mély színei fölé 
helyezésével. 

Wenglein József müncheni festő ,.Téli reg
gel az Izar mellett" czimü képe, szintén azok 
közé tartozik, melyek eredetiségükkel a figyel
met megragadják. A táj közepén elvonuló fasor 
a háttér felé elvesző arányai mélységet kölcsö
nöznek a képnek. A hó szine első pillanatra 
kissé hamuszinnek látszik ugyan, de az valóban 
ugy van a természetben is a szürkület előtt. A 
szinek szerencsés kontrasztja e képnél is elői
dézi a hatást. 

Itt van aztán a rajz elhunyt nagy mes
terének, a genfi Calame-n&k. a „Vierwald-
stádti tót" ábrázoló hetedfólezer forintos képe, 
mely szintén mester kezére vall, bár a színezés 
Calamenak nem tartozott erősebb oldalai közé; 
továbbá Charlemont egy „csendélete", antik 
tányér, váza, könyv, pergament-okmány, hím
zés, szőnyeg festői csoportosítása, gondos finom 
kidolgozásban s élénk színekkel, melyek mind
járt elárulják a Makart tanítványát. 

Térjünk azonban át a hazai művészekre. 
Mindjárt a szemközti fal közepén sze

münkbe tűnik egy Deák Ferencz. Valaki azt a 
megjegyzést tette rá, hogy ugy heverész ott a 
pamlagon, mint valami Vénus. Hát ebben van 
valami igaz, s talán kifogásolni lehetne, ha nem 
tudnók, hogy e kép a szabadelvű kör számára azon 
utasítással készült, hogy a művész Deákban ne 
a haza bölcsét, a nagy, a komoly államférfit, 
hanem a kedélyes társalgót, a derült adomázót 
igyekezzék megörökíteni. A képnek minden
esetre hátránya az, hogy ily kommentárra van 
szüksége. Különben is festője, a fiatal Pállik 
Béla, mint azt alább megérintendjük, a festé
szetnek egészen más terén, s nem az arczképe-
zésben mondható kitűnő tehetségnek. 

Itt van továbbá Mészöly Gézának egy kis 
„magyar tájképe." A kis képet meleg érzés s 

i a kivitelben szinte calligraphikusnak mondható 
gond jellemzi. Ki van azon dolgozva minden 
legkisebb részlet, a nélkül, hogy a részletek o 
kidolgozása a kép egységes, harmonikus hatá
sát csökkentené. Ugyanezt állithatjuk egy má
sik teremben kiállított, fára festett képéről, 
mely egy vízért menő leányt ábrázol, s a kabi
netben kiállított gondos tanulmányairól, me
lyeket később valamely nagyobb compositiójá-
nál szándékozik felhasználni. 

E teremben látjuk Titán Mórnak „Hektor 
halála" czimü kópét is. Azt hiszszük, az a szi
gorú elbánás, melyet e művel szemben némely 
kritikus jónak látott alkalmazni, nem volt min
denben indokolt. A mi a színezést és a tónuso
kat illeti, e kép érdemét elvitatni nem lehet. A 
mit méltán kifogásolhatni rajta, az a kompozi-
czió, mely nem eléggé zárt, nem konczentrált; 
hiányzik benne a főcsoport, s a mellékcsoportok 
a szétszórt világítás miatt egyenlő erővel lóp-

i nek előtérbe. Baja a képnek az is, hogy a Hek
tor tetemét vonó lovakról nem tudhatni, álla
nak -e, haladnak-e? Inkább látszanak azonban 
haladni, mely esetben a nézőnek azonban eszébe 
jut, hogy a szekér mellett térdelő, 8 a Hektor 
homlokához csókkal közelítő nők a jövő pillanat
ban ott fognak maradni az utcza közepén ma
gokra, ha Hektort tovább vontatják a lovak. 
Egy nyugvó és egy mozgó momentumnak e 
párosítása tehát nem igen volt szerencsés 
gondolat. 

Ugyanitt van kiállítva a Zichy Mihály két 
képe is : „Zsidó eretnekek a máglyán" és a már 
említett „Orgia a XV. században." Amaz szén
rajz s hü kifejezése Zichy Mihály művészi egyé
niségének. Zichy ideákat, gondolatokat szeret 
festeni, s e kép egy ily festett idea. A felgyúj
tott máglyán négy alak látható kereszthez kötve, 
egy arczczal leboruló leány, egy öreg asszony, 
kinek a felcsapó láng épen nyaldosni kezdi tag
jait, egy karjait kitáró s arczán az önmegadás 
ós vértanúi ihlet megható kifejezésével ég felé 
tekintő ifjú nő, s végül egy öreg ember, kire 
nem az égető tüz, hanem a füstgomolyból csókra 
feléje nyújtott feszület kelti föl a halál közelgő 
pillanatában is a nagyobb irtózatot. A keresz-
tyónséget még a máglya füstje takarja el, a mi 
igen szerencsés allegóriája a tárgyul vett esz
mének. Zichy, mint tudjuk, Kaulbachot vette 
mintaképéül, s minden képén meglátszik ennek 
nyoma. Megdöbbentő drámai erő van minden 
vonásában, — d e , s ezt oly nagy művószszel 
szemben, mint Zichy, nincs okunk elhallgatni, 
néhol az erőteljességet túlhajtja s megközeliti 

azt a vonalat, mely már a karrikaturába csap 
át. E képen nevezetesen az öreg asszony kinos 
konvulziói és az öreg vértanú undora a kereszt
től, már igen félelmesen játszanak bele az emii
tett vonalba. 

Az „Orgia" nem esik e kifogás alá. E gyö
nyörű aquarell, — melynek hatását, közbe vető-
leg legyen mondva, igen csökkenti az, hogy 
üveg alatt áll, mely csillogásával nem engedi 
nyugodtan élvezhetni, — a leggeniálisabb fest
mények egyike ugy felfogás, mint kompoziczió, 
mint végre a technikai kivitel tekintetében. A 
kép közepén egyik kezével serleget emelő, a 
másikkal egy csábos hetórát ölelő kéjencz, 
időnek előtte elaszott, redős arczával, a különös 
alkatú, lantot pengető, a pávát tálaló s oldalt a 
tivornyában már kimerült alvó Falstaffi alak, 
valamint az egész csoportozat, a pillanatnak 
élés, a semmivel nem törődés találó allegóriája, 
—tehát szintén allegória, habár az egész képen 
a realizmus drasztikus szelleme ömlik el. 

A következő teremben szintén több meg
figyelmezni való képet találunk. 

Ilyen mindjárt a már külföldön, Parisban 
| is feltűnt fiatal festő hazánkfia: Patzka Ferencz 

„Rósz hirek" czimü szép tanulmánya. Egy bete
ges arczu halvány fiatal ember, maga elé me
redő szomorú tekintettel, felbontott levelet 
tart kezében, s egy aggódó arczu öreg nő 
vigasztalja. E kép megragadó hatást tesz a 
szemlélőre, habár, mint értesülünk, csak egy 
nagyobb alkotáshoz képez stúdiumot. A fiatal 
festőnek itt kiállított képei között bizonyára a 
legsikerültebb, s szép jövőjének biztos záloga. 

Itt vannak Vastagh György József főher-
czeg családját, Klotild főherczegnőt, a két kis 
főherczegnŐt és főherczeget ábrázoló arczképei 
is, — a megszólalásig hiven találva. A szinek, 
melyeket Vastagh az arczkópeknél használt, 
lágyak, olvadókonyak, s habár némelyek e mo
dort nem helyeslik, mint a porczellánfestészetre 
emlékeztetőt, mégis tetszetős az, s a nagy kö
zönségre nem tévesztheti el hatását. 

Figyelemre méltó a b. Mednyámzky képe 
is, az „Őszi est az erdőben." Merész vonásokkal 
festett erdei kép, mely szinezésóvel és brillians 
tónusaival határozottan hivatott tehetségre vall. 

Felemiitjük itt még egy régi mester, a 
bécsi Friedlánder két egymást kiegészítő képét, 
a „Rokkantakat a templomban" ós a „Rokkan
takat a honvédmenházban," mint sok hűséggel 
s művészi gonddal festett képeket; valamint 
Raffaltnak egy magyar tanyát feltüntető képét. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

A magyar nyomdászat történelmi 
fejlődése 1472—1877. 

Ily czim alatt jelent meg e napokban egy 
tizenhatod-fél ivre terjedő könyv, mely megér
demli, hogy a sajtó beható figyelmére méltassa, 
mert kultúrtörténetünk egyik legfontosabb té
nyezőjének fejlődésót tünteti fel kezdettől mai 
napjainkig, számos történeti adattal illuszt-ál-
tan s ezzel mintegy tükrét tárja fel négy száza
dos, szellemi fejlődésünknek is ama viszontag
ságokkal együtt, melyekkel ez idők folytán 
csaknem szakadatlanul küzdenie kellett. 

A „VU."mult heti számában „Magyar El-
zevir" czim alatt mutatványt is közöltünk ez 
érdekes könyvből, melynek szerzője dr. Ballagi 
Aladár, jeles tudósunk Ballagi Mór derék, ko
moly törekvésű iró fia, kinek a „Magyar test
őrségről" s irodalmi munkásságunk felköltésére 
gyakorolt befolyásáról szóló műve már egy pár 
év előtt megérdemlett figyelemben részesült 
irodalmi körökben. 

A szerző nem mélyed el hosszasan doctri-
nair fejtegetésébe az okoknak, melyek a könyv
nyomtatást, illetőleg annak gyors elterjedését 
előidézték, s az uj találmány nagyfontosságá
nak taglalásába a szellemi élet kifejlődésére s 
az uj állapotok ismertetésébe, melyek megte
remtésében első vagy legalább első rendű té
nyező volt, — ezeket, mint általánosságban 
úgyis eléggé ismereteseket, csak annyiban 
érintvén, a mennyiben a mű egysége megköve-
telé, egyenesen áttér a hazai nyomdászat törté
netére s fölemiitvén, hogy a nyomdászat fölta
lálása után már mintegy húsz évvel 1472-ben 
felállittatott az első magyar nyomda Budán, 
Hess András által, — ezzel hazánk „az embe
riség uj megváltójának" meghonosításában Né-
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met-, Franczia- és Olaszországot kivéve, minden 
európai államot megelőzött, sőt még ez orszá
gok több első korbeli nyomdászát is Magyaror- ] 
szag szolgáltatá nekik. — Erre méltán lehetünk 
büszkék, sokkal inkább, mint bármely diada
lunkra a harczmezőn. 

A Magyarországon megjelent első ismert 
nyomtatványok fölemlitése után ama kor vázo
lásába fog, mely alat t hazánk — a beállott szo
morú viszonyok u tán — külföldön lett kénytelen 
nyomatni szellemi termékeit , mig végre arefor-
máczió, melynek, a biblia olvasására fektetvén 
a fŐ3ulyt, gondoskodnia kellett a szent irás és a 
tankönyvek anyanyelven való készítéséről, — 
szükséggé nem tévé, hogy az ország határain 
belől legyenek könyvnyomdáink. így támadt a 
nagyszebeni, majd brassói sajtó (mely utóbbi 
már magyar papirmalomból fedezte papirszük-
ségletét) és az uj-szigeti nyomda, mely már 
valóban magyarnak volt mondható, mert ma
gyar tárgyú müveket állított ki magyar nyel
ven, de még sváb-szláv (nem kerek latin) betűket 
használt s az ortographiában is a lengyel sza
bályokat fogadta el a lágyított betűk körül (gy, 
ty, ly, ny = g, i, r, n). Ez első nemzeti nyomdát 
Nádasdy Tamás horvát bán, később nádor állit-
tatá föl 1536-ban, s berendezője és vezetője a 
műszakilag is, általános miveltség tekintetében 
is szép képzettségű Abádi Benedek volt. 

