
616 VASÁENAPLUJSÁG^ 37. S Z Í M . 1 8 8 8 . _ X X S T . fon,. 

A FRA2STKLIN-TAESUL.AT kiadásában Budapesten épen most jelent meg és minden könyvárusná l kapha tó : 

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR 
MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 

vagyis elméleti és gyakorlati vezérkönyv a közéletben előforduló mindennemű levelek, folyamodványok, kérvények, felebbezések, 
jogügyleti okiratok helyes szerkesztésére iparosok, kereskedők, mezőgazdák, hivatalnokok és magánosok használatára. 

Szerkesztette PAEKAS E L E K 
Kilenczedik a legújabb (bezárólag a 1888. évi) törvénykezésre való tekintettel teljesen átdolgozott kiadás. 

Ara fűzve 2 forint éO kr. TARTALOM: Vászonba kötve 3 forint 
BEVEZETÉS. A magyar, helyesírásról. 

I . SZAKASZ. A l t a l á n o s figyelmeztetések a l e v e l e k b é l 
t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó l a g . A leniek béltartalma: Külformasá-
gok. — A ezímekrői általában. — Czímek különösen. — Minták a 
levelek megkezdéséhez és berekesztéséhez: A) Barátságos levelek
hez ; B) Barátságos levelekre válaszok; C) Szerencsekivánó leve
lekhez ; D) Köszönő levelekhez; E) Vigasztaló levelekhez; F) Meg
hívó levelekhez ; 6 i Ajánló levelekhez; Hí Kérő levelekhez; I) Nő-
kérő és szerelmes levelekhez; A'; Intő, feddő, szemrehányó leve
lekhez; L) Tudósító levelekhez; 311 Mentegető levelekhez. 

II. SZASASz.. A k ö z é l e t b e n e l ő f o r d u l ó l e v é l m i n t á k . 
I. Szerencse kívánó levelek. — Azokra vonatkozó általános szabá
lyok: a) Születésnapi köszöntő levelek; h, Névnapi köszöntések; 
r l Újévi örvendezések; d) Menyegzői örvendezések; ej Gyermek
születési örvendezések; f) Arany- és ezüst-menyegzői üdvözlet; 
g) Előléptetés, betegségbőli felgyógyulás és más alkalomkori örven
dezések: Jó baráthoz, hivatalra alkalmaztatásakor; Magas rangú 
úrhoz előléptetése alkalmából; Betegségből fölépülés alkalmából 
jó baráthoz; Örökségnyerés alkalmából jó baráthoz; Utazási sze-
rencse-kivánatok jó baráthoz; Hosszú útból szerencsésen lett vissza-
jövetel alkalmábóli örvendezés egy testvérhez ; Válasz előléptetés 
alkalmakori üdvözletre jó baráthoz; Betegségbőli felépülés alkal
mából tett üdvözletre válasz fiúhoz; Válasz az utazáshoz szerencsét 
kivánó levélre jó baráthoz. — I I . Köszönő levelek: Köszönő levél 
a fejedelemhez, a nyert kegyelem-pénzért; í rnoki állomás elnye
rése folytán köszönő levél; Egy ifjú a kir. tanácsosnak az iskolai 
segélydij elnyerésében tett közbenjárását köszöni; Egy szorult álla
potban levő családapa a nyert sededelmet köszöni; Hasonló levél 
egy jómódú baráthoz; Egy ifjú egykori tanítójához; Súlyos beteg
ségbőli fellábbadt N. N. orvosánok köszönő levelet í r ; Köszönő
levél, melylyel az adott kölcsön visszaküldetik; Köszönö-levél 
menyasszonyi ajándékért; Köszönet születésnapi ajándékért ; Kö
szönö-levél egy jó baráthoz, ki barátját a reá szórt rágalmak el
len egy társaságban védte; Tapasztalt vendégszeretetért köszönet; 
Megbizatásbani sikeres eljárásért köszönö-levél; Egy jó barát jó 
barátja vigasztalását megköszöni; Egy fiú atyja intéseit köszöni. — 
m . Tudósító levelek : Egy fiú szülőit nősüléséröl értesit i ; Az előbbi 
levél mellett a kérdéses fiatal nő sorai a férj szülőihez; Egy vő
legény menyasszonya nagyatyját a történt kézfogóról értesí t i ; Egy 
leány kézfogójáról értesíti nagynénjét; Kézfogóróli tudósítás egy 
baráthoz; Egy férj nője megszaporodásáról az utóbbinak szülőit 
értesit i ; Egy férj gyermekágyat fekvő nője állapotjáról tudósítja 
anyósát; Megbízásban miként lett eljárásról t 'dós í tó levél; Eluta-
zásróli tudósí tás; Egy vándorló legény a fővárosba lett megérke
zéséről értesíti szülőit; Egy jó barát barátját peres ügyeiről tudó
sítja; Egy iparos a nála levő ifjúnak magaviseletéről tudósítja 
annak atyját; Egy vadász arról értesíttetik, hogy kutyája feltalál
ta tot t ; Betegségről tndósító levél orvoshoz; Egy testvér a másik 
testvért atyja betegségéről ér tes í t i ; Egy nőtestvér fivérét egyik 
testvérük haláláról értesíti; Egy atyja fia haláláról értesíttetik az 
utóbbinak egy jó barátja ál tal ; Egy testvér testvérét a közös atya 
haláláról értesít i ; Egy atya fia haláláról értesíti barát ját ; Egy jó 
barát nője elhunytát tudatja barátjával. — Válaszok a tudósító 
levelekre : Különféle tárgyak iránti tudósításra válasz egy jó barát
hoz ; Egy leánykához halálróli értesítés. — IV. Kérő levelek: Egy 
elszegényedett asszony kérő levele tehetős ismerőséhez; Egy keres
kedő kölcsönpénzt kér barát jától ; Egy fiatal gazdatiszt egy földes 
úrtól ispáni hivatalt ké r ; Egy szegény család felsegélését kérő 
levél; Az apa egy kereskedőt fiának tanitványképeni felvételére kér ; 
Egy barát barátját a r ra kéri, hogy kegyvesztett fiának megbocsás
son ; Egy kereskedő kereskedő-társát váltófizetési határidő meg
hosszabbítására ké r i ; Egy orvos beteglátogatásra kéretik; Egy jó 
barát keresztatyának hivatik; Egy főbb tisztviselőnek közbenjár is i 
kéret ik; Egy rokon számára kölcsönkérés; Kérelem gyógyszertári 
gondárságért (provisori állás); Egy atya fia számára gazdasági írnoki 
állomást k é r ; Egy fiatal ember a másikon elkövetett sérelem miatt 
megköveti; Az atyja kegyét vesztett fiú egy urat atyjának kiengesz
telésére kéri. — Válaszok kérő levelekre: Hogy kölcsönt nem ad
ha tunk ; Egy jó baráthoz, kinek kérelme általunk teljesíttetik; 
Válasz a keresztatyául felkérő levélre. — V. Vigasztaló levelek: 
Egy jó barát jó barátját atyja halálakor vigasztalja; Egy jó barát-
néhoz férje halálakor; Vigasztalás egy jó baráthoz, ki tetemes kárt 
szenvedett; Vigasztalás tűzi szerencsétlenség alkalmából; Egy atyá
hoz gyermekei halálakor; Vigasztaló levél egy jó baráthoz, ki a 
kér t hivatalt nem nyerte e l ; A csatatéren elesett fiú atyjához vi
gasztaló sorok; Egy jó barátné, kedvese által elhagyott barátnéját 
vigasztalja. — VI. Ajánló levelek: Egy rokon rokonát t i toknokul 
ajánlja: Egy jó barát ismerősét jó barátjának ajánlja; A g y a m 
gyámoltját egy jó barátja kereskedésébe ajánlja; Egy főrangú nő
nek szakácsné ajánltatik; Egy iparossegéd ajánltatik; Egy képzett 
gazda jószág-igazgatónak ajánltatik; Egy irnok ajánltatik. — Vá
laszok: Válasz a második levélre; Egy jó baráthoz, ki egy tanulót 
ajánlott. — VII. Emlékeztető levelek: Adósságra emlékeztetés; 
Slásodszori emlékeztetés a tartozás megfizetésére; Kamatfizetésre 
emlékeztetés; Fizetésre emlékeztetés magasabb rangú úrhoz ; Ha
sonló, de már sürgetőbb emlékeztetés; Egy lakó a házbér-fizetésre 
emlékeztetik; Egy adós figyelmeztettetik a fizetésre ; Válasz; Egy 
jó barát jó barátját levélírásra emlékezteti; Egy testvér mielőbbi 
tudósításra emlékeztetik; Egy iparos figyelmeztetik, hogy az igért 
munkát mielőbb készítse el ; Másnemű figyelmeztetés. — VHI. Intő, 
feddő és szemrehányó levelek: Egy atya rossz társaságba kevere
dett fiához; Szemrehányó levél egy ismerőshöz, ki bizalmunkkal 
visszaélt; Egy baráthoz feddő levél a kölcsön adott könyvek be-
piszkolása mia t t ; Házasságról lemondó levél egy atyához; Egy 
iryám gyámoltját pazarlásaért feddi; Egy jó barát barátját hosszas 
hallgatásaért feddi; Lemondó levele egy leánykának kedveséhez; 
Egy férfi lemondó levele kedveséhez. — IX. Uentegetözö levelek : 
Egy jó barát magát hosszas hallgatásaért menteget i ; Igazoló levél 

k kibeszélése miatti szemrehányásra; Egy fiú atyja előtt men-
magát ; Egy gyanúba esett fiatal ember mentegetőzése; Men-

'zés, hogy a meghívást el nem fogadtuk: Mentegetőzés, hogy 
a kölcsönt a ki tűzöt t időre meg nem fizettük; Bocsánatot kérő 
levél egy jó baráthoz. — X. Meghívó letelek. — Meghívásokra 
válaszok. ^ T " — - ' — *- -* -» ' — . i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

Egy ifjú szerelmi vallomása egy hölgyhöz; Egy leány kedveséhez; 
Egy ifjú kedveséhez; Egy férfi egy özvegy nő kezét ké r i ; Egy öz
vegy férfiú egy leányka kezét kér i ; Leánykérő levél atyához; Sze
relmi vallomás egy fiatal özvegyhez; Egy vélt vetélytárs mentege
tőzése barátjához. — Válaszok' szerelmes és nőkérő levelekre s 
házassági ajánlatokra. — Kérő levélre kedvező válasz. — Egy öz
vegy nő kedvező válasza nökérő levélre. — Tagadó válasz. — Egy 
atya kedvező válasza a hozzá intézett kérő-levélre. — XII. Vegyes 
tartalmú levelek. — Egy barát barátját különféle tárgyakról értesíti. 

H l . SZAKASZ. I p a r t ö r v é n y s z a b á l y a i . (1884: XVII. t. ez.) 
Általános szabályok : I . Saabod, engedélyhez ULUI kötöt t i pa r ; Képe
sítést igénylő mesterségek; H. Engedélyhez kötött iparágak; I I I . 
Telepengedélyesek. — Ipar gyakorlására vonatkozó szabályok. — 
Segédszemélyzet viszonyai. — Tanonczok. — Segédek. — _ Gyár
munkások. — Ipartestületek. — Ipartársulatok. — Kihágások s 
büntetések. — Iparhatóságok. — Iratpélddk : Önálló iparüzlet be
jelentése; Engedélyezésért; Igazolványér;; Tanoncz3zerződés; Ta-
nonezviszony megszűnte ; Ipartestület alakíthatása. 

IV. SZAKASZ. K e r e s k e d e l m i ü g y e k . Kereskedők s czég-
jegyzékeik. — Czégvezetők. — Segédszemélyzet. — Kereskedői 
könyvek. — Kereskedelmi társaságok: 1. Közkereseti társaság; 
-2. Betéti társaság; 3. Készvénytársaság; 4. Szövetkezetek.— Keres
kedelmi ügyletek általában.— Adás-vételi ügyletek.— A vétel különös 
nemei. — Bizományi ügylet. — Szállítmányozás. — Fuvarozás. 
Közraktári ügyletek.'— Biztosítási ügyletek. — Alkuszi ügyletek. — 
Kiadói ügylet. — Házaló kereskedés. — Kereskedelmi bíróságok s 
eljárás. — Perenkivüli eljárás. — Iratpélddk: Terményszállítási 
szerződés; Czégbejegyzési kórvény; Teljes kereskedői utalvány; 
Teljes utalványozási szerződés: Társasági szerződés; Lel tár ; El
adási küldelékkönyv; Kettős könyvviteli napló; Számla a főkönyv
ből ; Közös számla; Bizományi levelek, bizományi jegyzék küldése; 
Tudósítás eladás i r á n t ; Szállítmányok, értesítések; Küldőnek tudó
sítása; Szállító tudósítása; Tudósítás küldeményről; Rendeletkérdés; 
Fuvarlevél ; Kereskedői szolgálat kérelmek; Kínálkozó levél ; Rak-
jegy mintája; Kiadói szerződés. 

V. SZAKASZ. V á l t ó ü g y e k . Alap-fogalmak. — Idegen váltók 
kellékei. — Saját s telepített váltók. — Váltók kezelése s azokból 
folyó jogok s kötelezettségek szabályai. — Iratpélddk: Idegen vál tó; 
Telepített vál tó; Saját váltó; Vásárra szóló ; Telepített saját 
váltó. 

VI. SZAKASZ. K e r e s k e d ő i s ü z l e t i l e v e l e k . Kereskedői 
levelek szerkezete. — I. Körlevelek s kellékeik. Iratminták. — 
II . Kereskedési összeköttetésekre felhívások s körlevelekre írt vála
szok. — IH . Ajánló és hitel levelek, kellékeik. — IV. Adósoknak 
szóló s adósok által irt levelek. — V. Váltóügyekbeni levelek. — 
VI. Pénzügyek iránti levelek. — VII. Levelek állami papírok i ránt i 
ügyekben. — VIH. Fizetéseket tárgyazó levelek. — IX. Levelek 
készpénz-küldemények iránt . —, X. Folyó számviteleket (conti 
correnti) tárgyazó levelek. — XI. Áru-ügyek iránti levelek: a) Áru-
tudósítások; b) Kínáló levelek; c) Megrendelő levelek; dl Megren
delések végrehajtására vonatkozó levelek; e) Eszközlött megrende
lések iránt panaszló levelek. 

VII . SZAKASZ. M a g á n - ü g y i r a t o k . Folyamodások — kel
lékeik. — Iratpélddk: 1. Névmagyarosítás i rán t ; 2. Nemeslevélérti 
esedezés a felséghez; :i. Elszegényedett hivatalnok özvegyének folya
modványa a királyhoz, melyben úgy saját, mint kiskorú gyermekei, 
részére segélypénzért könyörög; 4. Könyörgő sorai egy nőnek férje 
hátralevő börtönbüntetésének elengedése i rán t ; 5. Zeneszerző kér
vénye egy főherczeghez, műve ajánlásának elfogadása tárgyában; 
(>. Kérvény kizárólagos szabadalomért; 7. Szabadalom-átruházást 
jelentő kérvény; 8. Kérvény a kizárólagos szabadalomnak meg
hosszabbításaért; 9. Folyamodvány az iparhatósághoz ügynökségi 
üzlet nyithatása i r án t ; 10. Kérvény rokonsági akadály alól való fel
mentés i ránt ; 11. Folyamodvány egy finevejő-intézet felállíthatása-
é r t : 1-2. Kérvény két hirdetéstől való felmentés i r án t ; 13. Folya
modvány kivándorlásért; 14. Folyamodvány külföldre szóló útlevélért; 
15. Vizsgáló küldöttségérti kérvény építkezési tárgyban; 16. Szállítás 
közben megrongált áruk megvizsgálása i ránt i kérelem; 17. A ki
bérlés bejelentése; 18. Házbéradó alatt álló épület bővítésének 
bejelentése; 19. Felebbezés házbéradó sérelmes kivetése e l len; 
20. Felebbezés a I I I . oszt. kereseti adót kivető bizottság végzése 
el len; 21. I I . oszt. kereseti adó törlése iránti kérvény, haláleset 
mintt- 22. Husfogyasztási adó alá eső marha levágásának utólagos 
bejelentése; 23. \endéglös i üzlet bejelentése a borfogyasztási adó 
tekintetében; 24. Sz-szfözési üzlet bejelentése; 25. Védköteles ifjú 
részére nősülési engedély iránti kérvény. 

VIII . SZAKASZ. A s z e r z ő d é s e k r ő l . Általános kellékek-
a) Haszonbéri es bérletszerződések; bi Csereszerződés szabályai 
e) Adás-vevési szerződés kellékei; Adás-vevési szerződés- Vígzel-
adasi joggal kötött adás-vevési szerződés; Próbára tett adás-vevési 
szerződés ; Adás-vételi szerződés elővásárlási joggal, d) Építkezési 
szerződések, szabályaik; e> Haszonkölcsön-szerzödések kellékeik-
f) Adóslevelek kötelezvények. Szabályaik; g) Ajándékozás. Alap
elvei ; h) Letéti szerződések; i) Bíróságon kivül kötött magán-
egyezség; k) Házassági szerződések; l) Meghatalmazások és ügvvéd-
vallasok; m; Kezességek. Altalános elvek; n) Zálogszerződések 
alapelveik; o. Engedmények; p> Nyugták. Kellékeik; Tőkelefizetésí 
nyugta ; Nyugta és törlési engedély, a) Térítvénvek (Reversel- r) Ve-
vények (BeeepiBse). / » • . / » • 

IX SZAKASZ. O k i r a t o k , v á l t ó k , é r t é k p a p í r o k m e g 
s e m m i s í t é s e . (1881: XXXHI. t. ez.) Általános szabah 1 K T 
forgalmú értékpapírok megsemmisítése; 2. Váltóbeli megsemmisí
tési el járás; 3. Polgári perrend szerint. - Iratpélddk. B s e m m i s i 

X. SZAKASZ C s e l é d e k , m u n k á s o k s m á s f o g l a l k o z á s o k 
v i s z o n y a i . Általános szabá lyok. - A gazda és cseléd tótelessé^el -
Szerződés megszűnte. - Mezei vagy külső cselédek - c t d é d 
könyvek. - Napszámosok, - m e z e i munkások. Áthágások bünte 

alkalmazás i ránt ; Nevelői szerződés; Szerződés aratókkal; BBO-
nyitványok. 

XI. SZAKASZ. A v í z j o g i t ö r v é n y . (1885: XXIII. 
I . A vizek birtoklásának elvei.— I I . Vizek használatának szabálvaL-
IH. Vizi munkálatok. — IV. Vizi szolgalmak. — Vízi társulatok.-
Vizrendőri intézkedések. — Alsó s felsőbb hatóságok. — Bünteted 
szabályok. — Iratminták: Rétöntözés i ránt i kérvény; Kútfúrásén 
engedély iránti kérvény; Viz lefolyását gátló árok ellen; Yizves-
tési árok ásathatásaér t ; Vizi malom építhetéseért; Rétöntözési tár
sulat ügyében; Csatornának jó karban tartása iránt . 

XH. SZAKASZ. E r d ő t ö r v é n y . (1879 : XXXI. t. ez.) Általános 
elvek. — Erdőbirtokosok erdörendészeti áthágásai. — Erdei kihá
gások : Erdei lopások; Erdei kártételek; Veszélyes cselekmények i 
mulasztások; Kivételes intézkedések; Erdei kihágások eseteiben 
eljáró bíróságok; Erdei termékek szállítása szárazon s vizén. -
Iratpélddk : Kártérítési s bűnvádi kereset ; Kártérítési kereset; Fának 
a vizeni szállítbatása i ránt . 

XIII . SZAKASZ. G y á m s á g i s g o n d n o k s á g i ügyek. (1877: 
XX., 1885: VI. t. ez. és 1881-ki 3263. sz. igaz ságügymin. rendelet 
alapján.) Általános határozatok s az atyai hatalom. — Kiskorúság 
meghosszabbítása. — Atyai hatalom gyakorlása, korlátozása, felfüg
gesztése.— Gyámság s gondnokság esetei.— Ebből kizárt egyének.-
Megszünése. — Előmozdítás. — Gyámok s gondnokok jogai, köte
lességei.— Rokonok és családtanács.— Gyámhatóságok. — Bende-
letek : a kiskorúság meghosszabbítása; ennek megszüntetése az atyai 
hatalom gyakorlatának megszüntetése; a gondnokság alá helyezés 
s annak megszüntetése iránt. — Iratpélddk: Atyai hatalom gyakor
latának visszaállítása ; Kiskorúság meghosszabbítása; Gondnokság 
alá helyeztetés; Gondnokság megszüntetésének kérvénye; Nagy-
korúsitásért folyamodás a gyámtól; Nyilatkozat; Nagykorúsitási 
folyamodvány az apától; Kérvény az örökség kiadatása iránt: Gyámi 
javaslat kiskorúak nevelése s vagyonkezelésére nézve; Kozgyámi 
jelentés a gyám eltávolításáról; Gyámság terhe alóli felmentés 
kérelmezése ; Ingatlan eladhatásának engedélyezése iránt neveltetés 
s iskoláztatás czéljából. 

, XIV. SZAKASZ. F ö l d a d ó k a t a s z t e r . (1885: XXII. t. ez.) 
Altalános elvek.— Változások nyilvántartása.— Illetékes közegei
éi:,.* 1. l—*i-t_=— -VT__-I Í A . . . . Í • i . , - . . !» Í-I.-Í líl. Biztosok hatásköre. — Nyilvántartási s helyszínelő felügyelök.-

irtokos személyébeni változás bejelentése; Abir-Iratpéldák: Földbir 
tok területébeni változás. 

T T „ X V - SZAKASZ. Ö r ö k ö s ö d é s i e l j á r á s . (Az 1877: XX., 188: 
LIX. es 1886: VII. t. ez. alapján.) Ezen eljárás kezdete. — Hifa-
talbóli fellépés. — Haláleset felvétele. — Hagyaték biztosítása. -
Leitarozás.— Tárgyalás s további intézkedések. — Perre utasítás-
Jogorvoslatok. — Közjegyzők megbízatása.— Díjaik.— IratvéUÜ: 
Birtok átiratási kérvény; Végzés; Hagyaték átadása; Végzés: 
Halaleset felvétele a bíróságok részére ; Haláleset felvétele gyám
hatóságok részére; Lel tár ; Tárgyalási jegyzőkönyv. 

XVI. SZAKASZ. V a d á s z a t , t o v á b b á a v a d á s z a t i és fegp 
v e r a d o s z a b á l y a i . (1883: XX. és XXIII . t. ez.) Vadászati jog s» 
vadászat gyakorlatának szabályai. —Vadászat i kihágások. - Fegy
ver s vadászati adó fizetése. — Vadászati jegyek. — Kihágások. -
Iratminták: Jegyzőkönyv vadászati kihágás felett; írásbeli panasz: 
Panasz jegyzőkönyv; A panasz Írásban beadva. 

XVII. SZAKASZ. T e l e k k ö n y v i ü g y e k . Általános szabályok-
— Telekkönyvi bejegyzések. — Jogorvoslatok. — Iratpéldík: 
Kötelezvény bekeblez'ési engedélylyel; Adás-vevési szerződés ngfaa-
azzalj Haszonbérleti szerződés; Nyugta, törlési engedé ly ig 7 
Kérvények: Adósság bekeblezésének elrendeléseért ; Ingatlan tulaj
donjog bekeblezése i r á n t ; Szolgalmi jog bekeblezésének kérel
mezése; Előjegyzési ké rvény ; Előjegyzés igazolása; PerfeljegJ* 
kitörlése i ránt . 

XVHI. SZAKASZ. V é g r e n d e l k e z é s i j o g . Törvénye s osz
tályrész. — Végrendeleti belső s külső kellékek. — írásbeli 
m a g á n végrendeletek. — Szerkesztésük szabályai. - Szóbeli ma
gán végrendeletek. — Fiók végrendeletek. — Közvégrendeletet -
Kiváltságos végrendeletek. — Örökösödési szerződések s lialáleset-
rei ajándékozások. — Iratminták: Önkezűleg aláirt végrendelet; 
Előzőleg aláirt végrendelet; írni-olvasni nem tudó végrendelke»»i 
Önkezűleg végrendelkező által irt s tanuk előtt a lá i r t : Fiók * * 

XI. Szerelmes és nőkerő levelek s házassági ajánlatok: I tések s a hatóságok. -Iratpélddk': *Gaz7at7szti tzer lődés ' - "fT*6" 

Franklm-Társnlat nyomdáia. (Budapest, egyetem utcza 4. „z&m 

esetére ajándékozás; Örökszerződés; Végrendelet visszavonási-

/ . o o < X 1 ? r é S Z A K A S Z * B i r « > s á g o k h a t á s k ö r e s a közjegy**8**' 
1881 : L 1 \ . t. ez.) I . Sommás biróságok. — Perorvoslatok. — ' 

lebbezes s felfolyamodás. — Perújítás. — Iratpélda. Sommás se
reset. — H . A bagatell bíráskodáshoz. - Iratpélda : Bagatell « 
rósag. — I H . Községi bíráskodás. — Iratpélda : Tárgyalási j e g " 
^ T ' - — y - Torvényszékek. — Rendes eljárás szabályai. 
zokonyvi tárgyalás. - Perorvoslatok. — V. Tőzsdebiróság s eljirt» 
— Iratpélddk ; Tőzsdebirósági tárgyalási jegyzőkönyv; Vi 
VI Vasán bíróság s eljárása. — Közjegyzőség (1880: LI . és '»°J 
\ I I . t. ez.) — Hatásköre. — Közjegyzői működés szükségessége-
Bizonyithatas közj. okirattal. — Jogügylet érvényességére - • * ! 
segessege. - Közjegyzői dijak. — Fokozatos, állandó, időszerű* 

XX. SZAKASZ. A p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g • 4 * * ^ 
TTM9r?\ f" " s b é l y e g i l l e t é k i ü g y e k b e n . I. Hat 
U. relebbezési eljárás. — Döntvények 1—100. sz. a. 

XXI. SZAKASZ. B é l y e g , i l l e t é k e k . ' Á l t a l á n o s szabályul'^ 
fokozatos bel.egfizetés. I. fokozat — H és I I I . fokozat-
Hasznalat szabályai. - Ingatlan átruházás illetékei. - 1 
viditések büntetései. - Beadványok bélyegzésének szabal 
eljárásban. — Nem peres ügyekben. — Bélyegillet-kmentes «*> 
vanyok. - Betüsoro* béhjeg-ülettki izabályok. — ^ 
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Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI ÜJSÁG és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: 
egeBz évre 1 2 írt 
fél évre ... 6 » 

Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG \ egész évre 
félévre ... 

8 írt 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : 

/ egész évre 6 írt 
l félévre _ 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

AZ ELSŐ MAGYAE SZÍNIGAZGATÓ. 

C
SAK rövid hat-hét esztendő ! 

Vájjon vádolhatjuk-e hát részvétlenséggel 
a nemzetet, hogy megfeledkezik azokról, 

kik életüket érte áldozták, mikor még arról is 
megemlékezik, ki ezelőtt majdnem egy századdal 
csak hat-hét esztendőt áldozhatott érette ötven
négy évig tartó életéből ? 

