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KlO'l lillllJiVÍittáÍQ '^z 1 ' ' l t a l*n o s a n ismert, jó hírnévnek örvendő 
T I- , H Iliit AH l " S . s főtt oldalulag kitüntetett sósboíszesz készit-
ményem — kelendőségénél fogva -•— sok utánzásnak lévén az utóbbi 
időben kitéve, elhatároztam, hogy azokon czimjegyeimet módosítom 
s arra kék nyomatban saját házam külső alakját veszem föl, beje
gyeztetvén azt egyszersmind védjegyként a budapesti iparkamaránál. 

Védjegy 319. éa 320. szám. 

gyors enyhítést eszközöl: csúzos szaggatás, fagy ás, fog- és f e j 
fájdalmak, szemgyengeség, bénulások, zsugorok stb. e l l en ; de 
különösen a bedörzsölés-kenő-gyuró-gyógymódnál (massage) 
igen jó hatásúnak bizonyult. — Fogt iszt i to szerül i s igen ajánlható, 
a mennyiben a fogak fényét elösegitii a foghust erősbit i és a 
száj t iszta, szagtalan ízt nyer a szesz elpárolgása után, valamint 
ajánlatos e szer fejmosásra is, a hajidegek erősítésére, a fejkorpa
képződés megakadályozására és annak megszüntetésére. Ára 
egy nagy üveggel 8 0 kr.. egy kisebb üveggel 4 0 kr. 

Használati utasítás magyar vagy német nyelven, bizományosaim 
névsorával ellátva, minden üveghez ingyen mellékeltetik. 

B R Á Z A Y KALMANCBuflapesten, IV. ter, MnM-köriit 23. sz. 
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IIÍUIINT 

A legfelsőbb jóváhagyással a n. m. vallás- és 
Közoktatásügyi m. k. miniszter által kiadott 

._n. —,rr ^M 

4 ^ sorsjegyek %^ 
megjelentek s kaphatók. 

Első sorsolás már f. é. november 1-én 
120,000 forint 

főnyereménynyel. 
Az ezután következő sorsolásokban 200,000, 

100,000, 75,000, 60,000, 50,000, 20,000, 
15,000 frtos s sok kisebb nyeremények vannak. 

Minden sorsjegy maradandó becsű s legalább 6 f t t ó l 
10 írtig terjedő összeggel fizettetik vissza. 

Vétel s eladás napi árfolyamon a 

Magyar leszámítoló- és pénzváltó bank yáltd-flzletében, 
Budapest, Dorottya-utcza 6, Wurm-udvar. 

Minden sorsjegy legalább 6-10 írtig fizettetik vissza. | 
mmGm^mzwmnmm^msimmm/mwmwmwmm 

II 

Eli 

^ 1 1826 óta váczi utcza 9. sz. 
a K É K CSUXAGr-hoz czimzett 

HARIS, ZEILLIIB és i 
c z é g a la t t f ennál ló 

vászon és f ehérnemű r a k t á r 
ajánlja az őszi idényre egészen újonnan felszerelt nagy raktárát elismert jóságú 
rnmburgi , ho l landi , ir landi , creasz, szi léziai , magyarhoni és egészen széles 
alsó és paplanlepedő vásznakban, asztalteri tékek, kávéabroszok, törülkö
zők, vászon és batisztkendok, chiffon, shirt ing, parchet kanavász és cs invat 
vászon és batisztra hímzett cs íkok és betétek, valódi franczia ozérnaosipkék és 
betétek, függönyök, szines oreton és oxford, továbbá kész f e h é m e m u e k h ö l 
gyek, urak és bármily korú gyermekek részére, gal lérok, kézelők, hölgy és 

férfi harisnyák, tr ikot t alsórnhák és sok más szükségleti czikkekben. 
M e n y a s s z o n y i b e l e m p y é l í jól varrva és a legújabb minták után — 
melyekből mindenkor nagy választékot tartunk raktáron — a legizlésesb kiállí
tásban készülnek. — Kívánatra fenti czég rajzokkal ellátott árjegyzéket küld, 
mely a raktáron levő tárgyak legolcsóbbra szabott árait, nemkülönben a legked
veltebb model lek ábráit tájékoztató magyarázat ta l ugyszinte menyasszonyi 
ke lengyék összeállítását és költségvetését — tartalmazza. jJssF* A vásznak va 
lódiságáért kezesség vállaltatik. ~ V 6 Egyszersmind tudomásul szolgáljon, hogy 
erdé ly i gyártmánya asztalterítők, törülközők és erdélyi pokróczokat nagy válasz
tásban tartank, és hogy a cs. kir. szab. kornenburgi l é takaró , pokróos és ágy 
takaró gyári raktár, SCHATJMANN és T. os. kir . udvari] és hadsereg szál
l í tóktó l , üz lethely iségünkben létez ik. g f T 1 Rende lések gyorsan és lehető 
legjobban eszközöltetnek. "^O Eladás nagyban és k ics inyben gyári árakon. 

L^sSÜ^^l l^^ 
Bécsi ntcza 7. 

J ó hírnevünkről i smeretes 
cs. kir. kizár, szabadalmazott 

MEIDINGER-OFEN 

valódi minőségben csakis 

fiókraktárunk által 
kaphatók Budapest, Tnonetudvar. 
A feltaláló által Dr. Meidinger 
Henrik orvostudor ur által kizá

rólag hitelesített 

Meidinger kályha-gyár 
HEIM H. 

B u d a p e s t é s B é c s . 
Egy beteg- is gyermek-szobából 

» • • » • * ' ' i »fH 

AU BON MARCHE 
nipei í ÁC st%rt. CZÉG* ^ 

ARIST1DE BOUCICAUT 
„Olcsó és szi
lárd kiszo lgá
l á s " állandó alap
tétele az Aü BON 
MARCHÉ czégnek. 

N O T T V E A T J T É S 
PARIS. látm v * JeReS Van szerencsénk a t. hölgyvilágot értesíteni, hogy a téli « • T' 

uj, illusztrált katalógusunk éppen most jelent meg, s kivá 
mindenkinek bérmentesen megküUletik. — Épü<»y kan*1"-
tudakozódásra bérmentesen próbákat, valamennyi lee "f 
selyem-, bársony-, posztó-, gyapjú-, fantaisie- és nyomott kefmti 
bői, szőnyegek- és butorkelmékből, valamint albumokat leirt 
kat és rajzokat újonnan alkotott mintáinkból uj toilettekbsi}' 
penyek-, öltönyök-, jelmezekből, prémárukból. divat- és comri 
bői, szoknyák-, alsó szoknyák- s reggeli pongyolákból, fiu-eíkk, 
öltözetekből, kész fehérnemüekböl, harisn a-f élekből, nap-ése< 
nyökböl, keztyük-, és nyakravalókból, virágok-, tollak-, uri nsr 
gyermek-lábbeliből, rövid-árukból, párisi czikkekből, kárpihs-m" 
Iákból, bútorokból, stb. stb. — Folyton növekvő üzleti forgalmú 
következtében választékunk téli ujdonságokban gazdagabb 171°' 
hajdan, miáltal fokozódnak szintúgy az árak olcsósága, mint 
áruk szilárdságára nézve általunk nyújtott elvitázhatlan elönTa 
is. — Emlékezetbe hozzuk, hogy szállitóházunknak Kaina nll 
letti Kölnben történt fölállítása folytán azon helyzetben vaeymi 
hogy minden 2 5 frankot meghaladó megrendelést, bútor- u 
ágyneműét és egynémely, katalógusunkban közelebbről me»:». 
lőlt czikk kivételével, egész Ausztria-Magyarországba 
legközelebbi vasúti vagy posta-állomásig díjmentesen küldli-t' 
jük. Csupán a tulajdonképeni behozatali vámot kell az átvevő 
nek megfizetni. — Az „ A U B O N MARCHÉ' ház, m«l, 
épülete i t szünet né lkül terjeszti anélkül, hogy a t 
közönség folyton emelkedő odatódulálának eleget 
t ehe tne : legközelebb ujabb épülete inek jelentekéit 
részét nyi tot ta meg, s j e l en l eg berendezés, rakta. 
rak és épületek t ek in te tében ,,unicnmot" képei 
Egyéb, máris megkezdet t ujabb épületek légkört. 
lebb szintén megnyi t tatnak. — Az „AU BON MARCHí' 
czég alapjellege, hogy még a legolcsóbb árak mellett is csak szilát 
és kifogástalan árukat ád. — Az „ A U B O N MARCHÉ" 
czégnek elárnsitás czéljából nincsenek fiókjai, uta
zói, ügynökei , vagy egyéb képviselői . — Minden köz

vetítési ajánlattól komolyan óvunk. J9S) 
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BITTNER-féle 

Conifera Sprit, 
a valódi fertőtlenítő ós bal
zsamos gyantás, belégzési 

s*er a légzo szervek bajainál. 
Kapható a gyógyszertárakban, 

azonban világosan Bittner-féle 
Conlfera-Sprit és Bittner-féle 
szabadét, porlasztó kérendő. 
2015 F ő le té t : 
BUDAPESTEK: Török Jósset 
eryógyszsrt., k i r á l y - n t c z a 12. 

500 aranyat fizetek annak, 
ki dr. (JREESSIIL salicyl-sav-siájuK 
használata után — egy üveggel 40 kr 
— még valaha fogfájást kap vagy k-
hellete bűzös leend. Dr. Greensill fii 
szépitője, mely a szájvíz után hasznl-
landó, a fogakat fényes fehérré tesa. 
A szer ártalmatlansága biztosíttatik. 
Ára 40 kr. Kapható gyógyszertárakban, 
illatszerkereskedésekben, s előkelő fod
rászoknál, Dr. GREENSILL RÓBEBT, 
tanár, Parisban. Főraktár Budapesten 
Dankovszky Istvánnál V. k., József-tér l 
sz. Török Józsefnél VI. k., király-ntaa 

12. sz. Neruda Nándornál IV. ker., hatvani utcza. Liborius H 
IV., kis hid-utcza 8. sz. Budán Kabakovits Györgynél illatsier-

keresk.. II. ker. fő-utcza 30. 

UJ! 
Haris-palota 

Bécsi ntcza 7. 

Az őszi és téli 

bátorkodik az 1835. év óta fenálló 

UJ! 
Haris-palota 

Bécsi utcza 7. 

UNGER F. W. FIA 
rövid-, kötött- és fehérnemű-áru kereskedés 

B U D A P E S T E N , 
Bécsi u tcza 7. s z á m a la t t , a Haris-palotában, 

v i w í i l t 6 1 * 7eVÖi k ^ n s é g 1 ? Ü l ö n Ö 3 figyelmébe a következő csikkeket legnagyobb 
választókban legolcsóbban szabott gyári árak mellett ajánlani: es pedig a most any 
^i'^VÍJll8T k 6 r e S e t t • » • " * • » • « « * a legke lendőbb szin és alatta., 
móltól V * - " 2 7 Ö t t n Ö Í"' n P Í " *• Byermek-me l l ényeke t ujjakkal a. 
S l ' " « " t a n a r . f é l . rnhanemtteket „ . m . : ing . n a d r á g , női - és tért-
™ ? 7 1 U g y S Z m . t e J**"< « * • *• erormek-alsó-laagek valamint alsó nadrse 
n l d r l L d - ,B r*ÍS ,"1«tL R a k t ó r a 4 i " ' » r l - é » gyermek- ingekbő l és ̂ f 
nadrágokból, noa. férfi- és gyermekhar i .nyák dús választékban, gyer».«-
l f n k k J ^ » iix" V ** " , n e " ""risnyaszárak a lábak hozzákötés^.-
m e t ™ í ? v t a l e v ° k ' k e * e l o k *• nadrágtartók. Kötöt t és horgolt &«• 
ínbó l . L A \ k a b * t o o « k » * . ««ipok, zapkák ós főkötőoskék berlini g y j ' 
TmmZ, £ " ° W a k posztóból, nemez, l n . t r e c lo th és moir-s«övetekl.*l 
r t a t a Í n b p ° n o 8 . é f lo-zőr-szoknyák, t o r n a - ö l t ö n y ö k nők és leány* 
részére mmden nagyságban, gyermek és no i kttlső karfsnyák (gamasohe»). 

gyermek és női kötények. 

UJ! 
Haris-palota minden nagyságban, I 

d ú s v á l a s z t é k b a n . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest egyetem-utcza 4.) 

UJ! 
Haris-palota 

Bécsi ntcza l 
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A M A G Y A R S Z E N T K O R O N A . 

/ »'l̂ ';-z évre 6 ín I Külföldi előfizetésekhez a postailag 
félévre _. 3 • i meghatározott viteklij is csHtolandó 

A
MAGYAE szent koronának, mint azt hazai 

közjogunk nevezi, számos leírása és ismer-
. tetése jelent már meg irodalmunkban ma

gyar és latin nyelven, sőt más népek irodalmá
ban is, köztök, mint például Bock Ferenczé, 
valóságos diszművek is, melyek a koronát és a 
koronázási jelvényeket szines ábrázolatokban 
mutatták be. Mind e leírások és ábrák azonban, 
noha némelyikétől a gondos vizsgálat el nem 
vitatható, nem feleltek meg teljesen sem a való
ságnak, sem a műrégészeti tudomány mai állá
sának s több fontos kérdést hagytak megoldat
lanul. 

A magyar tudományos akadémia archseologiai 
bizottsága ennélfogva évek előtt fölhívta az aka
démiát, vállalkozzék a magyar korona ujabb 

I GEJZA KORONÁJA (MA A SZENT KORONA ALSÓ RÉSZE, 
KARIMÁJA). 

] . áb ra . 

SZENT ISTVÁN KORONÁJA (.MA A SZENT KORONA FELSŐ RÉSZE) 
EREDETI ALAKJÁBAN. 

megvizsgálására és fölvételére s ezek alapján 
leírására és kiadására. Az akadémia magáévá 
tevén az indítványt, miután ő felségétől s az 
országgyűléstől megszerezte a szükséges enge
délyt, szakbizottságot küldött ki, mely a szent 
korona s a többi koronázási jelvény vizsgálata s 
fölvételében eljárhasson. E bizottság elnöke volt 
Ipolyi Arnold, tagjai Pulszky Ferencz, Henszl-
mann Imre, Fraknói Vilmos és Pulszky Károly, 
kik is 1880 május 9-ikén a király személyét képvi
selő biztosok, az ország prímása, az országzászló
sok, a koronaörök és miniszterek, a törvényhozás 
főrendi- és képviselőházának küldöttségei s több 
udvari móltóság jelenlétében a szent korona és a 
többi koronázási jelvény szekrényét a pecsétek 
eltávolítása után fölnyitván, a koronát és jelvé
nyeket gondos vizsgálat alá vevék. A korona 
képeinek fényképi, mértani és szabadkézrajzi 
fölvételét Kauscher Lajos orsz. mintarajztanodai 
tanár és Divald Lajos fényképész végezték, míg 
Pulszky Károly, a bizottság jegyzője, a koronának 
és minden egyes műrészletének, zománczképei-
nek, ezek színeinek kimerítő ismertetését a bi
zottság előtt gyorsírói toll alá mondotta. Krenner 
József, a nemzeti múzeum ásványosztályának 
őre, a korona drága- és ékítő köveit, valamint 
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gyöngyeit határozta meg szakszerűen. Mely gon
dos vizsgálat befejeztével a drága ereklyék a lá
dába visszahelyeztetvén és lepecsételtetvén, az 
őrizet helyére visszatétettek. 

Az akadémia ezek után bizottságot rendelt, 
mely a megejtett vizsgálat alapján a szent koro
nának pontos grafikai fölvételéről, annak minden 
részleteire kiterjedő hü képének kiadásairól gon
doskodjék. A szöveg megírásával a bizottság a 
saját elnökét, Ipolyi Arnold püspököt bízta meg. 

íme ezek voltak előzményei ama nagy dísz
munka megjelenésének, mely most az akadémia 
kiadásában napvilágot lát s mely a magyar szent 
koronának és a koronázási jelvényeknek ugy szö
vegben, mint képekben oly tüzetes és minden 
szempontot felölelő ismertetését tartalmazza, a 
melyhez sem művészi, sem tudományos becsre, 
sem tartalomra, sem külső kiállításra hasonló 
hazánkban még meg nem jelent, de a melyhez 
foghatóval más nemzetek irodalmai is alig dicse
kedhetnek. 

A mi különösen a munka ábrázolati részét 
illeti, annál a bizottság a sokszorosító művészet 
mai nagy vívmányait mind fölhasználta. Nem 
szorítkozott sem egyedül a rajzra és színezett 
másolására, sem a hü fényképi fölvételre, hanem 
mind a két modort többszörösen kombinálta, 
több oldalról, különböző nagyságban véve föl a 
műtárgyakat egészökben és részleteikben fény-
képileg; rajzban is két oldalról, a méret szerint 
és színezéssel, a színek skálájának az erede
tiről levételeivel tett kísérleteket. így kelet
keztek azok a pompás szinnyomatu képek, 
melyek nagy kartonlapokon a koronát egé
szében, annak legnagyobb történeti és mübe-
becsü részleteivel, a zománcz-képekkel, a ko
ronázási jelvényeket s külön lapon Szent István 
palástját tüntetik elő. A korona nagybecsű színes 
kepei Didót párisi nagyhírű színnyomó intézeté
ben készültek, a koronázási jelvények egyéb 
részletei Bock müvéből vétettek, mig a koronát 
élűiről és hátulról méretes rajzban feltüntető 
fényképi fölvételek, továbbá a Szent István-féle 
római korona, annak keresztpántjai (fölülről es 
alulról tekintve), 8 a Gejza-féle bizanti korona 
rajzai a szövegbe vétettek föl, honnan azokat ez 
alkalommal mi is bemutatjuk. 

A mi magát a szöveget illeti, az teljesen méltó 
nemcsak fenséges tárgyához, hanem Ipolyi: püs
pök tudományos himevéhez is. A 230 nagy 
4-rét lapra terjedő munka ugy történelmi, mint 
közjogi, valamint mütörténeti tekintetben a leg
kiválóbbak közé tartozik, melyek valaha bárhol és 
bármely nyelven ehhez rokontárgyról megírattak 
s ritka tudományos apparátussal öleli föl nem
csak azt, a mi szorosan a szent koronára s a 
koronázási jelvényekre tartozik, hanem érdeke
sen vonja be keretebe azt is, a mi ez ereklyékkel 
okszerű kapcsolatba hozható. 

A monumentális munka két részre oszlik. Az 
első 129 lapon a magyar szent korona történe
tével foglalkozik 8 mint ilyen, a legkimerítöbb, 
eredeti kútfőknek sok helytt szószerinti idézésével 
érdekesített oly történeti mű, melyre irodalmunk 
büszke lehet. Nem szorítkozik a magyar korona 
kétségtelenül nagyon érdekes, de elegendőleg 
ismert viszontagságainak elsorolására, hanem ki
terjeszkedik átalában a koronáknak és specziá-
lisan a magyar szent koronának nemzetközi és 
közjogi természetű nagy jelentőségére s azokra 
a fogalmakra, melyek hozzá, mint a külön, 
semmi más hatalomnak alá nem vetett, ön 
álló, független állam, benn az országban pedig 
az állami teljhatalom, államszemélyesítés jelvé
nyéhez nyolcz évszázadon keresztül megszakítás 
nélkül, következetesen mindenkor füzettek. 

Elmondván a szent korona adományozásának 
okait, körülményeit, hatályát, élőnkbe állítja a 
keresztény vallás terjedésének kezdeteit hazánk-

VASÁENAPI ÚJSÁG.   

ban s megragadja ez alkalmat egy mesterileg 
rajzolt történelmi kép bemutatására, melyből 
a koronát adományozó II. Szilveszter pápa alakja 
impozánsan domborodik ki, nem csupán úgy 
mutatván be az egyház akkori fejét, mint a tu
dományok minden ágazatában kiválóan jártas, az 
európai udvarokban nagy befolyással bú-ó, hitbuz
gó főpapot, de úgy is, mint nagy látkörü s mélyre 
tekintő államférfiúi, ki belátva azt, hogy saját 
hatalmát csak a világuralomra törekvő császár
ság hatalmi terjeszkedésének lehetetlenné téte
lével biztosíthatja, erre a független, önálló ke
resztény államok alapítását ismerte föl a legjobb 
eszköznek. Elég éleslátással birt arra, hogy 
fölismerje, hogy erre a magyarok szabadság
szeretetében biztos szövetségesre számíthat, s 
hogy azokban nem fog hiányozni az érzék an
nak fölismerésére, miszerint míg egy világi nagy 
hatalomhoz való csatlakozásuk őket elnyeléssel 
fenyegetné, addig az őket hasonló veszedelem
mel nem fenyegető egyházi tekintélyben még 
inkább hatalmas biztosítékát nyerhetik meg ön
állóságuknak. Ipolyi szó szerint közli II. Szil
veszter azon levelének szövegét, melylyel a koro
nát az első magyar királynak megküldötte, s 
melyből a fönnebb vázolt fölfogás eléggé kide
rül, s h talmasan czáfolja azokat az érveket, me
lyek e levél hitelessége ellen különösen azon ok
ból fölhozattak,hogy azt csak későn, aXVI. század 
második felében fedezte föl Veráncsics Antal kir. 
titkár és kanczellár, később esztergomi érsek-
primás és kir. helytartó, szülőfölde, Dalmáczia 
trauni székesegyházának levéltárában. Érdekesen 
ismerteti II. Szilveszterben a művészt és müipa-
rost, kit ebbeli nagy ügyességeért az ördöggel 
való czimborálással is gyanúsítottak, s kinek 
Szent Istvánhoz intézett levele egyik pontja még 
azt a sejtelmet sem zárja ki, hogy a Szent István
nak küldött koronát II. Szilveszter pápa talán I 
sajátkezüleg is készíthette, ismeretes levén róla, 
u°gy ug)' arheimsi egyetemen, mintClunyban és I 
egyebütt hires müipariskolákat támogatott, sőt 
azelőtt élükön is állott s számos műtárgyakat és 
eszközöket maga készített. 

A korona adományozását tartalmazó többi 
történeti okiratok is tüzetesen vannak méltatva 
Ipolyi könyvében, melyek után áttér a korona 
jelentőségének ismertetésére, a mint az az első 
király óta fokonkint kifejlődött, a míg arra a te
kintélyre emelkedett, melyről aztán tömérdek 
viszontagságai daczára sem szállt le soha többé. 

A korona átalakulásait ismertető részben leg
érdekesebb az, mely Szent István régi koronájá
nak a Dukas Mihály bizanti császár által I. Gej-
zának ajándékozott koronával való egyesítésével 
foglalkozik. Tudjuk, hogy a szent korona mai 
alakjának felső, a fejre boruló része a Szent 
Istváné, mig ellenben alsó párkányzata a Gejza 
királynak ajándékozott bizanti korona, a mint 
arról alább tüzetesebben is megemlékezünk. 

A történeti rész további fejezeteiben a szent 
koronának mintegy külső történetét tartalmazza: 

viszontagságait az Árpád-ház kihalása után, el
vesztését bajor Ottó által (ki azt a lovára erő
sített szekrénynyel együtt elejté, mely alkalom
mal a tetején levő kereszt is meggörbülhetett) ; 
őrizését a vegyes-házi királyok alatt különböző 
helyeken; ellopatását a visegrádi várból Kottaner 
Hona által; elzálogosítását IV. Frigyes császárnál; 
visszaváltását, szereplését két ellenkirály megko
ronázásánál : török kézbe jutását, visszakerülését 
Izabellától; Prágába vitelét, az országba vissza -
hozatalát II. Mátyás koronázására s Pozsonyban, 
majd Zólyomban, Kassán, Eperjesen és Ecsed vá
rában őrzését; átadását Trencsénben; az udvari 
kincstárba helyezését II. József alatt; ünnepélyes 

: visszaszállítását s elhelyezését Budán: ujabb ván-
I dorlását a franczia háború idején; szereplé-
I sét V. Ferdinánd koronázása alkalmával; vé-
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gül 1849-iki elrejtését s viszont megtalálását 
1853-ban. 

A díszmunka második része a szent korona s 
a koronázási jelvények műleírását tartalmazza. E 
részben mutatja be magát a tudós szerző mint 
műtörténelmünknek első rendű szakmüvelője 
tekintélye, s ez a rész az, melylyel valóságos 
hiány lön pótolva a szent korona irodalmában 
mivelhogy annak művészeti és mütörténeti olv 
leírását, a mint azt a mai fejlettebb mütudománv 
megköveteli, irodalmunk még eddig nem birta. 

S itt a szent koronának műipari és mütörté
neti leírásánál átadjuk a szót magának a nagy-
tudományú szerzőnek, csupán a lapunk kerete 
által ránk parancsolt rövidítéseket és kihagyáso
kat engedve meg magunknak. 

* 
A magyar szent koronának műbecse oly ma

gasan áll, hogy az minden kornak legkitűnőbb 
és legnevezetesebb műemlékszerü koronáin felül 
emelkedik. Nincs a keresztény világ máig fen-
maradt legrégibb koronái közt egy sem, mely 
történeti és művészeti tekintetben a magyar 
szent koronánál becsesebb és érdekesebb volna, 
mondja Bock, e koronaművek legszakavatottabb 
vizsgálója, — s mely műformái és egyes részletei 
kivitele mellett, zománczképeivel és felirataival 
világosabban kimutatná eredetét. Nem is említve 
azt, hogy a magyar korona az egyetlen, mely még 
jelenleg is, mint kilencz századon át folyton és 
megszakítatlanul, egyik király koronázásától a 
másikig eredeti rendes használatban s érvényben 
maradt, annak daczára, hogy és korona oly szá
mos viszontagságokon ment át, minőket más egy 
sem ért. 

