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A rranklin-Társnlat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

V JtamuoJ i .ii U.UV 

w\/aia, 

\ Ara fűzve 60 krajczár. 

A Frankl in -Társu la t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkereskedésben 
kapható: 

KATHOLIKUS I M A K Ö F Y V E K . 
Albaoh Sz. J . Áhí tat órai. Elmélkedések 

Isten, erény és az örökké valóság felett. 
Bőrbe kötve aranyvágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. 

A l b a o h J . S., He i l i ge Anklange . 
Gebete für katholische Christen. 19. 
Anflage. Octav. Mit sechs Stahlstichen. 
Gebunden in Ledér mit Gold-
Bcbnitt und Schuber 3 fi. 50 kr. 
Gebunden in Chagrinleder mit 
Schliessen 6 fl. 
Gebunden in Sammt mit Silber-
kreutz u. Schliessen 8 fi. 
Zwanzigste Originál-Anflage in kleinsten 
Taaohenformat. 
Gebunden in Chagrinleder mit 
Schliessen 3 fi. 
Geb. in Sammt mit líreatz und 
Schliessen 5 fi. 

Győrffy Iván. K i s mennyei manna. 
Harmadik kiadás. Eötve 25 kr. 

— Mennyei manna. Eatholikus ima- és 
énekkönyv tanuló ifjak és éltesbek szá
mára, harmadik kiadás. Eötve 50 kr. 

Hangar i A . I s ten temploma. Imakönyv 
minden rendű és állapotú keresztény 
katholikusok számára. Zsebkiadás. Egy 
aczólmetszettel, bőrbe kötve, arany
vágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. 
Eék v. vörös bársonyba kötve, 
kereszttel és kapocscsal 6 frt. 

Tarkányi B é l a . TJj rózsáskert. Imád
ságos és énekes könyv katholikus ke
resztény hivek használatára. Az egri 
érseki hatóság jóváhagyásával, ötödik 
kiadás. Legkisebb zsebalakban egy aczél-
metszettel, bőrbe kötve, aranyvágással 

2 frt. 
Chagrin-bőrbe kötve kapocscsal 3 frt. 
Kapható azonkívül finom franczia bőr 
és borjubőr diszkőtésekben kapocscsal 
4—6 írtig. Továbbá bársonykötésekben 
új-ezüst és valódi fin. ezüst kapocscsal, 
és sarokkal vagy kerettel 6—14 frtig. 

Tarkány i Béla . Nagyböjt i kalauz. 
Erisztus kínszenvedésének és halálá
nak negyvennapi megszentelésére a 
nagyhéti ájtatossággal együtt. Négy 
aczélmetszettel. Franczia bőrbe kötve, 
kapocscsal 3 frt. 

— Ártat lanok öröme. Katholikus ima
könyvecske kis gyermekek számára. 
Sok képpel. Eötve 20 kr. 

— Vezérangyal a mennye i korona 
e lnyerésére . Eatholikus imádságos és 
énekes könyv. Négy aczélmetszettel. 
Bőrbe kötve, aranyvágással 2 frt. 
Ugyanaz: zsehkiadás. 
Bőrbe kötve aranyvágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 fit. 

— A kajadonok őrangyala. 
Eatholikus imakönyv. 
Velinpapiron 5 képpel. Franczia 
bőrbe kötve, kapocscsal 5 frt. 
Ugyanaz: zsebkiadás. 
Bőrbe kötve, aranyvágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. 
Eék v. vörös bársonyba kötve, 
kereszttel és kapocscsal 8 frt. 

— Vezére s i l lag az üdv elnyerésére . 
Imakönyv a kath. nőnem használatára. 
Öt aczélmetszettel. Bőrbe kötve, arany
vágással 3 frt 50 kr. 
Ugyanaz zsebkiadás 2 aczélmetszettel. 
Bőrbe kötve, aranyvágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. 
Eék vagy vörös bársonyba kötve, 
kapocscsal 8 frt. 

— Ifjúság kalauza az örök é letre . 
Eatholikus imakönyv énekekkel és 
zsoltárokkal. Vászonba kötve, arany
vágással 80 kr. 

— Keresztény öregek gyámola. Eatho
likus imádságos könyv. Egy czimképpel. 
Bőrbe kötve, aranyvágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhiva
talban, Budapestem, IV,, 
egyetem-uteza 4. sz. alatt 
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Főraktárak Budapesten: Estetklty L. és MattM WStwTÜ 

VÉGELADÁS 
_ J %-kal leszállított á rak mel le t t 
az üzletág vál toztatása miatt, 

és pedig nagyobb mennyiségű por-
czellán, fayence, fém- és broncz-áruk, 

függő- és asztali lámpák. 
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A FRANKLIN-TÁRSULAT 
kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható — az osztr. tartomi 
nyok számára Szelinski György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben I. Stephansplatz Nr. ( 

PROTESTÁNS IMAKÖNYVEK. 
Borsodi József. Templomi imák. Vasárnapokra, ünnepekre s másalkalmakra közisteni

tiszteleti használatul. Harmadik kiadás. Vászonba kötve 2 frt. 

Cleynmann Károly . Isten, mindenem, örömöm, vigasztalásom. Imádságok és 
elmélkedések mivelt keresztyének számára. Harmadik, Szász Eárolytól átnézett és 
kiegészített kiad. Vászonba kötve 80 kr. Velinpapiron bőrbe kötve aranyvágással 2 frt. 

Czelder Márton. Mindennapi és a l k a l m i imádságok. Templomi és családi haszná
latra. Második bővített kiadás. Vászonba kötve, aranyvágással 1 frt 40 kr. 

Dobos János . Keresztyén imák. A házi ájtatosság növelésére és a protestáns keresztyén 
felekezetek használatára. Második kiadás. Vászonba kötve 80 kr., velinpapiron bőrbe 
kötve aranyvágással 2 frt 50 kr., franczia bőrbe kötve kapocscsal 5 frt. 
Ugyanaz : zsebkiadás, bőrbe kötve aranyvágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve kapocscsal 3 frt. 

— A gyermek imái és első vallásos érzelmei. Mindkét hitvallású protestáns gyermekek 
számára. Második kiadás. Vászonba kötve 80 kr. 

Győry Vi lmos . Emlékkönyv a confirmátióhoz készülő protestáns hajadonok számára. 
Egy finom képpel. Velinpapiroson, vászonba kötve aranyvágással 1 frt 20 kr. 

Heiss ler József, dr. A kerezztyén ember imakönyve. Vászonba kötve aranyvágással 
1 frt 60 kr. 

Ki s János . Le lk i áldozatok imákban és énekben. 
kiadás. Vászonba kötve arany-vágással 
Velinpapiron, bőrbe kötve aranyvágással 

Ujabb átnézett és megbővitett 
1 frt 20 kr. 

2 frt. 

Medgyes Lajos. Protes táns családok imakönyve imadalokkal . Vászonba kötve, 
aranyvágással 2 frt. 

Papp Károly. Est i harang vagy ujabb keresztyén tanítások protestáns keresztyén csa
ládok számára. Vász. kötve 1 frt. Velinpap. fekete bőrkötésben 1 frt 80 kr. 

Szász Károly. Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők számára. Máso
dik kiadás. Egy aczélmetszettel. Bőrbe kötve, aranyvágással 2 frt 50 kr., franczia bőrbe 
kötve, kapocscsal 4 frt. 
Ugyanaz kék vagy vörös bársonyba kötve 6 frt. 

Ssikszay György. Keresztyén taní tások és imák mindkét felekezetű protestánsok 
lelki épületére. A jelen szükséghez alkalmazva. Vászonba kötve 1 frt 20 kr., velin
papiron bőrbe kötve 2 frt. 

Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok és imák. Hölgyek számára olvasásra 
és imakönyvül. Vászonba kötve, aranyvágással 3 frt 40 kr-
Franczia bőrkötésben kapocscsal 5 &" 
Ugyanez: zsehkiadás, vászonba kötve aranyvágással 2 frt 50 kr-
Franczia bőrkötésben kapocscsal 4 &•» 

Vörös Eszter. Buzgó imák. Vászonba kötve, aranyvágássul 80 kr. 

Zsohokke Henrik. Áh i ta t órái. Eiválogatva és fordítva Szász Eároly által. Eét kötet
ben. Vászonba kötve, aranyvágással 5 frt. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4.) 
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{ félévre Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I egei 
1 félé 

egész évre 6 frt 
félévre _ 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

SCHOPENHAUER ARTHUR. 

E z ÉVI február 22-én tették le a Majna mel
letti Frankfurtban alapkövét annak a mo
numentumnak, mely e század egyik leg

kiválóbb szellemének, Schopenhauer Arthurnak 
emlékét lesz az utókor előtt külsőképen is hir
detendő. 

Az alapkő letételére azt a napot választották, 
melyen száz évvel ez előtt az a férfiú született, 
ki a bölesészet terén maradandó nyomokat ha
gyott maga után s a kinek filozófiai munkái ha
talmas behatással voltak és vannak ma is vi
lágnézetünk alakulására. Mikor nagy munkája, 
«Die Welt als Willeund Vorstellung», 1819-ben 
megjelent, sejtelme sem volt senkinek arról a 
nagy átalakulásról, melyet az az emberek gon
dolkozásában elő fog idézni, s csak kevesen ér
tették meg alkotó erejét és mélységét annak a 
szellemnek, mely e munkából elő-
sugárzik. De e kevesek közt oly fér
fiak találkoztak, mint Goethe és 
Jean Paul, s ez utóbbi panaszkodva 
említi, hogy Schopenhauer mun
kája nem találkozott a kellő mél
tatással, hogy az lángeszű, merész, 
sokoldalú, éles elmével és mély be
látással irott munka, melyet csak 
dicsérettel lehet említeni, noha alá
írni nem lehet. Nem pedig «ama 
vigasztalan és feneketlen mélysége 
miatt, mely Norvégia borongó ho-
mályu tengerszemének mélységé
hez hasonló, a honnan a sötét me
redek sziklafalakból álló töbörböl 
soha sem látni a napot, hanem 
csillagosnak látjuk fényes nappal 
is az eget, s nem látunk rajta elvo
nulni sem madarat, sem felleget." 

Schopenhauer életpályája a le
hető legkedvezőbb vala arra, hogy 
bölcsész váljék belőle. Kitűnő neve
lésben részesült s igen korán nyilván 
alkalma megismerkednie Európa 
művelt államaival, természeti vi
szonyaikkal, állami és társadalmi 
berendezkedéseikkel, látókörét a 
legkellemesebb módon szélesbít-
hette s később, mint vagyonos em
ber, az élet gondjaitól menten szen
telhette magát tudományos hajla
mának. Atyja, Schopenhauer Hen
rik Plóris, tekintélyes kereskedő, 

anyja, Trosinger Johanna, széles körökben ol
vasott regényirónő volt. Ettől örökölte eleven 
észlelőtehetségét, a ritka elmeélt, a nyelvbeli 
kifejezés könnyűséget, szóval értelmiségét; aty
jától ellenben a heves vérmérsékletet, az akarat 
erélyét, a büszke, hajthatatlan jellemet s így 
saját magában is megerősítve láthatta azt a ké
sőbbi elméletét, hogy az ember az ő lényének 
magvát, kedélyét, akaratát atyjától, lelkének 
erejét és irányát pedig anyjától örökli. 

Neveltetése egészen sajátszerű vala. Eendszeres 
iskolai oktatásban nem részesült. Atyja nagy ked
velője volt az utazásoknak. Bejárta Német-, Fran
czia-, Angol- és Olaszországot, Svájczot s minde
nüvé magával vitte fiát. Hosszabb, rövidebb időre 
nevelőintézetekbe is adta, így Hamburgban, Lon
donban, Havreban, úgy hogy mire a fiu Németor
szágba visszatért, annyira elfelejtette anyanyelvét, 
hogy csak nehezen tudta magát rajta megértetni. 

S C H O P E N H A U E R A R T H U R . 

De minden iskolai nevelésnél fontosabb vala az 
ő szellemi kifejlődésére az utazásai közben föl
merült külvilági jelenségek közvetlen látása. S ő 
maga is ezt tartotta a helyes nevelési iránynak. 
«A mesterséges nevelésnél — írja — elömondás, 
tanítás, olvasás utján tele tömjük a gyermek 
fejét fogalmakkal, mielőtt még elegendő ki
terjedésű ismeretségben állana a szemlélhető 
külvilággal. Ama fogalmaknak képzetét a tapasz
talatnak utóbb kell megnyernie: addig azonban 
fonákul alkalmazza e fogalmakat, téves világí
tásban látja a dolgokat és embereket. így esik 
aztán, hogy ferde irányban neveltetünk, s hogy 
fiatal korunkban hosszas olvasás és tanulás után 
vagy együgyűen, vagy félszegen lépünk a világba 
s abban aztán vagy túlságosan aggodalmaskodva 
és szorongva, vagy vakmerően viselkedünk. Ez a 
következése ama hysteron proteronnak (a terme
tes dolgok megfordításának), mely szellemünk 

természetes fejlődési rendének el
lenére előbb juttat bennünket a fo
galmakhoz s csak azután a képze
tekhez. Hosszú tapasztalatnak kell 
utólag a fogalmak hamis alkalma
zása által keletkezett ítéleteinket 
helyre igazítani, a mi ritkán sikerül 
teljesen. Azért van oly kevés tudós 
embernek józan, természetes esze, 
a mi pedig a tanulatlanoknál nem 
is ritkaság.» 

Az utazási kedv s a szemlélhető 
világ jelenségeivel való megismer
kedés vágya oly erős vala az ifjú
ban, hogy mikor atyja szabad vá
lasztást engedett neki, hogy vagy 
legyen tudós és akkor hagyjon föl 
az utazásokkal, vagy járjon-keljen 
a világban s legyen kereskedő: nehéz 
szívvel ugyan, de ez utóbbira szánta 
magát s négy évig volt egy kereske
dőházban. Csak atyja halála után, 
19 éves korában szentelhette magát 
hajlamának, s ekkor nagyon rövid 
idő alatt pótolta iskolai ismereteinek 
hiányait. 1809-ben, 21 éves korában 
a göttdngai, két év múlva a berlini 
egyetemre ment, hol az akkor híré
nek zenithjén álló Fichtet hallgatta. 
De nem birt megbarátkozni mestere 
idealizmusával s csakhamar teljesen 
elfordult tőle. Később Jenában a 
bölesészet tudorává avattatta ma
gái Aztán Weimarba ment, hol 
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ideköltözött anyja házában a «német Athén* 
nagy szellemeinek rendes találkozó helye volt s 
hol Goethe a fiatal bölcsészt beavatta a «színek
ről* írott tanába, sa mi különösen nagy hatás
sal volt ezutáni irányára, megismerkedett Mayer 
Frigyes hires orientalistával, a ki bevezette az ind 
ó-világba s föltárta előtte a hinduk szent köny
veit. Ekkor keletkezett Schopenhauerben a kelet 
gondolkozási iránya s a Buddha tana iránti amaz 
előszeretet, mely az ö bölcsészetét oly határo
zottan jellemzi 

A politikai hullámzások elcsillapultával Scho
penhauer Drezdába ment s ott több éven át bú
várkodott a mügyüjteményekben s különböző 
tudományokban. De leginkább a saját kedélyvi
lágában mélyedt el, ekkor alkotván meg bölcsé
szeti rendszerét, melyet már fönnebb említett 
nagy művében megirt s azután, 1818-ban 
111 imába és Nápolyba utazott s 1820-ban Ber
linben docensnek habilitáltatta magát. De csak 
egy fél éven át töltötte be kathedráját, ismét 
Olaszországba ment s egész 1825-ig ott maradt. 
1831-ben a Majna melletti Frankfurtban tele
pedett le s egész 1SG0. szeptember 21-dikén 
bekövetkezett haláláig ott maradt, visszavonul
tan a világtól, csupán bölcsészeti tanulmányai
nak és elmélkedéseinek élve. 

Irodalmi munkássága ez utolsó harmiucz év 
alatt nem volt valami termékeny. Csupán három 
munka jelent meg tőle: 1836-ban «Az akarat a 
természetben", 1841-ben «Vizsgálatok az ethika 
ket alapkérdése körül», és 1851-ben kisebb böl
csészeti iratai, melyeket «Parerga és paralipo-
mena» czím alatt tett közzé. 

Mai napság, midőn Schopenhauer bölcseimi 
rendszerére annyi gondolkozó elme esküszik, 
szinte hihetetlenül hangzik, hogy főművének 
első kiadásáról alig vett a világ tudomást, úgy
hogy azt nagyobb részében csak makulatúra 
gyanánt lehetett eladni s hogy a 25 évvel később ; 
megjelent második kiadásnak is tetemesen kel- j 
lett leszállítani az árát, hogy legalább a nyomta- ; 
tási költségek egy része visszatérüljön. Csak 
1853-ban, midőn az angolok foglalkozni kezdtek 
Schopenhauer filozófiájával, lett ismeretesebbé 
Németországban is, elannyira, hogy az utóbbi 
három évtized alatt a róla és műveiről irott mun- | 
kák száma egész irodalmat teremtett s ösz-
szes műveinek kiadását is szükségesnek találta 
nemzete. 

Schopenhauert a pesszimizmus bölcsészének 
nevezik, s tény, hogy a pesszimizmust, vagy is 
azt a világnézetet, mely a világot a képzelhető 
legrosszabbnak tekinti, az életet a küzdések és 
fájdalmak szakadatlan lánczolatának hirdeti a 
arra a következtetésre jut, hogy jobb nem lenni, 
mint lenni, — ezt a világnézetet ő fejlesztette 
ki a legmagasabb fokra. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Schopen
hauer bölcseletének magva nem a pesszimizmus, 
noha ez volt az, a mi őt divatossá tette. Nem is 
ez a tan a maradandó értékű az ő rendszerében. 
A pesszimizmusnak, mint tudományos felfogás
nak, voltaképen nincs is értelme. Annak előtte 
az volt a hit, hogy ez a világ a legjobb világ 
minden lehető világok között. Ez volt az optimiz
mus. Ezt a pesszimizmus megfordította. A mai 
tudomány sem az egyikkel, sem a másikkal nem 
törődik s azt mondja: ez a világ az egyetlen 
világ, a mely lehetséges. Ebben meg is kell álla
podnunk, ha csak az egyéni hangulatot nem 
akarjuk a világegyetem tulajdonságává tenni, 
mely pedig az ő csillagaival és tejutjaival átko
zottul keveset törődik a teremtmények fájdalmá
val vagy örömével. Jónak vagy rossznak tartani 
a világot valóban nem egyéb, mint ama hangu
latnak, mely nem a világban, hanem a saját ke
délyünkben uralkodik, átruházása a világ egye
temere. A világegyetem az elmúlásnak és újjá
születésnek örökös körforgásával se nem jó, 
se nem rossz, nem is lehet, mivel nincsen 
még egy másik világegyetem is, a melylyel 
összehasonlíthatnék s annál jobbnak vagy rosz-
szabbnak itélhetnők. Ily ítéletet csak akkor 
formálhatnánk, ha megvolna a lehetőség két 
ellenkező természetű világot vonnunk párhu
zamba, a mint hogy magasság is csak ott le
het, a hol mélység van, fehér szin is csak 
ott a hol fekete van stb. Azt a hangulatot pe
dig, melyet a világ a szemlélő emberben kelt, 
a világra vonatkoztatni, vakmerőség s annyi, 

mint azt a személyt, a ki a világot jónak 
vagy rossznak ítéli, a világ középpontjává, czél-
jává tenni. A pesszimizmus tehát, valamint az 
optimizmus is, legföljebb az életnek lehet az 

alaphangulata, de nem a világ magyarázó ve
zérelve. 

Hogyan jutott Schopenhauer a pesszimizmus 
tanára? Két forrásbólmerító: egytheoretikusból 
és egy élettaniból. Amaz közelről érinti a Scho
penhauer-féle filozófia lényegét, mely e két szó
ban foglalható össze: «világ-akarat.» Megje
gyezzük azonban eleve, hogy már ez a tan is túl
haladott álláspont, Schopenhauer megértéséhez 
azonban nélkülözhetetlen. 

E teteinek: a «világ-akarat,» ellentétele: a 
• világ-képzet* s ez az igaz. E nehéz tételt egy 
egyszerű fiziológiai példával szeretnők világo
sabbá tenni. A menny dörög — ez egy oly igazság, 
melynek tudatára fülünk által jutunk. De hol 
dörög az ég? A dörgés zaj: a felhőben történik 
ez a zaj ? Nyilván nem ; mert ha sem emberi, 
sem állati fül nincsen a közelben: a zaj nem 
hallatszik, nincs zaj, vihar azonban van s épen 
olyan az, mint volna akkor, ha hallaná valaki, 
így tehát a zaj nem a fellegekben megy végbe, 
hanem a fülben, vagy, mint a fiziológok mondják, 
egy halló lénynek a halló szervében. Ha ezt az 
észleletet általánosítjuk, azt kell mondanunk, 
hogy a zaj existencziája nem kívül van rajtunk, 
hanem bennünk van: tehát «szubjektív jelen
ség.* De kell lenni valaminek kívülünk is, a mi 
a zajt okozza. Van is: a levegőnek egy sajátszerű 
hullámzása. De ha nem volna halló lény a vilá- i 
gon, akkor ez a léghullámzás, a zajnak ez az "ob
jektív correlatuma*, sohasem jelentkezhetnék 
zajnak. így tehát érthetővé válik talán, hogy a 
zaj es világosság stb. nem egyéb, mint a mi 
képzeletünk s ha nem volna halló és látó lény, 
néma, sötét, színtelen lenne a világ. 

De a mi a hangnál, fénynél, színnél (a színek 
csak részei a fehér fénynek, mint azt a szivár
ványnál látjuk) könnyen tehető érthetővé, nehe
zebben magyarázható meg a dolgok egyéb tu
lajdonságainál, minők a tömörség, áthatlanság, 
oszthatóság, anyag, alak és idom. S mégis meg 
kell tennünk a hasonló abstrakcziót, hajói akar
juk ismerni, a mit a világ lényegéről tudunk. 
A dolgoknak egyéb tulajdonságait is csupán ér
zékeink által birjuk észlelni, ezekre kell hatniok, 
ezek vezetik tovább az agyba, a hol tudatunkra 
jutnak. A mint a mennydörgést zajnak észleljük, • 
holott az rajtunk kivül nem egyéb léghullámzás
nál, s a mint a villámot fénynek ismerjük föl, 
holott rajtunk kivül nem más, mint setherhul-
lámzás: ép úgy ezt a lég- és aethermozgást is [ 
csak a mi saját képzetünknek kell tekintenünk, j 
mert hisz a mozgás is csak olyan valami, a mi
nek, mint a zajnak, fénynek, csupán érzékeink 
által jutunk tudatára. Hogy ezt a két mozgást a : 
mennydörgésnél és villámnál nem látjuk, az nem 
tesz semmit, mert annak egyedül érzékeink tö- | 
keletien volta az oka. A fő az, hogy az esetre, \ 
ha más látható mozgások nem szülték volna 
meg fejünkben a mozgás képzetét, a levegőt • 
és sethert sem birnók fölruházni a mozgás tulaj
donságával. 

Ebből világossá válik, hogy mi a bennünk 
meglevő képzeletet ruházzuk át az aetherre és 
levegőre, s még egy lépéssel tovább menve, azt 
kell mondanunk, hogy valamint a mozgás, I 

I azonképen azok azv elemek is, melyekből áll, | 
t. i. a tér és idő, a mi képzeletünk s minden, a | 
mi a térben és időben létezik, a dolgok alakja, 
idoma és minden egyéb tulajdonsága. 

Egybe foglalva: nem tudjuk, minők a dolgok 
valójukban, csak azt tudjuk, minőknek tűnnek . 
föl nekünk. Ezt a tételt Schopenhauer népsze- [ 

: rűen is magyarázza meg «A világ mint akarat ; 
és képzet* czimü munkája második kötetének 

• első fejezetében, mely az első kötet rendszerének | 
foglalatja. Ez alapigazság fölfedésének az érdeme \ 
a Kanté. 

Kant mondta a világot annak, a minek előt
tünk megjelenik, Schopenhauer annak, a minek 
képzeljük, a mi nem lényeges eltérés, noha ez 
utóbbi azt hiszi. A világot, a minő az valóban \ 
is, a minő az rajtunk kivül, Kant «das Ding an 
sich»-nek, az «önmagában vett dolognak* nevezi 
s azt mondja rá, hogy a megismerésünknek kivül j 
esik a körén. Schopenhauer ellenben azt hiszi, 
hogy ő megismerte s hogy föltalálta abban a vala-
miben, a mi bennünk, emberekben mint akarat ; 
jelentkezik s a mi hasonló lényegben megvan 
minden más dologban, még a kőben is. 

Ezt a tant az ujabb tudomány nem fogadja el. ! 
De Schopenhauernek az akaratról szóló tana ha-

| talmas előrelépés az emberi lélektan terén, s 1 
ez őt igen szép elméletekhez juttatta s iratait i 

| azokban a részeiben, a hol az emberi akaratra 

szorítkozik, magasztos, vigasztaló, villámszerűén 
fölvilágosító olvasinánynyá teszi minden időkre. 