Az első magyar színigazgató, Ke
lemen László életének csak kevés 
részét áldozta a szinügynek. De 
minő küzdelmet, mennyi szenve
dést, tűrést, nélkülözést, fáradalmat 
kellé kiállania e néhány év alatt, 
nem hogy eszméjét diadalra jut
tassa, hogy ügyét győzelemre se
gítse, hogy azt, a miért ifjú lelkének 
egész hevével küzdött, teljesülve 
lássa; hanem hogy elvonuljon szen
vedéseinek színhelyéről olyan em
berek közé, kik bizonyos néma tisz
telettel viseltetnek az írni-olvasni 
tudó emberek iránt, de azt meg nem 
szabad tudniok, hogy miféle «mes
terséget » űzött régebben az, a ki 
most köztük a «tudákos» szerepét 
viazi. 

Kelemen László neve kilobbant 
a homályból néhány évre, hogy az
tán újra homályba boruljon. Éle
tének egy részét mintegy kisza
kítva, nemzetének áldozza. Megje
lenik a küzdő téren, mint Arany 
remekeiben a vén Toldi, hogy ki
csavarja az idegenek kezéből a ha
talmat, — azután újra elvonul, 
nem oly győzelemmel, mint Toldi, 
inkább tele keserűséggel, fájda
lommal, kétségbeeséssel, látván, 
hogy a miért tönkretette boldogsá
gát, a miért megvettetést, gúnyt, üldözést, 
mindent tűrt: a magyar színügyet elárvulva, 
csaknem teljesen kiveszve kellé elhagynia. Mert 
a núg a magyar mágnások 50—60 ezer forintot 
költöttek a bécsi színészetre, hogy azt felvirágoz
nák, a hazai színügy fölsegítésére sajnálták a 

legcsekélyebb adományt is. Még akkor is, mi
kor felkarolt eszme testet öltött valamennyire s 

7 tetszett, hogy az ernyedetlen küzdelem, a 
lankadi " 

vetett, hogy az ország fővárosában, Budapesten 
(bár akkor még nem volt az) megalapítsa, vagy 
csak valameddig tengödtesse is a magyar színé
szetet, s mikor mégis minden remény szétfosz
lott s a sivár való a maga ijesztő voltában állott 
az első magyar színtársulat elé: akkor is üres 
zsebekre s gúnyszavakra talált a szegény, szét-
zülleni kezdő társulat. Ez s ez tanácsosné ő 
nagysága nem segíthet, mert ő nem jár a ma
gyar theatromba; a másik kész volna adni, ha 

nak 
ni nem tudó kitartás végre is sikert arat-

• mikor a megyék nagy része mindent elkö-

K E L E M E N L Á S Z L Ó S I K E M L É K E C S A N Á D - P A L O T Á N . 

Fénykép után rajzolta Dörre Tivadar. 

apró pénze volna, meg ha férje ellenkező nézet
ben nem volna; a harmadik, negyedik stb. taná
csos, gróf más időt rendeltek, most nem érnek 
rá ily csekélységekkel bajlódni. 

Nemde nem joggal vádolhatták-e részvétlen-
seggel nemzetünket ? Az élet ugyan elveszett, de 
emlékét megmentette egy jobb kor, a mostani. 
Az a kő, melylyel az első színigazgatónak sírját 
a napokban Csanád-Palotán megjelölték, sok 
szép reményt, sok dicsvágyat, lemondást és két
ségbeesést jelöl. Oh, mennyit tudna beszélni az 

a kápolnától néhány lépésnyire eső, eddig jel
telen, most immár emlékkövei megjelölt egyszerű 
sírhalom, mely a többi közül ki sem látszik! 
A múltnak mennyi mulasztását és hibáját, téve
dését ós bűnét jelképezi mintegy e kő, s mennyi 
emlék feltárul előttünk nemzetünk múlt szá
zadi életéből, mikor Kelemen Lászlónak a ke
gyelet állította ez egyszerű emlékkeresztjét szem
léljük. . . . 

A pusztulni, veszni induló nemzetiséget a 
magyar irodalom mentette meg a 
múlt században. Soha sem oldott 
még meg az irodalom nevezetesb 
feladatot, mint ekkor. A fölébredt 
nemzet aztán ifjú erővel fogott min
denhez, a mivel polgárisultságát 
előbbre vihetni gondolta. Mikor 
egy hosszú elnyomatás után szaba
don föllélekzett II. József uralko
dásának végén: egyszerre akarta a 
legvitásb politikai kérdéseket meg
oldani ép úgy, mint a legszük-
ségesb kultur-intézményeket léte-
sítni. Már régebben foglalkoztak 
egyesek a magyar tudós társaság s 
a magyar színészet megalapításá
val : de mindkét eszme csak ekkor 
kezdett igazán megizmosulni s az 
utóbbi nem is sokára testet ölteni. 
Sajátságos, de könnyen érthető je
lenség, hogy e két eszme meddig 
súrlódott egymás mellett, hol egyik, 
hol másik volt közelebb a megvaló
suláshoz; utóvégre a színészetet 
fontosabbnak vélték a rendek az 
1790/1-iki országgyűlésen, mint a 
magyar tudós társaságot s mégis 
sem egyik, sem másik nem valósul
hatott meg igazán egész addig, míg 
nem akadt egy Széchenyi, ki csele
kedni kezdett ott, hol mások csak 
beszéltek. De a színészetnek soká 

nem volt Széchenyije. Szükségességét elismerték, 
de a miként-iől senki sem tudott életrevaló ter
vet adni. 

Egy pár eredménytelen kísérlet történt e te
kintetben ; de részint a vállalkozók csekély képes
sége, részint a nemzeti fogékonyság hiánya 
semmivé tették a jobb sorsra méltó törekvést 
akkor, mikor a német színészet mintegy virág
zása tetőpontjára emelkedett Budapesten, a mely 
a megindult mozgalomból szintén ki akarta a 
maga részét venni. 
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Ily körülmények közt lépett a küzd térre Kele
men László, elhagyva szüleit, szive választottját, 
hogy beálljon a nemzeti színészet harezosának. 
Előbb csak mint műkedvelő kezdett szerepelni: 
de látván, hogy egész erejére szüksége van a 
felkarolt eszmének: ő maga állt a társulat élére, 
hogy azt szervezze, igazgassa. 

Fényes pálya állt előtte. Alig végezte ügyvédi 
tanulmányait, csakhamar a Grassalkovics gödöl
lői uradalmának lett ügyésze. Jegyese, a kivel 
még diák korában megismerkedett, előkelő, mű
velt családból való volt s fényes jövő várakozott 
reájok. De mikor külföldi utazásából visszatérve 
látta, hogy mennyire hátra van még nemzetünk 
az előrehaladottabb nemzetektől: ama nagy el
határozást érlelte meg lelkében, hogy egész életét 
a hazafiság oltárára teszi, ha azzal valamennyire 
sikerül a nemzetiség ügyét gyámolítania. Hitte, 
hogy fáradhatatlan igyekezetével sikerül némi 
eredményt kivívnia s csekély vagyonát, a melyet ,' 
addig mint ügyész szerzett, elégnek gondolta a 
kezdet nehézségeinek leküzdésére. Hitte, hogy 
a műveltebb magyar elemet belevonhatja majd 
a mozgalomba s meg lesz alapítva a magyar szí
nészet. Keservesen csalódott. A színész, a lené
zett, megvetett «komódiás», a jobb körökben se
hogy sem tudott kedvelt egyéniség lenni. Holmi 
kicsapott diákok szívesen mentek volna zászlója '• 
alá, de ezekkel tudta, hogy semmire sem boldo-
gul. Végre is törhetlen elszántsága győzedelmes- j 
kedni látszott az akadályokon. Elég jó társulatot 
szervezett s már néhány darabot, mint «lgaz-
házi», *Talált gyermek*, «Gróf Valtron stb. 
be is tanultak: midőn meg kellé győződniök, 
hogy helyiséget kapni a német színészektől sok
kal nehezebb, mint előre gondolni lehetett. 
Unverth gróf, a német színház bérlője, mindvégig 
engesztelhetetlen ellensége az első magyar szín
társulatnak, gyanús szemmel nézte a magyar 
színtársulatot s mindent elkövetett, hogy föllé
pését meggátolhassa. Egy pár mágnás, mint 
Orczy László, az akkori országbíró, és Zichy Ká
roly, a megyével kezet fogva, kieszközölték a 
játszhatási engedélyt, de csak hat előadásra. 

Kelemen Lászlónak hosszas fáradozás, rábe
szélés, kérés után sikerült a társaságot megala
kítani, a melynek törzstagjaiul tekinthetők: 
Soós Márton, Horváth János, Baranyai Balázs, 
Ráth Pál, Ungvári János, Rózsa Márton, Popo-
vics András, Szomor Máté. Ezekhez csatlakoz
tak : Fülöp István, Moór Anna, Permeczky Fran-
cziska, Nagy Erzsébet és Nagy Mária. S mikor 
a helytartó-tanács szabadalom-levele megérke
zett: e társulat 1790. okt. 25-én, ezelőtt 98 
évvel, megtartotta az első magyar színielőadást 
Kelemen László vezetése alatt. Simainak, az 
eddigelé eredetinek tartott, de ujabban német 
átdolgozásnak bizonyult *Igazházi»j& került 
szinre, s nagy lelkesedéssel, kitörő örömmel fo
gadtatott. 

Valóban a siker ily csekély eszközökhez, a 
közvéleménynek határozottan ellenséges maga
tartásához mérve, kétségkívül nagy, bizalom
keltő s szép reményekre jogosító volt. Kelemen i 
László ós társulata meg lehetett vele elégedve. 
De további sorsának épen annyit ártott, mint a 
mennyit használt. Míg a közönség némi vára
kozással kezdett az első magyar színtársulat 
sorsa elé nézni: addig a német színház bérlője 
meglepetve a váratlan eredménytől: további | 
engedély adására sehogy sem volt bírható. Hiába i 
karolta fel az eszmét Kazinczy az irodalomban 
s Eáday Pál a társadalmi téren: a siker folyvást 
kétséges maradt; csak Kelemen SZÍVÓS kitartása 
éltette a társulatot napról-napra s öntött bele 
reményt a bizonytalan jövővel való harczokra. 

Innen kezdve az első magyar színtársulat tör- j 
ténete vagy hat évig a szó szoros értelmében 
való küzdés és fáradozás története. Voltak szép 
napjai is, mikor a kiadásokat a jövedelem köny-
nyen födözte, mikor a vármegyék segélye szinte 
tetemes összegre emelkedett, mikor a német szín
háznak fizetendő haszonbért, mely pedig a kö
rülményekhez képest folyvást rendkívül nagy, 
igazságtalan és jogtalan volt, nagyobb megeről
tetés nélkül fizethették: de viszont megtörtént 
az is, hogy 18 forint kiadás mellett csak 11 fo- j 
rintot vettek be, meg hogy 1 frt 27 kr. volt a 
tiszta jövedelem. 

Kelemen ügybuzgalma, törekvése, lelkesedése > 
nem tudott lankadni. Alig volt a magyar köz
szellemnek egy-egy harczosa, a ki kótesb kilátá
sok mellett önzeÜenebbül küzdött volna a nem
zeti közönynyel mint ő. Nemcsak a német 

színházzal volt folytonos harczban, nemcsak a 
helytartótanács jóakaratáért s elnézéséért kellé 

i meg nem szünőleg fáradoznia, nemcsak a me-
! gyek rokonszenvét ébren tartania: de a mi a 

legfőbb volt, hogy a német színészethez, gya
korlottabb, összevágóbb, szóval művészibb elő
adáshoz szokott, többnyire idegen műveltségű 
budapesti népben közönséget, színpártoló kö
zönséget kellé teremtenie, mely lételét bizto
sítsa. S mindehhez nemsokára a társulat benső 
egyenetlensége is járult. Sehy Ferencz, e nyug
talan, kalandor természetű, önző de nélkülöz-
hetlen tag megrontotta az egyetértést annyira, 
hogy Kelemennek pár év múlva az igazgatásról 
is le kellé mondania. 

Bizonyára e belviszályok, a melyek nem egy
szer nyilt botrányt idéztek elő, nagyban ártottak 
a társulat jövőjének. Véleményünk szerint ez 
volt egyik legfőbb oka nemcsak annak, hogy az 
első magyar színtársulat meg nem izmosulha
tott, de annak ia, hogy a magyar színész oly 
soká volt a közvélemény szemében lenézett, 
megvetett, kigúnyolt komédiás, s maga a színészi 
pálya is olyan, hogy a szülők elveszettnek hitték 
gyermekeiket, s kitagadták a családból, ha erre 
léptek. 

Miért mondjuk el e hat-hét év küzdelmének 
minden részletét ? Miért fessük a nyomort, me
lyet Kelemen s társai átéltek, mikor az éhhalál-
lal kellett nem egyszer küzdeniök, mikor napjá
ban alig volt meg a betevő falatjuk s nedves 
szalmán háltak összeázva s a hidegtől elgyö
törve ? Ők tudták, hogy a nemzet nyelvében él s 
hogy e nyelv kiművelésének egyik legfontosabb 
eszköze épen a színművészet, melynek ők apos
tolai voltak. S pedig minő apostolok! A jó szán
dék, a lázas törekvés folyvást harczban állt a 
csüggedő önbizalommal s ha Kelemen László 
nincs: meg sem is kisértik e reménytelen küz
delmet. Ő volt, a ki ki mert lépni a küzdő térre 
s pedig talán ő áldozott fel legszebb, legjövedel
mezőbb pályát s legfényesb jövőt. 

1796-ban végre is megtört minden reménye a 
társulatnak. Kelemen néhány nagyobb városban 
tett még kísérletet, hogy valameddig tengődtesse 
társait, de csakhamar föl kellé hagynia a további 
küzdelemmel, mely egészségét is megrongálta. 
Ráczkevére telepedett tehát nejével, Lipcsei Má
riával s itt mint kántortanító kapott alkalma
zást. A szerencse azonban annyi hányatás után 
itt sem kedvezett nyugalmának. Ráczkeve leégett 
s ő Makóra volt kénytelen menekülni s innen 
Csanád-Palotára, hol csendes lemondásban, ta
nítói hivatalában, növekvő családjában keresett 
vigasztalást. Gyermekei szépen nőttek s büszke 
reménynyel tölték el. Öt gyermeke volt, a kik 
közül Veron még most is él Szegeden vejénél, 
Kelemen Kálmán árvaszéki ülnöknél. Ez be
szélte, hogy atyja agyrázkódásban htilt meg. 
Mintha csak a tönkretett élet önkinzása Erin-
nis alakjába öltözve folyvást üldözte volna őt 
még akkor is, mikor föllengös vágyai csak puszta 
emlékké olvadtak lelkében. Mintha csak áldo
zatul választotta volna őt ki a nemzetiségünk 
haladását irigy szemmel kisórő sors, hogy benne 
boszúlja meg magát a későbbi sikerekért, a me
lyeket ő már meg nem érhetett. 1814-ben, ka
rácson előtt való nap kiment a tanyára, de út
közben a lovak megbokrosodtak, ő közéjök esett 
s oly nagy zúzódást szenvedett, hogy sebeiben 
még az nap este meghalt. 

íme e nagyon is futólagos körvonalakban az első 
magyar színigazgató küzdelmes, szerencsétlen, 
szomorú élete. Ma már porai is majdnem össze
olvadtak az anyafölddel abban a sirban, a hol ő, 
neje, ennek második férje, Bittó Ferencz s egy 
leánykája, Liza nyugszanak. Sírját már a földdel 
egyszínűvé egyengette az a hetvennégy év, mely 
azóta elmúlt s fűvel nőtte be. Keresztje is két 
lábnyira sülyedt a földbe. Most, hogy kiemelték 
a közös sírt eddigi homályából: Kelemen kopor
sójában csak csontokat találtak, többi közt egy 
hatalmasan kidomborodott koponyát, a melynek 
hosszátméröje 57, keresztátmérője 50, a koponya 
szélessége pedig 22 cm. 

Az emlékkő, a melylyel a porladozó hantokat 
az országos szinészeti egyesület megjelölte, 1 m. 
és 65 cm. magas vörösmárvány, Gerenday rak
tárából való, s rajta e fölirat olvasható: «Itt nyug
szik Kelemen László ügyvéd, szinmüiró, első 
magyar színigazgató és kántortanító 1760—1814. I 
Felállíttatta leánya Veron és unokái: Kelemen j 
István, Kelemen Kálmán, Kelemen Kajetán és \ 
Nemes Ferencz.» Egyszerű, minden feltűnésnél- ! 
kuli e kő: de nemzetiségünk egyik legbuzgóbb 

harezosának, szinmüvészetünk egyik leglelkesb 
bajnokának emlékét őrzi, s ez kölcsönöz neV 
tartós érdeket s nem közönséges fontosságot. 

Dr. VÁCZY JÁNOS. 

MEDDŐ VILÁG. 
Hiába ismételgetem: 
Eló're ne tekints, se hátra ! 
Nem boldogít, csak a jelen ; 
Ragadd a perczet meg!. . . Hiába! 

Idáig ah, nem éltem én, 
Csak vesztegeltem álmodozva. 
Emlékezet volt vagy remény, 
Mi szívemet mozgásba hozta. 

Renyhén tünó'dve czéltalan', 
Hogyan s mit kellett volna tennem, 
Azzal vigasztalom magam', 
Hogy majd jövó're megcselekszem. 

Elmém kábultan elmerül 
A tívol kékellő világba, 
S mig csillagért, napért hevül, 
Megbotlik itt göröngybe', sárba'. 

REVICZKY GYULA. 

RAJZOK LENGYELORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL 
XII. 

A Leszczynskiek. 
Ha az utókor hálás elismerése méltó jutalma 

a fejedelmi erényeknek, akkor ebben a jutalom
ban kevés uralkodó részesült ujabb időkben 
teljesebb mértékben, mint az «ujkor Titusa», a 
«jótékony» fejedelem, a «bölcsész» király, Lesz-
czynski Szaniszló. Mindezek a jelzők nem a 
hízelgő ünneplés üres bombasztjai, melyekkel 
az udvari kegy sugaraiban sütkérező udvaronca 
had szokta elárasztani a hatalom nagyjait; meg
érdemlett babérjai egy élet dicsőségének: egy 
nemes és fenkölt lelkű hősnek, kinek maradékai 
1831-ben azért lettek száműzve Francziaország-

ból, mert halálig ragaszkodtak a nagy ős bátor 
jelszavához, hogy «Malopericulosam libertatém, 
quam quietum servitium.» («Jobb szeretem a ve
szélyekkel járó szabadságot, mint a háborítatlan 
szolgaságot.») 

Leszczynski Szaniszló 1677 október 20-án 
Leopolban, Vörös-Oroszország székhelyén szüle
tett. Ősei alapították volt Leszno városát, hon
nan a Leszczynski név ered. Atyja Leszczynski 
Rafael volt, a korona nagy-kincstárnoka, anyja 
Jablovszky Szaniszló fővezér leánya. Szaniszló 

[ gyönge testalkattal jött a világra, a mit anyja 
azáltal erősbített, hogy maga vállalta magára 
fia nevelését. Hat éves korában azonban anyja 
kezei közül már atyjáéba ment át. Szerencsés 
lelki tehetséggel születve, gondos tanulmányok 
ezeket mihamar tovább fejlesztették. Nyilt, 
őszinte lelkéhez megnyerő modor és nemes ön
érzet járult. Soha, még gyermekkorában sem 
lehetett hazugságot vagy a legkisebb álnokságot 
vetni szemére. Nemcsak lelke volt igaz és ítélete 
mély és biztos, de szivét is érzékenység és jóság 
jellemezte. 

Még nagyon fiatal volt, mikor egy napon 
látva, hogy atyja parancsából egy hűtlen cselédet 
börtönbe hurczolnak, könyekkel szemében futott 
számára elnézést könyörögni. Vigasztalanul, 
hogy ezt nem nyerhette meg.másnap titkon el
lopózik, tudakozódik a fogoly hogyléte iránt, 
kérésekkel, igeretekkel próbálja megvesztegetni 
a porkolábot, ez némileg sikerül is, a mennyiben 
ráveszi ezt, hogy foglyát értesítse arról, hogy 
bizonyos órában az ablaknál várja. Ezzel Sza
niszló visszatért a kastélyba, beavatott titkába 
egy másik cselédet s megállapította vele tervét, 
hogy mikópen kelljen legalább könnyíteni a fogoly 
helyzetén. Összeszerzett mindenféle élelmisze
reket, kerített valahol egy hosszú léczet, de a lécz 
igen rövid — mit tegyen ? A cseléd már vissza 
akar térni, de ekkor a gyermeknek egy ötlete 
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támad: «Várj csak; valamit gondoltam: emelj 
a karodba; akkor talán elérhetem a léczczel az 
ablakot." ügy tőn, s a kegyes cselkimondhatlan 
örömére sikerült. így nyilatkozott benne már 
kora gyermekitjuságában az a keresztényi erény, 
mely később, a trónon, a «jótevői) melléknevet 
vívta ki számára. 

Abban az időben a gyermeknevelés nem szo
rítkozott csupán szóbeli tanításokra, s elméleti 
ismeretekkel való teletömésére a gyermeki el
mének; írásbeli intelmek, parainezisek, valódi 
tapasztalat és életbölcseség kincseivel megrakva, 
egészítették ki a műveltség felületes mázát. Hogy 
ily tanítások fogékony talajt kellett hogy lelje
nek Leszczynski Szaniszló lelkében, azt elkép
zelhetni, főleg ha oly ember tollából eredtek, 
mint a minő anyai nagyatyja, Jablonovszki volt, 
ki egyebek közt ezeket irta hozzá intézett buz
dító soraiban : «Fiam, én részt vettem Szobieszki 
király műveiben, szerencsém volt osztozni dia
dalában. Mikor 1674-ben, Mihály király halála 
után, a szomszéd hatalmak, kényökre szórva a 
pénzt, különböző pártokat képeztek a külföldi 
fejedelmek javára, ismertem egy férfiút Lengyel
országban, ki érdemekben felülmulta mindeze
ket a trónigénylőket, s ez Szobieszki volt. Hozzám 
hasonló sorsból királyommá akartam őt tenni, 
s ezer akadály daczára is sikerült ez nekem. 
Gondolhattam volna saját érdekeimre is, de azt 
hiszem, hogy egy igaz lengyelnek mindent fel 
kell áldozni hazája javáért, és szebb dolog az 
igaz érdemnek adni a koronát, mint saját maga 
számára kerítni meg.» 

így ir egy oly hazafi, ki abban az időben, mi
kor az államkincstár nem tarthatta fenn a had
sereget, saját pénzét osztá meg katonáival, ba 
rátáitól kért kölcsön és földjeit adta zálogba, 
hogy őket élelmezhesse, s szintén saját költsé
gén várakat emelt a törökök beütései ellen. Es 
ilyen befolyások közt adatott Leszczynski Sza-
niszlónak a közügyek iránti érdeklődést elsajátí
tani, a mellett a magas theoretikus képzettség 
mellett, melyet már kora gyermekségétől fogva 
nyert. Mert 17 éves korában már tökéletesen irt 
és beszélt latinul, tudott francziául és olaszul. 
Jártas volt a mathematikában, s különös érdek
lődéssel fordult a mechanika felé, melyben szak
szerű ismeretei voltak, nem is említve, hogy anya
nyelve kezelésében versben és prózában kitűnt. 

Tudjuk, hogy a lengyel alkotmány a nemes
ség demokracziáján alapult, ép ugy mint a 48 
előtti Magyarországon, s egy oly országban, hol 
a közügyek fölötti döntés a nemzet többségét 
képező elemeket illeti, a szónoklás művészete, 
mint a politikai meggyőzés eszköze, szükség
kép nagy föllendülést kell hogy érjen. így volt 
ez Lengyelországban is és Leszczynski Szaniszló 
nevelésének egyik fővonását képezte ezért a régi 
Róma klasszikus szónokainak tanulmányozása, 
párosulva oly gyakorlati ügyességgel, mely őt 
csakhamar az elsőrendű szónokok közé emelte. 
De e mellett a modernebb művelődés követel
ményei iránt sem maradt érzéketlen; beutazta 
Európa főbb államait, Francziaországban hosz-
szabb ideig tartózkodott XIV. Lajos uralkodása 
fénykorában. Ha ekkor az igénytelen idegen ván
dor így 8z5it volna Bourgogne herczeghez: «Her
ceg •' ön, ki a trónra született, sohasem fog a 
trónra lépni, én, az ismeretlen ifjú pedig rövid 
Wő múlva király leszek; húsz év nem telik bele 
8 nagyatyja, a király sirba száll, miután előbb 
meg atyja, a dauphin is megelőzte; követni fogja 
Hin neje, követni fogja ön is, sőt gyermekei is, 
^etlenegynek kivételével, s ez az egyetlen egy 
1 nagy Lajos trónjára ülve, nőül fogja venni 
egyetlen leányát annak, a ki most önhöz beszél» 
— mondjuk, ha igy szólt volna akkor, ki hitte 
* ° m a el neki ? S pedig mindez szórói-szóra be
következett. 

Tizenkilencz éves volt Leszczynszki, mikor 
Lengyelország elvesztette Szobieszki János ki
rályt. Szaniszlót az uj királyválasztás megejtésére 
egybegyűlt országgyűlésre követül küldötte fel 
kerülete, hol csakhamar kiváló szerepet kezdett 
játszani. Mint az özvegy királynéhoz menesztett 
részvétküldöttség tagja feltűnést keltő beszédet 
tartott, s népszerűségét növelte az is, hogy elég 
szerénységgel birt arra, hogy az országgyűlés fel
ajánlott elnökségét visszautasítsa s visszalépjen 
Bielinszki javára. 

Az Ágost szász választófejedelem és Conti 
herczeg trónkövetelése következtében fölmerült 
zavarok után a fiatal Leszczynszki XII. Károly 
svéd királyhoz békekövetségbe küldetett s ez a 
követség volt az, mely későbbi sorsát is eldön
tötte. Heilsbergben találkozott a svéd királylyal. 
XH. Károlyt nem kis meglepetésére nagy csiz
mákban találta, rövidre vágott s ápolatlan haj
jal, durva, rézgombos kabátban, melyet bivaly
bőr öv fogott át, karját könyökig nagy keztyűk 
fedték, nyakán fekete nyakravaló, oldalán renge
teg hosszú kard lógott, melyre támaszkodni szo
kott, ha fennállott. Leszczynszki rögtön belátta, 
hogy ez a fejedelem az igaz szónak nagyobb ba
rátja, mint a hizelgésnek, s ahhoz képest szabta 
egész fellépését. 

Okosan, bölcsen beszélt a politikai helyzetről, 
s mikor Károly kérdezte, hogy elhozta-e neki, 
mint kívánta, azok névsorát, kik nyíltan ellensé
geinek jelentették ki magokat ? — «Sire— igy 
felelt — ha bün volt javát akarni Ágostnak e 
zavaros időkben, úgy meg kell vallanom, kevés 
ártatlan akadhat polgártársaim közt s talán még 
az is, kinek most szerencséje van fölséged színe 
előtt beszélni, a bűnösök névsorát szaporítaná.)) 

«Ugy látszik, követ ur — felelt vissza Károly 
— hogy ön is azt tanácsolná, hogy a világ leg-
igazságtalanabb fejedelmét meghagyjam a tró
non?" •— "Hogy Ágost igazságtalan volt felsé
ged iránt — monda Leszczynszki — az igaz. De 
azért királyi erényei vannak, s talán nem volna 
méltatlan a győző nemeslelküségéhez, hogy mi
után már megbűnhődni hagyta tévedéseiért, 
bölcs kegyelmet tanúsítson most iránta.» 