A műszakilag magasabb fejlődési fokot 
azonban nyomdászatunk a Heltai-féle kolozsvári 
nyomdával érte el, melyben a többi közt a 
„Tinódi Sebestien szoerzete : Chroniea", — to
vábbá egyetlen anababtis ta könyvünk, s Heltai-
nak „Chroniea az Magyaroknac dolgairól" czimü 
könyve is megjelent, a mely általában ez idő
ben szellemi életünk ez időbeli legnevezetesebb 
lüktető ere volt. 

A reformáczió azonban csakhamar gon
doskodott több szellemi arzenálokról is, ugy 
hogy Szent István koronája területén a XVI. 
században már 28 nyomda volt (eddig csak 25 
volt említve.) — A fölidézett ellenreformáczió 
kényszerülvén hasonló fegyverekhez folyamodni, 
megalakultak a katholikus nyomdák is, ezek 
között is elsőnek a nagyszombati, hol Telegdi 
Miklós esztergomi nagyprépost s a katholikusok 
első remekirója buzgólkodása folytán sok neve
zetes könyvünk jelent m e g , nevezetesen a 
Telegdi-Mossóczi-féle „Corpus Ju r i s " első ki
adása s később a számos kath. polemikus iratok 
között Pázmán Péter munkái. A XVII. század
ban már négy kath. nyomda működött. Ugyan
erre a korra esik a censura törvényellenes ugyan, 
de tényleges alkalmazása is. 

A reformáczió által megindított szellemi 
mozgalomnak és a nyomdászatnak cserehatását 
érdekesen fejtegeti a szerző, s könyvének egyik 
legérdekesebb része, az erdélyi nemzeti fejedel
mek által felállított és istápolt nyomdák műkö
désének leírása s küzdelmök a jezsuiták takti
kájával, a pasquill-irodalom, I . Kákóczi György 
áldozatkészsége s az „öreg Gradual" kiadása stb. 

Majd a felvidéki műhelyek, határszéli pa
pírgyárak alakulásáról nyújt a szerző képet, 
majd nyomdászatunk hanyatlási kora követke
zik, egész Misz-Tótfalusi Miklós feltűnéséig, 
kinek messze, még Ázsiába is kiható működé
séről a lapunk múlt számában megjelent közle
mény emlékezik. 

Aztán következik az „álmos kor," a sajtó
termékek üldözése, a sokféle censurák és privi
légiumok aranykora, áthidalásul a Landerer- , 
Royer- és Paczkó-, majd még később a Tra t tner 
családok által, kivált I I . József szabadabb moz
gást engedő szelleme alat t uj lendületnek indult 
korig, a szabadkőmivesség, a könyvkereskedés, 
a ponyva, a csempészett könyvek által terem
te t t változott viszonyok, —xs a sajtóügy na
gyobb fejlődésének kezdete e század elején, s 
fejlése 1848-ig, a mikor már szabad sajtónk 
van, nyomdász árszabályunk, bankjegynyom
dánk, i t thon készült vassajtónk, betűszedő 
gépünk (a Kliegl-féle, mely geniális találmányt 
most a múzeumban emészti a rozsda.) 

A fiatal szerző nagy gonddal állította össze 
az adatokat, melyekből sajtónk jelen állapotá
nak képét megalkothatjuk. Magában a főváros
ban 51 nyomda van, tehát annyi , min t a né met 
könyvkereskedés központjában, Lipcsében, — 
a magyar korona területén pedig összesen 249. 
Alig van nagyobb vidéki városunk, melyben 
legalább egy, de itt-ott több nyomda is ne mű
ködnék. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

A könyv egyik legérdekesebb része az 
utolsókét fejezet, melyben hazánknak keleten 
teljesített kulturmissiój a van feltüntetve. Mi ad
tunk Georgiának és Örményországnak nyomda-
betűket, I I . Rákóczi Ferencz konstantinápolyi 
ügyvivője állítja fel a törököknek az első nyom
dát, az erdélyi nemzeti fejedelmek által pártfo
golt reformáczió teremti meg az oláh irodalmat, 
hazánkban nyomatnak első könyveik az öreg 
Rákóczi költségén, s századokon át Magyaror
szág az oláh irodalom tűzhelye, s még Szerbia 
czári államnyomdája is hazánkból" toborozza 
képzettebb müerői t .Ez utolsó fejezet erélyes és 
találó visszautasítása a nemzetiségek részéről 
ellenünk szórt rágalmaknak, mintha mi az ő 
elnyomásukra törekedtünk volna. 

Az egész könyvet, melyet szerző különben 
csak egy később megírandó nagyob müve váz
latának nevez, szorgalmas tanulmány, az ada
tok lelkiismeretes gyűjtése és gondos összeállí
tása, s elejétől végig szabad, emelkedett gon
dolkozás és nemzeti szellem jel lemzi , niely 
azonban nem ragadja a szerzőt a tények elfer-
ditésére vagy a valónál akár szebb, akár söté
tebb színben feltüntetésére. 

A könyv kiállítása méltó a tárgyhoz, mely 
benne foglaltatik, s remélni lehet, hogy csekély 
ára mellett (1 ft. 40 kr.) szép keleté lesz a 
könyvpiaezon. 

Egy negyed óra Ozmán pasánál. 
Eredeti tudósítás. 

Épen ebéd után volt az idő , azaz körül
belül 7 óra, ,,á la turea", midőn a nap fáradal
mait kipihenni akarván, kissé ledőltem tábori 
ágyamra, s épen Morpheus karjai közé szándé
koztam vándorolni, midőn a müsir egyik segéd
tisztje lépett be hozzám és felszólított, hogy 
azonnal menjek a tábornagy sátorába. 

Siettem felkötni kardomat és követni az 
adjutánst, s néhány perez múlva a plevnai győző 
sátra előtt állottam, mely kívülről zöldre festett, 
belül pedig ba rna borítékkal ellátott igen ké
nyelmes tábori lakás. 

— „Szabahiniz serifler chájr olszun Pasa 
efendim!" (Jó és nemes reggelt kívánok neked, 
tábornok ur !" ) mondám, belépve a sátorba és 
mellemen keresztbe tet t kezekkel hajtot tam 
meg magamat az ot toman hadsereg első kato
nája előtt. 

— „Akybetyniz serifler chájr olszun efen
d i m ! " („Kimúlásod nemes és boldog legyen, 
u ram!") felelt a pasa, s intett , hogy üljek le a 
sátor belsejében körül futó alacsony pamlagra . 
(Ezen udvariasságot nem igen pazarolják a 
pasák született török tisztekre.) 

Helyet foglaltam a számomra kijelelt he
lyen és vártam a hozzám intézendő kérdéseket, 
nagy komolyan s a kíváncsiság legkisebb lát
ható jele nélkül nézegettem körül a sátorban s 
ez alkalommal jól szemügyre vettem a marsa i 
alakját. Ozmán Nuri pasa valamivel magasabb 
a középtermetnél, de rendkívül izmos és szóles-
vállu, arcza m a g a a megtestesült nyugalom és 
komolyság, a nélkül azonban, hogy a török 
tábornoknál oly mindennapos gőgöt árulná el. 
Arcza meglehetősen napbarní to t t és sürü, fél-
rövidre nyír t setét szakái folyja körül. Haja 
barna , s rövidre nyirva viseli. 

Alig volt időm elkölteni a számomra ki
szolgált kávét és rágyújtani az illatos cigaret
tára , midőn 6 vagy 7 meglehetősen megviselt 
és összefoltozott ruhába öltözött suhanezot 
vezettek a sátorba, kik arczczal a pasa felé 
sorakoztak s Ozmán pasa félig állítva, félig 
kérdezve azt monda : 

— „Bu efendiler hepiszi madzsar lar ." 
(„Ezek az urak mind magyarok.") 

E n végig néztem ezeken az embereken, de 
semmi vigasztalót sem találtam látásukon, vala
mennyi tőrül metszett szláv phisonomia volt, s 
mikor a pasa azt monda, hogy magyarok, ők 
helyeslőleg bólintgattak és öntetszöleg moso
lyogtak. 

— „Magyarország melyik vidékére valók 
ónok?" kérdeztem az állítólagos honfitársaktól-
ők azonban nem adtak feleletet, hanem csak 
haboztak ós egymást bámulták. 

— „Beszélnek ó^nök magyaru l?" —kórdóm 
újra mire azután Árpád eme problematikus 
unokái kozul az egyik valahogy kisajtolta macá
ból, hogy: ° 

46. SZÁM. 1877. xxrv. ÍVFOLIAM. 

— „Nye znám ugerszki", az az : nem tudok 
magyarul . 

Bennem eleinte, megvallom, az az indoko
lat lan gyanú támadt , hogy ezek t án orosz ké
mek, de végre a tábor szláv nyelvtudósai kisü
tötték, hogy ezek bizony sehogy se oroszok, 
hanem jámbor lengyelek, s e nemes népnek 
sem a java, hanem romantikus kedélyű mester
legények, kik azt az ár ta t lan fogást használták, 
hogy magyaroknak adták ki magokat , s a magyar 
név nimbusza alat t a hadseregnél gyor3 előme
netelt reméltek. Ozmán pasa elbocsátotta a 
ha ta lmasan megszeppent ficzkókat s elrendelte, 
hogy kívánságukhoz képest valamelyik ezredbe 
Boroztassanak, a mi meg is törtónt. 

A pasa azután elbocsátott engem is, s tud
tomra adta, hogy azért hivatott sátorába, mert 
meg akar t győződni arról, vájjon csakugyan 
igaz-e, miszerint az illetők magyarok, mert már 
számosan éltek vissza az ő magyar szeretete 
által sugallt jószívűségével, mind a „magyar" 
név örve alatt . 

Azt egyébiránt Törökországban tartózko
dásom alatt magam is gyakran tapasztal tam, 
hogy oly emberek, a kik talán csak valaha hirét 
hallották Magyarországnak, azt mondták, hogy 
ők magyarok, s nem ri tkán rútul rászedték a 
hiszékeny törököket. 

A mi Ozmán pasa tábori lakását illeti, az 
a lehetőségig egyszerűen van berendezve; a 
sátor falai mellett alacsony kerevet húzódik 
végig, piros és fekete arabeszkekkel diszitetett 
szövettel behúzva, a sátor közepén egy tábori 
asztal áll, néhány térképpel és egy középszerű 
nagyságú távcsövei, azután néhány szállítható 
szekrény a marsai ruhaneműivel , s még néhány 
jelentéktelen bútordarab. Maga a tábornagy 
barna teveszőrből készült zubbonyt és ugyan
olyan szinü panta lont visel, minden jele nélkül 
a rangnak. Erdemjeleket, ámbár számos van 
neki, soha sem visel a táborban, söt kardot is 
csak kiválóbb szolgálati ügyekben köt. 

Ali Efendi, 
mülázim evol (főhadnagy) kozák alaj besindsi bulyuk. 