Csak a pesszimizmusról szóló tanával kell 
kivételt tennünk, mert az erőszakolt. így argu
mentál : Az ember lényege az akarat; az akarat 
egyetlen oka az élni akarás (Wille zum Lében); 
szükség és bajlódás, nélkülözés es szenvedés az 
élni akarásnak a rugója; ennélfogva maga az élet 
is folyton tartó szenvedés és gonosz álom, me
lyet nyitott szemmel álmodunk s melynek állító
lagos örömei csak abban állanak, hogy a szen
vedésnek véletlen távol maradásai s csak arra 
valók, hogy alkalmul szolgáljanak a szenvedé
seknek ujabb niegrohanásuukra: szóval, az élet 
oly nyomorúságos valami, hogy még a költőknek 
lázas agyveleje, a különböző vallásoknak a po
kolról alkotott fogalmai sem képesek az élet 
szenvedéseit teljes mélységükig kimeríteni. 

Hát ez csak poézis, mint minden hangulat-
filozófia, de nem tudomány, már a kiindulási 
pont is gyenge, mert hogy mért volna a szenve
dés a rugója az élni akarásnak, azt senki sem érti 
meg. Aztán a valóság kritikáját sem állja ki. Az 
élni akarás csak akkor fájdalom, ha nem érte el 
czélját; de ha elérte, akkor a baj le van küzdve, 
a nélkülözés megszűnt, a fájdalom kéjjé válto
zott. Hogy valaki bajnak vagy örömnek tekinti-e 
az életet, ez az ö egyéni dolga, s abban egy böl
csész sem lehet igaz biró, mert nincsen statisz
tika, inely erről számot adjon s ha lenne is, 
egyetlen kivétel már megdöntené a szabályt. 
Pedig hát vannak ilyen «kivételek*, sőt talán az 
emberiség nagy többsége mind ilyen kivétel, — 
vannak, a kik az élettel meg vannak elégedve s 
nem találják kínnak. Jöhet ennek aztán a filo
zófus, hirdetheti, hogy barátom, te tévedsz, a 
mit te örömnek, kéjnek érzesz, az valójában 
csak kín és szenvedés: azt fogja felelni neki: ha 
én azt, a mit te fájdalomnak mondasz, kéjnek 
érzem, hát én azzal teljesen meg vagyok elé
gedve, mert azzal, a mi az én érzésemen kivül 
esik, nem törődöm. 

Schopenhauer pesszimizmusának azonban csak 
másodrendű forrása a theoretikus, — az első a 
fiziológiai. A pesszimizmus a hangulatoknak az 
össz-eredője, a hangulat pedig s épígy a lehan
goltság a lelki, végső elemzésében pedig a testi 
egészségi állapotban rejlik. Maga Schopenhauer 
pesszimizmusát sokan az ö szükmellűségéből s 
gyenge testi alkotásából származtatják, mint a 
mely gyenge test nem bírta el kellő mérvben 
vérrel ellátni az óriás agyvelőt. Es ő csakugyan 
fiatal korától fogva nagy fokú melancholiában 
szenvedett, a mi öröklött baj volt nála. Atyja is 
valószínűleg ily melancholikus hangulatában 
maga vetett életének véget. 

Mindazok, a kik Schopenhauert kárhoztatják 
s ethikáját önzőnek és elvetendőnek mondják, 
csak mellékes dolgokból indulnak ki, s egészen 
mellőzik erkölcstanának azt a nagy érdemét, 
melylyel megállapította, hogy az ember értéké
nek egyedüli igaz mértéke a részvét. 

Ebben ö fölötte áll Kant «kategorikus impe-
rativusának.* Atalában véve a jellem jó tulaj
donságainak nem adhatunk elsőséget a szellemi 
képességek fölött. Mert ha azt mondjuk: az em
ber nem tehet arról, hogy ostoba, de igenis 
tehet arról, hogy gonosz: akkor nem mondtunk 
igazat. Hát a szivjóság nem épen oly adománya 
a természetnek, mint a lángész? Hát a «morál 
insanity»-ben szenvedő embert több felelősség 
terheli betegségeért, mint azt, a ki értelmi meg-
zavarodásban szenved? Nem. Csak az "akarat
nak*, vagy mondjuk: jellemnek az ember lénye
gévé emelése által válik lehetővé azt a valódi er
kölcstant fölállítani, melyet Schopenhauer e sza
vakkal jellemez: 

«A mint a nap világa mellett elhalványul a 
fáklya és tűzijáték, ép úgy elhalványul a szellem, 
a lángész, a szépség a sziv jósága mellett. A hol 
ez utóbbi nagy mértékben jelentkezik, ott min
denütt pótolni tudja mindama tulajdonságokat, 
úgy hogy szégyeljük, hogy a jó szivü embert, 
mielőtt megismertük, eszesnek is, szépnek is 
nem találtuk. A korlátolt ész s a legfeltűnőbb 
rut külső is mintegy átszellemül, mihelyt a 
szívnek rendkívüli jósága kiséri, valami ma
gasabbszerű szépség sugározza körül s oly böl-
cseség szól hozzánk belőle, mely mellett min
den más bölcseség elnémulni kénytelen. Mert 
a szív jósága transcendentális tulajdonság, a dol
goknak az életen túl ható rendéhez tartozik s 
nem hasonlítható össze semmi más tökéletesség
gel. A hol nagy mértékben van jelen, oly nagygyá 
teszi a szivet, hogy minden abban benne van, 
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úem pedig rajta kívül, mért hisz minden lényt 
átazonosit az önmaga lényével. Mi ehhez képest 
az elme, a lángész ? mi Verulami Baco?» 

A ki így írt, azt nem lehet jogosan önzéssel 
vádolni, s noha öt a pesszimizmus bölcsészének 
fogja nevezni ezentúl is a világ, noha világ- és 
embergyűlölőnek tűnt föl magános elvonult-
ságában; azon a téren, melyen szelleme mű
ködött, még is oly rendkívüli tünemény vala, 
mint más téren a vele sokban rokon Lord Byron, 
a világfájdalom és pesszimizmus költője s ép-
úgy megérdemli az utókor kegyeletes emléke
zetét. 

TEMPLOMBAN. 
Gyötört az élet sok ke-erve, gondja, 
Sápadtan és reménytelen bolyongva 

Szűk utczák néma, elhagyott során, — 
Midőn hivők kihangzó bús danája, 

Vagy régi emlék szent varázsa tán — 
Becsalt az Ur rég nem látott lakába, 

Hol az örök-mécs fénye reszketett 
A mély, titokzatos homály felett. 

Néhány komoly szent bámiü porlepetten, 
Kis angyal bontja kő-szárnyát felettem, — 

Körültem un hölgy és csőcselék, 
Elaggott kéjencz, rózsás arczú gyermek — 

Egy áhítat szent ihletében ég. 
Kit az erények szörnyű terhe tört meg, 

Kit bűn, gyönyör vázzá sorvaszta már, 
S egy lényt dicsér a méla dallam-ár! 

• Isten !• neved' zsoltárba szőve hallva, 
Elmámorít e szó titkos fogalma, 

Es lelkem messze, messze ellebeg 
E boltivek, e tömjénfüst ködéből, 

Hová nem hat fohász, mit ajk rebeg, 
Hová imádó dallam-ár sem ér föl, 

Csak őrült lélek bolyg, — a józan ész, 
Es minden eszme — végtelenbe vész! 

Oh Föld, te mindenség csekély paránya, 
Zord mélyed titkos lomtárába hányva 

Hány szörnyeteg hideg kővé meredt, 
Mely küzde egykor rémítő tusákon — 

S te oezeán, ti zúgó tengerek! 
Homálytokat benépesülve látom — 

S megnémít a csodálat, borzalom, 
Azt vélve, hogy csak lázban álmodom . . . . 

S e kis golyó mégis mi mérhetetlen ! 
Hiszen a gyémántfényű tiszta cseppben, 

Mely ott ragyog a rózsa levelén : 
Bont és teremt múlás — levés hatalma; 

Bizan sok milliónyi törpe lény 
Nyüzsögve teng, egymást szeretve, falva — 

Egy cseppben egy világ — oh mily csodás ! 
S az ember egy Titán, egy óriás! 

S a képzelet tovább sodorja lelkem' 
Hol a kihalt, a néma végtelenben 

A myriád tüzes gömb pörgve száll, 
Mint tánezosnői a nagy Mindenségnek. 

Ki rendezé, mióta tart e bál ? 
Leend-e szűnórája, ér-e véget ? 

S a vég magasztos, rémes lészen-e ? 
Borulj le ember, porszem porszeme I . . . . 

Khaosz kering, kavarg, pezsg, forr köröttem 
És térdre roskadék le megtörötten, 

S mig őrüléssel küzde már agyam: 
Egv sújtva üdvözítő pillanatra 

Feléin villant tisztán, világosan 
A végetlen nagy Istenség fogalma, 

Kit száz alakban sejt a földi lény ! 
S az «TJr imája*-t halkan tördelem . . . . 

Magom valók a szentegyház ölében ; 
Az orgona, a zsoltár néma régen 

S újjászületve én is távozám, 
Még visszanézve a magas kapuban — 

A márvány szentek bámultak reám, 
Oly feddőn, szemrehányón, szomorúan, 

Mig a titokzatos homály felett: 
Csak az örökmécs fénye reszketett! . . . . 

KilMV.UtY K AltOLY. 

VASÁRNAPI ÜJSÁG. 

JÓZSEF FŐHERCZEG KÖNYVE. 
(Románo csibákero sziklaribe, azaz: Czigány nyelvbeli 

tudomány.) 
II. 

A czigány nyelvtan egyik akadémiai bírálója 
dr. Ponori Thewrewk Emil egyetemi tanár volt, 
a ki classica-philologiai szaktanulmányai mellett j 
már régebben is ráért néha a czigányok, kivált 
zenéjök iránt is tudományosan érdeklődni. A fő-
herczeg könyve kéziratának tanulmányozása 
kedvet élesztett benne, hogy tüzetesebben fog
lalkozzék a czigány kérdéssel. Megbízatván a 
könyvészeti függelék szerkesztésével, hozzáfogott 
az anyag összegyűjtéséhez. Maga mondja a beve
zetésben, hogy a függelék "eredetileg nem így 
volt gondolva, de a nyomról-nyomra haladó ku
tatás annyi új dolgot hozott felszínre, a czigány-
kérdés oly sokoldalúnak és rendkívül érdekesnek 
bizonyult, hogy ennek következtében a czigány 
könyvészetből némileg czigány encyclopaedia 
lett*! 

A függelék szerkesztője a könyv megjelenése | 
előtt több ízben nyilvánosan tett jelentést róla. j 
így elnöki megnyitó beszédjében, Pott V. halá
láról való megemlékezése kapcsán is tárgyalta 
a czigány nyelv ügyét a philologiai társaság ez , 
évi közgyűlésén, a mely József főberczeget tisz- ; 
teletbeli taggá választotta. Később pedig, az 
akadémiában mint rendes tag foglalván széket, | 
behatóan értekezett e munkáról és egyéb tanul
mányairól a nagytudományu főherczegnek, a ki 
az akadémiában is tiszteletbeli tagnak van j 
ajánlva. • 

A függelék, "Irodalmi kalauz* czímmel, a j 
könyv 219—377 lapjait foglalja el. Nagy része 
czímeket sorol fel, egy-egy tanulmányos meg
jegyzéssel. De vannak fejezetek, a melyekben a | 
szerkesztő behatóbban tárgyalja a czigány kér
dés főbb mozzanatait, terjedelmesebben idéz 
más irókat, vagy maga fejteget és értekezik. 
Ezek a szakaszok többnyire igen érdekesek és 
általánosabb érdeküek, a szerkesztő szerint: 
«E kalauz mindazoknak szolgál, a kik a czigány 
faj iránt érdeklődnek és vele akár néprajzi, akár 
történelmi, akár nyelvészeti, akár egyéb tudó- i 
mányos czélból foglalkozni akarnak.* S ezt a í 
szolgálatot csakugyan derekasan megteszi e \ 
kalauz, s tekintve azt, hogy az egész világ iro-
dalma és művészete terén találja tárgyait, s hogy 
aránylag kevéssé kimerítő előmunkálatok alap
ján áll, relatív teljesnek és abszolút összefoglaló
nak és lezárónak mondhatók e jegyzékek, a melye
ket okvetetlenül alapul kell elfogadniuk az ez
utáni összeállításoknak. Különben maga a szer- j 
kesztő igéri némileg a kiegészítést, midőn azt 
mondja: «A mi az egyes fejezetekben itt-ott 
hiányzik, annak pótlását időhöz nem kötött to
vábbi kutatások sikerétől vagy véletlen ráaka-
dástól várhatni csak*. Hát várjuk is, még pedig 
nagy érdeklődéssel! 

Az első fejezetet megelőzőleg felsorolja a szer
kesztő a könyvészetet mutató jegyzékeket és 
ismertetéseket, még pedig külön az általánosa
kat, aztán a magyarországi czigányokról szóló 
müvek Tipray-féle (Magyar könyvszemle 1877. 
373—385.1.) jegyzékének kiegészítését, s végül 
ismét az általános könyvészetre tartozókat. Az 
elsők közt nem találjuk Pott fontos összeállítá
sát legutolsó nagyobb müvében, a Techmer-féle 
• Internationale Zeitschrift für Spraehwissen-
schaft* I. kötetében. A magyar jegyzék itt talán 
felesleges; úgy is csak egy kis részét idézi a ké-
Bőbb fejezetenként felsorolt új anyagnak. 

Az I. fejezet szól a Czigányok etimológiájá
ról, még pedig 1. czigányok neveiről. A magyar
országi czigányok elnevezésének összeállításában j 
ott találjuk a következőket: czigány, (tzigán; 
családnév is, lat. Ciganus); Farao népe, Farao- | 
niták, Farao népek, F. nemzetsége, F. fiai, | 
F. ivadéka. 17(11 -ben Mária Terézia megtiltotta j 
e nevek használását s helyükbe az újlakosok vagy j 
újinagyarok-féleket rendelte (Németül: Neu- I 
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bauer, a Bánságban Neubanater, latinul: Neo-
coloni, Neorustici, Neoincolae); előfordult to
vábbá : új polgár, új paraszt, használatban van 
a móré. 

2. A Statisztikájuk czímű szakasz terjedelmes 
és részletes összeállításából idézünk egy pár fő 
adatot. Az erdélyi k. kincstár összeírása szerint 
1762-ben Erdélyben volt 642 sátoros taksáé 
(azaz 642 család fiscalis) és 887 család arany
mosó czigány. 1781-ben volt: aranymosó család 
1291, fiscalis család 1239, magánosok vagy köz
ségekhez tartozó család 12686, összesen 15216 
család. Az aranymosó czigányoktól a kincstár
nak nagy haszna volt. A fiscalis czigányok 26 
vajdaság alatt állottak. A többi czigányok közt 
volt 8598 megtelepedett és 4088 kóbor család, 
összesen 35.539 lélekkel. Az 1785-diki összeírás 
1694 aranymosó családfőt számlált. 1846-ban 
Magyarországon állítólag 30,000, Erdélyben 
50,000 (más adat szerint 60,000) czigány volt; 
az 1856-iki népszámlálás szerint Magyarországon 
72,2000, Horvát- és Tótországban 1370, Erdély
ben 29.960, a határőrvidéken 20, összesen 
103,750. Az 1873-iki összeírás szerint összes szá
muk 21 ,714. Ezek az egyes megyék és városok 
szerint külön ki vannak mutatva; legtöbb van 
Alsó-Fehérmegyében (6516), aztán következnek: 
Bihar (6380). Szeben (5906), Kolozs (5738), 
Kük üllő (5610), Hunyad (5096), több mint 
4000 volt Arad, Gömör, Heves, Krassó, Pest, 
Szabolcs, Szatmár, Temesmegyében. Maros és Ud
varhelyszékben. Legkevesebb volt ÁVva, Turócz, 
Liptó, és Mosón megyékben. A városok közt a 
legtöbb volt Kolozsvárit (722), Szatmár-Németi 
(685), Arad (662), Nagyvárad (546), Zombor 
(526), azután H.-M.-Vásárhely, Kecskemét, Deb-
reczen, Szeged, Versecz, Fogaras stb. városában 
14 városból egy sincs kitüntetve. A határőrvidé
ken 12,149 volt, a mit nem lehet összeegyeztetni 
az 1856 iki adatokkal. 

Az 1873. számösszeggel szemben az 1881. 
népszámlálás szerint csak valamivel több, mint 
harmadrésze vallotta magát czigánynak, t. i. 
79.390, ezekből Horvát-Szlavonországban 3482. 
Ezeken kivül volt még 19.705 nem-czigány, a ki 
czigányul tudott, a mi meglepő nagy szám. Ezek 
közt volt magyar anyanyelvű 10.601, oláh 4874, 
tót 2288, horvát-szerb 1159, német 496, ruthén 
266, vend 21. A bevallott czigányok közül beszél 
csak czigányul 15.027 (ez feltűnően sok és nem 
valószínű), míg oláhul 31.415, magyarul 18.151, 
tótul 6597, horvát-szerbül 4870, németül 1619. 
— Sem írni, sem olvasni nem tud 78.190, a mi 
egyik igen szomorú sötét lapja népoktatásunk
nak. Felekezet szerint volt: görög-keleti 24.060, 
gör. katholikus 23.655, római katholikus 20.110, 
helvét hitvallású 9022, ágost. hitv. 1620, unitá
rius 891, hitfelekezetnélküli 40; még izraelita 
és egyéb nem-keresztény is volt; a legújabb 
adatok szerint legtöbb czigány volt Nagy-Kü-
küllő-megyében : 6814, Maros-Torda-megyében 
6164, Kis-Küküllő-megyében 5484. A városok 
közül: Kolozsvárit (425), Debreczenben (321), 
Verseczen (210), Temesvárit (208). Az 1881. nép
számlálás adatai szerint Debreczenben azonban 
egy czigány sincs; a debreczeni czigányok 
ugyanis kevesen tudnak czigányul, mind tudnak 
magyarul, magyar nemzetiségűeknek vallják 
magukat, ellenzik az «új magyar* elnevezést, a 
mely szerintük a zsidót illeti. S ez a példa ma
gyarázza meg azt a nagy eltérést, a mely az 
1873. és 1881. számok közt van. Ez utóbbi az 
anyanyelvet vette alapul, pedig a hazai czigá-
nyoknak több mint fele már nem tud czi
gányul. 

A 3. szakasz az anthropologiai vizsgálatokról 
ad rövid áttekintést és mint ritka tüneményt meg
említi, hogy gr. Péchy Manónak Nagy-Szebenben 
1868-ban gyönyörű szép szőkehaju czigányleányt 
mutattak. Dr. Thewrewk Emil is látott szőke czi
gány leányt, szerinte nem tiszta czigányvérü. Te
kintetbe jöhet e jelenségnél az a körülmeny is, 
hogy szász faluk oláh lakossága közt igen gyakran 
találhatni szőke gyermeket (1. Schvicker. «I>ie 
Deutschen in Ungarn*, 461. 1, jegyiét). Egy 
magyar népdal is (Erdélyi I. Népdalok, III. 
197. L) kenderhaju egyiptomi szépséget emleget. 
A "Czigányokról való história* (1749?) így írja 
le a vajdát: 

Haja kondor, foga mint elefánt-csont szép, 
Ajaka, mint kláris, teste fekete s ép, 
Tekintete vidám, merő mennyei kép, 
Valahova fordul, csudálja a sok nép. 

Idézve vannak kopasz czigányokról szóló ada
tok is. 
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A czigáDyok élelméről sok mende-monda volt 
elterjedve. Általában úgy élnek, mint más sze
gény emberek, de megeszik a döghust is, a mint 
a czigányokról való história, Gvadányi, a magyar 
példabeszéd s maga a czigány Sztojka is emlegeti. 
Régibb időkben emberevöknek tartották, azt 
hitték hogy megeszik a sirból kiásott holtteste
ket. Ily vád alapján 1782-ben 45 czigányt végez
tek ki Hontban. Ez alaptalan gyanúsítás talán 
onnan származott, hogy a czigányok néha bizo
nyos idő múlva kiássák halottjaikat és újra el
temetik. — A dohányt és bagót rendkívül 
szeretik és a híres Czinka Panna is nő létére 
pipázva szokott volt hegedülni. 

Öltözetükről is érdekes megjegyzéseket talá
lunk. A czigány nem szeret paraszt ruhát vi
selni, szereti a rikító színeket, a német czigány 
a zöldet, a magyar kivált a pirosat, a nők a 
selymet és mindenféle cziczomát, arany-ezüst 
pénzeket és kagylókat (a melyek néhol amulet-
képen is viseltetnek). Valamikor eltiltották a 
hosszú köpeny viselésétől, kivált vásárkor, mert 
lopáshoz alkalmasak voltak. A lepedős czigányok 
öltözékét nevök jelzi, a purdékét az, hogy a czi
gány eredetű «csóré* tájszólásilag ((meztelent* 
jelent. 

Lakásuk a. kóbor czigányoknak tulajdonképen 
nincsen, hajlékuk sátor s télen néhol hegyol
dalba vájt odu. A letelepedett czigányok putriban 
s kunyhóban laknak a falun ós város végén, a 
czigánysoron, a melynek különféle helyi neve 
van. A deésvidéki czigányok lakása rothadt szal
mával fedett vesszökerítés. 

*rü 

"*V 

MÁTYÁS KIRÁLY MELLKÉPE A BRÜSSZELI CORVIN-MISSALÉBAN 1485-BÖL. 

MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉRME. 
Eredetije a Nemzeti Múzeum régiségtárában. 

kifejezések. Hogy ezt a szokást nem Európában 
vették fel, arra érdekes adatot mutat Herrmann 
közleménye az 500 év előtti örményországi czigá
nyokról (((Armeniai), 1888. április). Gyermekei
ket többször is megkereszteltetik. Több variáczió-
ban is előfordul az a mese, hogy templomuk 
szalonnából volt építve, s vagy maguk ették 
meg, vagy a kutya. 

Foglalkozásuk, kenyérkeresetök elég változatos. 
«A czigány vagy 1. a közönség mulattatásával: 
mint zenész, énekes, tánczos, kötéltánczos, czir-
kuszi mülovas, tornász, bohócz, verselő és me
sélő improvizátor, marionett-játékos, medve- és 
majom-tánczoltató, vagy 2. kézművességgel, 
iparral, kereskedéssel, különféle szolgálatokkal: 
mint kovács, teknő-iszkábáló, lakatos, kolompá-
ros (lábbeli-patkoló és foltozó), esztergályos, fa -
faragó, aranyásó, halász, lókupecz, zsibárus, há
zaló, kocsmáros, szakács, fuvaros, kapás, kaszás, 

tégla- és vályogvető, hóhér, 
sintér stb. — vagy 3. jóslással, 
varázslással, kuruzsolással; 
— vagy 4. koldulással és lo
pással keresi kenyerét." Nyel
vünkben czigány = magyar 
népzenész, vagy kovács; czi
gány és czigánykodás=kol
duló és koldulás; czigányság— 
csalással járó kereskedés; czi-
gánykereset=lopás, csalás. Is
meretes a róka-táncz: kis pur-
dék, leguggolva felugorva jár
ják alfelöket csapdosva; s a czigánykerék: oldalt 
kezökre eregetvén magukat, lábukkal a talajhoz 
függélyes kört irnak le a levegőben, ismét talpon 
teremnek s ezt ismétlik sokszor gyorsan egymás
után, míg krajczárt nem kapnak. A magyarban 
rókatáncz=pajkos öröm nyilvánulása; czigány -

MÁTYÁS KIRÁLY 
ARCZKÉPE A BÉCSI 
HIERONYMÜS-FÉLE 
CORVIN-CODEXBEN 

H88-BÓL. 

A házasságukról szóló irodalomban dr. Wlis-
lockitól is tartalmas czikk jelent meg épen a 
Vasárnapi Újságban (1886. év folyam 150—152. 
lap.) Van jegykendőjük és jegygyürüjök; a 
menyasszonyért vételárt fizetnek, a mely az 
anyáé. Régen megbotránkoztak, ha egyházi em
ber templomban áldotta meg a czigányok házas
ságát. Rendesen csak egymás közt házasodnak, 
de több példa van rá, hogy czigány leányok her-
czegnők és grófnők lettek. Debreczenben már a 
múlt században magyar leányt vettek el jó módú 
czigányok; Bunkó Miklós egy berlini gazdag 
kereskedő lányát jegyezte el tavaly. Mária 
Terézia megtiltotta volt egyniás közti házaságu
kat, és a reguláczió sok keserűséget okozott volt 
nekik. Megemlíthetünk még egy pár idetartozó 
kéziratot: Dr. Wlislocki: A czigányok családi és 
nemzetségi viszonyai, és Dr. Herrmann Antal: 
Az anyós a czigányoknál, és az anyaszeretet a 
czigány népköltészetben. 

A betegségről, halálról és Umetésről aránylag 
keveset találunk följegyezve. A betegségre nézve 
a legfontosabb adatok a Wlislocki közölte va
rázs-igékben és ráolvasásokban találhatók («Eth-
nologische Mittheilungen aus Ungarn», I. és H. 
füzet). A czigány nagyon fél a haláltól, keserve
sen megsiratja halottjait és kerüli a helyet, a 
hol fajabeü meghalt. Arra nem gondol, hogy 
örökséget kapjon. 