XH. Károly azonban nem volt ezen a vélemé
nyen. Elhatározása már megfogamzott, hogy 
Szaniszlót emeli Lengyelország trónjára. Mikor 
az értekezletet befejezték, erre czélozva monda 
udvaronczainak: «Beszéltem egy lengyellel, a ki 
mindig barátaim közé fog tartozni. »Tervét azon
ban még nem árulta el, hanem titokban értesü
léseket szerzett magának Leszczynszki Szanisz-
lóról, s mikor minden adat egybevágott arra 
nézve, hogy Szaniszlót ajánlja, föltette magában 
hogy csak a kedvező alkalmat várja terve kivi
telére. 

Leszczynszki abban a tudatban tért vissza 
Varsóba, hogy nem sikerült Ágost érdekeit ki
egyeztetni a nemzet érdekeivel, s ez a tudat arra 
birta az országgyűlést, hogy a trónt megürült-
nek jelentse ki. A beállt interregnum ismét több 
trónjelölt nevét hozta forgalomba, többek közt 
újból Conti herczegét s a lengyel Lubomirszkiét 
is, de nemsokára minden bizalom Leszczynszki 
felé látszott fordulni. XH. Károly mindeddig nem 
árulta el hajlamait, de látva, hogy a lengyel 
nemzet is jelöltjei közt emlegeti, csakhamar ki
lépett tartózkodó álláspontjából, hogy minden 
befolyását latba vesse érte. Ezt értésére adta 
Leszczynszkinek is, de a puritán hazafi rendü
letlenül kijelentette: «Engem csak a lengyel 
nemzet szabad választása emelhet a trónra. Mi 
lenne szabadságunkból, ha XH. Károly tenne 
királylyá?» 

S valóban csak Károly királynak Hoorn tábor
noka által tett ünnepélyes biztosítása, hogy ő 
csak az igazság mellett küzd és semmit sem ter
vel a lengyel szabadság ellen, bírhatta rá Lesz-

czynszkit, hogy elfogadja a királyságot. Válasz
tásánál és felszentelésénél maga XII. Károly is 
jelen volt incognito. 

Szaniszló uralkodásának mindjárt első éveit 
megzavarta Ágost támadása, ki a czárral szö
vetkezve, 80,000 oroszszal szállott táborba. De 
a svédek győzelmet nyertek felette, s egy ütkö
zet alkalmával Ágost minden podgyászát ós ka
tonai pénztárát is elvesztette, mig másfelől Sza
niszló Mencsikov tábornokot verte meg s 800,000 
aranyat zsákmányolt tőle. Ágostnak vissza kel
lett vonulnia, a győztes seregek behatoltak a 
szász választófej edelemségbe s a legnehezebb 
békefeltételeket szabta a svéd király Ágostra. 
Többek közt azt, hogy maga irja meg hódoló 
levelét Szaniszlónak. 

Ámde most a czi'ron volt a sor bosszút állni 
szövetségese megalázásáért. Mig Károly és Sza
niszló Szászországban voltak még elfoglalva, 
60,000 ember élén Lengyelországba tört s fel
dúlta az országot. A Szaniszló segítségére siető 
svéd király Pultavánál csatát vesztett s maga is 
csak Poniatovszki önfeláldozásának köszönhette 
élete megmentését. Látva a koczka fordulatát, 
Szaniszló, hogy hazáját a háború pusztításaitól 
megkímélje, kész volt letenni a koronát, s irt e 
tárgyban aBenderben levő XII. Károlyhoz, bele
egyezését kérve, de ez megtagadta a beleegye
zést. Majd Leszczynski személyesen ment a svéd 
király elé. A törökök táborába, Jassyba, franczia 
majori egyenruhába öltözve érkezett. Mint ide
gent legelőször is a parancsnokhoz vezették, ki 
nevét és rangját kérdezte: «Őrnagy vagyok* felelt 
Szaniszló, egyenruhájára czélozva. «Nagyobb 
vagy annál)) — felelt vissza a török tiszt, fölis
merve őt, s ettől fogva fogolyként ugyan, de ki-
rályilag bánt vele. 

Kilencz hónapot töltött Szaniszló Benderben 
XH. Károly mellett azzal az elhatározással, hogy 
nem húzza ki többé kardját koronája visszaszer
zésére. De Ágost ezzel sem elégedett meg; minisz
tere, Fleming által összeesküvést szerveztetett 
Leszczynszki meggyilkolására. A terv dugába 
dőlt, de Szaniszló megkegyelmezett orgyilkosai
nak. Boroszlóban majdnem egy borbély fölbé
relt beretvája alatt veszítette életét. Majd XV.La
jos vendégszeretete Weissenburgban, Elzászban 
jelölt ki számára tartózkodási helyet. De Ágost 
itt sem hagyta békén; követe által a versaillesi 
udvarhoz azzal a kérelemmel fordult, hogy szűn
jön meg XV. Lajos egy oly fejedelmet pártolni, 
ki neki ellensége. A felelet önérzetes volt: «Adja 
ön tudtára urának, hogy Francziaország mindig 
menhelye volt a szerencsétlen királyoknak s vé
delmét megígérte a lengyel királynak.» 

Ez időben terjedt el hire XV. Lajos készülő 
házasságának a spanyol infansnővel, de min
denkit meglepett, midőn egyszer csak az infánsnő 
visszatért szülőihez s XV. Lajos egész uj há
zassági tervekkel kezdett foglalkozni, melyek
nek tárgya senki más, mint Szaniszló leá
nya, Leszczynska Mária volt. Az esetet sok
félekép kommentálták, de csak annyi volt igaz 
benne, hogy XV. Lajosnak alkalma volt Rohan 
herczeg s mások utján hallomást szerezni aher-
czegnő ritka szépségéről, s szeretetreméltó tu
lajdonairól. A fiatal nő élete különben szintén 
eléggé érdekes arra, hogy itt néhány sorban ki
térjünk rá. 

Tizenkét éves koráig folytonos veszélyek s 
zavarok közt folyt élete. Többek közt feledhe
tetlen volt előtte még felnőtt korában is gyer
mekéveinek egy epizódja. Midőn atyja elhagyta 
fővarosát, hogy XH. Károly győztes csapataival 
egyesüljön, családját is magával vitte. Félnapi 
távolságra épen pihenőt tartott Varsótól s egy
szer csak hallja, hogy a szászok közel táboroz
nak. Rögtön útnak indítja ismét seregét, még 
pedig oly hanyatt-homlok sietséggel, hogy 
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a házi cselédség egészen megfeledkezik arról, 
hogy a kis Máriát is a kocsiba tegye. Nevelő-
nője, Moszinska azt hitte, hogy dajkájánál van, 
ez pedig nevelőnőjénél hitte. Már jó mesz-
szire haladtak, mikor észrevették távollétét. 
Egy lovas-szakaszt mindjárt visszaküldték kere
sésére. Megkérdezték a fogadóst, kinél a király 
szállva volt: semmit sem tudott róla. Hiába volt 
minden kórésök, fenyegetésök, hogy adja elő a 
gyermeket, ragaszkodott ahhoz, hogy semmit 
sem tud felőle. Átkutatták a ház minden zeg-
zúgát, s már fel akarták gyújtani, midőn egy 
katona az istállóban vagy kocsi-szinben megpil
lantotta a bölcsőjében nyugodtan mosolygó kis
dedet. Különös sors egy gyermeknél, kinek a 
végzet később Francziaország koronáját tar
totta fenn. 

Három évvel később csaknem hasonló körül
mények közt ment át egy oly kalandon, melyre 
szintén élete végéig megemlékezett. Akkor tör
tént, mikor apja XH. Károlylyal Szászországig 
hatolt előre, hogy a czár betörve Lengyelor
szágba, egy csapatot küldött Posenbe azzal a 
feladattal, hogy e rosszul őrzött várból, ha lehet, 
Szaniszló király családját rabolják el. Az ellenség 
váratlan megjelenésére mindenki fejét vesztette 
s futásban keresett menedéket. Csak a királyi 
család maradt hátra néhány cseléddel. A kapu
kat hirtelen becsukták, s míg az oroszok formá
lis ostrom alá vették a várat, a herczegnőt leve
zették a kertbe s rejtett utakon vitték egy közeli 
pusztára, hol egy pórnő gondjaira bizták, ki 
addig rejtegette, míg az ellenség elvonult. 

E rendkívüli szellemi tulajdonságokkal ékes
kedő herczegnő neveltetését maga az atya ve
zette egy sajátkezüleg irott s később ugyancsak 
tőle unokája, XVI. Lajos atyja kértére francziára 
is lefordított terv szerint s a herczegnő annyira 
hasznára birta fordítani a királyi leczkéket, 
hogy 8 éves korában már mindenkit a legna
gyobb reményekre jogosított kiváló tehetségei
vel. Tizenkét éves volt, mikor a király és ki
rályné között egyszer szóba került a családjukat 
ért számos viszontagság s a királyné nehezen 
látszott venni a trón elvesztését, mig a király 
cseppet sem törődött vele. Ez nézeteltérésekre 
szolgáltatott okot, melyeknek eldöntésére a kis 
herczegnőt szólították fel, ki csodálatos érettség
gel ekkép itélt:«Azt hiszem, hogy mamának igaza 
van, a mi az okot illeti s papának is, a mi a 
dolog lényegét illeti. Mama sajnálja koronádat, 
mivel szeret, ste nem sajnálod, mivel férfi vagy.» 
— «És te — kiáltott fel a király megölelve 
leányát, — te is úgy beszélsz, mint egy férfi.» 

Mikor a trónvesztett család Weissenburgba 
költözött, a herczegnő akkor 17 éves volt, s hat 
nyelvet beszélt: lengyelt, francziát, olaszt, né
metet, svédet és latint. A kis város magánya 
nem rejthette el művelt szelleme hirét, s még 
ebben az időben is herczegek s fejedelmek eseng
tek kegyéért. De ő minden ajánlatot visszauta
sított, mert nem akarta elhagyni szülőit. Mintha 
érezte volna, hogy még sokkal nagyobb és fé
nyesebb pálya vár reá. 

Itt történt, hogy egyszer a kastély kertjében 
sétálva, panaszos hangokat hall a kerítésen át. 
Közeledve, egy szegény, sápadt koldusnőt vett 
észre, ki Isten nevében segélyért könyörgött. 
Meghatva nyomorától, Leszczynszka Mária egy 
aranyat nyújtott át neki, mire a szegény asszony 
hálálkodva kiáltott fel: «Oh jó herczegnő, az 
isten meg fogja áldani érte; igen, ön Francziaor
szág királynéja lesz.» Lehetett ez önkéntelen 
jóslat merő véletlen, lehetett egyszerű koldusnő-
fogás, de bizonyos, hogy hat hónap se telt bele, 
s a weissenburgi koldusnő jövendölése betelje
sedett. 

Szaniszló tett ugyan némi ellenvetéseket kez
detben; különösen a spanyol infansnővel való 

házasság meghiúsításának felelősségét nem 
akarta magára vállalni. De nem volt mit tenni; 
leánya ő rá bízta a válasz megadását, s ő kény
telen volt belenyugodni a nem várt és nem ke
resett fordulatba. Mihelyt a házasság titkon el 
lett határozva, az infansnőt gazdag ajándékokkal 
indították útnak hazájába, azzal hitetve őt, hogy 

gés a Közép-tengeren, 
melyről Crispi hirtelen 
látogatása Friedrichsru-
héban rántotta le a leplet. 
A két miniszter talál
kozásának tárgyát ké
pező értekezlet részle-
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inkább, mert egy ará
nyaiban oly nagy
nak ígérkező tenge
ri csata példájáért, 
mint a milyen e ki
látásban levő, világ
részünk történetében 
évtizedekkel kellene 
visszamennünk, sőt 
az ma már összeha
sonlítás tárgyát se 
képezhetné, annyira 
megváltozott viszo-

vetélkedés tárgya, a fejlődés öntudatos czélja 
ezentúl nem az anyag kérdése körül forgott, ha
nem inkább a körül, hogy miként lehetne a 
hajótest súlyát lehetőleg csökkenteni, s a megta
karított súlyt a gőzerő, a gyorsaság és a kitartás 
nagyobb előnyére értékesíteni. Egyelőre egész 
Európa megelégedett azzal, hogy ILI. Napóleon 
példáját követte, ki La Gloire hajójának egész 
külső testét pánczéllal borította. Orosz- és Olasz
ország, Ausztria és Németország még mind egyik 
végöktől a másikig, s a víz alatt néhány lábtól 
fel egész a fedélzetig pánczéllal védett hajókkal 
birtak. Ma már ez a rendszer is túlhaladott ál
láspont, s helyet adott a pánczélzat helyenkénti 
alkalmazásának. Az átmenetet természetesen 
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csak atyjánál tesznek látogatást, míg atyjának 
viszont azt adták okul, hogy a herczegnő nagyon 
fiatal még, s a francziák türelmetlenek, hogy 
a királyi trón oly sokáig örökös nélkül marad. 
Mindamellett egy ideig ez eset következtében 
megszakadt a diplomácziai viszony Franczia- és 
Spanyolország közt, de a jó egyetértés nem
sokára ismét helyreállott. (vége köv.) 

AZ OLASZ-FKANCZIA TENGEEI VISZÁLY. 
Gyorsan, váratlanul merült fel a vüágbéke 

láthatárán a lefolyt napokban egy ujabb sötét 
pont, mely ha nem is feketébb a többinél, de 
tán még közelibb vihar kitörésével fenyeget, 
mint amazok: az olasz-franczia hatalmi versen-

tei felől ma még mély titok uralkodik, de any-
nyi bizonyos, hogy azokra a jövendőbeli fejle
ményekre nézve történtek előzetes megállapo
dások, melyek Európa legnagyobb két tengeri 
hatalma, Olaszország és Francziaország egymást 
végczéljaiban keresztező gyarmati politikájának 
eredményeiként forrnak és alakulnak a diplomá-
czia boszorkányüstjében, s melyek bevezetése 
gyanánt a két állam hajóhada immár a ko
moly előkészületek terére lépett. 

Az olasz-franczia kérdés politikai és történeti 
momentumait lapunk múlt száma vette fejtege
tései tárgyául, e helyen csak a konfliktus ka
tonai oldalát világítjuk meg a két állam tengeri 
haderejének rövid megismertetésével, annyival 
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nyok közt, s a tengerészeti hadi tekhnika oly 
tökéletesített eszközeivel jutna eldöntés alá. A 
modern hajóépítés, a hadiszerek tökéletesítésé
nek egész uj aeráját nyitották meg a legköze
lebbi évek, melyek vívmányai ma már kolosz-
szalis és elpusztíthatlan úszó szörnyetegeket ál
lítottak egymással szemben, tetőtől talpig vas
ban, gyilkos torpedók s halált okádó ágyúk 
rettenetes rombolásával, melyek majdnem elkép-
zelhetlenné teszik egy ily harcz kimenetelét ez 
idő szerint. 

Mikor a hajóépítés régi rendszerében a fa 
lassanként helyet adott a vasnak és aczélnak, ez 
a fordulópont döntő befolyással volt egyszers
mind a tengeri harcz módjára is s egészen uj 
alapokra fektette azt. Az egyes államok közti 

hosszas és szenvedélyes vita előzte meg, mely 
főleg a körül forgott, hogy vájjon az ellenséges 
ágyúknak az ily hajó sebezhető részei felé irá
nyított tüze nem fogja-e a hajó egyensúlyát 
megbontani s megfosztani szilárd támaszától. 
Ez a jövő nagy kérdése, mely még próbára vár, 
bár igen illetékes egyének véleménye az, hogy 
ez a körülmény cseppet sem fogja befolyásolni 
a hajók szilárdságát. 

Az angol Inflexible volt az első, melynek ti-
pusza magáévá tette ezt az újítást, hogy a pán-
ezél a hajó mindkét végén száz-száz lábra mel
lőztessék. Francziaország ugyan nem rokonszen
vezett ezzel az újítással, de már Olaszország a 
Duiliót és a Dandolót, e két nagy, 11,000 ton
nás s négy darab, toronyban elhelyezett 100— 
100 tonnás ágyúval ellátott hajóját sietett az 
Inflexible-rendszer szerint rendezni be. Köztük a 

AZ BITÁLTA» OLASZ HADIHAJÓ, 

FEANCZIA- is 
A «DUILIO» OLASZ HADIHAJÓ. 

Duilio, a legnagyobb tengeri szörnyetegek egyike, 
melyeket a világ látott, Duilius római konzul 
után nevezve, ki 260 ban Kr e. első izben győzte 
le rögtönzött hajóhadával Karthágó régi tengeri 
uralmát — Brin terve után és Pollini vezetése 
alatt készült, s Margit királynétól kapta a ke
resztségét. E hajók 340 láb hosszúságából csak 
107 láb van pánczéllal borítva, 233 láb a hajó 
mindkét végén fedetlen. 

Nem szenved kétséget, hogy ha egy hadihajó 
czélja nem az, hogy bármi áron közel jöjjön az 
ellenséghez és ütközetet erőszakoljon ki a nyilt 
tengeren, a mint hogy sem az angol, sem az olasz 
hadi tengerészet nem ezt tűzi ki alapfeladatául; 
sőt ha egy-két erős ágyú fedezetével összekötött 
nagyobb gyorsasága a hadi hajónak kívánato
sabb czól gyanánt tűnik fel, mint a bizto
sabb, de nehézkesebb állandóság: akkor az angol 
Inflexible-r endszer teljesen igazoltnak tartható. 
Már pedig az olasz tengerészeinek tényleg az 
lebegett szeme előtt, hogy tartózkodva a pánczél 
túlságos alkalmazásától, hajóinak inkább foko
zott gyorsaságot és nagyobb tüzelő képességet 
biztosítson, gyöngébb hajóknak ne engedjen 
hosszú időt a kifejlődésre és megütközésre, ha
nem roppant gyorsaságával és hatalmas ágyúi 
segélyével egy csapással vegyen erőt rajtok. Igaz, 
hogy mikor Olaszország ily hajóit, az Italiákat 
és Lepantokat kezdte építeni, oly szomszédja 
volt Francziaországban, mely éveken át oktala
nul ragaszkodott fa-hajóihoz, melyek sem gyor
saság, sem erős védelem szempontjából nem 
tűntek ki. Ma a helyzet megváltozott, Franczia
ország legelső tengeri hatalommá lett, de azért 
nem lehetetlen, hogy alkalom adtán Olaszország 
könnyebb hajóival képes lesz annyira uralkodni 
a föltételeken, melyek között ütközetbe ereszke
dik, hogy könnyen kiköszörülheti a más oldalról 
kapható csorbákat. 

Az Itália tipuszát az olasz kormány ujabban 
négy más hasonló nagy (több mint 13,000 tonna 
sulyu) és három kisebb (11,000 tonnás) hajónál 
alkalmazta. Ezeken kivül van még nyolcz má
sodrendű, 2500—3600 tonnás aczélhajója, me
lyeket szintén a pánczélosokhoz szeretnek szá
mítani, de a melyeknek menedékes fedélzetét 
borító hüvelyknyi vastag aczéllemezén bármily 
modern tengeri ágyú áthatol. Ellenben ezek is 
figyelemreméltók sebességök miatt; különösen 
a Bausen, Esmeralda, Etna, Vesuvio, Stromboli. 

Nyolcz más hajója Olaszországnak valamivel 
csekélyebb sebességű, s ezek közül kettő egészen 
fából épült. De van még egy néhány 2000 ton
nás, gyors és ágyúval jól ellátott hajóján kivül 
34 komplet és 18 inkomplét első osztályú tor
pedó-naszádja, több mmt száz láb hosszú, s 21 
más, melynek hossza 100 lábon alól marad. 
Látnivaló, hogy Olaszország hajóhada a legel
sők között áll Európában s egy közönséges ha
jókból álló ellenséges flotta közt nagy pusztítást 
vihet véghez. Ennek a hajóhadának köszönheti 
Olaszország, hogy szava kellő nyomatékkal bir 
minden eshetőleges európai bonyodalommal 
szemközt s szövetségét becsülni tanulták barátai, 
s respektálni ellenségei. 

A tengeri erejére nézve egész Európában leg
fontosabb Francziaország legelső pánczélhajói: a 
Gloire s még egy tuczat más, mint említők, fá
ból épültek, csupán 4—6 hüvelyk vastag pán
czéllal s kis kaliberű és erejű ágyúkkal. Követte 
ezeket hat más hajó, szintén fából, de vas felső
részekkel : az Ocean, Marengo, Sufren, Riche-
lieu, Trident, Colbert, ezek is legföljebb 87a hü
velyk vastagságú pánczéllal s négy-négy, 103/* 
hüvelyk kaliberű s 23 tonna sulyu ágyúval, négy 
más 16 tonnással, s féltuczat könnyebb ágyúval. 
Súlyuk 7—8000, lóerejök 3600—4000 közt vál
takozik. Ide lehet számítani még a Friedlandot 
is, mely azonban már vasból van s mind a nyolcz 
ágyúja 23 tonnás. 

Még 1879-ben egy bizottság, melynek tagjai 
voltak: Gambetta, Grévy és Jules Ferry is, ezt a 
hét hajót jelölte legerősbnek a franczia hajóhad 
akkori pánczélhajói közt. De azóta nagy vál
tozás történt a hajóépítés terén. A felsorolt ha
jók közül még egyetlen egy sem felelt meg az 
1872-ben első osztályú franczia pánczélos hajók 
számára hivatalosan megállapított föltételeknek, 
hogy t. i. aczélból vagy vasból legyenek építve, 
vízmentes osztályokkal, 12 hüvelyk vastag pán-
czóllemezekkel, 2—2Va hüvelyk vastag födól-
zettel, s 24 czentiméteres kaliberű ágyúkkal. De 
ekkor már készülőben volt négy nagy hajó, me
lyek megfelelők voltak az előirt föltételeknek: a 
Foudroyant, a Devastation, a Bedoutable és 

HADIHAJÓK. 
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Amiral Duperré, melyekkel kezdetét vette Fran-
cziaországban az aczél és vas aerája. 

Első jött létre ezek között, 1882-ben, a 9000 
tonna súlyú Bedoutable, Bussy által tervezve, 
nagyobbára aczélból, több mint 14 hüvelyk 
vastag pánczélöwel, s 8 darab 25 tonnás ágyú
val, négy a középen, kettő «en barbette», kettő 
pedig a hajó orrán és farán. A hajó alaptipusza 
ugyanaz, mely az utána következő Dévastation 
és Foudroyant-é, melyek inkább csak a fölszere-
ésben különböznek tőle. Jobban eltér mind

háromtól a Sabatier által tervezett Amiral Du
perré, igen vastag, helyenként 22 hüvelyk pán
czélöwel s négy barbette-tornyú, 48 tonnás 
ágyúval. De legjellemzőbb vonása e több mint 
10,000 tonna súlyú hajónak ágyúi védetlensége. 

Néhány más hatalmas hadihajó, a milyen az 
Amiral Baudin, Formidable, Neptune, Hoche, 
Magenta stb. mellett, Francziaországnak még 
13 pánczélos ágyunaszádja van, de ebből négyet 
már hivatalosan kitörültek a létszámból, továbbá 
kilencz teljesen fölszerelt partgőzöse, köztök a 
Vengeur forgó tornyával, s számos torpedó-gő
zöse, avizo- és train-hajója, corvette-je és fregat-
tája, melyekre itt nem szükség kiterjeszked
nünk. 

Igazi tengeri nagyhatalom, mint Franczia- és 
Olaszország, Anglia kivételével ez idők szerint 
nincs is más Európában. Németországnak nin
csenek a Középtengeren érdekei, s bár ujabban 
hajóépitését nagy mértékben fejlesztette, s ke
reskedelmi befolyását az Oczeánon túlra is igye
kezett kiterjeszteni, mindamellett Bismarck po
litikája láthatólag oda törekszik, hogy okosan 
kerüljön minden konfliktust tengeri ügyekben 
tengeri hatalmakkal, s ép ezért a tengerészeti 
budget mérsékelt beruházásai is inkább csak de
fenzív jellegű intézkedésekre, fegyveres ágyú- és 
torpedó-naszádok építésére szorítkoznak. 

A mi monarkhiánkat illeti, ma szintén keve
sebb szükségünk van tengeri erő kifejtésére, 
mint akkor, mikor még Lombardia és Velencze 
Ausztriához tartozott. Ez idő szerint mindössze 
két nagyobb pánczélos hajónk van, a 6860 ton
nás Kronprinz Rudolf, s az 5000 tonnás ujabb 
Kronprinzessin Stephanie, a már régebbi Cus-
tozza és Tegethof kivételével, a többi emlí
tést is alig érdemlő ócska és gyarló fa-alkot
mány. Kaszamáta-hajóink, corvettjeink, fregatt
jaink, ágyú- és torpedó-naszádjaink száma na
gyobb, de nem olyan, hogy távolról is mérkőz
hetnénk velők Olaszországgal. 

Az 1854-diki háború és az abból keletkezett 
politikai bonyodalmak Oroszország tengeri állá
sát is nagyon meggyengítették, a mihez járul az, 
hogy a nagy birodalom északi és déli kikötői 
közé az európai kontinens esvén, kénytelen meg
osztani hajóhad-erejét, egyiket a Balti, a mási
kat a Fekete-tengeren. De még itt is oly meg
szorítások alatt van, melyek állandó blokiro-
záshoz hasonlítanak. Délen Szebasztopol és 
Nikolajev a bosporusi erődök és flották, s még 
inkább az európai szerződések folytonos ellen
őrzése alatt állanak. De azért a Fekete-tengeren 
Oroszország befolyása mind nagyobb túlsúlyra 
jut Törökország felett, melynek pár év előtti 
rettenetes tengeri hadereje ma már csak árnyéka 
önmagának. Akkor még Abdul Aziz szultán 
előrelátásának köszönhette Törökország tekin
télyes hajóhadát, ki minden hajóját vasból épít
tette, úgy, hogy a török sorhajó-had egyetlen
egy fából épült hajóval sem rendelkezik. 

Görögország úgynevezett «flottája» — két 
kicsiny és gyönge pánczélos hajó — Bem felel 
meg politikai ambiczióinak. Pedig az ország kö
zéptengeri fekvése és szigeti helyzete nagyobb 
erőkifejtést tenne szükségessé. Portugál és Spa
nyolország épen nem jönnek számba, bár ez 
utóbbi tesz némi erőfeszítéseket, hogy gyara
pítsa tengeri erejét. Ilyen körülmények között 
élesedik napról-napra a két vezér tengeri hata
lom, Olasz- és Francziaország versengése, mely
nek eldőlése nagy fordulattal vághat közbe a 
kontinentális politika folyásába is. V. S. 

ADATOK AZ 1849-IKI OROSZ BEAVATKOZÁS 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

Frolov orosz katonai iró művéből. 

VHI. 
Az a kérdés, vájjon minő hibák követtettek 

el szövetségeseink részéről a lázadás elnyomása 
tárgyában, annak idején különféle színezetű 
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egykorú irók által eléggé meg lön vitatva, anél
kül, hogy e részben alapos és részrehajlatlan 
ítéletet hallottunk volna. 

Woronzov-Daskov herczeg, ki a beavatkozás 
lefolyása alatt Londonban és Parisban gyakran 
megfordult, emlékirataiban határozottan állítja, 
miszerint az esetre, ha a lázadás még néhány 
hónapig eltart, komoly természetű komplikácziók 
támadhattak volna, melyeknek horderejét kiszá
mítani nem lehetett. 