Koronánk műleírását megkísértve, utalunk itt 
a szövegben alkalmazott ábráira, melyek közül 
a 3. számmal jelzett annak elő-, a 4. szám alatti 
hátsórészét ábrázolja. A szakértő könnyen felis
merheti, hogy koronánk két külön részből áll, 
melyek később, részben megcsonkítva s egymás 
hoz forrasztva egygyé alakíttattak. E két külön 
részt állítja elő az 1. és 2-dik ábra. És pedig az 
1. ábra a korona felső, régibb, római eredetű 
részét mutatja, alant kiegészítve a jelenleg rész
ben hiányzó alsó karimájával s az ezen volt zo-
mánczlapok ábrái vázolásával. Míg a 2-dik szám 
alatti ábra a korona alsó s ujabb, bizanti eredetű 
részét mutatja külön, mely később a régibb ko
ronához alul alkalmazva lett, ennek alsó kari
mája részbeni megcsonkításával. 

SZENT-ISTVÁN KORONÁJA 
(a szent korona felső része). 

A felső, régibb, római, tehát a II. Szilveszter 
pápától Sz. István királynak adományozott ko
rona, jelenleg két, keresztbe alkalmazott pánt
ból, tehát összesen négy pántból áll. Az 5. számú 
ábra a koronán a fej fölé lehajlított pántok le
mezeit mintegy kiegyenesítve ábrázolja. Ezen 
négy lemez oldalai a fej fölé lehajtva képezik a főt 
borító korona-ívezetet. A lemezek külső felület' 
zománczképekkel díszített lapokat mutat. Míg 
e lemezeken alulról több helyt hasadások 
repedések s az ezeket összetartó kapcsok lát
hatók. E repedések aligha a vékony pán
tok eredeti meghajlításánál történtek, hanem 
inkább a korona viszontagságos eseményei vala
mely alkalmával, midőn e lemezek erősebben 
érintve, vagy a korona leejtésénól repedhettek meg, 
s durva kapcsokkal alkalmilag megerősíttettek. 

Ha a koronánkat alkotó ezen pántokat mind 
a régibb felső, mind pedig a későbbi alsó koro
nán egymással összehasonlítjuk, azonnal szem
betűnik a kettőnek egymástól eltérő arany-anyaga 
és müvezete. Mig a felsőbb régibb korona pántjai 
sötétebb, erősebb aranyszínű, azaz tisztább, de 
egyszersmind vékonyabb és törékenyebb arany
lemezekből készültek; addig az alsó, későbbi ko
rona tömörebb, vastagabb, de kevésbbé tiszta, s 
azért halvány sárgás, azaz ezüsttel erősebben ke
vert aranylemezből készült. Hasonlóan eltér a 
két korona müvezete is. Mig a felső régibb kez
detlegesebb, gyarlóbb ötvösmüre mutat; addig az 
alsó későbbi tökéletesebb, kifejlődött ötvös-gya
korlat müve. Epén ugy a felső korona zoináncz-
képei rajza s alakítása, az ékkövek foglalása jó
val durvább, fejletlenebb és kezdetlegesebb, mint 
az alsó koronáé, melynek ezen zománcz-es ékkö-
müvezete a bizanti Ötvösmű-tekhnika teljes ki
fejlődését tanúsítja. 
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A felső koronának négy pántja közepén fönt, 

ott, hol e pántok egymást átmetszik, a Megváltó 
Jézus Krisztus képe van zománcz-lemezen al
kalmazva, míg a négy pánt lehajló négy szára 
mindegyiken két-két apostol, azaz összesen 
nyolcz apostolnak zománczképe látható. (Lásd 
u 5. számú alaprajzot.) E képek közül a pánt 
két szárán lent, hol ezek a későbbi bizanti koro
nához alkalmaztattak, most már az apostolok e 
zománczképei közül kettő csak töredékesen ve
hető ki. 

A Megváltó zománczképe az ikonologiában, a 
szentkép.tanbau, az úgynevezett Majestas Domi-
íiit, az Úrnak isteni fölségét állítja elő, midőn az 
Írás szavai szerint a világ végső napján trónján 
lilve az eleveneket és holtakat ítélni fogja. A kép 
arany alapon trónon ülő alakot mutat. Feje ke
resztes fénykörrel van övezve. A fénykör zomán-
czos alapszínben bárom fehér, vörössel szegély
zett keresztsugárral, s ezekben ismét vörös ke
reszt-ábrákkal van díszítve. Az alak hegyes kis 
szakála és bajsza barnás fekete; az arcz és mez
telen nyak sötétebb testszin, a száj piros, a 
szemgolyók fehérek fekete középponttal s 
hasonló szinü vonalakkal jelzett szemöldök
kel. Bal kezében fehérrel szegélyezett kék táb
lájú könyvet tart; míg jobbja, a mennyire a 
kitörés daczára kivehető, áldásra emelkedik. Tes
tén zöld felső és kék alsó öltönyt visel; a lábszá
rakon fehér, alant vörössel szegélyzett harisnya 
látható, míg a lábfő testszinűn meztelen maradt. 
A trón, melyen ül, zsámolyára támasztva lábát, 
hasonló a középkori, X-—XII dik századi bizanti 
és román müizlésü alacsony trónokhoz, a mint 
föléje hosszúkás hengeralaku gömbölyded párna 
van fektetve, mely sárga színű szövete alapja 
végén vörös gömbökkel, kék és fehér csí
kokkal van díszítve. A trón kidomborított láb
állványa, hasonlón zöld alapszínen, vörös, 
kék, fehér és sárga vonalakkal és pettyekkel 
ékesített. Háttérben a fej körül arany ala
pon igen kezdetlegesen képezett nap, hold és 
csillagábrák vannak kétfelől elhelyezve. A nap 
kereket képez, melynek kék színű alapján a su
garakat vörös vonalzatu küllők képezik, fehér 
központtal. Míg másfelül a kék alapú s vörössel 
szegélyzett kör közepén a holdnegyed sarló-
alakja körben vörös pettyekkel van díszítve, 
melyek valószínűleg csillagokat jelelnek. Alább 
a trón két felén arany alapon ket stilizált fa 
alakzata van alkalmazva. Jelenleg e zománcz-
lap képe a közepén kerek lyukkal át van törve, 
mely nyilván később, a korona fölé itt teteje 
közepén alkalmazott kereszt számára fúratott. 

A korona tetejéről négy oldalt lehajló négy 
pánt lemezein következnek azután a többi zo-
mánczlapok képei egymás alá helyezve, melyek 
az apostolok álló alakjait ábrázolják, mint 
őket a föléjök alkalmazott föliratok névsze-
rint jelzik. 

Egyfelől sz. Péternek, az apostolok fejedel
mének zománczképe következik. Feje ősz, gön
dör hajjal és hasonló szakállal s bajuszszal, 
vörös alapú arany-szegélyű fénykörben. Sötét 
testszín arczán vörös vonal jelzi az ajkakat és 
fehér alapon fekete pontok a szemgolyókat, s 
hasonló fekete színű vonalak ezek fölött a sze
möldököt. Felső palástszerü zöldszinü öltöny 
borítja testét a meztelen testszínű lábfőig lefolyva. 
A felső öltöny alól, középnyilásánál, alsó kék 
színű hasonló hosszú öltöny látszik ki. Jobbjá
ban fehér színű, tehát ezüst kulcsot, baljában 
papírtekercset tart, melyen alul a kézfőre fekete 
színű kötővel ráfüggesztett másik kulcs (a föld 8 a 
menny kulcsa) függ le. Az aranynyal keretezett le
mez hátlapján az alak felett SCS PETRVS (Sanc
tus Petrus) felirat kék alapon fehérrel zomán
cozva olvasható. Ez alatt hasonlón kék alapon 
csürlöded alakzatú fehér pettyek. S alább két fe
löl a középkori mesés bestiariusi alakzatokhoz, 
Tagy csak inkább oly ló-alakhoz hasonló két bá
rány képe, minők Kómának és Ravennának koro 
uánkkal közel egykorú mozaik-müvein, sőt már 
a katakombái festmények közt is láthatók, ezüst 
színben veres petytyel s fölfelé fordított fark
kal. Ezen alul két oldalt szikszak ékítmények 
csürlöded alakzatokkal fehér és kék színben, kö
zép vörös pontozattal és hasonló szinü oldal-
szegélylyel mintegy keretül, és hasonlón az úgy
nevezett római akkori Cosmata-müvészet ily ékít-
ményi képzéseihez vannak alkalmazva. 

Másfelől sz. Pál apostolnak az előbbihez majd
nem egészen hasonló alakú zománczképe látható, 
csakhogy ennek hosszukásabb arczát s magas, 
kopaszabb homlokát fent sima és kevés haj fedi; 

a fő körül aranynyal képezett kék alapszínű 
nimbusz látható; hosszabb, három csúcsba osztott 
szakáll lóg le meztelen testszinü nyakára : mig 
derekán alsó ruháját vörös övezet köti. Jobbja, 
mint összetett ujjai matatnák, görög szertartása 
áldásra emelve, baljában fehér színnel szegélyzett 
éspettyezett kéktáblája könyvettart. Kepe fölött 
kék alapon fehér betűs feliratban SCS PAVLV8 
(Sanctus Paulus) felirat olvasható. Feje körül 
két felől stilizálva alakított fehér es vörös lombú 
ág alatt fehér madár-alak (galamb, lehet, Szent-
Lelket jelezve) vörös lábbal látható. Mig ezen 
alul arany szegélyvonal közt, kőralakzatokban 
kék alapon alkalmazott fehérszínű keresztdiszít-
ményt mutat keretül. 

A harmadik pánton felül szt. János apostol
nak az előbbiekhez hasonló zománczképe van 
alkalmazva, Hosszúkás arcza és ősz szakala há
rom vörös szalaggal van derekán övezve, s alsó 
öltönyének élőn forduló bélése vörös és fehér szint 
mutat. A fénykör alapszíne hamvas, ezüstös, mig 
latin szertartású áldásra emelt jobbja mellett 
balja vörös és fehér pettyekkel dúsabban diszitett 
könyvet tart. Feje felett*SCS 101 IS ,Sanctus Jo-
hannes) felirat fehér betűkkel kek alapon olvas
ható. Mindkét oldalt hasonló diszitméuy, mint 
sz. Pál képén, csakhogy itt hamuszínű madarak 
előtt arany kereszt képe van alkalmazva, s a má
sik oldalt a keret eltéröleg lombos és a hellén 
kör-meander diszítméuyhez hasonlóbb alakzatot 
mutat. 

A negyedik pánton fölül sz. Jakab apostol zo
mánczképe van alkalmazva. Felöl e felirat jelzi; 
SCS IACOBVS Haja fekete és szakála két csúcsra 
van osztva. Felső öltönye kek, az alsó zöld, vörös 
övvel ós felső szegélylyel; jobbjában fehér keresz
tet, baljában papírtekercset tart. 

A pántok alsó részén egyfelől sz. András apos
tol képe áll. Felül a felirat SCS AXDHEAS. Az 
előbbihez hasonló alakítás mellett,fekete hajának 
hasonló stilizálása, mint az itt sz. Péter képén 
ábrázolva van, göndör hajat mutatna. Kezét nyílt 
tenyérrel kifordítva ad áldást. Szélei diszitése 
hasonló sz. Páléhoz, galambok és vörös keresztek 
fehér alapon, melyeket kék kör foglal be. 

Másfelől sz. Pál alatt sz. Fülöp zománczképe 
áll. Fölül SCS PH1LIPVS felirat jelzi. Az előb
bihez egészben hasonló: de szakálltalan fiatal 
alak. Felső s alsó öltönye is dúsabban van vörös 
és fehér színnel pettyezve. Keze kinyúló ujjával 
mutat inkább, mintsem áld. A szegélydiszítmény, 
mint az előbbieknél, itt ismét hasonló a szent 
János bal oldalán képezett lombalakzathoz. 

Míg az utóbbi két zománczkép alsó részletet 
a későbbi alsó korona kiálló ormozatainak rész
letei csak kis részben födik, addig a harmadik és 
negyedik pánton alul alkalmazott két apos
tol-képből már csupán azok végrészlete és kere
tezése vehető ki, a mennyire ezek a régibb koro 
nához alkalmazott ujabb korona karimáinak ki
álló magasb ormai alól még kilátszanak. 

A leirt képek sorozata s a többé teljesen nem 
láthatóknak még kivehető részletei tanúsítják e 
szerint, hogy a régi római szilveszteri és sz. ist-
váni korona pántjai eredetileg Krisztus és a ti
zenkét apostol zománczképeivel voltak díszítve. 
Ezek közül Krisztus és hat apostol képe még telje
sen látható. Míg ellenben két további apostol képé
nek csak részletei mutatkoznak a bizanti korona 
ormai mögül. Összesen tehát Krisztus és 8 apostol 
képét konstatálva, kimutatva birnók a régibb ró
mai koronán. Hiányzanék tehát még a teljes 
számhoz a további négy apostol képe, minthogy az 
eredeti római koronán Krisztussal a tizenkét 
apostol zománczképlapja volt alkalmazva. Ezen 
hiányzó négy apostol zománczképlapja nyilván 
a régi római szent istváni koronának azon a ha
sonlóan hiányzó alsó körpántján, vagyis a főt kö
rítő homlokpánton, a koronának alsó karimáján 
volt alkalmazva, mely a fej fölé emelkedő négy-
pántot mint alsó abroncs összekötötte. Midőn ezen 
régibb római zárt koronához az ujabb njilt bizanti 
korona alkalmaztatott, történt, hogy a négy föl
emelkedő pántot összekötő alsó pánt vagy abroncs 
levétetett, és hlyébe az új korona díszesebb hom
lokpántja jött, melybe a régibb korona négy fel
emelkedő pántja alkalmazva lön. S e négy pánt 
alján levő zománczkép közül is kettőt az új ko
rona ormózata legnagyobbrészt befödött, míg 
a másik két alsó kép még részben kiáll és lát
ható. Ellenben a régi összekötő homlok
pánt vagy karima részei letöretvén, az azon 
elől és hátul is talán alkalmazott két-két, 
azaz összesen négy hiányzó apostol zománcz
képlapja is vele letörve elveszett. Erre nézve 

lehetne ugyan még azon föltevést is érvé
nyesíteni, hogy a hiányzó négy apostol a négy 
pánt végén volt eredetileg alkalmazva, és e pán
tok végei az ujabb karima bozzáforrasztáflánál 
lemetszetvén, igy enyésztek el zománczképeik. 

ikhogyezen esetben tol kellene tennünk, hogy 
a regi korona alsó karimapántja nem volt, dí
szítve zománczlapokkal, míg a keresztpántok 
tálmagasra emelkedve a sománezképekkel, mind
egyik pánton három alkalmaztatván, aránytala
nul lettek volna egymásra túlhalmozva a zománcz-
kepékkel. 

Ezen feltevés mellett, ha az l-SÖ számú 
ábrát megtekintjük, meg volna fejtve, bőgj 
minő volt, regi romai koronánk eredeti alakja. 
mielőtt az a későbbi bizantival egygyé össze-
allíttatott? Csak azt kell meg ennek teljes le
írásán] megemlítenünk, hogy a regi korona, ezen 
pántjainak a zoinánezlapokkal való dis/.i 
mellett a pántok szegélyei es közei is e/.enfelul 
meg dós szemcsés sodrony mii vei. filigránnal, és 
váltakozó gyöngy- es granát-sorok foglalatával 
vannak keretezve és díszítve. Mindezen sod-
roDyművezetnek, valamint a sománczlapoknak 
ötvösmüi kezelese, kepéik zömök, tömör alakzata 
s aránytalan nehézkes rajza, nyilván e kornak a 
X-ik század óta divatozó olasz, nyugati ötvösmü
vek tekhnikájára mutatnak. 

I. GEJZA KORONÁJA 
(a szent korona alsó része). 

Midőn |. Gejza király I lakás Mihály görög csá
szártól, a miért a Belgrádnál foglyul ejtett görög 
várörségnek nagylelkűen megkegyelmezeti»a sza
badon bocsájtá őket, e nemes tette elismeréseü] 
Bizantból koronát nyert ajándékban, ezen új 
korona, mely jelenleg a római szilveszteri, vagy 
sz. istváni koronának alsó részét képezi es mel\ 
külön ábrában a 2. szám alatt látható, a régibb 
korona aljához hozza alkalmazva, vele egyesítte-
tett, s igy nyerte koronánk jelenlegi teljes 
alakját. 

Ezen összeállítási s egygyé alakítási műtét 
egyszerűen ugy történt, hogy a szem istváni ró
mai koronának alsó, lehet kevesbbe díszes, talán 
a felső pántokhos hasonlón gyengébb es töré
keny, s ennélfogva mar is megrongált alsó kari
mája, mely a pántokat osszeköté, vagy alól kö-
rite. egyszerűn levetetett, s annak helyébe ez 
ujabb, fényesebb bizanti oromzaton nyilt korona 
a reginek lehajló négy pántja végéhez ragasz
tatott. 

E bizanti korona külön képét adja a 2. szám 
alatti ábra. A korona alakja úgynevezett ormóza-
tos nyilt koronát matat. Á homlokot körítő pánt 
felett ugyanis nem emelkednek fölfelé az egész 
főt borító pántok. Hanem e helyett a koronán 
egymást váltva követő csúcsos és félkörű orom
zatok alkalmaztattak elülről a honilokpént fölé, 
míg a hátulsó koponya-oldalon csak is egy fél
kört oromzat emelkedik. (Lásd a 4. számú ábrán 
a korona ezen hátulsó oldalát.) E bizanti korona 
anyaga hasonlón arany, de jóval vastagabb, erő
sebb és szilárdabb alakítású, mint a régibb fel
sőbb korona horpadozott gyengébb lemezei; a 
mint azonban halványabb aranyszíne is mutatja, 
arany-anyaga erősebben is van ezüsttel vegyítve. 

E koronának is a főt kerítő pántja, karimája, 
valamint a felett kiálló ormai dúsan diszítvék 
zománczczal, gyöngyökkel és ékkövekkel. 

Elől a korona oromzata közepén ismét Krisz
tus urunk képe, fölül félkörben végződő arany
lapon, zománczművel van ábrázolva. E képen is, 
mint a római sz. istván-szilveszteri korona tete
jén, isteni fenségében, a Maiestas Domini elő
állításában van ábrázolva, a mint a trónon ülve 
itélendi az eleveneket és holtakat. Ez is tanú
sítja tehát, hogy a két korona külön készült mű, 
mely csak később állíttatott össze, különben 
Krisztus képe azonos alakban bizonyára nem 
fordulna elő kétszer rajta. E kép is jobbára ha
sonlít az előbbihez, melynél alakja mégis némi
leg szebb, fejlettebb alakítást és kivitelt mutat. 
A fekete haj s rövid két csúcsba osztott szakáll 
es bajusz, szemek és szemöldök hasonló sötét 
arczszín-alapon láthatók, mint az előbbinél. A főt 
vörös körrel szegélyzett kék alapú keresztes nim
busz veszi itt is körül, melyen a Krisztust jelző 
kereszt-ágak vörössel szegélyzett fehér sugarak
kal vannak képezve. A meztelen nyak alatt egé
szen le, a kiálló lábfőkig, a testet alsó világos és 
felső sötétkék öltöny ránezokban lefolyva fedi. 
Jobb kezével görög szertartás szerint áldást ad, 
míg baljában sárga tábláju könyvet tart, mely 
négy végén és közepén zöld színű és vörös ékkő-
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3. ábra. 
A SZENT KORONA MAI ALAKJÁBAN ELŐLRŐL. 

vekkel, kapcsokkal vagy sarkokkal ós köldökkel 
van díszítve. Az alacsony trónon hosszú kerekded 
vörös, fekete és fehér szegélyzéssel díszített párna 
fekszik. Míg a trón látható részét sárga szőnyeg
alapon fehér, vörös és zöld pettyek díszítik, s az 
alatta kiálló zöld zsámolyt koczkáa fehérvörös 
vonal szegélyzi. Fönt az arany háttéren kétfelől 
fehér körben, kékes színnel szegélyezve és kék 
betűkkel a Megváltó nevének monogrammja, 
egyfelől IC (Jesus), másfelől XC (Christos) olvas
ható. Míg alul hegyes czedrus, czipressus vagy 
pinia alakú két fa képe van alkalmazva. 

Átellenben, a korona hátulsó része közepén, a 
korona karimájáról emelkedő oromzat félkörbe 
végződő zomáiiczlapján, koronás uralkodónak, és 
pedig a bizanti császár Dukas Mihálynak mell
képe látható. A vörössel szegélyzett zöld alapú 
fénykörben foglalt sötét testszínü kövérebb, vagy 
duzzadtabb kinézésű arczot rövidebb és két 
csúcsba osztott fekete szakáll köríti. A bajszot és 
szemöldököt hasonló színű, míg a szájt vörös, 8 

-zenieket fehér-fekete pontos vonalak jelzik. 
Fején sárga, azaz arany korona van, melynek 
széles karimáján zöld és vörös vonalak és fe
hér pontok látszanak. A korona karimájáról 

kétfelöl fehér színű lánczocskák függnek le egyes 
gyöngyökből vagy ezüst golyókból képezve, me
lyek alól három ily egymás mellé foglalt gyöngy-
gyel vagy golyóval végződnek. Nyakát dúsan 
képzett arany-nyakravaló fehér gyöngyökkel, 
zöld és vörös ékkövekkel díszítve övedzi; míg 
ezen alul dús vörös és részben kék alapszínű ki
rályi öltöny födi, mely sárga, vörös, fehér szív
es kör-alakú pettyekkel van díszítve, melyek az 
aranyhímzést, gyöngy- és ékkő-diszítést utánoz
nák. Válláról lefelé mellén a stola-szerü díszöl
töny keresztbe téve látható, hasonlón sárga ala
pon és vörös szegélyzeten zöldes négyszögekkel 
és fehér pontokkal. A kézfő végén s a karokon 
hasonló arany karpereezek vannak képezve, míg 
a meztelen jobb kézben zöldszín nyelű keleti 
császári zászlós vagy táblás jogart, a labarumot 
tartja, melynek négyszögű felső alakja zölddel 
szegélyzett aranyos alapján zöld, vörös és fehér 
pettyeket, mint ékkő- és gyöngydíszt mutat. 
Ellenben bal kezében hamuszín, ezüst kard
markolat van. Az arany hátlapon két oldalt 
vörös betűkkel alkalmazott következő görög 
felirat olvasható: 

XMIH XU) I11CTOC: 
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4. ábra. 

A SZENT KORONA MAI ALAKJÁBAN (HÁTSÓ RÉSZ.) 

Másfelől: 

BACIAEY PWMAIU) HO A8K\ 
líöviditéseiben és elhagyásaiban kiegészítve és 
megfejtve a teljes szöveg lenne : 

X Mi(xarj).) ev X(,V.3T)I» KIOTO? paotXsofc) Po)-
ü.a'.wv ó 5ooi(xac). Azaz: Mihály, Krisztusban hű 
(vagy hivő) római császár, a Dukas (nevű t. i.). 
Az írás jellege teljesen azonos azzal, mely e 
császár érmein előfordul: valamint hogy az 
igazhitű czimet ö is használta volna először. 

A korona ezen hátulsó oldalán, annak kari
májára alkalmazva van továbbá egyfelül a bi
zanti trónörökös Konstantin Porphirogenetá-
nak, atyjával, Mihály császárral együtt ural
kodónak, másfelül Gejza magyar királynak 
mellképe. 

Az előbbi a bizanti császárok szokása szerint 
hasonlón fénykörrel van alakítva. Arcza szakáll-
talan ifjút mutat. A korona alul kiálló haja fe
kete, arcza világosabb testszínnel van ábrázolva. 
A. korona fején szintén hasonló az előbbihez, 
belőle kiálló zöld föveggel; valamint magasan 
záródik nyakravalója is. Öltönye sárga és kék 

alapon szintén szívalakú fehér, vörös és sárga 
pettyeket mutat, mint gyöngyöket s ékköveket 
stb. Kezeiben is épen úgy labarumot és kardmar
kolatot tart. A háttér arany alapján a kétfelől 
alkalmazott felirat következő : 

KU)X BAQAEVC PWMAIWN 
O DOP*YBO CENHTOC. 

Rövidítéseit kiegészítve: Kttvoiavttvoc jia-'./.3,>; 
Pofututv o rIop<popo7ewi]to<. 

Azaz, Konstantin római császár, a Porphirogen-
netos (azaz bíborban, vagy a porfirpalotában 
született) vagyis trónörökös, kit atyja mint ifjabb 
császárt uralkodó társává emelt, hogy ez által 
örökösödését, vagy saját állását biztosítsa; mint 
e szokás Bizantban ismételve előfordult. 