A czigány vallás szerfölött érdekes, de még 
kevéssé földerített thema. Színleg rendszerint 
azt a vallást követik, a melynek hivei közt élnek; 
több felekezet közt inkább hajlanak mindkét 
görög, aztán a r. katholikus vallás felé. Ismeretes 
a «czigány vallás*, «faluhitű» és «faluvallásu» MÁTYÁS ÉS BEATRIX ARCZKÉPE A RÓMAI VATIKÁNI CORVIN-BREVIARIUMBAN 1 4 8 7 - 1 4 9 2 - B Ö L . 

18, SZÁM. 1888. xxxv. ÉVFOLYAM. JVASÁRNAPI UJSÁG. 293 

Zsófia herczegnő. Viktória herczegnő. 

A NÉMET CSÁSZÁR HÁROM HAJADON LEÁNYA. 
Margit herczegnő. 

A NÉMET CSÁSZÁR SETA.JA A CHARLOTTENBUROI XARANCSHAZBAN. 
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kereket hányni — fejére állani; hord el a ezi
gány kereket =takarodjál. 

Kovács- és érezmüves mesterségüknek kultur-
történelmi jelentősége van. Egy kiváló tudós, 
Bataillard, több érdekes dolgozatában a ezigá
ny oknak tulajdonítja a bronznak Európába ho
zatalát; elmélete szerint történeiemelötti idők
benjutottak volna Európába. Mindenesetre igen 
merész hipothezis. A kovács-foglalkozásról egy 
pár igen érdekes régi adat idézését találjuk, pl. 
a czigányokról való históriából és Harff lovagnak 
1496-iki görögországi feljegyzéseiből. Ez utóbbi 
évben II. Ulászló levelet ad egy ezigány csapatnak, 
a mely a pécsi püspök számára hadiszereket gyár
tott. Ez időtájt Brassóban is ők végezték az ily
nemű munkákat a városi fegyverkovács felügye
lete alatt. Thurzó nádor 1616-ban csak ilyen 
érezműves czigányokat említ. Debreczenben kü
lön «kovácsló» czéhük volt. A ruagyar vinnye 
(kovács műhely) szó valószínűleg a ezigány nyelv
ből került a szlávba, s onnan hozzánk. Az ó-bu
dai hajógyárban néha ezigány kovácsok is dol
goznak; drót-munkákat is készítenek («ezigány 
miatyánk*), pecsétet vésnek, a Balkánban csodá
latraméltó filigrán munkákat állítanak elő. 
A kováes-czigány néha muzsikus is, pl. Czinka 
Panna segített néha kovácsmunkájában férjének, 
a ki egyszersmind híres bőgős volt. 

Az aranyásás vagy aranymosás is több száz 
ezigány-családot táplál. Híven őrzik az ezt meg
engedő 1776-iki királyi parancsot, a mely azonban 
érvénytelenné vált az 1854-iki bányatörvény által. 
A Dráva és Mura folyóban a termelés volt 1850-
ben 11728 írt, 1881-ben 9550 frt, a Duna és a 
Bábában 1880-ban4717,1881-ben4 ezer505frt. 

Egyéb foglalkozásra is érdekes adatokat talá
lunk. Hermán Ottónál van egy fejezet a ezigány 
halászról. Lókupeczségökre számos magyar köz
mondás is vonatkozik. Debreczenben Dávid czi-
gánynak valaha 60—70 legszebb lova volt, Sza
badkán egy ilyen ezigány lókereskedő virilista. 
A zsámbéki zenész- czigányok asszonyai szép fe
hér hímzéseket készítenek a fővárosi hölgyek 
számára. (Kolozsvártt és Brassóban is.) Moldvá
ban ezüsttel, aranynyal hímeznek. 

Tudvalevő, hogy a ezigány általában húzódozik 
minden fáradságtól. Legkevésbbé szereti a föld
míves munkát. Egyébiránt «József főherczegnek 
nem rég kezdett, de már is jó eredményt mutató 
azon kísérlete, hogy göböljárási pusztáján min
denféle munkára alkalmazza a czigányokat, e 
faj jellemére kedvezőbb világot vet. Mint fű
tőknek a cséplőgépnél és egyéb teendőkben is 
jó hasznukat vehetni.» 

A hóhér-sintér- és peczíT-teendőket máshol is, 
nálunk is gyakran czigányok végezték. Dózsát is 
ők végeztek ki; országszerte ők nyakaztak, törtek 
kerékbe, kínoztak. A kuruezvilágban s a szabad-
ságharezban ők voltak a táborban az akasztók. 

Jóslás, varázslás, kuruzslás jellemző foglalko
zásuk, a mely kivált a róluk szóló regényekben 
gyakran fordul elő. Jókai szerint («Szeretve mind 
a vérpadig*) Czinka Panna tudott kantérolni, 
dauzsolni, vajákolni s bábaírral bekenni s azt 
mondja: «ifriszkuin,czifriszkum,czingerebringi.» 
(Ezekre és sok hasonló czigányos mondókákra 
stb., a melyek magyar adomákban, elbeszélések
ben, énekekben stb. előfordulnak, megjegyezhet
jük, hogy semmi értelmók, kevés kivétellel nem 
ezigány szók, hanem csak utánozzák — úgy a 
hogy—a ezigány nyelv hangzását.) Vasfüvei zára
kat nyitnak, «kipörgetik rostán a veszett tárgy 
eltolvajlásáto, kincset keresnek, kártyát vetnek, 
tenyérből jósolnak, tűzvészt elhárítanak stb. (Egy 
elmés német népdal a czigányjóslás paródiája: 
«Die Zigeunerin* Simrock, «Volkslieder,» 368). 

Tolvaj, csaló, hazug, kolduló voltukat is szá
mos közmondásunk emlegeti. A «czigány-kere-
set; semmi ezigány sem érne fel vele; a bélyeges 
lóra is felül a ezigány; nem kell a czigányt a 
lopásra tanítani; jól tud szántani a czigányok 
lován; a ezigány is megesküdhetnék rá; a ezi
gány se mond mindenkor igazat; ezigány czim-
bora; ezigány sátorban árul; ezigány sátor alatt 
született; ezigány ülőn kalapál; különben a ezi
gány nem lop, csak szerez: lopni nem szógyen, 
csak rajtaveszteni, és lopni könnyebb mint dol
gozni", mondja a ezigány. Czigánykodik-erősen 
kunyorál. Már Calepinus is (16. század) ezigány 
és czigányság szóval fordítja a ravaszságot és 
csalást jelentő latin kifejezéseket. Vámbéry fel
tűnő hasonlatosságot talált a perzsiai és a hazai 
oláh ezigány közt, de Perzsiában becsületesek 
szoktak lenni, mert «hol a gazda maga tolvaj, 
ott nehéz a lopás.» A szamosujvári lóvásárra a 

Mezőségről jönnek a lókötők, az asszonyok meg 
ügyesen lopnak tyúkokat, bő köpenyegök alatt, 
morzsát hintvén nekik. 

A gyermekrablás vádja, a melylyel oly gyakran 
! illetik, kivált regényekben és színdarabokban, 

többnyire érdemetlenül éri őket. Van nekik ma
guknak elég! Találóan fejezi ki ezt Arany János 
a Bolond Istókban: 

«Loptam ! — ki ördög lopna ily kamaszt ? 
Loptam! hogy is ne; hisz csak nem malacz.n 

Dr. H. A. 

MÁTYÁS-KIRÁLY ÉS BEATRIX ARCZKÉPEI 
A CORVIN-KODEXEKBEN. 

A Corvin-kódexeket Csontosi János uj olda
lukról ismerteti az «Archaeologiai Értesítőn leg
újabb számában. Mátyás király és neje, Beatrix 
királyné arczképe sokszor előfordul a kódexek 
miniatűr festményei közt s ezekre hivja föl most 

i a szakértők figyelmét, összeállítva egyszersmind 
i az eddig ismert 120 Corvinából merített adató-
| kat. A nagy közönséget is bizonyára érdekelni 

fogja, hogy a Corvinák közül húsz kézirat tar
totta fön Mátyás és Beatrix arczképét, s ezekből 
eddig csak a brüsszeli «Missale» czímlapján levő 
Mátj'ás-arczképét ismertette Henszlmann Imre 

! tudósunk. 
A legrégibb arczkóp, mely Mátyás királyról 

egykorú kéziratban található, 1467-bóí szárma-
j zik s Andreas Pannoniusnak: De regiis virtuti-
\ bus ad Mathiam Hungáriáé Regem czimű mun-
| kajában maradt fönn, melyet a szerző Mátyás 

királynak ajánlott. A kézirat a vatikáni könyv-
; tárban őriztetik s fényes kiállítású czímlapján, 
i az initialéban, Mátyás királyt karosszékben ülve, 
j kormánypálczával kezében tünteti fel. Andreas 
[ Pannonius, magyarországi származású karthauzi 
I rendi szerzetes a Ferrara melletti szent Kristóf

ról nevezett monostorban, 1467. szept. 1-én írta 
i munkáját, melyet bizonyos Márk mester böl-
j csésztől küldött Mátyásnak. A kép, mely a kódex 
I czímlapján előfordul, nem az eredeti arczkép, 
I vagy érem után, hanem képzeletből, a miniator 
! önkénye szerint készült, a mit bizonyít az a kö

rülmény, hogy Mátyás király itten szakállasnak 
van festve, olyannak tehát, a minőnek őt sem a 
reánk maradt egykorú emlékérmekben, sem a 
Corvina maradványaiban, hol arcza mindig sza
káll nélkül van ábrázolva, nem találjuk. 

A Corvin kódexekben Mátyás királyról fönn
maradt arczképek sorozatát tulaj donképen a 
bécsi jezsuiták Corvin-Missalója nyitja meg, me
lyet 1469-ben Bécsben Georgius Cathedralis és 
Institoris nevű könyvmásolók készítettek s mely 
Mátyás királynak legrégibb festett arczképét tar
totta fön. 

Mátyás király és Beatrix királyné arczképét 
együtt őrizte meg a brüsszeli Missale, melyet 
Attavantes de Attavantibus 1485—1487-ig fes
tett. Bemutatjuk belőle a czímlapnak azt a ré-

• szét, melyet Mátyás képe diszít. A kéziratnak 
| egész irodalma van. Nagy ívrótü hártyán, góth 
I betűkkel, pazar fónynyel és nagy művészi tö-
j kélylyel van kiállítva. A legszebb és legfényesebb 
J Corvin-codex, a mit ekkorig ismerünk, több 

nagyszerű diszlappal. Ezenkívül számos kitűnő 
kivitelű lapszóli díszítések, nagyszerű miniatűrök 

! és mesteri kezdő betűk ékesítik. 
Mátyás király arczképe háromszor jön elő a co-

dexben, Beatrixó kétszer; és pedig mindkettő
jüké mint mellkép, színes medaillonban, továbbá 
a Canon előtti képen Mátyásé térdelő helyzet
ben, födetlen fővel és imára összetett kezekkel 
és a codex 411-ik levelén arany éremben ismét 
mindkettőjüké e körirattal: «MATHIAS COR-
VINVS REX HVNG. és BEATBIX DE ARAGO 
REG. HVNG.» 

Az elsőről, mely medaillonban Mátyás királyt 
| mellképben tünteti fel, már Henszlmann Imre 

mondotta, hogy nem eredetiről, hanem emlék
érem után készült. A király dús szőke hajjal, 
mely egészen a válláig ér és homlokának felső 

j részét is eltakarja, van ábrázolva, fejét cserko
szorú övezi, nyakán pedig aranyos, gyöngyös és 
drágaköves lánczot visel, míg vörösszínű prem-
gallérral díszített köntöse alatt arany pánczél és 
ez alatt a fehér ing gallérja látható. A ruha sza
bása olasz ízlésre vall s az egész mellkép, ha le
számítjuk azt, hogy a művész Mátyás arczképét 
kissé idealizálta, szakasztott mása azon emlék
éremnek, melyet szintén közlünk a nemzeti 
múzeumban levő után, s mely valószínűleg 
Attavantesnek is mintául szolgált. 

A brüsszeli Missalénak minden tekintetben 
méltó párja a vatikáni Breviárium, mely az iro
dalomban mint Breviárium Matthiae Corvini 
ismeretes, ívrétü hártyán, góth betűkkel, a 
Missaléhoz hasonló miniatűrökkel, lapszéli dí
szítésekkel és szintén Attavantes munkája, 
de befejezetlen maradt, s a tervezett miniatűrö
ket és lapszéli díszítéseket az utolsó leveleken 
már el nem készíthette. A kódex 8-ik levelén a 
fényes kiállítású miniatűr az egész díszlapnak 
felét teszi. A kép szent Pál apostolt ábrázolja, a 
mint kősziklán állva szónokol. Előtte figyelő 
sokaság, nők és férfiak, köztük az első sorban 
Mátyás és Beatrix. Mátyás király olasz szabású 
köntösben széken ül, míg baljában arany jo
gart tart. Fejét nyüt arany korona fedi. Dús 
szőke haja hullámosan folyik le vállaira s 
ezeket egészen eltakarja. Mellette jobbról szin
tén olasz szabású köntösben egy ismeretlen 
férfi ül, fején cserfakoszorúval, arczát Má
tyás felé fordítja és jobb kezének mutató uj
ját figyelmeztetőleg fölfelé emeli. Balról Beatrix 
királyné kivágott hosszú ruhában térdel és kezeit 
imára összetéve tartja, fején semmi disz, haja-
simára fésülve, nyakán fehér gyöngysor. Háta 
mögött egy széken nyilt arany korona fekszik, 
mellette pedig egy nő arany jogart tart, mely 
nyilván a Beatrixé. Ezeknek háta mögött nőkből 
álló csoport (köztük három férfi) áhítatos arcz-
czal szent Pálra figyel, s a háttért egy város lát
képe foglalja el. Ha most Mátyás és Beatrixnek 
ezen arczképét a brüsszeli Missaléban előforduló, 
szintén Attavantes által festett, arczképeivel ósz -
szehasonlítjuk, úgy az eltérés a kettő között igen 
szembetűnő. Itt Mátyás, arczélben nézve, sokkal 
fiatalabbnak látszik, mint az arczképen, pedig 
ez a kép az előbbinél néhány évvel későbben 
készült. Ellenben Beatrix, kit a Missale medail-
lonjában Attavantes még Mátyásnál is jobban 
idealizálva festett, a jelen arczképen nagyon 
is reálisan van festve s inkább hasonlít azon 
arczképekhez, melyek Beatrixről emlékérmeken 
és az ambrasi gyűjtemény márvány dombormű-
vén fönmaradtak. 

Valószínűleg a híres Francesco Autorio de 
Cherico műve a bécsi udvari könyvtár «Hiero-
nymus in Matheum Marcum et Ecclesiasten 
Commentariusi) czimű codexe, melyet Sigis-
mundus de Sigismundis 1488. október 18-án 
másolt, s mely a Il-ik czímlapon Mátyás arcz
képét egy hosszúkás mellképen mutatja olasz 
szabású vörös köntösben, babérkoszorúval fején. 
Arczvonásai, különösen orra, szája, álla igen 
jellemzők. Dús haja elöl homlokára van fésülve 
s ezt egészen eltakarja, hátul pedig göndör für
tökben omlik vállaira. E kép 1488. okt. 18-a és 
1490. április 6-ika közt készült, mikor Mátyás 
király 45—47 éves volt; itt azonban sokkal idő
sebbnek van festve. Arcza ránezos, öreges kiné
zésű, s dús haja már nem oly szőke, mint az 
előbbi képeken, hanem őszszel vegyes, a mi a 
hajzatnak hamvas színt kölcsönöz. E kép vagy 
eredetiről, vagy pedig igen jó emlékéremről ké
szült, s igazolja azt, a mit Mátyás királyról egy
korú irók följegyeztek, hogy t. i. idő előtt meg
öregedett. Ezen arczképét eredeti nagyságú ha-
sonmásbap mutatjuk be. 

VIKTÓRIA, NÉMET CSÁSZÁRI HERCZEGNŐ 
ÉS NŐVÉREI. 

Akár komolyan féltette Bismarck berezeg az 
európai béke biztonságát és a német nemzeti 
politikát attól, hogy Battenberg Sándor berezeg 
nőül veszi Viktória herczegnőt, Frigyes császár 
leányát, akár csak azért volt oly heves és köve
telő a házasság ellenzésében, hogy — mint sokan 
sejtették — tekintélyét a sok tekintetben más
ként gondolkozó uj uralkodóval szemben s még 
inkább annak neje, a vakbuzgó németek által még 
most is idegennek tekintett császárné ellenében 
már kezdetben kimutassa: tény, hogy Bismarck 
herczeg tiltakozása a fent említett házasság ellen 

, nemcsak Németországban, de az egész művelt 
világban nagy feltűnést keltett. Nem érdektelen 
az sem, hogy a feltűnés igen sok helyen egye
nesen regényes színezetű volt, s mintha még 
most is volnának romantikus fejedelmi házas
ságok — igen sok komoly lap egyenesen a 
"szerető fiatal pár» védelmére kelt Bismarck ellen 
s nem a merész politikust, hanem a gyöngéd-
telén férfiút támadta meg benne. 

Vilmos császár halála alkalmával bemutattuk 
ugyan már a német császári család tagjait egy 
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csoportos képben, a hol Viktória herczegnő arcz
képe is be volt mutatva, mindamellett most a 
nagy nevezetességű politikai házassági ügy al
kalmából nem tartjuk feleslegesnek, hogy Frigyes 
császár három hajadon leányának arczképeit 
külön, nagyobb alakban is bemutassuk. A góthai 
almanach s utána más naptárak eléggé indis-
krétek a hajadon leányok életkorát egész ponto
san nyilvánosságra hozni s így mi is felemlítjük, 
hogy a sokat emlegetett quasi menyasszony, 
Viktória herczegnő 1866 ápril 12-én született, 
két húga közül Zsófia herczegnő 1870 június 
14-én, Margit herczegnő pedig 1871 ápril 22-én. 
Egy nénjük, Sarolta herczegnő (született 1860 
július 24-én) már tiz évvel ezelőtt, 1878 február 
havában ment nőül Bernát szász-meiningeni 
herczeghez s gyermekei is vannak. 

Battenberg Sándor herczeget, a Bismarck ál
tal kikosarazott kérőt, már többször bemutattuk 
olvasóinknak. Ma már csendes kis német herczeg, 
de egykor a szabadságát visszanyert Bulgáriának 
fejedelme volt, kinek működése s regényes sorsa 
két-három évvel ezelőtt hónapokon át foglalkoz
tatta a művelt emberek gondolatait. Nem csekély 
fontosságú események voltak ezek, komoly poli
tikusok világtörténeti fordulatokat vártak utána. 
Az ily események nem hamar törlődnek ki az 
emberek emlékezetéből s talán ez is egyik oka 
annak, hogy Bismarck kétségkívül gyöngédtelen 
modorú fellépte oly nagy feltűnést keltett. 

A NARANCSHÁZ CHARLOTTENBURGBAN. 
Frigyes német császár betegsége kapcsán gya

korta emlegették a lapok Charlottenburgot, azt 
a csinos és népes várost Berlin közelében, mely 
régi királyi kastélyáról s fejedelmi sírboltjáról 
nevezetes. Alkalmunk volt már nekünk is magát 
a kastélyt s a sírboltot is úgy kívülről, mint 
benső részleteiben bemutatni. Jelenleg a kastély 
nagy kiterjedésű parkjának egy részét, a narancs
házat és környékét mutatjuk be, mely az utóbbi 
időkben szintén gyakran volt emlegetés tárgya, 
mivel Frigyes császár márczius 12-ike óta, midőn 
Charlottenburgba megérkezett, igen gyakran s 
kezdetben jóformán naponként sétálgatott 
benne, midőn a zord idő miatt a szabad légre 
orvosai nem engedték kimennie. 

Maga a narancsház terjedelmes épület, mely 
a királyi kápolnától nyugotra terjed, a palota 
északi szárnya felett, a mauzóleum felé vezető 
fasor előtt. Nem üvegfedelü az épület, mint az 
ily narancsházak szoktak lenni, de a mindkét 
oldalt elhelyezett terjedelmes ablakok nagy vilá
gosságot árasztanak benne; középen kókuszdió- | 
törmelékekkel megrakott út vezet el, melynek ! 
mindkét oldalán két sor faládákba ültetett na
rancsfa van, s e helyen elég szépen viríta
nak. Az épület közepén pavillonalaku diszítmény 
van jóniai oszlopokkal, közepén virágágygyal s 
köröskörül az egyes virágcsoportok közt ülőhe
lyekkel. 

Ezen a helyen, annak langyos, nedve3 leve
gőjében töltötte el legszívesebben Németország be
teg császára üres óráit; a mesterséges virágillat 
legalább némileg visszaemlékeztette őt a Riviéra 
bűbájos mosolygó egére és San Remo gyönyörű 
növényzetére. Csendes, meleg időben szabad volt 
kikocsiznia is, de ez aránylag ritkán történt 
meg, a beteg csak az ablakokon át nézhette a I 
szabad világot s a milliók ura csak üvegházi 
növények illatában gyönyörködhetett. Szegény 
császár! 

A KAKASVIADAL. 
Ősrégi népmulatság a kakasviadal, melyről 

néhány nyomot szétszórtan már az őskor törté
netében is találunk. A khinai krónikások a leg
régibb korban is emlegetik s a perzsákról az ma
radt fenn, hogy a kakasviadalt mintegy vallásos 
szertartásnak tekintették. A görögök előtt is 
ismeretes volt. Aeschylos «Eumenides»-ében I 
Athene istennő óvja Athén lakosait a polgár
háborúktól, melyek szerinte a kakasviadalokhoz 
hasonlítanak. Ugyanily hasonlatot használ Pin-
dar is. Ellenben Themistoklesről azt mondják, 
hogy harezosait buzdítva felemlíté, hogy a küzdő 
kakasok életüket is föláldozzák pusztán becsű- I 
letért, nem pedig hazájuk megmentéseért; mond
ják, hogy az atheneiek folytonosan megemlékez
tek e lelkesítő szavakról s ez idő óta a kakas- j 
viadalok nagyobb becsben állottak előttök, mint 
a szomszéd nemzeteknél. 

VASABNAPL UJSÁG. 

Csaknem hasonló dolgot beszélnek az ujabb 
j időkből is. 1782 ápril 12-én Vernon Brydges 
j admirál Grasse gróf franczia admiral hajóhada 

ellen küzdvén, hajója véletlenül a legnagyobb 
tömkelegbe került s már a főárbocz is bedőlt. 
Egyszerre egy lövés szétrombolta a fedélzeten 
levő tyúkketreczet, az admiral kedvencz kakasa 
kirepült s szétterpesztett szárnyakkal az árbocz-
törzsre repülvén, hangosan kezdett kukorikolni. 
A már elcsüggedt katonák erre föllelkesültek, 
összecsaptak az ellenség hajójával s rövid idő 
alatt kivívták a diadalt. Pár évvel később 1794 
jun. 1 -én, midőn Howe lord verte meg a fran-
cziákat, Berkeley kapitány hajóján, a «Marl-
borough»-on hasonló eset történt. Hasonló ily 
esetet beszélnek 1812-ből, midőn M'Dorough 
amerikai hajóhada az angol hajóhadat Chem-
plain taván megverte. Nem valószínű, hogy mind 
a három eset megtörtént, de bizonyos, hogy egy
szer megtörtént. Legvalószínűbb az első eset. 

A klasszikus népeknél nem volt a kakasviadal 
a vallásos szertartás kiegészítő része, bár a kakas 
ébersége miatt Apollónak, Merkúrnak és Aesku-
lapnak s bátorsága miatt Marsnak és Athénének 
szentelt madara volt. Plutarkh elbeszélése sze
rint a spártaiaknál, ha a háborút diplomatáin 
ügyesen végezték be, bikát, ha küzdelemmel 
kakast áldoztak az isteneknek. Egyiptomban a 
görög korszak idején a kakasviadal igen nép
szerű volt. A rómaiak már kevésbbé kedvelték, 
habár ők is ismerték. 

Az ujabb népek közt leginkább elterjedt a 
kakasviadal Angliában, hol állítólag már a ró • 
mai légiók megérkezése előtt, de hét század óta 
bizonyosan ismerték. Nagyon népszerűvé lett a 
Stuartok korszakában, midőn maguk a királyok 
rendeztek külön kakasviadalokat. A múlt század 
végén s a jelen század elején az angol lapok kü
lön tudósításokat irtak a nevezetesebb kakas
viadalokról, épen úgy, mint ma a lóversenyekről. 
Londonban külön állandó helyiségek voltak e 
czélra, sőt a hires Drury Lane színházat is több
ször használták kakasviadalokra. Hires volt 
Newmarketben a királyi kakas-szinház, melyet 
Hogarth is megörökített, továbbá a Gallowgate-
Pit Newcastle-on-Tyne-ban. E helyeken s másutt 
az előkelő uraknak külön páholyaik voltak. 
A yorki püspök e század elején ügyes és szen
vedélyes kakasviadal-rendező volt s dr. Wild 
Róbert egyházi költő verseket irt egyes kakasok 
dicsőségére. Sok családnév ered az angoloknál a 
kakasviadaloktól s emlékük megmaradt az angol 
nyelvben és szokásokban. A küzdő kakasokkal 
nagy üzleteket csináltak s ez üzleteknek főszék-
helye volt a ma is Cockspumak nevezett utcza. 
A kakasok lábára kötözött sarkantyúk készítésére 
külön szabadalmat kértek. A jelen század máso
dik évtizedétől fogva azonban, midőn még vol
tak oly nyilvános viadalok, hol 2—300 kakas 
küzdött egyszerre s a hareztér husdarabokkal, 
tollakkal és vérrel volt fedve, kijöttek az általá
nos divatból, egyesek mindinkább nagyobb un
dorral nyilatkoztak felölök s lassankint vissza
szorult az egész mulatság a köznép közé, mely
nek még ma is egyik főmulatsága, habár többé-
kevésbbó titokban űzik. 