Én ezt a felfogást nem tartom helyesnek, mert 
annak daczára, hogy a beavatkozás iránti alku
dozások és tárgyalások hat hónapig tartotta^, a 
szt.-jamesi kabineten kivül más hatalmasságok 
alig léptek fel nyíltan, és a londoni fenyegetések 
rögtöni elmúlása majdnem gyanússá tette az 
angol kormány szándékait a czár előtt, ki jogo
san attól tartott, hogy majd akkor lépendnek fel 
onnan különféle ellenvetésekkel és kifogásokkal, 
mikor a hátrálás már lehetetlenné lett. Diplo-
mácziánk soha sem állott a magasb felfogások 
színvonalán, s eddigelé még mindenki túljárt 
eszén, de oly ügyetlenül, mint 1849-ben, még 
soha sem viselte magát, mert különben meg kel
lett volna tudnia, hogy nemcsak Anglia, hanem 
a többi hatalmasságok is elvi kérdésnek tekintik 
a részünkről való beavatkozást Ausztria benső 
viszonyaiba, s annak idején hasonló ingerencziá-
val fognak élni a mi ügyeinkben. Nesselrode 
gróf avval mentette ki magát a czár előtt, hogy 
a franczia köztársaság kormánya határozottan 
magáévá tette Oroszország nézetét, miszerint a 
magyar-osztrák viszály tisztán nemzetiségi ügy 
lévén, Európát nem érdekelheti. 

Mintha bizony Parisban akkor először ipar
kodtak volna azon, hogy bennünket a jégre ve
zessenek ! 

A forradalomszülte franczia köztársaságról azt 
feltételezni, hogy a monarkhikus eszme gyengí
tését bárhol is Európában szívesen ne látta 
volna, ehhez csakugyan jámbor, együgyű, vak bi
zalom kellett. 

Meglehet, sőt nagyon valószínű, hogy a czár 
személyes befolyása és beavatkozása arra bírták 
a köztársaság képviselőjét, hogy az ügynek va
lami kiváló fontosságot ne tulajdonítsanak Paris
ban és az ottani politikai körökben, de már 
Paskievits herczeg meghívása a varsói konferen-
cziákra azt jelezte, miszerint Miklós czár a ka
tonai akcziót mindenesetre előtérbe kívánta 
tolni még akkor is, ha az idevágó és még kétes 
eredményű tárgyalások czélhoz nem vezetnének. 
Hiszen egyetlen egy ügyetlenül leplezett szán
dék német részről, könnyen elronthatta volna a 
beavatkozás valósítását. 

Ausztria úgy tett eleinte, mintha csupa ud
variasságból és szomszédi tekintetekből tartaná 
kívánatosnak a mind inkább lábra kapó fegyve
res lázadás elnyomását Oroszország közbenjárá
sával. Arról sokáig hallgattak, hogy a jelenték
telen demonstráczióból óriási erővel és elkesere
dettséggel folyó háború lett, melynek czéljai 
most már az önvédelem határait régen át
lépték. 

Miklós czárt mélyen sértette az európai sajtó 
az az állítása, hogy nem annyira Ausztria sor
sát, mint inkább tulajdon bőrét féltve, ragadta 
meg az alkalmat a forradalom elnyomására. Ma
gyarország után lengyel forradalomra, s tán a 
régen készülődő általános orosz mozgalomra 
kerülhetne a sor, mely aztán csakugyan végze
tessé válhatnék az egész világra nézve. 

Ilyesmi közönséges halandóknál hideg és ki
számító megfontolásra vezet, de a korlátlan 
hatalommal uralkodó autokrata nem akarta a 
világ előtt mutatni, hogy valójában a félelem 
érzete is helyet foglalhat, s azért első felhevülé-
sében határozottan visszautasította a Bécsből 
érkező ajánlatokat, oda mutatva, hogy beavat
kozását félelemből eredtnek mondja a világ. 
Midőn azonban adott szavára, illetőleg ígéretére 
történt hivatkozás, megszűntek a sértett hiúság 
tünetei, és a tárgyalások megszakított fonala új
ból fölvétetett. 

A téli palotában lakó számtalan cselédek és 
udvari szolgák közül alig volt tán kettő vagy 
három, kiket Miklós czár személyesen ne ismert 
volna. Minden egyes lovászt vagy kályhafütőt 
nevén tudott szólítani s még évek múlva is rá
mutatott az ügyetlen lakájra, ki egy udvari ebéd 
alkalmával a dán követ nyakába találta ön
teni a pezsgőt, miért aztán 50 korbácsütést 
kapott. 

— Nos Nikofor, — így szólt a czár, midőn 
1849-ben, néhány hónappal a hadjárat megkez-
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dése előtt, az ebédnél a szerencsétlenül járt 
legényt megpillantá —hogyan izlett a korbács? 

— Nem igen jól, — dörmögé remegő hangon 
a megszólított. 

— No lásd, ne törődj vele, náladnál sokkal 
nagyobb urakat már hónapok óta vernek, sőt 
alkalmasint agyon is vernek, ha segítségökre 
nem megyünk. — Mi a véleménye erre nézve 
tábornok úr? — folytatá a czár Cavaignac tá
bornokhoz fordulva. 

A beavatkozás gondolata éjjel-nappal foglal
koztatta az uralkodót, ki gyakran oly emberekkel 
állott szóba e tárgyról, kik ép úgy, mint Nikofor 
azt sem tudták, kit és mit ért a czár a «vert-
urak» alatt. 

Mai napig is megvan Szent-Pétervárott a szo
kás, hogy a palota őrségére kivonuló csapatokat 
jó időben a téli palota előtti tágas téren, — hon
nan ily alkalommal a közönséget eltávolítják, — 
téli időben pedig a födött lovardában a czár 
valamennyi nagyherczeg s az egész tábornoki 
kar kíséretében maga előtt ellépteti. A kozák 
vagy cserkesz testőrség rohamvágtatásban egye
nesen a czár felé tart, mire aztán 25 lépésnyi 
távolságban az egész lovassági tömeg egyszerre 
megáll. Jaj annak a lovasnak, legyen az tiszt 
vagy közember, ki lovát féken nem tudja tar
tani. Miklós czár soha sem maradt el a szokásos 
őrség-felváltásról, és egy ízben háromszor ismé
teltette a rohamot. Kétszer hiba nélkül történt 
minden, de harmadszor a neki tüzesedett cser
kesz paripákat már nem lehetett feltartani, és 
kevésbe múlt, hogy a czár kisóretóvel együtt 
agyon nem gázoltatott. Miklós czár mozdulatla
nul maradt óriási nagyságú telivér arabs fekete 
lován. 

— Majd meglátom, — kiáltá dörgő hangon, 
— hogyan fogjátok megrohanni a magyar hu
szárokat. Pedig ott van az az ezred, melynek én 
vagyok a tulajdonosa; láttam őket Bécsben; 
sokkal jobban ülik meg lovaikat, mint ti, ügyet
len kutyák ! 

És mintha csak a sors úgy akarta volna! 
Vácznál ugyanazon muzulmán cserkesz lovas
ezredet ugyanazok a czár nevét viselő huszárok 
csúfosan megverték. Bebutov herczeg ezredes 
részt vett a szerencsétlen ütközetben, és meg
emlékezett a czár szavairól. Visszafelé már 
nem vezette embereit, mert az egész ezredből 
alig maradt valami 80 ember, s ezeket Büdiger 
tábornok küldöncz-szolgálatra használta tu
lajdon hadtestében a hadjárat végéig, mi
kor aztán összesen 17 ember került haza hír
mondónak. 

Midőn a beavatkozásra szánt csapatok nagy 
része Varsóban táborba szállt, a czár egész ka
tonai kíséretével szintén oda utazott, hogy az 
előkészületekben tevékeny részt vehessen, más 
részről pedig, hogy a német megbízottak vele 
könnyebben érintkezhessenek. A szokatlan lát
vány nagy benyomást tett a különben is ideges 
uralkodóra, ki lassanként abba a gondolatba 
élődött bele, hogy seregét valamely hatalmas 
ellenség ellen kellend vezetnie. Ezen ellenség 
Oroszországot fenyegeti, életére tör, hatalmát 
tönkre akarja tenni. Ezen meggyőződésnek nem 
egy izben adott kifejezést. Sokan azt hitték, 
hogy nem oda megyünk, hova hívnak, hanem 
másfelé, egészen másfelé. Mindenki ösztönsze
rűleg érezte, hogy itt az idő, melyben Orosz
ország misszióját a keleten keresztül viheti. 
Ennél kedvezőbb alkalom még nem volt, és — 
nem is lesz. Végzetes napokat éltünk Varsóban. 

í Minden egyes érkező ezredet úgy fogadtunk, 
mintha csakis az hiányzott volna a nagy terv 
kivitelére. A lelkesedés majdnem rajongássá 
fajult. Egyetlen egy szóra, az egész nemzet 
fegyvert fogott volna a láthatatlan ellenség ellen. 
De nemsokára a fanatikus lelkesedés végképen 
elmúlt. 

Kajánszemü, kicsinylő vonásokat mutató ide
gen tábornokok és törzstisztek végig járták a 
roppant kiterjedésű tábort, ügy tetszett, mintha 
azt akarták volna belőlünk kinézni, vájjon mit 
érhetnek fegyvereink, mire lehetünk képesek. 

Tüzérségünk akkoriban erős fogatokon kivül 
nem igen sokat mutatott ódonszerű ágyúival. 
Ezen akadt meg tehát az idegen urak szeme. 
Végig tapogattak minden egyes üteget, kinyi
tották a lövegtartókat; csakhogy a puskaport 
meg nem kóstolták. A lovas ütegek nagyon ne
hezek, a gyalog-ütegek nagyon könnyük voltak 
nézetük szerint. Jobb lenne — úgy mondák, ha 
tüzérséget és lovasságot minél kevesebbet, de 
annál több gyalogságot vinnénk a lázadók ellen-
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Pedig ép a magyar tüzérségen s lovasságon nem 
tudtunk erőt venni. , • A , , , 

Az volt a szerencse, hogy a megbízottakkal 
eljött néhány alantas tiszt oroszul épen semmit, 
francziául pedig nagyon keveset tudott, s így az 
ilyen alkalommal előforduló eszmecserék elma
radtak, mert különben valószínűleg keserves 
megfejtések kerültek volna felszínre. így csak 
annyit vehettünk ki, hogy nem igen tetszünk, 
azaz nem tetszenek szegényes egyenruháink, 
ódonszerű fegyvereink. A kozákságot, apró, rosz-
szul gondozott lovain, úgy nézték, mint valami 
madárijesztőt; csúnya, de ártatlan, jó lesz a lá
zadó faluk és városok felegetésóre és kifosz
tására. 

És ez igy tartott valami két hétig a sereg 
nagy ámulatára, mig csak ki nem tudódott, hogy 
hát tulajdonképen mások segítségére megyünk 
messze földre, emberfalók, vad rablók ellen. A 
ki tehette, kerített magának valahol egy térké
pet, melyből aztán nagy nehezen kitudtuk, merre 
van Magyarország. Ennél többre nem igen ment 
tudományunk. 

Volt köztünk néhány világot látott ember, kik 
Parisban, sőt Londonban jól kiismerték magu
kat, de Magyarországról egyikük sem tudott egy 
szót sem. 

A sereg örömittas hangulata végképen meg
szűnt ; emberfaló rablók ellen harczolni nem va
lami dicső dolog; legyen az ellenség bár velünk 
egyértékű ! Ez volt a véleménye mindnyájunk
nak, midőn tudtunkra adatott a sok készülődés 
czélja. 

Franczia és angol lap akkoriban nagyon ke
vésjárt Varsóba, hol most sem igen találhatók, 
de azért egy-két példány mégis oda vetődött s a 
véletlen ugy akarta, hogy az osztrák-magyar vi
szály nyomán kitört fegyveres lázadás leírását 
tartalmazó czikkek kerültek kezeinkbe. Az egyik 
franczia lap — ha jól tudom, a«Journ. des Débats 
volt •— elősorolta az osztrák hadsereg hadi rend
jét, mely a magyarok ellen harczolt, s evvel kap
csolatban bemutatta a lázadók seregét is. Fel
tűnt a számos tüzérség, mely rablóknál nem 
szokott különben előfordulni. Voltak műszaki 
csapatok, utászok és hidászok, főhadiszállás, ve
zérkari tisztek, egy szóval minden tartozékai 
egy rendes hadseregnek. Midőn aztán a lap tu
dósítója felsorolta mindazon kisebb-nagyobb 
összecsapásokat, melyek többnyire a német csa
patok vereségével és visszavonulásával végződtek, 
az egész dolog ugy tűnt fel előttünk, mintha va
lami meseszerű regényt olvastunk volna. A ne
vezetes katonai czikk avval végződött, hogy a 
németek idegen segitség nélkül nem lesznek ké
pesek a lázadók elnyomására, vagyis más sza
vakkal : mig az oroszok magukat közbe nem ve
tik, a németek czélt nem érnek. 

E hir villámsebességgel terjedt el az egész se
reg tisztikarában, s midőn a «Journal des Dé
bats » ama száma a sok kéz között nyom nélkül 
eltűnt, a czikk nagyon sikerült fordításban sok 
száz példányban előkerült. Eleinte magasb kö
rökben nem igen törődtek a dologgal, de utóbb 
kellemetlen kontroversiák fordultak elő magasb 
rangú orosz tisztek s az osztrák bizottság néhány 
tagja között, mikor aztán legmagasb parancsra 
a czikk olvasása és terjesztése halálbüntetés 
terhe alatt megtiltatott. Az olvasás tehát meg 
volt tiltva, de az élőszóval való közlést nem le
hetett megakadályozni, s igy rövid idő alatt a 
sereg nagyobb része tisztában volt magával az 
ügyek állásáról. 

A német urak rágalmazásnak, koholmánynak, 
s czelzatos rosszlelkü hazugságnak nevezték a 
külföldi lapok közleményeit, s midőn többen bi
zalmas hangon azt a kérdést intézték hozzájuk, 
n°gy hát tulajdonképen miért találják szüksé
gesnek a részünkről való beavatkozást, olyan
formán válaszoltak, hogy a segély tulajdonké
pen a czár által levén felajánlva, csakis a 
legnagyobb szükség esetében fog igénybe vétetni. 
Hallottunk ezenkívül más értelmű feleleteket is, 
nanem az igazságot senki sem akarta megmon-

a m- A Varsóban tartózkodó porosz tisztek, kik 
valószínűleg magas utasítás folytán gyakran 
megfordultak a táborban, nem törődtek az osztrák 
reszröl kifejtett nézetekkel, hanem bizalmas kö-
M í 0(*a nyüatkoztak, hogy erélyes és elszánt 

védelemre számítanak, annyival is inkább, mivel 
túlerő láttára a lázadók a legnagyobb elkese

redettséggel fognak harczolni. 
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IRODALMI TÁRSASKÖRÖK E SZÁZAD ELEJEA. 
Fáy egész önérzettel hivatkozik arra, hogy 

visszaemlékezéseinek főgyönyörét azon rokon
szenv képezte, a melylyel gr. Széchenyi István
tól és Kazinczy Ferencztöl kezdve a legújabb 
politikai, irodalmi és társadalmi notabilitásokig 
mindenkor dicsekedhetett. 

Bendkivül érdekes, a mit ezen notabilitások 
összejöveteleire nézve Toldy Ferencz feljegyzett, 
mint olyan, a ki mint szem- és fültanu legutoljára 
maradt közülök, s a mely jelenség úgy a köz
szellem, valamint a magyar tudományos Akadé
mia és Kisfaludy-Társaság alapításának bővebb 
megértésére nézve főfontossággal bír. 

A Bessenyei György által Bécsben alapított 
magyar társaságot itthon 1787 óta a kassai 
magyar társaság ellensúlyozta; illetőleg a köz
szellemet ébren tartotta. Az élén Bacsányi János 
állt, egy zala-megyei ifjú, ki báró Orczy Lö-
rincznek István nevezetű jogász fiát tanította s 
Kazinczy Ferenczczel Kassán a «Magyar Mú
zeumi)-ot indította meg, azonban mind a kettőt, 
mint a Martinovics-féle összeesküvés részeseit, 
elitéltek, Bacsányit ((önvédelmében elárult ve
szélyes elveiért» egy évi várfogságra, Kazinczyt 
ellenben két álló esztendőre. 

Az első magyar sálon Pesten a gróf Beleznai 
Miklós tábornok özvegyének, b. Podmaniczky An
nának házában nyilt meg; Kármánnak, a «Fanni 
hagyományain költőjének indítványára engedte 
át termeit a gróf, a kivel Kármán benső barát
ságban állott. 

Szükkörű s rövid életű volt mind a «kassai ma
gyar társaság*, mind a gróf Beleznai otthonja; 
de a szellem, a mely bennök lábra kapott, hosz-
szu életű ; a mennyiben az itt kifejlett hazafiság 
élénk érzetet átplántálták iróink és művészeink a 
XIX. század eszméi közé, a melynek, Istennek 
jóvoltából, immár az utolsóelőtti tizedjétöl is 
búcsúzni készülünk. 

A magyar irodalmi világ éltető lelke a Fáy 
ifjúkorában gr. Teleki László kir. táblai bíró 
háza volt, majd a Kulcsár István, Vitkovics 
Mihály és Bártfay László házai, majd végre a 
Fáy családi tűzhelye. 

Gr. Telekiéknél a Marczibányi-küldöttség tag
jai voltak a rendes vendégek s a ((Tudományos 
Gyűjteményi) budapesti dolgozótársai, a kikről 
Toldy egész elragadtatással emlegeti, hogy míg 
a gróffal izgatott vitákat folytattak a régi tör
ténetek s az akkor felmerült két rendbeli pro
testáns vallásfelekezet egyesülésének czélirányos-
sága fölött, az alatt «a fullánk nélkül is elmés 
Fáy a joviális Szemere Pállal» abban keresték 
boldogságukat, hogy a ház asszonya melegítő és 
nemesítő szelleme enyhén egyenlíté ki a nézet
eltéréseket. Ez volt az a fenséges hölgy, a kinek 
elhunytát épen úgy meggyászolta a magyar tu
dományos Akadémia, mint a Carolina Auguszta 
császárnéjét, a ki levelezett vele s a kit a nádorné 
barátságára méltatott. 

Kulcsárnál az 1821-ben elhalálozott gróf Te
leki háza törzsvendégei adtak egymásnak talál
kát; itt dolgozták ki a «Tudományos Gyűjte
ményi) tervét, s itt indítványozta Kisfaludy 
Károly a maga ((Auroráját)), habár a költészet 
iránt való élénkebb érzéket az ember itt hiába ke
reste, annak tanyája 1808 óta, de 1812-től 
kezdve rendesen, a Vitkovics Mihály kereszt-
utczai (ma zöldfa-utczai) háza volt, a belváros
ban, a hol a néhai Eévai Miklós tanítványai 
gyűltek össze. Itt volt a Kazinczy pesti triásza, 
melyet a mester maga nevezett annak s a hol a 
házi gazdán és Horvát Istvánon kivül az apai 
háztól annyi önbizalommal Pestre került Sze
mere Pál volt a «fűherben» a harmadik — mon
daná a maga irmodorában Fáynk. 

Ez a kör — Gyulai szerint — három eszmé
nek volt képviselője: védte és terjesztette Eévai 
nyelvészeti rendszerét, Kazinczy nyelvújítását és 
a szintén Kazinczy által megindított költői új 
iskolát. Horvát ehhez még egy nagy érzést csa
tolt, a nemzeti önérzetet, mely ős-történelmünk 
nemzetiesb felfogására vezette, lassanként egész 
a rajongásig. 

1812 óta ez a család volt a pesti és ide fel
ránduló magyar irók központja, miután azon 
évben vette el «Theodoráját» Vitkovics. A szel
lemes társaság nem egyszer vitázott széptani és 
nyelvészeti kérdések fölött, a komolyságra olykor 
tréfa és élez következett s a piros egri bor mel
lett a házigazda: az ;egri szerb lelkész fia, nem 

Findura Imre «Fáy András élete és müveii czimü 
művéből. 

egyszer dalokat zengett, így többi közt a «Ne 
menj rózsám a tarlóra • . . . «Most jövök Arad
ról*. . . az ő nótái, a mikhez a szerb guszliczán 
kedves hangokat csalt ki, s szépen tudván éne
kelni, rá-rázendített egyet hol a magyar, hol a 
szerbusz dalokból, a hogy azokat ő maga az 
((Aurorában» elkeresztelte. 

Fáy nem egyszer kedélyesen emelte a feszte
lenül mulató társaságot úgynevezett dévaj köl
teményeinek elszavalása által, a mik között mi 
az «AsszonygyülölŐt» ismerjük, Tóth Lőrincz 
különösen «A nyulak instantiája» czímüt. 

Bártfay Lászlónak, a gróf Károlyi György bi
zalmas emberének házát 1826-ban rendezték 
irodalmi központtá. Bártfay korán elhalt, fiatal 
özvegye, Mauks Josephin, számos zemplón-me-
gyei családdal állott rokonságban, így, mint 
önkényt következik, Fáy András is ismeretségben 
állt velók. 

A Balonélet természetes kifejlődését különösen 
azon körülmény gátolta, hogy magyarul se a 
főrendi nők nem tudtak, se a pesti, budai pol
gárság, s a megyei táblabirák és irók körein kívül 
a társalgás németre fordult s a bécsi meg pesti 
mágnáskörökben azt képzelte az ember, hogy 
fiakkeresek közé keveredett. Nemesebb hangot 
Széchenyi akart adni a társalgásnak, mi végből 
ebédeket és estélyeket rendezett, a hol az ország 
minden rendű kitűnőségei találkoztak. 

Pest-vármegye közgyűléseit rendesen a négy 
országos vásár alkalmával tartotta, midőn aztán 
a fellendült nemzeti önérzet következtében a 
kapaczitálás élénkebb s a reformeszmék követe
lése hangosabb mérveket öltött — a mint a 
reform — például 183l-ben a kholera-járvány al
kalmával is — a bécsi kormány részéről folyton 
halasztást szenvedett: a tér a zöld asztal mellől 
a társalgási egyletek és kaszinók zselyeszékeire 
került, a melyek első indítványozója Széchenyi 
István volt ugyan, hanem — a mint Fáy önélet
írásából látjuk — joggal követelhet ő magának 
részt úgy a budapesti «Nemzeti Casino», vala
mint a «Kör» alapításának érdeméből. 

Gróf Széchenyi az 1825-iki országgyűlésen 
60,000 frtot ajánlott fel a magyar tudós társa
ságra, s ez lassanként testet volt öltendő, majd
nem egyszerre nyilt meg a Vitkovics-körből kiin
duló * Kisfaludy-Társaság »-gal, melynek tevé
kenységét azonban Kölcsey alig érte meg, a 
lánglelkü Kazinczy pedig épen nem. 

EURÓPAI BIRTOKOK AFRIKÁBAN. 
Egy tekintet a világ térképére meggyőz arról, 

I hogy a földgömb lakható részének több mint fe-
| lét európai államok és azok birtokai foglalják el. 

Az ezeken a területeken élő népesség pedig 56 
százalékát teszi ki a föld összes lakosságának. 
De mig a többi világrész s maga Ázsia is félig, 
az európai czivilizáczió előtt tárva áll, addig 

! Afrikában az európai gyarmatosítás eddig legke-
i vesebb előmenetelt tudott tenni, daczára annak, 
! hogy legközelebb fekszik Európához, s hogy 
! partjain a görögök és rómaiak virágzó gyarma

tokat alapítottak, melyeknek nyomai a Nílus vi
dékein s az atlanti tenger partvidékén még fenn
maradtak. 

Európa afrikai birtoka ma a Kongó meden-
czéje kivételével, melyből csak most kezd euró
pai telep alakulni, tényleg nem több az egész 

I terület 9 százalékánál s a népesség 6 százaléká
nál. Egész Afrika politikailag négy nagy terü
letre osztható. Első a mohamedán Afrika, bele
értve Marokkot, Egyiptomot, s a török birtoko
kat, a zanzibari szultánságot és a Saharát, má
sodik a ket benszülött keresztény állam, keleten 
Abyssinia s nyugaton Libéria néger köztársaság, 
harmadik a még pogány törzsek által lakott 
nagy terület, s negyedik végül az európai gyar
matok. Legnagyobb és legnépesebb ezek közt a 

1 még felkutatlan s pogány bennszülöttek által la-
; kott rész, s utána a mohamedán terület, mig az 

európai birtokok között Francziaország az, a 
: mely első helyen áll, ugy területi nagyság, mint 
! népesség dolgában, utána Anglia s harmadsor-
' ban Portugália következnek, s a legkisebb hódítá

sokkal Német-, Spanyol- és Olaszország fejezik 
i be a sort. 

Németország csak 1884-ben tűzte ki zászlóját 
• Kamerunban, s ma már 60,000 négyszög-mérföld 

területen 50,000 német lakik. Olaszország még 
csak most akarja megvetni lábát Abyssiniában 
s Tripoliszban, ellenben Francziaország már 
Tunis elfoglalására gondol, a mely lépése most 
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Olaszország, részéről ugy látszik, megtorló rend
szabályokat von maga után s ez a versengés 
azon a ponton áll, hogy a két szembenálló hata
lom flottái között kerüljön eldöntésre. 

Francziaország magatartása Afrikában elég 
alkalmas arra, hogy a többi európai érdekek 
czirkulusait zavarja, mert ujabb időben mind 
jobban igyekszik hatalmi körét Afrikában is ki
terjeszteni. Szenegambia, mely Faidherbe tábor
nok erélyes és bölcs kormányzása alatt kezdett 
virágzásra jutni, ma azon a ponton áll, hogy 
egy franczia Nyugat-indiává legyen. Katonai 
expedicziók indultak utóbbi időben a Felső-Ni
gerhez, hol Bamahoban már franczia erősség 
van, vasút áll készülőben a felső Senegáltól s 
daczára a bennszülött törzsek ellenséges érzüle
tének, Francziaország birtokai mind jobban kon
szolidálódnak. Hasonló nagyratörő tervei vannak 
Francziaországnak az Ogove és a Kongóval 
szemben, hol fennhatóságát a Kongó balpart
ján Brazzaviliétől felfelé akarja kiterjeszteni, és 
Madagaskarral szemben, hol a hovák remény
teljes keresztény államát romlással fenyegeti. 
Mindezt főkép Angliának és Portugáliának ro-

prómű Napóleon-kalapos udvari kocsis es laka] 
láttára megállottak s meglepetve mondák: «Ni 
a kis királykisasszony a dadájával !• 

Mert úgy volt, hogy a budai várban született 
Mária Valéria kis főherczegnőt gyakran kiko-
csikáztatták a fris levegőre s ilyenkor mindig 
mellé adták a dajkáját, hogy közel legyen neki 
az ebédje. Juhászné asszonyom, a kiválasztott 
dada, oly büszkén ült abban a határban, oly 
szeretettel nézte azt a kis teremtést — senki se 
volt nála boldogabb. Piros kendővel volt bekötve 
a feje, fekete selyemmel a dereka, villogó bogár 
szeme, szép piros orczája messzire hirdeté, hogy 
őt találták a legépebb, legegészségesebb paraszt-
menyecskének sok száz és száz között, méltónak 
arra, hogy tejével táplálja a király gyermekét. 