Ezután a korona karimáján másfelől követ
kezik Gejza király zománczmellképe. A koronás 
fő fénykör nélkül van alakítva, mivel a nimbus 
csak a szent alakzatok s a bizanti császárok 
képének volt sajátja. A korona fején kevésbbé 
tér el az előbbiek koronájától. Csupán valami
vel keskenyebben van alakítva, de még több 
zöld és vörös ponttal, ékkővel vagy zománcz-
czal, mint amazoké. A koronakarimából kiálló 
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felső föveg is, mely a főt borítja, jóval maga
sabban emelkedik ki es sötétebb, mintegy bíbor
színű. Az arcz hosszas, erősebb s élesebb voná
sokkal, orral, szemmel és szájjal van jelezve. 
Hajzata fekete, hasonlón hosszabb több csúcs
ban leíüggö szakálla, valamint bajsza is erőseb
ben van leeresztve. Nyaka, eltérőn az előbbiek
től, a bizanti udvari viselet magas nyakravalója 
nélkül, meztelen maradt. Ezen alul vörös és 
kék alapszínű öltönye, hasonlón mint az előb
bieké, szívformáju sárga, fehéren és vörösen 
pontozott és zöldvonalos gyöngy- és ékkő-alak
zatokkal van díszítve. Balkeze egyenes és keresz
tes markolatú kardot tart. A jobb kéz sajátságos 
két águ és szigonyszerű jogart emel, melynek 
vörös alsó része felül kek színbe megy át. 

A zománczkép arany hátlapján a következő 
kék szinü betűkben alkalmazott felírás olvas
ható : 
I'EUÍBITZ \'C HICTOC KPAAEG TOYPK1AC. 

A rövidítés kiegészítésével: 
rsoj,r''.% 8(e«co,nj)c JROTOC xpaXr,; roopxtas. 

Azaz:Geobitz (vagyis Gejza) despota (azaz : 
úr, uralkodó, fejedelem), hő (vagy hivő) kűálya 
a Turkoknak, azaz a Magyaroknak, mint akkor 
őket a bizanti irók, a nagy türk népesalád egyik 
ágának tartván, nevezték. A Geobitz vagy Geo-
viz névnek a Gejza helyett alkalmazása legvaló
színűbben uj:y volna magyarázható, hogy Gejza 
belgrádi győzelme alkalmával nevét a szomszéd 
déli szláv népektől e formában, a szláv e nemű 
névalakítás szerint a vitz rendes származási 
végzéssel) vehették át a bizantiak. 

A korona karimája előrészén hasonló zomán-
czozott lapon szent Demeter mellképe látható. Az 
arany hátlapon feje körül kék szinü betűkkel al
kalmazott feliratban a szent neve olvasható: 
HA11M1ITPIÜZ. Azaz: sz. Demeter. Ugyanott 

ezen oldal másik felén szent György zománcz 
mellképe van alkalmazva. Az előbbihez, lényeg
telen szineltéréssel és más lándzsa- és pajzstar
tással, különben egészen hasonló alakzat. A fel
irat: rH riWPGIOC. Azaz : sz. György. 

A korona karimája ezen előrésze közepe felé 
egyfelől sz. Mihály, másfelől sz. Gábriel ark
angyalok zománczképe látható, az arany hát
lapon 0 A+RM+I és 0 AT TABFIEA fölirattal, 
mig a hátulsó oldalon egyfelől Konstantin mell
képe mellett szent Demjén -H- AAMIAXO'C, 
másfelöl Gejza király mellett szent Kozma 
'W'KOCMAC zománczképei vannak alkalmazva. 

E zománczlapokon kívül a bizanti korona
rész karimájáról kiemelkedő ormózat is kitűnő 
zománczdiszt képez. Ezen ormózat ugyan a 
korona homlokoldalán, Krisztus zománczképé-
nek jobbja és balja felől váltakozva csúcsba és 
félkörbe végződő zöldes zománczlapok sorát 
mutatja. Ez által ez alsó későbbi bizanti ko
ronarész az egyszerű karimát vagy abroncsot 
képező koronaalak helyett a dúsabb oromza-
tos nyilt koronák formáját veszi fel. De eltér 
ezektől mégis annyiban, a mennyiben itt ez 
ormózat zöldes zománczképzései némileg mint
egy a zöld falevélzetre emlékeztethetnek. Az 
eszme a mütervezetnél nyilván az lehetett, hogy 
a korona-ormózatban a korona eredeti, levél
koszorú-alakját kívánta némileg utánozva ké
pezni. Ily képzések akkor a bizanti kifejlett öt
vös- és zománczmünél más alakzatokban is 
gyakoriak lehettek, midőn a császári paloták 
termeiben egész fák aranyból zománczlevelek-
kel és madarakkal készíttettek. Valószínűleg ily j 
leveles zománcz-koszorúk is a főnek és koroná
nak diszét képezték. 

Nevezetesebbek azonban ezen ormózatok zo-
máncz-alakításai azok ritka technikája tekinte
téből, melynek jelenleg sem hasonló alakítását és 
képzését, sem ránk maradt példán íjait s emlékeit 
nem ismerjük. 

Ha ugyanis a korona pántjai alatti szövetből 
készült süveget, mely a főt borítja, a koronából 
kiveszszük, azonnal feltűnik, hogy a korona 
ormozatának ezen zöldes zománczképzései a 
világosságnak fordítva oly átlátszók, mint pél
dául a színes üvegek vagy az üvegfestések. Ha 
a müvet tovább vizsgáljuk, észrevehetjük ugyan
is, hogy itt a zománczanyag, nem mint rende
sen, aranylapra, vagy valamely más fémlemezre 
van alkalmazva, hanem csupán szegélyein szá
mos igen vékony lemezekbe van foglalva vagy 
inkább bekeretezve félkör-alakzatokba, mig azo
kat széleiken erősebb szemcsés sodronyból és 
lemezből tagozva képezett csúcsba vagy félkörbe 
végződő keret foglalja be. Hátul ellenben a 
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fémlemez egészen hiáoyozván, a zománczlapok 
is a világosságot átbocsátják. Semmi e nemű, 
ehhezhasonló zománezműeddig ismeretes nem volt. 
Azománczmü nagymestere, Cellini,aki maga is a 
legszebb úgynevezett translucid, üvegszerun ra
gyogó zománezokat készítette fémalapon, me
lyeken t. i. a fém hátlap vésete átlátszott, ily 
zoinánczalakítást fém-hátlap nélkül lehetetlen
nek vagy csak ez egyetlennek vélte, minő soha 
máskor többé nem készült. Mégis megkérdve, 
hogy lehetett ilyet készíteni, elmondja annak 
módját és magyarázatát. De a mütan ennek 
Cellini magyarázata szerinti előállítását eddig 
lehetetlennek véleményezte, s az ily müveket egy-

j szerűn filigránba foglalt üvegmozaik müveknek 
tartotta. Csakhogy a mozaik nem átlátszó; át-

I látszó üvegnek pedig az email, a zománcz nem 
I vehető. Cellininek azért a világosságot átbo-

csájtó hátlap nélküli zománezmüvek felőli el
beszélése nagyobbára egyszerűen valótlannak és 
mesésnek tartatott. 

Hogy mégis ily zománcz-művek léteztek, ko
ronánk eddig egyedül ismeretes e nemű zomán-
czai is tanúsítják. De eddig koronánk ezen 

I műve e nemben mondhatnók még mindig az 
egyetlen, legnagyobb és legdúsabb ismeretes és 
teljesen konstatált alakítás. 

A koronát díszítő ezen sejtes és átlátszó, vagy 
inkább a világosságot átbocsájtó zománczképein 
és ábráin kivül, még külön nagyobb és kisebb 
drágakövek és gyöngyök körítik, a mint alsó 

' pántja is ilyenekkel van diszítve. Valamint 
ugyanis a felső korona pántjai szegélyzetét 

; felváltva gyöngy- és granát-sorok képezik, ugy az 
J alsó korona karimája pántját is alsó és felső 
; szélén sürün egymáshoz alkalmazott gyöngyök 
! füzére szegélyzi és köríti. 

E gyöngysorokat ismét alul és fölül szemcsés 
[ arany-sodrony köríti és foglalja be. Mig a zo-

mánczképek közt s részben azok alatt és fölött 
az alsó karimán és ormózatain nagyobb és ki
sebb drágakövek és gyöngyök vannak alkal
mazva. És pedig előrészén, Krisztus képe alatt s 
a két arkangyal között termés, azaz csupán 
simított (és nem köszörült vagy metszett), majd
nem háromszög területű s fönt mintegy csúcsba 
emelkedő keleti nagy zafír van foglalva. Az an
gyalok másik oldalán jobbra és balra egy-egy 

I sötét vörös nagy gránátkő, azontúl a következő 
szentek zománczképei közt ismét jobbról és bal
ról egy-egy zafír. A hátsó részre esik még a két 
szent alakja után jobbról és balról egy egy sötét 
szinü áttetsző nemes ofirkő. A görög császár 
képe alatt s Gejza és Konstantin képe között a 
középen csiszolt, köszörült zafir van foglalva. 
Mindannyinak foglalását magasabb lemez és 
alul erősebb szemcsés sodrony képezi. Ezenfelül 
még a korona zománezos ormózatainak csúcsán 
is egy-egy ékkő van alkalmazva és pedig Krisz
tus képe fölött ametiszt, tovább a mellette emel
kedő zománezormokon három rubin és három 

i zafir, végül két gyöngy, valamint hátul is a 
császár-kép fölött gyöngy áll. Ily kiálló gyön
gyök egész sora van azután hátul a korona ezen 
karimájára feltűzve. E gyöngyök és kövek át 
vannak fúrva s a zománczlapok keretéből kiálló 
sodronyszögre vannak rátűzve, melynek vége 
csavart képez. Ezek közül az egyiken díszesebb 
vörös, zöld és kékszínű átlátszó zománezvirág is 
van képezve. 

Az alsó korona két oldalán egy- és másfelől 
még négy-négy és hátulról középen egy, tehát 
összesen kilencz különböző (10—13 centiméter) 
hosszaságu kis lánczocska függ le, végén hár
mas levélkép alakítva foglalt ékkövekkel. Ezek 
két, részben hasadt gránát, keresztülfurt lilaszin 
korund, tizenkét almandin, három zafir; míg a 
többi már hiányzik. Egészen hasonló lefüggő 
lánczokat látunk koronánk zománczképein is, 
Dukas Mihály császár és fia, Konstantin ábráin; 
mig ilyenek Gejza ottani ábrája fejedelmi koro
náján vagy fövegén nem fordulnak elő. Ily le
függő lánczok láthatók már a keleti Szasszanida 
és bizanti császárok képei koronáján az érme
ken és más emlékeken. 

A felső római korona tetőpontján, lemezeinek 
keresztezése központján kereszt van alkalmazva, 
mely jelenleg és régóta már oldalt félredőlve' 
mozog. A korona ujabb vizsgálata szerint görbe 
helyzetének oka, hogy az alsó csavar, mely a 
pántban behelyezve tartja, nem a kereszt hosszú 
szára tengelyének irányulva van befúrva ha
nem oldalt. De ezt másfelől az okozhatta, 'hogy 
a korona azon felső gyenge, törékeny lemezének 
átfúrása, melybe a kereszt szára helyeztetett, 
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erősebben kitágult, s a kereszt szára idővel 
oldalt dőlt. 

Valószínű, hogy a mint a kereszt a pánt felső 
lapja zománczképét barbár módra áttörve, épen 
Krisztus öle közepén alkalmaztatott, ez aligha 
eredetileg volt így alakítva, hanem később téte
tett be ily durva erőszakos módon a zománcz
kép áttörésével. Régibb egykorú bizanti koro
nákon a kereszt nem is alkalmaztatott rendesen 
vagy legalább nem azok felső kúpja s teteje 
közepére, hanem inkább az alsó karima elő
részen. Maga e kereszt alakzata ily hengerszár-
ral ós végein golyókkal diszitve, hasonlón elő
fordul olykor épen úgy a bizanti koronákon, 
valamint még a renaissance-műkornak ily ke
resztalakításainál is. E szerint a feltevés, hogy 
az talán nem eredetileg, hanem később alkal
maztatott, a zománczkép ily kitörése által telje
sen indokolt lehet. 

A koronához tartozik még annak belese, mely 
süveg, sipka alakjára van bele helyezve. A kö
zépkori koronák képein, ezek festményein ren
desen még jól kivehető, hogy a korona a főt 
borító föveg fölé volt helyezve a főre. Ez volt a 
korona úgynevezett cappája, melynek nemcsak 
az volt czélja, hogy a nyilt koronákban vagy 
csak a koronák pántjai nyilasa alatt a főt beta
karja s az alkalmatlan s érdes fém koronát alkal-
matosabban viselhetővé tegye, hanem hogy egy
szersmind a koronát kibélelése által a királyok 
nagyobb vagy kisebb fejéhez arányosítva alkal
mazza. Koronánkon is látható a felső korona 
pántjai közt kilátszó azon aranyszövet, mely a 
korona pántjai s karimája belső bélését képezi. 
A jelenleg benne alkalmazott süvetr a legutóbbi 
koronázás alkalmával készült. Előbb e süveg 
vörös bársonynyal lehetett behúzva. 

A korona arany-anyagának súlya és becsi', 
valamint drága- s ékköveinek száma, neme és 
értéke többször följegyeztetett. Például a leg
utóbbi koronázás alkalmával történt fölvétel es 
becslés, melyet az akkori koronaőrök, gróf 
Károlyi György és báró Nyáry Antal készítettek, 
így szól: 

I "A magyar szent korona és annak jelvényei a 
I budai királyi várpalotában 1867. évi márczius 

havának 26-ik napján gr. Károlyi György és 
b. Nyáry Antal koronaőröknek őrködése és fel-

! vigyázata alatt vétetvén kijavítás alá, jelesül: a 
szent korona, mely nagyon elhanyagolt állapot
ban létezett, Müller Lajos pesti aranyműves 
által hozatott tökéletesen helyre (nem monda
tik, mely részein, hol és mikép ?); ez tiszta 
aranyból van készítve és különféle drágakövek
kel es gyöngyökkel diszítve (nem említtetnek a 
hiányzók s az ujabban befoglaltak sem, épen 
úgy nem a két korona külön minőségű arany
anyaga, sem annak zománezművei). 

(i Márczius 26-án a fent megnevezett korona
őrök jelenlétében Müller aranyműves által meg-
foltoztatván (hol és mikép ?), súlya 3 font és 
20 V« lat; belső aranyszövetü bélese 22 lat, — 
így az összes korona súlya 4 font 10 V* latot 
teszen (de nem mondja, vájjon ebből a drága
kövek és gyöngyök súlya le vonatott e vagy sem ?) 

«A magyar szt. koronát a következő drága
kövek díszítik: 

a) egy csiszolt négyszögletű zafir, nem épen 
a legtisztább szinü, 101 Vs grad, értéke 800 forint 
ezüst pénzben. 

b) egy csiszolatlan háromszögletű zafir, 1101, * 
grad, értéke 400 forint e. p. 

ej egy csiszolatlan ovális formájú zafir, L'39 tt 
grad, értéke 132 frt e. p. 

d) egy csiszolatlan ovális formájú zafir, 45 
grad, értéke 180 frt e. p. 

ej négy darab kisebbszerü zafir, darabja per 
30 forint, összes értéke 120 frt e. p. 

f) két darab csiszolatlan rubin (?), darabja 
per 40 forint, ossz. értéke 80 frt e. p. 

g) egy két darabra tört, de Müller által össze
forrasztott csiszolatlan ametiszt, értéke 2 forint 
ezüst pénzben. 

hj két darab négyszögletű turmalin, darabja 
per 20 forint, ossz. értéke 40 f. e. p 

i) huszonnégy darab borsónyi nagyságú 
gyöngy, darabja per 30 frt, ossz. értéke 630 frt. 

kJ kisebbszerü 205 darab gyöngy, melyek a 
koronát körövedzik, darabja per 5 forint, ossz. 
értéke 1025 frt. 

Végén jegyzet: «A korona ékköveinek és ke
leti gyöngyeinek valódi összes belértóke 3409 frt 
e. p. Az aranyérték ez alkalommal számításba 
nem jött. Egy grad — Vi6 aranysulyu.» (Zo
mánczképei mübecse még kevésbbé számítta-
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tott mely a z egésznek mű értékét legalább is 
megkétszerezheti.) 

A mi a korona méreteit illeti, nagyobb átmé
rője 0-216, a kisebb 0'203 mm., súlya 2056 gr. 

A koronázási jelvények között, melyeketSzil-
veszter pápa Sz. Istvánnak a koronával együtt 
küldött, nevezetes volt az apostoli kereszt, mely 
azonban oly régóta hiányzik, hogy említve nem 
találjuk a klenodiumok fönmaradt lajstromai
ban. A koronázáskor e helyett használt művészi 
feszület az esztergomi bazilikában őriztetik s 
azt a legifjabb választott püspök viszi az apos
toli király előtt. Rajzát ez alkalommal bemu
tatjuk. XV-ik századbeli munka, az akkori olasz 
müalakitások modorában készült. A részben 
aranyozott ezüst kereszt tövén renaissance-
kori lombozat van vésve, mely fölött kék zo-
mánezréteg födi. A közepén függő feszület dom
borművét a kereszt ágának szélén térdkép-alakok 
veszik körül: fölül fiait tápláló pelikán, két 
oldalt Mária és János, lent Magdolna dombor-
képei. 

Közöljük egyúttal eredeti nagyságban a ré
gibb ereklyetartó kereszt egy részletének rajzát is 
(7. ábra). E keresztre az ország prímása kezébe a 
király a koronázási esküt teszi. Ez is hasonlóan az 
esztergomi főegyház kincstárában őriztetik. Ezen 
oltár- vagy kézi kereszten, úgynevezett pacificalén 
az arany lemez és szemcsés sodronyos filigrán 
mű, valamint a kereszt végén félkörű három le
veles dús képzései még a román styl lombozati 
formáit tanúsítják. 

Bemutatjuk végre e közlemén}' záró képéül a 
királyi jogaron levő kristályfoglalat felső részét 
a melyen látható keleti kuffitikus egybefűzött 
betücsomója, írásjele, monogramm alakja, mely 
hasonló a j>entalfához vagy úgynevezett Salamon 
gyűrűjéhez, ép úgy használtatott mint titkos 
kabalistikus jegy vagy talizmán a középkori mű
vészetben is. 

A láda, melyben a koronázási jelvények őriz
tetnek, 1608-ban II. Mátyás alatt készült, kinek 
a láda előrészén koronázott pajzsban mono-
grammja látható, míg ugyanazon oldalon más
felől Magyarország négyeit czimere áll, fölötte 
a koronával. Mint a ládának itt látható képe 
mutatja, az egyszerűen keresztpántokkal sürün 
vasalt mű. A régibb toknak már nyoma sincs, 
s csak Kottaner Ilona emlékezik róla. Vannak 
azonban a nemzeti múzeumban egyes zománcz-
czal áttört lemezek, melyeket némelyek a régi 
koronaszekrény vasalása maradványainak tar
tanak. 

7. ábra. 

II. MÁTYÁS MEGKORONÁZÁSA1608-BAN. 
Egykorú vers egy egykorú rajzhoz.*) 

íme itt látod mindgyárást 
A magyar koronázást. 
10-ik novemberben, 
Ezen folyó esztendőben. 
A mi akként mene végbe, 
A hogy itt mutatjuk képbe. 
Lett a Szent-Márton egyházba' 
0 Felsége koronázva. 
A főoltár elejbe 
Volt egy padlat emelve. 
Padlaton álltak urak, 
Kik szép számmal voltának. 
Látjuk Forgáts kárdinált, 
Felteszi a koronát. 

*• Az «Oszti-ák-magyar monarkhia írásban és kép
ben* legújabb füzetéből veszszük át e verset, mely 
érdekes népies előadással sorolja elő a koronázás egyes 
jeleneteit. 

Pápai követ elöl, 
Miksa herczeg van belől. 
Kolonits tartja a kardot. 
Illésbázy tisztet visz ott. 
Ugyanott áll Tlmrzó uram, 
Battyány is mellette van. 
Erdödi urammal együtt 
Sok szép úri rend egybegyűlt. 
A hóstádban más pad állott, 
Melyre a király felszállott. 
0 Felsége megesküve, 
Hogy lesz az országnak hüve. 
Az ország is ép úgy néki, 
Hogy lesz nagy az ő hűségi. 
Zászlósán tíz magyar lovas ; 
Kiknek számából azt olvasd : 
Tartományok tizen vannak, 
Mik az országhoz tartoznak. 
Volt ottan egy hordott halom, 
Király fellovagolt azon. 
Kolonits, királyi marschal, 
Utána ment a nagy karddal. 
Azzal négy kardcsapást vágott, 
Hogy megvédi az országot. 
Erre aztán három ízben 
Történt örömlövés tűzben. 
Azután sok pénzt kiszórtak, 
Mit a népek elkapkodtak. 
Király több vitézt felcsapott, 
Hogy megjegyezzék e napot. 
Egy ökör is lett megsütve, 
Apró marhákkal megtöltve, 
Porcus Trotán volt a neve, 
Király néppel is jót teve. 
Legyen királyi felségnek 
Bősége a dicsőségnek. 
Áldva legyen kormányzása, 
Keresztény hitnek szokása. 
Mint néhai István király, 
Legyen áldva országinál. 
S égben legyen koronája, 
— Holtzmüller János kívánja. 
E vers szerződött németül 
A rajzolt kép festó'jétűl, 
A kibül lefordította 
Jókai Mór, nagy fáradva. 

TŰNŐDÉS. 
Ha meghalok, mi lesz belőlem ? 
Porrá leszek ott lenn a földben ? 
És szívemet emészti, falja 
Undok férgek falánk csapatja ? 
Mit százat eltapos ma lábam, 
Apró bogár futkos vidáman 
Majd orromon, s fejemre ülve 
Kevélyen néz a néma űrbe. 
S kifúrva főm, agyamba fészkel, 
S lakmározik velővel, észszel ? 

Ez lenne sorsom ? ez valóban ? 
Megsemmisülni lenn a porban ? 
Ész, szív s a lélek ott örökre 
Megférne lenn egy szűk gödörbe? 
A lélek, mely most hegyet vet fel, 
Nem bima meg kis porszemekkel ? 
Mi bérczeket szór szét homokká, 
Azt egy göröngy végkép lenyomná ? 
Mi meggyőz itt, bár legnagyobbat, 
Kis féreg ott azon tapodhat ? 

Ám higyje bárki, nem hiszem én, 
Lelkemnek hogy kifog erején 
Egy porszem, egy parányi rög, mit 
Kezem nyomása összetört itt! 
Eget, földet — mi most bejárja, 
Apróra szét hogy törne szárnya 
Lelkemnek ? — Az marad örökre! 
Egy' toll se' hullhat el belőle. 
A port — mi rá tapadt — lerázza; 
S repülni fog egy szebb hazába. 

E szép hazát ha majd elérem, 
Magasba' fenn az égi téren. 
Közelb leszek jó Istenemhez, 
S áldó kegyelme ott velem lesz. 
S megadja azt, mit csak reméltem 
Itt vágyva lenn, a földi létben. 

S kiket szerettem itt, azoknak 
Jó szíveik értem dobognak. 
És nem fogunk elválni többé ; 
De boldogul élünk örökké. 

DÖMÉNY JÓZSEF. 

A. K I S H ő S . 

látszott, a dédelge-
Magamra hagyott 

Irta: DOSZTOJEVSZKY MIHÁJLOVICS TÓDOR. 

Oroszból fordította: Cmpey L'inzlú. 

(Folytatás.) 

Elmosolyogtam a békére való felhívásán s szót
lanul megszorítám ujjait. 

— Már így szeretem a dolgot!... — monda a 
szőke nő. — Aztán mitől vagy oly sápadt és 
miért reszketsz? Borzongás futja át tagjaidat? 

— Ugy van, nem érzem jól magamat. 
— Ah, szegény fiu! A nagy hatásoktól van 

ez! Tudod-e mit? Jobb lesz, ha aludni mégy; 
ne várd be a vacsorát, az ej folyamán elmúlik. 
Menjünk. 

Felvitt a szobámba s ugy 
tésnek hossza-vége nem leszj 
kissé, saját kezével theát hozott, melyet már ágy
ban fekve ittam ki. Ugy szintén meleg ruhát is 
kerített a számomra. Nagyon meghatott, megle
pett ez a gyöngéd gondoskodás, s talán a nap 
folyamán annyira felhangolt a kirándulás és a 
láz is, hogy búcsúzóul forrón, erősen megöleltem 
őt, mint leghívebb, legbensőbb barátomat és 
gyengülő szivembe most már összefutott minden 
benyomás; már már pityeregni kezdtem, keblé
hez simulva. 0 is észrevette meghatott voltomat, 
s úgy- tetszék, hogy kissé maga is elérzékenyedett. 

— Te nagyon jó fiúcska vagy, — suttogá, s rám 
függeszté mozdulatlan szemepárját, •— kérlek, ne 
neheztelj én reám. Ugy-e, nem fogsz hara
gudni rám ? 