EGY SORSJEGY. 
9672-dik szám. 

Regény egy kötetben. 

Irta V E R N E GYULA. 
Iránomból HUSZÁR IMRE. (Folytatás.) 

XIL 
Hog Sylvius a Run nevű hajón megérkezvén 

Bergenbe, a kikötő legvégén, a halpiacz rakpart
ján szállt partra s azonnal a Tyske Bodrone vá
rosrészbe sietett, a hol az ifjabb Help lakott. 

Természetesen esett az eső, minthogy Bergen-
ben évenkint háromszázhatvan nap szokott esni. 
Kevés kényelmesebb házat lehetett volna találni 
az egész városban, az ifjabb Help vendégszerető 
házánál. A fogadtatás, a melyben Hog Sylvius 
részesült, szintén sehol se lehetett volna mele
gebb, szívélyesebb, tüntetőbb. Barátja a birto
kába vette őt, mint valamely gondjaira bízott 
becses csomagot, a melyet csak kellő alakban 
kiállított térítvény mellett fog ismét kiadni a 
kezéből. 

Hog Sylvius azonnal közölte az ifjabb Helppel 
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utazása czélját. Beszélt neki a Vikenröl. Kér
dezte, hogy nem érkezett-e ujabb hir felőle leg-

! utolsó levele óta, vájjon az itteni tengerészek azt 
hiszik-e hogy mindenestől elveszett! . . . és váj
jon a hajótörés, a mely több bergeni családot 
gyászba borított, uem birta-e a tengerészeti 
hatóságokat arra, hogy nyomozásokat indít
sanak ? 

— Hogyan lehetne ezt tenni, miután nem tud
hatni, mily helyen történt a szerencsétlenség'? — 
viszonzá az ifjabb Help. 

— Megengedem, kedves Help barátom, de 
épen azért kell nyomozásokat tenni, hogy ezt 
megtudhassuk. 

— Hogy ezt megtudhassuk! 
— Ugy van! Ha nem ismerjük a helyet, a hol 

a Viken elmerült, legalább azt a helyet ismerjük, 
a hol a dán hajó legénysége kihalászta a palacz-
kot a tengerből. Birtokában vagyunk tehát egy 
biztos útbaigazításnak, a melyet bűn volna fel 
nem használni. 

— Hol van az a hely? 
— Figyeljen rám kedves Help. 
Hog Sylvius ekkor közölte vele az ujabb ada

tokat, a melyeket a tengerészeti hivatal közölt 
vele legutóbb, valamint azt is, hogy fel van ha
talmazva ezen adatok értékesítésére. 

A Kamp Ole sorsjegyét tartalmazó palaczkot 
a Mosselman kapitány parancsnoksága alatt 
álló «Keresztély» nevű dán hajó találta meg 
június 3-án kétszáz tengeri mértföldnyire Izland
tól délnyugatnak, keleti szél alatt. 

A kapitány azonnal tudomást vett az okiratról, 
kötelessége szerint, hogy lehetőség esetén azon
nal segítségére siethessen azoknak a kik a sze
rencsétlenséget netalán túlélték. De miután a 
sorsjegy hátuljára írt sorok semmiféle útbaiga
zítást se tartalmaztak, a hajótörés színhelyét ille
tőleg, a Keresztéig nem siethetett a katasztrófa 
vidékére. 

Mosselman kapitány becsületes ember volt. 
Kevésbbé lelkiismeretes ember az ő helyén talán 
megtartotta volna magának a sorsjegyet. Mos-

| selmán ellenben csupán azon törte a fejét, ho-
j gyan juttassa el rendeltetése helyére, mihelyt a 
j kikötőben megérkezik. «Hanzen Hulda Dalban», 

e czim mindent megmondott. Ennél többet nem 
| kellett tudnia. 

Azonban mikor Mosselman kapitány Koppen
hágába ért, azt gondolta, hogy helyesebben cse
lekszik, ha a levelet átadja a dán hatóságoknak, 
a helyett, hogy közvetlenül a czimzettnek kül
dené el. Ez biztosabb és szabályosabb ut volt. 

i Csakugyan ugy is tett és a koppenhágai minisz
térium azonnal értesítette a krisztiániai minisz
tériumot. 

Akkoriban már megkapták volt Hog Sylvius 
első leveleit, a melyekben tüzetes tudósítást kért 

I a Viken sorsa felől. Ismeretes volt, mily ok miatt 
j" érdeklődött oly nagy mértékben a Hanzen csa

lád űánt. Tudták, hogy Hog Sylvius még bizo
nyos ideig Dalban szándékozik maradni s azért 
neki küldték el a dán hajó legénysége által 
megtalált okmányt oly czélból, hogy azt átadja 

; Hanzen Huldának. 
Azóta ez a történet nem szűnt meg izgalom

ban tartani a közvéleményt és a két világ összes 
hírlapjaiban közölt megható részletek nem hagy
ták feledésbe menni. 

Ezt közölte Hog Sylvius röviden barátjával, 
az ifjabb Helppel, a ki szavait a legnagyobb érdek
kel hallgatta. A tanár így fejezte be közleményét: 

— Van tehát egy kétségbevonhatlan adat, a 
mely abból áll, hogy a palaczkot július 3-án ta
lálták meg, hétszáz tengeri mértföldnyi távol
ságban Izlandtól délnyugotra, körülbelül egy 
hónappal a Viken elindulása után Saint Pierre 
Miquelonból Európa felé. 

— És ennél többet nem tud ön ? 
— Nem, kedves Help, de a leggyakorlottabb 

bergeni tengerészek segélyével, azokéval, a kik 
e vidékeken hajóztak és a szelek, de főleg az 

! áramlatok általános irányát ismerik, nem le
hetne-e megállapítani az utat, a melyen a pa-
laczk végig haladt? És aztán megközelítőleg 
egybevetvén sebességét azon idővel, a mely ki-
halásztatása pillanatáig eltelt, nem volna-e lehet
séges kiszámítani a helyet, a hol Kamp Ole a 
tengerbe dobta, vagyis a katasztrófa színhelyét ? 

Az ifjú Help nem igen helybenhagyólag csó
válta a fejét! Nem volna-e annyi, mint a biztos 
eredménytelenség elé menni, ha az összes nyo
mozási kísérleteket ily ingatag adatokra építe
nék, a melyek közé a tévedések annyi kútforrása 

| vegyülhet ? A hajótulajdonos hideg és gyakorlati 
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eszű ember létére kötelességének tartotta erre 
figyelmeztetni Hog Sylviust. 

— Megengedem, Help barátom, hogy csak 
nagyon bizonytalan adatokat fogunk nyerhetni, 
de ez nem elég r arra, hogy abbanhagyjuk az 
egész dolgot. Én határozottan ragaszkodom 
hozzá, hogy minden lehető megtörténjék e sze
gény emberek kedvéért, a kiknek életemet kö
szönhetem. Igen, és szükség esetén nem haboz
nám feláldozni mindenemet, a mivel birok, hogy 
feltalálhassam Kamp Ölet és visszaadhassam 
jegyesének, Hanzen Huldának! 

É s Hog Sylvius ekkor részletesen elbeszélte 
rjukanfoszi kalandját. Elmondta, hogy sietett 
segítségére a derék Joel a húgával együtt, életük 
koczkáztatásával, a miből az következett, hogy 
közbejöttük nélkül ma nem volna szerencséje, 
Help barátja vendégének lehetni. 

Help ur, mint említők, nem igen volt hajlandó 
magát illúziókban ringatni, de nem ellenzetté, 
hogy megkísértsék a valószínűtlent, sőt a lehe
tetlent is, mihelyt emberiességi kérdésről volt 
szó. Végre tehát helyeselte a Hog Sylvius által 
tervezett kísérletet. 

— Sylvius, — monda, — en támogatni fogom 
önt egész erőmből. Igaz, önnek igaza van. Ha 

Még ugyanaz nap számos hajóskapitány, he
ringhalász és kalauz gyűlt össze a Help testvé
rek házánál. Volt köztük számos olyan is, ki még 
most is utazgatott, a jelenlevők egy része pe
dig nyugalomba vonult öreg tengerészekből állt. 

Hog Sylvius mindenek elölt megismertette ve
lük a helyzetet. Elmondta nekik, hogy Kamp 
Ole május 3-án dobta a palaczkot a tengerbe és 
a dán kapitány június 3-án kapta kézhez, Izland
tól délnyugatra, kétszáz tengeri mértföldnyi tá
volban. 

A vita soká tartott s a kérdést alaposan meg
hányták. E derek emberek közt egy se volt, a ki 
nem tudta volna, milyen az izlandi és a new-
foundlandi vizekben az áramlatok átalános irá
nya, a melyet szem előtt kell tartani a feladat 
megoldásánál. 

Ismeretes és kétségbevonhatlan tény volt 
azonban, hogy a hajótörés idejében, vagyiB a 
Viken elindulása és a palaczk kihalásztatása 

közt lefolyt hetekben vég nélküli délkeleti szelek 
korbácsolták az Atlanti-tenger e részét. Kétség
kívül e viharoknak volt tulajdonítandó a ka
tasztrófa is. A Viken valószínűleg nem bírt 
többé a széllel küzdeni és kénytelen volt szél 
alatt visszafelé menni. Épen a napójegyen ezen 

EGYVELEG. 
* Vilmos német császárnak ujabban még szob

rászati munkáját is fedezték fel. Keil tanár néliány 
évvel ezelőtt Emsben az elhányt császár mellszob
rát készítette el s ez alkalommal a császár a mellén 
levő pour le mórite rendjel nagy csillagát sajátkezű-
leg mintázta. A művész a vázlatszerű munkát ke
gyeletesen eredeti állapotában hagyta, bár az egész 
szobor tervezetétől eltérő. 

Bruck Lajos jelenleg Londonban élő művész 
hazánkfia egy «Quartett» czűntí képen dr. Joaclúm, 
Strauss Lajos, Kies és Pietti bires hegedűsöket együtt 
festette le. Nemcsak a művészek képei, de hires hang
szereik is természet után ábrázolvák e képen. 

* Spiritisztikus képtár t állított fel egy hires 
newyorki ügyvéd. E képtárban az ő hite szerint 
régi hires művészek szellemei örökítik meg más 
hires emberek arczait. Eafael lefestette Shakespearet 
és Nilson Adélt, Apelles szent Pált és szent Ágos
tont, valamint egy csoportban Platót, Arisztotelest, 
Socratest, Pythagorast és Archimedest és igy tovább. 
Ugyanebben a fantasztikus gyűjteményben van to
vábbá Erzsébet angol királynő szellemének a Mars 
bolygón kelt levele, továbbá Jefta leányának nyilat
kozata, hogy atyja ő helyette kecskét áldozott az 
urnák, ő pedig zárdába lépett. Newyorki spiritiszta 
körökben e nevezetes gyűjtemény nagy feltűnést 
keltett. 

A HALPIACZ BERGENBEN. HOG SYLVIUS MEGISMERTETTE VELÜK A HELYZETET. 
E G Y S O r S J E G Y . 

csak a legcsekélyebb esély létezik is a Viken le
génységéből valamely túlélőt feltalálni, minde
nekfelett pedig azt a derék Ölet, a kinek a je
gyese az ön életét megmentette, ezt az esélyt 
nem szabad felhasználatlanul hagynunk. 

— Nem, Help, nem, — viszonzá a tanár, — 
még akkor is, ha csak egy százezredresznyi esély 
volna. 

—- Még ma egybe fogom gyűjteni házamnál a 
legtapasztaltabb bergeni tengerészeket, Sylvius. 
Meg fogom hívni mindazokat, a kik Izland és 
New-Foundland vizeiben hajóztak vagy szoktak 
hajózni. Majd meglátjuk, mit fognak taná
csolni ; . . 

— És a mit tanácsolni fognak, azt megtesz-
szük! — viszonzá Hog Sylvius nagy hévvel. — 
A kormány támogatását birom. Fel vagyok ha
talmazva egyik avizo-hajóját útnak indítani a 
Viken felkeresésére és számítok rá, hogy senki 
se fog habozni, ha arról lesz szó, hogy ily vállal
kozáshoz csatlakozzék. 

— Azonnal megyek a tengerészeti hivatalhoz, 
— monda az ifjabb Help. 

— Akarja, hogy elkísérjem ? 
— Szükségtelen! Ön bizonynyal f á r a d t . . . 
— F á r a d t ? . . . é n ? . . . az én koromban? 
— Mindegy. Pihenjen kedves és örök ifjú 

Sylvius és várjon rám itthon. 

időszakában szoktak a sarkvidéki jegek a l á s felé 
úszni az Atlanti-tengeren. Lehetséges, hogy 
összeütközés történt és a Viken megtört e mozgó 
szirtek egyikén, a melyeket oly nehéz elkerülni. 

Ha csakugyan igy történt, miért ne menekül
hetett volna a legénység, vagy annak egy része 
a jégmezők egyikére, miután arra bizonyos meny-
nyiségü élelmiszert átszállított ? Az esetben, mi
után a szél a jégmezőt éjszaknyugat felé hajtotta, 
nem volt lehetetlen, hogy a szerencsétlenek végre 
mégis szárazföldre juthattak a grönlandi partok 
valamelyik pontján. Ebben az irányban és ezek
ben a vizekben kellett tehát megkisérleni a nyo
mozásokat. 

Ez volt a tengerészek értekezletének egyhan
gúlag adott válasza Hog Sylvius különböző kér
déseire. Nem volt kétség az iránt, hogy a kijelölt 
irányban kellett eljárni. De mit lehetne feltalálni 
egyebet roncsoknál és töredékeknél, ha a Viken 
valamely óriási jéghegygyei ütközött volna ösz-
sze? Lehetett-e számítani a hajótörést túléltek 
visszatérésére? Ez több mint kétséges volt. A ta
nár jól látta, hogy a legilletékesebbek nem akar
tak felelni erre az egyenes kérdésre. De — és 
ebben mindnyájan egyetértettek — ez nem volt 
elég ok arra, hogy ne cselekedjenek! — Még 
pedig a lehető leggyorsabban. 

(Folyt, köv.) 

* A galambpostát gondosan felhasználják most 
az olaszok az abissziniai hadjáratban. Minden előőrs 
ily galambposta útján áll összeköttetésben Massová-
val. A megérkező madarak oly fészekbe jutnak, hon
nan nem mehetnek ki ismét, de a melynek nyílásá
nál bejutásakor villamos csengő szólal meg. Minden 
tisztnél 4 galamb van. 

* Katonai kísérletek. Toursnál azt az érdekes 
eredményt mutatták ki, hogy a kutyák sürgönyök 
küldésére legalkalmasabbak. Az első versenynél 
ugyan a kutya vizet inni megállapodott s a kitűzött 
távolságra a veloczipeden nyargaló ember hamarább 
ért be, de a második versenynél már a kutyák győz
tek, a távolságot (3'/« angol mérföld) 13.55 perez 
alatt futván be, mig a veloczipednek 15 percznél 
több s a lovasembernek 24 perezre volt szüksége, 
hogy ugyanazt az utat megtegyék. 

* Boyton kapitány csaknem beleveszett közelebb 
a Michigan-tóba. Nagy úszó jégtábla Chicagóból ki
verte csónakját a tó benseje felé, a hol elvesztette 
úszó szerszámait s a jégdarabok közt is csak na^y 
nehezen tarthatta fenn magát, mig végre 15 órai kűz-
ködés után félig megfagyva kimentették. 

í! Női szivarkák előállításával foglalkozik három 
párisi gyár. A szivarkákban egy kevés ópium s a 
mellett különféle illatszer van s ezek minősége sze
rint árulják az ibolya-, jázmin-, ylang-ylang s más 
illatszerekről elnevezett szivarkákat. A szerencsétlen 
:— az egészséget rontó — divat Parisban nagyon 
terjed. 
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GRÓF KÁROLYI SÁNDOR. 

KÁROLYI SÁNDOR GRÓF BÚCSÚZTATÓJA.* 
Néhány nappal ezelőtt egy díszes kiállí

tású könyv került a nyilvánosság elé, a Károlyi 
Sándor gróf verses búcsúztatója, mely közel 
másfél századig volt elrejtve poros könyvek és 
akták foliánsai között. E verses búcsúztatóhoz 
többféle érdek fűződik. Károlyi Sándor gróf ne
vezetes történelmi alak levén: az egyénre, mint 
magánszemélyre vonatkozó adatok többó-ke-
vésbbé a közpálya emberét is jellemzik s mint 
ilyenek némi átalános történelmi értékkel bír
nak. Másfelől azonban a múlt század első felé
nek elhanyatló irodalmát, melyet a hosszas küz
delmekben kifáradt nemzet egyetlen nevezetesb 
művel sem tudott gazdagítani, jobbára ilyen ver
ses búcsúztatók képezik, a melyeknek a szóban 
levő egyik becses példánya. Nem azért, mintha 
e búcsúztatóban — mint más hasonló búcsúz
tatókban — valami sok költészetet, vagy valami 
művésziesb kompozicziót találnánk: mint iro
dalomtörténeti adatok jöhetnek csak figyelembe 
s pedig annál nevezetesebbek, minél kiválóbb 
emberek halálára készültek. Nem is szükség azt 
kutatnunk, ki volt e verses búcsúztató szerzője. 
A dolog természete szerint arra nézve kevésbbé 
érdekes, a ki az efféle búcsúztatót i r ta ; arra 
nézve fontos, a ki fölött elmondatott vagy eléne
keltetett. 

Ha már e szempontból tekintjük a szóban 
levő munká t : kétszeresen figyelemreméltónak 
mondhatjuk azt egyfelől a személy kiváló törté
neti alakja, másfelől ama kor irodalmi sivársága 
miatt. Károlyi Sándor, a kinek a sírboltban el
helyezett eredeti képe után készült arczképét 
mai számunk közli e könyv mutatványául — 
tudvalevőleg a Rákóczy-mozgalomnak egyik leg
tevékenyebb harezosa s a szatmári békekötésnek 
egyik fötényezője, alkotója volt. Munkássága, 
hatása sokkal ismeretesebbek, semhogy azokat 
most czélunk lehetne elmondani. Történetíróink 
azonban nagyon különbözőleg Ítélik meg az ő 
életpályáját. Annyi bizonyos, hogy a Bákóczy-
forradalmat nem az ő úgynevezett ((nagyravá
gyása és önzése» buktatta meg, mint sokan állí
tották. Igaz, hogy a szatmári békekötés a Bocs-
kay-, Bethlen- és Bákóczy György-féle fölkelések 
eredményeihez képest hasonlíthatatlanul cseké
lyebb vívmányokat adott nemzetünknek: de az 
akkori viszonyok közt talán mégis a lehető leg
előnyösebb volt. Visszaállította alkotmányunkat 
s a mennyire lehetett, orvosolta sérelmeinket. 
S a mennyire átalában véve a békekötés nemze
tünkre nézve üdvös volt, azt nagy részben, a 
Pálffy János teljhatalmú megbízott nagy érdemei 
mellett, Károlyi Sándor óvatos, tapintatos eljá
rásának köszönhetni. 

Károlyi Sándor, ekkor még csak báró, teljes 
mértékben élvezte az uralkodóház kegyelmét. 

* Mélt. Gr. és Generális Nagy-Károlyi Károlyi Sán
dor temetése alkalmával részint énekelt, részint el
mondott verses búcsúztató. Sajtó alá rendezte s kiadja 
Eble Gábor, Bpest, 1888. Hornyánszky Viktor könyv
nyomdája. Ára: 2 frt 50 kr. 

Mindjárt a következő évben, 1712-ben grófi 
rangra, majd belső titkos tanácsosi méltóságra 
emeltetett. Törekvését főkép az képezte, hogy a 
szatmári békekötés pontjait mindkét fél ponto
san megtartsa s ez irányú működésében szerzett 
érdemeit a korona folyvást méltánylattal kisérte. 
1724-ben a m. kir. helytartótanács tagjává, ké
sőbb, tíz év múlva pedig a saját költségén fölál
lított lovas-ezred tulajdonosává, később tábor-
nagygyá neveztetett ki. Ez utolsó kitüntetését 
azonban már nem sokáig élte túl, mert 1743. 
szept. 8-án súlyos betegség után meghalt, het
venöt éves korában, Erdődön. 

E történelmi nevezetességű vár — a melynek 
képét a könyv czímlapján Moreili G. által met
szett vignetta tünteti föl, egy 1808 ban készült s a 
gr. Károlyiak családi levéltárában őrzött vizfest-
mény után — most már tökéletes rom. A Drág-
ffyak ősi fészkét a XVI. század második felében, 
zivataros idők látogatták. Ostrom ostromra követ
kezett, gyújtogatás, rablás egymást váltogatták. 
A hajdani fénynek és pompának még árnyéka is 
elenyészett. Végre is Hasszán bég, János Zsig
mond szövetségese földig rombolta s ily állapot
ban jutott e vár a Károlyiak birtokába, mikor 
azt Károlyi Mihály báró özvegye, Zsennyei Bor
bála, a török harezokban elesett férje érdemeinek 
jutalmául királyi adományképen kapta. A le
rombolt vár helyére Károlyi Sándor gróf olasz 
építészekkel építtette azt a szép kastélyt és ká
polnát, mely még a század első felében is meg
volt s pedig a képünk által feltüntetett alakban. 
E kápolnában esküdött Petőfi Szendrey Júliának 
örök hűséget. A várkastély kertjének akáczfái 
alatt álmodozott nagy költőnk családi boldogsá
gáról s költői dicsőségéről. Már akkor pusz
tulni kezdő falai a mulandóság fölött elmerengő 
költő lelkéből édes dallamokat csaltak ki, s a 
régi dicsőség érzelme szerelmi mámorába olvadt 
húrjain. Elpusztuló kert ott a vár alatt kezdetű 
szép költeménye e hangulatnak az eredménye. 
Sejtette mintegy a költő, hogy nem látja többet 
a hajdani sasok e romlásnak indult képét: 

Dicső vitézség ! édes szerelem I 
Bejárom egyszer még e helyeket, 
Ma itt vagyok még s holnap távozom, 
S tán vissza többé nem is jöhetek 

Az említett képeken kívül még több rajz is dí
szíti e munkát Éble Gábornak, a kiadónak 
buzgalmából. A búcsúztatónak külön stylszerü 
czímlapja van, melyet Mattolony bécsi famet
sző készített fekete alapon fehér betűkkel; a 
búcsúztató végén pedig zárókép gyanánt a fóthi 
kripta szobrának másolatát láthatni, a melynek 
eredetijét Tenerani hires olasz szobrász alkotta. 
Maga a kiadó érdekesen elmondja e nyilvános
ságra bocsátott búcsúztató történetét, dr. Váczy 
János pedig irodalomtörténeti tájékoztatást igyek
szik róla nyújtani. Szóval e könyv nemcsak mint 
irodalomtörténeti emlék, de mint nyomdászati 
mű is mindenkép érdekes.figyelemreméltó. A kiál
lítás fénye és ízléses volta valóban jól illik 
ahhoz a főúrhoz, a kinek életéhez, történelmi 
fontosságához, némi adatokat kivan nyújtani. 

—á— 

ERDŐD VÁRA. 

RÁKÁSZAT. 
A míg a ráknak egyik, átvitt értelemben alkal

mazott formája napjainkban érezhető nyomást 
gyakorol a világtörténet menetére, a mennyiben 
tudniillik a leghatalmasabb uralkodó torkában 
megfészkelődött; s a míg ott, a charlottenburgi 
csöndes szoba küszöbe előtt, Bergmann tanár 
híres klinikáján, Virchov és Waldeyer laborató
riumában ádáz harezot folytat a német tudo
mány az angol ellen a : «rák, nem rák és mégis 
rák, de még sem az» rendszer szerint, addig ná

lunk, a halászati törvény tárgyalása közben, a 
vizek csöndes, de azért ravasz lakója ugyancsak 
megcsipdeste a t. ház sejtelmes tudóit. 

Pedig a t. ház rákja is csak úgy voltjelen, 
mint az egyszeri czigányé: ezé a levélben írva, 
amazé a törvényjavaslatban nyomtatva. De a t, 
ház helyzete mindenesetre jobb volt a czigányé -
nál, mert a míg ennek rákjai a patakba szöktek,, 
addig a Nemzeti Múzeum ott van a törvényho
zás tőszomszédságában a rákok gyűjteményével, 
az azokra vonatkozó irodalommal egyetemben s 
öt perez alatt meg lehetett volna a teljes, tiszta 
felvilágosítás — igaz, hogy csak a «szakszerű*, 
a mitől minálunk oly nagy a — tartózkodás. 