Irodalom és művészet. 
A Kisfaludy-tarsaság pártolói könyvtárából, mely 

évenként négy kötetben mintegy 90—100 ivet ad, 
megjelent a két első kötet. Tartalmuk Kemény Zsig
mond kitűnő regénye : „Férj és nő" és Szász Károly 
történeti költeménye „Salamon"; amaz 26, emez 
22 iv. A két munka irodalmi becséről nem kíván
nunk szólni ez alkalommal. Kemény regénye, mely 
először ezelőtt huszonöt esztendővel jelent meg, s 
azóta végkép elfogyott és feledésbe merült, a mai 
közönség legnagyobb része előtt minden esetre is
meretlen, e kitűnő írónknak legszebb művei közé 
tartozik, tele költészettel, lélektani mélységgel; s a 
Kisfaludy-tarsaság kétségkívül jó szolgálatot tett az 
irodalomnak , hogy e mintegy eltemetett művet 
ismét fölelevenítette s forgalomba hozta, ámbár 
más felöl tagadhatatlan, hogy olyanokra nézve, a 
kik könyvtáruk valamely zugában a munka régebbi 
kiadását őrzik, ohajtandóbb lett volna valamely uj 
eredeti regénynyel nyitni meg a folyamot. Szász 
Károly költeményének két első része (I. „Endre és. 
Béla" négy énekben, I I . „Salamon király" tizenkét 
énekben) a m. tud. akadémia 200 aranyos Nádasdy-
jutalmát nyerte el, most pedig a I I I . részszel („A. 
trónvesztett", hat énekben) kiegészítve, a teljes 
trilógiát veszszük egyben. A szerzőnek terjedelemre 
nézve legnagyobb müve; becse felett mások ítélje
nek. — A pártolói könyvtár külső kiállítása igen 
diszes. Ráth Mór arra törekedett, hogy valami ujat, 
nálunk még nem volt szépet nyújtson. A nyomtatás 
maga, az Athenaeum intézetéből került ki, mely uj 
betűket hozatott, különösen a költemény számára 
(apróbbakat) szépeket. A kezdőbetűk s a szakaszok 
homlokán és végén alkalmazott czifrázatok kelle
mesen lepik meg az olvasót. A kötött példányok oly 
szépek, aminővel, egyszerű ízletességben, irodal
munkban ritkán találkozunk. Szóval a Kisfaludy-
tarsaság vállalata, a társaság és a kiadó részéről a 
legjobb előjelek mellett indul meg; nem tudjuk, a 
közönség — mely ma, minden iránt a mi nem napi 
irodalom, annyit jelent mint köxönyöttéa — mikép 
fogadta ? Az egy évfolyam előfizetési (vagy után
vétre megrendelési) ára 5 frt; kötve (diszkötésben, 
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mind a négy kötet) 8 frt. Mivel az év júliustól jú
liusig számíttatik, a más két kötet tavaszszal fog 
megjelenni. Ajánljuk a mivelt olvasó közönség pár
tolásába. 

Petőfi a külföldön. Petőfi „János vitéze" fran
czia fordításban jelent meg Dozon franczia konzul
tol a „Keleti könyvtár" czimü vállalatban. „János 
vitéz", a czimlap szerint, magyar eredetiből van 
fordítva lendületes szép prózában. A költői elbeszé
lést Petőfinek néhány kisebb költeménye követi 
szintén prózai fordításban. A spanyolok szintén fog
lalkoznak Petőfivel. Mint a londoni „Academy" 
i r ja ;DonBamon L. Mainez, a „Cronica de los 
Cervantistas" hires szerzője Cadixban fordított le 
egyetmást a „nagy magyar költőtől" (from tbe great 
Magyar poet). Ezen fordítás lesz az első, mely 
spanyol nyelven jelenik meg. 

Vajda János „Találkozások" czimű költői elbe
szélése iránt, melynek előfizetési fölhívását múlt 
heti számunkban ismertettük, mint értesülünk, már 
is szépen mutatkozik a közönség érdeklődése, me
lyet e kitűnő tehetségű költőnk valóban meg is ér
demel. Á szerző maga adván ki jelen művét, óhaj
tandó lenne, ha a megrendelések a kitűzött határ
időig (e hó végéig) beküldetnének, mivel a nyoma
tandó példányok száma a megrendelések ará
nyához képest fog meghatároztatni. Az előfizetési 
ár fűzött példányra 1 frt 20 kr; díszpéldányra 2 frt 
20 kr, mely szerző nevére Budapestre küldendő. 

Az Athenaenm kiadásában most jelent meg két 
nevezetes regény. Egyik Turyenjew Ivánnak, az 
oroszok legnagyobb élő regényírójának legújabb 
műve, a „Non** mely már csaknem minden európai 
nyelven megjelent, mindenütt feltűnést keltve, kivált 
személyei lelki- és kedélyvüágának festésével, mely
ben Turgenjew oly nagy mester. E művének iro
dalmi becsén kivül ez idő szerint midőn Oroszor
szág uj „akcziója" oly nagy mértékben irányzá ez 
államra a közfigyelmet, aktuális érdeke is van, 
mert hátteréül ama titkos társulatok szolgálnak, 
melyek az orosz társadalom minden rétegeit átha
tották, s a fennálló állapotok hiveit folytonos reme-
gésben tartják. A regény hőse egy orosz főúr termé
szetes fia, kinek tragikumát az idézi elő, hogy a 
titkos társulatok áramlatába sodortatik, s e helyze
tében oly feladatokat vállal magára, melyek egész 
lényével, meggyőződésével, hajlamaival és természe
tével ellenkeznek. A munka egy nagy vaskos kötet. 
Ára 2 frt. Fordította T. K. — A másik regény Dau-
det Alfonztól van, az oly hamar nagy hirre jutott 
franczia írótól, kinek egy regényéből készült drá
máját, az „ifj. Fromont és id. Bisler" a nemzeti 
Bzinpadon is tetszéssel adják. Ez uj regényének fran
czia czime „Jack", magyarul „Egy boldogtalan tör
ténete." A regényben előforduló életképek Dickens 
geniális tollára emlékeztetnek, hőse, ép ugy, mint a 
,Nov"-nak egy természetes gyermek, s hátterét 
szintén a társadalom árnyoldalai képezik. E mű 
három kötetben jelent meg V. A. fordításában s 
ára 3 frt. 

Oltványi Pál, szegedi kereseti adófölszólamlási 
bizottsági elnöknek „Tájékozó útmutatás a különféle 
egyéne* adók beeallása, tárgyalása és fólebbezése iránt 
Magyarországban" czimű műve, most került ki a 
sajtó alól harmadik bővített kiadásban. Hézagpótló 
szakmunka, melyet ugy az adófelszólamlási bizott
sági tagok, mint a nagy közönség czélszerűen hasz
nálhatnak. Eléggé ajánlja maga azon körülmény is, 
hogy már 3-ik kiadást ért. Ára ] frt 50 kr. Meg
rendelhető a szerzőnél (Szeged, belváros 394.) és 
minden hazai könyvárusnál. 

•inisxteri rendeletek gyűjteménye. Káth Mór ki
adásában megjelentek : „A m. k. minisztérium ren
deleteinek gyűjteménye. 1877. évi folyam 4-ik 
füzet. Ára 50 kr. — „Pézügyminiszteri utasítás a 
közadók kezeléséről stb. Ára 25 kr. — Szabályok 
a hadsereg és honvédség részére szükséges lovak 
beszerzése iránt. Ára 40 kr.— „A m. k. igazságügy-
minisztérium rendeleteinek gyűjteménye. 1872-iki 
évfolyam. Ára 1 frt. 

Praenkel B. miskolczi- és nyíregyházai könyv
kereskedőnél megjelent: „Bibliámagyarázatoka szó
széken s függelékül néhány egyházi beszéd", irta 
Barakonyi Kristóf ref. s. lelkész, .-vra 1 fit 60 kr. — 
Ugyané kiadó beküldötte hozzánk a nála kapható j 
„ I jabb protestáns egyházi művek" nagy gonddal j 
összeállított bő jegyzékét. 

Uj naptárak. „Jegyzék-yapló ügyvédek, közjegy
zők, birák és bírósági végrehajtók számára, 1878-
dik évre" megjelent a Légrády testvéreknél, szer
keszti dr. Sigmund Vilmos. Tizennegyedik évfolyam. I 
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t j J ^ r ^ t a r t » l o m n >a l s czélszerü berendezéssel 
összeállított naptár ára kötve 1 frt 20kr -Kolozs 
várit megielent: „Magyar tárirda-noptár 1878-ra" 
szerkeszti és kiadja Székely István távirdatiazt. A 
naptár a szokásos rovatokon, és számos eredeti s 
fordított szakertekezésen kivül érdekes adalékokat 
kozol a magyar távirdaügy történetéhez is. Végül a 
közli Ára 70 k r a m t é Z e t 8 z e m é l y z e t é n e k létszámát 

Wührl Iákó „Téli estékre" czimü szépirodalmi 
munkára hirdet előfizetést. A kötet két elbeszélést 
6 pár rajzot fog tartalmazni. Előfizetési ára 1 frt 
A megrendelések szerző nevére, Budapest, sugár-ut 
8/. szám alá küldendők. 

Folyóiratok. A „Teméuemdomdnyi Ködöm" 
novemberi füzete Kossutány Tamásnak a magyar 
dohányról irt értekezését, Hunfalvy dolgozatát: 
n7+/08Zr}, ° d á s o k é j 8 i ! a k i K»inában" Hermann 
Ottó „Természetrajz — nemzeti szellem" czimü 
tartalmas czikkét közli, ez utóbbit a „Természet
rajzi Füzetek".bői átvéve ; s végül számos apró 
közleményt. - A György Endre által gondosan 
szerkesztett „Nemxetgaxdatági Szemle" 3 ik füzete 
megjelent Matlekovics Sándor, Kállay Béni, Mud-
rony Soma, Weisz Béla, Láng Lajos, Dobner Rudolf 
a szerkesztő és mások tartalmas czikkeivel. A Nem
zetgazdasági Szemle" előfizetési ára egész' évre 
5 forint, mely Knoll Károly akadémiai könyvkeres
kedésébe küldendő. — A „Földrajzi közlemények" 
V-ik kötetének 8-ik füzete dr. ErődiBélától (Kazan-
hk vidéke es a rózsa-olaj), s Molitor Ágosttól „Neva-
da állam nagy ezüst ércz-telepe") czikket s ezen
kívül több apróságot közöl, — A „FigytiS" novem
beri füzete Thaly Kálmántól, ifj. Fejér'pataky László-
tóJ, Abafi Lajostól, stb közöl érdekes irodalomtörté
neti dolgozatokat és adalékokat. 
, Két xenésieti műre hirdet előfizetési felhívást id. 

Ábrányi Kornél. Az egyik: „Mosonyi Mihály válo
gatott irodalmi müvei" (a szerző életrajzával és arcz-
képével,) melyek közt az elbunyt jeles zenész kivá
lóbb kritikai, elemzési, aestbetikai, műtörténelmi 
és ismertető dolgozatai lesznek. A második : idősb 
Ábrányi Kornél „Oszhangzattan"-a második része, 
az „Elméleti s gyakorlati magasabb ötzhangzattan." 
Mindkét mű, összesen mintegy negyven ivén, dísze
sen kiállítva, deczember havában fog megjelenni 
A két könyv előfizetési ára négy frt (bolti ára bat 
írt lesz) egy-egyé két forint. Az előfizetési dijak a 
hó végéig a kiadó: id. Ábrányi Kornélhoz (Buda
pest, haltér 4-ik szám) küldendők. 