Szóval benső, hü barátok lettünk. 
Meglehetősen korán volt, midőn reggel fel

ébredtem, de már a nap derült fénynyel önté el 
a szobát. Ép egészségben, jó kedvvel ugrottam 
ki a nyoszoiyából, mintha a tegnapi lázban szen
vedő nem is én lettem volna, és kimondhatatlan 
öröm uralkodott valómon. Rágondoltam a teg
napi napra és éreztem, hogy egész boldogságomat 
odaadnám, ha uj barátommal, a szökefürtü szép 
asszonynyal ugy összeölelkezhetnem ma is, mint 
az este; csakhogy még nagyon korán volt és 
mindnyájan aludtak. Sebtiben felöltözködtem, le
mentem a kertbe, onnét a ligetbe. Arra iparkod
tam, hol sűrűbb a lombozat, gyantát lehelöbb a 
fák illata, s hova vígan pillant be a napsugár, 
mintegy örvendve azon, hogy imitt-amott mégis 
csak sikerült bepillantania a levelek sűrűjébe. 
Felséges reggel volt. 

Mind tovább és tovább haladva, végre kiértem 
a liget szélére, a Moszkva folyó partjára. Ott 
folydogált kétszáz lépésre tőlem a hegy alján. 
A túlparton füvet kaszáltak. El-elnéztem, hogy a 
kaszásoktól jól neki lendített kaszákat mint Önti 
el a fény, aztán mint tűnnek el azok legott, akár 
a rejtőző tüzkigyócskák; a tövén lemetszett buja 
fü vastag sűrű párnátokban repült oldalra s al-
kotá a hosszú rendeket. Már nem tudom, med
dig álltam így elmerengve, midőn föleszmélve, 
mintegy húsz lépésre tőlem, a ligetbeli tisztáson, 
türelmetlenül kapálódzó paripa okozta nesz 
vonta magára figyelmemet. Nem tudom, akkor 
hallottam-e a ló neszét, midőn lovagja odaért és 
megállt, vagy már sokáig hallottam én azt, de 
hasztalan csiklandozá fülemet, képtelen volt arra, 
hogy ábrándjaimból kiragadjon. Kíváncsian for
dultam vissza a ligetbe s pár lépés után halk, 
de gyors beszéd hangja üté meg fülemet. Még 
közelebb jöttem, óvatosan félretolám tisztást a pe
remező gályákat, s tüstént visszaugrottam a meg
lepetéstől : ismert fehér ruha villant meg szemeim 
előtt s a halk női hang zeneként megszólalt szi
vemben. M* asszony volt; ott állt a lovas mellett,ki 
le nem szállva a lóról gyorsan beszélt vele, s ki
ben legnagyobb bámulatomra N-re ismertem, 
arra a bizonyos fiatal emberre, ki még tegnap 
reggel itt hagyott bennünket s a kiről ugy patto
gott M* ur. Akkor azt beszélték, hogy valahová 
messze, Oroszország déli vidékére utazik, azért 
nagyon elcsodálkoztam, midőn korán reggel M* 
asszonynyal egyedül itt találám nálunk. 

A nő fel volt villanyozva, felhevülve, mint a 
hogyan nem láttam még és orczáin könyek csil-
logtak. A fiatal ember fogta a kezét és a lóról le-
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hajolva csókjaiba füröszté azt. Én már csak a 
válás pillanatának valék tanuja. Látszott, hogy 
sietnek. Végre a férfi bepecsételt csomagot vett 
ki a zsebéből, M* asszonynak nyujtá azt, egy ke
zével átölelte, s mint előbb is, le nem szállva a 
lóról, erős, hosszú csókot nyomott ajkára. Egy 
pillanat múlva megcsapkodá a lovat s mint vil
lám elszáguldott mellettem. M* asszony nehánv 
másodperczig követé szemeivel, aztán elméláza 
és csüggedten indult a ház felé. Azonban pár lé
pés után, mintha föleszmélt volna, sietve szóttárta 
a lomhokat s neki vágott a ligetnek. 

A látottaktól megzavarodva, öntudatlanul siet
tem a nyomába. Szivem hevesen vert. Igazán 
nem tudtam, hányadán vagyok; «ondolataimból 
hiányzott az összefüggés : arra mégis jól emlék
szem, hogy valamiért erős keserv vett rajtam 
erőt. Koronként a zöld lombozaton át fel-felvil
lant fehér ruhája. Gépiesen követem, nyomát el 
nem tévesztem, de annál jobban remegtem, 
hogy ne vegyen észre. Végre a gyümölcsösbe 
vivő útra ért ki. Kis- vártatva kiértem én is, de 
mily nagy vala bámulásom, midőn az ut piros 
fövenyén csomagot pillantok meg; rögtön ráis
mertem, alig tiz percze ezt nyujtá át a fiatal 
ember M* asszonynak. 

Felvettem; mindenfelől tiszta papir, rajta 
semmi irás; alakjára kicsiny, de merev és súlyos, j 
mintha pár ív kemény papiros volt volna benne. ! 

Mit jelentsen ez a csomag ? Bizonyára benne j 
rejlik a titok nyitja. Meglehet, hogy benne volt 
kifejezve mindaz, miről N— ur nem remélhette, ' 

mellére kulcsolt karokkal: meglátszott rajta, hogy 
nagy megfeszítésébe kerül elnyomi gyötrő, két-

gbeejtö bánatát, melyet szemei, tartása, járása 
oly sokat mondón elárulának. Olykor-olykor le
szállt a lépcsőkön s a gyümölcsös irányában be-

| tért a virágágyak közé; szemei türelmetlenül, 
mohón, sőt feledve minden elővigyázatot is, 
kutattak valamit a fövényen és a terrasz 

i környékén. Nem kételkedtem többé: észrevette 
veszteségét, azt hiszi, hogy itt valahol a ház kö
rül elejté a csomagot, — igen igen, ő meg van 
győződve róla! 

Valaki, s utána mások is észrevették sápadt, 
; izgatott voltát. Elkezdték faggatni egészségét 
; tudakoló kérdésekkel, s untatni különféle jó ta

nácsokkal; kénytelen volt enyelegni, nevetni, 
vigságot színlelni. Hébe-korba felpillantott az 
urára, ki ott állt a terrasz végén két hölgygyei 
beszélgetve, s ugyanaz a reszketés, ugyanaz a 
bánkódás vett rajta erőt, melv férje idejöttének 
estéjén is hatalmába keríté volt szegényt. Én pe
dig zsebembe tevén kezemet, erősen szorítám a 
csomagot és távol állva a többiektől, kértem a 
sorsot, hogy M * asszony tekintetét rám fordítsa. 
Szerettem volna megnyugtatni; szerettem volna 
lopva értésére adni valamit. Csakhogy midőn ré
vedező tekintetét rám veté, felrezzentem s lesü-
tém a szememet. 

Láttam gyötrelmeit és nem tévedtem. Máig se 
tudom a titkot, ma sem tudok többet a ligetben 
látottaknál, s az imént előadottaknál. Lehet, 
hogy egészen más természetű viszony ez, mint a 

rándulásról, végre is bevallván, hogy nem jól 
érzi magát. Hála istennek, hogy szinte mindnyá
jan elmentek, legalább nem volt, a ki kérdezös-
ködéseivel, jó tanácsaival alkalmatlankodjék 
Csak kevesen maradtak honn. Ura néhány szót 
mondott neki; neje azt feleié, hogy még ma 
jobban fogja magát érezni, ne nyugtalankodjék 
miatta, lefeküdnie felesleges, inkább lemegy a 
kertbe egyedül... velem . . . S ekkor rám tekin
tett. Nagyobb szerencse nem érhetett! Elpirul-
tam az örömtől; pár pillanat múlva már a kert
ben valánk. 

Ugyanazon a fasoron, ugyanazokon az utakon 
ösvényeken haladott, melyeken nem rég vissza
tért a ligetből, ösztönszerűleg követve előbbi 
nyomait, mozdulatlanul nézett maga elé, le nem 
vévé szemét a földről, kutatott, kérdéseimre nem 
felelt, s talán el is feledé jelenlétemet. 

De midőn szinte odaértünk, hol felvevém a 
csomagot, s hol nyoma veszett az útnak, M* 
asszony hirtelen megállt és halk, fájdalomtól 
elhaló hangon monda, hogy rosszul van, haza 
fog menni. Azonban elérve a kert rácsozatát, 
újra megállt s parányi ideig gondolkodott; két
ségbeesett mosoly jelentkezék ajkain, és erőtle
nül, bágyadtan, elszánva mindenre, megadva 
magát a sorsnak, szótlanul visszatért az előbbi 
ú t r a . . . 

Kínzott a bánat, mert nem tudtam, mihez 
fogjak. 

(Vége köv.) 

8. ábra. 

AZ ESKÜ-KERESZT FELSŐ RÉSZE. 
9. ábra. 

A LÁDA, MELYBEN A KORONÁZÁSI JELVÉNYEK ŐRIZTETNEK. 

hogy az idő rövidsége miatt el fogja mondhatni. 
Hiszen még le se szállt a lóról... Igazán nagy 
volt-e sietése, vagy félt, hogy a búcsúzás perczé-
ben hűtlen fog lenni magához — Isten a meg
mondhatója . . . 

Megálltam, és a sűrűből ki nem érve, az út 
szembeötlőbb helyére vetem azt, úgy okos
kodván, hogy M* asBzony észre fogja venni a 
veszteséget, visszatér és keresni fogja azt. De 
vagy négy percznyi várakozás után türelmem 
fonala elszakadt, ismét fölemeltem a talált cso
magot, zsebembe rejtem, s neki eredtem, hogy 
M* asszonyt beérjem. A gyümölcsösben, a nagy 
fasorban értem utói; egyenest haza tartott, já
rása gyors és sietős vala, mély gondolkozásban 
földre suté szemeit. Nem tudám, mit kezdjek. 
Hozzá menjek, átadjam neki ? Annyi volna ez, 
mint értésére adni, hogy mindent tudok, min
dent láttam. Elárulnám magam az első szó
nál. S mint fogok a szemébe nézni? Minő sze
mekkel fog tekinteni reám ő is ?. . Egyre vártam, 
hogy felocsúdik mélázásából, keresni fogja az el
vesztett csomagot és vissza fog térni, a honnét jött. 
En ekkor észrevétlenül az útra dobnám a csoma
got s ő megtalálná. De nem! Már-már a házhoz 
értünk: már észrevették őt. . . 

Mintha összebeszéltek volna, ezen a reggelen 
korán keltek mindnyájan, mert hogy a tegnapi 
balul sikerült kirándulásért kárpótolják magukat, 
tudtomon kivül ujat gondoltak ki. Mindnyájan 
kirándulásra készültek, a terraszon reggeliztek. 
Késtem vagy tiz perczet, hogy ne lássanak M* 
asszonynyal együtt, megkerültem a gyümölcsöst, 
s más oldalról kerültem a ház elé. A szegény nő 
alá s fel járkált a terraszon sápadtan, izgatottan 

minőnek első tekintetre látszik. Lehet, hogy ez 
a csók a búcsúzás csókja vala, talán utolsó, 
halvány jutalom a nő nyugalmának, becsü
letének hozott áldozatért. N— elutazott; ta
lán mindörökre elhagyá őt. Aztán meg ez 
az irat, mit zsebemben szorongatok, ki tudja, 
mit rejt? Ki legyen itt a biró, s kitörjön fe
lettök pálczát? Pedig, és ebbe nem kételkedem, 
a titok váratlan leleplezése villám csapás volna 
e nő életének folyásában. Még jól emlékszem 
arczára, minő volt ebben a pillanatban; többet 
szenvedni már nem lehet. Érezni, tudni, élni 
abban a meggyőződésben, lesni, mint a halál 
óráját a halálra itélt, hogy nem telik belé egy 
negyed óra, talán pár perez sem, a napfényre 
kerül minden, a csomagot valaki megtalálja, 
felveszi, rajta nincs irás, illetlen kezek felbont
ják, s akkor . . . és akkor? Van-e erősebb bünte
tés annál, mely ő reá vár? Ott járt-kelt jövendő 
bíráinak közepette. Egy pillanat még, s mosolygó, 
hízelgő arczaikon felvillan a vészes, kérlölhetlen 
harag. Gúnyt., kárörömet, hideg megvetést fog 
olvasni az arezokon, aztán ráborul életére az örö
kös, csillagtalan éjszaka... Csakhogy én akkor 
nem értem föl észszel mindezt úgy, mint már 
ma. Gyanithatám, sejthetém-e, vagy vele együtt 
szenvedheték-e a veszély miatt, melyet nem ér
tettem? Bármit rejtsen is a titok, ezek a gyöt
relmes pillanatok, melyeknek tanuja valék me
lyeket soha el nem feledek, sokat megváltának 
ha ugyan volt valami megváltani való. 

De ím' elhangzott az indulásra való felhívás • 
víg sürgés-forgás támadott; mindenfelől pajzán 
beszed es nevetés hallatszott. Két perez múlva 
üres lett a terrasz. M* asszony lemondott a ki-

EGYVELEG. 
* Ezredik kiadásban jelent meg ez évben a 

a német biblia a hallei úgynevezett Canstein intézet
ben, melyet Canstein gróf 1712-ben tisztán olcsó 
bibliák előállítására alapított. Az intézet fennállása 
óta 6V4 millió bibliát adott ki; működésben van 8 
gőzgép és 3 gyorssajtó; a hivatalnokokon kivül van 
90 szedő s más munkás. Az intézet ma már önmagát 
tartja fenn adakozások nélkül. Megemlítjük ezzel 
kapcsolatban, hogy a londoni bibliaterjesztő társaság 
naponkint mintegy 5000 példányt állít elő. 

* A franczia uralkodók palotáit és kastélyait, 
melyek a köztársaság alatt meglehetősen elhanya
golt állapotba jutottak, a mostani franczia közokta
tási miniszter hasznosítani akarja. így a versaillesi 
palotát és a Trianont a Louvre egyik kiegészítő ré
szévé óhajtja a kormány alakítani, s ott képtárt ren
dez be ; a fontainebleaui kisebb termekben a nemzeti 
könyvtár egyes részei helyeztetnek el, melyek Pa
risban már nem férnek el. Pauban és Compiegne-ben 
pedig muzeumokat állítanak fel. A franczia monar-
khikus lapok gúnyosan említik fel ezen átalakításokat 
s azt mondják, hogy mindezt a köztársasági kor
mány azért teszi, hogy a restaurácziót megakadá
lyozza, mert ugy gondolkozik, hogy ha az uralkodónak 
nem lesz palotája, akkor nem is kivan majd senki 
uralkodni. 

* A kölcsön-könyvtárak száma az Egyesült-álla
mokban állítólag 4000, összesen mintegy 15 millió 
könyvvel, s ezek évenkmt 600,000 dollár olvasási 
dijt szednek be. 

* Nagy méhtelepek vannak Texas állam Uvalde 
megyéjében, melyet Texas «méztartományának»is 
szoktak nevezni. Két gazda a jelen évben több mint 
20,000 font mézet adott el. Egy más gazda 10,000 
fontot eladott s még legalább ugyanennyi készlete 
van. A küldemények a világ minden részébe mennek. 
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1. Koszoruvásár a temető bejáratánál. 2. A sírok feldíszítése. 3. Deák Ferencz sírjánál. 

HALOTTAK ÜNNEPE A BUDAPESTI KÖZTEMETŐBEN. 

A TEMETŐK NAPJA. 
A múlt hét a halottaké. Vásári zaj a temetőbe 

vezető utvonalakon, fuladásig telt lóvasúti ko
csik, hervadó koszorúk illata az utczákon, itt-
ott ruganyos uri hintók, fedeleiken virágerdőt 
emelve, egy-egy lecsorduló köny a bánatos ar-
ezon: ime a halottak napjának képe Buda
pesten. 

A koszorú-árusok felütik sátraikat a temető 
bejárata előtt és egész sokadalom képét nyújtják 
áruikkal. Az őszi nap hideg sugara keretébe vonja 
a képet s a nap krónikása még egyszer számon 
kéri, mennyivel lett gazdagabb a temető ós sze
gényebb az élet akidőlt jelesek sora által. 

Az idén talán a szokottnál is látogatottab-
bakká, ha nem is ünnepélyesebbekké alakultak 
a fővárosi temetők. Ritkán volt a halálnak oly 
dus aratása Budapesten, mint a lefolyt hóna
pokban. De az emlékezet mécse alig nyert lát
ható alakot ezúttal a frissen hantolt sírokon, a 
hatóság intézkedése bezáratta négy órán túl a 
temető-kerteket s elszakította az élőket halot-
taiktól. Künn a sírok sötét tömkelegében nem 
derült föl az éj ez idén az ott pihenőknek; ke
gyeletlen lábak nem taposták le a domború 
hantokat, s vájjon kevésbbé bensővé, kevésbbé 
Meghatóvá vált e ez által a szeretet gyász-
ünnepe a keresztény hagyományok iránti hűsé
gében? 

Mert tévedés volna azt hinni, hogy a halot
tak napiának ünnepe egészen keresztény eredetű. 
Századokkal ezelőtt, még mielőtt Armorica tölgy
edéi tanúi lettek volna Caesar légionáriusai di
adalmenetének, november első estéje legünnepé
lyesebb volt az egész druida évben; ekkor oltották 
« és szították fel újra a szent tüzet a természet 

halálának és felujulásának zálogául es ekkor 
gyülekeztek az éven át meghaltak lelkei a ha
lottak vizének partjaira, hogy átkeljenek a szent 
szigetre, Samhannak, a halottak birájának ret
tegett szine elé. Ez a hagyomány Francziaor-
szágban még az urnák 999-dik évében is élt, s 
oka lehetett annak, hogy az egyház, régi elvei
nek megfelelően, mely szerint inkább átsajáti-
tani igyekezett a pogány előítéleteket, mintsem 
kiirtani, november másodikát, mint a Minden
szentekre következő napot választotta azok em
lékezetére, kik az igaz hitben haltak meg. 

Maga a Mindenszentek napja sem esett 
egyébiránt mindig egyazon időre. Egész a 
837-ik évig május 1 én ünnepelték s IV. Bonifá-
czius pápa alapította, mikor Phocas császár meg
engedte neki <i 10-ben, hogy a római pantheont 
a szűznek és minden vértanuknak szentelje. 
Csak S37-ben IV. Gergely pápa tette át a Min
denszentek ünneplését november 1-ére, mivel 
ugy vélekedett, hogy ez évszakban, midőn az 
aratás már betakarítva lett, a hívek jobban rá
érnek a Rómába zarándoklásra. A különböző 
országokban ez alkalommal ünnepelt szentek 
nevei közül említsük fel esak a következőket: a 
burgundi szent Benignus, szent Anstremonius, 
szent Caesar, szent Móricz, szent Marczell pá
risi püspök, szent Harold, dán király, ki 980-ban 
szenvedett vértanúi halált stb. 

Halottakért tartott isteni tiszteletek tehát 
már 1000 év előtt sem voltak uj dolgok, s 
katholikus irók több-kevesebb valószínűséggel 
távoli időkre vezetik vissza, sőt metzi Amalaire 
egész Anacletáig szent Péter ötödik utódjáig a pá
pai széken. De mégis II. Sylvester pápának lön 
föntartva, és pedig a clugny-i szent Odilo taná
csára, hogy az egész keresztény világra nézve meg

állapítsa egy ily ünnep idejét, mely azóta minden 
felsőbb kényszer nélkül is nem szűnt meg egyike 
maradni a legnépszerűbb és legmeggyökerezet-
tebb egyházi ünnepeknek. Megjegyzendő még, 
hogy szent Odilo nagy eszméjét a halottak álta
lános emlékezetének megülésére imádkozással és 
alamizsna-adással, erősen elősegítette ugyanazon 
időben egy jámbor zarándok azon hirlelése, hogy 
az Etna hegylakói hallották a sátánt üvölteni a 
föld mélyében azon lelkek után, melyeket ki
szabadított körmei közül a papok közbenjáró 
imája. 

Ez idő óta Európa minden részében megülik 
a halottak emlékezetét, sőt vérmesebb és politi-
zálóbb hajlamú népnél, mint épen nálunk és a 
francziáknál is, rendszerint nem kerülik ki a 
kínálkozó alkalmat arra sem, hogy az egyházi 
eredetű ünnepet némileg politikai jellegű tün
tetéssé minősítsék a nemzet elhunyt nagyjai és 
vértanúi sirja felett. így, mint rendesen műiden 
évben, az idén is megkoszorúzta egyetemi ifjú
ságunk Deák, Batthyányi, Forinyák, Woro-
nieczky, s a vértanuk sírjait. 

Legnagyobb czeremóniával ülik a halottak 
napját Kómában, a Campo Sartton. A nap csak 
oly fényesen süt még mint nyáron át, a nélkül, 
hogy a nyár emésztő hőségével birna. A San-
Lorenzoi zarándok-templomhoz vezető, fákkal 
szegélyezett keskeny ut egész nap kocsikkal 
van benépesülve, melyek versenyt ügetnek a 
a lóvonatu vasúttal. Róma mindkét nembeli 
megszámlálhatatlan koldusai elhagyják szokott 
templom-kuczkóikat s betöltik az útszélt, egy
más mögött haladva szakadatlan sorban, mi
közben siralmas nyöszörgéssel nyújtják ki kezei
ket, vagy zörgetik perselyeiket. A temetőkben 
minden zsúfolva van. A pompás családi sirok, 
diszes freskóikkal vagy márvány-szobraikkal, 
immortel-koszoruktól zöldéinek s tarka lámpák 
fényében ragyognak. De a középen levő szegé
nyebb síroknak is mind megvannak a magok 
szerény koszorúik és égő lámpáik, itt-ott egy-
egy jelképes festéssel, vagy emlékverssel. Ter
mészetesen a politikai háttér Rómában sem 
hiányzik egészen. Itt az egyház szolgálatában 
Mentanánál elesettek sírjaira tesznek koszorúkat, 
ott a buzgó köztársasági Avezzana sirkövét éke-
sitik fel, de az ünnep komoly hangulatát és össz
hangját egyik sem zavarja. 

Majd kialudni kezdenek a pislákoló lámpák a 
hantokon, esak itt-ott csillannak fel még, mint 
világító bogarak a bokrok között. A tömeg las
sanként szétoszlik, s mindenki megilletődéssel 
tér haza, mert az útszéli osteriák ilyenkor mind 
zárva vannak s nem foly a vino padronale a 
piszkos szinü asztalokon. Már a hold is elönti 
sugarával a San Lorenzo homlokzatát, s a San 
Ciriacai régi katakombát, mire az utolsó látogató 
is elhagyja a temetőt. Másnap a Santa Maria 
dclla Pacc népszerű templomában & kedvencz hit
szónok buzgó beszédben vagy a dotto és indotto 
közötti dramatizált dialógban festi le az oszthat-
lan egyház hármas irányát, mely harezol a föl
dön, tűr a sírban és diadalmaskodik végül a 
mennyországban. 

Róma után Paris fektet legnagyobb súlyt a 
halottak kultuszára. Nem halottak napján, de 
az évnek bármelyik köznapján is átlag nyáron 
11,(»00, télen pedig 9000 a párisi temetők láto
gatóinak száma. Ez a szám a párisi temetők 
egy speczialistája, Maximé Du Camp számítása 
szerint halottak napján még rossz idő esetén is 
felrúg közel í-00,0<)0-re. A milyen állhatatlan, 
felületes, skeptikus és gondatlan nép a párisi, 
ép ugy szereti halottjait. Talán ez az egyetlen 
szentimt-ntalizmusa az eletvidor franezia szel
lemnek. 

A budapesti temetők idei látogatói ezúttal az 
íij temetőt is bevonták kirándulásaik körébe. 
Természetesen ezúttal meg csak gyéren volt 
publikuma, alig egy-két szál hervatag koszorú 
leveleit himbáltatta az egyszerű fakereszteken a 
novemberi szél, de ha a jövő év is a jelenlegi
hez hasonló lesz, esztendőre majd benépesül 
jobban ez is. Ezek az új kiadások, melyeket a 
halál rendez gyászos művéből, fájdalom, nagyon 
kapósak, s Budapestnek eddigi hat temetője 
még nem is oly ijesztő szám aránylag Paris 
busz temetőjéhez képest, melyek már tömve 
vannak, s London némely külvárosi temetőjé
hez, minők a Bufield Fields és St. Pancras, 
melyek már egyenesen a házak közé benyúlnak. 
Igaz, hogy a párisi új Méry-sur-Oise-i temető 
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több mint 1000 holdnyi kiterjedésben, s hol még 
a közköltségen eltemetettek is az annyira irtó
zott ofosse commune» helyett tágas, jó sírban 
pihenhetnek •—• készen áll és négy századra van 
számítva, mig a miénknek talán százados jubi
leumát sem adatik megülnie, s ha megülné is, 
ki tudja, megérné-e, hogy legalább rendes lóvo-
natu közlekedés könnyítse a kegyelet adójának 
lerovását ? 

Nem lehet csodálni e kényelmetlenségi tekin
tetből, ha a főváros lakosságánál nagy idegen
kedés legyőzésébe kerül az új temetkező hely 
megszokása, s ha nem egy vagyonos lakos már 
szép összeggel váltotta volna meg jogát a régi, 
kényelmesebben megközelithetőhöz; természe
tesen sikertelenül. Valóban nagy városainknak 
alig marad más választása temetkezésben, mint 
a hullaégetést honosítani meg, vagy pedig oly 
helyen állítni fel új temetőket, hol legkevesebb 
alkalom nyilik a szomszédság megfertőzésére. 