Legyen emlékezet okáért ideírva, hogy a rák, 
az Archiater et Eques Linnaeus «Cancer Asta
cus* faja, mely későbben az Astacus fluviatilis 
nevet kapta s máig is viseli, már másodszor sze
repel a magyar törvényhozásban. A múlt ország
gyűlésen felhozta egyik pap-képviselő, hason
lítván hozzá bizonyos « t túloldalt*, mondván: 
«a rák is, mikor hátrafelé megyén, azt gondolja 
hogy előre halad», a miből kisült, hogy a mire 
még Darwin sem vállalkozott, arra reájött az 
egyház, t. i. hogy mit is gondol a rák ? Második 
szereplése a soklábú hátrálónak most esett meg 
s ugyancsak megjárta; folyami rák, kecskerák, 
fehér rák, astacus leptodactylus, sőt «solo rák», 
mint faj, noha csak a német «étlapon* van meg 
a diagnosisa, éppen úgy mint a «Solo Stierl*, 
magyarán «öreg kecsege*, tudományos alapja. 

No de lássuk a dolog velejét. 
A rák törzsformája, mely Magyarország vizeit 

eredetileg népesítette és sokaságánál fogva köztáp
lálék számba ment, az Astacus fluviatilis B. s ezt 
kiválóan vaskos, húsos ollója tüntette ki, melyet 
A-v&l jelzett rajzunk mutat. Korunkban azonban 
a Fekete-tenger felöl, az abba ömlő folyókban, 

úgy nálunk, mint déli Oroszországban is, egy 
más forma jelentkezik, s a mennyire tudjuk, a 
régi, vaskos ollóju formát kiszorítja.* Ez az új 
forma feltűnően karcsú, ÖBztövér ollóval bír, a 
minőt képünkön B mu ta t ; ez a felnyomuló forma 
kapta az Astacus leptodactylus E., szószerinti 
értelemben: okarcsuujju rák* nevet. 

A lerajzolt két olló testileg egyforma nagyságú 
rákról van véve s elég szembeszökően mutatja a 
különbséget. Ez a "leptodactylus*, azután a 
fkecskerák*. 

Minden egyéb csak piaczi, illetőleg konyhabeli 
mesterszó, t. i. «solo rák*, ez igen nagy; «kövi 
rák*, a bizonyos patakokból való, a melyekben 
a rák kiválóan sötét, majdnem fekete sziűt ölt. 
A színről szólva, tudnunk kell, hogy nemcsak a 
rák, hanem a viJben élő állatok egyátalában 
alapszín tekintetében a víznek bizonyos tulaj
donságai, sőt — hely szerint véve — részei sze
rint változók. A fenyves homályában folyó pa
takrész pisztrángja sötétszinü, ott pedig, a hol a 
patak réten, szabad helyen siet tova, pisztrángja 
is világos. A rákkal is így vagyunk. Több pa
tak van Magyarországon, a melyben a fehér 
rák nem r i tka; a Balatonban épen feltűnő az 
aránylagos mennyisége s itt kettőt kell t udnunk ; 
először azt, hogy a Balaton vize az u. n. karbo
nátokban rendkívül gazdag, mi a viznek saját
szerű szint is kölcsönöz — tömegben értve, kü
lönösen a Sió elején szépen látható — másod-

* Több ily jelenség is van. Igy a régi patkányt, 
Mus rattus, körülbelől 1727 óta a keletről előrenyo
muló rőt patkány, Mus decnmanus, szorítja ki s ná
lunk a régi már ritkasággá vált; továbbá a régi «kis 
svábot* — Blattá germanica — erősen szorítja a dél
keletről jövő nagy, barna Feriplaneta orientális. 
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szór, hogy e víz lakói e színhez alkalmazkodnak: 
a halak háta pld. rendkívül világos. Innen ered
het a rákok elfehéredóse is. 

Változatosság kedvéért álljon még itt az is, 

hogy a rák nem csak könnyen pótolja az elvesz
tett tagot, hanem ollója ágasodásra is hajlik. 
Képünkön C a karcsú ollóju rák mozgatható 
ujjának, D a vaskos ollóju rák ugyanazon részé
nek elágasodását mutatja, mig E a szilárd hü
velyk bokrosodását magyarázza. 

Egészben véve a rák minálunk nem részesül 
kellő figyelemben ; a felföldi városokban a ráká
szat az úrirendnek májális-féle mulatsága; más
felé «czigánymesterség»; nekem sokszorosan 
olyat találtak, melynek farkaalja duzzadozott az 
ikrától. — Ám a piaczainkra, csinos kosarakban 
eladásra kerülő *lajbachi» rák világosan azt 
magyarázza, hogy másfelé, a hol kevesebb az 
elfogultság s több az élelmesség, a rák magyar 
pénzből vagyont teremt. 

HERMÁN OTTÓ. 

AZ IBOLYÁRÓL. 

.X g 

IBOLYAÁRULÓ I.EÁNY BUDAPESTEN. 

Valami csodálatos varázst gyakorol a szeré
nyen meghúzódó kis ibolya, midőn az üde ta
vaszi pázsiton először megjelen. 

Örülünk ugyan az üvegházi ibolyának is, 
melylyel a mai mükertészet tél közepén is meg
lep, mialatt a fagy jégvmígokat rajzol ablaka
inkra ; de a mesterségesen nevelt virágnál hiány
zik az «első ibolyái varázsa es poézise, mely a 
tavasz megérkezésének hírnöke. 

A növényzet megváltoztatja egy-egy vidék 
jellegét. De bizonyos, hogy a környezet és elren
dezés is jelentékenyen emeli a növényvilág eszt-
hetikai hatását, ügy viszonylik ahoz, mint a 
foglalvány a drágakőhöz. Hol érvényesülhetne 
szebben pl. a búzavirág sötétkék színe, mint a 
megérett kalászok arany hullámai között, vagy 
a csipkerózsa, mely zöld indáival beszövi a ko
pár szirteket, életet és kellemet kölcsönözve 

azoknak s a rideg, köves talajnak köszönheti 
szépsége magasabb jelentőségét. A bogáncs me
rev, szigorú alakjában a terméketlenség jelképe; 
hazája a sivatag; ő a puszták és romok virága. 
A vízirózsa, mely mint egy megtestesült rege 
merül fel a titokteljes habokból, félig elveszti 
varázsát, mihelyt a vizitündérek birodalmából 
kiszakittatott. 

A rege és költészet kiváló előszeretettel foglal
kozik e növényekkel, azokat bizonyos jelentőség
gel és érzésekkel ruházva fel. Az ibolya élő 
példát szolgáltat erre. Tudjuk, hogy a lyrai köl
tészet, különösen pedig a tavaszi dalok minden 
európai népnél ibolyaillattal vannak tele. 

A megifjult föld újjászületésének jelvényéül 
tekintették az ibolyát már a görög poéták is, 
de ennek teljes ellentétéül egyúttal a halál jel
képének is, sötét színéért és szomorúan földre-
hajló alakjáért. Fogadjuk el napjainkig is fenn
maradt barátságosabb jelentőségét, mely a vi
dám görögöknél sokkal elterjedtebb lehetett, 
mert az athéneiek legkedvenczebb virága az 
ibolya volt, s ők azt oly nagy mennyiségben te
nyésztették a kertjeikben, hogy ez által az istenek 
városa: «ibolyaülatu», «ibolyától koszorúzott* 
szép melléknevet nyert. * Az Akropolis hegyén 
még ma is dúsan terem az ibolya vadon — mel
lékesen megjegyezve, délen sokkal pompásabban 
illatozik, mint nálunk — s míg a szellő éjjelen
ként az örökszép márványromok és ezüstlevelü 
olajfák koronái felett halhatatlan múltról regei : 
az ibolyák mosolyogva és csevegve tekintenek a 
csillagokhoz fel. A szép görögnők praktikus 
utódai az «ibolyaszemű» istennőnek, Athénének 
szentelt földön az ibolya virágait egy sajátságos 
illatú csemege készítéséhez használják fel. 

A középkor elején is a tavasz hírnökének te
kintették az ibolyát. Ausztriában a Babenbergek 
uralkodása idejében, a krónikások egy évenkint 
tartatni szokott tavaszi ünnepről tesznek emlí
tést, melynek középpontja az első ibolya volt s 
melyen ifjú és öreg vidám tréfák közt vett részt. 
A ki Bécs környékén az első ibolyát megpillan
totta, azonnal jelentést tett róla a berezegnek, 
ki egész udvarától és a lakosság tarka tömegétől 
kisérve, arra a helyre lovagolt, hol aztán a leg
szebb szűznek kellett az első ibolyát leszakítani. 

E kedvelt virággal még egy sajátságos rege is 
össze van kötve. Egy lovag hajdan — beszéli a 
rege — a rossz szellemet kigúnyolta görbe lába 
miatt, miért ez őt aztán egész várával és min
den bennelevövel egy mély sziklahasadékba sü-
lyesztette. De a várnak szelíd és angyaltiszta 
kisasszonya felett nem volt hatalma a sátánnak; 
ez megmenekült, de szegénynek egyedül, elha
gyottan kellett élnie. 

Ekkor egy jó szellem megkönyörült a magá
nosan búslakodó lányon s kedves ibolyává vál
toztatta, azonban száz évben csak egyszer volt 
szabad nyílnia s midőn a századik év leteltével 
egy ifjú lovag őt, mint az év «elsö ibolyás-ját 
feltalálta és megcsókolta: megtört a varázs, elő
tűnt újra az elsülyedt vár, a lovagokkal és csat
lósokkal és az így megváltott szép kisasszony ke
zével köszönte meg a szép lovagnak a varázs 
megtörését. 

A mi az ibolya tulajdonképeni hazáját illeti, 
arra nézve nem lehet határozott feleletet adni. 
Európában csaknem mindenütt honos s a róla 
szóló széles mondakör után ítélve, már a legré
gibb időktől fogva tenyészik itt. 

A hová azonban a tudás el nem ér, ott a hit
rege foglalja el a tért. így a görögöknél Atlasnak 
egyik leánya Apollótól üldöztetve ibolyává vál
tozott ; — más rege szerint a Jupiter elől mene
külő Io léptei nyomában fakadott. Egy hasonlóan 
kedves regét beszél el Herder : A világ teremté
sekor a kopár sziklákat csupán fű borította; 
ekkor az Alázatosság elülteté az ibolyát s az 
sokáig mint neki szentelt virág volt ismeretes. 

Francziaországban a troubadourok korában 
szerepelt az ibolya. 1324-ben a «Toulousei hét 
Troubadour* által rendezett költői versenyen 
egy arany ibolya volt az első jutalom. 

I. és Hl. Napóleon két nejének életében is az 
ibolya jelzé sorsuk változását. Az első, a sokat 
szenvedett Beauharnais Jozefine szenvedélyes 
virágkedvelő volt s rendkívül szerette a szerény 
ibolyát s Napóleon minden évben meg szokta 
lepni nejét kedvencz virága első példányaival. 
Egy tavaszi napon, midőn ismét megjelent ez 
ártatlan szerelmi ajándékkal, alig szívta be a 

Már Homer említi az ibolyát Kalypso szigetének 

Í
>aradicsomi leírásában: iA zöld rét ibolyával és zel-
errel volt tele». Odtfnzta 5. 

császárné a csokor édes illatát, e kiáltással ejtette 
ki kezeiből: «Az ibolyáknak halotti szaguk van !» 
S valóban a virágok egy temetőből szakíttattak 
le s az utolsók valának, melyeket Jozefine férjé
től kapott. Néhány hónappal később élete bol
dogsága örökre eltemettetett. Midőn Hl-ik Na
póleon Montijo Eugéniát először látta, ez szintén 
fris ibolyákkal volt ékítve s e pillanat határozott 
változatteljes sorsa felett. 

Hogy a regékben és dalokban mindig a jó 
illatú márcziusi ibolya, a «viola odorata» ér
tendő, szükségtelen említeni. A növényisme 
azonban több mint harmincz képviselőjét ismeri 
e nemnek. Mindezek közt a háromszirmu ibolya 
a legismertebb, mely árvácska, császárszakáll 
viola tricolor név alatt számtalan változatban 
díszíti kertjeinket s a kultúra keze alatt már 
csaknem egészen elvesztette családi hasonlatos
ságát. Kevésbbé ismeretes, de sokkal érdekesebb 
az úgynevezett kalmus ibolya. Ez ujabban be
tűszerinti értelemben a mélység kincseinek vált 
varázsvesszejévé. A hol e virág arany levelei mu
tatkoznak, ott a talaj kétségkívül horganyt tar
talmaz.Rokonai közül említésreméltó még a sárga 
ibolya •— cheirantus annuus, — mely hajdan 
a várkertekben tenyészett, innen pedig a kézmű
ves ablakába került s így igazi népies virággá 
változott. 

Szóljunk végre valamit az ibolya illatáról. 
Valamint a dalköltészetben az ibolya minden 
virág közt elvitázhatlanul az első helyet foglalja 
el a rózsa mellett; ép úgy illata is az athéneiek 
óta napjainkig a legkedveltebb a rózsáé mellett. 
Józan gondolkozású és találmányokban gazdag 
korunk jól érti, miként kell az illékony virág
illatot számtalan szesz- és illatüvegcsébe lekötni. 
Vannak gyárak, a hol évenként 10,000 kilo 
ibolyavirág használtatik fel illatszer készítésére, 
mi, tekintve a kis virágok elenyésző súlyát, bi
zonyára figyelemreméltó szám. De nem csak az 
ember kedveli illatát, hanem maga a természet 
is gyönyörködni látszott művében, midőn az 
ibolyába bele lehelte az elbűvölő illatot, mert 
sokszorosítani igyekezett azt s egy kardliliom
féle — iris florentina — gyökerébe is bele ol
totta, mely mint ibolyagyökér árultatik a gyógy-
tárakban, honnan iris- vagy ibolyapor név alatt 
az előkelő hölgyvilág illatszeres dobozaiba ván
dorol. Ibolya-illatot terjeszt még egy penész-féle 
is, az úgynevezett ibolyamoha, bissus jolithus. 
Ez a nedves helyeken fekvő köveken található s 
az ily köveket a nép egyszerűen ibolyaköveknek 
nevezi, feltűnő, átható ibolyaillatuk miatt. 

INCZE JENŐ. 

A JUBILEUMI AJÁNDÉKOK KIÁLLÍTÁSA A 
VATIKÁNBAN. 

A múlt év utolsó napján volt ötvenedik évfor
dulója annak a napnak, midőn Odescalchi bibor-
nok az akkor 27 éves Pecci Joachim Vincent 
Rafael Lajos grófot pappá szentelte. A fiatal 
pap, ki öt év múlva már püspök, 1845-ben érsek 
s 1854-ben bibornok lett s így az egyházi méltó
ságok sorozatán szokatlan gyorsasággal emel
kedett, 1878 február 20-án jutott el a legmaga
sabb rangra, mint XIII. Leo pápa, s ezt a magas 
rangot is már tíz év óta foglalja el. Ismeretes, 
hogy a kettős jubileum alkalmából a szó szoros 
értelmében a világ minden részéből jöttek aján
dékok pénzben s különféle emléktárgyak alak
jában Rómába s Európa egyes országaiból százak, 
sőt ezrek vándoroltak a jelenleg már annyira 
megkönyített közlekedési eszközökkel az egyház 
fejének tiszteletére. 

A jubileum alkalmából hozott péterfillérek 
értéke a 10 millió forintot jóval túlhaladja s nem 
sokkal kevesebb lehet a tömérdek ajándékmű s 
emléktárgy értéke. Magánosoktól is érkeztek 
nagyszerű ajándékok. Egy franczia abbé har
madfél millió frankot örökölvén, egész örök
ségét a pápának adta, kijelentvén, hogy ő azzal 
a nagy összeggel nem tud mit csinálni, mivel 
megszokta, hogy havi 300 frankból éljen, a 
mennyi volt eddig jövedelme, azért az egész 
összeget a pápának adja, csak arra kéri, hogy 
gondoljon majd ő reá is, ha jövőben esetleg mégis 
meg találna szorulni. 

Az ajándéktárgyak nagy része egyházi jellegű: 
misemondó-ruhák, keresztek, szent képek stb. 
Van közöttök számos igen becses művészi darab 
s így Vetri Pál kiváló olasz festőtől I. Gergely 
pápa képe, Calvi Konstantintól János evangélista 
ezüst szobra, melyet a jeruzsálemi johannita 
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lovagok ajándékoztak, Aureli Caesartól Aquinói 
Tamás szobra s több más kitűnő szobor és kép. 
Ezek a tárgyak a vatikáni palota nagy csarno
kában vannak már több hét óta kiállítva s mind 
a mellett, különösen a folyvást nagy tömegekben 
érkező jubilearis zarándokok részéről nagyon 
sűrűn látogattatnak. Tervben van, hogy az aján
déktárgyak becsesebbjeiből «Museo Leonino» 
czím alatt külön gyűjtemény szerveztessék ugyan
csak Vatikánban, a hol a világ egyik legneveze
tesebb könyvtára, levéltára s képtára mellett 
már eddig is külön római, etruszk és egyiptomi 
muzeumok s egy feliratos kövek gyűjteménye 
van, nem is említve a sixtini-kápolnát és a 
stanzákat, melyeket a művészet legelső fejedel
mei számos nagy képtárnál becsesebbé tettek 
halhatatlan műveik által. 

A kiállított művekről és látogatóiról nyújt kép
zetet lapunk mai képe. A tárgyak csaknem eltűn
nek a látogatók nagy száma s változatos érdekes 
csapatai mellett. Papok, barátok, apáczák külön
féle egyenruhákban, a tarka öltözetű svájezi test
őrök régi helebárdokkal s közöttök egyszerű 
parasztok gyermekeikkel s messze földről jött 
tudósok és előkelő urak tolonganak. Az utób
biak mindegyike első sorban csak azt keresi fel, 
a mi az ő hazájából érkezett, hogy dicsekedve 
elmondhassa, hogy ez volt a legszebb és legmű-
vésziebb valamennyi között. Valóban a kiállí
tás, melynek Összehordásában oly sok nemzet hü 
katholikusai versenyezve igyekeztek a legjobbat 
adni, korunk legérdekesebb kiállításai közé tar
tozik, s a «Museo Leonino»-t, ha egykor készen 
lesz, nagy örömmel fogják látogatni a római 
touristák még a Vatikán tömérdek más kincsei
nek megszemlélése után is. 

AZ EMBERI TEST VILLAMOSSÁGA. 
Régi tapasztalat már, hogy az emberi test kü

lönböző részeiben, különösen a hajakban s az 
ujjak hegyén olykor valóságos villamtelepek ész
lelhetők. A tudósok közt különösen Dubois 
Raymond hires berlini tanár foglalkozott az em
beri test villamosságának kérdésével s néhány 
tudományos tételt is állított fel erre vonatkozó
lag. Kutatásai szerint az emberi test villamos
sága rendesen pozitív, és ereje többnyire nem 
nagyobb, mint a minőt a talajjal összekötött réz 
és czink mutatnak. Az úgynevezett vérmes vér
alkatú embereknek több szabad villamosságuk 
van, mint a hidegvérüeknek, s este nagyobb 
mennyiségű villamosság gyűl össze, mint a nap 
más részeiben. A szeszes italok és az általuk 
élénkített körforgás is emeli ezt. A negatív vil
lamosság gyakrabban fordul elő a nőknél, mint 
a férfiaknál. 

Feltünőleg erős villamosság eseteit is jegyez
ték fel néha egyes embereknél. Ezek között talán 
leghíresebb volt az oxfordi villamos nő az Egye
sült-államokban. 1837 január 25-én, midőn az 
égboltozaton pompás éjszaki fény tűnt fel, e nő 
meglepetéssel vette észre, hogy, midőn fivére 
arczát akarta megsimogatni, ujjaiból az arcz 
felé szikrák szökkentek ki. Intelligens egyének
ből álló nagy társaság vizsgálta meg több izben 
e sajátságos tüneményt, mely a nőnél február 
végéig folyvást erősebben mutatkozott, azután 
gyengült, de teljesen csak május közepe táján 
tűnt el. Ha nyugodt kedélyhangulata volt, a tü
nemény erősebben mutatkozott. Midőn a kan
dallónál olvasott s nem tett más mozgást, mint 
hogy időről-időre egyet fordított, gyakran ugrot
tak ki szikrák lábából a kandalló vasa felé, bár 
selyem-harisnya volt rajta. Képes volt más embe
reket is megtelíteni villamossággal. A legkedve
zőbb körülmények között egy perezben négy, 
másfél hüvelyk hosszú szikra ugrott ki belőle oly 
robajjal, hogy az egész szobában meg lehetett 
hallani; a szikra négy összefogózott emberen is 
áthatott. Az orvosok gyapot és gyapjú helyett 
selyembe öltöztették, de ez nem gátolta meg a 
villám fejlődését, holott nővére, ha az általa le
vetett selyemruhát felvette, nem lett villamossá. 

Feltűnő villamos tüneteket észleltek továbbá 
1849-ben két königsbergi fiún, kiknek hajából 
mindannyiszor, midőn este nappali ingeiket le
vetették, villamos fény áradt ki. Ha selyem kendő
vel érintették meg a hajukat ilyenkor, az annyira 
megtelt a villamos árammal, hogy közvetlen 
utána az ujj hegyéből csupa közelítésre is szikra 
ugrott ki. A nők hosszú száraz hajából is gyakran 
ugrik ki fésülés közben szikra s még gyakrabban 
lehet hallani a villamos sistergést. Különösen 

gyakoribb ez azóta, a hogy a szarúfésüket álta
lában a gummi-fésűkkel cserélték fel. Ugyanaz 
a tünemény mutatkozik itt is, melyet a macska 
szőrénél gyakran tapasztalunk, a mely ugyanis 
sötétben megsimítva gyakran ad villamos szikrát. 
Régebben ezért a macskát villamos állatnak is 
tartották s bőrét villamgépeknel dörzsölönek 
használták, holott tényleg a szőr nem bir vezető 
képeséggel. 

Loomin már az ötvenes években számos ha
sonló tünetet észlelve, különösen Észak-Ameri
kában, a test villamos képességének egyik okául 
azt emelte ki, hogy a czipőtalpak a gyapjusző-
nyeggel érintkeznek. Az ily tünemények akkor 
mutatkoznak leggyakrabban, ha a külső levegő 
hideg s száraz, s Észak-Amerikában a levegő 
szárazsága tudvalevőleg sokkal magasabb fokra 
emelkedhetik, mint nálunk. Gyakori volt továbbá 
a tünet a légfűtésre berendezett házakban, kü
lönösen, midőn a téli hidegben a termeket erősen 
fűtötték. 

Minden eddig tett kísérlet csak pozitív villa
mosságot mutatott, mely a testnek dörzsöléséből 
támadt; a betegek és egészségesek, a férfiak és 
nők ugyanezt a szabályt erősítették meg s néha 
ugyan a csupasz testen is mutatkoztak villamos 
tünetek, de mindannyiszor kevéssel előbb ruha
darab érintette a test felületét, s tudvalevőleg 
mindenkor nehézséggel jár a test felületéhez 
tapadt villamos feszültség utolsó nyomait elhá
rítani. 

JÓ-SZÍV. 
Az árvízkárosultak segélyezése. 

A társadalomban nagy arányú mozgalom in
dult meg, hogy az áradások által annyira súj
tottak segélyt kapjanak, a gyűjtés országos legyen 
s meghozhassa áldozatát mindenki, saját tehet
sége szerint. Előkelő körök, befolyásos férfiak, 
jótékony buzgólkodásukról ismert hölgyek, mű
vészek, írók egyesülnek, hogy az eredmény mi
nél nagyobb legyen, s hogy megválogassák és 
fölhasználják mindazokat az eszközöket, melyek 
ily czéloknál sikerre vezetnek: gyűjtsenek, elő
adásokat, sorsjátékokat rendezzenek, igénybe 
vegyék a sajtót, mely a «Segítség» albumnál is 
oly hathatós tényezőnek bizonyult. A csapás 
nagy, ezren és ezren várják a könyörület adomá
nyait. A mozgalom is jóval nagyobb méretű, 
mint a mely a tűzkárosultak javára tavaly meg
indult, mikor legfeljebb ezer család kerté a tá
mogatást. Az eredmény is okvetetlenül még fé
nyesebb lesz. 