Uj leneművek. Táborszky és Parschnál „Hazai 
emlék" czim alatt, a londoni magyar egyletnek 
ajánlva, zongorára magyar népdalinduló jelent meg 
ifj. Fahrbach Fülöptől; ára 60 kr. — Az „Apolló" 
21-dik száma Kapy Gyula egy rondinójával, Wach-
tel Aurél „Borura daru" csárdásával s Állaga Géza 
egy dalával megjelent. 

negyedosztályú anyaegyház, vagy pedig leányegy-
náz (nókgyulekezet) van benne. így történik, ho^y 
peld. Brassó vagy Szeben, Erdély legnagyobb né
pességű városai közül való létökre itt csekélyebb 
jelölést nyernek, mint Hidvég vagy Torda. Külön 
vannak megjelölve a közvetlenül püspöki (nem 
esperesi) vizsgálat alatti egyházak. — A térképhez 
az egyházkerület s egyházmegyéinek és püspöki 
vizsg alatti egyházainak statisztikai táblázata, a 
felső és kózéptanodák átnézete s a politikai felosz
tásé is vannak csatolva, ugyanazon lapon. Vajha 
mindenik egyházkerületnek, minden felekezetnél, 
ily special térképe volna ! 

Ai erdélyi ev. reform, egyházkerület térképe, 
tekintettel az egyházi és a legújabb politikai felosz
tásra, hivatalos adatok nyomán tervezte Szász 
Domokos, kiadta Stein János, Kolozsvártt. Ily fel-

| irattal jelent meg, mint az „Erdélyi Protestáns Köz-
| löny" melléklete, egy nagy iv alakú, színezett nyo-
I másu, diszes kiállítású térkép. Special - térképek 

átalában igen hasznosak, nemcsak &z iskolai föld
rajzi oktatás kiváló eszközei levén, hanem a közélet 
egyes szakaiban is nélkülözhetetlenek. Az átalános 
térképen nem lehet mindent kitüntetni. Minél többet 
akarunk, annál tarkábbá s nehezebben használha
tóvá lesz. Ki szokták tüntetni a városok és községek 
minőségét, rangfokozatát: vasúti, távirati, postai 
állomást; püspöki s egyéb székhelyeket; gyógyfördót 
és vivott csatát s isten tudja mit. Határokat, ren
desen csak a politikai közigazgatásét jelölik, pedig 
mint tudva van, a törvényszékek, adóhivatalok, ka-
tonaálhtás, postakerület stb. mind külön határokkal 
birnak; de mindent föltüntetve egyik sem tűnnék 
föl, s minden összezavarodnék. Ezen a bajon segí
tenek a special-mappák, minők a postai-, adóhiva
tali-, katonatoborzási-, vasúti stb. térképek. Ide 
tartoznak az egyháziak is. S látni való, bogy ily 
térkép nem csupán és kizárólag az illető egyház 
tagjait érdekelheti; hasznos mindenkinek, a ki a 
hazai statisztika, a közigazgatás s átalában a hon
ismeret iránt érdeklődik. — Szász Domokos, az 
erdélyi prot. közlöny szerkesztője, szűk körben ma
radt vállalatával, még a special térképnek is egy 
special-részét, csupán az erdélyi reform, egyházke
rület térképét adja, hogy szűkre mért feladatának 
annál tökéletesebben megfelelhessen. Meg is felelt. 
A mit nyújt, szakértők állítása szerint a legjobb 
special-térképek egyike melyekkel csak birunk. A 
térkép alapja, a régi Erdély, a legpontosabb tér
képek után van fölvéve ; a mező az egyházmegyék 
(esperességek, traktusok) szerint tizenkilencz külön-
bözőleg színezett kisebb mezőre van osztva; a poli
tikai felosztás (az uj rendezés szerint) határvona
lokkal jelölve meg. A mi már a községeket illeti, az 
országrész (illetőleg egyházkerület) minden községe, 
melyben akár atya-, akár fiókgyülekezet van, föl 
van téve ; és pedig nem átalános lélekszáma vagy 
politikai jelentősége szerinti megkülönböztetéssel, 
hanem a szerint a mint első-, másod-, harmad- vagy 

A nemieti sxinháiban e héten egy érdekes ven
dég lépett föl Gounod „Faust"-jában, mint Marga
réta. Ez Khnn Berta asszony, a bécsi dalműszinház 
egyik elsőrendű primadonnája. Szép, kifejlett mezzo-
sopránhangja, melylyel kitünőleg tud bánni, szín
padi alakja s kifejező arcza, ugy szinte az egyszerű, 
nemes játék, melybe drámai erőt és melegséget tud 
önteni, azonnal meghóditá közönségünket, mely 
számos kihívással, riadó tapsokkal s egy szép nem
zeti szalagos babérkoszorúval jutalmazta. Ehnn 
asszony reánk nézve azért is érdekes jelenség, mert 
hazánk leánya; soproni születésű. Ezelőtt évekkel 
az itteni német színpadon is játszott s az időben a 
nemzeti színház igazgatósága lépéseket is tett, hogy 
megnyerhesse. Azonban a gazdagabb bécsi operával 
nem bírtunk versenyezni, s így történt, hogy Ehnn 
asszony a bécsi opera tagja lett. Mellette Hajós 
Zsigmond, mint szintén vendég, énekelte Faustot, 
szép hangon, érzelemmel s ő is osztozott vele a tap
sokban, ugy szinte Ödry Mephisztóban, mely neki 
drámai alakítás tekintetében egyik legkiválóbb sze
repe, s azt hiszszük, hogy játékát, melyet e szerep
ben bemutat, a világ legelső színpadán is elismerés
sel fogadnák. A közönség az utolsó helyig megtolté 
a színházat. 

Zenekari hangverseny. A nemzeti színház zene
kara f. h. 14-én tartotta első nagy hangversenyét 
Erkel Sándor vezénylete és Khnn Berta udv. kamara 
énekesnő közreműködése mellett a redout nagy ter
mében. A közönség nagy számban hallgatta és él
vezte az elég érdekesen összeállított műsort. Az est 
főérdekét Ehnn Berta assz. éneke képezte, ki négy 
nyelven négy dalt énekelt különböző zeneszerzőktől. 
Hangja erőteljes sopran, mely leginkább Gounod 
„Ave Maria"-ja és Erkel F . „Románczá"-ban emel
kedett érvényre. A közönség kiválóan kitünteté. 
A zenekari számok Weber „Oberon" nyitánya; 
Beethoven „török indulója"-ja; Berlioz „Sylphidek 

j táncza" (melyet megismételtettek), és Hofmann 
I „Frithjof" symphoniája, a zenekarunknál már meg

szokott jeles technikával és színezéssel adattak elő. 
I — A jövő hangversenyben Jules de Suert hires kül-
i földi gordonkaművész fog közreműködni. 

A népszínházban csak két estére terjedő élet ju-
| totta „Csárda romja" czimü eredeti népszínműnek, 
: mely Ecsedy Kálmán első színi kísérlete volt, s 
I megbukott határozottan, daczára Soldosné játéká

nak és énekének. Zűrzavaros menetű, összefüggés 
nélküli meséjét bajos volna elmondani. Egy csárdás 
lány szerelme játsza benne a főszerepet, kit azonban 
a legény ott hagy, megházasodik, a megcsalatott 
pedig magára gyújtja a csárdát. Egyedül nyelveze
tében volt, a mi figyelmet érdemelt: a népies ész
járás több jó kifejezése. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar tud. akadémia nov. 12-iki ülésén Ponori 

Teureuk Emil értekezett a szultán által küldött 
Korvinák közt létező Festus-kodexről, melyet betű
ről betűre összehasonlított más Festus-kodexekkel. 
A tudományra fontos a Korvinabeli példány, mert 
a fenmaradt másolatok nem egy homályos helyére 
vet világot. Különben már ez a példány is csak 
csonka-példány után van másolva. 1488. nov 10-kén 
Galeazzo János, milanói herczeg tudakozódott Kor
vin Jánosnál, kinek Bianca Mária nevű testvére 
szánva volt, hogy a Korvinák között nincs-e teljes 
Festus? De bizony sem ezek közt, sem Ugoletti 
Tádé könyvtárában nem volt, s a Paulus-féle kivo
natnál és az eredetinek Manilius Rhallus krétai 
püspök által fölfedezett töredékénél többet máig sem 
ismerünk. Az a kodes, mely véletlenül a Korvinák 
közé került, mint előbbi kötéséből valószínű, Sforza 
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Ferencz milánói berezeg (147—1466) könyvei közül 
való volt. Mindenesetre olasz ember irta, ki mit 
6em értett a szöveghez, s számtalan hibát ejtett 
benne. P . Tewrewk értekezését élénken megéljenez
ték, s aztán Ballagi Mór elnöklete alatt folytatták 
a magyar helyesírási javaslat átvizsgálását, s a szó
összetételekről és a számoknak hetükkel való kiírá
sáról vitatkoztak hosszasan. 

A Petőfi-társaság nov. 11-diki ülésén, mely a 
posta-épület nagy termében volt, számos közönség 
jelent meg, s az ülés nagy részét Pulszky Ferencz 
vette igénybe „Mese a csillagfáról" czimü felolva
sásával. E mű, melyet ő még Olaszországban irt, 
Garibaldi s I I I . Napóleon életét adja elő csaknem 
krónikái hűséggel, de mindamellett meseszerű kön
tösben és éles satirával. Garibaldi a szenvedés s 
nyomor között is csak a szabadságról álmodozik, 
Napóleon, ki nem volt képes sem szeretni, sem gyű
lölni, önző marad egész életében. Komoly, történet-
ismerő olvasók számára irt munka ez, melynek leg
főbb becse szellemdús stylja, s legkedvesebb ada-
lékja ama sok maró gúnyos megjegyzés, melylyel 
ugy az egyes szereplő egyéneket, mint testületeket 
(karbonarik, minisztériumok, franczia nép stb.) 
sújtja. — A. második felolvasó P. Szathmáry Károly 
volt, ki hazai szobrászatunkról, s a genre-szobrászat 
jogosultságáról értekezett. Kiváló elismeréssel emlé
kezett meg Izsóról, kinek minden egyes „génre", 
szobrát méltatta. Felolvasását azzal végezte, hogy 
szerinte Izsó művei annyira magukon viselik a | 
nemzeti jelleget, miszerint elmondhatja, hogy a 
mi a festészetben Munkácsy, a prózában Jókai, a 
költészetben Petőfi, a zenében Bihari, az Izsó a 
szobrászat terén. — Utána Paulay Ede mutatta 
be ifj. Ábrányi Kornél „Lemondás" czimü költe
ményét, mely bölcselkedő hangjával vonta magára 
a figyelmet. 

A műcsarnokot nagy közönség látogatja, mely 
most a díszes helyiségeken is sok nézni valót talál. 
Vasárnap délután, mikor 20 kr volt a belépti díj, 
egész tolongás volt. A kiállítás jeles művét: Meis-
sonier „Az erkély alatt" czimü kis festményét és 
Lindenschmit „Vénus és Adonis"-át már e hó 
16-án készültek elvinni a tárlatból, hol csak rövid 
időre állíthatták ki. A király volt az első megren
delő, ki Palik Béla jó ló-képeit látván, elhatározta, 
hogy egyik kedvencz lován ő is lefesteti magát. A 
kép fél életnagyságú lesz, s emlékül van szánva a 
a távozó lord Buehanau angol nagykövet számára. 

Ai iparművészeti múzeumnak b. Bourgoing, fran
czia főkonzul gyönyörű bronzszobrocskát ajándéko
zott. Ez az Abundantiat ábrázolja, s franczia munka 
a XVI-ik századból. 