Ez a nagyvárosok állandó veszélye. A párisi 
es környékebeli kutak nagy részéről ki van mu
tatva, hogy temetői vizzel telvék. Nem csoda, 
ha a temetők igy a kholera és typhoid veszélyé-
nek állandó fészkei. Egyikében ezeknek, a Mont 
Parnasse-on úgy találták, hogy az alantabban 
fekvő hullák csaknem teljesen épek maradnak, 
mig a föntebb fekvők rövid idő alatt csontvázakká 
válnak. Egy másikat, az Innocents nevű temet
kező helyet, orvosilag már 1550-ben elzárni 
rendeltek a tultömöttség okáért, a mikor jár
ványos lázbetegségek kezdtek uralgóan fellépni a 
környéken, de csak 1780-ban zárták be végleg, 
ekkor is csak azért, mert egy erős zápor után egy 
szomszédos házfal bedőlt, s a lakónak pinczéjét 
elárasztotta hullákkal. Nálunk a kerepesi ut 
külső környéke ismeretes otthona a járványos 
lázaknak s a közeli kutak ivóvizéről is tudjuk, 
hogy derekasan megtette a magáét a kholera 
állandósítására. 

S van még egy főleg kedólyi oldala a temető
kérdés megoldásának. Ez az, hogy a temetőknek 
úgynevezett költészete meglehetős merev ellen
tétben áll a modern közegészségi igények köve
telményeivel. Az aesthetikai hajlam, a borongós 
kópzelődés nem igen nyer tápot az ujabb teme
tői építkezés száraz parczella-rendszerén, mely a 
temetői vadont czivilizálja, s czérnaegyenes és 
szabályosságu utczaközökre osztja. Régibb teme
tőink e tekintetben utolérhetlen fölénynyel bír
nak s ez igy van másutt is. Mi képzelhető sivá-
rabb látvány a bécsi Central-Friedhof kopár 
pusztaságánál! Semmi, a mi a halál rettentő 
nihilizmusát enyhítené benne; egy megoldott 
geometriai feladvány, ott a hol az elme nem a 
mathezis, hanem a vallás és bölcselet x-ét keresi. 
A világ legszebb temetője hírében álló párisi 
Pőre La Chaise-nek is csak régibb részei szépek, 
az ujabb mindenütt kopár, sivatag, visszariasztó. 
Vegyük hozzá, hogy Parisban egyetlen sírkőre 
sí m alkalmazható felirat a hatóság előleges en
gedélye nélkül. Valóban csak az van még hátra, 
hogy sírkő se legyen emelhető, a nélkül, hogy 
tervrajzát az építkezési tanács előbb helyben ne 
hagyja, s meglesz, a mitől az életben annyira 
rettegünk — a czenzura a halálban. 

A hullaégetés hivei meg is vannak győződve, 
hogy mindezek a problémák csak az ö mal
maikra hajtják a vizet — vagyis hogy alkalmazva 
mondjuk: kemenczéikre a parazsat. Es e teme
tőkre való hivatalos megemlékezés minden na2>ja 
jobban megérleli bennük azt a hitet, hogy 
a hullaégetés csakugyan égető kérdése a kornak. 

S—m. 

A KORONA ELREJTÉSE 1849-ben ÉS FÖLTALÁLÁSA 
1853-BAN ORSOVÁNÁL. 

Ipolyi Arnoldnak «A magyar szent korona és koroná
zási jel.ények története es műleírása* ezímű művéből. 

Midőn István nádor elhagyta az országot, föl
merülvén állítólag az álhir, hogy a koronát ma
gával vitte, az országgyűlés bizottsága az ügy 
vizsgálatára kiküldve, a koronát helyén találta. 

1848 deczember 30-án a honvédelmi bizott
ság meghagyásából annak elnöke nyílt rendeletet 
intézett Bónis Sámuel képviselőhöz, őt mint or
szágos biztost kirendelve, hogy Ürmónyi Ferencz 
koronaőrt felszólítsa a koronának s a többi koro
názási jelvényeknek vele egyetértöleg, vagy nél
küle is, őrizet mellett egyelőre Debreczenbe, 
azután pedig oda, hová tanácsosnak látaudja, 
elszállítására. Bónis budai lakásáról rögtön a 
várba ment, hogy Ürményi koronaőrt értesítve, 
a korona átvételére a készületeket megtegye. De 

egyelőre a Dunán áthozatala nagy nehézségekkel 
járt. A Duna beállott volt, a legszükségesebb 
közlekedést a lánczhid tartá fenn, melyre még 
csak ideiglenesen nagyjából voltak padlók lerakva 
az ágyuk átszállítására, mit a hid végén ki nem 
egyenlített mély üreg nehezített. Bónisnó asszony
ság e végett átment a kormányelnökhöz, hogy 
őt e nehézségekről tudósítsa. Azonnal kiadatott 
a rendelet az üreg betöltésére, és Bónis saját 
üveges hintójába fogatott, hogy a koronát rajta 
áthozzák. Azalatt Bónis a koronát átvéve, kísére
tére a koronaőrség huszonnégy gránátosát kiren
delve föleskette. A hintón azonban a korona 
ládája csak ugy fért el, hogy az üvegek levétet
tek, s mind a két felől oldalt menő őrség a ládát 
tartva támogatta. Ekkép Sz. István koronája 
mintegy első szállíttatott volna át a lánczhidon. 
Bónis a koronát a vasúti indóházig kisérte, hol 
külön vonatot rendelt számára Szolnokig. Innét 
Debreczenbe szállítva, ott Kossuthnak átadta, s 
miután kormánybiztosnak neveztetett ki Sza
bolcsba, a korona őrizetétől is megvált. 

Azontúl Debreczenben letéve volt, mindaddig, 
míg a kormány székét ismét Pestre tette át. Mi
dőn 1849-ben a kormány kénytelen volt újra 
Pestet elhagyni, a korona biztosságba helyezése 
is megint szóba jött a miniszterek közt. Szemere 
Bertalan belügyminiszter erről s a korona azon-
túli viszontagságairól részletesen tudósít napló
jában. Duschek pénzügyminiszter e szerint a fő
városban kívánta hagyatni. Kossuth hasonló vé
leményben volt. De Szemere ellenkezett s magá
nak átadatni követelte továbbszállítás végett. 
Duscheknek azt titokban, mint iratládát kellett 
volna átadni a titkárnak, de tartalmát ez előtt 
felfedezte, a titkár ezt azonban hallgatással tit
kolta. A láda három lovas szekérre téve más titkár 
kíséretében Szegedre vitetett, minden kiséret nél
kül, hol Szemere szállásán letétetett. Szemere 
Szegeden üres házat akart venni, hogy annak 
szobaföldében, úgymond, elrejtse, de a megbízott 
hanyagsága miatt nem ért czólt. 

Július végén Szemere Biharba, Görgei táborába 
menet a koronát Nagy-Váradra vitette, hol a 
püspöki lakban volt letéve, innen Aradra mene
külve, ott szobájában tartotta. Augusztus 10-én, 
hogy a korona ládája tartalmáról meggyőződjék, 
felnyitotta lakatos segélyével, mert a középső zárt 
nem volt képes felnyitni. A ládában a jegyzék 
szerint mindent rendben talált, s tárgyait egyen
kint kiszedve, mivel azokat az előtt soha nem 
látta, mindent jól megvizsgált. Hallván egykor, 
hogy V. Ferdinánd király alig birta fején viselni 
súlya miatt, saját fejére téve, meggyőződött, hogy 
nem viselésre való. Ezután visszarakott mindent, 
de, úgymond, rendetlenül, nem oly szépen mint 
találta. A pallos különösen nem akart beférni; 
ugy emlékezett, hogy hegye talán le is tört. A 
többi zárt lecsukta, de a födelén levőt nem volt 
képes rázárni. A láda durva vászon-zsákkal volt 
behú'.va, melynek elejére a korona s évszám 
1. 16 . . . volt festve, amit nehogy felismerhető 
legyen, ollóval levakart. Kossuth s a többi mi
niszterek, mint megjegyzi, a koronával ne m gon
doltak és Szemerének a temesvári csata elvesztése 
után tett kérdésére, hova rejtse a koronát, az 
előbbi az aradi várban kívánta hagyni. Szemere 
félve, hogy ott leghamarabb juthatna az ellen 
kezébe, a mint Batthyányival Bem táborába Lú
gosra menekedett, itt próbálta a koronát elrej
teni. De itt sem sikerült. Tovább sietve. Karán
sebesre vitte, hol Fülepp kormánybiztosnak adta 
mint fontos iratokat magában foglaló ládát, ki 
vállalkozott ipja, Hoffmann egyik bányájában 
elrejteni. De ez is siker nélkül hozta vissza, okul 
adván, hogy a bányamunkások figyelmét nem 
kerülhette ki és hogy egy uri asszony udvarán 
etetvén, bár a láda a szekéren szalmával volt 
fedve, azt kérdé tőle, vájjon a ládában a magyar 
korona van-e? Miért Szemere Füleppet azzal 
gyanusítá, hogy a titkot akarta tőle ez által- ki
tudni. A hadsereg már mindenfelé lerakván a 
fegyvert, Szemere is a határra, Orsovára sietett, 
hol a korona mindinkább terhére lett, mert sem 
megsemmisíteni nem akarta, sem elrejteni nem 
tudta. Közölte a helyzet nehézségét Batthyány-
val. De ez nem érdeklődve, úgymond, azt vála
szolta volna, hogy törje össze vagv vesse a Du
nába. 

Szemere végre az elásatásra szánta magát. 
Tartalmát egyenként azonban félt elásni, ne
hogy a tárgyak megromoljanak. A súlyos ládával 
pedig egyedül nem birt, közölte azért" szándékát 
Grimmel, Házmánnal, ki,úgymond, jellemszilárd 
ember, és Lórodival, ki becsületes magyar, kérve 

őket, hogy a fontos ládát, mely az ország jöven
dőjére tetemes befolyással lehet, neki elrejteni 
segítsenek. Tetszett neki, úgymond, a gyöngédség 
részökről, hogy nem kérdezték, mit rejt a láda? 
Egyelőre valamely a harczok miatt lakóitól elhagyót 
üres házba szállíták, hol egy szoba alját kiásva 
a földbe eresztették, föléje tüzet rakva, hogy an
nak hamuja a föld frisseségét eltakarja, Ez tör
ténhetett aug. 22-én Másnap megtekintették a 
helyet, tartva tőle, hogy talán meglesettek. S a 
földszint valóban féllábnyira megbolygatva, fel
ásva találták. Újra fölvették a ládát, szekérre 
rakták és másnap a kiválasztott füzesbe vitték az 
Oláhországba vezető úttól balra, közel egy elha
gyott fahid helyéhez, hol fáradságos munka után 
két fiatal fa közé a földbe ásták. Egyenként men
tek ki a helyre, szállásukon pedig foglalkoztatták 
a cselédséget, hogy észre ne vegye és biztosabban 
járjanak el A füzes az elrejtésre igen alkalmas 
volt, mindenféle vadkomló és kúszó növény 
körülök sürü sátort vont. Váltva őrködtek is a 
munka alatt, a víz által járt földre gazdagon ta
lálható növényt s faághulladékot hordtak össze 
vele a földet behintették. Áldomásul, úgymond, 
fogadást tettek, hogy a helyet fel nem födözik, 
míg vissza nem térnek s míg erre Szemere őket 
fel nem hatalmazza. Grimm, mint jó rajzoló, le
rajzolta táját, s a lapot Szemerének adta át*. 

Szemere, mielőtt Viddinből menekült, gróf 
Batthyány kérésére felfödözte neki Fülepp előtt 
a korona elásása helyét, mit mind ketten előtte 
följegyeztek. Elbeszélte később gr. Teleki László
nak is Parisban. Es mire a korona fölfedeztetett, 
elárulásával gr. Batthyány Kázmért, nejét vagy 
testvéreit gyanusítá, mert azt tartotta Karger őr
nagy általi felásatása körülményeinél fogva, hogy 
ez csak ily tudomás által, és nem saját felfödö-
zéséből jöhetett rá a helyre. 

Házmán elbeszélése és Szemere gyanúsítása 
szerint nyilván Kossuth is megtudta az elrejtett 
korona helyét. Mert ámbár 1849. november 
1-én Viddinben kibocsájtott proklamácziójá-
ban azt irta: «Mi a magyar koronát illeti, 
azt egy országgyűlési bizottság lepecsételte s 
úgy adta a felelős miniszter • őrizete alá, ki an
nak biztosságba tételéről kötelessége szerint gon
doskodott," — mit Szemere idézett leűásában 
tagad; mind a mellett később Kossuth, mint 
Házmán gyanítja, Lórodi közléséből értesült a 
korona hollétéről. Házmán ezt Kossuthnak kér-
dezősködéseiből es szemrehányásaiból, hogy neki 
felfödözni nem akarta, észrevette. Házmán gya
nítja, hogy Lórodi, ki neki többször elmondotta, 
hogy a korona rejtekhelyét fel kellene födözni, 
valószínűleg többekkel közölte. Szemere is ezt 
megtudva, Lórodit hasonlóval gyanusítá, vala
mint Kossuthnak küldötteit, kik állítólag bejöt
tek volna a koronát keresni s ez által is helyét 
elárulhatták. De mindezek egyszerű gyanúsítá
sok. Felfödözésének titka nem ismeretes. 

Az elásott szent korona feltalálásának körül
ményei az akkori hirlapi tudósításokból és fel
vett jegyzőkönyvekből azonban már is részlete
sebben jutottak köztudomásra. A kormány által 
a szent korona feltalálására tett vizsgálatokból 
kiderült, hogy a menekülők által Orsovára hoza
tott, majd Orsován Theodor György házában té
tetett le, s innét éjnek idején Csernapatakon át 
az oláhországi határ felé vitetett, s hogy az ille
tők Orsován vásárolt ásóeszközöket is vittek ma
gukkal. De a vizsgálat egyelőre nem vezetett to
vábbi nyomra. Egyideig még Szászka és Oravicza 

* Részletesebben és pontosabban beszéli ezt Ház
mán, Szemerének fentdicsért miniszteri osztályfőnöke 
és helyettes államtitkár, ki személyesen volt sz>es 
ezeket velem közleni. Szemere Orsovára jövet előtt 
mások előtt titkolni kivánta a láda tartalmát,jazt egy
szerűen fontos irományokat tartalmazónak mondván. 
Házmán azonban tudtára adta, hogy benne a koronát 
gyanítja. Mire elpanaszolta, hogy nem tudja hová rej
teni és kénytelen lesz azt a Dunáb < vetni. Házmán az 
ellen állást foglalt, kimondván, hogy ebben őt a töb
biekkel megakadályozza. Azután rábírta, hogy az elha
gyott házból vegyék fel és biztosabb helyre rejtsék. A 
korona felvéve kis szekórkén állott az udvaron. Ház
mán és Lórodi kimentek a vidékre, hogy az elásásra 
alkalmas helyet keressenek. Mire az előbb említett 
helyet feltalálták, hogy a korona kivitele fel ne tűn
jék, Házmán fogatot keresett s Egresi Gábornak el
adásul kínált lovait azon ürügy alatt átvette, hogy Sze
merének szüksége lévén rajok, azokat előbb az udvaron 
levő szekérbe, melyen a koronaláda volt, rnegpróbála-
s 1 befogják. A szekérre azután mind a négyen felöl
tek. A ládára Grimm és Lórodi, elől a lovakat hajtva 
Házmán és melléje Szemere ült. A kijelölt csalitos s vrz-
járta, iszapos, homokos helyen azután elásták. A »* 
vágatási jelet véstek. E fa, a híd és a korona elasatas' 
helye háromszöget képeztek. Hasonlóan beszélte ezt e 
a jelen volt Grimm is, még 1862 ben Konstantinápoly
ban, hol akkor mint menekült tartózkodott. 
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közt, utóbb téves nyomon s feladások folytán 
Debreczen és Nagy-Várad között, majd az or
szág más vidékein is sikeretlenül kerestetett. Az 
1853-dik év tavaszán azonban állítólag határo
zottabb feladás által jutottak volna nyomába. 
A keresésevei megbízott Karger Titus őrnagyhad
bíró hosszabb időn át folytatott kutatásai után 
megtaláltatott Orsova és Cserna mellett a Du
nánál, mely itt a szerb és oláh föld felé a ha
tárt képezi ; Aliion hegy aljában levő ligetnek 
a szem elől elrejtett csúcsában, hol most a 
szent korona feltalálása emlékére emelt ká
polna áll. 

A kutatók végre a fákon mesterséges jeleket 
vévén észre, alattuk pedig órakulcsot és kapa
nyelet lelve, e helyen újabb ásatáshoz fogtak 
szeptember ü-dikán. * Mire szeptember 8-dikán, 
a Boldogságos Szűz születése ünnepén, reggeli 
nyolcz óra után elásott ládára akadtak. A felnyi
tott láda kívül-belül rozsdás és nedves volt a 
mocsáros helytől. Benne voltak a koronával 
együtt a többi koronázási jelvények. A korona 
ugyan a tokban sértetlen volt, hasonlóan a mel
lette fekvő jogar. Ellenben a kard nagyon meg
rozsdásodott, az országalma aranvozása megsö
tétedett. A legfelül kifordítva fekvő szent István
palást nedves volt, valamint a bársonypárnák is, 
melyeken az ékszerek a koronázáskor vitetnek; 
alattuk voltak a harisnyák, a saruk elfeselve, 
és szalagok. Míg alul a láda fenekén rothadt nő-
köpeny-darabok, nyeregszerszám s egy pár át
nedvesedett okmány feküdt. 

A föltalált szent koronáért és a többi jelvé
nyekért hadi gőzös rendeltetett, hogy Budára 
felvigye. ((Lehetetlen szavakban kifejezni'. — 
irja a Pesti Napló, jelentve az eseményt — «a 
közmegindulás fokát és mélységét, mely az iker-
fövárost a meglepő édes hírre áthatotta A falra
gaszok által felvillanyozott népség késő estig fel
hevültén hullámzott az utczákon, mint azt a nagy 
események perczeiben látni szoktuk.» A gőzöst 
azonban Buziásnál zivatar érvén, útjában meg
késleltette, s a szent korona fogadására elrendelt 
ünnepélyességeket is egy nappal későbbre kellett 
halasztani. Számosan érkeztek azalatt a főurak 
közül is Budapestre, kik a kormányzó lőherczeg-
gel és a bibornok-primással gőzösön siettek a 
Promontornál kikötő hadigőzös elé, hol a jelvé
nyek hiteles jegyzőkönyv mellett leltároztattak, 
melyet a jelenlevők, számra mintegy ötvenen 
aláirtak. ** Miután a jelenlevőknek a szent ko
rona azon kérdéssel előmutattatott: vájjon fel
ismerik-e azt, mint az ország szent koronáját? 
a kérdést mindnyájan igenelvén, a szent korona 
a megjelenteknek csókra nyújtatott. Ezután le
térdelve, hálaima mondatott, mig az egybegyűlt 
nép a parton hangoztatá a *Téged Isten dicsé-
rünk» hálaéneket; a hajókról pedig s a Gellért
hegyi erődről, várbástyákról ágyudörgések üd-
vezlék a koronát. 

Másnap reggel szept. 16-án a hadigőzös á 
szent koronával a pesti oldalon kötött ki, hol a 
kormányzó, az összes hadi és világi hatóságok 
megjelentek a szent korona átvételére, mely in
nét udvari diszfogaton a polgárság, tanuló ifjúság 
és czéhtestületek között nagy pompával és ágyu
dörgések közt vitetett fel a budai vár királyi pa
lotájának sz. Zsigmond kápolnájába. A kor
mányzó s az ország prímása, a papság s oda 
gyűlt hatóságok élén fogadták és fényes isteni 
tisztelet tartatott, mely után a korona a közönség 
számára kitétetett. Míg másnap ugyanazon fé
nyes kiséret mellett a szent korona vasúttal 
Bécsbe vitetett. A vasút állomásain mindenütt a 
vidék díszküldöttségei s a népség tisztelkedtek, 
kiknek az ország prímása vasúti kocsiból a szent 
koronát előmutatva, azzal áldást adott. Bécsbe 
megérkezve, hasonló fényes ünnepélylyel fogad
tatott s itt az udvari méltóságok kíséretében a vár
palota kápolnájába vitetve tétetett le. Az uralkodó 
másnap egész kíséretével fogadásra ment az udvari 
kápolnába, hol ismét a szent korona s a többi 
jelvények kitétettek, s hálaistenitisztelet tartatott. 
A kincstárba letett szent korona azután másnap 
szept. 20-án hasonló ünnepélyességek között 
vitetett vissza a vasúttal Budára, s a vasúttól a 

* Házmán és Szemere szerint e tárgyakat nem ők 
hagyták e helyen. 

** H jegyzőkönyv csak annyiban tér el az előbbi 
leltártól, hogy a korona alá tartozó föveget külön 
emliti; azután hat darab selyemszövetet, a nyereg
szerszám helyett két hevedert és két rozsdás kengyel
vasat, egy köteg a nedvesség miatt olvashatlanná vált 
okmányt, hasonlóan megrongált párnát, 1 pár czipőt 
es á pár elrothadt pap' csőt említ. 
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fővárosban ugyanazon ünnepélyességgel vitetett 
I a várpalotába, hol az szokott őrizete helyére 
j letétetett. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Arany János hátragyott iratai. A nagy költő 

műveinek buzgó kiadója, Eáth Mór megszerezte a 
"hátrahagyott iratok» kiadási jogát is, s azokat dí
szes kiállítású három kötetben bocsátja közre. A költő 
fia, Arany László, a legnagyobb kegyelettel járt el a 
művek összekeresésében és egybeállításában s irt 
hozzájuk bevezetést és jegyzeteket. A kiadás még e 
hó folytán megindul füzetekben, az ismert nyolcz-
kötetes kiadás diszes alakjában. Előfizetési ár a 120 
ívre terjedő 3 kötetre 10 írt. A tartalom a követ
kező lesz : 

Az első hitet Arany László bevezetésével nagyér-
dekü adalékokat nyújt a költő életrajzához ; tartal
mazni fogja Arany János önéletrajzát és 30—35 ívre 
terjedő kiadatlan költői miiveit. Van ezek közt egész 
sora a nagy stilii epopéáknak. Ezek közt a *Csaba 
királyfi' ezímű hun rege foglalja el az első helyet. 
Ezenkívül öt más epopédt is tartalmaz e kötet, me
lyek czímei: «Az utolsó magyar», «Edua, az öl
döklő angyal*, «C'sanád» és «Daliás idők.» Ugyané 
kötetben egész sorozatát a Urai és kisebb epikai köl
teményeknek, epigrammoknak fogja találni a közön
ség. Itt közöltetnek a -régi költemények» ama szá
mai, melyek eddig politikai s egyéb okokból nem je
lenhettek meg. Ilyen többek közt a «Bózsa Sándor > 
czimű s 4 műfordítás Moore-ból, Burnsből és Hora-
cius-ból. Az «Őszikék1 eziklusa 35, a «Köszöntők" 
6, a politikai félék 12, a «Paródiák" 7, az «Ortolo-
gusok ellen* czimű 3 s a "Betegsége, aggsága» czimű 
16 költeményt tartalmaz. Van ezen kivül e kötetben 
34, «terv» és «kezdet», 22 «rögtönzés», <tréfa* és «so-
haj», és töredékben a «Zrínyi» népies kidolgozása s 
a vázlatok közt a "Bolond Istók» folytatása. A kötet 
bezáró ívei Arany László jegyzeteit ugy a bevezetés
hez, mint az önéletrajzhoz tartalmazzák. 

A második kötetbe a költő prózai művei vannak 
összegyűjtve. Ezek részint irodalmi irányezikkek, 
bírálatok, könyismertetések, melyek eddig nem je
lentek meg sehol, részint kisebb-nagyobb tanulmá
nyok, milyen a «Nyelv és stil» czimű s «Zrínyi és 
Tasso»-ról szóló. Berekesztik a kötetet «beszély kí
sérletek" és irodalmi «forgácsok". 

A harmadik kötetben Arany János levelezései fog
nak összegyűjtve közkincscsé válni. Ez a gyűjtemény 
öt részből áll: a forradalmi évek (1845—49), a for
radalom után (1850—51), a nagykőrösi évek idősza
kából (1851—60), a szerkesztőségi és akadémiai 
évekből (1861—76). végre az •Alkonyat" czimű soro
zatból (1877—82). A függelék a költő utolsó leveleit 
(1882) adja. 

Báth Mór e kiadáshoz Arany János három külön
böző korbeli arczképét, Arany nemesi czimerének és 
a család birtokában levő reliquiáknak rajzát s Arany 
János különböző korbeli kéziratainak hasonmását 
mellékeli. 

Vörösmarty németül. A budapesti egyetem nagy-
' érdemű tanára s a jogtudományi szakirodalom egyik 

jelessége, dr. Hofimann Pál azzal lepte meg barátait 
: és ismerőseit, hogy Vörösmarty legszebb lyrai költe

ményeiből harminczkettőt lefordítva, kézirat gya
nánt, szűkebb olvasó kör számára, jegyzetekkel ki
sérve, egy tiz ívre terjedő csinos kötetkében bocsá
tott közre. A fordítások, ha ülendő rólok nyilvánosan 
is szólni, igen különböző becsüek. Atalában elárul
ják, hogy fordítójuk a német költői nyelvnek teljes 
birtokában nincs, s a német rb.ytb.nms és rimelés 
szabályaival nem egészen ismerős. De hogy az erede
tit teljesen átértette s átérezte, s hűség tekintetében 
helyesen is tudja visszaadni: kétségtelen. Némely 
darabnál meglepően sikerült a fordítás, például 
tSalamoni, «A szegény asszony könyve*, "Gondola
tok a könyvtárban", becsületére válnának bármely 
műfordítónak ; sőt a legnehezebb, dactylus-sorokban 
irt költemények, például «Toldy», «A magyar költő", 
alig hagynak fenn kivánni valót. Ellenben némely 
darab az erőltetettség s nehézkesség súlya bajában 
szenved : például a «Fóti dal» (a kötet legkevésbbé 
sikerült darabja), «Mák Bandi" (a humor nem sike
rül a fordítónak) stb. Egészben véve óhajtandó, hogy 
az igénytelenül föllépő kötet nagyobb elterjedést 
nyerjen s Vörösmarty népszerűségét terjeszsze. 