Az emberbaráti szövetkezet Tisza Kálmánné 
úrnő vezetése alatt alakult meg. Nála tartották 
az első tanácskozásokat, s az ő elnöklete alatt 
foly tovább a szervezkedés és a czélirányos ter
vezések munkája. Jó-szív a czíme az egyesület 
nek, jó szívek működnek és jó szívekhez fordul
nak. Jókai indítványozta a czimet e szavakkal: 
«A kinek jó szíve van, az adni fog, a kinek nincs, 
arra úgy sem számíthatunk.* 

Az ápril 21-ki értekezleten a nagy végrehajtó köz
ponti bizottságba megválasztattak: gróf Andrássy 
Gyuláné, Beniczky Ferenczné, Bischitz Dávidné, gr. 
Csekonics Jánosné, Jalics Ignáczné, Krausz Izidorné 
gróf Károlyi Sándorné, Kralovanszky Istvánná, gróf 
Szápáry Gézáné, gróf Szápáry Gyuláné, Tisza Kál
mánné és Széli Kálmánné. Továbbá: Ábrányi Kor
nél, Aczél Béla báró, Andrássy Gytila gróf, Andrássy 
Manó gróf, Apponyi Albert gróf, Beniczky Ferencz, 
Csávolszky Lajos, Darányi Ignácz, Dessewfy Aurél 
gróf, Falk Miksa, Gerlóczy Károly, Haynald Lajos 
biboros-érsek, Hegedűs Sándor, MnyiDániel, Ivánka 
Imre, Jókai Mór, Károlyi István gróf, Kochmeister 
Frigyes báró, Lonkay Antal, Lukács Antal, Péchy 
Tamás, Pejachevich Miklós gróf, Ráth Károly főpol
gármester, Stesser József, Szápáry Gyula gróf, Szász 
Károly püspök, Tarkovich József, Tisza Lajos gróf, 
Török János főkapitány, Vay Miklós báró és Vadnai 
Károly. 

E központi bizottság még a következő tagokkal 
egészítette ki magát: Harkányi Frigyes, gr. Zichy 
Jenő, Visi Imre, Lévay Henrik, Nagy Gábor és Hu
szár Adolf. 

Alakítottak továbbá különféle bizottságokat. 
Ezek: irodalmi és művészi, bazár, szinügyi, pénz
gyűjtő és sorsjátéki, népünnepi, carroussel és 
egy vidéki bizottság; a bizottságok magukat leg
jobb be'átásuk szerint kiegészíthetik. Az alakí
tott bizottságok névsora a következő: 

Irodalmi és művészi bizottság: Beniczky Ferenczné, 
gróf Károlyi Tiborné. — Ábrányi Kornél, Arany 
László, Benczúr Gyula, Bérezik Árpád, Bródy Zsig
mond, Csávolszky Lajos, Csernátony Lajos, Csukássy 
József, Falk Miksa, Feszty Árpád, Futtaky Gyula, 
Grecsák Károly, Gyulai Pál, Jókai Mór, Kenedy 

Géza, Légrády Károly, Nagy Miklós, Roskovits Ig
nácz, Szász Károly, P. Szathniáry Károly, Szmre-
csányi Miklós, Telepy Károly, Tors Kálmán, Vágó 
Pál, Vadnai Károly, Zala György, Zichy Antal. 

Bazár bizottság: Tisza Kálmánné, Adler Banca-
lari Hedvig, gróf Andrássy Gyuláné, Arany Lászlóné 
gr. Bánffy Béláné, Beniczky Ferenczné, gr. Bereh-
told Richárdné, Bischitz Dávidné, gr. Csekonics Já
nosné, Dániel Ernőné, Herzberg Sándorné, Horváth 
Gyuláné, Jálics Ignáczné, báró Inkey Nándorné, 
Krausz Izidomé, Molnár Viktorné, gr. Károlyi Gyu
láné, gr. Károlyi Sándorné, Kralovanszky Istvánná, 
Schnierer Aladárné, Stephani Lajosné, gr. Szapiíry 
Gézáné, gr. Szápáry Gyuláné, Száll Kálmánnné, bár 
Vécsey Józsefné, Wekerle Sándorné, Wodianer Bé
láné, gr. Zichy Nándorné. 

Színügyi bizottság: Tisza Kálmánné, gróf And
rássy Gyuláné, Beniczky Ferenczné, gróf Csekonics 
Jánosné, Jálics Ignáczné, gróf Szápáry Gézáné, gróf 
Szápáry Gyuláné, Schnierer Aladárné. gr. Zichy Nán
dorné, gr. Zichy Pál Ferenczné, gr. Andrássy Gyula, 
gr. Andrássy Tivadar, Beniczky Ferencz, Bercsényi 
Béla, Erkel Sándor, Evva Lajos, Hajós Zsigmond, 
Károlyi Tibor gróf, Királyi Pál, Lipthay Béla báró, 
Mesnil Viktor b., Náday Ferencz, Odry Lehel, Paulay 
Ede, Szápáry Géza gr., Tisza Lajos gr., Ujházy Ede, 
ifj. Wodianer Albert báró, Zichy Géza gróf, Zichy 
Jenő gróf. 

Pénzgyűjtő és sorsjáték-bizottság: Adler Bancalari 
Hedvig, gróf Andrássy Aladárné, Arany Lászlóné, 
Bischitz Dávidné, gróf Csekonics Jánosné, Dániel 
Ernőné, Emmer Kornélné, Herzberg Sándorné, Hor
váth Gyuláné, gróf Károlyi Sándorné, Krausz Izi
dorné, Molnár Viktorné, Stephani Lajosné, Wekerle 
Sándorné, Wodianer Béláné. — Aebly Adolf, Arany 
László, Brázay Kálmán, Domonyi Brüll Miksa, Falk 
Zsigmond, Kamermayer Károly, Karap Ferencz, Lá-
vay Henrik, Lukács Antal, Matlekovics Sándor, Neu
mann Frigyes, őrgróf Pallavicini Ede, Schweiger 
Márton, Steiger Gyula, Szivák Imre, Török József, 
Wahrmann Mór, Wekerle Sándor, id. Wodianer Albert 
báró, Zichy Ferencz gr. 

Népünnepi bizottság: Hollán Ernőné, báró Inkey 
Nándorné, Ivánka Imréná, Korányi Frigyesné, Kra
lovanszky Istvánná, báró Lipthay Béláné, Országh 
Sándorné, Ráth Károlyné, Atzél Béla br., Andrássy 
Aladár gr., ifj. Andrássy Gyula gr., Andrássy Sándor 
gróf, Bánffy György báró, ifj. Batthyány Géza gróf, 
Beöthy Algemon, Bnrchard Konrád, Csávolszky La
jos, Dániel Ernő, Érczhegyi Ferencz, Ferencz Ká
roly, Freyberger Pál, Gabriany József, Geist Gáspár, 
Gerlóczy Károly, Gromon Dezső, győri Gschwindt 
Mihály, Horváth Gyula, Horváth Sándor, Jekelfalusy 
Lnjos, Károlyi István gr., MendI István, Móricz Pál, 
Nikolich Fedor br., Paulovich László, Perlaky Elek, 
Pucher József, Prückler László, Kérni Róbert, Kupp 
Zsigmond, Splényi Ödön báró, Szápáry István gróf, 
Teleki Géza gróf, Teleki József gróf, Török János 
főkapitány, Tors Kálmán, Zichy Antal gróf, Zichy 
Jenő gróf. 

Caroussel-bizottság: gróf Andrássy Gyuláné, gróf 
Bánffy Béláné, gr. Berchtold Richárdné, gr. Károlyi 
Gyúl áné, Száll Kálmánné, gróf Zichy Nep. Jánosné, 
gróf Zichy Nándorné, báró Vécsey Józsefné, id. gróf 
Andrássy Gyula, ifj. gr. Andrássy Gyula, gr. Andrássy 
Sándor, br. Edelsheim Gyulay Lipót, Ghyczy Béla, 
Hollán Ernő, gr. Károlyi István, gr. Teleki József. 

Vidéki bizottság : ifj. gróf Batthány Lajosné, gróf 
Hunyady Lászlóné, ifj. gróf Károlyi Istvánná, báró 
Kemény Kálmánné, br. Nikolich Fedorné, gr. Pálffy 
Daun Lipótné, Péchy Tamásné, gr. Széchenyi Pálné, 
Almássy Géza, Bárczay Gyula, id. gróf Batthányi 
Géza, Bubics Zsigmond püspök, Császka György püs
pök, Dulánszky Nándor püspök, Domahidy István, 
Földváry Mihály, Rlyés Bálint, Isaák Dezső, Kállay 
Zoltán, Kndlovics Imre, Lukács Béla, Lutzenbacher 
Pál, Melczer Géza, br. Sennyey István, Somossy Béla, 
Schlauch Lőrincz püspök, Szél Ákos, Szomjas József, 
Zalay István. 

A központi bizottság ápril 26-án délután a 
képviselőház termében ülésezett. Tisza Kálmánné 
úrhölgy bejelentette, hogy József főherczeg ezer 
forintot és Zichy Ferencz gróf is ugyanennyit 
küldött a kárvallottak számára, Lederer Sándor 
lovag pedig sorsjáték rendezésére vállalko
zott, Zichy Mihály, a kitűnő festő, művei leg
közelebb megnyitandó kiállításának jé vedel aiet 
meg fogja felezni a vizkárosultakkal, s hogy a 
virág-tombolát rendező társaság is felajánlotta 
jövedelmének egy harmadrészét. A budai lövész-
egyesület legközelebb nagy ünnepet rendez a kár
vallottak javára, Zahn György örökösei pedig 
ezer darab színes üveggel fogják gyarapítani a 
bazárt. 

Az elnök felszólítására elszéledtek ezután, az albi
zottságok s a képviselőház különböző termeiben hosz-
szabb-rővidebb ideig tanácskoztak programmjukról. 

Az irodalmi és művészeti bizottság elnökeivé Jókai 
Mórt és Beniczkyné Bajza Lenkét választották; jegy
zőkké Nagy Miklóst, Visi Imrét, Tors Kálmánt, 
Szmrecsányi Miklóst, György Aladárt és Szádeczky 
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Lajost. A bizottság kebelébe fogadja több bécsi és 
külföldi lap budapesti levelezőjét, a képes heti és 
élczlapok szerkesztőit, valamint a nagyobb könyv
nyomtató intézetek igazgatóit is. Elhatározta továbbá 
hogy a május hóban rendezendő bazárünnepre külön 
illusztrált lapot fog kiadni, melynek Fenyvessy Fe
rencz országgyűlési képviselő lesz a szerkesztője. A 
«Jó-szív» bizottság minden irományát, hirdetését 
külön jelvénynyel látja el, melyhez egyik festőművé
szetünk készít allegorikus rajzot. 

A earoussel-bizottság Andrássy Gyuláné grófasz-
szonyt választotta elnökéül, a sorsjáték bizottság Ká
rolyi Sándorné grófnőt, a népünnep-bizottság elnökei: 
Hollán Ernőné és Atzél Béla báró, alelnök : Horváth 
Gyula és Gerlóczy Károly, jegyzők : Csávolszky La
jos, Perlaky Elek képviselők és Geiszt Gáspár. A nép
ünnep előkészítésére Ivánka Imréné elnöklete alatt 
öt tagú bizottság alakult. A vidéki bizottság elnökei 
Széchenyi Pálné, gr. Battyány Gózáné és br. Kemény 
Kálmánné ; alelnökök: Földváry Mihály és Szomjas 
József; jegyzők: Kállay Zoltán és Széli Ákos kép
viselők. 

A szinügyi bizottság elnökökké Tisza Kálmánnét 
és Zichy Jenő grófot, 'jegyzőkké Náday Ferenczet és 
Stesser Ferencz miniszteri tanácsost választotta. 
Május 16-án nagy előadást rendez az operaházban a 
következő műsorral: alkalmi prológ és khórál után 
Zichy Mihály képe a "Segítség album•-ból, élő ala
kokkal; azután Zichy Géza grófnak a t Vár törté
nete* czímű melodrámai költeménye, végül a "Tün
dérek tava» czímű ballada zenével, énekkel, néma
játékkal és élőképpel. A bizottság megkéri Jókai 
Mórt, hogy tJó sziv» czim alatt alkalmi darabot Ír
jon, melyet egy később megállapítandó estén, Buda
pest összes színházaiban, valamint az összes vidéki 
szinpadokon egyszerre mutatnának be. A május 
16-iki előadásra jegyekre Tisza Kálmánné asszony
nál és Zichy Jenő grófnál, vagy az opera titkári hi
vatalában lehet előjegyszni. 

* 

A jótékony bazár. A bazár rendező bizottságé 
hó 25-ikén tanácskozott gr. Csekonics Jánosné palo
tájában. A grófnő a korábbi időkben is sokat buzgól
kodott a jótékonyság terén, s rendezett több fényes 
sikerű bazárt. Azért bízták rá most is. A tanácsko
zásra sokan jelentek meg, s elhatározta a bizottság, 
hogy a bezárt május hó 12-ike és 14-ike közt rende
zi a kiállítási iparcsarnoknak abban a részében, a 
hol most a virágkiállítás van. A bazár mindig csak 
délután három órától esteli nyolczig lesz nyitva. 
Jegyzőjéül Stesser József miniszteri tanácsost, pénz
tárnokul pedig Csávossy Béla országgyűlési képvise
lőt választotta a bizottság. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Peles meséi (Povestile Pelesului). Irta Carmen 

Sylva, fordította Gidófalvy Géza. Megjelent Nagy
szebenben s a Bévai-testvérek bizománya utján sze
rezhető meg 1 forintért. Bégen érzett hátránya iro
dalmi viszonyainknak, hogy a vidéken megjelent 
műről kevesebb esetben vesz a közönség oly mér
tékben tudomást, mint a mennyire sok ily munka 
megérdemelné. Első sorban és főképen a szépiro
dalmi dolgozatokról lehet ezt mondani, a mi abban 
leli magyarázatát, mert elég ok van az ily könyvek 
iránti bizalmatlanságra. A most említett munkával 
azonban érdemes foglalkozni. Szerzője senki más, 
mint: Erzsébet román királyné, kinek műveit szíve
sen fordítják idegen nyelvekre. A • Peles meséi* 
román népmondák, s egyesítve van bennök a román 
köznép egészséges fölfogása az elbeszélő poétikus 
nyelvével és a költő fantáziájával. Mindenik monda 
a nép ajkán élő egy-egy mesét dolgoz föl, a melyről 
egy hegycsúcs, barlang vagy patak vette nevét. Azt 
lehet mondani, hogy Carmen Sylva e kötetben a 
déli Kárpátok nevezetes csúcsainak mindegyikére 
egy-egy emléket állított. Az egyes alakok valódi 
román nóptipusok, a melyek mindegyike egy-egy 
prózában elmondott ballada hősének is beválik. A 
parasztlegény mesterkéletlen szerelme, a leány ke
resetlen naivsága és a női hős jelleme költői ossz 
hangban olvad össze. A királyi irónő Gidófalvyban 
méltó tolmácsra talált, fordítása az eredetinek üdesé
get híven tükrözteti vissza. Végül még azt jegyezhet
jük föl, hogy a könyv nyomása világos, tiszta, kiállí
tásánál fogva pedig bármely könyvtár díszéül szol
gálhat. — (Dr. Sz. I.) 

Az «Archaeologiai Értesítőn új füzetében, 
Csontosi Jánosnak a Korvinákról szóló érdekes czik-
kén kívül, melyről bővebben is szólunk, a további 
tartalmas közlemények ezek: Bézkori tárgyak az 
erdélyi medencze területéről, Téglás Gábortól. Két 
régi síremlék a kassai dómban (két képpel) Mys-
kovszky Viktortól. Családi czímerek régi hazai ötvös
műveken, Csergheő GézátóL Henszlmann Imre pedig 
folytatja honi műemlékeink hivatalos osztályozását, i 

VASÁRNAPI UJSÁG 
Majd a legújabb régészeti leletekről szóló értesíté
sek, könyvismertetések s apróbb közlemények kö
vetkeznek. 

Stanley t Utazásom Közép-Afrikában* czímű 
művéből, melynek nemrég második füzetes kiadása 
indult meg a Bévai-testvérek kiadásában, most kül
döttek szét a 3—8 füzeteket. Egy-egy díszesen ki
állított, képekkel illusztrált fűzet ára 30 kr. Bévai-
testvérek kiadóhivatala a műre negyed- vagy félévre 
szóló előfizetést is elfogad. 

Gyakorlati orosz nyelvtan jelent meg Ungvártt 
is, Lévai Mór könyvkiadásában. Tanodái- ós magán
használatra irta Bakovszky János. Először 1867-ben 
került könyvpiaczra, s most fölujították, mikor a 
keleti bonyodalmak az orosz nyelv megtanulását is 
napirendre hozták s egyszerre több orosz nyelvtan 
is készült magyarok számára. Bakovszky, ki az orosz 
irodalommal sokat foglalkozott s az orosz nyelvet 
alaposan bírta, nyelvtanában arra törekedett, hogy 
könyvét magán szorgalommal is eredménynyel le
hessen használni. Ara 1 frt 50 kr. 

Sport könyv. Épen a lóversenyek idejére hagyta 
el a sajtót: «Egy pillanat alatt áttekinthető verseny
lovaink formája 1887-ben.* «The form at a Glancé.» 
Minden győztes ló tavalyi (1887) összes futamai 
egy egy helyen csoportosítva, miáltal minden ló ké
pessége egyszerre áttekinthető. A lovak neve betű
rendben felsorolva. Fogadásoknál, a totalisateurnél 
használják a külföldi gyepeken az ily könyveket. 
Kimutatja minden lóról, hogy hányszor nyert 1000, 
1500, 2000 frtot vagy nagyobb értékű versenyt. A 
zsebkönyv, 140 oldal, ára 1 forint. Megrendelhető a I 
• Vadász- és Versenylapok* szerkesztőségénél, postai 
megrendeléssel. Ugyanily füzet fog megjelenni ápril 
végével, melyben az addig az idei,bécsi versenyeken 
futott lovak eredményei lesznek. Ara helyben 30 kr, 
vidékre a postai biztosítás mellett 45 kr, mely levél
jegyekben is küldhető. 

A nemzeti színházban ápril 24-ikén az egyfel
vonásos apróságok egész özönét vitték színpadra. 
Nem kevesebb, mint öt eredeti kis színdarab került 
előadásra. Egyszerre akartak túlesni rajtok, ugy lát
szik. De a tömeges megjelenés sem takargatja a hiá
nyokat. Az apróságok is hoszadalmassá válhatnak, s 
bebizonyult, hogy öt színmű még nem elég tarkaság 
egy estére. 

Hármat az előtte való estén az operaszínház jóté
kony előadásából ismerhetett a közönség egy része. 
Egy régibb vígjáték: *Nói diplomáczia*, Szulyovszky 
Ignácztól, még a múlt évtizedekből való. A színmű
írás technikája is fejlődött azóta. Az alapeszme az, 
hogy a nő hamarabb ér czélt, ha szeret, mintha dip-
lomatizál. Helvey Laura, Csillag Teréz, Hetényi és 
Sánta személyesítették a szerepeket. Legtöbb hatás
sal volt a «Hármas szövetség* vígjáték Torkos Lász
lótól. Három testvérlány fogadást tesz, hogy nem 
mennek férjhez. A legifjabbra nézve azonban csak
hamar elviselhetetlenné válik a szövetség, kérője 
van, a kit szeret is. A fiatal ember tehát a szövetség 
felbontására törekszik. Udvarol az idősb testvérek
nek, s azok széttépik a szerződést, aztán pedig meg
kéri a legfiatalabbat. Kár, hogy a kijátszott két lány 
édes testvére a harmadiknak, mert a testvérek közti 
játék kellemetlenül hat, és kár, hogy több vidám
sággal és elmésséggel nincs dolgozva a vígjáték. 
Lendvayné, Szacsvayné, Alszeghi Irma és Mihályfi 
egész odaadással játszották a vígjátékot, s velők 
együtt a szerzőt is hívta a közönség, de nem volt 
jelen. — *A komikus* czímű monológot (Kürthy 
Emiltől) Vizvári Gyula élénken adta elő. Egy komi
kus bosszúságait festi, a ki le akar mondani a színé
szi pályáról, mert bosszontja őt, hogy akkor is nevet
nek rajta, ha komolyan lép föl az életben. Aztán 
sorban megvizsgálja a különböző életpályákat, me
lyekre kedve volna, míg végre abban állapodik meg, 
hogy legjobb lesz komikusnak maradnia. — Negye
dik darab tA kiadó lakás*, Tolnai Andortól, a nem
zeti színház tagjától. Gyenge anyagból készült, mely 
szinpadi tartalmat nem tudott ölteni. Egy kincstári 
bérlő a fővárosban lakást keres, s egy fiatal özvegy 
bárónőhöz nyit be, a kit egykor szeretett. A két 
régi ismerős szivében föllobban a régi láng s boldo
gok lesznek. A bágyadtan irt szinpadi kísérletet 
Márkus Emília, Náday, Bókéssy Irma közreműködése 
támogatta. Ötödik apróság: *A zálogházban*, He
tényi Bélától, a nemzeti színház tagjától, élénkeb
ben van jelenetezve, de a tárgy durva, a hang nyers. 
Egy fiatal asszony értékes gyűrűt visz a zálogházba, 
hol vallatóra fogják: hogyan jutott a gyűrűhöz, a 
melynek eltűnését már a rendőrségnek is bejelen
tették ? Maga a férj tett jelentést a gyűrű eltűnésé
ről, és most a feleség viszi zálogba az eltűnt jószá
got. Ebből kerekedik a bonyodalom, tudniillik, hogy 
az asszony mostoha fiának egy könnyelmű kis adós
ságát akarja így kiegyenlítem. A benne előforduló 
szerepeket Lánczy Ilka, Vizvári, Gyenes és Szigeti 
Imre adták. 

Az operaszínházban ápril 23-ikán rendkívüli 
előadás volt, jótékony czélra, a budai református 
templom építési alapjának javára, s részt vett az elő- j 
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adásban mind a három magyar színház tagjai. A 
színház egészen megtelt. 

A műsor nyolcz számból volt összeállítva. Ünnepi 
nyitányul, Erkel Sándor igazgató vezénylete alatt, 
Erkel Ferencznek a nomzeti színház 50 éves jubileu
mára irt nyitányát adták elő. *Az álarczos bál* má
sodik felvonásának néhány jelenetét Bellincioni 
Gemma és Perotti Gyula, a tSemiramis* czímű ope
rának egy jelenetét és szólóját Schröder-Hanfstaengl 
Mária, az «Ördög Róbert* harmadik felvonásának 
első képét pedig Bellincioni Gemma, Perotti Gyula 
és Ney Dávid adták elő. Mind e számokat a közönség 
műélvezettel hallgatta, s a szerepelő elsőrendű éne
keseket és énekesnőket az őket megillető tetszéssel 
és tapssal kisérte. Majd Abonyi népszínművének 
*A betyár kendőjének* csárdai jelenete következett 
Blaha Lujzával (kinek a Pi-piros kendőt* háromszor 
kellett ismételni). Vidor Pállal, Klárnéval. Három 
eredeti kis színművet is bemutattak: «A kiadó la 
kás* (Tolnai Andortól), 'A komikus* (magán jelene-
Kürthy Emiltől) és «A zálogházban* (Hetényi Bélát 
tói) melyeket a nemzeti szinház tagjai játszottak, s 
s melyet másnap a nemzeti színházban ismételtek. 

A népszínházban ápril 25-ikén huszonötödikszer 
adták Konti József tSuhancz* czímű eredeti operet-
tejét, most is telt ház előtt. Blaha Lujza asszony az 
egész színi évszak legvonzóbb darabjává emelte. A 
zeneszerző azzal fejezte ki háláját a kitűnő művésznő 
iránt, hogy a 25-ik előadáson arany koszorúval tisz
telte meg, melyet az első felvonásban nyújtottak föl 
neki a zenekarból, piros atlasz vánkoson, a közön
ség riadó tapsai közt. 

A bécsi nemzetközi műkiállitás alkalmából ki
tűzött 30 arany és 20 ezüst érem kiosztása felett már 
döntött a pályabiróság, melynek elnöke Schmidt 
Frigyes báró, jegyzője pedig Keleti Gusztáv, az orsz. 
magyar képzőművészeti társulat igazgatója volt. A 
magyar művek közül Benczúr Gyulának Tisza Kál
mán miniszterelnököt ábrázoló festményét és Horo-
vitz Lipótnak Sapieha herczegnőt feltüntető arcz-
képét arany éremmel, valamint Bihari Sándornak 
«A bíró előtt* czímű életképét (mely a király tulaj
dona) és Klein Miksa Berlinben élő magyar szárma
zású festőnek szoborművét, mely germán harczost 
ábrázol római czirkuszban, ezüst éremmel tüntették 
ki. A magyar csoportból még öt más művésznek 
kitüntetése volt javaslatban, de a többséget nem 
sikerült megnyerniük. A díjkiosztás eredményéről a 
kultuszminiszterhez szóló jelentés szerkesztését szin
tén Keletire ruházták, a ki e megbízásnak már meg 
is felelt. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia ápril 23-iki ülésén 

Hunfalvy Pál elnökölt, s két felolvasásból állt a 
napi rend. 