A Kárpát-egylet választmányának e hó 7-ikén 
Késmárkon tartott ülése a hegyek közt épített me
nedékházak ügyével foglalkozott. Ezek kibérlésére 
már több ajánlat érkezett. A Rózsa-menházat Schnör 
Aurél, a József-menházat Friedlánder vette bérbe 
hat évre, s gondoskodni fognak, hogy a kirándulók 
ott ellátást nyerjenek. A felkai tónál is építenek 
házat, s erre nézve Nagy-Szalók községgel alkudoz
nak. E czélra a tátrafüredi fürdő tulajdonosa (a 
miskolczi gőzmalom) 334frtot ajánlott. 

Egyház és iskola. 
A magyar református (hetv. hit v.) egyház konventje 

gyűlt össze a héten Budapesten. Az első értekez
let nov. 14-kén este, az első (alakuló) gyűlés 15- J 
kén d. e. tartatott meg a kalvintéri egyházi épü
letben. Jelen voltak az öt egyházkerület püspökei: 
Török Pál, Nagy Péter, Révész Bálint, Kun Ber
talan, Papp Gábor ; főgondnokok: b. Vay Miklós, 
gr. Dégenfeld Imre. Tisza Kálmán gr. Lónyay 
Menyhért, br. Kemény Gábor. Ezeken kivül a 40 
választott képviselő csaknem teljes számmal meg
jelent. Ezek közt aTiszántulról: Révészimre, Köny
ves Tóth Mihály, Simonffy Imre, Kiss Áron, Hajnal 
Ábel, Ármos Bálint; a Dunamellékről: Szilágyi 
Dezső, Szász Károly, Fördős Lajos, Molnár Aladár, 
Baksay Sándor; az erdélyi kerületből: Szász Domo
kos, Kováes Ödön, Kolosvári Sándor, Takács János; ' 
a Tiszáninnenről: Hegedűs László, Mocsáry Lajos, I 
Fejes István, Mitrovics Gyula; a Dunántúlról: 
Beöthy Zsigmond, Nagy János. A konferencziát a 
legidősb püspök Török Pál nyitotta meg, előadván, 
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hogy a konventet a ti szántuli egyházkerület indítvá
nyozta, és pedig az okból, hogy ez a zsinattartásra 
az előkészületeket |megtegye, ajánlotta b. Vay Mik
lós urat mint legidősb főkuratort elnökül. A protes
tánsoknál divó kettős elnökség szerint b. Vay M. és 
Török Pál (mint legrégibb superintendens) vezetik 
a tanácskozásokat. Kész munkálattal, mint indít
ványozó, a tiszántúli kerület lépett föl. A munká
lat a tudós Révész Imre tollából folyt s lényeges 
tartalma a következő. A konvent a zsinat előmun
kálatainak megtételére négy bizottságot küld ki 
következő feladattal: 1. Az első bizottság a zsinat 
tervezetét készíti el, kijelölvén annak idejét, helyét, 
tagjai megválasztásának módját, hatáskörét, stb. 
2. A második bizottság az egyházszervezetet álla
pítja meg az egyes hitközségektől fel a konventig. 
3. A harmadik bizottság tervezetet készit a végett, 
mikép lehetne a házassági ügyekben addig is, míg 
a kötelezett polgári házasság életbe lépne, (s ezt a 
reformátusok egyértelmüleg óhajtják) egyöntetű el
járást foganatosítani. Ugyanezen bizottság dolgoz 
ki tervezetet a fegyelmi ügyekre vonatkozólag. 4. A 
negyedik bizottság feladata volna az állam s egyház 
között létező viszonyról emlékiratot készíteni, mely
nek alapján a törvényhozó testületet is meg lehetne 
keresni, hogy különösen a sérelmek tekintetében 
elvégre intézkedések történhessenek. A konvent e 
szerint most nem fog munkálkodni, csupán a fő 
elveket állapítja meg a kiküldendő bizottságok szá
mára, s ezekre esik a fő súlypont. A konvent jegy
zőiül Ármos Bálint tiszántúli, Baksay Sándor duna-
melléki s Mitrovics Gyula tiszáninneni képviselők 
választattak meg. A tanácskozás folyamán gr. 
Lónyay Menyhért azt indítványozta, hogy egy bi
zottság küldessék ki, mely tegyen javaslatot az egy
behívandó zsinat helye, ideje, tagjainak száma, a 
választás módja s a tanácskozás sorrendje iránt, 
hozza javaslatba és fogalmazza azon kérdéseket, 
melyek a tartan dó zsinat tanácskozásai és határo
zati alá lesznek térj esztendők. Némi vita után 
Lónyay indítványa elfogadtatott. A bizottsági ta
gok megválasztása nov. 16-ára tüzetett ki. 

Mi újság? 
A király a nemz. múzeumban és az izr. rabbi-

seminárinmban. Csütörtökön, nov. 15-én délben 1 
órakor a király a nemz. muzeumot látogatta meg, 
hol tizenöt év óta nem volt. Akkor a múzeum (a 
mostanihoz képest) valóságos lomtár volt; legna
gyobb részt rendezetlen, ü felségét kellemesen lepte 
meg az azótai tetemes gyarapodás minden ágban, s 
különösen a szép és a tudomány igényeinek meg
felelő felállítás és rendezés, a mi fölötti megelége
dését ismételve nyilvánította. Ü felsége b. Mondel 
szárnysegéd és Hübner őrnagy kíséretében, minden 
ünnepélyességet kerülve jelent meg. A bejáratnál 
Trefort miniszter és Pulszky Ferencz a múzeum 
igazgatója fogadták. Az egyes osztályokban pedig 
az illető őrök kalauzolták, jelesen a könyvtárban 
Fraknói, a régiségtárban Rómer Flóris és Hampel, 
a természetiek tárában Frivaldszky és Krenner, a 
képtárban Ligeti, az ethnográfiai tárlatban Xántus, 
kik 0 felsége szakavatott és nagy érdeklődést tanú
sító kérdéseire folyvást készséggel feleltek. A könyv
tárban régi kódexek s Mária-Therézia levelei érde
kelték ő felségét; a szultán által ajándékozott Kor
vina-kódexeket is ide hozták ez alkalomra az egye
temi könyvtárból, hogy azokat is megtekinthesse a 
király. A régiségtárban nagy érdekkel és elismerő 
szavak kíséretében nézte a primitív obsidianból, 
bronzból, rézből készült eszközök gyűjteményét; 
azután a kőkori leleteket, a római régiségeket, stb. 
Kiválóan érdekelte a fegyvergyűjtemény, mely a 
hadtudomány elvei szerint van rendezve; a diadal
jelvények közt feltűnt ő Felségének az ólomból ké
szült aranyozott sas, melyet 1814-ben a Parisba 
bevonult szövetségesek seregéhez tartozó magyar 
huszárok téptek le Napóleon kocsijáról és haza hoz
tak ; érdekkel nézte a pánczélszurókat, melyeket a 
30-éves háborúban csak a magyar huszárok hasz
náltak, mert a bécsi múzeumban most is őrzik a 
bőrpánczélt, melyet Gusztáv Adolf viselt a lützeni 
csatában és melyen meglátszik a három élű, magyar 
huszárok által használt pánczélszuró által ejtett 
szúrás. Megnézte továbbá az érem- és pecsétgyüj -
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teményt, hol kivált az Arpádkori és Habsburgkori 
gazdag éremgyüjtemények érdekelték és a pecsét-
gyűjteményből azon pecsét, melylyel ő pecsételte meg 
1867-ben akoronázási hitlevelet. A képtárban sok mű-
darabról szakavatottan nyilatkozott, Zichy Mihály 
új festvényében dicsérte az ideális felfogást, a kép alle
góriái részleteit s a királyné alakját és találó arcz-
képét, ellenben a kép reális részleteivel, az előtért 
elfoglaló nagy gyertyatartókkal és halmozott koszo
rúkkal kevésbbé volt megelégedve. A természetrajzi 
gyűjteményben a teljes magyar fauna, az őslény
tani tárgyak, különösen a Mammutok (a Tisza-vi -
dékről) s az ősszarvasok költék fel nagy érdeklődé
sét; különös megelégedéssel nyilatkozott az ásvány
tani múzeum valóban gyönyörű berendezéséről is, s 
Krenner őr szakavatott munkájáról, melyet e rész
ben kifejtett. Az előcsarnokban Than és Lotz fal-
fesvényeit nagy figyelemmel szemlélte, s tetszését 
nyilvánította. Több mint két órai időzés után, 
Pulszky érdemei iránti kiváló elismeréssel vett 
bucsut e valóban kitűnően vezetett s ma már nagy 
országos kincset képviselő nemzeti intézettől. In
nen egész kíséretével az újonnan épült izr. rabbi-
seminarivmhoz hajtatott, melynek csarnokában az 
országos izr. iroda tagjai, élükön Schveiger elnök
kel, a rabbiseminarium igazg. választmánya és 
tanári testülete várták, kiket egyenként mutat
tatott be magának. Majd az imaterembe ment, 
hol Friedmaun kántor, páratlan bariton hangjával, 
egy megkapó halleluját énekelt. Azután egyen
ként megtekintette a tantermeket, köztök a tanító
képezde gyakorló iskoláját, hol a kis zsidó fiuk har
sány „éljen a király"-lyal fogadták, a tornatermet, 
hol a tanulók ügyes katonai gyakorlatokat mutattak; 
a könyvtárt, melynek a della-Torre-fóle könyvtármég 
csak alapját vetette meg, s hol nevét a látogató 
könyvbe is be irta. A tanárokkal egyenként beszélt, 
s örömmel vette tudomásul, hogy részben magyarul 
is tartják előadásaikat. Tetszett az épület szépsége, 
czélszerüsége; s midőn az ősz Bloch talmudtanár 
biztosította O Felségét, hogy az intézet igyekezni 
fog a király és haza várakozásának megfelelni, Ő 
Felsége szívesen monda: „Isten segítse !" A láto
gatás 4 órakor ért véget. Az utón mindenütt nagy 
néptömeg várta, leste, kisérte, folyvást éljenezve a 
királyt, ki érdeklődésének ily féheism érhetetlen jelét 
adja minden közügy és intézet iránt. 

A budai királyi palotában századok óta nem 
történt, hogy az uralkodó valamelyik külföldi hata
lom követét első bemutatáson fogadta volna. Most 
a bécsi uj török nagykövet, Esszád bej, itt akarta 
benyújtani megbízó levelét, s e végből le is utazott 
Budapestre, de ily szertartás most sem történt meg, 
állítólag azért, mert ,,a budai királyi lakban az udvar 
nincs annyira képviselve, hogy a fogadtatásnál a 
nagykövet rangjához illő fényt és szertartásos ünne
pélyességet ki lehessen fejteni". A mi elég feltűnő, 
miután a magyar királynak önálló udvartartása van 
Budapesten, melyhez Magyarország épen annyi 
civillistával járul, mint az osztrák tartományok a 
bécsi udvartartáshoz. Esszád bej tehát visszauta
zott Bécsbe, s ott fogja átnyújtani megbízó levelét. 

A királyné csak karácsony után megy Angliába, 
addig pedig állandón Gödöllőn marad. Hir szerint, 
mielőtt elutaznék, még fényes udvari bál lesz a 
budai palotában. 

A király gróf Károlyi Istvánnál. E hó 13-án, 
mely gr. Károlyi György kaplonyi temetésének napja 
volt, a király Fóth tájékán vadászván, minden kisé
ret nélkül bement a kastélyba, s fél óráig időzött a 
mélyen gyászoló gr. Károlyi Istvánnál, s öcscse 
elhunyta alkalmából részvétét fejezte ki, egyszers
mind vigasztaló szavakat intézett hozzá. 