Kazinczy összes munkái. Az akadémia irodalom
történeti bizottsága megválasztotta Kazinczy Ferencz 
összes munkái kiadásának szerkesztőit. A levelek 
szerkesztésének felügyeletét ideiglenesen Gyulay 
Pál vállalta magára. A gyűjtést, melyet a korán el
hunyt fiatal tudós, dr. Nagy Sándor, bnzg ómmal és 
eredménynyel kezdett meg, dr. Váczy János, a mu-
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zeumi könyvtár tisztviselője folytatja. Az összes kia
dásban a levelek az utolsó köteteket fogják betölteni. 
Az eredeti munkákat Beöthy Zsolt, a fordítottakat 
pedig Heinrich Gusztáv rendezik. 

A magyar hölgyek életrajzaiból, melyeket füze-
tenkint Stampfel Károly ád ki Pozsonyban és Endrődi 
Sándor ismert költőnk szerkeszt, bárom ujabb fűzet 
jelent meg, a 8—10-ik. Két füzet két-két életrajzot 
ád, egyet pedig Kisfaludy Atala életrajza tölt be 
egészen, a költőnő nrczképével s pár illusztráczióval. 
A gondos életrajz Endrődi Sándor tollából való. Egy 
másik füzet Jókainé és Petőfi Sándorné életrajzát 
együtt közli, szintén illusztrácziókkal és vonzón irva. 
A harmadik füzetben b. Wesselényi Mikiómé szül. 
Cserey Ilona (1573—1630) és Molnár Borbála (a 
múlt század végén és e század elején élt irónő) élet
rajza foglal helyet. E füzetekkel a vállalat első részu 
be van fejezve. A történelemből, művészetből és köl 
tészetből mutatott be előtörő női jelenségeket, kik 
szerepet vittek, s kiknek emlékét érdemes megőrizni. 
Egy füzet ára 20 kr. 

Elbeszélések. Diszes kiállításban adta ki a "Ma
gyar Salon» kiadó hivatala az egyik szerkesztő, Hevesi 
József elbeszéléseit tHainis gyémántok* czim alatt, 
apróbb rajzokkal is díszítve a kötetet. Összesen ti/, 
kisebb elbeszélés van ebben, társadalmi rajz mind
annyi, s a kötet czime is arra vonatkozik, hogy n 

'• társadalom sok hamis csillogást használ és hamis 
! nézeteket hirdet. A kis rajzok elég jól fogó és eleven 
í toll alól kerültek ki. A szép kiállítású kötet ára fűzve 
| 1 frt 50 kr., diszkötésben 2 frt 50 kr. — Egy másik 

kötet elbeszélést * Falusi történetek és életképek" 
czim alatt Hódmezővásárhelyről vettünk, Irányi 

! Dezsőtől, ki tizenhat kisebb elbeszélését adja össze 
gyűjtve, melyek a nép és falu világából merítették 
tárgyukat. Kezdő iró művei, kinek tehetsége gyönge-
ségekkel váltakozva mutatkozik a kötetben ; de van 
benne a buzdítást megérdemlő. 

Az Athenaeum nagy képes naptára az 1887-ik 
évre terjedelmes alakban. 20 íven jelent meg, s 
ennek felét az országos tiszti czimtár foglalja 
el. Másik része bő olvasmányt, ismeretterjesztő 
közleményeket és számos illusztrácziót ád. A szép
irodalmi részben Lévay Józseftől, Endrődi Sándor -

I tói, Dalmady Győzőtől, Hiadortól, Pósa Lajostól, 
Kónaszéki Gyulától találunk költeményeket, Vértesi 
Arnoldtól, Porzótól, Sziklay Jánostól, Palotás Fausz-
tintól, Degré Alajostól, Bérezik Árpádtól elbeszélése
ket. A naptár ára 1 frt. 

Magyar ref. khorál-könyvre hirdet előfizetést 
Békésről Szügyi József kántor és énektanító, s a fel
híváshoz mutatványul néhány zsoltár hangjegyét is 
mellékelte. A gyűjteményben a hazai ref. gyülekeze
tek által használt összes templomi és temetési énekek 
meglesznek, orgonára és négy szólamu karénekre 
alkalmazva. A mű alapjául a közhasználatú 1806-iki 
magyar, 1837-iki erdélyi énekes könyvek s a szoká
sos négy halottas könyv szolgált. A dallamra nézve a 
szerző a régi énekeskönyv c-kulcsu jegyzéseire támasz
kodott, valamennyi éneket egyenméretü beosztással 
igyekezett közölni és ugy leirni, hogy orgonára s 
énekre egyaránt használható legyen. A mű előfizetési 
ára 3 forint, mely e hó végéig küldendő a szerző 
nevérö. 

Az iskola-takarékpénztárak érdekében Hirsch-
ler (Szarvasi) Arnold Sziszekről egy füzetet adott ki. 
Czime «Miért és hogyan kell népszerűbbé tenni ha
zánkban az iskolatakarékpénztárak intézményét?" 
Ára 60 kr. 

Folyóiratok. A «Hazánk* történelmi folyóirat 
legutóbbi számában Torma Károly folytatja gr. Gyulai 
Ferencz tábornok emlékiratainak közlését, melyek a 
múlt század viszonyaira, Mária Terézia korára sok 
érdekes korrajzi adatban bővelkednek. Id. Szinnyei 
József komáromi 1848—49-diki naplójegyzeteiben 
épen Komáromvár feladásának élénk képét találjuk 
föl. Márki Sándor, Hőké Lajos, Abafi Lajos stb. irtak 
még e füzetbe. — A «Turul*, a heraldikai és genea
lógiai társaság közlönyének uj füzetében dr. Boncz 
Ödön folytatja a Haller grófok nemzeteégkönyvének 
ismertetését, e közleményben a család művelődés
történeti szerepéről szólván, s a nemzetség-könyvből 
magyar viseleti képek szines nyomású képeit is 
közölvén. Thury József a turul madárról értekezik, 
és bizonyítja, hogy az oguz-török szintén igy nevezi 
a sólymot és nemzetségi czimerül is használta. Báró 
Mednyánszky Dénes a Szulyói Félix Balázs 1620-iki 
emlékalbumáról ir. Wertner Mór adalékokat közöl a 
genealógia történetéhez. Tagányi Károly az orsz. 
levéltárban őrzött vagy följegyzett nemesi oklevelek 
lajstromát befejezi. Könyvismertetések, vegyes közle
mények egészítik ki a füzet tartalmát. — A tMa
gyar-zsidó szemle* novemberi füzetében Kohn 
Sámueltől a szombatosokról a nyolczadik közleményt 
olvassuk. A füzet többi közleményei is a zsidósá
got érdeklő közművelődési, társadalmi kérdésekről 
szólnak. 

T 
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Zenemüvek. Rózsavölgyi és társa zeneműkeres
kedésében megjelentek: «A Balaton tündéren, szere
nád egy népdal fölött, szerzé Siposs Antal. A Réz-
lerné-Hrabovszky Kornélia úrnőnek ajánlott zenemű 
ára 1 frt. — tDer Landsturm !» német komikus in
duló, ára 72 kr. 

A nemzeti színházban a múlt béten, okt. 29-ikén, 
a íranczia színműirodalom olyan termékét mutatták 
be, mely társadalmi kérdések érdekében veszi igénybe 
a színpadot, s a színpadi fogások egész sorát kime
ríti, hogy végre is meg ne oldja a kérdést, hanem 
hirtelen megszakítsa ott, a hol a válasznak kellene 
következni. Sardou 'Georgette* drámája csupán a 
kérdésnek izgató fölvetését foglja magában, de elin
tézni nem tudja. A kérdés az: mit várhat egy bűnös 
anyának becsületes leánya a társadalomtól ? Magába 

fogadja, vagy eltaszítása ? Választ nem kapunk. Az 
meglehet, hogy a válaszban habozó a társadalom, de 
egy drámai műnek bevégezettnek kell lenni. Sardou 
nj drámája nincs befejezve, csonka, mintha egy fel
vonása hiányzanak. És hiányzik is. A közönséget a 
hirtelen befejezés nem is elégítette ki. 

Georgette szegény leány volt és kalandos életet 
tombolt végig, mig végre egy angol berezeg neje 
lett. Van egy szép. szeretetreméltó leánya is, Paula. 
A Chabreuil grófi család egyik sarja megszereti és 
nőül akarja venni Paulát. De az egyik Chabreuil 
gróf ismeri az anyát, a leány születésének titkát. 
Az anya boldoggá akarja tenni leányát, s ime most 
rettegnie kell, hogy az ő bűneért leánya szenved | 
meg. Mig a grófi család küzd a frigy ellen, az alatt a 
leány is megtudja a titkot. Az anya a rettegések és 
szenvedések hosszú sorát éli át. hogy leánya szere
tetét is elveszti. Az ifjú Chabreuil gróf szerelme 
azonban meglágyítja a családi tanácsot. Nem ellen
zik a házasságot, ha az anya soha sem jelenik 
meg a grófi háznál. De Paula e föltételt kegyetlen
nek találja, nemes szive nem akar ily megalázást 
mérni anyjára, a grófot elutasítja és anyja mellett 
marad. «Majd akad egy becsületes ember, a ki nőül 
veszi» — mondja az öreg Chabreuil gróf 8 ezzel vég
ződik a dráma, épen ott, a hol a gyermeki és női sze
retet közt az összeütközés megkezdődött. A darabnak 
igen hatásos jelenetei vannak, és Sardou nem egy
szer mély vonásokkal jellemzi az előítéletes társadal
mat, de tárgyát nem tudja a drámai megoldáshoz 
vinni. 

A darab két főszerepe: Georgette és Paula a leg-
hatásosbak közé tartozik, és Helvey Laura, P. Már
kus Emília művészeti személyesítői. Prielle Kornélia 
asszony az öreg Chabreuil grófnő alakjában aratott 
nagy tetszést. Alszegi Irmát pedig mint egy ábrándos 
kis grófnő szerepében tapsolták meg. A férfi szerepek 
kevésbbé hálások. Náday és Mihályfi dolgozták föl 
legjobban a rajok esett részt. 

A népszínházban szintén bemutató előadás volt 
okt. 29-ikén. Eredeti operetté került szinre, t Király-
fogás* czimen, mely előre is érdekelte a közönséget. 
Szövegét Csiky Gergely irta kinek színpadi sikerei 
után a közönség méltán kíváncsi lehetett, mikor uj 
genreban mutatja be magát; a zenét pedig Konti 
József szerzetté, ki «Eleven ördög* czimű operette-
jében határozottan hivatottnak mutatta be magát 
arra, hogy e műfajban várni lehet tőle. Mind a két 
szerző az első felvonásra egyesítette erejét, itt dol
gozták föl a legtöbb ötletet és jó gondolatot. A szö
veg rendesen maga után vonja a zenét is. Csiky nem 
elég arányosan osztotta el a szöveg tartalmát. A má
sodik felvonásban a historikus háttér nehézkes, a 
zenét korlátozza: a harmadik felvonás bágyadt. De 
mind a szöveg, mind a zene a felköltött érdekeltséget 
nem engedte kisiklani, s az első felvonás zajos sikere 
után még talált a közönség elég tetszetős részletet és 
megtapsolni valót. 

A szövegnek alapeszméje Radzivil berezegnek 
abból a meggyőződéséből indul ki, hogy a férfi védi 
a nőt, s igy csakis a nő tartozik hűséggel. Ezt a 
berezeg gyermekkori barátnőjének, Fjorának, a 
svéd követ leányának mondja. Kettejök közt 
aztán bebizonyul, hogy a nő is védheti a férfit. 
A dolog a XVI. században történik, s a színhely több 
országot vesz igénybe, és alkalmat nyújt a tarka
ságra. Radzivil herczeget sokszoros csinyjeért a 
pápa arra ítéli, hogy koldus ruhában vezekeljen há
rom évig. A svéd követ leánya, Fjóra, a herczeg e 
helyzetét fölhasználja, hogy a lovag szivét megnyerje. 
A történet a harmadik év utolsó napján, Granadá
ban kezdődik. Fjóra itt jelenik mog három év után 
először. A herczeg nem ismer rá. Ide jönnek azon- i 
ban többen Lengyelországból is, a kik a herczeget a i 
lengyel trónra szeretnék emelni. Radzivil most is I 
király, a koldusok királya. Kezdődnek aztán azok a j 
fordulatok, melyeknek be kell bizonyítani, hogy a | 
nő is megvédheti a férfit. Fjóra megmenti a hercze
get az inquiziczió elől; másodszor megmenti Varsóban 
a kozákok elől, harmadszor megmenti a lengyel 
tróntól, s ennyi jótett Radzivil herczeg szivét csak

ugyan egészen betölti Fjorával. A szöveg alapja ko
moly, de mellékes epizódjaiban, alakjaiban van elég 
vidám és bohózatos, s van sok tarkaság is. Konti 
zenéje az • Eleven ördög, óta sokat fejlődött, csmo-
sodott, s a zenekart is erőteljesen szerepelteti. Szépen 
és tartalmasán dolgozott részei közt a könnyű kenn-
gők, táncz-dalok is sűrűn váltakoznak, s nem egy 
tart számot átalános elterjedésre. Az előadás a legjob
bak közül való. Blaháné (Fjora) uralja az operettet, 
ki hosszú idő óta nj operetté-szerepben ezúttal lépett 
föl először. Margó Celia állt hozzá legközelebb. Ligeti 
Irma k. a. szembetűnő haladással játszott és énekelt. 
Vidor, Németh. Kassai, Horváth Vincze, Szilágyi, 
Újvári jó tényezői az előadásnak. A szerzőket a kö
zönség többször hivta, de csak Konti jelent meg. 

Az operaszínház igazgatói és karnagyi állásában 
személyváltozást emlegetnek. Gr. Keglevich István 
intendáns hír szerint a lipcsei városi színház kar
mesterével, Nikisch Arthurral folytatott tárgyaláso
kat, melyek eredménye, hogy Nikisch 9000 frt évi 
fizetés mellett operai igazgató és karnagy lesz. Erkel 

í Sándor igazgató, hir szerint, Karlsruhéba megy opera-
i igazgatónak. 

Az operaszínház költségei. Az országgyűlés elé 
terjesztett 1887-iki költségvetésben a belügyminisz
ter nagy összeget kér az operaszínház deficzitjének 
fedezésére. A fényes színház jövedelme háromféle 
forrásból ered: napi bevételeiből, a fejedelmi évi 
segélyből és az országgyűlés által megszavazott évi 
javadalmazásból. De ez nem elég. A nemzeti színház
nak az országgyűlési segély elegendő ; azonban az idén 
ott is rendkívüli kiadások fordultak elő. A nézőtért, 
a régi szerkezetű fa-szinpadot egészen újjá alakítot
ták ; erre közel 28,000 frt szükséges, mely négy 
egyenlő évi részletben törlesztetik. Az operaszínház
nál azonban súlyos a baj. A belügyminisztérium a 
jövő évre 386,000 írtra, teszi az állami segélyt, a mi 
121,000 írttal nagyobb, mint a mennyi a mostani 
évre megszavaztatott, pedig már ennél is jelezte a 
belügyminiszter, hogy ez összeget soknak tartja, 
most pedig fölveti a kérdést, nem volna-e helyesebb 
az opera színházat magán vállalkozásra bízni ? Remél
hető azonban, hogy ez nem fog megtörténni, mert 
egy nagy összegekkel segélyezett állami intézet, 
melynek művészi rendeltetése van, nem szolgálhat 
magán vállalkozásra és igy kereseti forrásul, a mi 
pedig minden körülmények közt az első szempont 
volna egy magán ember kezében. 

A belügyminiszter felhozza az indokolásban, hogy 
az országos kiállítás után a bevételek nagyon csök
kentek ; ellenben növekedtek a költségek a személy
zet fizetésénél. A külföldi vendégek szerepeltetése 
nagyobb közönséget von, de föl is emészti a jövedel
met. Ezek után a belügyminiszter ezeket mondja : 
• Bevallom, hogy azon összegeket, melyeket a feje
delmi szubvenczió mellett a m. k. operaház országos 
segélyezéseként a jelen költségvetésbe felvenni kény-
teleníttettem, — mert azt hiszem, hogy sem az 
operaház bezárását, sem eddigi művészeti niveaujá-
ról való leszállítását senki kívánni nem fogja — az 
ország jelen viszonyai közt, de általában is — magam 
is sokallom, s ebből kifolyólag tisztelettel kijelentem, 
hogy intézkedtem, miszerint a külföldi nevezetesebb 
operaházak anyagi és művészeti viszonyaik, különö-
f-en pedig igazgatási rendszereik iránt megbízható 
hivatalos adatok gyűjtessenek, melyeknek beérkezté
vel komoly megfontolás tárgyává teendem, nem 
lehetne-e módozatot találni arra, hogy a m. kir. 
operaház igazgatása a nélkül, hogy azon magaslatról 
leszálljon, melyen áll, megfelelő, az eddiginél azon
ban mindenesetre tetemesen kisebb szubvenczió 
engedélyezése mellett, vállalkozóra bizassék.» A bel
ügyminiszter e tárgyban még a budget tárgyalása 
alkalmával előterjesztést fog tenni a házban. 

A műcsarnokban az őszi kiállítás második soro
zata e hó 9-én este nyilik meg, villamos világítás 
mellett. Ezzel kezdődik az országos képzőművészeti 
társulat huszonötéves jubileumának ünneplése is. 
A festmények nagy tömegben érkeztek. A Munkácsy-
dijra érkezett festményeket a nagy teremben egymás 
mellett helyezik el. A megnyitáson jelen lesz a király 
is, kit Trefort miniszter fog üdvözölni. Az összes 
kiállítási tárgyak száma meghaladja a négyszázat. 
A külföldi művek közt lesznek azok a festmények is, 
melyeket a porosz kormány az idei kiállításon vásá
rolt meg. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A földrajzi társaság legutóbbi ülésén Aa'íiíits I 

János érdekesen adta elő Siámban tett utazásait, I 
szólván Somda Mongkut királyról is, ki az ország 
legnagyobb reformátora volt s ki a mai Siámot ugy-
szólva megteremtette. 

Ismertette a siámi főváros, Bangkok nevezetesebb 
épületeit, mint például a királyi gyárakat, az emlék-

: templomot, mely a hűbéresek hódolati ajándékait 
tartalmazza; ennek oltára előtt függ a legutóbb 

: elhunyt király bebalzsamozott holtteste egy üveg
harang alatt. Érdekes volt a királykoronázó szertar
tás leírása. Koronázás előtt a királyt egy templomban 
megfürösztik az ország minden egyes vidékéről össze
gyűjtött vizben. mely neki nagy erőt kölcsönöz; 
azután az iránytű 8 irányába fordulva, kivont kard
dal esküt tesz a vallás és a nemesség védelmére. 
Miután a főpap arczát a szentelt vízzel befecskendi, 
ő maga helyezi fejére a koronát és megköszöni a 
nemesség hódolatát. Nem egy hasonlatosságot tüntet 
fel a siámi koronázás — úgymond a fölolvasó — a 
magyarral, kétségtelenné téve koronázási szertartá
sunk ázsiai eredetét. Siám nevezetességei közül föl
említette azt a pagodát, hol a szent fehér elefántot 
őrzik. Bemutatta a siami udvari almanachot melyet 
a király sajátkezüleg ír meg a nyomda számára. — 
Az első királynak 81, a másodiknak 39 gyermeke 
volt. E királyi berezegek tetszésük szerint tehettek 
szert mindenféle mellékjövedelemre, a mennyiben e 
fölött mindenki szemet huny, és mindazonáltal Siám 
ama ritka országok közé tartozik, melyeknek egy 
krajezár adósságuk sincs. Ismertette továbbá Siám 
jövedelmét, bevitelét és kivitelét és egész sorozatát 
adta elő ama furcsaságoknak, melyek * Siámban a 
pénzszámítás dolgában fordulnak elő. A krajezárnak 
egy huszadrészével ott számos csecsebecsét lehet 
vásárolni. Igen különös az időszámítás is, mely euró
pai embernek nem csekély fejtörést okoz. Bangkok 
fővárosban van a királyi udvartartás, melynek körébe 
mintegy 35,000 ember tartozik. A hittérítést a refor
mátor király nem jó szemmel nézte saját országában, 
de viszont örömest adta át a misszionáriusoknak hadi 
foglyait, hogy keresztény hitre térítsék. A tanulságos 
felolvasást érdeklődéssel hallgatták. 

A történelmi társula t e hó 4-iki havi ülésén 
P. Szathmáry Károly ismertette Wesselényi István 
1704—1708-iki naplóját, mely becses korrajzi és 
történeti részleteket őrzött meg számunkra. Wesse
lényi István, mint Bánffy titkára, Szebenben tartóz
kodott, s nagy összeköttetései alapján sok körülmény
ről értesült, de sok mindent tapasztalt és látott is. 

i A napló eredetije elveszett; a másolat e század har-
minczas éveiből ered. Torma Károly figyelmeztette 
ezután a társulatot, hogy Fiedler osztrák történet
irónak egy közelebb megjelent munkájában a Rá
kóczi-korszakra vonatkozó fontos irományok van
nak, melyek alkalmasint az ötvenes években jutottak 
a Károlyiak erdődi várából Bécsbe. A következő föl
olvasó Szilágyi Sándor volt, ki «Rákóczi Zsigmond 
házassága »-ra vonatkozólag közölt több érdekes ada
tot, melyek a ((Történelmi Életrajzok» legközelebbi 
számában fognak megjelenni. A felolvasást megélje
nezték. Végül a titkár a folyó ügyeket terjesztette elő. 

A földtani társula t nov. 2-iki ülésén dr. Szabó 
József elnök szép térkép-gyűjteményt mutatott be, 
melyek 27 lapon a selmecz-pjerg-stefultói bányamű
velés területét tüntetik föl. A gyűjteményt Pech An
tal min. tanácsos bányagazgató utasítása szerint 
Tírscher József m. kir. bányamérnök szerkesztette. 
Ezután Primics György értekezett a tekerői kvarcz-
félékről, végül Kocsis János előterjesztette Pocsta 
Fülöpnek «Néhány magyarországi kőzetben előfor
duló spongia-tűkről» czimü értekezését. 

MI ÚJSÁG ? 
A király e hó 3-ikán, mint szent Hubert napján 

részt vett a Rákoson tartott róka-vadászatban. Más
nap kihallgatást adott a budai várlakban, s ezúttal 
nem ment ki Gödöllőre. Szombatig, mikor a delegátu
sokat fogadja, Budapesten marad. 

A királyné e hó 4-ikén délelőtt egész váratlanul 
látogatást tett a lipótmezei őrültek házában, melyet 
1871. márcz. 19-kén tekintett meg először. Ő felsége 
főudvarmesternője, Festetich grófnő és egy komor
nyik kíséretében jelent meg az intézetben, hol 
dr. Niedermann igazgatóhoz vezetteté magát, ki a 
fejedelmi vendéget végig kalauzolta az óriás épüle
ten. A királyné másfél órát töltött a szomorú helyen, 
hol most 722 elmebeteget ápolnak. A királyasszony, 
sorba nézte az egyes osztályokat, a magán czellákat, 
a termeket, az imaházakat, a konyhákat. Az értel-
mesb betegek közül számosat megszólított, s az igaz
gatótól nagy érdeklődéssel kérdezősködött az intézet 
viszonyai felől. Niedermann igazgató elmondta, hogy 
az intézetre az állam évenkint 158,000 frtot fordít, 
az ápolási dijakból pedig körülbelől 90,000 frt jön be. 
Ezalatt a királyné körül összegyűltek az intézet orvo
sai is. A csöndesebb betegek közül sokan fölismerték 
a királynét s néma főhajtással köszöntötték. Ö felsége 
mielőtt távozott volna, elismerését nyilvánította» 
betegek jó színe, a berendezés, a tisztaság és a rend 
fölött. A királyné az élőhalottak közül a budai hegyek 
közé hajtatott, aztán Gödöllőre tért. 
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m e g Budapesten. Az osztrák delegáczió a «Hungáriái, 
fogadó termében tartja üléseit. Mindkét delegáczió 
első ülésén jelen voltak a közös kormány tagjai is, s 
előterjesztették a közügyi költségeket, melyek közel 
124 milliót tesznek. A közös vámjövedelmek után 
102 milliónál több marad még fedezetlenül s ebből 
Magyarországra 32 millió forint esik. A közös költ
ségvetés 11 millióval nagyobb, mint a folyó évi. 
Maga a hadsereg szükséglete 6 millióval emelkedett. 
A két delegácziót ő felsége e hó 6-ikán délben fogadja, 
előbb az osztrákot, aztán a magyart. Ekkor lesz a 
trónbeszéd is. 