V°tf György az akadémia kiadásában nem sokára 
megjelenő Batthyány-kodex koráról és jelentőségéről 
értekezett «A legrégibb magyar protestáns énekes
könyv* czím alatt. A kódex Batthyány Ignácz püs
pök által jutott Gyulafehérvárra. Toldy Ferencz már 
ismertette, értékes nyelvemléknek mondta s katho-
likus énekes karkönyvnek (chorale) tartotta. Ennek 
ellenében három év előtt Kálmán Farkas a kódexről 
nagyon kicsinylően beszélt. Tagadta, mintba a XVI. 
századból származnék és szerinte nem is pápista 
hymnarium, hanem a Gelei-Bákóczi «Graduál»-jának 
megjelenése után (1646) másolt református irott 
graduál. Volf megczáfolta Kálmán Farkast. A Bat-
hyány-kodexbe az 1563-ik évszám van beirva, de 
mikor ez bele került, a kódexnek már készen kellett 
lenni. Több körülményből kitetszik, hogy 1541. év 
előtt nem írhatták, tehát a XVI-ik századnak épen 
közepéből származik. Volf a legrégibb graduált is
merte föl benne, de nem kath. hymnarium vagy 
chorale, mint Toldy vélte, hanem református rituális 
énekeskönyv. Még abból az időből való, mikor a két 
felekezet nem vált el egészen egymástól, s ugyanegy 
templomban végezte az isteni tiszteletet. Meg van 
benne sok kath. ének; régibb magyar énekek máso
latai ezek, s azért nyelvileg és irodalomtörténetileg 
becsesek. A zsoltárok fordítása is kath. eredetű, a 
mi kitűnik a zsoltárok számozásából. De a nagyobb 
része a kódexnek református eredetű. Nem Gelei 
• Öreg Graduáljának. másolata ez, hanem annak 
egyik főforrása. — Az értekezést megéljenezték. Ez
után Thewrewk Emil egy vendégtől, dr. Kassai Gusz
távtól «Platói tanulmányok* czímű dolgozatot mu
tatott be. Először méltatja azokat a bizonyítékokat, 
melyek Plató neve alatt ránk maradt iratok valódi
ságáról tanúskodnak; majd a platói iratok dialogikus 
alakjáról szól. Kassai meggyőződése szerint Plató 
egész irodalmi hagyatékát bírjuk. 

A Kisfaludy-társaság ápril 15-iH havi ülésén 
Gyulai Pál elnökölt, s Beöthy Zsolt titkár bejelen
tette, hogy a Szemere Pál műveinek összegyűjtésével 
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megbízott Szvorényi Józef munkájával elkészült. A 
munka megvizsgálásával Szász Károly másodelnököt 
bízták meg. 

Az első felolvasó Bayer József volt < Shakespearei 
nyomok irodalmunkban és a magyar színészet mű
során 1790-től 1837-ig* czímű székfoglaló értekezé
sével, melyben főkép Kazinczy Hamlet-fordításáról 
hzólt. Utána l'ulszky Ferencz tartott felolvasást 
.Visszaemlékezéseim* czímmel. EbbenJ a magyar 
nyelv és irodalom sorsáról beszélt. A század első 
negyedében — úgymond — sőt csaknem az egész 
első felében a felföldi városok művelt köreiben ma
gyar szót alig lehetet hallani. A német nyelv volt a 
kultúrának a jele s átalános volt a meggyőződés, 
hogy a magyar nyelv sokkal szegényebb, semhogy 
abban ki lehetne fejezni azokat az eszméket, melyek 
a külföldi hírlapok és irodalom által a társalkodás 
körébe is behatottak. Széchenyi István gróf hatását 
a magyar irodalom fejlődésére felolvasó szerint még 
most is alig méltatják elegendően. Az akadémia 
megalapítása központot teremtett a magyar iroda
lomnak. A grófnak folytonos izgatása ama szikrává 
vált, mely főnemeseinkben meggyújtotta ismét a 
már elaludt nemzeti érzést. A Budapesten lakó 
kiválóbb írókat, Vörösmartyt, Bajzát, Toldyt, Döb-
renteyt ídó'ió'l-időre magához hivta ebédre. Midőn 

A régészeti és embertani társulat ápril 24-iki 
havi ülésén, melyen Pulszky Ferencz elnökölt, dr. 
Hampel József érdekesen ismertetett Nagy Lajos 
király korából származó ötvösműveket, két remek 
czímeralakot, a melyek a Nagy Lajos által magyar 
zarándokok czéljaira alapított aacheni kápolna ékes
ségét képezték. A czímereket erdélyi készítmények
nek tartja, még pedig művészi kivitelű csattok, a 
melyeket Besztercze városa ajánlhatott fel Nagy 
Lajos királynak, a ki aztán az aacheni kápolnának 
ajándékozta. A második felolvasó Tagányi Károly 
az «Embertan és embertani földrajz»-ról értekezett. 
Az embertan a fajból, az embertani földrajz pedig a 
természeti környezetből magyarázza a népek karak
terét. Mivel a két irány egymást kizárni igyekszik, 
fölolvasó a két faktort törekszik érvényre juttatni, 
kimutatva, hogy ezek együttes hatásából állanak elő 
azok a jellemző vonások, melyek az egyes népek 
egész mivoltán tükröződnek. Végül Szendrei János 
titkár terjesztette elő jelentését, mely szerint a 
társulat vagyona jelenleg 8192 frt. 

A Mária-Dorottya egylet, mely a magyar tanító
nők érdekében alakult, József főherczeg leánya, 
Mária Dorottya főherczegnő védnöksége alatt, ápril 
2'2-ikén tartotta közgyűlését. Báró Nyáry Adolfné 

szesen 39 kiállító vesz részt és a versenyzők jutal
mazására 224 arany, 28 tiszteletdíj, továbbá 85 db 
arany-, ezüst- és bronz érem áll a jury rendelke
zésére. 

A megnyitásra nagyszámú, díszes közönség gyűlt 
össze ; ott voltak: Széchenyi Pál gróf földmivelési 
miniszter, Matlekovits Sándor államtitkár, Báth 
Károly főpolgármester, az orsz. kertészeti egyesület 
tagjai, számos képviselő stb. Emich Gusztáv, mint 
kiállítási elnök, beszédet intézett gr. Csáky László
hoz, a kertészeti egyesület elnökéhez, ismertette a 
kiállítást s kiemelte, hogy daczára a zord időjárásnak 
s az elemi csapásoknak, a kiállítás mégis sikerült. 
Hangoztatta nemcsak a társadalom, hanem József 
főherczeg érdeklődését a kiállítás iránt. Csáky László 
gróf erre kijelenté, hogy örömmel tesz eleget a fel
szólításnak, mert a kiállítás fényes tanúbizonysága 
annak, hogy a virág és növénytermelés és fejlesztés, 
mely hazánkban régebben el volt hanyagolva, na
gyon szép lendületnek indult. Az elnök szavai végze
tével a Molináry-ezred zenekara rázendítette a 
Kossuth-indulót. A társaság ennek hangjai mellett 
körútra indult a kiállítás megtekintésére. 

A német császár betegségében ismét jobb fordu
lat állt be. Állapota a körülményekhez képest meg-

A PÁPA JUBILEUMI AJÁNDÉKAINAK KIÁLLÍTÁSA A VATIKÁNBAN. 

Garaynak egy szép költeménye Henszlmannak egy 
értekezése megjelent, házához hivta, liogy személye
sen ismerkedjék meg vele. Pulszky, Trefort, Eötvös 
József br. stb. gyakori vendégei voltak, szóval és 
tettel buzdította az írókat és szította bennök a haza
fias lángot. Áttér a politika irodalomra is és meg
jegyzi, hogy Széchenyi iratain és hírlapi czikkein 
kívül nem is volt magyar nyelvű politikai irodalom, 
e tekintetben a külföldre voltunk utalva. A figyelem
mel hallgatott felolvasás után Bartók Lajos olvasta 
fel «Kárpáti emlékekből* czímű hatásos költeményét, 
mire az ülés véget ért. 

A földrajzi társaság ápril 26-ikán tartott ülésén, 
melyen Hunfalvy János elnökölt, dr. Asbóth János 
olvasott föl szomorún korszerű kérdésről, az alföldi 
áradásokról. 

Fejtegette, hogy a gátrendszer a vizek szabályo
zásának egyik része, de magában egyoldalú fél
munka. Nem az a kérdés tehát, hogy hol és hogyan 
kell gátakat és töltéseket építeni, hanem az, hogy 
minő rendszert kell követni az árvizek leküzdésére. 
Erre nézve legfontosabb elv az, hogy a víznek helyet 
csináljunk, ha nem akarjuk, hogy maga törjön utat 
magának. S e czélra a legjobb mód az, hogy kiterjedt 
csatornázási és öntözési hálózatot létesítsünk. Ez 
aztán Kánaánná fogja változtatni az alföldet. Utána 
Tóth Adolf értekezett «a fokhálózatnak uj és köny-
nyen szerkeszthető vetületéről*, és az ülés vé
get ért. 

elnökölt s a titkári jelentést Bartoniek Géza terjesz
tette elő. 

Az egyesület vagyona egy év alatt 14,000 írtról 
30,000 frtra emelkedett, a tagok is szaporodtak, s 
most már hozzá lehet fogni a tanítónők menedék há
zának fölépítéséhez, melyre a város ezer négyszög
ölnyi telket adott az Orczy-kert mögött, a tisztvise
lők telepénél. György Aladár a gyűjtő bizottság 
részéről terjesztett elő jelenté t. A tanítónők otthona 
érdekében megkezdett gyűjtés eredménye már eddig 
is meghaladja a 10,000. forintot. A szétküldött 
15,000 gyűjtőrvből még 13,571, tehát a nagyobb 
rész nem érkezett vissza. Mint a jelentés hangsú
lyozza, e szép sikert a társadalom érdeklődósének 
fölkeltése hozza létre. A bizottság buzgó működésé
ért Zírzen Janka elnöknek és György Aladárnak, 
valamint a gyűjtő bizottság többi tagjainak a köz
gyűlés közönetet szavazott. Ezután megválasztattak 
elnöknek Nyáry Adolf báróné, pénztárnoknak Zírzen 
Janka, ellenőrnek Stretvizer Lajosné. Az eddig mű
ködött választmányt is néhány uj taggal kibővítve 
újra megválasztották. 

MI UJSÁG? 
A virágkiállítás. Ápril 26-ikán virágkiállítás nyílt 

meg az országos kiállítás városügeti nagy iparcsamo-
kában. Élénk tanúságot tesz az a hazai kertészet 
különböző ágainak fejlődéséről. A kiállításban ösz-

nyugtató. A híz csökkent, az étvágy kielégítő, s az 
orvosok reméuylik, hogy Frigyes császárnak most 
jó idei,' nyugalma lesz. Viktória angol királynő 
leányával, Beatrix herczegnővel és vejével, Batten-
berg Henrik herczeggel, három napot töltött Char-
lottenburgban s ápril 26-ikán este utazott el. 

Még csak néhány nap előtt aggodalmak közt vár
ták Viktória királynőt, kinek látogatását akkor ösz-
szekötötték a császár leányának, Viktória herczeg-
nőnek eljegyzésével, a volt bolgár fejedelemmel. De 
e házassági tervről most szó sem volt, s mint az 
udvari ebéden jelenlevők megjegyezték, a királynő 
a legszívesebb módon beszélgetett Bismarck herczeg
gel. A királynő vejének, a beteg császárnak látoga
tására ment. E hó 26-ikán pedig meglátogatta a 
mauzóleumban Vilmos császár koporsóját és koszo
rút helyezett rá. 

Kitüntetett királynő. Carmen Sylva román 
királynét «Les Pensées d'une Beine* czímű franczia 
nyelven irt munkájáért a franczia akadémia egyik 
dijával tüntette ki. A dijat nem készpénzben fogják 
kiszolgáltatni a fejedelmi írónőnek, hanem három 
érmet (arany, ezüst és bronzérmet) veretnek szá
mára, mindegyike kitüntetvén a királynő művének 
czimét s az 1888. évi dátumot. 

Meszlényi Gyula szatmári püspök e hó 16-ikán 
este érkezett meg székvárosába s ünnepélyes fogad
tatásban részesült. A káptalan küldöttsége Debre-
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czenig ment elébe, Nagy-Károlyban pedig a kerületi 
papság fogadta. Szatmár t t Böszörményi Károly fő
polgármester köszöntötte a város lakossága nevében. 
A püspök fölszentelése e hó 29-ikén lesz, s a fényes 
szertartást Hidasy Kornél szombathelyi püspök és 
Pável Mihály nagy-váradi görög ka thohkus püspök 
segédlete mellet t , Samassa József egri érsek fogja 
végezni. 

Gönczy P á l j u b i l e u m a . A közoktatásügyi minisz
té r ium ál lamti tkárának, s az iskola ügy érdemes 
előmozdítójának jubi leumát május 6-ikán ülik meg 
a redout termében. 

Az e g y h á z j o g u j t a n á r a a t u d o m á n y - e g y e t e 
m e n . A tudomány-egyetem egyházjogi tanszékére 
dr. Korács Gyula akadémiai tag és kir. táblai biró 
neveztetet t ki. Első eset a tudomány-egyetem fenn
állása óta, hogy az egyházjogi tanszékre protestánst 
neveznek ki. 

M u n k á c s y Mihály jelenleg a bécsi udvari mú
zeum menyezetére jövő nagy kompoziczióján dolgo
zik, melyet a király rendelt meg nála. E müve mel
let t nem mondo t t le a budapesti állandó országház 
számi ra kilátásba helyezett nsgy tör ténelmi festmé
nyéről sem, mely Árpád honfoglalását fogja megörö
kíteni . E festményhez a nagy művész széles kört fel
ölelő tanulmányokat te t t és többféle vázlatot feje
zett be. 

Az a r a d i v é r t a n u k sírhelyét körülvevő tér meg
vásárlására megind i to ' t gyűjtés a mostanáig 831 frt 
61 k r t tesz ki. Az eddigi kiadások már fedezve van
nak. Valószínű, hogy a terminusra legalább 1000 frt 
fog összegyűlni. Budapestről, Kolozsvárról, Szeged
ről, Debreczenből s több ily magyar városból n e m 
érkezett be egy krajczár adomány sem, mig Pozsony
ból, Kassáról s más félnémet helyről nagy összegeket 
küldtek. 

Az e l ső m a g y a r s z í n i g a z g a t ó s i r ja . A magyar 
színészet történetében nevezetes hely ju to t t Kele
men Lászlónak, az első magyar színigazgatónak. 
Csanád-Palotán hal t meg, de behorpadt sírja jelte
len. Dr. Vali Béla felszólítására Buja Lajos ot tani 
taní tó sokáig fáradozott azzal, hogy a sírra, a mely 
egészen el van süppedve, ráakadjon és összekeresse 
az adatokat, melyek az elhunytra vonatkoznak. 
Kelemen László élő unokája mu ta t t a meg neki a 
sírt, az egyház anyakönyveiből pedig kiderité, hogy 
Kelemen 1814-. deczember 24-ikén 54 éves korában 
halt meg m i n t kántor- taní tó , özvegyet, Liptsei 
Máriát, hagyva maga u tán . Most sírkővel jelölik meg 
a hamvakat . 

A b u d a v á r i M á t y á s - t e m p l o m újjáépítését a ta
vaszi idő beálltával ismét megkezdték. A Schulek 
tanár tervei szerint épülő főegyház az idén igen kö
zel j u t végleges befejezéséhez. Ez évben első sorban 
a templom belsejében meg hiányzó bol toza toka t : az 
előcsarnok, a Béla-torony s az északi mellékhajó első 
szakaszának boltozatát építik ki. Ezu tán következik 
a templom nyugoti , vagyis a Szentháromság-térre 
néző főhomlokzatának diszes főorommal való kiegé
szítése. 

A r a n y k o s z o r ú t találtak az arad-csanádi vasút 
egyik kitérőjének készítése közben a . 'zentannai avar 
r ingben a vasúti munkások. A koszorú a barbár kor
ból való, vert arany, súlya negyven darab a ranya t 
nyom és babérleveleket ábrázol. Darabokra van 
ugyan törve, de minden részecskéje meg van és tel
jesen összeilleszthető. A nagyérdekű leletet a múze
umnak küldik meg. 

M a g y a r k u t a t ó k O r o s z o r s z á g b a n . A közoktatási 
miniszter és a tud. akadémia támogatásával két fia
ta l tudós, Munkácsy Berná t és Pápay Károly Orosz
országba utaztak, hogy az Urai-vidék finn-ugor és 
ta t á r népsége közt tegyenek tanulmányokat , s Ke-
guly iratai t kiegészítsék. Haza érkezett utolsó leve-
lökben jelentik, hogy Kazán felé vannak útban. 
Pétervárról Nisni-Novgorodig nagyon kellemetlen 
volt az u t a korai tavaszi időben. Az utak, m i n t 
Pápay irja, inkább patakokhoz hasonlí tot tak és gyak
ran derékig sárban-vizben kellett gázolniok. Kazán
ban hosszabban fognak tartózkodni, mielőtt az Urai-
hegységen átkelnének. I t t lá t ták atyánkfiai közül az 
elsőket, a csuvaszokat. I t t is igen előzékenyen fogad
ták őket az orosz tudósok. Legközelebbi állomásuk 
Verehoturje lesz, a mely m á r tul van az Urálon. 
Pápay következő levele t ehá t m á r a magyarok ősha
zájából fog hozzánk érkezni. 

Levé lpap í rok fes tése m i n t n ő i fog la lkozás Az 
orsz. nőipariskolában berendezet t levélpapír-festő 
tanfolyam szerencsés eszmének bizonyult . Oly sok 
szegény, saját erejére utal t leányka jelentkezett a 
fölvételre, hogy az intézet tágas termei m á r több 
növendék befogadására nem képesek. Az igazgató

ság derék munká t végzett, midőn az ingyenes tan
folyam megnyitásával módot nyújtot t nekik a meg
élhetésre. S e mellett elősegítette oly iparág meg-
honosulását, a melynek termékeiér t : a festett levél
papírokért eddig ezreket adtunk a külföldnek. A nő-
ipariskolában festett levélpapirosok kiállják a ver
senyt a külföldiekkel: van bennök lelemény és ötlet 
s ez az oka, hogy a közönség nagyon hamar meg
kedvelte az ily papirosokat. Néhány fővárosi papír
kereskedő máris sokat eladott belőlük s történtek 
tömeges megrendelé-ek is. 

F ö l d r e n g é s S o p r o n b a n . E hó 10-ikén Sopronban 
gyönge földingást éreztek, harmadnap e hó 12-ikén 
reggel 6 ói a u tán azonban oly erővel ismétlődött, 
hogy mind a városban, mind környékén nagyobb 
károkat okozott. A földindulás északkeleti i rányból 
délnyugat felé húzódott és Kis-Martonban a heves 
lökések folytán több ház összedőlt. A szikrai cznkor-
gyárban dolgozó munkások között a . földindulás 
nagy rémüle te t keltett , mer t több munkás a földre 
esett, a minek rz okát hirtelen n e m tudták felis
merni . Sopron városában főképen az ablakok csör-
renése figyelmeztette a lakosokat a természeti tüne
ményre. A jórészt még ágyban fekvő városi lakosok 
i t t -o t t ugy érezték, m i n t h a ágyukat bölcsősze űen 
r ingatnák. A rengést Vasvárit is érezték. 

* E g y e t e m i t a n á r r á nevezték ki Ahmedabadban 
(Keletindia) Dr. Sorabji Kornéliát , egy ben^zülött 
perzsa vallású nőt, ki első tudor az ind nők között. 

* Női felsőbb i sko lá t a!apított ha t angol nő To
kióban. Az intézet, melyben fiatal nőknek magasabb 
képzettséget akarnak nyújtani , egy japáni berezeg 
védnöksége alatt áll. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napok a l a t t : gr. FOEGÁCH 

ÁGOST, az esztergomi főkáptalan nagyprépostja, sze-
benicoi fölszentelt püspök, sokáig Esztergommegye 
főispáni helytartója, e hó 26-ikán, 75 éves korában, 
Esztergomban. — SZAMOSST. ELEK, nagy-váradi nyűg. 
rajztanár, Munkácsy Mihály első tanítója a festészet
ben, kire a jeles művész mindig hálával emlékezett, 
s kinek halálát táviratilag megtudván, szintén ez 
utón intézkedett , hogy a budapesti közkórházban 
61 éves korában e lhunyt tanítóját az ő költségén 
temessék el s nevében koszorút tegyenek koporsó
jára ; a temetésen az orsz. képzőművészeti társulat 
igazgatósága is jelen volt. — GÖBGEV ISTVÁN, köz
becsülésben élt férfiú, 53 éves, Lőcsén. — E I T E L 
HENRIK, Brassómegye első aljegyzője és tiszteletbeli 
főjegyzője, Brassóban. — TIBÁD ABPÁD, Tibád Antal 
országgyűlési képviselő testvére, okleveles gazda, 27 
éves, Budapesten ; u g y a n i t t : MODEBA MÓR, fővárosi 
posztó-kereskedő a Modera és Brei tner czég egyik 
főnöke ; W E I L IZIDOB, első éves orvos-növendék. — 
DEBRECZENI PÉTER, birtokos és Debreczen-városi 
tisztviselő. — PFISZTBBER KÁROLY, gyógyszerész, 33 
éves, kiben rövid idő alat t egy sok tagú köztiszteletű 
család utolsó tagja szállt a sirba, Nagy-Atádon. •— 
H É D E R ISTVÁN, a máramaros-szigeti lyceum VH-ik 
osztályának növendéke, 16 éves. — FEJÉRVÁBI JÁNOS, 
énektanár, Nagy-Váradon. — SALAMON ALAJOS, ditrói 
plébános, és kiérdemült gyergyó-kerületi főesperes, 
78 éves, ki 34 évig volt Dit ró szeretett lelkipásztora, 
Csik-Somlyón. 

BERZEVICZY TIVADARNÉ, szül. Szinnyey Amália, Ber-
zeviczy Albert közoktatásügyi ál lamti tkár édes anyja, 
példás jó nő, 70 éves korában, s holt testét Berzevi-
czén temet ték el a családi sírboltban. — Br. JÓSIKA 
GÁBORNÉ, szül. Valdek Valéria, az erdélyi arisztokrá-
czia egyik legtiszteltebb hölgye, Bécsben, orvosi 
m ű t é t u tán beállott sebláz következtében, s hamvai t 
Kolozsvárra szállították. — KAGÁLYI ANDORNÉ, szül. 
Török Erzsébet, 51 éves, s közrészvét mellett temet
ték el Ragályon. — BOHONCZY ISTVÁNNÉ, szül. Ábra
h á m Mária, néhai törvényszéki ülnök özvegye, élete 
78-ik évében, Székesfehérváron. — R E G E I É JÁNOSNÉ, 
szül. Clair Amália, a képviselőház elnöki irodaigaz
gatójának neje, .43 éves, Budapesten ; ugyan i t t : 
BERZSENYI iGNÁezNÉ; pénzügyminiszteri irodatisZt 
neje, 42 éves. — Ozv. É L T E S ALAJOSNÉ!, szül. Sántha 
Róza, dr. Éltes Károly kolozsvári plébános és kano
nok édes anyja. 80 éves, Kolozsvárit. — KÁSZONYI 
JÁNOSNÉ, szül. Hász Mária. 72 éves, Aradon. — D E B -
RECZY IMRÉNÉ, szül. Ábrahám Ida, a nagy-váradi 
postahivatali főnök neje, 35 éves. — PÉNTEK FAR-
KA8NÉ, született Deáky Erzsébet, a szilágy-Somlyói 
rendőrkapi tány neje, 55 éves. — BAÁN GÉZÁKÉ, szül. 
Körtvélyessy I rén, 34 éves, Dobón. — KLÓR JÓZSEFNÉ, 
szül. Berencsy I rma, 23 éves, Verebélyen. — TETTLY 
NÁNDORNÉ, szül. Hauser Emilia, fővárosi könyvke
reskedő neje, 46 éves. 

SZEEBESZTOI MONDANIVALÓ. 
B . 8 . Ezt a tárgyat sokan, s kitűnő költök is, 

Petőfi, Shelley stb. leírták már, szebbnél szebben. Az 
előttünk levő sem épen érdemetlen munka ; de egy

felől nagyon hosszú, a mi a túlságos részletezésből 
ered, másfelől nagyon merev, a mi onnan van, hosv 
a szerző szinte mint valami predikácziót, ugy osztotta 
részekre, hogy egyfelől, másfelől meg harmadik felöl-
s az egyfelől és másfelől közt 16 hatos sor van. — 
A választott strófa-szerkezet sem szerencsés. Egy na^v 
költő rakta azt igy össze — de abba hagyta, magá ig 
nehézkesnek találván. — Mindazáltal sajnálnók, ha a 
nemes hangulatú költemény elveszne — s azért, ha 
főlapunkban nem lehet is, a «K. N.»-ban sort igyek
szünk keríteni reá. 

I . I I . Azt hiszi gyönyörködhetik valaki az olyasmi
ben, hogy az aranyos szép napfény nremegően ren°ő» 
— vagy hogy a költő, «gyötrelmes kétség közt» «re-
ményes örömmel* csüng kedvesén, «égő szerelem
mel* — ? Mi nem hiszszük! 

SAKKJÁTÉK. 
1490. számú feladvány. Weinheimer R-től. 

Sötét. 

^H d filágos.« ' g i> 
Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

Az 1483. sz. feladvány megfejtése. 
Ehrenstein M.-túl. 

Megfej tés . 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. Ve3—f3 Ke6—e5 : (a) 1. a7—b6 : v. 
2. d3—d4 f ._ Ke5—d3:(b) He2—íi 
3. Vf3—f6 t — K. t. sz. 2. Vf3—c6 \ Kc6-eö • 
4. Hb6—ei v. 3. Hf-2—g4 f t. sz. 