Hanem azért a magáénak sem volt oka a pa
naszra, hogy netalán tán rövidséget szenved. El 
volt az is látva jól. Szépen fejlődött, nevekedett 
a királyleány és paraszt-leány is, a mikor a 
dajkát az előbbitől elválasztották s a paraszt
leány visszakapta édesanyját. A királyi mama 
kegyeivel elhalmozva eresztették vissza család
jához Aszódra s attól kezdve a két tejtestvér 

Az egykori dajka nem oly piros-pozsgás, kacz. 
kiás menyecske már, mint akkoriban volt, tisz
tes, szelíd képű asszony, a ki imádságos könyvét 
is levétette, hogy jelezze jámbor, istenfélő voltát 

A három fénykép másolatát, melyek népvise
leti szempontból is érdekesek, ez alkalommal mi 
is bemutatjuk olvasóinknak. 

EGYVELEG. 
* Macska és kigyó, A radosai erdőben nemrés 

számosan gyönyörködtek egy véres harczban macska 
és kigyó között. A macska volt a támadó és sokszor 
ugrott a kigyó felé, mely sziszegve emelkedett fel s 
mereven nézett ellenségére, mig végre a kígyónak 
nyakát ketté haraphatta. A harcz soká tartott s oly 
izgatottak voltak, hogy a közvetlen mellettök álló 
embereket észre sem vették. 

* A gyümölcsök és főzelékek konzerválása Kali
forniában a jelen évtizedben háromszorosra emelke
dett. 1887-ben már közel egy millió ládával küldtek 
külföldre. 

* Az orosz theát rendkívüli mértékben hamisít
ják. Moskvában egy rendőri vizsgálat alkalmával 
44 thea-kereskedő közül négynél a thea még füvek-

JUHÁSZNÉ, MÁRIA VALÉRIA KIRÁLYKISASSZONY 
DAJKÁJA. 

vására, mely utóbbinak pedig igényei a Kongó 
alsó folyására nem csupán azon alapulnak, hogy e 
folyót ő fedezte fel száz évvel ezelőtt, de alapul
nak a bennszülött főnököktől kapott területi 
engedményeken s Francziaország és Angliával 
kötött szerződéseken is. 

Mindezekből látszik, hogy a helyzet a gyar
mati politikában mindjobban bonyolódik, s 
nem lehetetlen, hogy hamarabb megkapjuk a 
tengeri háborút, mint a szárazföldit, ha az ez 
irányban történő ujabb lázas készülődéseknek 
hitelt adhatunk. 

A KIRÁLYKISASSZONY TESTESTVÉRE. 
Hogy eljár az idő! 
Mintha csak néhány hét választana el bennün

ket attól az időtől, oly élénken él emlékezetünk
ben az a mosolygó kedves kis baba, a ki fehér, 
dudoros capuchonnal a fejecskéjén kikandikált 
az udvari hintó üveg-ablakán, mikor ez a sugár
úton végig robogott. Hogy érdekelték az épülő 
paloták, mily kedvesen nézett az arra menőkre, a 
kik a nagy bundás,«ágyú-csizmás,» széles ezüst-

A KIRÁLY-KISASSZONY TEJTESTVÉRE ÉS ENNEK VŐLEGÉNYE. 

Koller Károly tanár fényképei után. 

külön növekedett s eladó leánynyá serdült föl 
mind a kettő. 

Kettejök közül azonban a Juhász-leánynak 
kötik be először a fejét, mert a főherczeg-kisasz-
szony tejtestvóre immár menyasszony. Egy 
aszódi legény, jómódú gazdának a fia viszi ez 
őszszel az oltár elé. Természetes, hogy az örven
detes családi eseményt illő tisztelettel adták 
tudtára a királyasszonynak s Mária Valéria fő-
herczegkisasszonynak is, a kiknek nevében a 
felséges asszony magyar társalkodónője, Ferenczy 
Ida kisasszony válaszolt, azt is megírván nekik, 
hogy ránduljanak föl a fővárosba, keressék föl 
Koller Károly tanár fényképészeti műtermét s 
vétessék le magokat ugy a fiatal pár, mint az 
örömanya s küldjék föl arczképüket a királyasz-
szonynak. Ugy is cselekedtek, elvivén magokkal 
a Kollernek szóló levelet is, melyből ez meg
lepetéssel értesült, hogy a vőlegényt, a meny
asszonyt és ennek anyját az udvar számlájára 
kell levennie. 

A képek immár elkészültek s mikor az udvar 
Gödöllőre költözik, akkor fogják elvinni ők sze
mélyesen. A menyasszony jól megtermett, kerek 
arczu leányzó, a vőlegény nyalka fiu. 

kel volt vegyítve s ötnél oly theát találtak, mellet 
már előbb használtak. Volt oly hely is, hol a rendőr
ség egy csomó szemétládát talált, melynek tartalma 
egyenesen a thea keverésére volt szánva. 

* Bankjegy darabok összeszedése. Az Egyesült-
államok pénzügyminisztériuma egyes ügyes nőket 
alkalmaz csupán a czélra, hogy az elrongyolva vagy 
megégve beküldött baDkjegydarabokat összerakjak. 
Ezek a nők néha bámulatos munkát végeznek. Egy 
Missouriban, Sadalia mellett lakó kereskedő nem rég 
papír rongyokat küldött be, melyek állítólag 1200 
dollárt érő bankjegyek maradványai, még pedig 
oly bankjegyekéi, melyeket az egerek összerágtak. A 
nők páratlan türelme s ügyessége folytán sikerült a 
kárt annyira megállapítani, hogy a kereskedőnek 
1100 dollárt kifizettek. Más esetben 10,000 doltór 
egészen alaktalan széntömeggé vált, s itt is sikerült 
csaknem az összes bankjegyek létezését konstatálni' 

* Színházi kiállítást rendeznek jövő évben Lon
donban az agg színészek menedékháza s a szinéez-
árvák épülete javára. A kiállításban Európa és Ame
rika nevezetesebb színházépületeinek mintái lesznek 
együtt, továbbá színházi jelmezek, hires színészek 
arczképei, kéziratai, a színház berendezésére von»t_ 
kozó iparczikkek gyűjteményei. Lesznek egyes képek 
is Shakespeare nevezetesebb jeleneteiből s a szabad
ban idylli csoportozatok kiállítása. 
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AZ ELSŐ MAGYAR SZÍNIGAZGATÓ EMLÉKE. 
E bó S-ikán a kegyelet díszes emlékkővel jelölte 

meg Kelemen Lászlónak, az első magyar színigazga
tónak már-már elfeledett sírját a csanád-palotai 
temetőben, s külön emlékkövet állítottak Palota 
egyik terén is. Képviselve volt ott Arad és Makó 
városok értelmisége, a főváros irói és művé zi világa, 
a vidéki színészet. Az ünnepély három részből állt, 
s három helyen folyt le : Aradon, Csanád-Palotán és 
Makón. 

A fővárosból utazott irók és művészek e hó 7-ikén 
érkeztek Aradra, hol a színházban díszelőadás volt, 
mely minden tekintetben jól sikerült. P. Márkus 
Emília, Pálmai Ilka és Szilágyi Arabella szereplése 
élénk tetszésben részesültek s mindhárman meg
jelenésükkor szép bokrétákat kaptak. Az országos 
színi nyugdíj-egyletnek ez előadásból 800 frt tiszta 
jövedelem mRradt. Másnap reggel Aradról külön 
vonattal Csanád-Palotára rándultak a vendégek, kik
hez naey közönség csatlakozott. Ott voltak Aradról: 
Boros Béni orsz. képviselő, Vásárhelyi Béla vasúti 
igazgató, dr. Takácsy Géza megyei főjegyző, több 
szerkesztő, az aradi Kölcsey egylet küldöttei; to
vábbá a temesvári szinügv-gyámolító 
egylet képviseletében Jakabfv törvény-
i zéki biró, Lázár Ernő volt orsz. kép
viselő, dr. Bayer, a Kisfaludy-társulat 
képviselője, Feleld Miklós, Bényei Ist
ván, dr. Vályi a budapesti szini egyesü
let képviseletében; Náilay Ferencz a 
nemzeti színház, E. Kovács Gyula a 
kolozsvári színház részéről, az aradi 
színtársulat számos tagja. Útközben 
Csanádmegye határán, a battonyai vas
útállomásnál Török Imre, Csanádmegye 
főügyésze a megye nevében meleg sza
vakkal üdvözölte az ez alkalomra le
rándult művésznőket és művészeket, 
mire Feleki Miklós mondott köszöne
tet. Itt Lonovics József. Csanádmegye 
főispánja várta a társaságot, ahhoz csat
lakozva. 10 órakor Cs.-Palotára beér
kezve a feldíszített állomásnál nagy 
közönség zeneszóval fogadta az érke
zőket. A csanádmegyei rendezőbizott-
sag élén a fényes múlttal biró mű
vésznő, Lonovicsne' Holldsi Kornélia, az 
ünnepély védasszonya, dr. Meskó Sán
dor alispán bizottsági elnök, Dobrányi 
Ádám főszolgabiró, Kristoffy József fő
jegyző, Justh Gyula képviselő s több 
megyei bizottsági tag csatlakoztak az 
ünneplő közönséghez. 50 szebbnél szebb 
fogat, 24 fehérbe öltözött leányka várt 
itt az érkezőkre, kik mozsár-dörgések 
közt vonultak a temetőbe, hol a Kele
men László sírhantjára a rokonok részé
ről vörös márványbót állított gyönyörű 
sírkeresztet Bényei István a magyar szi-
nészegyesület nevében megkoszorúzta. 
10 órakor a templomban ünnepélyes 
szent mise volt, mely után a templom 
előtti téren felállított, a magyar szin-
egyesület által világosszürke tiroli csi
szolt márványból készíttetett piramis-
alakú emlékkő ünnepélyes leleplezése 

vtörtént, melyen a következő felirat olvas
ható : «Kelemen Lászlónak, az első ma
gyar színigazgatónak (1760—1814) em
lékezetére a magy. szinészegyesület 1888. 
szeptember 8-án.» A Kölcsev-himnusz 
eléneklése után a szobor előtt E. Ko
vács Gyula tartott hatásos emlékbeszé
det, mire Bényey István részéről a szobor ünnepé
lyesen átadatott Cs.-Palota községének. 11 órakor 
indult a vonat Makóra. Útközben Apátfalva földí
szített állomásánál Sümegi Lajos üdvözölte Lo-
novics-Hollósy Kornéliát s a résztvevő művésztár
saságot, mely innen Makóra érkezett, hol Lonovics 
főispán ebédje gyüjté össze a társaságot, melyre a 
város előkelősége is hivatalos volt. Este színházi 
előadás következett, aztán a város társas vacsorája 
és tánczvigalom. 

Az ünnepély védasszonyát, Lonovicsne-Holldsy 
Kornéliát az egész ünnepélyességek alatt megtisz
telő figyelemben részesítette mindenki. A kitűnő 
művésznőt a fiatal színésznők vették körül, s ő 
tapasztalhatta, hogy a művészete iránti tisztelet 
mennyire összeolvadt a személye iránti nagyra
becsüléssel. 

NEMZETI LOBOGÓK. 
Az ujabb időben nagy virágzást ért heraldikai 

tudományoknak egyik nélkülözhetlen segéd
eszköze a lobogók és országszinek ismerete is. 
A fogalomzavar, mely ezen a téren ma még 
uralkodik, nem csak monarkhiánk bonyolódott 
összetételében szolgáltat okot mindegyre helyre

igazításokra, de másutt sem biztosit mindiga 
tévedések ellen. Heraldikai szempontból nem is 
oly egyszerű dolog korrektül fejezni ki egy or
szág vagy uralkodó család történeti színeit, 
annyival inkább, mert a kettő nem ritkán egé
szen különböző. Nálunk például több helyt a 
fehér-sárgát katholikus egyházi színnek tartják 
s mint ilyet, ünnepségeken széltében használják, 
holott ez épen nem az egyházállam, hanem csak 
a pápa, mint világi uralkodó színe. Nem lesz 
tanulság nélküli tehát sorra venni és jellemezni 
a ma használatos lobogó-színeket, mint heral
dikai jelvényeket. 

Anglia hadizászlója fehér, négy mezőre osztva 
egy vörös Szent György-kereszttel, melyek közül 
a felső belső az úgynevezett Union-Jack-ot mu
tatja, azaz Szent-György vörös keresztjét kékben 
(Anglia), Szent-András (Skóczia) diagonalis vö
rös keresztjét s alatta Szt. Patrick (Irland) fehér 
keresztjét. Az Union-Jack tehát a három egye
sült királyság jelvénye, s előfordul az egészen 
vörös kereskedelmi lobogó szögletmezejében is. 

Angliából származott át az a szokás Ameri
kába, Scéd-Norvégiába és Németországba is, 
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hogy a szövetségi viszonyt ily módon juttassák 
kifejezésre. Mindez országok lobogóin — Német
országnak azonban csak hadi lobogóján — van 
egy külön szögletmező, mely a foederalis viszonyt 
tünteti fel. De még más közösséget is mutat 
Svédország, Norvégia, Dánia és Németország 
zászlója az angol lobogóval. Mindannyin egy 
kereszt fut végig, és pedig az angolon vörös a 
fehéren, Dániáén fehér a vörösön, Németor
szágén fekete a fehéren, Svédországén sárga a 
kéken s Norvégiáén kék a vörösen. Ilyen keresz
tet látunk még Montenegró lobogóján (vörös a 
fehéren) s Domingoén (fehér kereszt, kék- vörös 
koczkás alapon). Srájcz fehér keresztje vörösön, 
szintén ehhez a rokonsághoz számitható. 

Mikor Amerika függetlenségi harczát az anya
ország ellen megkezdette, akkori tartományainak 
száma szerint tizenháromszorosán vörös fehérrel 
sávozott zászlót választott. Az Union-Jack meg
maradt benne s csak mikor az anyaországtól 
végkép külön vált, léptek a kék szögletmezőben 
a keresztek helyére fehér csillagok s pedig annyi, 
a hány államot a szövetség foglal magában, je
lenleg 39. Ez magyarázata az amerikai lobogó 
síar-jainak es .sfn'pe-jainak. 

Amerika lobogóját főkép a déli államok vették 

mintaképül. Chile zászlója p. o. nem egyéb az 
amerikai egyszerűsítésénél, csak egyszer sávo
zott fehér-piros, kék szögletmezejében csak egy 
csillag van, Salvator állam csupán a színeket 
fordította meg, a szögletmezö vörös, benne a ki-
lencz tartomány kilencz csillagával, s kilencz 
kék-fehér sávval. Urugay szögletmezeje fehér, 
arany nappal, a mely a szabadság jelképe s ti
zenhárom sávval Argentína államnak, a melyhez 
korábban tartozott, kék fehér színében. Libéria, 
Haivai s Oranje is erre a mintára készítették 
lobogóikat; Oranjenál például a szögletmező 
vörös-fehér-kék: a hollandi anyaállam színei, a 
két esik pedig fehér-narancsszinü (Orange). 

Európában csak Görögország követte az ame
rikai tipust, melynek zászlója kilenczszer kék-
fehéren sávozott (első bajor eredetű királyának 
szine.) Kék szögletmezejében fehér kereszt áll, a 
török félhold ellensége. 

Külön csoportot képeznek a trikolor zász
lók, melyek között legrégibb a németalföldi (vö
rös-fehér kék) és a magyar (vörös-fehér-zöld.) 
A franczia trikolor tulajdonképen az ó-franczia 
fehérnek Paris városa színeivel, a kék-vörössel 

való kapcsolata, s mindjárt a nagy 
forradalom után merült fel. Míg azon
ban az előbb említett két zászló színei 
vízszintesen állnak a rúdra, a franczia 
háromszín jellege az, hogy függélye
sen, azaz párhuzamosan vonul a 
rúddal. Ez a típus a római népek tí
pusának is nevezhető; legalább ugy 
találjuk, hogy szintén a színek me
rőleges iránya jellemzi a többi római 
népek trikolorjait, a belgát (fekete
sárga-vörös, Brabantszinei), az olaszt 
(zöld-fehér-vörös), s a románt (kék
sárga-vörös). Ide tartozik Mexikó lo
bogója is (zöld-fehér-vörös), s a dél-
amerikai államok közt Guatamaláé 
(kék-fehér-kék), Ecuadoré (fehér
kék-fehér) s Perué (vörös-fehér-vö
rös). Merőleges irányban osztják a 
zászlót a következő kettős színek is : 
Portugál (kék-fehér, közepén a czi-
mer) és Andorra (sárga-vörös.) 

Gyakoribb a színek vízszintes fek
vése, a minőt a magyar és német
alföldi trikoloroknál láttunk. Hason
lók ezekhez Paraguay államé (vö
rös-fehér-kék) , közepén czimerrel, 
Venezueláé (sárga-kék-vörös), Bolí
viáé (sárga-piros-zöld). Oroszország 
hadizászlója ugyan egy kék ferde 
Andráskeresztet mutat fehéren, de 
kereskedelmi zászlója szintén triko
lor: fehér-kék-vörös. Szerbiáé vörös
kék-fehér, Bulgáriáé pedig fehér
zöld-vörös. Az is csak az elősorolt 
három szláv lobogónál fordul elő, 
hogy a fehér szin szélről essék, nem
zeti zászlónk tudvalevőleg korrektebb 
szinhatással középre helyezi. 

Vannak trikolorok, melyek színeik 
különös elhelyezésével tűnnek ki. 
Kolumbia lobogójának például felső 
fele sárga, az alsó vízszintesen kék és 
vörös félre van osztva. Costarica lo
bogójának alsó és felső harmada kék

fehér, a középső vörös. Nicaraguáé kék-fehér
vörös-fehér-kék. Luxemburg négy sávban vi
seli a németalföldi színeket: vörös-fehér-kék -
fehért. 

Sehol sem uralkodnak azonban oly zavaros 
fogalmak az állami színek felett, mint nálunk 
Ausztria-Magyarországon. S ez nem csoda, 
mert abban az államkomplekszusban, melyet a 
dualismus megteremtett, az állameszme nehezen 
találja meg egységes kifejezését. A fekete-sárga 
lobogó iránt főkép azon okból vannak a Lajtán 
innen aggályok, mert nem ismerjük el, hogy 
azok a dynastia színei lennének s ezért nem az 
uralkodóház legsajátabb jelvényeit, hanem Ausz
tria államjogi túlsúlyát látjuk benne illetéktele
nül kifejezve. Tény, hogy az uralkodó ház szinei 
nem a fekete-sárga, hanem a vörös-fehér-vörös 
s üyen szinű a monarkhia hadi lobogója is, a fe
hérben a házi czimerrel. Ellenben a kereske
delmi zászlónál már a magyar színek is helyet 
találnak, a vörös-fehér-zöld, a fehérben Magyar
ország czímerével. 

De a fekete-sárga tulajdonképen még Ausztriá
nak sem eredeti színe, hanem egy históriai té
vedés. A fekete-sárga, vagy inkább fekete-arany 
német birodalmi szín, s ily színűek voltak pél-
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dául régtől fogva azok a zsinórok, melyeken a 
német császári okmányok pecsétjei függtek. 
Csak az 1848 óta felülkerekedett demokrata 
szellem s a nagy-német törekvések helyettesi
tették a historikus szineket főkép a tanuló ifjú
ság kezdeményezésére a fekete-piros-sarga triko
lorjával. Maga a császári szin azonban meg- | 
maradt fekete-sárgának, sárga lobogón fekete I 
vaskereszt. Az uj német császárság aztán persze 
ismét érvényt szerzett a régi színeknek a forra
dalmi jellegű trikolorral szemben, melyet a biro
dalmi zászlón ismét a sárga szin cserélt fel, 
rajta fekete sassal, a tengerészeti lobogónál pedig 
a fekete-fehér és a Hanzavárosok vörös-fehéré
nek egyesített színei. 

A német hadi tengerészet lobogója ettől nem 
színben, csak a színek elrendezésében különbö
zik. Alapidoma a régi porosz hadiflotta lobogója, 
fekete sas fehéren, belső-felső szögletében (a mely 
a rud felől áll) a vaskereszttel. De 1867 óta az 
északnémet szövetségi viszonyt is kifejezésre 
kellett juttatni a lobogóban, s ez az özvegy Fri
gyes császárné terve szerint, angol mintára, a 
következőkép történt. A felső-belső szögletbe 
belehozták a szövetség színeit, a fekete-fehér-pi
rost a vaskereszt alá, s azután az egész lobogót 
egy fehér szélű fekete kereszttel négyfelé osztot
ták, ugy hogy a sas fehér érem közepette lebegve 
tűnik fel. Az 1871-ikiuj birodalmi alkotmány 
ezen csak annyit módosított, hogy a porosz sas he
lyébe a birodalmi sas lépett sárga érem közepette. 

A mi az egyes német államokat illeti, ezeknél 
feltűnő, hogy túlnyomólag kétszínű zászlóik 
vannak. Trikolorjai csak a következőknek van
nak: Mecklenburg (kék-fehér-vörös), Weimar 
(zöld-fekete-sárga), Schaumburg (kék-piros-fe
hér), a két Eeusz és Waldeck (fekete-piros-sárga). 
Általában a német színek közt ép ugy mint kül
földön a fehér és piros a legkedveltebb, melyek 
mindenike 13 szór fordul elő a 25 állam színei 
közt. Hessen és Lübeck lobogója csupán fehér
piros, Hamburgé és Brémáé piros-fehér, amazén 
fehér torony vörösen, emezé négyszer fehér
piros sávos s a rúd felöl váltakozó fehér és 
piros koczkasor. Ötször fordul elő a fehér és 
zöld együtt, s pedig a szász-thüringiai államcso
portnál s Anhaltnál, Altenburg szinei ellenben 
megfordítva zöld-fehér. Wúrttemberg uralkodó 
házának szinei fekete-sárga voltak, de ezeket 
Ausztriától való megkülönböztetésül ujabban 
fekete-pirossal cserélte föl. Bajorország lobogója 
fehér-kék, Schicarzburgé pedig kék-fehér, Baden 
és Lippeé sárga-piros, s ugyanaz Elzász és 
Loiharingiáé. Végre Braunschweig kék-sárga, 
Oldenburg kék-piros szineket visel, utóbbi piros 
keresztet kéken. 

Csupán két színt mutat három sávban a 
spanyol lobogó is (vörös-sárga-vörös) s az argen
tínai és hondurasi (kék-fehér-kék). Két viz-
irányos mezőre osztott ellenben a san marinoi 
(kék-fehér) és a hayti-i (kék-vörös). 

Brazília zöld zászlójában egy sárga négy
szög áll csúcsán a czímerrel; a mohainedán 
államoké pedig egyszerű vörös, így Marokkóé, 
Zanzibáré, míg a török és egyiptomi e mellett 
még a fehér félholdat s csillagot is viseli. Kivétel 
Persia, mely fehér mezőn, zöld szegélylyel, egy 
nap előtt lépdelő arany oroszlányt mutat. 

Soroljuk föl végül Khinát és Japánt, amazé 
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piros zászló sárga nappal, ezé fehér zászló piros 
nappal. A mellett a khinai hadilobogó sárga-kék 
czikk-czakkos mezőn kék sárkányt mutat, s az 
egyetlen a világon, mely háromszögletes. Siam 
a szent fehér elefántot mutatja pirosban, Mada-
gaskár sziget zászlója pedig egyszerű fehér, rajta 
arany betűkkel királynéja neve: Kanavelo. Leg
újabb lobogó a Kongó államé, kék, arany csil
laggal, legegyszerűbb pedig Monaco herczeg-
ségé, melynek szinei korántsem — rouge et noir, 
hanem tiszta fehér, rajta a czimerrel. B. 

Dr. HALÁSZ GÉZA. 
1816—1888. 

Közéletünknek egy buzgó, tevékeny férfiát 
vesztettük el múlt hó 22-én, ki egész késő öreg 
koráig megőrizte ifjúi kedélyét, élénk érdeklődé
sét a hazai közügyek iránt. Egyaránt rokonszen
ves munkása volt úgy a fővárosi, mint a várme-
megyei életnek s oly életerőt és szívósságot tanú
sított működésében, hogy abból ítélve még sok 
évet lehetett volna ígérni életének. 

Mint a Pestmegyében nagy tekintélyű s szé
lesen elterjedt dabasi Halász-családnak tagja s 
már évek óta Nesztora, Pestmegye legelőkelőbb 
családaival állt közel rokoni összeköttetésben s 
úgy a megyében, mint a fővárosban, úgy az or
vostudományi, mint a politikai téren ott lehetett 
látni minden hazafias mozgalomban, melyeknek 
nem egy ízben ő maga volt a megindítója. 

1816-ban november 26-án Alsó-Dabason szü
letett s gimnáziumi tanulmányait Kun-Szent-
Miklóson kezdé és Kecskeméten fejezé be. Ama 
ritka, legalább akkor még igen ritka ifjak sorába 
tartozott, a kik az öröklött birtokot és nemesi 
diplomát nem tartották elegendő jogczimnek 
arra, hogy a társadalomban tisztes állást foglal
janak el, hanem saját erejükkel kívánták azt 
magoknak kivívni. Az orvosi pályát választotta 
s Pesten és Bécsben végezte egyetemi tanulmá
nyait, melyeknek befejeztével Pestre jött, mely
nek sok ideig volt kerületi főorvosa, mely állá
sában rendkívüli buzgalmat fejtett ki, különösen 
az 1872—73-iki kholerajárvány idején, melynek 
elfojtása körül nagy érdemeket szerzett. Ugyan
ekkor tüzetes leírást állított össze ós részletes 
adatokat gyűjtött a járványról, pontos statiszti
kai táblázatokkal, s e becses munkáját a magyar 
orvosok és természettudósok 1878-iki közgyűlé
sére készült s • Budapest és környékei) czimü 
kollektív művében tette közzé. 

Tudományos működésének méltatásául a ma
gyar tud. akadémia még a hatvanas évek elején 
levelező tagjává választotta. 

Politikai szerepet az 1881—84-iki országgyű
lésen játszott, mely időben a pestmegyei ráczke-
vei kerület választotta képviselőjévé. Mint kép
viselő a függetlenségi és 48-as párt tagjai közé 
tartozott. 

Midőn Pest, Buda és Ó-Buda 1873-ban egy 
várossá egyesíttetett, dr. Halász Géza lemondott 
állásáról s orvosi praxisával is felhagyva, nyu
galomba vonult. Tevékenysége azonban ez után 
sem szünetelt, sőt még nagyobb buzgalommal j 

| fordult a közélet kérdései felé. Mint fővárosi bi
zottsági tag a legbuzgóbbaknak volt egyike, s 
nagy oknak kellett fönforogni, hogy egy-egy 
közgyűlést elmulaszszon. A közgyűléseken min- i 

; den fontosabb kérdéshez hozzászólt s szava sok 
' esetben irányadó vala. Hasonló buzgalmat fej-
: tett ki a vármegye gyűlésein is, hol jelentékeny ! 

pártja volt, s mely örökös tiszteletbeli főorvosá-
; nak választotta. Főorvosa volt azon fölül az első 

magyar általános biztosító társulatnak is. 
Halála váratlanul jött. Augusztus 22-ikén este 

I még künn volt a városligetben s egészen jól 
| érezte magát. Éjfél felé azonban erős lázroham 
| lepte meg, mely tevékeny életének néhány ne

gyedóra alatt véget vetett. Szivszélhüdésben 
hunyt el, nagyszámú rokonságának, barátainak i 

j és tisztelőinek őszinte bánatára. 