A megnyitó ülésen az osztrák delegáczió dr. 
Smolka Ferenczet választotta elnökül; Hauswirth 
apátot pedig alelnökké. A magyar delegáczió elnöke 
er. Jisza Lajos, alelnöke pedig Haynáld bibornok-ér-
sek lett. Mind a két elnök kiemelte beszédében a ne
héz visszonyokat. melyek aggodalmat kelthetnek.* 
italában a delegáczió komor hangulat közt ültössze. 

Uj püspökök. A lapok ismételve irják, hogy a váczi 
és a beszterczebányai püspökségek már nem sokáig 
lesznek betöltetlenül. Váczi püspökké állítólag báró 

adakozásból gyűltek be. A sirok látogatása nov 2-ikán 
is nagy volt, de a megkoszorúzások már az előző na
pon szoktak megtörténni. 

Liszt hamvai. A bayreuthi városi tanács elhatá
rozta, hogy Liszt hamvai íölé díszes emléket állít. 
A mester végső nyughelyének kérdése azonban nincs 
még eldöntve. A budapesti ferenezrendiek is köve
telik. Budapestről kérdést intéztek Sayn-Wittgen-
stein herczegnőhöz, a mester végrendelete végrehaj
tójához, mit rendelt Liszt Ferencz a sírja tekinteté
ben. A herczegnő meghatalmazottja, dr. Brichta azt 
felelte, hogy Liszt a végrendeletében különösen ki
emeli azt a kívánságát, miszerint hamvai Budapes
ten, a ferenczrendieknél helyeztessenek örök nyuga
lomra, miután e rend őt 1858-ban tagjai sorába 
fogadta. 

Liszt leánya, Wagner Rikhárd özvegye, meleg 
köszönő levelet irt Budapest hatóságához, az atyja 
halálakor kifejezett részvétért, s többi közt fölemlíti 
benne, hogy Lisztnek Budapest iránti rokonérzelme 
veit az, «mely őt, midőn a fővárost egy nagy szeren
csétlenség érte, a művészi pálya folytatására indí-

czélra. Az emlék felállítására alakult bizottság elha
tározta, hogy az emlékoszlopot négy méter magasság
ban aczélozott vasból Budapesten készítteti. Fölirata 
lesz : «1849. július 15-én, Vetter, Guyon, Kmetty tá
bornokok alatt győzelmesen vívott csata emléke.' 

II . Lajos bajor király koszorúi. Halottak napján 
sok szép koszorút helyeztek II. Lajos király sarko-
fágjára, de valamennyit felülmulta egy ritka szépségű 
koszorú, mely, mint udvari körökben beszélik, Bécs
ből küldetett és egy igen magasállásu személyiség 
rendeletére tétetett le a király koporsójára; egy má
sodik, teljesen hasonló koszorú pedig ugyanazon sze
mélyiség óhajára a starenbergi tóba sülyesztetett 
azon a helyen, hol a sajnálatraméltó király oly tra
gikus véget ért. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napok alatt: NIKL MIHÁLY, 

az orsz. gazdasági egyesület választmányi tagja, Jó
zsef főherczeg kis-jenei uradalmának nyűg. igazga
tója, ki a közhasznú és tudományos egyletekben sok 
tevékenységet fejtetett ki, s temetésén az orsz. gaz
dasági egyesület testületileg vett részt; valamint 

Török Pál síremléke. Győry Vilmos síremléke. 

A K E R E P E S I - ú T I TEMETŐBŐL. — HÁRI GYULA RAJZA. 

Hornig közoktatásügyi osztálytanácsos, besztercze
bányai püspökké pedig Márkus, a budapesti központi 
papnövelde igazgatója, neveztetik ki. 

Halottak ünnepére a legszebb őszi napok ked
veztek, s a fővárosi közönség rendkívüli nagy töme
gekben kereste föl a holtak országát. A vasárnap is 
hozzá esvén most Mindszentek ünnepéhez, e két nap 
közt oszlottak meg a tömegek, s leginkább a déli 
órákban látogatták a sírokat. A kholera-járványimiatt 
délután 4 órakor már nem bocsátottak be senkit a 
temetőbe, de a kiürítéshez jóval később fogott a 
rendőrség. A testületi látogatás a sirok közt évről 
évre átalános s majd minden testület külön sorakozva 
riszi ki koszorúit emlékezetes halottja sírjára. A két 
egyetem ifjúsága a jelesek nyugvó helyének megko
szorúzását kegyeletesen teljesítette most is és hazafias 
beszédek kíséretében tették le a koszorúkat a költők, 
tanárok, politikai nevezetességek, a szabadságharcz 
bajnokai porai fölé. A kegyelet fölkereste Török Pál 
néhai ref. püspök és Györy Vilmos pihenő helyét is. 
A két sirt jelölő díszes obeliszk rajzát lapunk mai 
száma közli. Az oly korán elhunyt Győry sírjára pár 
bét előtt helyezték el az emléket, melynek költségei 

totta, melyről még legvirágzóbb ifjú éveiben lemon
dani készült. Elgondolhatják ennélfogva, mélyen tisz
telt uraim, hogy megemlékezésük előttem mily nagy 
becscsel bir és fogadják azért köszönetem ismételt 
kifejezése mellett kiváló tiszteletem és nagyrabecsü
lésem biztosítását is.» 

Reményi Ede Japánban. Jeles hegedűművész 
hazánkfia, mint angol lapok írják, jelenleg Jokoha-
maban hangversenyez nagyrészt európaiakból álló 
nagy és díszes közönség előtt. 

A pécsi országos dalünnep bevétele 11,613 frt 
volt. Ebből 4424 frt a hangversenyre esik. A zene
csarnok emelése s egyéb kiadások azonban a bevételt 
csaknem egészen fölemésztették. 

Az operaszínház személyzetének összes száma 
427. Ennyien nyernek ott alkalmazást. A bécsi opera 
személyzete, a szállítókkal együtt, 518. Nemzeti szín
házunk 111 embert foglalkoztat. 

Honvéd-emlék. A hegyesi (Bácsmegye) határon 
Vetter, Guyon és Kmetty tábornokok vezérlete alatt 
1849. július 15-én vívott győzedelmes csata emlékére 
Hegyes, Topolya és a környékbeli községek hazafias 
lakosai emlékoszlopot állítanak föl. Az emlék tervét 
már tizenkét év előtt pendítette meg egy öreg hon
véd s azóta 1397 frt 60 kr gyűlt egybe a kegyeletes 

TANÁRKY GYULA temetésén is, ki szintén az egylet 
választmányi tagja volt Tanárky Gedeon államtitkár 
bátyja, s 70 éves korában hunyt el. — PÉNZEL ANTAL 
kiérdemült zólyomi főesperes, beszterczebányai 
evang. lelkész, 76 éves. — LOVASS SÁMUEL nyűg. ref. 
esperes. Tornán. -— HUSZTY MIHÁLY kovácsházai 
ref. lelkész. — AMBRUS ISTVÁN, nyűg. ref lelkész, 42 
éves, Battonyán. — JANKÓ JÓZSEF kir. járásbiró és 
tisztelt férfiú. Radnán, 45 éves. — Kampenbergi 
SCHÖNPFLUG ANTAL, 1848—9 volt honvédtüzér főhad
nagy, m. kir. főmérnök, s szatniármegyei m. kii-, 
államépítészi főnök, élte 59-ik évében Nagy-Károly-
ban. — Magyaráti BOBOS IGNÁCZ, volt in. kir. testőr, 
nyűg. cs. és kir. huszárszázados, 61 éves, Aranyos-
Megyeren; benne P. Szathmáry Károly sógorát gyá
szolja. -— Dr. Szőcs SÁMUEL, kir. tanácsos, a ref. 
egyházmegye tiszteletbeli főgondnoka, 86 éves, 
Deésen. — ELLENBOGEN ADOLF, a nemzeti színház 
nyűg. dráma- és ballet-zene igazgatója, ki több zene
darabot is irt, 72 éves, Budapesten. — VARGA GYULA. 
Kézdivásárhely város aljegyzője, Varga József városi 
főjegyző fia, 24 éves korában. — ILLŐEN ANTAL, tor
osai tanító. 66 éves, Torcsán. — FÁBIÁN KÁBOLY, a 
szabadkai önképző-intézet tanára, élete 56 évében 
Szabadkán. — Dr. TAKÁCSY KÁROLY, városi főorvos, 
élete 34. évében, Jolsván. — RAINER GYULA városi 
tisztviselő, 36 éves. Szegeden. — Körösi BOBBÉLY 
JÁNOS, tisztelt polgár, 67 éves, Debreczenben. -— 
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M E L L Y GÉZA, műegyetemi hallgató, 21 éves, Buda
pesten. — Negyedi SZABÓ BÉLA, Gyó'rmegye volt bí
rája Budapesten, 79 éves. —Izsó I T T V Í N , 184-8/9-iki 
honvéd tüzérfőhadnagy, Arad város bizottsági tagja, 
Aradon 80 éves.— Dr. DUHA ÁRPÁD, kolozsvári gyógy
szerész, 26 éves, Kolozsvárott. — Felsó'bükki NAGY 
ISTVÁN, 28 éves, Rostáson. — TOPICH BÉLA fővárosi 
hivatalnok, 27 éves. Nagy-Váradon. — SZEMENYEI 
ANDOK, szépreményű gymnasiumi növendék, Szeme
nyei Jánosnak, a tud. akadémia ügyvédjének fia 14 
éves korában, Budapesten; ugyanitt W B N S E R MÁTYÁS, 
Wenser Adolf közalapítványi kir. iigyigazgatósági 
i ra t tárnok egyetlen fia. — GOJDICS VIKTOB, gör. 
kath. végzett papnövendék, a bibarmegyei Kis-Jenőn. 
— BALASSA JENŐ, végzett technikus, 25 éves, Puszta-
Őrsön. — OROSZ ISTVÁN, szatmári kir. aljárásbiró. 

Ozv. báró KEMÉNY ISTVÁVNÉ szül. Bánffy Katalin 
bárónő, az erdélyrészi arisztokráczia egyik köztisz
teletben élt hölgye, kit nagyszámú rokonság gyászol, 
köztök tes tvére: báró Bánffy Dániel belső titkos ta
nácsos, 74 éves, Kolozsvárit, honnan a csombordi 
sírboltba szállították. — SZOXTAGH SÁMDELNÉ szül. 
Szontagh Antónia, a képviselőház alelnökének^Szon-
ragh Pálnak nővére, 77 éves, a nógrádi SzirákoD. — 
— Ozv. TOMPA ADÁMXÉ pzült. Gáthy Ágnes, övéi kö
rében szeretett matróna, 95 éves korában, özvegysége 
32-ik esztendejében, Maros-Vásárhelyt, s a gyászla
pot nevelt leánya özv. Bodolla Jánosné adta ki halá
láról. — PASZLAVSZKY ANTALNÉ szül. Asbóth Júlia, 
49 éves, Budapesten. — GIAMANY JÁNOSNÉ szül. Man-
dics Etelka, 37 éves, Berczelen. — ZBORAY JENŐNÉ 
szül. Fischer Teréz, adótiszt neje, 22 éves, Aradon. 
— Özv. GEHRING MÁRIA, 43 éves, Kassán. — VERESS 
IRMA, Veress János nagyváradi törvényszéki biró 16 
éves leánya. Budapestesten. — HORVÁTH EBZSÉBET, 
Horváth Zsigmond leánya, a zenplénmegyei Kisuj-
lakon. — KORMOS MIHÁLYNÉ szül. Konrád Amália, 35 
éves. Debreczenben. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
S ö t é t l a p o k . Ez apró költemények mindenikében 

van valamelyes eszmécske. De egyikben sem tud ér
vényre jutni. Vagy oly parányi, hogy elpárolog a ki
fejezésben ; vagy a kidolgozás erőltetett, magyartalan, 
költőietlen; az I. számban frivol stb. Egyiket sem 
közölhetjük. 

E r n y e y József . Az átdolgozás használt; magunk 
is még javítgattunk rajta. De igy, kiképezve, átolvas
ván : még is kételyeink vannak. Okos dolog, de jelen 
alakjában is kevéssé költői. Erősen meglátszik, hogy 
prózai tárgyakhoz szokott kéz műve. Aztán nagyon 
hosszú i s ; sok benne az ismétlés. A kijavított pél
dányt megküldjük; szíveskedjék átnézni. 

A v é n j u h á s z . Már miért ellenkeznék lapunk szel
lemével a genrekép ? Csak jó volna I De nem sokat 
é r ; mert semmi sem jő ki belőle. Azért nem közöljük. 

A n a ° ; y r a v á g y á s . A mi itt festve van (vagy 
akar lennil, az nem nagyravágyás, hanem a bizony
talan, ködös, határozatlan, alig sejtett valami ntáni 
törekvés. De mint tárgyával a szerző, ugy van kidol
gozásával az olvasó; érezhetetlen, bizonytalan, meg 
sem fogható. 

K o o s l n . H e g y e k k ö z t . Elég jók. Esetleg (ha ke
rülhet rajok sor) a közölhetők közé sorozzuk. 

N e m k ö z ö l h e t ő k . Bánatos ősz. — Mivé leszek ? 

SAKKJÁTÉK. 
1409. számú feladvány. Mazel E.-töl. 

Sötét. 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten : K. J. és p TT 
Andorfi S. — Kovács J. — Az Erkel-sakktarsasaa » 
vében : Exner Kornél. — Tarnóczori: Németh Péter * 

A pesti sakk-kör. 

ü t ÍM 

HETI NAPTAR. November hó. 
Xnp Katholikus es protestáns Qörog-Oros* 

C 21 Engelbert 
Gottfrid pk 
Tivadar vt. 
Avelini András 
Márton pk. 

PjJozafát pk. 
Sí Koszt. Szanisz. 

C 20 Engelb. 
Gottfried 
Tivadar 
Lut. Márton 
Márton 
Jónás 
Birics 

26 E 21 Demet. 
;27 Neszton vt. 
28 Neonilla 
29 Anasztázia 
30 Zenób és Za 
31 Epimak 

1 November 
H (Idíiltii/asai: © Elsó negyed 3-án 6 ó. 21 pk. d. u. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

Az 1403 . sz. f e l a d v á n y megfej tése . 
Hofman Fr.-től. 

Megfej tés . 
Világos 

1. H d 3 - f 2 . . . . _ . „ 
2. Fd8— b6 . . . . . . 
3. Bc3—c5 ___ . . . . . . 
i. Bcő—c2 matt. 

Sötét. 
a7—ari (a) 
g 7 - g S 
Kd2—c3 : 

1. ... 
2. Fd8—Í6~. . 
3. Be3—e5 . . . 
4. Be5—e2 matt. 

g7—g6 
a7—alj 
Kd2- -C3 : 

T A R T A L O M . 

S z ö v e g : A magyar szent korona. — Szent István 
koronája. — I Gejza koronája. — Tűnődés. (Költe
mény.) Dömény Józseitől. — A kis hős. Elbeszélés. 
Dosztojevszky Mihajlovics Tódortól. — EgyveW. 
A temetők napja. — A korona elrejtése 1849-ben és 
föltalálása 1853 ban Orsovánál. — Irodalom és mű-
vészét. — Közintézetek és egyletek. — Mi újság? 
Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Hetinaptár. 

K é p e k : A magyar szent korona (9 képjel.) A te 
metők napja. (3 képpel.) 

Felelős szerkesztő : N a g y Mik lós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

Szines, fekete és fehér selyniesatlasz 75 kr. ratrje 
10 írt 65 kr.-ig (18 különböző minőségben) küld egyes ruhákra és 
végekben vámmentesen a házba Henneberg* Cr. selyemgyári rak
tára, (es. k. udvari szállító) Zürichben. Minta postafordultával. 

Levélre 10 kros postabélyeg illesztendő. 

Tekintetes Kriegner György gyógyszerész iirnali 
Budapesten. Kérek két üveg achina-vas-tokaji bort" 
kis üveget nevem alatt utánvéttel Márm.-Szigetn; 
külde tn i ; háziorvosom dr. Nóvák Károly nr ajánla
tára" ki ezt már több helyen igen szép sikerrel (vér 
szegénység, sápkór és idegbajok ellen) használta ki
váló tisztelettel Mandics József ügyvéd M.-Sziget. 

Ezen készítmény kiváló gyógy erejeért belügyin, 
engedélylyel lett ellátva, mindazonáltal nagy elter
jedtségénél fogva számtalan — többnyire igen silánv 
— utánzat ta l károsíttatik, minélfogva kérem csak az 
oly üveg elfogadását, melyen névaláírásom olvas
ható . Főraktár , Budapest, Kálvintér «Magyar korona> 
gyógyszertár. Egy üveg ára 3 frt, kis üveg 1 frt 60. 
postán küldve 20 krral több. Kriegner György 
gyógyszerész. 

Egy ha tszor hasabzott pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 k r . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj külbn minden igtatás u tán 3 0 kr. HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogi 

B É C S B E N : Duke? M. Riemergasse 12, Schtli 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. Stubenbastei 

A „ F R A N K L I N - T Á R S U L A T " 

f adásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható — az osztrák tartó-
ányok számára Szelinszki György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

az 1887-ik évre szóló általánosan kedvelt dns tartalmú 

ugy mint: 

"STVÁN B Á C S I N A P T A R A . XXXII. évfolyam. 
Képekkel. Alapitá Majer István. Fűzve 50 kr. 

PR O T E S T Á N S U J K É P E S N A P T Á R . 
XXXIII. évfolyam. Szerkeszti Dúzs Sándor. Fűzve 50 kr. 

A L Ü S I G A Z D A N A P T A R A . XXIII. évfolyam. 
Szerkeszti Sporzon Pál. Fűzve 80 kr. 

LI D É R C Z - N A P T Á R . X X V I . évfolyam,képekkel; 
tartalmaz bűneseteket, csodálatos tünemények-, tündér-

reg'ket, vadász és utikalandokat stb. Fűzve 60 kr. 

HO N V É D - N A P T Á R (egyúttal katonai naptári, szer
keszti Aldor Imre. XX-dik évfolyam. _ Fűzve 60 kr. 

N Ő K N A P T Á R A.. XIX. évfoly. Képekkel. Fűzve 60 kr. 

BO R Á S Z A T I N A P T Á R . Szerkeszti Nyári Ferencz. 
XIV. évfolyam. Fűzve 80 kr. 

SZ É K E L Y - E G Y L E T I K É P E S N A P T Á R . 
Szerkesztő-bizottság: Bochkor Károly, Buzogány Áron, 

Deák Farkas, Nagy Gábor, Szász Károly, Szilágyi Sándor, 
Turóczi Adolf. Vl-dik évfolyam. Fűzve 25 kr. 

NETJER ILLUSTR. VOLKS-KALENDER fűr 
Ungarn u. Siebenbürgen. XXII. Jahrg. Geheftet 50 kr. 

HA T Á R I D Ő - N A P T Á R , 
mindennemű hivatalno

kok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek, utazók 
és üzérek számára, hasznos jegyzetekkel és 366 üres lappal 
ellátva, irópapiron és kemény kötésben 1 frt 20 kr. 

A M A G Y A R N É P N A P T Á R A . Szerkeszti ifj. 
Tatár Péter. Képekkel. XXXII-ik évfolyam. Fűzve 25 kr. 

U J F A L I N A P T Á R egész iv 20 kr. 

Brünni kelme 
agy elegáns őszi nagy téü 

ÖLTÖNYBI 
3.10 méter hosszú darabokba, 
teljesen elégséges egy féri » 

töayre 
*> a finom frt 4.80 

a legfinomabb Irt 7 .» 
a legeslegfinomabb forint W " 

valódi gyapjukelme 
Palmerston és Boy í f " 1 ? 
bátokra méterje frt t-^'í 
Loden frt 2.25-3 frUg. •», 
posztó méterje frt l.to-t"1 & 
3.50-ig, küldi bárhova postata 
vétellel a kővetkező fin. p*11 

f gyári raktár 
SIEGEL-lMHOr 

Brfinn, Ferdinandsgasse 2 
KuOatkoMt. A f « * j 2 

kelméi tartós és izdéses késw 
által különösen kitűnnek. » " 
ismert lelkiismeretessége e 
kintélyes versenyképessege 
iránt L kezeskedik, noj; <*£ 
legjobb áro a k i v á l a s z t " ^ 

:erint szállíttatik. - M ™ ^ 
fenti raktár küld " " " ^ 
•irt—' •*'* * " "•*****• ^ 

A .Franklin-Társulat- M«jJ. 
ban Budapesten m ^ e l ' n . y __ „ 
den könyvárusnál kM**",:.,* 
osztr. tartom, számára o*""^ 
György cs. k. egy. ^.'fSt 
Bécsben, I., Stefansplatz !"• 

A fontosabb 

háztartásiczi 
vegytan** 

Hazai és külföldi s ü a k m ^ 

N E U E R W A N D K A L E N D E R , l ganzer Bogén 20 kr. 

nyomán OBSZJ eáUito*" 

Dr. Nemes Győrt*' 

Ára fűzve 40 krajezir-

„;„ 18S6. XXXIII. ÉVFOLYAM. 
fa) S*A   
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UJ! 
Haris-palota 

Bécsi utcza 7, 

Az őszi és téli 
JDÉWYR1 

bátorkodik az 1835. év óta fenálló 

UJ! 
Haris-palota 

Bécsi ntcza 7. 

UNGER F. W. FIA 
rövid-, kötött- és fehérnemü-áru kereskedés 

B U D A P E S T E N , 
Bécsi utcza 7. szám alatt, a Haris-palotában, 

s ni. tisztelt vevő közönség különös figyelmébe a következő czikkeket legnagyobb 
választékban legolcsóbban szabott gyári árak mellett ajánlani: ós pedig a most any-
nvira kedvelt és igen keresett mertenstr icot a legkelendőbb szin és alakban. 
Továbbá kötött és szövött női- , nr i - és gyermek-nie l lényeket ujjakkal és 
anélkül, Jáger tanár- fé le ruhanemüeket n. m. : ing, nadrág, nő i - és férfi
harisnyát ugyszinte női- , nr i - és gyermek-a l só- ingek valamint alsó nadrág 
gyapot és gyapjúból . Raktár női- , nr i - ég gyermek- ingekből és alsó 
nadrágokból, női - , férfi- és gyermekharisnyák dús választékban, gyermek-
és nri lábtyűk, fehér és szines harisnyaszárak a lábak hozzákötésére. 
Nyakkendők, gal lérok, kézelők és nadrágtartók. Kötött és horgolt gyer-
mek-rnhácskák, kabátocskák, ozipők, sapkák és főkötőcskék ber l in i g y a p 
jából, alsó szoknyák posztóból, nemez, lnstre e loth és moir-szövetekből. 
Tonrnurek, abroncs és lószőr-szoknyák, torna-ö l tönyök nők és leányok 
részére minden nagyságban, gyermek és női külső harisnyák (gamaschen), 

gyermek és női kötények. 

UJ! 
Haris-palota 

Bécsi ntcza 7. 

Berlini kenik 
minden nagyságban , 

d ú s vá lasz tékban . 

UJ! 
Haris-palota 

Bécsi utcza 7. 

Dr. L e n g i e l F. 
nyir-balzsama. 

Már a növényi nedv, mely a nyírből ha 
annak törzsét megfúrták, kifolyik, embei 
emlékezet óta a legkitűnőbb szépitőszer-
nek van ismerve; ha pedig e nedv a föl
találó utasítása szerint vegyi utón bal 
zsammá dolgoztatik, majdnem csodálatot 
hatással bír. Ha azzal arezot vagy egyét 
bőrrészeket este bekenjük, már a követ
kező reggelen majdnem észrevehetetlen 
pikkelyek válnak le a bőrről, minek 

— folytán ez gyöngéddé és fehérré válik, 
E balísaia kisimitja az arezon támadt redöket és himlőhelye
set, fiatal arezszint á d ; a bőrnek fehérséget, gyöngédség ét 
nÍBBeaéget kölcsönöz; a legrövidebb idö alat t a szeplöt, máj 
oltókat, anyajegyet, orrvörösséget, borátkát és minden 
ígyéb bőrszenynnet eltávolít. Egy korsóval használati uta-
•itaisal együtt 1 frt 50 k r . ; postán küldve 10 krral több 
• letét M a g y a r o r s z á g • l á m á r a l 'örók József, gyógy-

••eresznél, B u d a p e s t király-uteza 12. szám; Pozsonyban 
rliitory Bódog, gyógysz. T e m e s v á r o n Tarczay József 

ez. Z á g r á b o n Mittelbach Zsigmond gyógyszerésznél. 

Svájczi sajt 
( G r o y e r ) 

közvetlenül a pásztorkarámból, csakis 
a legjobb minőségben, viteldijmen-
tesen ; 5 kilo frt 3.20; fél ementhali 
frt 3.60. Val. tiroli fugekávé frt 2.20. 
Szállító: H I L S C H K B J . , 

St. Johann, Tirol. 

J ó hírnevünkről ismeretes 
cs. kir. kizár, szabadalmazott 

MEIDINGER-OFEN 
•H. H E I M ^ | 

va lód i minőségben csakis 

liókraktáruük által 
kaphatók Budapest, Thonetudvar. 
A feltaláló által Dr. Meidinger 
Henrik orvostudor ur által kizá

rólag hitelesített 

Meidinger kályha-gyár 
HEIM H. 