Gr. Károlyi György eltemetése e hó 13-án ment 
végbe Káplonyban. A Budapesten történt beszentelés 
után a halottat vasúton külön vonattal szállították 
Nagy-Károlyba, hová 13-án reggel 7 órakor érkezett. 
Már nagy néptömeg várta; a város, a szomszéd köz
ségek küldöttségek által voltak képviselve, s meg
jelent az összes urodalmi tisztség. Mikor a tetemet 
átvették, Nagy-Károlyban és a szomszéd községek
ben megkondultak a harangok. Gyászlobogós lovas 

] bandérium, megszámlálhatatlan néptömeg képezte 
i a gyászmenetet a félórányira fekvő Kaplonyig. 
| Kaplonybau a családi sírbolt mellett fekvő tem-
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plom be volt vonva feketével; itt állították fel a rava
talt, melyen mindenki látni akarta még egyszer a 
megboldogultat; de a népnek csak egy része fért a 
templomba; körmenetben zarándokolt el a ravatal 
előtt és egy másik ajtón kibocsáttatott. A templom
ban a szertartás alatt jelen voltak az urodalmi lel
készek, Szathmármegye, Nagy-Károly városa és 
a környékbeli községek küldöttsége. A gyászmisét 
Schlauch Lőrincz megyés püspök végezte számos 
segédlettel, melyben több kanonok is részt vett. — 
A szertartás után uradalmi tisztek leemelték a rava
talról a koporsót és a sírboltba vitték, hol a család 
tagjai magukra hagyattak. Végül a templom előtt 
Szathmármegye nevében Luby Zsigmond, ki Károlyi 
György főispánsága alatt a megye főjegyzője volt, a 
nagy gyászközönséghez megható beszédet mondott, 
s ennek végeztével oszlott el a szomorú gyülekezet. 
Az elhunyt lelki nyugalmáért a fóthi templomban is 
gyász isteni tiszteletet tartatott gr. Károlyi István. 
A fővárosban pedig nov. 15-én az egyetemi tem
plomban volt a gyászmise. A templom nagy része 
fekete lepellel volt burkolva, s a szintén feketével 
bevont padokban a családtagokon kivül az elhunyt
nak barátjaiés tisztelői nagy számmal jelentek meg. 

Öt kún-szent-miklósi pap. Kún- Szent-Miklós, 
tudvalevőleg, igen virágzó reform, egyház, egy lel
készszel; mindig gondja volt rá, hogy jeles egyéne
ket nyerjen meg papjául, s azért is érte gyakran az 
a szerencsétlen szerencse, hogy papjait nagyobb 
egyházak hivták el tőle. A mostani ref. konvent, 
esetleg, összehozta öt ilyen, egymást követő papját 
Kún-Szent-Miklósnak. Fördős Lajos (most kecske
méti 1847—57-ben volt kún-szent-miklósi lelkész), 
Szász Károly (1857—63) s Baksay Sándor (1867. 
óta), mindhárman a dunamelletti egyh. kerület ré
széről konvent-tagok, együtt látogatták meg a nem
zeti szállodában levő szállásán Könyves Tóth Mihály 
tiszántúli konvent-tagot és debreczeni lelkészt, ki 
1857-ben, a josefstadti börtönből szabadulásakor 
szintén megválasztott papja volt Kún-Szent-Miklós-
nak, bár helyét az absolut kormány tilalma miatt 
el nem foglalhatta. Nála találták fiát, K. Tóth 
Kálmán laczházi lelkészt, ki 1863—66-ban szintén 
kún-szent-miklósi lelkész volt. így jött össze egy 
egy-lelkészű egyháznak öt élő papja egyszerre. Kún-
Szent-Miklós valóban büszke lehet az öt papjára, s 
hogy közülök négy konventi képviselő, a magyar 
protestáns egyház választott férfiai közt ül. 

Két diSZ-oklevél. Alkalmunk volt megtekinteni 
azt a két disz-oklevelet, melyeket Sepsi-Sz.-György 
városa két, újonnan választott tiszteletbeli polgára 
számára Posner Károly Lajosnál készíttetett, s me
lyeket Posner, mint halljuk, a párisi világkiállításon 
is szándékozik bemutatni. Az egyik, mely Szent-
iványi Gyulának, most Brassómegye főispánjának 
szól, ki előbb Háromszéki főispán korában kitűnő 
érdemeket szerzett magának a város körül, vörös-, 
a másik, Szász Károly miniszteri tanácsosnak „az 
Írónak és hazafinak" szóló, ki ezelőtt több mint 
húsz évvel, egy háromszéki közép-tanoda (most már 
a Székely-Mikó-tanoda) eszméjének megpenditésé-
vel Sepsi-Szent-György mivelődési érdekeinek felvi
rágoztatására alapot vetett, fehér szattyán bőrbe 
kötve, a város, az ország s Erdély külön czimerei-
vel, s a megtiszteltnek arany domborművű mono-
grammjával ellátva, belül moire-selyem lappal, 
maga a dísz-oklevél különböző színekben s ara
nyozással páratlanul irva s festve, nagy függő 
pecséttel, aranyzott kapsulában; a Szász Ká-
rolyé ezen kivül a selyem lapon babérkoszorútól 
köritett rózsabokrétával, gyönyörű himzetben, 
ékítve: oly művek, melyek nemcsak a készíttető 
városnak s a megtisztelt két férfinak, hanem az elő
állító Posner Károly Lajosnak és a rajtok dolgozott 
magyar iparosoknak is valóban nagy becsületére 
szolgálnak. 

Vámbéry decz. 19 én fölolvasást tart Bécsben, 
hová a keleti múzeum fölolvasásaira kapott meghí
vást. Az ázsiai mozlim kereskedőket fogja ismer
tetni. Megemlítjük egyúttal, hogy Vámbéry legújabb 
művét: „La Turquie est-elle susceptible de re-
formes?" („Reformképes-e Törökország?") a fran
czia kormány lefoglalni rendelte, mert pár sorában 
a franczia kormányról oly módon nyilatkozik, me
lyet a kormánykörök zokon vettek. 
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Szerencsétlenség. A baranyamegyei Xayyfah/ból 
irják nekünk: E hó 8-án délben három gyermek a 
falu közelében levő partos helyre mentek kocsival 
sárga földért. A legidősb egy 14 éves fiu volt, a má
sik kettő : egy 8 éves fiu és egy 4 éves lány. Ásás 
közben a magas part leszakadt, s két fiút maga alá 
temette. A kis lány távolabb állt, neki nem történt 
semmi baja, s hazafutott a szerencsétlenség hírével. 
A megrémült szülőkkel többen siettek a helyszínére, 
hol az idősb fiút még élve szabadíthatták ki, de a 
másik már halott volt. 

A habom. Szinte jobban esik, hogy ha 6emmi 
hir sem jön a harcztérről, mert csak roszat várunk. 
Plevna körül fontosabb események még nem történ-

Szkobeleff hadosztályának voltak harczai, s tek. 
elfoglalt egy jelentéktelen erődöt, melyet csak két 
ágyú védett és egy halmot. Konstantinápolyból be
vallják, hogy semmi biztost nem tudnak Plevnából, 
mert az érintkezés megszakadt; nem tudják, hogy 
mennyi ideig tarthatja magát Ozmán pasa. Az oro
szok azonban egész bizonyosra híresztelik, hogy 
nemsokára eldől Plevna sorsa, s lesz belőle Metz, 
hol kapitulálni kell az egész seregnek. Az orosz 
positiókból már látni is vélik, hogy Ozmán készüle
teket tesz az áttörésre. Nem egészen hiteles forrás
ból eredő távirat tudatja, hogy Ozmán pasa felszó-
littatott a kapituláczióra, de visszautasította, azt 
felelvén, hogy még nem tett meg mindent, a mit 
kötelessége parancsol. A törökök azonban reménylik, 
hogy a kellő időre Mehemed Ali megalakíthatja Szó
fiában az uj sereget, melylyel Plevna fölmentésére 
mehet, azonban épen e sereg megakadályozására 
készül harezba lépni Szerbia, mely most újra vér
szemet kapott. Az oroszok a Sipka szoroshóit is tete
mes erősítést küldtek a sürü ködök oltalma alatt, s 
e hó 11-én nagy ágyúzást nyitottak a Nikoláj-erőd
ből, mely a törököknek sok veszteséget okozott, s 
elesett tüzérségük parancsnoka, Lehman pasa is. — 
.!v ázsiai htreztéren a téli időjárás és nagy havazás 
állott útjába a muszkáknak. A nov.4-iki deve-bojuni 
csata után, melyben a törököknek nagy vesztesé
gekkel kellett ott hagyni az Erzerum előtti magas
latokat, az oroszok már 9 én Erzerum erődítései 
ellen vezettek rohamot, de súlyos veszteséggel visz-
szaverettek, s azóta semmi hir, hogy ujabb táma
dást intéztek volna. 

Adakozás. A törők sebesültek számára a hét folytán 
a következő adományok küldettek be szerkesztősé
günkhöz : 

Heö-Papiból Asztalos Ferencz ref. lelkész gyűj
tése 5 frt 77 kr. Ez összeghez járultak: 

Asztalos Ferencz 1 frt. Szabó János 1 frt. Dobé 
Gerzson 1 frt. Gyarmathy Gyula 25 kr., Veres László 
25 kr., Kőrösy János 20 kr., Szilvásy István 10 kr., 
id. Molnár József 20 kr., Vizsolyi Dániel 40 kr., 
Nyilas Sándorné 10 kr., Vizsolyiné 28 kr., Nagy Pál 
4 kr., Pataky László 15 kr., Kún József 10 kr., 
Tóth István 10 kr., Győri Sándor 10 kr., Ruszkay 
Pál 50 kr. Ossz. 5 frt 77 kr. 

Magyar-Igenből Kiss Elek ref. néptanító gyűj
tése 8 frt. Ez összeghez járultak: 

Tiszt. Elekes György ref. lelkész 1 frt. Náthán 
Klein 1 frt. Kiss Elek ref. tanító. Herczeg Rozália 
úrasszony 40 kr., Török József 50 kr., Szöcs Lajos 
20 kr., Tyukodi Lajos 20 kr., N. N. 20 kr., Körösi 
Sándor 10 kr., Márkusz Hild 10 kr.,Deusch Simon 
50 kr., Sámuel József 12 kr., Eliász Reis 50 kr., 
Mihály József 50 kr., Rittersfeld Dávid 20 kr., Ro-
senfeld Sámson 14 kr., Izsák Leopold 20 kr., Padi 
József 30 kr., Egyedi János 1 frtot. 

Tépésadományokat küldtek: Hódosról Magyar 
József lelkész (4 kiló 700 gram), Galántháról N. N. 
(3 kiló 300 gram), Nagy-Récséről Tóth Istvánné 
Júlia (2 kiló 500 gram), végre Gödöllőről szintén 
egy nagy csomag tépést vettünk, melyet az ottani 
kisdedovóda gyermekei készítettek. 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Gyöngyi 

BABOLA LAJOS élete 70-ik évében Darvason. — NYI-
LASSY FERENCZ szegedi fakereskedő és városi bizott
sági tag, tevékeny polgár, 36 éves korában.— Nérai 
SZABÖ FERENCZ ügyvéd, 50 éves korában Szombat
helyen. — REICHLIN-MELDEGG JózsEF.honvéd főhad
nagy éves korában Kőszegen. — Özv. BENEDEK 
IMBÉNÉ szül. Hajós Borbála, a nemzeti színház ér
demes tagjának Benedek Józsefnek édes anyja, 81 
éves korában. GLAIS BÍZÓIN, ki H l . Napeleon alatt 
mint köztársasági képviselő és szónok tűnt ki, meg
halt 77 éves korában. 