SÍMÉN DOMOKOS. 
1836—1878. 

Tiz éve annak, hogy a magyar unitáriusok el
veszték egyik legjelesebb egyházi írójukat: Símén i 
Domokost. E napot kegyeletesen üli meg az 
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unitárius közönség, s az elhunytnak közadako
zás utján létre jött sírkövét szept. 9-én leplezték 
le Erdélyben, Kis-Kadácson. Ez alkalomból mu
tatjuk be itt az unitárius egyház e kitűnőségének 
arczképét. 

Simén Domokos 1836-ban született Tartsa-
falván. Atya odavaló lelkész volt. A székely-ke
resztúri középtanodában, majd a kolozsvári uni
tárius főtanodában tanult, a felsőbb osztályok 
végeztével a theologiai tanfolyamra ment. Ta
nárai látva a theologiai tanulmányok iránt való 
hajlamát, kieszközölték az unitárius egyházi kép
viselő főtanácsban, hogy tanulmányai szólesbitése 
végett küldjék Londonba a ((Manchester New 
College» nevű theologiai tanintézetbe. Akkori 
időben az angol és erdélyi unitáriusok között 
nem sok kapocs volt még. A közelebbi érint
kezés az angol s magyar unitáriusok között 
1860-ban kezdődött, a mely évben Paget, angol 
születésű, de Erdélyben települt nagy-birtokos 
kivívta földiéinél, hogy az említett első rendű 
angol theologiai tanintézetben, Londonban sti
pendiumot alapítottak egy magyar unitárius ifjú 
számára. Az erdélyiek közül Simén volt az első, 
ki az angolok által nyújtott ösztöndijat élvezé. 
1860 őszén ment Londonba, s két évet töltött 
az említett intézetben. Innét átrándult fél évre 
a heidelbergi egyetemre. Kolozsvárra visszajövet 
nem alkalmazhaták theologiai tanszékre, mert a 
székely-keresztúri iskola igazgatója elhalván, Si
mont kellett helyére tenni, nem lévén hirtelenében 
más alkalmas egyén. Kötelességét Keresztu-
ron is teljesíté. Sőt hogy utóbb több ezer kö
tetre rugó könyvtárt tudott alapítani, ez legin
kább arra vezethető vissza, hogy a székely földön 
volt. Az iskolai szünidők alatt a székely földet 
széltében keresztüljárta s minden valamire való 
könyvet összevásárolt, köztök sok ritka becscsel 
bírót is. 

1866-ban a kolozsvári unitárius főintézet 
theologiai tanszékére hivatott meg, a mit a leg
nagyobb készséggel fogadott el, tanítva a héber 
nyelvet, az exegetica theologiát és a filozó
fiát. Egyházi irodalmi munkássága is itt kez
dődött. 

Egyházi lapokban megjelent dolgozatain kivül 
önálló müveket is adott ki, így többek közt: «Mi 
az unitarizmus: positivum-e vagy negatívum ?» 
• Összhang a vallás és tudomány között», «Bibliai 
Tanulmányok», «A Szentháromság története*, 
«Az evangéliumi csodák», «Ser vet élete», ezen 
kivül az unitárius népiskolák számára irt egy 
kátét: «A bibliába bevezető és a biblia magya
rázatai), két kötet. Kiadásra várnak a következő 
kéziratban maradt bevégzett müvei: «Unitárius 
eszmék történetei), «Dogmai), «Dogma-történet», 
«Ó és uj-testamentumi exegésis". Ezen kézirat
ban lévő müvei kiadását az egyházi főtanács 
tervbe vette. 

1870-ben kiadta az 1569-ben tartott nagyváradi 
disputácziót, szakszerű felvilágosításokkal egy 
vaskos kötetben. Dávid Ferencz első unitárius 
püspök életrajzát kéziratban hátra hagyta. A 
világhírű Channing angol egyházi iró müvei 
magyar fordításának egy része neki köszönhető. 
Ezenkívül a lengyel protestánsok irodalmi ter
mékeiről bő kivonatot hagyott hátra kéziratban. 
Az Európaszerte élt és élő protestáns irók mű
ködéséről nagy terjedelmű gyűjteményt hagyott 
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hátra, s egy angol-magyar szótár készítésére az 
anvagot részben összeállítá. Mindezeket azonban 
korán bekövetkezett halála miatt nem készíthette 
1 De ennyi is elég arra, hogy láthassuk, mit 

vesztett a magyar protestáns egyházi irodalom 
e férfiú korai halálával. Alig 42 éves korában 
halt el. 

jjeve a külföldi egyházi írók előtt sem volt 
ismeretlen. Dolgozatai egy részét angolra is for
dították, s midőn elhalt, az angol egyházi lapok 
is melegen emlékeztek meg róla. 

Minden nagyobb protestáns egyházi mozga
lomban részt vett, a hazaiakon kivül a külföl
diekben is. Így 1873-ban a lipcsei protestáns 
gyűlésen tartott felolvasást. 

Érdemeiért az erdélyi unitárius egyház 1877. 
évben főjegyzővé választotta. 

A szakadatlan munkásság és egymásra követ
kező csapások azonban hamar megrendítek egész
ségét. Nejét, kivel 1877-ben kelt egybe, korán, 
házasságuk után egy hó múlva, s a következő év
ben atyját veszté el. 1878. szeptember elejénmár 
maga is betegen ment a korondi fürdőre, a hon
nan anyja haldokolva vitte már haza Kis-
Kadácsra, hol 1878. szeptember 9-én édesanyjá
nak karjai közt meghalt. 

Sírjához, Kis-Kadácsra zarándokoltak most 
hivei, hogy síremlékére letegyék az elismerés 
koszorúját. 

A TENGER NÉPESSÉGE. 
Sok ideig vitás kérdés volt a tudósok között, 

vájjon a tengernek csak felső részében élnek-e 
állatok, vagy egész a fenekéig mindenütt? Az 
előbbi nézetet Agassiz, az utóbbit különösen 
Haeckel képviselte, de a vita eldöntetlen maradt, 
mivel nem lehetett bizonyosan megtudni, hogy 
a tenger mélyének kikutatásakor felszínre ho
zott állatok csakugyan a mélyből eredtek-e? 
Ujabban Petersen, a nápolyi zoológiai intézet 
mérnöke, oly hálót készített, mely csak meghatá
rozott mélységben nyílik ki s azután csaknem 
légmentesen zárva marad, mig felhúzzák. Ezzel 
a hálóval különösen Chun königsbergi tanár 
tett kísérleteket, melyek nagyon eredményesek 
voltak. 

Legelőször a Ponza szigetektől nyugotra 8 
tengeri mértföldnyire ezerháromszáz méter mély
ségből bámulatos nagy fogást húzott ki, mely
ben medúzák, sagitták, pteropodok s átlát
szó cephalopodok nagy mennyiségben fordul
tak elő. A fogás rendkívüli gazdagsága annál 
meglepőbb volt, mivel a hálót csak találomra 
dobták a mélységbe, mig a tenger felszínén na
gyobb fogásokra csak az áramokban lehet szá
mítani A további kutatások megerősítették az 
első eredményt s azt mutatták, hogy a tenger 
mélyében mindenütt, legalább 1400 méterig, 
tömérdek állat él. Ezenkívül számos oly tengeri 
állatot találtak a nagy mélységben, melyek a 
felszínen nincsenek meg; köztök nagy rákokat, 
tintahalakat stb., mig másrészről echinoder-
mák álczái 100 méter mélységen alul már 
egyálalán nem fordulnak elő. Ilyen állat azon
ban kevés van s a legtöbbb a tengernek 
bármely részében meglehetős egyformán jő elő. 
De az egyformaság nem vonatkozik az év
szakokra, így a nápolyi öbölben tavaszszal sok 
tengeri állat tűnik el, melyek csak késő öszszel 
mutatkoznak ismét; ezek az állatok Chun ész
leletei szerint nyáron a mélységben tartózkod
nak, mintha a nagy meleg elől menekülnének. 
Száz méteren alul azonban már a tengeri fauna 
egyenlőkép van megoszolva, mivel a hőmérséklet 
itt meglehetős állandó 13° C körül s egész 3000 
méter mélységig csak 1—2° a különbség. Ter
mészetesen ez csak a nápolyi öbölre nézve áll s 
a nyüt tengerben valószínűleg külön fauna van a 
felszínen. 

A kutatások még csak most indultak meg és 
a tenger fenekén élő állatokról alig tudunk vala
kit, hasonlókép csak sejthetjük a világosság és 
a hőmérséklet hatását a tengeri állatok függélyes 
vándorlására. Valószínű az is, hogy egyes tengeri 
allatok fiatal korukban más mélységben élnek, 
Inmt akkor ha megnőttek. Annyi azonban na
gyon valószínű, hogy az eddig uralkodó nézettel 
ellentétben, a tenger mélye sokkal gazdagabb 
allatokban, mint a felülete és a felszínen fogott 
auatok jóformán csak a valódi gazdag mélység
ü l időközileg vándorolnak ide. 

EGY OROSZ PARASZTKÖLTŐ. 
Puskint, Turgenyevet, Tolstojt, az orosz iroda

lom kimagasló alakjait, ismeri az egész Európa; 
de annál kevesebbet tud ama népköltőről, ki iránt 
pedig csaknem oly kegyeletet tanúsít az orosz 
nép, mint mi magyarok a régi jó Csokonay iránt. 
Siralmas pályája valóban megindító, de egyúttal 
tanúskodik a felől is, hogy a költészet géniusza 
néha oly egyéneket is homlokon csókol, kik a 
legalsóbb fokon, csaknem megvetett állapotban 
tengetik életöket. 

Cseccscnko Tarras az orosz népköltö neve. 
Alsórendű jobbágy gyermeke. S tudjuk, hogy 
Oroszországban mily szánalmas helyzetűk volt a 
jobbágyoknak. Lekötve nyomorult földjéhez, on
nan ki nem mozdulhatott, ha csak fegyverbe nem 
öltöztették. E nyomorult sorsból vajmi kevesen 
emelkedhettek ki. Tarras oly népfajhoz tartozott, 
melynél a jobbágyság uj intézmény, s igy annál 
gyűlöletesebb volt. Ukraina ugyanis egészen a 
tizenhetedik századig szabadságnak örvendett. 
A központosítás hálójába a kozákok birodalma 
még akkor nem került, sőt a lengyelekkel, a tu-
lajdonképeni oroszokkal és törökökkel folytonos 
csatározást folytatott. A lengyelek, a római kath. 
egyház e buzgó hivei mindent elkövettek, hogy 
őket semmivé tegyék. Zsidó haszonbérlőknek 
adták ki az egyházi javakat, sőt az egyházi szer
tartásokhoz megkívántató eszközöket is csak 
ilyenektől vehették. Nem csoda hát, ha a ko
zákok a lengyelekkel nem rokonszenvezvén, 
egyik részök a törökhöz, másik részök pedig a 
moszkovita, vagy nagyoroszhoz szított. Akkor 
még a török hatalmas nemzet volt; mindenek
fölött őszinte; nem törődött a vallási kérdések
kel , beérte azzal, ha szövetségesei pontosan 
beszolgáltatták a kiszabott adót. Chmielniczky 
nevű kozák'hetman, elcsábíttatván az orosz fon
dorlatok által, 1651-ben az egész Ukrainát orosz 
védnökség alá terelte, de kikötötte az ország 
önálló kormányzását. Tartott ez egy ideig, egy
szer azonban arra ébredtek a «kis oroszok», 
hogy a «nagy oroszok» hivatalnokai s törvényei 
uralkodnak közöttük is. Az ellenhatás nem ma
radhatott el, de biz annak nem sok eredménye 
lett. Egynehány lápos terület nem adta ugyan 
föl jogait, mert oda nem férhettek be a járhatat
lan utak miatt a kancsukás hivatalnokok. Nagy 
Péter nem is háborgatta őket. II. Katalin czárnŐ 
azonban 1775-ben teljesen leigázta e szabad 
népet. A töredék, mely még akkor sem engedett, 
a Kubán folyó jobb partján a Kaukázus hegy
ségbe vonult, hol utódaik még ma is fekete oro
szoknak neveztetnek. Katalin tehát szigorú kö
vetkezetességgel honosítá meg Ukrainában a 
jobbágyság rettegett intézményét. Főnökeik köny-
nyen ráállottak, mert a nemesség előjogai
ban részesültek, de az alsóbbrendű nép gyer
mekei közül sokan a Dobrudzsába vándoroltak, 
hol aztán török hódoltság alatt ugyan, de 
szabad életök volt ; azok pedig, kik Ukrainá
ban maradtak, lassan-lassan elvesztették ön-
állásukat s teljesen a nagy oroszok rabszol
gáivá sülyedtek. S milyen népoktatásban ré
szesültek! Az orosz miveltség bölcsője Kijev 
volt. Az itteni egyetemből kerültek ki azok, kik 
Nagy Péter czárt törekvéseiben gyámoliták. Ma
gában a csernigovi kormányzóság két kerületé
ben háromszázhetven iskola volt, míg most az 
egész kormányzóságban csak kétszázhatvanhá
rom iskola van. 

Ukraina nem igen sokat nyert a jobbágyság 
felszabadítása által. Itt a szabadság csak névle
gesen s az ősöktől átszállott költeményekben, 
népdalokban él. Nekik is voltak vándor hegedű
seik, kik hősi lakomák alkalmával kobozon ját
szottak. Csevcsenko is ilyen vándorköltő volt, 
csakhogy míg elődei szerelemről, csatákról da
loltak, ö a szolgaság nyomorát ecseteli, a gyűlö
let lángjába merítve tollát. Mint emiitők is, a 
kijevi kormányzóság területén jobbágyszülőktől 
származott. A régi szabadság emlékezete olykor
olykor még fölcsillant benne. Nagyapja még a 
puszták szabad fia volt. Ő maga pedig 186l-ben 
halt el ifjan, mikor a jobbágyság fölszabadí
tásának híre örömmel töltötte be az igavonó 
n épet. 

Apjának öt gyermeke volt. Anyja korán elhal
ván, kegyetlen mostoha anyja váltotta föl helyét, 
ki különösen az élénk szellemű s daczos Tarrason 
tölte ki boszuját. Disznópásztorrá tették a gyer
meket ; egy darab barna kenyérrel a tarisznyá
jában egész nap a legelőn tartózkodott. Nem 

birta ki sokáig, egy szép reggelen bucsut 
mondott a disznóknak s elindult világgá. Alig 
volt még ekkor hat éves. Nagyon természetes, 
hogy nem mehetett messzire. Kimerült s meg is 
halt volna a mezőn, ha az ott dolgozó munkások 
haza nem szállítják. Apja halála után mostohája a 
sekrestyéshez szegődtette be, kitől megtanult 
olvasni és írni, különösen pedig szépen tudott 
énekelni. Az orosz pópáknak nincs valami jó 
hirnevök. Ismert példabeszéd: «olyan szeme van 
mint a pópának», a mi a legaljasabb jellem bi
zonysága, Bészeges nép között épen e lelki 
pásztorok a legrészegesebbek. Egy utazó, ki több 
időt töltött orosz falvakban, emliti, hogy többször 
látott pópákat a sárban heverni. Egy ünnepen 
rogyásig itta le magát s az isteni szolgálatot sem 
teljesíthetvén, így mentegette magát a pópa: 
• mi, gyarló emberek, folyvást másokért könyör
günk, mi érettünk pedig nem imádkozik senki-
sem, igy hát nem csoda, ha a kisórtő bennünket 
megejt.» Nem régiben egy angol mérnök leírván 
itteni élményeit, említi, hogy bement egy oly 
templomba, melynek pópája mint kegyes férfiú 
volt ösmeretes. Nem tarthatott isteni szolgálatot, 
mert holtrészegen feküdt a csapszék ajtaja 
előtt. 

Ha a pópák ilyenek, ugyan mit [várhatnánk az 
egyházfiaktól ? Tarras gazdája is ilyen részeges 
kancsó volt, ki a fiukat folyvást döngette, a kik 
aztán a részeg ficzkóval, mikor az eszméletlenül 
fentergett, szintén csúful bántak el. Tarras nem 
egyszer váltotta föl az egyházfi helyét a teme
tések alkalmával s mivel igen szépen tudott éne-

j kelni, néha-néha kapott egy pár kopek borra-
! valót. Ezenközben mindinkább belejött az írásba, 
| sőt hajlamot tanusitott a rajzolás iránt is. El-
j végre azonban ő is megunta az örökös ütlege

lést. Ott hagyta gazdáját, «Egy nap — irja — 
I a sekrestyés holtrészegen feküdt. Elővettem egy 

dorongot s kamatostól fizettem vissza neki az 
ütlegeket, miket tőle egyszer-másszor kaptam. 

! Elzsebeltem egy képes könyvet, mire már régen 
i szemet vetettem s azzal kereket oldottam. Ha 

most visszagondolok arra az időre, még csak 
el sem tudom képzelni, mi ösztönzött engem 
arra, hogy a könyvet zsebre tegyem; talán jo
gosan vettem el cserébe rossz bánásmódjáért, 
elég az hozzá, hogy még csak lelkiösmeretfur-
dalást sem éreztem. Oly nevelésű gyermeknek, 
mint én valék, ez be sem számítható, sőt dicsé
retemre válik, hogy nagyobb bűnt nem követ
tem eL. 

Egy másik sekrestyéshez szegődött, a ki a 
vidéken mint hírneves festő szerepelt. Ez 
midőn befogadta, igy szólt hozzá: «mutasd 
csak a baltenyeredet». Aztán megvizsgálván 
annak vonásait, így folytatá: «eredj innen 
öcsém, a tenyeredből azt olvasom, hogy még 
szabónak sem válnál be.» Igy hát innen is ki
szorult. 

Kétségbeesetten ment haza s újra kanászszá 
lett. «Legalább — vigasztalta magát — szabad 
időmben másolgatom a lopott könyv képeit.» 
Innen nemsokára egy ur szolgálatába került, 
hol inasi teendőket végzett s rendesen gazdája 
előszobájában tartózkodott. Volt alkalma itt 
bőven azokat a szép hősi dalokat hallgatni, éj
szaka pedig festegetett. Ura sokat utazván, ő is 
vele ment. A meglepőbb vidékeket, várakat le
rajzolgatta. Tizenöt eves volt már, midőn egy 
éjszaka, gazdája bálban lévén, szobájában fes
tegetett. Egyszer csak hatalmasan pofonvágta 
valaki. Hátra néz, ott állott előtte gazdája, így 
figyelmeztetvén őt, hogy még szabad idejével 
sem rendelkezhetik. Másnap a szegény gyerme
ket a kocsis által megverette, nem azért, hogy 
festett, de azért, hogy gondatlanságával tüzet 
támaszthatott volna. 

Három év múlva azonban gazdája ajánlatára 
egy magát festőnek kiadott művészhez állott be. 
Elkövetkezett hát végre reá nézve is az arany
korszak. Most is rongyosan öltözködött, éhezett, 
de boldog volt mégis, hogy a nyári kertben 
azokat a szép szobrokat másolhatta. Egy nap 
valami festő meglátván vázlatait, így bíztatá: 
• Igazán ügyesen rajzolsz, miért nem adod magad 
az arczképfestésre?» Tarras követte tanácsát s 
egy barátját rajzolta le. Türelmes barátja húsz
szor ült neki, mígnem valahára a kép, úgy, a 
hogy, sikerült. Gazdája meglátván a képet, az 
ifjat festő-legénynyé emelte. Pártfogója megis
mertette az ifjat néhány elsőbbrangu festővel s 
költővel, a többek között az akkori trónörökös 
nevelőjével is. «E1 kell küldenünk Tarrast a 
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festészeti iskolába,* — ajánlgatták. Csakhogy 
előbb a jobbágyfiút föl kellett szabadítani. A föl
szabadítás dija kétezerötszáz rubel volt. Ez a 
szép összeg közadakozásból került ki. 

A szabadság uj tápot adott a 23 éves ifjú 
lelkésznek. Hat évig tartó egyetemi tanulása 
közben irta legszebb költeményeit. A hajdani 
jobbágy dalainak tárgya a szolgaság volt. Ez a 
nyomorúság lebegett folyvást az ö lelke előtt. 
Kevéssel halála előtt küldte el önéletrajzát ki
adójához. E szavakkal zárja be életrajzát: «Alig 
van ifjúkori életemben oly pont, melyre borza
lom nélkül gondolhatnék. Irtózatos helyzet volt 
az ; borzalma még most is folyvást kisért, mi
helyt eszembe jut, hogy testvéreim még ma is 
rabszolgák. Igen, tisztelt kiadó úr, azok még ma 
is nyomorult rabszolgák. Árnyékuk reám ve
tődik » 

Sokat, nagyon sokat mond e rövid záradók. 
Nem hangzottak el hiában az ifjú költő fájdal
mas jajai. Mint említők, kedvelték e lánglelkü 
költőt olyanok is, kik az udvar kegyével dicse
kedhettek. A vaskemény Miklós czárt semmi sem 
lágyíthatta meg, de nincs kétségünk a felöl, hogy 
a felszabadult rabszolga költeményei eljutottak 
tizenöt év múlva Sándor czár szivéhez. Az is bi
zonyos, hogy a költő többet álmodott, mint a 
minek beteljesedését valaha még csak remélni is 
merte volna. Álmodott oly köztársaságról, hol a 
testvéri szeretet és igazságosság uralkodik. Ez az 
álom aztán nem igen tetszhetett Miklós czárnak. 
Az ö pánszlávizmusának nem volt semmi köze 
a szabadsághoz. így történt aztán, hogy egy na
pon a szegény költőt katonaruhába bujtatták s 
hogy lehtítsék benne a költői lelkesedést, egy 
távoli erődbe helyezték át. Itt elzárva a világtól, 
még csak könyvet sem láthatott, sőt ki volt adva 
a rendelet, hogy a költőt mindenképen akadá
lyozzák a versírásban. Miklós czár halála után 
barátai minden követ megmozdítottak érdeké
ben s tizenegy évi katonáskodás után visszake
rülhetett Sz.-Pétervárra. De már ekkor szelleme 
megbénult, kihalt szivéből a lelkesedés lángja, 
nagyravágyás nem ösztönzé. Vágyakozott a 
Dnjeper partja mellé, hogy ott éljen ismeret
lenül, nőül vévén egy egyszerű pórleányt. Csak
hogy a nők nem elégesznek meg azzal, ha 
férjök költő és egyéb semmi más. Tarras pedig 
megtört, öreg legény volt s katonáskodása alatt 
szándékosan ittassá szoktatták feljebbvalói. Abba 
a rút szenvedélybe esett, mit egy időben ő maga 
irgalmatlanul ostorozott. Nem ment hozzá egyet
len pórleány sem, hazatért hát újból Pétervárra, 
végre egy ukrániai leány megkönyörült rajta, ki 
is volt már tűzve az esküvés napja; ekkor azon
ban menyasszonya cserben hagyta. Ez az ese
mény annyira megrendité a költőt, hogy többé 
ki nem heverhette. Egész életét arra szentelte, 
hogy a rabszolgaság nyomorát enyhítse s az lett 
jutalma, hogy míg dalai mindenütt szárnyra 
keltek, azok, kiknek érdekében dalolt, elfordul
tak tőle, megvetették. Szive megtört, de azért 
mégis dalolt, még fájóbban, még keservesebben. 
A «kis oroszok* prófétája lett, jobb jövőjüket 
olvasták Tarras költeményeiben; azért kegye
lettel őrizik ma is az emlékezetét. 

Költeményeit az összes szláv nemzet ismeri. 
Szerbiában, Csehországban, Galicziában több 
kiadást értek. K. T. K. 

A KÖLNI VÍZRŐL. 
Minden évben ujabbnál ujabb illatszereket 

hoz létre a divat s minden évben egész sora 
tűnik le azoknak az illatszereknek, melyek nem
rég még közkedveltségben állottak. Feltűnő kö
rülmény, hogy van mégis egy illatszer, mely 
daczára annak, hogy már hosszú idő óta hasz
nálják, még mitsem veszített kedveltségéből, sőt 
kereslete évről-évre növekszik s a világkereske
delem czikkévé vál t : a kölni viz, vagy otkolon 
(Eau de Cologne). Nem érdektelen tehát, röviden 
megemlékezni arról, hogy minek köszönhette ez 
a rendkívül idegfrissitő és edző illatszer világ
hírét, létrejöttét, annyival inkább, mert sokan 
arról vannak meggyőződve, hogy a kölni víz fel
találója a feliratán olvasható Farina nevet vi
selte s Kölnben lakott, holott a dolog nem 
ugy áll. 

A középkori kereskedelem sok illatszert ho
zott volt forgalomba, melyek ma már nevök 
után is alig ismerttek. Sáfrány, mósusz és ám
bra a múlt századok nőinek toilette-asztalán 
otthonos czikkek voltak, ép ugy a mille-fleur-

víz, levendula-víz, szász víz (Eau de saxe) es 
királyné-vize (Eau de la reine) — utóbbi Erzsébet 
magyar királynéról nevezve így. Ez időben meg 
csak a gyógyszerészek foglalkoztak illatszerek 
gyártásával és darusításával, de nemsokára a 
vegytudományok ujabb fejlődésével egész kulon 
iparág kezdett foglalkozni illó olajok előállítá
sával, jóillatu virágok gyűjtésével, s Nizza, 
Cannes, Grasse és Messina ma már hatalmas em-
poriumai ennek az iparnak, ép ugy mint Kon
stantinápoly a rózsaolajnak. 

A XVII. század vége felé élt Kölnben egy Fe-
minis Pál János nevű bevándorolt olasz, kinek 
virágzó üzlete volt déli gyümölcsökben, illatsze
rekben stb. Ő fedezte fel azt a jóillatu esszencziát 
is, mely eredetileg «Eau adm rable» (csodaviz) 
név alatt jött forgalomba s nagy elterjedést nyert 
különösen akkor, mikor az első franczia köztár
saság háborúi alatt franczia ezredek állomásoz
tak Kölnben és más rajnai helyőrségekben. A 
tisztek és hölgyek kitűnőnek találták az uj vizet 
és gondoskodtak elterjesztéséről. Ehhez járult a 
kölni egyetem orvosi fakultásának tudományos 
véleménye is 1727 jan. 13 ikáról, melyben mint 
hathatós gyógyszert ajánlja. Mint sok más 
esszencziának tehát a kölni víznek is az volt a 
sorsa, hogy elsőbb mint egészségi szer tűnt fel, 
s csak később foglalt helyet mint illatszer a nők 
toilette-asztalán. 

Feminis Pál Jánosnak hazájában rokonai is 
voltak: Farina néven, kik követték őt Kölnbe s 
mikor meghalt, gyártmánya titkát Farina Antal 
unokaöcscsére hagyta. De a többi Farinak is, 
köztük Farina János, Mária, lehet hogy birtoká
ban voltak a gyártás titkának, vagy ha nem is, 
de saját reczeptjeik szerint készítették a kölni 
vizet. Sőt a Farinakon kivül, kik közül Farina 
Antal Milano városához czimzett czége készít
ménye jósága tekintetében első helyen áll, még 
mások is foglalkoznak Kölnben kölni víz gyár
tásával es jó üzleteket csinálnak. Es a kölni víz
gyártás még más egyéb iparágakra is jótékonyan 
hat ki, milyenek az üveggyárak, ládagyárak, 

\ könyvnyomdák, stb. 