B u d a p e s t é s B é c s . 

A <Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható — 
az osztr. tart. számára Szelinski öyögy cs. k. egy. könyvárusnál Becsben, 1., Stefansplatz (>. 

A MAGYAR 

TELEKMYYI RENDTARTÁS 
MAI ÉRVÉNYÉBEN. 

MVEEO TEKINTETTEL AZ ELMÉLET E8 GYAKORLAT IGÉNYEIRE ÉS 
KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL A FELSŐBB BÍRÓSÁGOK HATÁROZATAIRA. 

IRTA 

ZLINSZKY IMRE. 
SABMADIK KIADÁSKÉNT, AZ UJABB TÖRVÉNYEKKEL KIBŐVÍTVE ÉS A 
FELSŐBB BIEÓSAGOK UJABB MEGÁLLAPODÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

ÁTDOLGOZTA 

Dr. IMLING KONRÁD 
kir. táblai bíró. 

Ara fűzve 2 frt 80 kr. 

I A. FtankUn-Távsulut kiadásában Budapesten megjelent ós minden könyvkereskedésben kapható —az osztr. 
tartományok szamára Szelinski György cs. kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

A MASSAGE. 

l»OI.MX4.'KK G Y U L A tv. 
• 

A testegyenészet magántanára a budapesti kir. mapyar tndomány egyetemen. 
I 

Hat ábrával. 

M á s o d i k á t d o l g o z o t t é s m a g y a r á z ó k ó r t ö r t é n e t e k k e l b ő v í t e t t k i a d á s . 

Á r a f & a s v e 1 f o r i n t . 

F~ K é r j ü k ezen á r j e g y z é k e t 
t o v á b b r a is m e g t a r t a t n i . ~ W 

B É C S , 

N r . 1. V . TT. 

M e g r e n d e l é s e k n é l sz íves- j 
k e d j é k l a p u n k r a h iva tkozn i . 

STORCH EMIL 
szállít utánvétel v, a pénz előleges beküldése mellett * 

Téli-Mgger-Loden 
a legtartósabb női ruhákra, 
szürke, drapp és barna, 10 mé

ter 3 forint. 

Angol utazó-piait! 
tiszta gyapjúból 3.50 nitr. hosszú, 
1.60 m. széles, 1 db frt 4 .50 .1 db 
utazó-plaid-szij acg. borból 1 frt. 

Damaszt-csiuvat 
ágyneműre, 1 rőf széles, kiváló 
jó minőségű. 1 végf (30 röfus) 

6 frt 50 krajezar. 

Sternbergi kanavász 
1 röf széles, minden színben, esi" 
kos, jó mosható. 1 vág; (30 rő

fös) 6 forint. 

1 Jutta -garnitúra 
1 asztal- és 2 ágyterítő, a legújabb 
mintákban köröskörül rojtokkal. 

3 frt 50 krajcsár. 

Törülközők ivaros 
szegélylvel 6 db. 1 frt 30 kr . 

Konyha-kendők:;'':';, 
bői, rendes nagys.igb. 6 db 80 kr. 

Futó-szőnyegek 
10—12 mtr hosszú, minden szin-
ben igen tartós. 3 frt 50 kr. 

Lepedők 
(varrás nélkül) 2 mtr hosszú, 
1.5 széles, szegve a legjobb vá

szonból, a darab 3 forint. 

Utazó-takarók 
nehéz, fekete vagy barna plüsh-
ból, igen nagy (ezeiótt 8 forint) 

most csak 4 forint. 

Házi kötények 
vállal, erős kék vászonból, nyom
tatott csipkeszéllet 6 darab 

1 frt 50 krajcsár. 

R i p s - g a r n i t ú r á k 
a legpompásabb színekben, 2 ftgy-
és egy asztalterítő köröskörül se
lyemzsinórral és bojtokkal. EgT 

készlet 4 frt 50 kr. 

1 vég házi vászon 
•/« siéles, 29 bécsi röf. 1 vés; 

4 frt 30 krajcsár. 

B R Ü N N . 

kíÉaiírg. 
N r . 5 . V . V. 

Női nemezszoknják 
teljes nagyságban, gazdagon dí
szítve vörös szürke és drapp 

3 darab 3 frt. 

f i V l l f f n n igen jó minőségű 
v U l l i U I l nagyon alkalmas 
férfi-, nói- és gyermek-fehérne-
mfiekre 9J cm. széles. Egy vég 

(30 rőfös) 4 frt 50 kr. 

Zsebkendők ^ 
széllel szép választékban 

1 tnczat uraknak frt 1 30 
1 • nőknek frt 1.— 
1 • gyermekeknek frt —.70 

Juta-függönyök 
drapéria ós rojtokkal 
elegáns kiállítással 3 frt 30 kr. 

Egy női kabát 
berlini pamutból kötve, teljes 
nagysápban és mindén szinben. 

1 darab 3 frt. 

L ó t a k a i o k 
drapp és szürke, kétszínű szél el 
190 cm. hosszú és 130 cm. széles 
eipusztithatlan 1 db. frt 1.20. 

ffeg nem felelő árak fcésiséggel visszavételnek és a péax bérmentve viasiakttW»tit. 
* Megrendelések Becsbe vagy Brünabe intézendók ; az áruk szétküldése mindkét helyről jól megvá

lasztva, pontosan és gyorsan eszközöltetik. 
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Ilii 
GRANTiS MAGASINS TtXT 

Printemps 
NOUVEAÜTÉS 

Selymek, Szőrmék, Posztó, Karion, NSiak-
lapok, Ftobes, Coníections, Gyermek ruhák. 
Pongyolák,Trousseaujc.Fehérmenűek.FUzők, 
Csipkék, Vásznak, Zsebkendők, Gyolcsok, 
Függönyök, Bútorszövetek, Ágynemüek, Bú
torok, Harisnyák, Féril ruhák, Czipök, Nap-
és Esernyők, Keztyűk,Nyakkendők, Virágok, 
Disz tollak, Zsinorzatok, Szalagok, Rövidá
ruk, Piperék, Ezüstszerek, Bőráruk, Illat
szerek stb. 

Megjelent 
az 5 6 0 m i n t a r a j z o t tartalmazó NAGY" 
SZERŰ ILLUSTRÁLT ALBUMUNK 
a téli évadra. 

Szétküldése i n g y e n és b é r m e n t v e . Bér-
mentesi t te t levelek czimzendők: 

MM. JüLES JALUZOT & C". 
P A R I S 

Ugyancsak bérmentve küldettnek a PRINTEMPS 
óriási raktárán lev<5 szövetek mintái. (Árat és fajt 
meghatározni kerúnk). 

Exptditio « világ minden Országába. 

Az 

QUITABLE 
életbiztosító-társaság New-Yorkban 

alapíttatott 1859-ben. 
biztosítási töke 1884 decz. 31-én 788,993.384 o. é. frt 
a társaság vagyona « • • 148,312.010 o. é. frt 
hyeremény tartalék* < « 26,733.223 o. é. frt 
az 1884-ben kötött nj biztositások 

összege . _ . . . . . . . 216,436.495 o. é. frt 
kz egész nyeremény a biztosítottak közt osztatik szét. 

Mindé* kötvény három év m s l v a megtámad-
hat lanna válik. 2629 

Magyarországi vezérképviselőség: 
Budapest, VI., Aadrassy-ut 12. 

*0. SZÁM. l o S r j ^ x z n , í v ? o 
'**» 

500 aranyat tizetek annak, 
m -

ki dr. GREEKSILL salieyl-sav -süj vize 
használata után — egy üveggel 40 kr. 
— még valaha fogfájást kap vagy le-
hellete bűzös leend. Dr. Greensill fog-
szépitöje, mely a szájvíz után haszná
landó, a fogakat fényes fehérré teszi. 
A szer ártalmatlansága biztosíttatik. 
Ara 40 kr. Kapható gyógyszertárakban, 
illatszerkereskedésekben, s előkelő fod
rászoknál, Dr. GKEENSILL RÓBERT, 
tanár, Parisban. Főraktár Budape-ten 
Dankovszky Istvánnál V. k., József tér 1. 

~ I sz. Török Józsefnél VI. k., király-utcza 
14. sz. Neruda Nándornál IV. ker., hatvani utcza. Liborius Kis 
IV., kis hid-utcza 8. sz. Budán Kabakovits Györgynél illatszer-

keresk. II. ker. tő-utcza 30. 

Máriaczelli 

gyooiorcseppek. 
Jeles hatású szer a gyomor 
minden betegségeiben és fö-
lülmulhatatlan étvágyhiány, 
gyomor-gyengeség, rossz-
szagu lehellet, szelek, sa
vanyu felböfögés, kólika, 

íijj^; gyomorhurut, gyomorégés, 
hűgykőképződés, túlságos nyálkaképződés, 
sárgaság, undor és hányás, ha az a gyomor
ból ered, gyomorgörcs, székszorulat, a gyo 
mórnak túlterhelése étel és ital által, giliszta, 

lép- és májbetegség és aranyérnél. 
Egy üvegcse ára használat i utas í tással 3 5 kr. 

Kapható minden gyógyszerárban. 2262 
főraktár Magyarország részére Törölc József gyógy-

szeresznfl Budapest, király-utcza 12. szám. 
O v Á S V A valódi máriaczelli cseppek sokféleképen hami-

_ v o > 0 • sittatnak és utánoztatnak. — A valódiság j e 
léül minden palaczk vörös, fönnebbi védjegygyei ellátott 
csomagolásban legyen, s a szintén minden palaczlthoz mellé
kelt használati u tas í táson rajta kell hogy legyen, miszerint 
az Gusek Henrik nyomdájában, Eremsierben nyomatott. 

K ö z p o n t i s z é t k ü l d é s ! r a k t á r : 

Brady Károly „az őrangyalhoz" ezimzett gyógyszertárában 
Kremsierben, (Morvaország). 

^Különös figyelemre méltó! 

AIiirnevesDr.Forti-féie 
sebtapasz 

mely rendkívüli svn.., . 
?"l«tó, érlelő f ^ d T t ' * 
apit.. hatása á l t a l i i g 1 <& 

legbiztosabb él }%**"»&, 
gyökeres gyógy„ia?t | S « 
különnemű bajokban ?£m 

magára SO t r . r a ' S ? 0 " -
™«* 1 frt. *,£!&& 

BADAIW FŰRDÖ aavanyúvlz - forráe 
legtartalmasabb szikeny-slavany-savanyú-

"íz. Garod kísérletei bebizonyították, 
a szénsavas lavany a leg-

obb és legbiztosabb gyógy-
Gazdag 
szénsav-szikeny-
és lavany-tartalma 
által a Radaini savanyú 
viz különleges gyógyszerként 
hat: kösivénynel, epe-, hólyag- és «e 
köveknél, arany-érnél, görvély nél, golyvánál, 
sárgaságnál, gyomorbajoknál és egyáltalában 

" 6 — " » » • " , « " 6 J 
szer koszvenyben 

szenvedők szá
mára. 

. « i ~ £ . . . a u . i l i iwi iwimgvi i i ia invKJ'uMMiiHM 
hurut- ét IdekbaJokbin.Olosó fflrdok, lakások, vendéglő. - ^ . -^ , 
Főraktárak Budapesten: Edesknty L. és Mattöni & Wllle uraknál, 

aaphaté mind— asyjuM—bb gy6gy«crtárb»n és fiiicrkereskedésbcn. 

I-ső cs. kir. kizár, szabad, újonnan javított 
R U G A N Y O S S É R V K Ö T Ő K 
4\ 

Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított ruganyos 
sérvkötö Politzertől; ez rugók nélkül van, tisztán ruggyantá
ból művésziesen szerkesztve s az a czélja, hogy még a leg-
üdültebb sérveket is lehető legrövidebb idő alatt egyenletes 
fekvésbe hozza, s ugy nappal a legerőfeszitöbb munkánál, 
vagy a sokat járkálásnál, mint szintén éjjel alvásban is hasz
náltathatok, a nélkül, hogy a sérvbajban szenvedő hivatásá
ban legkevésbbé is volna akadályoztatva. Felette nagy haszon, 
hogy az még éjjel is a testen maradhat, mivel hogy a szen
vedő testrészre kiváltképen jótékony kellemetes nyomást gya
korol e a legtöbb esetben még a sérv biztos gyógyulását is 
eszközli. A legtöbb orvosi tekintélyek által elismerve, meg
vizsgálva s a legjobbnak találva professor K o v á c s a sebészeti 
kóroda alelnöke, dr. Gross Lajos m. kir. egészségügyi taná
csos, dr. Glück Ignácz kir. törvényszéki orvos által. 1437 

Alólirott egyszersmind nagy raktárt is tart angol és franezia 
aczél sérvkötőkből, függesztő készülékeket (suspensorium) gum-
miburó szövötteket, mint szintén ezarvasbőrből. A szarvasbőr 
ée gummi suspensoriumok czélja, hogy a tágulást megakadályoz
zák. Méhfecskendők, légpárnák, ágybeté ek, periodtáskák, práser-
vativumok, gummiharisnyák s mindennemű gummi áruczikkek. 
Sérvkötöknél férem megjelölni: jobb, bal v. kettös-e, mint szin
tén a test bőségét is. Megrendeléseket utánvétel mellett elfogad 

P M IT7FR IHI.R " • k l r- •»»• sérvaótó-aésxitó. r V L l l ü E i n Jll/ft Budapesten Oeak Ferenci-utcxa, 
Arak: arak, hölgyek és gyermekek aiámira, egyoldalúnak darabja 

8—10 frt, a kettőének darabja 10—18 frt, gyermekeknek felével olcsóbb. 
Ugyanitt kapható legjobb amerikai eérvkenőea. Egy tégely ára 3 frt 50 k r 

tássa] együtt postán küldve 8 0 krral több, 

Központi küldeményező raktár Bndapesten • 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F U&£S**** 
Bécsben : Pleban Xav. Ferencz a régi cs. k. tábori gyógyszerHra'h*'' 
Istvántér 1. sz., Dr. Girtler gyógyszertárában, Freiung 7. sz. Sch 
Konrád gyógyszertárában, Mariahilferstrasse 72. sz., Fr'itz G é̂ R̂  
Bráunerstrasse 5. sz., Bruno ftaabe. Továbbá Wilhelm Fer. és ii 
III. Landstrasse, Linkebahngasse 3., Droguistáknál. Prágában- P-
József a >fehér angyalhoz* ezimzett gyógyszertárában, Poric 1071 "íl' 
Oráczban : JVedwed A. a tszerecsenbez* ezimzett gyógysz. a Múrtér 

Bnd pes ten : Áltwirth J. városi gyógytárában, városháztér. Schern 
hofftr K. üzv. a «nagy Kristófhoz* ezimzett gyógytárában, Kristóf-iér 
sarkán. — Pillich Fr. gyógysz. Dorottya-utcza. — IJrbánn J. kirá]!! 
utcza 93. sz.; továbbá Thallmayer és Seitz, nádor-uteza., KochmeH'" 
Fr. utódainál, nagy (3) korona-uteza 22. sz. Neruda Nándor, hatvani 
utcza 7. sz. Droguistáknál. Tclkessy J. udvari gyógyszerész a várhan 
Vlassek E. gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, Jánostér. Frunim J 

fyógyszerésznél Víziváros, fő-uteza. Moldoványi J. gyógyszerészéi 
iziváros, fö-uteza. Eiszdorfer G. gyógysz. Tabánban (Ráczváros) temn.' 

lomtér, .és Dévay Szóllősy J. gyógytárában, Krisztinaváros, városmajor-
u'cza. Á c s o n : Kratochvill József. A r a d o n : Rozsnyai M. és Schafer 
A- gyógysz. Ba la ton-Füreden: Orbán J. Balassa-Gyarmatoa • 
Havas Gy. és Herepey K. B.-Csabán: Varságh B. Berettyó-Újfa
lun : Tamássy Géza. Csépán : Czibulka Gy. Debreczenben: dr. Roth-
schnek V. E., Tamássy K. tíöltl N., Örvényi O., Míhalovits István es 
Muraközy K. Duna-Földváron : Nádhera P. Egerben: Kőliner Ló-
rincz és Buzáth Lajos gyógysz. E p e r j e s e n : Krivoss Gy. és Kom V 
Erseknjvárot t : Gonlegner J. Gyöngyösön Mersits N. és BarachJ 
Győrött : Stirling K., Lippóczy M. és Űehlschmidt J. H.-Hadházon: 
Farkas udóri. H u s z t o n : Keresztes tí. és Scbmidt K. Jászberény 
b e n : Merkl J. és Muraközy L. K a l o c s á n : Horváth K. Kaposvárott-
Czollner V. és Babochay K. Karczagron: Báthory B.-nál. Kassán: 
Gallik.G., Wandraschek K., Megay G. és Hegedűs L. Késmárkon: 
Genersicb C. A. Kis-Várdán: Khudy J. Komáromban: Schraidt-
hauer A. Klrchner M. és Kovács Ar sztid. Kún-Madarason: Jung k, 
Léván: Medveczky S Losonczon: Kirchner D. és Pokorny L. ke-
ző-Kövesden: Fridély B. M.-Túron: Csippék E. Mező-Kászony 
b a n : Rátz Gyula. Mező-Kovácsházán: Kiss P. Miskolcion: Dr. 
Rácz Gy., Dr. Szabó Gyula. Kurucz J. és Ojházy K. Mitroviczán: 
Krstonosic A. N.-Kanizsán : Prager Béla és Belus J. K.-Károlvbaa: 
Fitleky P. és Ifjabb Korícsánszky L. X.-Körösön : Medveezky Gy. 
Nagyszombaton: Csepcsányi B. N.-Táradon: Huzella M., Molnár 
J. és Heringh S. Nyíregyházán í Korányi J. Szopkó Alf. gyógysz. 
és Kovács S. Nagy-Kal lón : Hvezda K. Pakson Malatinszky S. 
P é c s e t t : Sipöcz J. Pozsonyban: Érdy István, Pntnokon: Fekete 
N. Rimaszombaton : Hamaljiár K. Bozsnyón Pósch J. gyógysz. 
örökösei és Hirsch J. N. S.-A.-Ujhelyen: Medveczkv J. Sopronban: 
Gráner J. S ü m e g e n : Stamborszky L. Szathmáron Bossio i., Dr. 
Lengyel M. és Literáty E. S z e g e d e n : Kovács Albert. Sz.-Pehérvá-
r o t t : Braun J., Dieballa Gy. Széke lyhidon: Szabó J. és Szentpétery 
1". S z e n t e s e n : Várady L. és Podhradszky L. Szepes-Szombaton: 
Gréb J. Szolnokon : Kecskéssy F. Szombathe lyen: Rudolf A. Tal
p á n : Monó I. T e m e s v á r o n : Tárczay I. és Jahner C. M. Teesön: 
Ágoston Gy. T.-TJjlakon : Roykó G. Tokajban: Reiner D. Tornall-
j á n : Urszinyi Zs. TJngvárott: Lám Sándor., Bene L. gyógysz. Krausz 
A., Speck J. és Peltsárszky A. V á c z o n : Az Irgalm. gyógysz. Vaálon: 
Frischmann F. Varannón: Gaál S. Veszprémben: Ferenczy K. es 
Szili Horváth P. Zi lahon: Unger G. Zirczen: Tejfel J. Erdélyben: 
B r a s s ó n : Gyertyánffy és Társainál. B e é s e n : Rútii P. Holozsvártt: 
Valentini A., Wolf J. és Dr. Ember Bogdán. Kezdi-Vásárhelyen: 
Kovács F. M.-Vásárhelyt: Bucher M. Szepsi-Szent-Györgyön: 
Beteg B.. Ötves P. és Barabás F. Szászvároson: Graffius J. Vajda-
Hnnyadon: Dr. Juchó F. Bomániában : Jas syban: Engel J. a 
• koronához* ezimzett gyógytárában. B n s i de Vedében: Varo K. 
gyógyszerész. Vas ln iban: Ortyuszky E. gyógyszerész. 

Ezen kitűnő hatása, nem eléggé ajánlható gyógytapasz készí
tője FORTI LÁSZLÓ. Lak.: Budapest, I. k., Nándor-ntcza3. 

^ Szőrvesztő por 
f^JJ I (Poudre dépilatoire) 

Í
védjegy. Brüning G. C.-tóI, M. iu. Fi aiikfurta. 

Elismert legjobb szörvesztö szer, méregmentes, egészen 
ártalmatlan a leggyönfrédebb bőrt sem támadja meg, 
minélfogva hölgyeknek kiválóan ajánlható. Hatása rög-

. tom es tökéletes, p r E g y e t l e n s z ö r v e s z t ö »*er, 
| m e l y o r v o s i l a g a j á n l t a t i k . s m e l y n e k OroM-
I o r s z á g b a v i t e l é t a s z e n t p é t e r v á r i o r osl haté
it ? S , m e S « n e e d t e . - » B Egy üvegcse 1 frt 75 kr., & 
| hozzávr.lo ecset 12 kr. - Raktár B u d a p e s t e n Török 
I J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r á b a n , király-utcza 12. szám. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten megjelel 
: s minden könyváruknál kapható — az osztrák tartományok 
1 szamára SZELINSKI GYÖRGY cs. kir. egyetemi könyvárusnál 

Bécsben, I., Stephansplatz Nr. U. 

TIBÜLLÜS ELÉGIÁI. 
; FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA 

CSENGERI JÁNOS. 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 

Ara diszkötésben 1 frt 4 0 kr. 

Tartalom: Előszó. — Bevezetés. Tibullus élete és 
művei. — Tibullns elégiái. — Délitt. — Marathns. -
Sulpieia. — Glycera. — Nemesis. — I. Függelék. Lyg-
damus elégiái. — II. Függelék. Horatius, Ovidius. 
Domitius Marsus Tibullusról. — Magyarázatok. 

46-IK SZÁM. 1886. BUDAPEST, NOVEMBER 14. XXXII I . ÉVFOLYAM 
mÓAzetési feltételek: VASÁRNAPI UJSAG és \ egész é-vre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ 6 • Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG / egész évre 8 frt 
\ félévre .„ 4 « 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: / égési évre 6 írt 
\ félévre _ 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

AZ ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI 
TÁRSULAT JUBILEUMA 

H
USZONÖT esztendeje, hogy a magyar képző
művészeti társulat megalakult. Negyed 
század nagy idő. Fejleszt, bomlaszt, meg

erősít, megvénít. Mikortól kezdve a negyed szá
zadot számítjuk, akkor még parlag volt a magyar 
képzőművészet. Csak néhány festőnk működött, 
ugy szólva bizalmas körben. A magyar társada
lom elzsibbadva, a politikai viszonyok zavaro
sak, bizonytalanok. A művészetek fejlődéséhez, 
emelkedéséhez okvetlenül szükséges a közélet, 
az pedig alig volt. Lelkes férfiak a harminczas 
évek legvégén már megindították a mozgalmat, 
mely a képzőművészetekre irányozza a figyel
met, a közönségét és azokét, a kik tehetséget 
éreztek magokban. De a kezdet csakhamar meg

szakadt. Az 1848-iki eseményekre következő 
korszak nagyon rossz idő volt arra, hogy Magyar
országon épen a képzőművészetek induljanak 
fejlődésnek. Mert annak nemzeti erő kell. Még 
az a csekély támogatás is, melyet az 1839-ben 
alakult «pesti műegylet* nyújthatott, elcsene-
vészült. 

A művészetet, mint életszükséget, a fejlett 
nemzetek érzik csak. Értelmi előkelőség, de bi
zonyos jólét is szükséges hozzá, mely a műszere
tetet megengedje. A magyar embernek bizonyos 
tradicziói maradtak meg a múltból a művészetek 
iránti érzékhez. Eégi királyaink pompa- és mű
vészetkedvelő emlékeit nem feledte. A művésze
tek azonban vajmi lassan vertek gyökeret közte. 
Az országban se királyi udvar nem volt, se fővá
rosában nem laktak a főurak. A dúsgazdag Ester
házyak sem az országban gyűjtötték azt a kép

tárt, mely ma az országos képtár legnagyobb és 
legértékesebb részét alkotja. 

Hogy mennyi küzdelmet kell vívnia a művé
szeteknek, annak hosszú története benne foglal
tatik abban a huszonöt évben, melynek elmultát 
most üli az országos képzőművészeti társulat. 
Hála istennek, az is elmúlt! Ma már van magyar 
festészet. Vannak kitűnő művészeink. De még a 
kör szűk, mely igazán érdeklődik irántok. Még 
mindig maga a képzőművészeti társulat az, 
mely igazán érdeklődik irántok. Egy kissé az 
állam is támogatja. De társulat, állam és egyes 
maecenások — ez még mindig nem a társadalom, 
nem a nemzet. Ahoz még kevés idő huszonöt év. 

A huszonötödik évfordulón először is magok 
művészeink ünnepelnek. Az a jubiláris kiállítás, 
mely a király jelenlétében e hó 9-ikén nyilt 
meg a műcsarnokban, oly egészséges erőben, oly 

G R Ó F K Á R O L Y I T I B O R , 

a képzőművészeti társulat elnöke. 

Kollrr Károly fényképei iit .n 
rajzolta Angyalffy Erzsi, H A R K Á N Y I F R I G Y E S , 

a képzőművészeti társulat alelnöke. 