Szerkesztői mondanivaló. 
Az erényhez. Aristoteles hírneves költeményének 

fordítását nem mondhatjuk sikerültnek. A forma (a 
nihelnug versszak, csak más sormetszettel) nincs jól vá
lasztva hozzá; de ennél nagyobb haj a nehézkesség a 
kifejezésekben, mi miatt alij,' íehet megérteni. Néhol szó 

•iit fordít s a miatt nem jó; néhol nagyon is szabad 
s azzal vét. Elméleti fejtegetései (levelében) nem tehe
tik jóvá gyarlóságait a gyakorlatban. Nem szólva az 
eredetiről, ismerjük a szép Költemény német fordítását, 
mely bár ódon versmértékben B rímek nélkül, sokkal él
vezhetőbb az önénél. (Kllisscntol, SCIUT „lSildersaul der 
Weltliteratur"-jál tan l. 

Azokboi a régi jó barátokhoz. Kevés örömük 
volna benne, ha nyomtatva olvasnák. 

Boldog, ki még.. . A közlendők közé Boroztatott. 
D. Hugó. A természetből vett rajz elég érdekes, s 

csinos is. Közölni fogjuk. Styljén itt-ott eltűri az egy
szerűsítést. 

Baranyamegye. U. p. Siklós. ('). L. A szi-rki sztö-
Bégnél nem alkalmazhatjuk; mert bár verseiben van jele 
a természetéé észnek él némi tudákoss&gn&k, de a helyes
írással rosszabb lábon látszik állani, mint ily alkalmazás
nál megkívántatnék. Más nemű „szolgálat" peditf nincs 
rendelkezésünkre betöltés alatt; s arra nem is szokás 

ii folyamodni. 

SAKKJÁTÉK 
937-dik számú feladvány Minkwitz J.-töl. 

Sötét. 

b c dnligoi.e ' " 
Vüágos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 932. számú feladvány megfejtése. 
(Berger J.-töl.) 

Megfejtés. 
YiUzu. Mtét. 

1. Fe8—c6 A-2—dl V (a) 
2. Vd5—fi:f Ke4-f4:—fö 
3. Va8—£8 mat. 

(a) 
1. Ffl— h3: (b) 
2. Hd5—e3:f Ke4—e3:—d3 
3. Va8—a3 mat. 

(b) 
1. Ke4—d3 
2. Fc6—b5:f K t. sz. 
3. V v. H mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Gelsén: Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly és Németh Péter. Debreczenben: Zagyva 
Imre. Miskolezon: Hartmann testvérek. BoqVíron : 
Mayer Károly. Budapesten : K. J. ésF. ELBlau és Spit-
zer. Scklenk (iyözö. Kolozsvárt: Csipkés Árpád. h.oiozs-
monostoron: Brauner Gynla. Sarkadon: Márki és Nusz-
bek. A pesti sakkkör. 

Hl 

B'JETI-NA.BTAR. JSTo-xr. hó. 

Hl ip Katholikus és protestáns GBrtg orosz Izraslits 

18|V'« 26B. u n . olt (i 25 Jenő, Odo 
19 H Magy. Erzsébet Erzsébet 
20 K Bódog hitv. Bódog 
21 S B. Assz. avatt. Ilma 
22 C t'ziczelle Criraelle 
23 P Kelemen piisp. Kelemen 
24 S Flóra szűz, Ján.Firmina 
leld változásai. $ Utolsó negyed 27 

6 B 25 Pál püs. ÍJ 
7 33 vértanú 13 

í 8 Mihály 14 
i 9 Onesip 15 
10 Erastns 16 Beér 
11 Victor 17 
12 János piisp. 18 S. Vfjes. 

-én 11 óra 21 perczkor éjjel 

T a r t a l o m : Gróf Károlyi György (arczkép>. -
Szeptember végén. — Thnrzó György kincstára. — B. Koch-
meister Frigyes és az orsz. prot. nj árvaház (arczkép és képpel). 
— Képek a tábori életből (öt képpel). — Servadac Hector kalan
dos vándorlása a naprendszerén át (két képpel). — Egyveleg.— 
Melléklet: A műcsarnokból. — A magyar nyomdászat törté
nelmi fejlődése 1472—1877. —Egy negyedóra Ozmán pasánál. 
— Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek — Egyház 
és iskola. — Mi újság? —- Halálozások. — Adakozások. — 
Szerkesztői mondanivaló. — Hetinaptár. 

Felelős szerkesztő : Hagy l iklés. 
iL Egyetem-tér 2. sz.) 
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Bgy hftaurtT haaábzott petit BOT, vapy u u u i helye egyszeri irattanéi 
U knjozár; tíbbezSri igtatáunál 10 kniczár. BéJyegdij külön minden 

igtetál útin 80 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiado-hivatalnnl szimir* hirditmenyeket elfogad Btctben: Halta*. 

Stein é s Vogler WíUfischgMM Ni. 10, Most* R. SeüereUtte Nr. » ér 
Opptlik A. WoUzeUe Nr. 22. 

N É P I S K O L A I KÖNYVEK ÉS T A N S Z E R E K N E K 
melyek 

a magas vallás és közoktatási m. k. ministerium által adattak ki, 
és 

Budapesten, a magyar királyi egyetemi könyvnyomdánál 
k é s z p é n z f i z e t é s mellett kaphatók 

Göncíy P . ABC 0lva8ÓkÖnyv a népiskolák első osztályai iskolák számára. Első évfolyam. I . füzet. Bolti ára 38, 
számára. Bolti ára 14, netto-ára 12 kr. netto-ára 32 kr. 

Gönczy P . Veiérkönyv a i ABC Olvasókönyv tanításához, Sz. Nagy J . Gyakorlókönyv az ém ktanitásra az I. és I I . 
tanitók számára. Bolti ára 18, netto-ára 15 kr. j , elemi osztály számára. Bolti ára 34, netto-ára 28 kr. 

Gönczy P. Fali tábla 24 db. Bolti ára 2 fit 40 kr., nettó-Ábrányi Kornél. A magyar dal és zene sajátságai. Bolti 
ára 2 forint. ára 1 frt 80, netto-ára 1 frt 50 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. Bolti ára 70, nettó- Ábrányi Kornél. Zenészeti aesthetika. Bolti ára 1 frt 80, 
ára 60 kr. I netto-ára 1 frt 50 kr. 

Gönczy P. lyomtatásbeli mozgatható betűk. Bolti ára 60. Számolási gyakorlatkönyv a népiskolák számára. Netto-
netto ára 50 kr. ára 25 kr. 

Gáspár J . II. Olvasókönyv. Bolti ára 19, netto-ára 16 kr. Számolási gyakorlatkönyv a föelemi és városi iskolák 3. 
III. Olvasókönyv. Bolti ára 24, netto-ára 20 kr. | osztálya számára. Netto-ára 18 kr. 
IV. Olvasókönyv. Bolti ára 30, netto-ára 24 kr. Számolási gyakorlatkönyv a főiskolák számára. Netto-ára 
V. és VI. Olvasókönyv. Bolti ára 64, netto-ára 21 kr. (Ezen három számolási gyakorlatkönyv a magas 

ministerium által ajánlva, a méterrendszer szerint van 
átdolgozva.) , 

C s " Az utolsó három könyvnemtöl, ha 10—20 db 
deltetik, a kötöttől 10%, a kötetlentől 20°,'o adatik. 

É p ü l e t t e r v e k . 

Gáspár J 
Gáspár J 
Gáspár J 

54 kr. 
Torkos László. Magyar nyelv és irodalmi kézikönyv, a 

felsőbb leányiskolák számára. (Sajtó alatt.) 
Sonneofeld Zsigmond. Rémet nyelv és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányiskolák számára. (Sajtó alatt.) 
Nagy L. VezérkÖnVV a beszéd- és értelemgyakorlatok ta 

nitásában a népisk. I. és II . osztálya számára. Bolti 
ára 24, netto-ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a nép 
iskolák 1. és I I . osztálya számára. Bolti ára 20, netto-
ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a 
népiskolák I I I . és IV. osztálya számára. Bolti ára 32, 
netto-ára 26 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népisk. II. osztálya 
számai a. Bolti ára 8, nettó ára 6 kr. 

Nagy L. lyelvtani gyakórlókönyv a népisk. III. és IV. . . 
osztálya számára. Bolti ára 20, netto-ára 16 kr. ' kozokt. m. kir mmiszt 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a népiskolai földrajz- 4 ^ f A ^ S s z e r z e t e 
tanításban tanítók számára. Bolti ára 50, netto-ára 40 kr. f tanitoxepezcie szer\ezete. 

A budapesti all. polg. iskolai tanító- és tanitónöképez
dék tanterve. 10 kr. 

Az áll. elemi tanitó- és tanitónöképezdék tanterve. 12 kr. 

Országos a n y a k ö n y v . 
A népisk. tanítóságra képesített tanítókról. 5 kr. 
A felső nép- és polg. tanítóságra kép. tanítókról. 5 kr. 
A népisk, tanitónöségre kép. tanítónőkről. 5 kr. 
A felső nép- és polgári tanitónöségre képesített tanító

nőkről. 5 kr. 
Polg. isk. tanítóságra képesített tanitók anyakönyve. 5 kr. 
Népisk. tanítóságra kép. tani tók anyakönyve. 5 kr 
Felső nép- és polgári tanítóságra kép. tanitók anyakönyve. 

8 k r . 
B i z o n y í t v á n y o k . 

Népisk. (elemi) bizonyitvány. 2 kr. 
Népiskolai értesítő. 5 kr. 
Népisk. tanitói oklevél. 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 2 kr. 
Népisk. tanítónői oklevél 2 kr. 
Felső nép- és polg. isk. tanítónői oklevél 2 kr. 
Munkamesternöi bizonyitvány. 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyitvány. 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyitvány. 2 kr. 

Gönczy P. Népiskolai épülettervek. Bolti á ra 1 frt 20 kr., Tanitóképezdei bizonyitvány. 2 kr. 
netto-áia 1 frt. TanitónÖképezdei bizonyítvány 4 kr. 

T a n t e r v e k . Felső népisk. bizonyítvány fiuk számára. 2 kr. 
Felső népisk. bizonyitvány leányok számára. 2 kr. 

A népiskolák számára. 20 kr. (Kiadatott^ a vallás- és|Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai bi-
közokt. m. kir. miniszt. 1877. évi aug. hó 26-án 21678.1 zonyitvány. 2 kr. 
sz. a. kelt rendeletéből.) Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai bizo-

A felső népisk. számára. 15 kr. nyitvány. 2 kr. 
A polgári népisk. számára. 12 kr. (Kiadatott a vallás- és 

ára 50, 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár a népiskolák 

és ismétlő iskolák számára. Bolti ára 8, netto-ára 6 kr. 
Dr . Emericzy-Kárpáti. A lasz a vezérkönyv a népiskola 

földrajztanításban. Bolti ára 1 frt 25 kr., netto-ára 1 frt. 

1877. aug. hó 26-án 21678. sz. 

15 kr. 

F e l k l - G ö n c z y fö ldgömbök. 
centiméter átmérőjű, délkör nélküli földgömb. 2 

kr. Pakolási költség 50 kr. 
frt 21 

50 
Ugyanaz fél délkörrel. 3 frt. Pakolási költség 60 kr. 
Ugyanaz egész délkörrel. 6 frt. Pakolási költség 1 frt. 
32' / , centiméter átmérőjű, délkör nélküli földgömb. 5 fit. 