Hf2—d3 mat. 4. Vc6— c4—f6 mat. 
b. c. 

2. H - d 4 : (c) 2. Ke5—e6 
3. Hf2-g4 f t. sz. 3. Vf3—e4 f K. t. sz. 
4. Vf3—Í6—d5 mat. 4. Vc4—e5— d5 mat. 
He lyesen f e j t e t t ék m e g : Budapesten: K. J. és F. H.— 
Andorfi S. — Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság nevében: 
Exner K. — Tarnóczon: Németh Péter — A pesti sakk-kör. 
H i b a i g a z í t á s : Az 1488 sz. feladványban h l - re sötét futár 

állítandó. 

HETI NAPTÁR. Április-május hó. 
Xap Kathaliktis es protestáns Görög-Orosz Izraelita 

av. « 4 Ciintute G 4 Szibilla 17BSbőjtVI.f. 18 Lagb. 
30H. Szién. Kat. sz Eotróp 18 János szerz. 19 
ifi. Fül. és Jak. ap. Fülöp és Jakab 19 Pafnncz 20 
2S. Atha. pk. e. a Zsigmond 20 Teodor vt. 21 Mkh. 
3C. Sz. Ker. feltal. Ker. föltal. 21 Január 22 
4P. Flórián Tt. Flórián 22 Nagypéntek 23G.me 
5S. V. Pius p. Gocsárd 23 György vt. 24 S. 5 per 

Utolsó negyed 3-án 1 óra 3 pk. reggel. 

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

Kwizda köszvényfolyadéka. 
Kwizda Ferencz János, cs. kir. osztrák és román kir 
udv. szállító, és kerületi gyógyszerész Korneuburgban. 

Tisztelettel tudatom, hogy az Ön köszvényfo lya-
d é k á t szintúgy csúz m i n t k ö s z v é n y eseteiben a 
legjobb sikerrel a lka lmaztam; azonkívül min t a í 
izmokat erősítő szert nagyobb gyaloglások előtt és 
után, a legmelegebben ajánlhatom. 

Teljes tisztelettel 
D r . Med. S t i e g e r Á r m i n , cs. tanácsos. 

Ischl, 1885 nov. 20-ikán. 
K w i z d a k ö s z v é n y f o l y a d é k a v a l ó d i m i n ő s é g b e n 

k a p h a t ó m i n d e n g y ó g y s z e r t á r b a n . 
F ő l e t é t : a k o r n e u b u r g i k e r . g y ó g y s z e r t á r . 

Smives figyelembe vételül. E készít
mény vételénél leérjük a t. közönséget, 
mindig Kwinda köszvény folyadé
kát kérni s arra ügyelni, hogy ugy 
minden iivef/, valamint a carton 

mellékelt védjegy isgyel legyen ellátva. 
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A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

wuöevwjAet. 

rtö wrvaia. 

J I _ _ & 

'ORITNICZAI GYÓGYFÜRDŐ 
Liptómegye, vasnti állomás Rózsahegy. 

Évad-megnyitás május 15-én. 
Asványriz-gyógtjmml, fenyö-fiittlök, jahitarö, húlegriz-
gj/öífymöd. Elsőrendű gyógyhely gyomor- e's belbetegse'-
gek, máj- e's típ&agamatuk't aranyere* bántalmak, sáp

kor, asthma es lileijesse'g ,11, n. 

Messze mértföldekre elterülő fenyveseinél fogva 

Pá r a t l a n levegőjű k l i m a t i k u s gyógyhely. — 
osta, távirda-állomás és gyógytár helyben. — 
F i i r d ő o r v o B : D r . O r m a i . l ó / . s c r . 

Menettérti jegyek 33'a 'u árleengedéssel, az elő-
és ntőidényben (május 15-től júl ius l-ig, aug. 
10-től szept. végéig) tetemesen mérsékelt árak. 
Minden bővebb tudósításokkal szolgál és laká
sokra megrendelést elfogad a fürdőigazgatóság . 
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Ara fűzve 60 krajczár. 

Adalékok a lelenczügy kérdéséhez, 
T a r t a l o m : Bevezetés. — Az árvák Olaszországban. — Francziaország és 

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

I DEÁK FERENCZ ÉLETE. [ 
EMLÉKKÖNYV. 

Szerkesztette Á L D O K I M R E . 
Második kiadás képekkel. Ara fűzve 60 krajczár. | 
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BALATONFÜREDI FÜRDŐIDÉNY 
május 20 -án nyittatik meg. 

Balaton-Füred enyhe és egyenletes légköri viezonyánál és kitűnő juhsavó-in-
tézeténél fogva különösen ajánlható: idült légCSŐbomt és tüdőbántalmaknál; égvé-
nyes sós, szénsavas vasas forrásai, hideg és meleg szénsavas fürdői, gőzfürdő s a 
női és férfi uszodával ellátott balatou-fürdőijavahák: gyenge emésztés, idült gyo
mor-, bélhuzam-, vesemedencze- és hólyag-hurut, hasi pozsga, máj, lép, aranyér és 
női bán-almák el len; továbbá vérszegénység, sápkór és görvélykórnál, általános 
gyengeség, gerinczagy- és idegbántalmaknál. 3665 

Rendszeres szőlő-kura szeptember 1-én kezdődik. 
Diszes gyógyterem, elegáns éttermek, terrasse. kávécsarnok, födött sétány, jó 

zenekar és szini előadások, vizi sétákra kényelmes és biztos angoi csónakok s vitor
láshajók, bál, tombola, jó restauratio — Wild vezetése alatt — szép és kényelme
sen bútorozott lakások, posta és távirdai hivatal, jól rendezett gyógyszertár. 
B -Füredre vonatkozó ismertetések kaphatók minden könyvkereskedésben és a 
fürdőben. A fürdő-intézet rövid ismertetése kívánatra ingyen megküldetik. 

A közlekedés, a teljesen ujjáa'akitandó balatoni gőzhajó elkészítésében fen. 
forgó késedelem miatt — további intézkedésig — egyelőre a n y u g a t i v a s a t ves«-
p r ó m i állomásától történik, honnan az ott mindenkor kellő számban levő kényel
mes bérkocsikon és kellemes utón, másfél óra alatt juthatni Balaton-Füredre. — 
Vasúti saison-jegyek 33l/t"lo kedvezménynyel, ezen kivül ünnep- és vasárnapokat 
megelőző napon Budapestről B.-Fürcdre és vissza 3 napra érvényes jegyek feláron 
kaphatók. — A fürdő-intézet rendelő fö-orrosa: Dr. Huray ; urad. orvos : Gemál. 
Lakásmegrendelések (melyekre előleg küldendő) Écsy LáSílÓ igazgatóhoz intézen-
dök B.-Füredre. Lakások június 15-ig és augusztus 20-tól 30o0-al olcsóbbak. — A 
b.-füredi ásványvíz főraktára Budapesten Édesknty L. m. k. udv. és szerb kir. udv. 
á8ványiz.8zállitónál; és kapható még Székesfehérvárott Bírkmayer és Veszprém
ben l ü l l e r füszerkereskedésében. « #ÍS..<lö.lcr«»«M»*««M«r 

rctánayomat nem dijwtatik.) A I U * a O - l g a Z g a t O S a g . 
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A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
kereskedésben kapható: 

GAZDASÁGI MELLÉKIPAEÁGAK 
ÉS 

A GAZDASÁGI HÍZHPAR NÉPSZEKÜ ISMERTETÉSE. 

Gyakorlati útmutatással. 
K ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a falusi n é p v i s z o n y a i r a . 

Irta 

G Y Ü E K Y A N T A L . 
K o s z o r ú z o t t p á l y a m ű . 

Második megbővitett kiadás. Ára fűzve 60 krajczár. 

TABTALOM: Bevezetés. — Első rész: Gazdasági mellékiparágak. — Gyümölcstenyész
tés. — Méhészet. — Tyúktenyésztés. — Házinyúltenyésztés. — Galambtenyésztés. — Magvak 
és gyógyfüvek termesztése. — Kender- és lentermesztés. — Tormatermesztés. — Eomló-
termesztés. — Szederfa- és selyemheruyótenyésztés. — Gynmölcs-értékesités. — Gyümölcs
bor és gyümölcseczet. — Tejgazdaság. — Sajtkészités. — Kötöfüztenyésztés. — Pipaszár
meggyfatenyésztés. — SzSlőlugas. — Sütőtöktermesztés. — Trágyaszapuritás. — Csicsóka. — 
Csiktenyéaztés. — A ráktenyésztés. — Második rész: Háziiparágak. — Fűz-vesszöfonás. — 
Szalmafonás. — Kákafonás. — Czirok feldolgozása. — Faszerszám-faragás. — Esztergályo-
zás. — Sétapálczák és esernyönyelek. — Bordacsinálás. — Fonás és szövés. — Olaj
ütés. — Fonálmunkék. — Házi keményitö. — Szappanfőzés. — Tarhonya. - • Kukoricza-
foszlány. — Dobozcsinálás. — Cserebogár-olaj. — Hulladékok gyűjtése. — Zárszó. I 

4=fr=J/ 

Hirdetések felvétetnek a kiadó-hivatal
ban, Budapesten, egyetem-utcza 4. sz. a. 

F1HÉI MIKIJ< 
a ni. kir. államvasutak gépgyára vezérügynöke 

Budapest , ü l lő i u t 2 5 . sz., Köztelek. 

Ajánlja: a m. kir. államvasutak gépgyárában készfiit, hazai sajátos viszonyaink
nak legjobban megfelelő és m u n k a k é p e s s é g t e k i n t e t é b e n f e l ü l m u l h a t l a n 

6, 8 és 1 0 lóerejü locomobilokat és 
48", 54" és 6 0 vaskevetü gőzcséplőgépeket 

kiváló fontosságú szabad, szerkezeti újításaikkal; továbbá: 

2 , 27a» 3 és 4 lóerejü locomobiljait 
hozzájuk 'artozó pánczé l sze je s c sép lőgépekke l , valamint mindennemű j á r g á n y o s 
cséplőgépeket , e red . M a y e r - t r i e u r ö k e t , B a k e r - r o s t á k a t , fűkaszá lóka t , H o l -
l i ngswor th - s zénage reMyéke t , a könnyen kezelhető s pontos működésű F a v o r i t a 
g a b o n a - a r a t ó g é p e k e t és minden ejyéb legjobbaknak bizonyult és szolid szerkezetű 

mezőgazdasági gépeket a legjutányosabb árak mellett. 

3NF~ Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
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AZ 1844-BEN ALAPÍTOTT 

BITOR KEHESKEDÉS 
BUDAPESTI II. ASZTALOS-EGYLET 

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

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

ses kivitelben, igen olcsó árak mellett. 3599 

Franciaország és a Kül fö ld 
i l latszerész é nél és F o -
T Q drászánál ^ jy 

Minden .^ '^^S 

Különleges Rixspor 
.JSMUTTAL VEGYÍTVE 

F A Y , ILLATSZERÉSZ, 
PARIS — 9 . n e de la Paix, 9 - PARIS 

B A R N A FOGORVOS 
Budapest, váczi utcza 24. szám. 

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

sékeltek. Kivonatra részletfizetésre. 

KAPÁIM r Ü » P Ő javaayáTt i - forrAj 
legtartalmasabb »ikeny- • lavany 

viz. Qarod kisérleUi bebiion; 

Gazdag 
•sénsav-asiksny-
és lavany-tartalma 
által a Raoaini aavaays' 
IÍX kfiMnlegM tyágys—rkés* 
kat: k6ai»énjnél. •»«..• • 
köveknél, arany-érnéi, f 
aárfasáfnél, cyamorkajeknái *» efyá 
Hurut- aa Idakaajatbf. 6la«* TOrdtl, i; 

trák Budapesten: E a t t k l t 

hogy a actesavaa lavani 
' ás l«fbiztosabb fyógy-

köszvényksa 
isvedök n é 

mára. 

K M t t a f - « • a e * * ^ * * 
L ízVvérvnél. golyvánál 
bajoknál i . egy Utálat tálában 

eatáa 

M E T Z M. 
B u d a p e s t , s z e i r v i t a , - t é r S - i l c s z . a . 

ajánlja jól berendezett 

bizományi raktárát 
tinóm kézi szappan, illatszer, szivacs, fésű és kefe-árokban. 

Eladás gyár i árakon. 

S2AXÁIXNÖ VESZTÉSRE 
az egyetlen, legbiztosabb et legszilárdabb ezer Bosse tál 

E R E D E T I M U S T A C H E S - B A I . Z S A M J A 
A siker biztosítva 4—6 hét alatt. 

A bőrre teljesen ártalmatlan. Bizo
nyítványok többé nem hozatnak nyil
vánosságra. Szállítás titoktartás 
mellett, utánvéttel is. Egy sze-
lencze frt 1.80. Kapható Buda
pesten: Dr. Budai Emil, városi gysz. 
a «Szt. Háromságához, városházt. r. 
Becsben : Weis J. gyógyszertárában, 
a *szereesenhez* Tuchlauben, 27. sz. Most.1 

A Frankl in -Társu la t kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyvkereskedésben kapható: 

OROSZ BESZÉLYEK 
E L S Ő K Ö T E T . 

IBTÁK 

PUSKIN SANDOB, GOGOL MIKLÓS, KKYLOV L, 
DOSZTOJEVSZKIJ TÓDOR, TUKGrENYEV IVÁN. 

Ára vászonba kötve 2 frt. 

Tartalom: Puskin Szergj. Sándor. Anyegin Eugén. Begény versek
ben. Ford. Bérczy K. — Kisasszony parasztrubában. — Pikkdáma. — 
Hózivatar. — Gogol Miklós. A szorocsineczi vásár. — A rettenetes 
bosszú. — A májusi éj vagy a vizbefult leány. — Kryloo Andre-
jevics Iván. Éjszakák. — Dosztojevszkij Tódor. — A szerény asz-
szony. — Turgenyev iván. Egy kétségbeesett ember. — Bégi 

képek. — Költemények prózában. Fordította Csopey László. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiminiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiini 
A magyarországi hölgyek figyelmébe I 

LUEFF SÁNDOR 
Budapest, váczi utcza 22. szám, 

a ,,Nemzeti szálloda" épületében ^61% 

| újonnan berendezett illatszer-üzletet 
n y i t o t t é s ajánlja k ü l ö n ö s e n : 

Ang*. Renard herczegnő szépí tő vizét , mely az arczról a májfol-
tokat, pöraenéseket eltávolítja, s annak üde szint kölcsönöz. 1 üveg 84 kr. 
Ang. Benard herczegnőszappan drbja 35 kr. Ez a szappan az 
egész világon közkedveltségnek örvend és orvosok által is ajánltatik 

az arczbör tisztítására. 
Johann Maria Farina valódi kölni vize, üvegje 1 frt, kisebb 50 kr. 
Mli)l\7PrPk t o n J o r r é jegeczesitve creyon alakban zsebben hordható. 
IlluljöíiCl CIV ijegUjabb és legfinomabb angol és franczia készitmónvek • 

1 frt, 1 frt ÍO, 1 frt 60 és 2 frt. 
czia készítmények; 

Legfinomabb pár is i hölgypor (Veloutine) fehér, rózsa és test-
S2inü. Csak 50 kr., 60 kr., 80 kr., 1 frt 20 kr., 1 frt 50 kr. és 1 frt 80 kr. 

Vidéki megrende lések pontosan te l jes í t te tnek. 

M Á S O D I K K Ö T E T . 
IBTÁK 

G O G O L M I K L Ó S , K O C H A N O V S Z K Y N É , 
gróf S O L L O H U B , gróf T O L S T O J L . N . 

Ára vászonba kötve 2 frt. 

Tartalom: Gogol Miklós. A köpenyeg. — Egy kép a régi jó idő
ből. — Bulyba Tárász. — Kochanovszkyné. Szeretet. — Gróf Sollo-
hub. Előkelő világ. — A gyógyszerészné. — Gróf Tolstoj L. N. 

Családi boldogság. 

ffl. Frigyes német császár és 
Victoria német császárné 

a Vasárnapi Újság 12. számában közölt nagy arczképei-
röl, sok oldalról kifejezett kívánalomnak megfelelen-
dök, erösebb papiroson, külön kiadást rendeztünk, 
mely keretben igen alkalmas szobadíszt képezhet. 

A 41 k—59 cm. nagyságú képpár ezen finomabb 
kiadása kapható óvatosan csomagolva (összehajtat-
lanul) és bérmentve 50 krajczárért, mely összeg előre 
küldendő postautalványnyal. 

Franklin-Társulftt, 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda 

Budapest, IV., Egyetem-utcza i. 

H A E M A D I K K Ö T E T . 
IETA 

TUEGENTEV SZERGEJÉVIOS IVÁN. 

Ára vászonba kötve 2 frt. 
Tartalom: Egy vadász iratai. Ford. Csopey László. — Tavaszi 

hullámok. Ford. Timkó Iván. 

VÉGELADÁS 
40 50 °/o-kal leszál l í tott árak m e l l e t t 

az üzletág vá l toztatása miatt , 
és pedig nagyobb mennyiségű por-
czellán, fayence, fém- és broncz-áruk, 

függő- és asztali lámpák. 
BUDAPEST 
Haas-palota. Testory 

^ ^ ^ 
Véglúesen, Zólyommegyében 

Magyarország k i tűnő uj savanyuvize , 
kapható 

B R Á Z A Y K Á L M Á N 
n a g y k e r e s k e d ő n é l ós főraktárosnál B u d a p e s t e n , 

I V . k e r . , H n z e n m - k ö r n t 2 3 . s z á m a l a t t 

és a forráskezelősógnél : v a s ú t - , pos ta - é s t á v í r d a 
á l l o m á s V é g h l e s - S z a l a t n a (Zólyommegye) . 

A véghlesi <VERA--forrás vizét Dr . L e n g y e l B é l a 
egyetemi r. tanár és az ásványvíz vegyelemző intézet 
igazgatója elemezte és s z é n s a v a s a l k a l k u s v a s a s 
s a v a n y ú v í z n e k ta lá l ta , a mely t i s z t a s á g a és n a g y 
menny i sége i s z é n s a v a s nátr ium, s z é n s a v a s v a s 
és s z é n s a v a s m é s z tartalma által, a legtekintélyesebb 
orvosok véleménye szerint g y o m o r b a j o k n á l , tú l 
s á g o s g y o m o r s a v , g y o m o r é g é s , g y o m o r g ö r c s , 
idü l t g y o m o r t a k á r , idü l t hörg- és g é g e h u r u t n á l , 
v é r s z e g é n y s é g (sápkór) és ebbő l e r e d ő i d e g e s 
s é g n é l , g ö r v é l y k ó r , h ó l y a g h u r u t , n a g y h o m o k 
és h ű g y k ő stb. bajoknál igen előnyösen használható, 
valamint üd í tő v í z n e k is egyedül, borral vagy cognak-
kal stb. keverve, kitűnően megfelel, a bort nem festi. 

A modern elvek szerint berendezett forrás, közvetle
nül a traehyt-sziklából fakad és igen bővizű; szerves 
anyagtól és talajvíztől egészen ment, s a környék lako
sai emberemlékezet óta mint a leghathatósabb gyógy
vizet és üditő italt élvezik. 

A töltögetés nem mint más ilyen forrásnál vagy sa
vanyúvíz - kutaknál szivattyúzás hanem közvetlen az 
erős lefolyás által történik. Az üvegek a Siemens-féle 
gyárból valók, a lehető legjobban vannak dugaszolva 
és töltögetésök a leggondosabb. 

Árak Budapesten: 
Egy l i t eres ü v e g g e l 1 9 kr. 
F é l l i t eres ü v e g g e l l - t kr. 

Arak Véffhlesen: 
Egy l i t eres ü v e g g e l 1 7 kr. 
Fél l i t eres ü v e g g e l I S kr. 

csomagolás nélkül. 

A • F R A N K L I N - T Á R S U L A T , kiadásiban Buda
pesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

GÖRÖG ÉS U T Í \ REMEKÍRÓK. 
KIADJA A H. TUD. AKAD. CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA. 

TMYDIM 
FOBDITOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA 

ZSOLDOS BENŐ. 

ELSŐ KÖTET. Ára fűzve 1 frt 40 kr. 

Görögül és magyarul, ára fűzve 2 frt 40 kr. 

MÁSODIK KÖTET. — IV. és V-dik KÖNYV. 
Á r a f ű z v e 8 0 k r a j o z á r . 

Görögül és magyarul, ára fűzve 1 frt 40 kr. 
A I l i . k ö t e t 1 8 8 8 s z e p t . h ó b a n f o g m e g j e l e n n i . 

UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

Dr. Vaskovits-féle 
[ vizgy ógy-intézet 

Budapesten, a budai városmajorban. 
| E 38 év óta fenálló hazai intézet nagy előnyét teszi az 
E olcsóságokon kívül a jó ellátás, fesztelen kényelem és 
E gondos orvosi kezelés. Teljes ellátás és fürdőzés egy 
E hétre 20—30 frt a szoba minősége szerint. A vízgyógy-
= mód alkalmazása orvostudományi elvek szerint túlzás 
E nélkül történik, szükség szerint vi l lamozásaal és mai i -
E ázással összekötve. Legjobb sikerrel kezeltetnek vizku-
E rával, különösen ideg- és gerinczagyi bántalmak, szédü-
E lés, főfájások, bénulások, görcsök, szaggatások; továbbá 
E gyomor-, bél- és máj bajok, köhögés, vérköpés, folytonof 
E székrekedés és aranyeres bántalom következményei, 
E csúzos és köszvényes fájdalmak. Kivált pedig és csakis 
E intézeti vizkurával gyógyulnak a sze l l emi túlerőltet i* 
S a kicsapongás és az iszákosság következményei. Aján-
E latos továbbá mint leghatósabb eszköze az üdülésnek és 
E edzésnek. E lmebetegek n e m véte tnek föl. Intézeti 
E igazgató és rendelő orvos dr. Faj th Pé ter . Az intézetet 
E és vizgyógymódot ismertető könyvecskét ingyen és bér-
= mentve küld az igazgatóság. — A svábhegyi fürdő 
E ás v izgyógyintézet csak május lö-ével nyílik meg. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiilllilllllllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilliilililliHl 

50 év óta sikerrel használtatik! 
Szeplő és májfoltokat, valamint az összes bőr
tisztátalanságokat eltávolít jótállás mellett a 

Spitzer-féle szeplő és májfolt elleni 

arczkenőcs és SaMtor-szappan. 
Valódi minőségben egyedül csak a 115 év óta fennálló 

„Salvátor" gyógyszertárban 
Eszéken, felsőváros, Dienes J. C-nél ma 

kapható. Hatása előmozdittatik a Spitzer-féle salakos mosdó-
víz használata által 1 üveg ára 50 kr. Ajánlom makacsabb bor 
tisztátalanságoknál a Mil ic-arczkenőcsöt , 1 tégely 60 kr. — 
Ki tűnő l y o n i r izspor 1 doboz 1 frt, kis doboz 50 kr. —-
1 tég. Spi tzer-kenőcs 35 kr. 1 drb S a l v á t o r - s z a p p a n 50 kr. 
Bsf" Mintán többféle utánzások léteznek, a Spitzer- és Mibc-
kenőcsbez használandó szappanba saját czégem be van nyomva 
és csak ezen czégemmel ellátott Salvátor-szappan tekinthető 
valódinak; a Spitzer-kenöcs födelén pedig a Salvátorfej dom
ború nyomásban van feltüntetve. ~9t B a k t á r Budapes ten 
Török Józse f g y ó g y s z e r t á r á b a n , k irá ly-utcza 1 2 . Po'f" 
•megrendelések utánvétel mellett azonnal pontosan eszközöltetnek. 

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

>> y ^ v̂fc f'hmrL * & 
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19. SZÁM. 1 8 8 8 . 

Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / f é l é v r e . . 6 • 

BUDAPEST, MÁJUS 6. 
Csupán a VASÁRNAPI ÜJSÁG { 6géfZ é v r e Ö f r t 

\ félévre ... A • 

X X X V . ÉVFOLYAM. 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : / " ^ 
l félévre 

egésa évre 6 frt 

3 • 
AZ AKADÉMIA DÍSZTERME. 

AMAGYAR tud. akadémia palotájának nagy 
ülésterme, daczára építészeti teljes kész 
voltának, híjával volt eddig ama művészeti 

dísznek, mely az ily rendeltetésű termeknek mai 

napság már lényeges kelléke. A ki a tágas, szép, 
világos terembe belépett, nyomasztólag hatot
tak reá az egyhangú falak, melyeknek fehér szí
nét csak helyenkint törte meg némi aranyozás 
s a gipszalakzatok, oszlopfejek, a karzaton sora
kozó karyatidok végtelenül hideg benyomást 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

gyakoroltak a szemlélőre. Olyan volt a terem, 
mint egy díszes ráma, melyből azonban a képet 
vagy tükröt ki vették, vagy valami protestáns temp
lom belseje, melyben protestáns vallási tekintetek 
követelik a lehető egyszerűség betartását. 

Oka ennek nem az volt, mintha az akadémia 

A Z A K A D É M I A D Í S Z T E R M E . Weinwurm Antal fényképe után 