Ma már a kölni viz reczeptje többé nem titok, 
I s minden vegytani kézikönyvben feltalálható. 

Borszesz és alkoholon kivül neroli (narancsvirág
olaj), portugál, bergamotte, ezitrom, petit-grain és 
czedrát a leglényegesebb alkatrészei. De épen ezek 
különböző keverésében és az egyes alkatrészek 
egymásra hatásának különböző arányában áll az 
egyes czégek speczialitása. Van olyan kölni viz, 
melynél meg sem lehet mondani, hogy vájjon a 

1 kellemes s idegeinket oly jótékonyan érintő illat 
egy v a gy több parfümből ered-e. A szesz jósága 
s bensőleg való egyesülése az illatos növényanya
gokkal, képezi azt a mozzanatot, mely a készít
mény tökélyét és sajátosságát föltételezi. De na
gyon tévedne a ki azt hinné, hogy a Kölnben 
gyártott kölni viz is mindenütt egyforma jó. Ez 
még az első czégeknél sincs igy, a fogyasztók 
szokásai döntik el mindenekelőtt a gyártás 
módját. 

Bármennyire haladt is ujabban a vegyészet, 
s bármennyire képesek is egyes illatszerészek 
önmagában jó gyártmányt állítani elő, illetékes 
egyének véleménye oda megy ki, hogy ma, 200 
múlva sem sikerült senkinek a Feminis Pál 
János-féle kölni viz jóságát felülmúlni. Pedig a 
kölni vízzel való kereskedés különösen az utazási 
saison alatt mind nagyobb méreteket ölt s 
Düsseldorfban, Parisban, Bécsben s minden na
gyobb tengerparti városban is állanak fenn már 
kölnivíz-gyárak. 

hozza mozgásba egy motor á l ta l , mely benne 
van elrejtve. Mindkét találmány angol eredetű 
s szabadalmazott. 

KÉT UJ TALÁLMÁNY. 
Ké"t uj találmány rajzát mutatjuk itt be. Az 

egyik egy gyertyatartó, olykép szerkesztve, hogy 
bárminő helyzetben tartják is, a gyertya állása 
függélyes marad. A szerkezet, mint látnivaló, 
igen egyszerű, s egy mozgatható csuklón alap
szik. Az uj találmány előnye a fokozott bizton
ság s a kényelmes kezelhetőség. Ebből a szem
pontból főleg hajóknál szerfölött czélszerű, hol 
egy hordozható gyertya, mely minden körül
mények közt függélyes állásban marad, a legkí
vánatosabb tárgyak közé tartozik. 

A másik találmány, melyről szólni akarunk, a 
dísztárgyak körébe vág, s egy kis önműködő 
szökőkút, mely különösen szalonok és íróaszta
lok ékítésére felettébb alkalmas, s viságtartóul 
is szolgálhat. A szökőkutat felmelegített levegő 

UJ SZERKEZETŰ GYERTYATARTÓ. 

SZÖKŐKÚT MINT ASZTALDÍSZ. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Magyar nyelvtörténeti szótár, a legrégibb nyelv

emlékektől a nyelvújításig. A m. t. akadémia meg
bízásából szerkesztették Szarvas Gábor és Simányi 
Zsigmond. A múlt alkalommal közöltük o munkára 
az eló'fizetési fölhívást; most már az első füzet van 
előttünk, mely a 33 oldalnyi bevezetésen kivül 
144 oldalra terjedő szótár-szöveget közöl, kétszer 
hasábozott sűrű nyomásban. A szerkesztők évekig 
dolgoztak a s?ótáron, mely a magyar nyelvnek ugy 
szólva történetét táija elő. 

A vállalat programmja, hogy felölelje az ősmagyar-
ságnak minden irodalmi szavát, melyet a nyelvújítás 
koráig írtak, használtak s jegyezze föl minden egyes 
szó és kifejezés után a nyelvemlék lapját is, a me
lyen az illető szó először előfordul. Kezdték tehát 
az Árpádkori nyelvemlékeken s átkutattak mindent, 
a mi levéltárak s könyvtárak fakó pergamentjeiről, 
poros nyomtatványairól ismeretes. De az akadémia, 
mely a s/ótár ügyét annak idején kezébe vette, 
praktikus kívánt lenni. Kikötötte, hogy a szerkesz
tők se tűzzék maguk elé a teljesség túlzó követelését, 
hanem elégedjenek meg az egyelőre elérhetővel és 
ne késleltessék a mű megjelenését túlságosan. Csakis 
ez elv mellett vált lehetségessé, hogy a korszakos 
munka másfél évtized alatt elkészüljön. 1873-ban 
kezdték az adatgyűjtést, melyben többen buzgólkod
tak; s a gyűjtés 1879-re nagyjából bevégződvén, csak 
azután kezdődhetett meg a rendezés. Most már 
gyorsan követhetik egymást a füzetek. Az egész 
munka mintegy harmincz füzetre fog terjedni; min
den öt-hat hétben jelenik meg egy 10—12 íves fü
zet, melynek ára egy forint. Az előfizetés a kiadóhoz : 
Hornyánszky Viktor akadémiai köny\ kereskedésébe 
küldendő. Az első füzet kezdődik az «ááágat» (da
dog) szóval s utolsó szója «elannyira*. Ez a réfZ 
Simonyi Zsigmond müve. Minden szó után zár-
jelben van a latin s német értelmezés is, a régi 
használatra pedig hiteles idézetek, ősi közmon
dások. 

A régi magyar nyelvemlékek közt a tud. aka
démia kiadásában ismét egy terjedelmes kötet jelent 
meg, mely a Winkler kódex szövegét közli. 1506-ból 
való e nyelvemlék, s az egye.temi könyvtár birtoká
ban van. Vallásos elmélkedések és énekek vannak 
benne. A kódexet Döbrentei Gábor rendezte sajtó 
alá 1846-ban, s ki is nyomatta, de csak most jelen
hetett meg. Előszóval ellátta és az eredeti kézirattal 

;8. B Í " 1888. XXXV. ÉVFOLYAM. VASABNAPI UJSÁG. 629 
..„„„hasonlítva, helyreigazításokkal is ellátta Volf 
GyörgyÁra másfél forint. 

Ábránd és valóság czimmel jelent meg egy ter-
edelmes kötet Pulszky Ferencz müveiből, épen aka

démiai tagságának félszázados jubileumára. Szépiro
dalmi, vagy ilyen színezetű műveinek érdekes gyűj
teménye ez, mely nem most kerül először a közön
ség kezébe. Aigner Lajos rendezte az uj kiadást-
három külön kötetet adván együtt. Az első kötet: 
íMese a csillag firól és királyfiról* még 1861-ből 
Taló akkor jelent meg először, és Garibaldiról, meg 
Napóleonról tzól; akkor még nem lehetett nálunk 
Garibaldi nevét ki sem irni. Később Pulszky bőví
tette és kiegészítette a mesét, s ily alakban veszi 
m o g t a közönség. A második rész «Jellemrajzok*, 
akadémiai felolvasások b. Eötvös Józsefről, Széche" 
nyiről, Dessewffy Aurélról, Deák Ferenczről, a köz-
élet nevezetesebb alakjainak és a kor találó jellem
zésével. A harmadik rész «Uti vázlatok* czimen Tö
rökországról, Görögországról, a trójai ásatásokróL 
muzeumokról, stb. adott czikkeket közöl, gazdag 
históriai és régészeti ismeretekkel. A három kötet 
együtt 3 frt. 

A Franklin-Társulat kiadásában két közérdekű 
szakmunka hagyta el a sajtót. Az egyik a bíróságo
kat és pénzügyi tisztviselőket érdekli és tájékoztatja, 
a másik a hazai orvosi szakirodalomban foglal figye
lemre méltó helyet. 

Dolgozatok a kolozsvári Ferencz-József tud. egye
tem gyógyszertani és átalános kórtani intézetéből, 
lözrebocsatja dr. Bókai Árpád egyetemi tanár. Ti
zenhat olyan dolgozat van a kötetben, mely a Bókai 
vezetése alatt álló intézet életének, működésének, 
irányának s a vezető tanár törekvéseinek mintegy 
tükre. A dolgozatok egy része a tanítványoktól ered, 
tanár és tanítvány átalában együtt dolgozták s ku
tatták hozzá az anyagot. A 348 oldalt tevő kötet ára 
3 frt. — A bélyeg- és illetékügyi törvények és szabá
lyok kézikönyve, az ide vonatkozó törvények, szabá
lyok, pénzügyminiszteri rendeletek, pénzügyi köz
igazgatási bírósági döntvények és elvi jelentőségű 
határozatok teljes és rendszeres gyűjteménye, ma
gyarázó példákkal, terjedelmes kiszámítási tábláza
tokkal és kimerítő betűsoros tárgymutatóval. Össze
állította Gálffy Ferencz. Második teljefen átdolgozott 
kiadás, a mi mutatja, hogy e kézikönyv az oly 
annyira zavaros bélyeg- és illetékügyben csakugyan 
tájékoztat és hasznát lehet venni. Áz első kiadás óta 
történt törvényes intézkedések az uj kiadásba mái-
föl vannak véve. A gyakorlati hasznú mű ára 3 frt. 

Ezer elbeszélés. Ily czim alatt adja ki Vértessi 
Arnold, a magyar szépirodalom közönségének régi 

jó ismerőse, összegyűjtött munkáit. A «Debreczeni 
Ellenőr* nyomdájában fog megjelenni, füzetenként. 
Ezer elbeszélés lesz benne, kisebb-nagyobb novel
lák, egész kötetet tevő regények. 

E nagy tömeg mindenesetre legjobban mutatja 
"Vértessi termékenységét, s ragaszkodását az elbe
szélő irodalomhoz, melyet harmincz év óta mivel és 
gazdagít is. A magyar történelmi és társadalmi élet, 
a jelen és múlt elevenül meg az elbeszélésekben, a 
hazai élet alakjai, szokásai, a társadalom legkülön
bözőbb rétege. Vértesi elbeszéléseit szívesen olvasta 
mindig a közönség. Vonzón ir, előadása tartalmas, 
de soha sem nehézkes. A mesét, ügyesen szövi, az 
események fordulatai elmések. Három évtized alatt 
Vértesi sok elismeréssel találkozott, s bizonyára 
megtalálják ezt összegyűjtött művei is, melyek Deb-
reczenben jelennek meg, októbertől kezdve heten
ként egy-egy csinos füzetben. Minden füzet három 
Jvből áll s ára 15 kr. Előfizethetni egyszerre több 
füzetre is : 52 füzetre 7 frt 80 kr, 26 füzetre 2 frt 
•10 kr, 14 füzetre 1 frt 95 krjával. Gyűjtők minden 
öt előfizető után egy-egy tiszteletpéldányban része
sülnek. Az előfizetési pénzek Debreczenbe, Vértesi 
Arnold nevére küldendők. 

Magyarország tör ténete . A «Debreczeni Ellen
őr" nyomdájában «Magyarország történetének* fü
zetes kiadása indult meg. Gr. Vay Dániel irja s 
«zelul tűzte ki, hogy hazánk történetét népszerű 
modorban adja elő. Az e'ső füzet már megjelent be-
J°le, s ez a hunok történetét, Attila harczait tár
gyalja. Havonkint három füzet fog megjelenni a 
munkából, mely összesen 36—38 füzetre terjed. Elő
z h e t n i 36 füzetre 5 frt 40 krral, vagy 18 füzetre 
f, rrt 70 krral, 9 füzetre 1 frt 35 krral, Debreczenben. 
^ füzet ára 15 kr. 

A szabadságharcz 1648— 1849-ben. Hőskölte
mény, irta Farkas Ernőd, ki nem közönséges bátor-
3 8 " ! vállalkozott, hogy az 1848—49-iki események
ig eP°8zt ir. A hazafias hév nem is hiányzik nála, 
setní mkább a poézis. Nagy szavak, keresve kere
sek • ^ ? l a t o k és képek, mesterkélt hang, laza ver-
iránt6 » n n * b a J a i a be l so 'nek és külsőnek. Egyéb
i g ^ 8 m u m ég nem teljes, most csak egy harmada 

nt meg. Az első füzet ára 35 kr, s megrendelhető 

a szerzőnél, Budapesten, Ferencz-József rakpart 13. 
sz. a. 

Régi magyar énekekre hirdet előfizetést Kálmán 
b arkas Gyomáról. Felhívásában idézi Toldy Ferencz-
nek a magyar énekirodalomról mondott szavait: 
• nincs irodalmunknak ennél kevésbbé ismert ága-. 
A gyüjteménv czime lesz : Adalékok a XVI. s XVDI. 
század irodalomtörténetéhez» és az 1711-ig magyar 
nyelven megjelent összes énekgyüjteményeket (125) 
ismerteti s az eredményt adja ugy, mint az illető 
gyűjtemény mondja. Az irodalombarát, a kutató igy 
együtt kapja az eddig ismert gyűjteményeket, me
lyeket csak különböző könyvtárakban találhatna föl. 
Kálmán Farkasnak a tetemes költségekhez (22 nagy 
ív lesz a kötet) legalább 300 előfizetőre van szük
sége, s csak abban az esetben foghat a könyv nyo-
matásához, ha annyi előfizető érkezik, különben a 
pénzt visszaküldi. Egy példány előfizetési ára 3 frt, 
mely október 15-ikéig küldendő hozzá Gyomára, 
Békésmegyébe. 

A magyar írók czimű nagy mű, melyen idősb 
dr. Szinnyei József évek óta buzgón dolgozik, nagy
ban előrehaladt. Az első vaskos kötetnek kézirata 
már teljesen rendezett. Ez a kötet felöleli az Írókat, 
kiknek nevei A. és B. betűvel kezdődnek. Az A. betű 
alatt 479. a B. betű alatt 600 iró van ismertetve. 
Eddig Szmnyeihez több mint ezer önéletírás érke
zett. De minthogy ez még mindig nem öleli fel a 
Magyarországon működött és működő írókat, a 
munka szerzője felszólítja mindazon irókat, kik ön
életírásukat s a működésükre vonatkozó adatokat 
még be nem küldöttek, hogy azokat a szerzőnél bár
mikor kapható nyomtatványok kitöltése által bekül
deni szíveskedjenek. 

A Természettudományi közlöny szeptemberi 
füzete három nagyobb dolgozatot közöl. Mocsáry 
Sándor az idei sáskajárásról ir, megkülönböztetve a 
Péczel és Maglód határán, valamint a Hevesmegyé
ben pusztított sáskák faját, s ajánlva, hogy azok pe
téit szántás által pusztítsák el. A második közlemény 
a himlőoltásról ezól, mely dr. Körösi Józsefnek, a 
fővárosi statisztikai hivatal igazgatójának a washing
toni orvosi kongresszuson felolvasott értekezését 
ismerteti. Dr. Ilosvay Lajos pedig befejezi «Egy régi 
magyar természettudós* (Nyulas) életrajzát. Közér
dekű és tanulságos kisebb közleményekben ez a fü
zet is bővelkedik. 

Erkel zeneművei. Az Erkel-jubileum egyik 
pontja tudvalevőleg az ősz zeneszerző műveinek 
kiadása. Királyi Pál a főváros törvényhatósági bizott
sága körében indítványt köröztet arra nézve, hogy a 
főváros is vegyen részt a magyar dalmű megalkotó
jának jubileumában. Indítványozza, hogy a főváros 
5000 írttal járuljon a dalművek kiadásának költsé
geihez. Ha elegen támogatják az indítványt, a leg
közelebbi közgyűlésen szóba kerül. 

Uj zenemű. Táboiszky és Paischnál megjelent 
«Menyecske-csáidás», zongorára szerzé Juhay Antal. 

Ára 1 forint. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK 
A Petőfi-társaság a szünidők után szept. 9-ikén 

tartotta első fölolvasó ülését. 
Szana Tamás titkár idegen nyelvű két munkát 

mutatott be egyszerre, mely Petőfi életét tárgyalja. 
Az egyik a Fischer Sándoré, ki vaskos kötetben gon
dosan összegyűjtötte a Petőfi életére vonatkozó ada
tokat, a másik a Berger Schöldstrom svéd Írónak 
munkája Petőfiről. Az első felolvasó Palágyi Meny
hért volt, ki Petőfi szélit mi fejlődésmenetéről érteke
zett. Három korszakot különböztet meg Petőfi fejlő
désében, melyek közül a középső (1845—1847) 
tekintendő a költő tulajdonképeni virágzási korának. 
Végül jellemzé a forradalom utáni költészetnek, fő
leg pedig Aranynak viszonyát Petőfihez. Ábrányi 
Emil iKeresem az Istent* czimű filozófiai költemé
nyét olvasta föl, melyet a nagyszámú közönség élénk 
tapssal fogadott. A költeménynek alapgondolata, 
hogy az idealista, bár sehol sem tudta az istent meg
találni, ez eszméhez mégis görcsösen ragaszkodik. 
Végül Tolnai Lajos «Megvan a madár* czimű raj
zot adott elő. A felolvasásokat zárt ülés követte, 
melyben a társaság elhatározta, hogy a nemzetközi 
irodalmi társulathoz felhívást intéz, hogy a legköze
lebbi kongresszusát Budapesten tartsa meg. 

A magyarországi tornaegyletek szövetsége 
szept. 8-ikán Aradon tartotta évi közgyűlését, Hege
dűs Sándor országyülési képviselő elnöklete alatt. A 
tornaegyletek közül tizenkettő képviseltette magát. 
Az aradiak vendégszeretettel fogadták az egyletek 
küldötteit. 

A városház dísztermében ment végbe a közgyűlés. 
Hosszas vitát keltett dr. Szilágyi Aurél egyetemi 
magántanár és közlekedési tisztviselő azon indítvá
nya, hogy kéressék föl a közoktatásügyi miniszter: 
a közép- és főiíkolák tantárgyaiból törülje ki a gö
rög nyelvet, vagy más egyebet, és az ekképen nyert 
szabad idő az ifjúság rendszeres testi, illetve hadi 
kiképzésére fordíttassék, még pedig szakavatott 
tornatanítók vezetése alatt és az eddigieknél jóval 
szigorúbb fegyelmi szabályok érvényesítése mellett 

Az indítványozó élénk színekkel ecsetelte a tanuló 
ifjúságnak testi elcsenevészését, utalt a sorozási, 

[ halálozási és egészségügyi statisztika megdöbbentő 
adataira, kiemelte a görög nyelvű tanulmányok med
dőségét, stb. Nagyon élénk vita után az indítványt 
elvetették. Délután a városligetben az •Achilles-egy-

! let*, (budapesti kerékpáregyesület* és a •maros
vásárhelyi vaeparipa-egylet* tagjai bemutatták a ve-
locipéd gyakorlati alkalmazását. 

MI UJSÁG? 
Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetési 

ideje e hó végével lejár, felkérjük, hogy további 
megrendeléseiket lehetőleg rövid időn szívesked
jenek megtenni, nehogy a lap küldésében fenaka-
dás történjék A kiadó-hivatal. 

Lapunk mai számához postai utalvány van 
mellékelve, az előfizetés könnyebb teljesítése végett. 
Az előfizetés megújításánál szíveskedjenek olvasóink 
czímszalagjúkból, melyek alatt lapjaikat kapják, egyet 
a. postautalvány-szelvény hátulsó lapjára fölragasz
tani s ugy küldeni be kiadóhivatalunknak. 

A király a horvátországi hadgyakorlatokon. 
0 felsége szept. 12-én reggel érkezett Belovárra, a 
hadgyakorlatokra. Kíséretében voltak: Rudolf trón
örökös, a walesi herczeg, Vilmos és Ottó főherczegek. 
Körösön szálltak le a vasútról, s ott várt a horvát 
bán is ; onnan kocsin folytatták utjokat. Belovártt 
várták a királyt: József főherczeg, b. Fejérváryhon
védelmi miniszter, b. Bamberg zágrábi hadtest-pa
rancsnok, Musulin altábornagy, a horvát honvédség 
parancsnoka, b. Orczy Béla és Bedekovich miniszte 

rek, a főispánok, küldötteégek. ő felsége belovári 
látogatását emlékezetben fogja tartani a feltűnő ese
mény, mely a horvátországi pánszlávok ismert ve
zérére, az izgató Strossmayer diakovári püspökre 
mért kemény királyi eütélést. 

Strossmayer pár hét előtt üdvözlő táviratot kül
dött Kievbe, hol az oroszoknak a keresztény vallásra 
való áttérésének jubileumát ünnepelték. Pánszláv 
ünnep volt, s maga a hivatalos Oroszország sem vett 
részt benne. Strossmayer püspök az üdvözlő sürgöny
ben isten áldását kérte Oroszországra, hogy megfe
lelhessen legmagasztosabb világküldetésének. Egy 
katholikus főpap az orthodox egyháznak kívánta 
ezt, ki egyszersmind azon monarkhia polgára, mely 
épen Oroszország miatt kénytelen hadseregét egyre 
növelni. A püspök e gratulácziója nagy visszatetszést 
keltett mindenfelé, s Belovártt a korona is a legsuj-
tóbb szavakkal kárhoztatta. Strossmayer az egyházi 
küldöttség tagja volt. A fogadtatásnál úgy a király, 
mint a trónörökös feltűnő módon mellőzték a pán
szláv püspököt. Délben tisztelegtek a főpapok a 
királynál. Miután ő felsége Mihálovics zágrábi 
bibornok érsekkel és Posilovícs s Hranilovics gö
rög egyesült püspökökkel beszélt, Strossmayerhez 
fordulva meglepetését fejezte ki, hogy alattvalói 
egyike,, oly sürgönyt küldhetett Kievbe, mint a püs
pök. 0 felsége azt mondta: «A püspök ur nem 
látszott tudni, hogy egyháza és a monarchia ellen 
intézett lépést tett. Ön nem volt magánál akkor, ön 
beteg volt.» Strossmayer megbajtá magát, s hango-
fan így szólt: • Felséges uram, a lelkiismeretem 
tiszta.* 0 felsége megfordult s ott hagyta a püspö
köt. A jelenet rendkívüli hatást tett, kivált a papok 
közt keltett nagy izgalmat az esemény. Strossmayer, 
ki az udvari ebédre hivatalos volt, egészségi okokkal 
kimentette magát és elutazott, valamint Hranilovics 
és Posilovics püspök is. Mielőtt elutazott volna, a 
nála járt papnöveldéi ifjúságnak kijelentette, hogy 
ő a korona rendreutasítana daczára is, elveihez ha
láláig hű fog maradni. 

A király, a trónörökös, a walesi herczeg, a főher
czegek s a miniszterek szállását a dísz-tér házaiban 
rendezték be. A király a főispán házában lakott. 
A küldöttségeket a városházán fogadta. Az egész 
város föl volt díszítve. A hadgyakorlatok e hó 13-án 
kezdődtek. 

A királyt a belovári hadgyakorlatokról szom
batra, e hó 1 5-ikére várták Budapestre, a walesi 
herczeggel együtt, kinek tiszteletére Gödöllőn udvari 
vadászatok lesznek. Az angol trónörökös hosszabb 
időt tölt ezúttal is Budapesten. E hó 18-ikán Gyön

gyösre megy, hogy megszemlélje ott állomásozó 
huszárezredét; onnan pedig Keszthelyre utazik, gr. 
Festetich Tasziló grófhoz. 

Honvéd-hadgyakorlatok a király jelenlétében. 
Hétfőn szept. 17-én Tápió-Süly mellett egy honvéd
gyalog hadosztály fog hadgyakorlatot tartani, me
lyen a király ő felsége, József főherczeg és a walesi 
herczeg is jelen lesz. A király és kísérete az isa-
szeghi állomás mellett fognak lóra ülni. 

Tisza Kálmán miniszterelnök e hó 14-ikén érke
zett vissza Ostendeből Budapestre. 

Közoktatásügyi miniszternek gr. Csáky Albint, 
Szepesmegye főispánját emlegetik. 
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A pécs i k i á l l í t á s t e hó 9-ikén rekesztették be, 
nagyobb ünnepélyesség nélkül, de a mi ennél többet 
ér, a legjobb eredménynyel, mer t a kiállításnak jelen
tékeny anyagi haszna is van, ugy hogy abból köz
művelődési és jótékony czélokra is ju t . Az orsz. 
képzőművészeti társulat által kiállított olajfest
ményekből kétezer forint értékben vásárolt a bi
zottság. 

P u l s z k y F e r e n c z uj j u b i l e u m a . E hó 7-ikén öt
ven éve múlt , hogy Pulszky Ferenczet az akadémia 
tagjának megválasztotta. A veterán tudós nem szán
dékozott ez alkalmat különösebben megünnepelni , 
de a magyar tudományos világ nem mulasztotta el, 
hogy elismerésének adóját i ránta le ne rójja. 

A nemzeti múzeum tisztviselői, élükön Frivakhzky 
János aligazgatóval, testületileg jelentek meg la
kásán. Frivaldszky hosszabb beszédben méltat ta 
Pulszky érdemeit tudományos haladásunk és a nem
zeti múzeum fejlődése körül, mire ez ünnepelt meg
hatot t szavakkal válaszolt. Az akadémia üdvözletét 
Stoczek József akadémiai alelnök nyújtotta ^ át. Az 
üdvözlő irat az akadémia legőszintébb örömét fejezi 
ki, hogy Pulszky a félszázados évfordulót szollemi 
és testi erőinek teljességében megérhette . Az aka
démia háláját tolmácsolja a jelentékeny szolgálato
kért, melyeket Pulszky az intézetnek és a közművelő
dés ügyének tet t . Felsorolja röviden Pulszky műkö
dését, hangoztatja a buzgalmat, melyet Pulszky aka
démiai taggá tör tént választása után kifejtett. 
Kivánja, hogy Pulszky, ki ma is, az évek és viszon
tagságok súlya alatt meg nem törve, fiatal lelkese
déssel és lankadatlan erővel működik körünkben, 
még számos éven át maradjon tényezője akadémiánk 
munkásságának, fejlődésének és sikereinek — Azu
tán Fraknói Vilmos akadémiai főtitkár és Gyulai 
Pál jelentek meg a jubilánsnál és szerencsekivánata-
iknak adtak kifejezést. Este a nemzeti múzeum 
tisztviselői Pulszky Ferencz tiszteletére a Szikszay-
vendéglő első emeleti helyiségében társas vacsorát 
rendeztek. 

A Jó-sz ív d u n a i ü n n e p e . Szeptember 8 ikán az 
idő nem kedvezett a Jó-szív dunai ünnepélyére. 
Borongós nap volt, s délután kétszer is neki ere d t 
az eső, épen mikor az ünnepélyre gyülekezni kellett 
volna a közönségnek. Különben is oly nagy volt a 
nézőtér, hogy százezer főnyi közönség is alig t ű n t 
volna föl. A lánczhidtól kezdve a Gellérthegyig a 
Duna mindkét partját nézőhelynek kerítették körül, 
deszkával, vagy sodronynyal, s a Dunához csak a 
hajó-állomásoknál lehetett közlekedni, o t t is csak a 
hajókra szóló jegygyei. Külön gőzhajó is vet t föl 
közönséget, s ez a Dunán úszkált vagy állt az ünne -
pély alatt. Öt forintos jegyeiből nem sok kelt el . 
Atalában a dunai ünnep nem rnzDÜ fcuztt övedéi 
met a jótékony czélra. 