Pakolási költség 90 kr. 
60 kr. 
Pako-

ugó. I. ütn tató az elemi rajztanitásban. Bolti Szabályrendeletek az állami tanító- es tamtónőképez- Ugyanaz délkörrel. 10 frt. Pakolási költség l frt 
ára 60, netto-ára 50 kr. dékben tartandó vizsgálatokról. Ugyanaz délkörrel és emelkedési színezettel, n frt. 

Maszák Hugó. I I . Kivágott papírminták. Bolti ára 36 Kr., lási költség 1 frt 80 kr. 
netto-ára 30 kr. A népiskolák számára. 5 kr. 47 centiméter átmérőjű, délkör nélküli földgömb. 12 frt. 

Maszák-féle fali rajzminták (24 falitábla). Bolti ára 1 frt A fölső nép és polgári iskolák számára. 6 kr. | Pakolási költség 2 frt. 
70 kr., netto-ára 1 frt 50 kr. Az áll. el. és polgári iskolai tanitó- és tanitónöképezdék Ugyanaz délkörrel. 25 frt. Pakolási költség 3 frt 80 kr. 

Bartalus István. ÉnektanítÓ vezérkönyv a népiskolai tani- igazgatásáról 8 kr. Tellurium. 12 frt. Pakolási költség 2 frt. 
tók számára, I. és I I . évfolyam. Bolti ára 1 frt 20 kr., Az áll. elemi tanitó és tanitónöképezdék tanterve. 12 kr. Planetárium. 20 frt. Pakolási költség. 3 frt 50 kr. 
netto-ára 1 frt. A budapesti állami polgári iskolai tanitó- és tanítónő- T « i . l r f i , n « l r 

Bartalus István. ÉnektanítÓ vezérkönyv a népiskolai tani- képezdék tanterve. 10 kr. J. e r a e p e K . 
tók számára, I I I . és IV. évfolyam. Bolti ára 1 frt - '".Szabályrendelet a községi nép-, felső nép- és polgáriGönczy P . és Berghaus, osztrák-magyar monarchia dom-
netto-ára 1 frt. iskol. tanitók testületekké alakulásáról és ezek mükö- ború térképe. 20 frt 50 kr. 

Bartalus István. ÉnektanítÓ vezérkönyv a népiskolai tani- déséről. 5 kr. Gönczy. p. és Berghaus, Magyarország fali térképe. & frt 
tók számára, V. és VI. évfolyam. Bolti ára 1 frt 20 kr., A kereskedelmi iskolák szervezete 15 kr. 40 kr. 
n tto-ára 1 frt. A budapest i m. kir. állami felsőbb leányiskola szerve- Gönczy P. és Berghaus, Európa fali térképe. 4 frt 40 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC a népiskola számára. I. évfolyam, zete, részletes tanterve, rendtastási és fegyelmi szabály- Gönczy P . és Berghaus, OSZtrák-magyar monarchia fali 

évfoly. 

évfoly.j 

zata. 25 kr. 

Népiskolai rendtartási nyomtatványok. 

Bolti ára 34, netto-ára 28 kr. 
Bartalus I. Éneklő ABC a népiskola számára. I I . 

Bolti ára 48, nettó ára 40. 
Bartalus I. Éneklő ABC a népiskola számára. III. 

Bolti ára 40, netto-ára 34 kr. 
Bartalus I. Éneklő ABC a népiskola számára. IV. 

Bolti ára 40, netto-ára 3* kr. 
Bartalus I. Éneklő ABC a népiskola számára. V. 

Bolti ára 40, netto-ára 34 kr. 
Bartalus I. Éneklő ABC a népiskola számára. VI. évfoly. 

Bolti ára 40, netto-ára 34 kr. 
Bartalus I. VezérkÖuVV a zongora és orgona játszására. Felvételi napló. A minta 1 iv. 5 

Bolti ára 5 frt, netto-ára 4 frt. Anyakönyv. B minta 1 iv. 5 kr. 
Sz. Nagy J . VezérkÖnVV az ének tan itásban elemi és nép- Mulasztási napló. C minta 1. iv 

Felvételi napló. A minta 1 iv 5 kr. 
évfoly. Anyakönyv. B minta 1 iv 5 kr. 

Mulasztási napló. C minta 1 iv 5 kr. 
évfoly. Nyilvántartási napló. D minta 1 iv 5 kr. 

K é p e z d é k s z á m á r a . 
kr. 

kr. 

térképe. 4 frt 40 kr. 
ÍGönczy P. A föld öt része fali térképe. 4 frt 40 kr. 
Gönczy P. Aisia fali térképe. 4 frt 40 kr. 
Gönczy P. Afrika fali térképe. 4 frt 40 kr. 
Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe. 4 frt 40 kr. 
Gönczy P. Afrika kézi térképe. 20 kr. 
Gönczy P. Ázsia kézi térképe. 20 kr. 
Gönczy P. Magyarország kézi térképe. 20 kr. 
Gönczy P. Európa kézi térképe. 20 kr. 
Gönczy P. osztrák-magyar monarchia kézi térképe. 20 kr. 
Gönczy P. Dél-Amerika kézi térképe. 20 kr. 
Gönczy P. és Lauschman, osztrák-magyar monarchia dom

bom térképe. 10 frt. 
Gönczy-Stieler iskolai atlasza. 2 frt 70 kr. 

€> • » • I Ck 1. C* C 
Az első s z á l l í t m á n y t a r t a l m a : 

1. Az emberi test részei. — 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. — 3. A tölgyfa 
is makk termése. — 4. Az iskola udvara. — 5. A falusi piacz. — 6. A földmives őszi 
bglalkozásai. — 7. A földmives téli foglalkozásai. — 8. A vásár. — 9. Marhavásár. 
— 10. Sertésvásár. — Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr., netto-ára 5 frt 85 kr. 

A m á s o d i k s z á l l í t m á n y t a r t a l m a : 
1. Légi tünemények. — 2. Alma- és körtefák. — 3. Parasztszoba belseje. — 

i. Juhászat és sajtkészités. — 5. A földműves tavaszi foglalkozása. — 6. Konyhai 

« B» «* 

életkép. — 7. Dió-, mogyoró-, gesztenye- és náspolyafák. 
belseje. — 10. A falu környéke és közlekedési eszközök, 

frt 50 kr., netto-ára 5 frt 85 kr. 

H a r t i n g e r : I . Sz íneze t t fa l i t á b l á k . 
Ai emberi test boncztana. 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények. <12 tábla.) 12 frt 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák. (11 tábla.) 12 frt 60 kr. 

I I . Gazdásza t i sz íneze t t táblázatok. 
Alagcsövelés. 5. szám. 1 frt. 

8. Est i kép. — 9. Lóistálló 
— Mind a 10 kép bolti ára 

1 frt 
Rétöntözés. 6. szám. 1 frt. 
Dohánytermelés. 18. szám. 
Lentermelés 19. sz. 1 frt. 
Baromfitenyésztés. 26. szám. 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak. 29. szám. 1 
Baromfitenyésztés. 27. szám. 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak. 30. szám 1 frt 

A h a r m a d i k s z á l l í t m á n y t a r t a l m a : 
1. Diszkeret és virágok. — 2. A nyírfa és feldolgozása. — 3. Szilva , cseresnye-, 

mandola-, nyári s őszi baraczkfák. — 4. Zöldséges és gyümölcsös kert . — 5. Tehené
szet. — 6. Baromfiudvar. — 7 Különféle malmok. — 8. A fenyő feldolgozása. — 9. 
Kerékgyártó és kovács. — 10. Lóvásár. — Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr., 
netto-ára 5 frt 85 kr. 

A n e g y e d i k s z á l l í t m á n y t a r t a l m a : 
1. Alföldi gazda udvar.1. 2. Felföldi gazda udvara. — 3. A földmives nyári 

foglalkozása. — 4. Zöldségpiacz. — 5. Gyümölcstárlat. — 6. Fazekas és takács. — 7. 
Épülőfélben levő házak. — 8. Iskolaterem belseje. — 9. A bükk- és gyertyánfa. — 
10. Mocsáros vidék tájképe. — Mind a 10 kép bolti ára 6 frt 50 kr., netto-ára 5 frt 85 kr. 

Tornatanitás. 1 frt 20 kr. 
Utasítás földgömbhöz. 60 kr. 
Métermérték fali táblája szöveggel. 50 kr. 
Rasch természetrajzi fali ábrái. 6 frt 60 kr. 
Bopp természettani fali ábrái. 4 frt. 
Számológép golyókkal 141 centiméter. 6 frt. 
Bopp metermértékek gyűjteménye. 5 frt. 

frt. 
4000 

Minden iskolakönyv itt német, tót, szerb, román, orosz s vend nyelven is kaphatö. 

Előfizetési föltételek VASÁRNAPI ÚJSÁG és 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / egész évre .. 12 frt 

í f é l ém 6 • 

47. szám. —1877. 
Onpin . VASÁRNAPI ÚJSÁG : ' fj*z é ™ " " » M | Caupin . POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: { "«*" é ™ " " « "* 
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IDŐSB GRÓF KÁROLYI ISTVÁN. 

E GY valódi főúr, a legnemesebb 
sziv, tőle tanultam ismerni a 
gazdagság becsét — e sokat

mondó szókkal jellemzé feledhetetlen 
Eötvösünk a férfiút, kinek képével, 
születésnapja nyolczvanadik fordulója 
alkalmából, e lap homlokát díszítjük. 
Ismert név, kitörülhetlen megörö
kítve nagyszerű adakozásai által leg
első nemzeti intézeteink és társula
taink alapitóinak aranykönyvében. Is
mert jellem, mint nemzetével együtt 
küzdő, szenvedő és örvendő hazafi, 
bőkezű Maecenas és emberbarát, ki 
a jótékonyság bibliai olajos korsóját 
a hazai irodalom és művészet fel
virágoztatására, a szenvedő emberiség 
megvigasztalására, több, mint két em
beröltőn át, kifogyhatatlanul árasztá. 
Mesterét és társait túlélő, csaknem 
utolsó tagja a nemes főúri gárdának, 
melynek élén félszázad előtt Széche
nyi István gróf a nemzeti reform 
zászlaját kibontá, mely ajkain és tet
teiben a „noblesse obiige" jeligéjét 
hirdetve, méltán követendő előképéül 
szolgált Magyarország ifjabb főúri 
nemzedékének. 

Idősb Károlyi István gróf, belső 
titkos tanácsos és cs. kir. kamarás, 
Szathmár, Beitek és Erdőd örökös 
ura és kapitánya, a magyar irói segély
egylet és a Szent István társulat el
nöke, a magyar tud. akadémia igaz
gató tagjastb. 1797. november 18-án, 
Bécsben pillantá meg először a nap
világot. Legidősb fia volt gróf Károlyi 
Józsefnek, az ország egyik leggaz
dagabb mágnásának, s testvérbátyja 
Lajos és György grófoknak. A piaris
ták pesti főgymnasiumában és a fővá
ros egyetemén végzé tanulmányait, 
kitűnve tanulótársai soraiban jeles 
tehetségei és nemes szive által. Maga 
első az osztálysorozatban, költőpénzét 
már akkor szegény módú tanulók 
felsegélésére forditá. 

Tanulmányai végeztével, a magyar 

Budapest, november 25. XXIV. évfolyam. 

GRÓF KÁROLYI ISTVÁN. 