Nagy közönség lepte el azonban az ingyenes he " 
lyeket, a Dunapart szabadon marad t utvonalát, a 
budai magaslatokat, főkép pedig a Gellérthegyet. 
A látványosság óriás szinterét, a Duná t azonban 
nagy feladat volt tarkává tenni . Egymásután von
ta t ták gőzhajók az uszályhajókra épí tet t szélmal
mot, a tündérvárt , a vörös vitorlás, vörös matrózos 
fekete hajót s végül a Jó-szív jelvényeivel ékített 
hajót, melynek díszítéséhez Mannheimer festő ké
szítette a terveket. Mindezek egymástól jókora távol
ságban álltak meg a Dunán. Kis propellereken pedig | 
zenekarok játszottak, s csolnakok, ladikok úszkáltak í 
a vizén. Kezdődött aztán az úszó verseny, a csolnak- i 
verseny, melyekre különböző dajak voltak kitűzve. 
Az este megérkezését várta azonban legjobban a kö- i 
zönség. A budai parton villamos fény gyúlt föl, mely ; 
beragyogta a viz tükrét. A pesti oldaíon a gáziám- S 
pák helyén gáz-koszoruk és koronák égtek. Több he- ' 
lyen lampionok tarka füzérét lóbálta a hűvös szél. 
Nyolcz órakor a lánczhid oszlopairól rakéták száll- i 
tak föl a sötét éjbe. A tűzi já tékban részt vettek a í 
kivilágított hajók is és rakétákkal ostromolták egy- j 
mást, mignem a vörös vitorlás hajó fölrobbant, j 
Majd két óráig tar to t t a tűzijáték, melyre nagy kö- j 
zönség gyűlt össze a Dunaparthoz. Végül pedig a [ 
Gellérthegyen fáklyásmenet vonult végig a kígyózó j 
utakon s ezzel végződött a dimai ünnepély, melyre j 
nagy előkészületeket tettek, sok költséget fordítót- j 
tak, de az idő mostoha lett hozzá. 

S í m é n Domokos s í r e m l é k é n e k leleplezési ünne
pélyére igen számosan gyűltek össze távoli vidékek- ' 
ről is Uj-Kadácson. Az unitárius püspök, Ferencz j 
József, betegsége miat t nem je lenhete t t meg. Az ' 
ünnepélyt jelző gyászdal elhangzása u tán Német ; 
István lelkész mondot t beszédet. Ezu tán a sirkövet, j 
a kolozsvári unitárius főiskola theologiai kara neve-
ben, Vég Mihály lelkész megkoszorúzta; Ürmössy j 
Lajos pedig a család nevében te t t koszorút a sír
kőre. Boros György tanár tar to t t még beszédet, Si- : 
m é n theologiai működését fejtegetve. Szentkirályi 

Árpád orsz. képviselő rövid bezáró beszédével az ün
nepély véget ért. 

Műipar-kiá l l í tás . A magyar iparnríívészeti társu
lat az iparművészeti múzeum helyiségében állandó 
kiállítást rendez. A hazai művészeti ipar kiváló és 
válogatott tárgyait szándékszik fölvenni. E kiállítás 
czólja, alkalmat nyújtani a fővárosban megforduló 
idegeneknek, hogy a magyar művészeti ipar termé
keivel megismerkedhessek s hogy ot t esetleg emlék
tárgyakat is vásárolhasson. A tárgyak az iparművé
szeti múzeum helyiségébe (Andrássy-ut 57. sz. a.) 
küldendők. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése jú

nius végével lejárt, fölkérjük az előfizetés mielőbbi 
megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás 
álljon be. 

E L Ő F I Z E T É S I F Ö L T É T E L E I N K . 

N e g y e d é v r e (október—deczember) 
A Vasárnapi Újság — 2 frt — kr 
A Vasárnapi Újság a tVilágkrónikával* együtt 2 • 5 0 • 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 3 « — • 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

t Világkrónikával* együtt _._ 3 « 5 0 

A "Pol i t ika i Újdonságok* hoz «Magyar G a z d a , 
czim alatt két hetenként megjelenő g a z d a s á g i l a p v a n 
csa to lva , s ezenfelül r endk ívü l i m e l l é k l e t e k k e l is 
b ő v í t v e a lapnak eddig is hetenként másfél s minden 
második héten két nagy ívre terjedő tartalma, mely a 
Politikai Újdonságokat ez ideig is a legnagyobb és 
legtartalmasabb politikai hetilappá te t te . 

A «Vasárnap i Ujság» ujabban *Női munka és 
divat* czimű uj rovattal s jelentékenyen bővített 
tar talommal jelen meg. 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a «Világ
krónika* czímű képes heti közlöny, mely hetenként 
egy íven s számos képpel illusztrálva jelen meg. 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál, vagya • Világkrónikái megrendelésénél czimszalagjukból 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni, s min
den reklamácziót és egyéb a szétküldésre vonatkozó közle
ményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

A Vasárnapi Ejság és Politikai Újdonságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. sz. 

HALÁLOZÁSOK. 
Dr. SCHÜTZ MIKSA, egyetemi magántanár , zene

kritikus, ki min t ilyen leginkább a «Pester Lloyd»-ba 
irt , de a "Budapesti Szemle* is több zenei közle
ményt adott ki tőle, meghalt Gráczban, hová Kraft-
Ebing ideg-gyógyintézetébe ment üdülést keresni. 
A legképzettebb zeneértők közé tartozott , s a buda
pesti egyetemen mint magán tanár a zenetörténeté
ből készült előadásokat tar tani . A fővárosi hírlap
irodalomban jelentékeny állást foglalt el. 

Elhunytak még a közelebbi napokban : MADÁCH 
KÁROLY, Nógrádmegye volt alispánja, az «Ember 
tragédiája* költőjének fivére, 63 éves, Csertveken. — 
Dr. JUHÁSZ MIHÁLY, kir. táblai bíró, Kassa városának 
volt országgyűlési képviselője, Kassán. — SZEMEBE 
ISTVÁN, földbirtokos, 184-8—49-ben honvéd-huszár
tiszt, a Szemere-család legidősb tagja, a zemplén
megyei Berzéken. — EAKOVSZKY ALADÁR, a posta
takarókpénztár vezértitkára. Eakovszky Is tván és 
Géza országgyűlési képviselők öcscse, 39 éves, Buda
pesten ; ugyani t t STBEEB ISTVÁN, az osztrák magyar 
államvasuti társaság felügyelője, 60 éves; NAOY 
GYULA, hajós-kapitány és a «Luczenbacher Pál 
utódai» czég hajózási felügyelője, 52 éves; dr. F A B -
KAS PÁL, orvos, 73 éves ; DOBGÖ LÁSZLÓ, Kolozs-
megye levéltárnoka, 73 éves. — CSISZÁB LAJOS, mára-
maros-szigeti járásbiró, 1849-ben a vésztörvényszék 
ülnöke, a miér t hosszas várfogságot szenvedett. — 
URÁNYI ANTAL, Máramarosmegye pénztár i ellenőre, 
48 éves, M-Szigeten. — HANDTEL KÁBOLY, gyógy
szerész, Kecskemét városa egyik köztiszteletben élt 
polgára, hosszú szenvedés u tán 74 éves korában. — 
TÓTH FERENCZ, Alsó-Fehérmegye aljegyzője, régi 
honvéd, 74 éves, Nagy-Enyedeo. — P Á L F I KAROLY, 
a tordai polgári iskolának igazgatója, 42 éves, Vár
falván. — HOBVÁTH JÓZSEF, nyűg főgymnasiumi 
tanár, volt 48-as honvédszázados, 75 éves, Bács-Al-
máson. — VÉGH JÁNOS, a modori róm. kath. elemi
iskola igazgató-tanítója 40 éves, — KUNFALVY ALA
JOS, tekintélyes szegedi polgár, 63 évos. — W B I S Z 
MIKSA, ügyvédjelölt, Brassóban. — VÁZSONYI LAJOS, 
Győr város köztiszteletű polgára, 73 éves. 

MrNSTEBMANN LUJZA k. a. Kolozsvárit, élete 89-dik 
évében f. e szeptember l i k é n végeigyöngülésben 
elhunyt. A boldogult, ki fiatal korában több főrangú 
családnál nevelőnői tisztet r i tka miveltséggel és lel- ; 
kiismeretességgel töltött be s az általa nevelteknek 
és utódaiknak is tiszteletét végórájáig birta, idősb 
nővére volt özvegy Szász Károlynénak, nagynénje a 
Szász-testvéreknek : Károly és Domokos ref. püspö- j 
kök-, Bóbert kereskedelmi és Gyula pénzügyi t i t- ! 
károknak, Béla egyet, tanárnak,kik a többi oldalroko

nokkal együtt, kegyeletes érzéssel fájlallak „n -, 
tözését. J j a K elk°l-

Özv. PISZTORY JAKABNÉ, szül. Simony Anna a 
város egyik legéhesebb matrónája , 94 éves s lí Vu 
több írnoka és dédunoka is gyászolja. —'. \v 
MARTONNÉ, szül. Dereáno Emí l ia asszony 48 ^ ^ 
Budapes ten; ugyani t t HORVÁTH JÓZSEPNÉ szül tf' 
r ich Konstanczia, karczagi földbirtokos' neie 
KIMNACH LÁSZLÓNÉ, szül. Domsi ts Anna Kirnn 7 
László, fővárosi rajztanár, jeles festő művész s k n i 
egyik ra jzdójánnk fiatal neje, 19 éves, hosszas e W 
vedes után, Budakeszin. — P É T E R GÁBORNÉ I* 
Nagy Ju l iánná , 30 éves, Debreczenben. — Bn 
RAJMUNDNÉ, szül. Lü tgendor f F r ida báróné ^3 év™ 
Pozsonyban. — JAKABFALVAY KÁLMÁNNÉ, szül ~Básthv 
Mária, Nagybátoron. — STAIBL ANTALNÉ, szül Aitn' 
Mária 39 éves, Marosvásárhelytt . — Br. MENTZING 
FBIGYESNÉ. szül. jobbaházi Dó'ry Mária, Bécsben" 
60 eves. — Kiss MIHÁLYNÉ, szül Multyán Veronika 
földbirtokos neje, 57 éves, Szent-Leányfalván -
GAVALDIK BÉLÁNÉ, szül. Mátay Eózsa, 21 éves 
Váczott. — HITESSY LAJOSNÉ. szül. Grüner Janka' 
zenedei t anár neje, 36 éves, Debreczenben. 

SZEKKESZTOI MONDANIVALÓ. 
T . K . (Négy vers.) Egyikről se sok jót mondha

tunk. A dal ennek a hétköznapi, gyöngyharrnatos han
gulatnak a legközönségesebb variánsa formában és 
kifejezésekben egyaránt. A levél csupa próza. «Csak 
azért mondtam el ezeket most itten, mert tudom, 
hogy te azt rossz néven nem veszed.» Ugyan ki hiszi 
el, hogy ez egy költemény két sora ? «A lelkek órájai 
minden lélek nélkül való utánzat és gyakorlat a jól 
pergő daktilusokban. Legjobb a Heine-dal. Fordítson; 
de ne Heine-bői; ugy látszik, ügyesen és hasznosan 
válogatva, adhatna jól egyet-mást. 

V . O. «A tavasz hymnnsza.» Olyan pásztor-idill-
féle kardal akarna lenni, melyben az oreádok a Kár
pátok lejtején (lejtőjén) lejtenek. Tele van Lunával és 
Artemis-szel, de minden belső tartalom és külső csin 
vagy könnyedség nélkül. 

N e m k ö z ö l h e t ő k . Sápadt lombok. — Eltűnt sze
relem. (Elbeszélés.) — Alpár «ballada.» — Ki hitte 
volna. . . . — Uj Messiás. — Vándor lantos. 

SAKKJÁTÉK. 
1510. számú feladvány. Karel J.-tól. 

•BBBBBBB^^B d filíiim e h 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

Az 1504. sz. feladvány megfejtése. 
Ehrenstein M.-töl. 

M e g f e j t é s . 

Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 
1. Ve6—e7 : _.. f5 -U ! (a) 1. f5—ei : 
2. Ve7—e5 . . . d 6 - e 5 : 2. V e 7 — e i l K d 3 - d 2 
3. KdS^e", Kd3—e4: 3. Fdl—a* Kdl—cl—<# 
4. Fdl~c-2 mat. 4. Y e 4 _ c 2 _ ( Í 4 . m a t . 

? * ? T £ S e n f ° J t o t t e k »»">S = Budapesten: K. J. és F. H. -
Andorfi S. — Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság nevében: 
Exner Kornél. — Tarnócion: Németh Péter. — Éiskolcton : 

Budnyánszky Géza. — A pesti sakk-kör. 

HETI NAPTÁR. Szeptember hó. 

6 17 Eufém. sz 
Larnbert pk. 
Knp. Józs. hv. 
Jan vt Kánt. 
Kúsztak vt. 

jSTapj Katholikus e» protestáns : Görög- Orosz | ItraeM^ 

lakj 
17H. 
18K. 
19S. 
20 C, 

fi 16 Eofémia 
Lambert 
Titus 
Szidónia 
Fauszta 
Máté 

4 B 12 Ba. é. 
5 Zakarj. pr. 
fi Mihály cso. 
7 Szuezont vt. : 
8 kisassz. n. 
9 Joak., Ann. 16 S. i.2»-

10 Menodóra 17 Sik

ló Süífotfc 
21 P. Máté' apóst. , ma„ 
2-'S. V. Tam. pk. hv.j Móricz | 10 Menodóra |17 Sa». 

BoldválUiásai $ Utolsó negyed 28-án 9 ó. 46 p. d. e. 

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

gzi]lLJ888:3Xxy:_ÉvFOiíYAM1 VASÁBNAPI ÜJSÁG. 631 
hasabzott pet i t sor, vagy annak helye 

^ k r . Bélyegdíj 

tt^T^tósnáTlö kr . ; többszöri igtatásnál XT "R "nTTTDCDTT 
WT116" í^gdí j külön minden ig ta tás n tán 30 kr JL11XV1/£| JL £jk3£^ J»V» 

Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad 
B É C S B E N : Dukes M. Riemergasse 18, Schale* 
Henrik Wollzeüe 12, és Oppelik A. Stubenbastei S 

j^nagyobb és legolcsóbb butorbevásárlási forrás, 

" ~ ] n T Y I ISTVÁN ÉS TÁRSAI 
hazai gyártmányú asztalos és saját készitraényii kárpitos butor-ternieiben, IV., (bel-
város)°koronalierczeg-utcza 11, a zsibárus-uteza sarkán, a fópostával szemben, 1. em. 

Ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat , mindennemű háló, ebédlő és dolgozó szoba 
berendezésekben, úgyszintén sálon, valamint sima fekete és gyöngyházzal berakott 
hntorokban, a legegyszerűbbtől a legfinomabbig, s mellőzve minden reklám-hajszát, 
minden versenyt felülmúló legolcsóbb árakon. WF" Menyasszonyi ke lengyéknél és 

nagyobb bevásár lásoknál t e t e m e s árengedmény. "isa Hazafias üdvözlettel 

Patyi István és Társai , htoi gyárosok és kárpitosok. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

ÉJSZAK á DÉL ELLEN. 
IRTA 

V E R N E GYULA 

REGÉNY 
FORDÍTOTTA 

HUSZÁR IMRE. 

Nyolczvanö t a szövegbe nyomot t képpel . 
Ára fűzve 2 forint. 

FRANKLIN-TÁRSULAT 
MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 

A t. ez. részvényesek a Tolyö é v i s z e p t e m b e r 9 3 - á n d é l e l ő t t i 11 é r a k o r a tár
sulat helyiségeiben (Budapesten, egyetem-uteza 4- szám, I-sö emelet) tartandó 

TIZENÖTÖDIK RENDES ÉYI KÖZQYÜLÉSRE 
hivatkozással az alapszabályoknak lent idézett 12. §-ára*) meghívatnak. 

A k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 

1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt év üzleti eredményeiről. 
2. A felügyelőbizottság jelentése és annak alapján az előterjesztett évi számadás és a nyereség felosztása felett határozat 
3. Az igazgatóság, az irodalmi tanács és a felügyelőbizottság felmentése. 
4. Az igazgatóság és irodalmi tanács megválasztása. 
5. Az üzletvezető igazgatóval kötendő szerződés megállapítása. 
6. Felügyelőbizottság választása a jövő üzletévre, tiszteletdijának megállapitása. 
A részvények az alapszabályok 12. §-a értelmében a társaság pénztárán kivül a magyar általános hitelbank 

(Budapest, Nádor-utcza 12. szám) pénztáránál is letéteményezhetök. A Franklin-Társulat 1887—88-ik évi mérlege a 
feligyelőbizottságnak a közgyűlés elé terjesztendő jelentésével együtt a társulat helyiségében mától fogva kapható és 
megtekinthető. — Budapesten, 1888. szeptember hó 10-én. 

A% igazgatóság. 
*) 12. §. Minden részvényes, ki a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott részvényes által képviselve meg-

jelen, tiz darab részvénye után egy szavazattal bir, ha részvényeit legalább h á r o m n a p p a l a közgyűlés előtt a társasági 
pénztárnál vagy az összehívásban megjelölt más pénztárnál e czélra letétemányezte. Részvényesek, kik a törvény szerint 
képviseltetésre utalvák, jogaikat törvényes képviselőjük által gyakorolhatják. 

M é r l e g s z á m l a . Vagyon: Nyomdai épület 18ö,44G frt, nyomdai berendezések: gépek 73,363 frt 95 kr., 
^szerelvények 5,860 frt 90 kr., betűk 145,176 frt 55 kr., összesen 224,401 frt 40 kr. ; betű- és tömöntőde 7,469 frt 64 kr., 
bntorok 2,500 frt, metszvények 15,401 frt 20 kr., papiroskészlet 32,901 frt 82 kr., értékpapírok, mint óvadék 18,213 frt 
°j> b-. pénztári készlet 9,659 frt 33 kr., betűöntődé készlet 6,772 frt 72 kr., munkában levő művek értéke 17,857 frt 44 kr., 
«íre űzetett biztosítási díj 4,154 frt 70 kr., saját hírlapjaink 9,000 frt, adósok 123,730 frt 64 kr. könyvkiadó-üzlet 510,548 frt 
^ t r , összesen 1.169,056 frt 98 kr. — Teher: Részvénytőke (4000 drb részvény 150 frttal) 600,000 frt., tartaléktőke 
«WM frt 2G kr., tartalék-alap az összes üzleti felszerelések elhasználása által okozott értékcsökkenések pótlására 180,147 frt 

« í F r a n k u n - T t a u l a t összes személyzetének segélyző-alapja 1,906 frt 50 kr., Heckenast-féle könyvnyomda személy
iének betegBegélyző házipénztára 1,579 frt 23 kr., hírlapi előfizetők le nem járt időre eső részlet 10,704 frt 63 kr., elfogad-
vanyok 21,519 frt 67 kr., hitelezők 198.042 frt 81 kr., föl nem vett osztalék 1887. évre 67 frt 50 kr., nyereség, egyenlegül 
W',124 frt 48 kr. összesen: 1.169,056 frt 98 kr. 
,, U z l e t e r e d m é n y - s z á m l a . Terhek: Központi üzletköltségek és tiszti fizetések 27,197 frt 44 kr., leírása 
D*z ntán 1,884 frt — kr, veszteség követeléseknél 3,132 frt 56 kr., értékcsökkenés : a nyomdai berendezéseknél 22,233 frt 34 kr., 
"inetszvényeknél 1,377 frt 89 kr., összesen 23,611 frt 23 kr., kamatok 10,670 frt 12 kr., adó, illetmények és bélyegilletékek 
"411 frt 48 kr., nyereség, egyenlegül 60,124 frt 48 kr., összesen 147,731 frt 31 kr. — Jövedelmek: Athozat a múlt évről 
l1} frt 95 kr., hirlapjövedelem 5 492 frt 98 kr., nyom la jövedelme 86,197 frt 98 kr., betűöntődé jövedelme 2,13a frt 38 k r , 
íonyvkiadó-üzlet jövedelme 51,131 frt 79 kr., kétes követelések után befolyt 1,330 frt 23 kr., értékpapírok jövedelme : adó-
^ s kamatok 870 frt, összesen 147,731 frt 31 kr. 

Hatóságilag engedélyezett végeladás 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, miszerint a helyben S O é v é t a . fennálló 

NŐI DIVAT-ÜZLETEM ÁTVÁLTOZTATÁSA MIATT, 
h ató súg üag engedélyezett 

w 
'endezek n ő i c U v a t ^ u k b ő í . — Raktáram egyáltalán solid, finom bel- és külföldi divat-kelmékből áll 

rendkívül leszállított szabott árak mellett, 
"Sy fekete mint szines divat-kelmék, duplaszéles, m é t e r e n k é n t 3 5 k r . - t ó i k e z d v e . 

E ^ n kedvező alkalom felhasználására egész tisztelettel kérem a nagyérdemű közönség szives látogatását. 

t E O N H A R D M., eze lő t t JANKOVITS P. 
Budapest, Deák Ferencz-utcza 10. szám alatt.  

^^SM§ 
téglileseii, Zélyonimegyében 

Magyarország kitűnő uj savanyuvize, 
k a p h a t ó B K 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 és i ' ő r a k t a r o s n s ü , B u d a p e s 
t e n , I V . , M i i z e u i i i - k O r u t 2.'J. s z á m a l a t t , 

a v i d é k i v á r o s o k b a n é s m i n d e n n a 
g y o b b f i i s z e r k e r e s k e d é s b e n , v a l a m i n t 

a forráskezelőségnél 
vasút-, posta- és távirda-állomás Véghles-Szalatna 

(Zólyommegye). 

A véghlesi, JERA-forrás" Sit1%£££'w? 
tanár és az ásványvíz vegyelemzö intézet igazgatója 
elemezte ée s z é n s a v a i a lka l ikus 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 m e n y -
n y l s é g t t s z é n s a v a s n á t r i u m , 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 , túl
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 , 
i d ü l t g y o m o r t a k á r , I d ü l t h ö r g - 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 ebből eredő i d e g e s 
s égné l , g ó 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 ú g y k ö stb. bajoknál igen előnyösen használható, 
valamint ü d i t ö v í z n e k is egyedül, borral vagy cognak-
kal stb. keverve, kitűnően megfelel, a bort nem festi. 

A modern elvek szerint bnrendezett forrás, közvetle
nül a trachyt-sziklából fakad és igen bővizű; szerves 
anyagtól és talajvíztől egészen ment, s a környék lako
sai emberemlékezet óta n' i /Áíyi-irÍ7Uf és ü d í t ő 
mint a leghathatósabb 5 V U 5 J VlíilJl italt élvezik. 

A töltögetés nem mint más ilyen forrásnál vagy sa
vanyúvíz - kutaknál szivattyúzás hanem közvetlen az 
erős lefolyás által történik. Az üvegek a lehető legjob
ban vannak dugaszolva és töltögetésök a leggondosabb. 

Utánnyomat n em dijaztatik.j 

•. .'\ _- - ^ ^ f c - '^•^ T y T y 7 ' t ' . y r t f y r ^ ^ . " t r ." -, J .'• — 2j ^^T* CyTTTyTyT' I -

I - s ő os . k i r . k i z á r , s z a b a d , ú j o n n a n j a v í t o t t 

r u g a n y o s sérvkötők 
b i z t o n s á g i ö v v e l é s 

Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított ruganyos sérvkütö 
Politzertól; ez mgok nélkül van, tisztán ruggyantából művésziesen szer
kesztve s az a czélja, hogy még a legidültebb sérveket is lehető legrövi
debb idó alatt egyenletes fekvésbe hozza, • ugy nappal a legerófeszitöbb 
munkánál, vagy a sokat járkálásnáL mint szintén éjjel alvásban is használ-
tathatik, a nélkül, hogy a sérvbajban szenvedő hivatásában legkevésbbé 
is volna akadályosva. Feiette nagy haszon, hogy az meg éjjel is a testen 
maradhat, mivelhogy a szenvedő testrészre kiváltképen jótékony, kelle
metes nyomást gyakorol, s a legtöbb esetben még a sérv biztos gyógyu
lását is eszközli. A legtöbb orvosi tekintélyek által e ismerve, megvizs
gálva s a legjobbnak találva: profeesor Kovács a sebészeti kóroda alel
nöke, dr. OTOSS Lajos magy. kir. egészségügyi tanácsos, dr. Olfick 
Ignácz kir. törvényszéki orvos által. 

Alólirott egyszersmind nagy raktárt is tart angol és franezia aczél sérv-
kötőkből, függesztő készülékeket (suspensorium) gummiból, szövötteket, 
mint szintén szarvasbőrből. A szarvasbőr és gummi suspensoriumok czélja, 
hogy a tágulást megakadályozzák. 

Méhfecskendók, légpárnák, ágybetétek per odtáskák, práservativnmok, 
gummiharisnyák és mindennemű gummi áruezikkek. Sérvkötöknél kérem 
megjelölni: jobb, bal vagy kettős-e, mint szintén a test bőségét is. Meg
rendeléseket utánvétel mellett elfogad 

POLITZER MÓR 
csisz. kir. szab. sérvkötö-készitő Budapesten, Deák Ferencz-utcza. 
Valódi franezia és amerikai gumim-óvszerek (praeservativ) tuczatonként 

3—6 frt. Piői különlegességek tuczatonként 2—4 frt. 
Árak: urak. hölg-yek, és gyermekek számára, egyoldalúnak 

drbja 6—10 frt, a kettősnek drbja 10—16 frt, gyermekeknek 
felével olcsóbb. Ugyanit t kapható legjobb amerikai sérv-
kenőcs. Egy tége ly ára 3 frt SO kr. 78SS 

TTTftr iTTnTn : , : , - , -_ , .V j ^•^•-^Y^ff^f^^i -,•.'»" 
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FEHÉR MIKLÓS 
a m. kir. államvasutak gépgyárának vezériigy-
nöke és több más elsőrangú gépgyár képviselője 

ajánlja leszállított árakon a kizárólag nála kapható, világhirtt 

EREDETI MAYERTRIEURÖKET, 
továbbá kitűnő szerkezetű 

gabona - tisztító rostáit, 
valamint legjobbnak bizonyult, könnyű 

sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, 
olcsó árak és kedvező fize

tési feltételek mellett. 
— K é p e s árjegyzékek 

ingyen ég bérmentve. 

Iroda, raktár és javító műhely Budapest, üllői ni 25-dik szám alatt „Köztelek" 
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a# - Csat a mellékelt védjegyű cakkek valódiak! , 

JAEGER TANÁR TÁRSULATA. 
Tulajdonos: JORDÁN KÁROLY. 

Budapest, IV. Deák Ferencz-utcza 15. 
Eredeti normál gyapjú-ezikkeknek 

e g y e d ü l i f ő r a k t á r a M a g y a r o r s z á g r é s z é r e . 

Normál alsó-rnhanemfi ^t.^LéB EZ™; felső-rahák mértékszerinti készítése 
a saját műteremben. 

Katalógusok ég árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
••••••••uvww«vuwu«vwuuwvww«wwiivimi 
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Gyógyszertár megnyitási jelentés, * 
Van szerenesém|tiszteletteljísen tudatni, hogy a VII. ker., Damjanich-ntca^ &ki i , 

~~ „Magyarország Védasszönyáhor fVft 
.PATRONA HUNCARLAr 

PATRONA HUNGÁRIÁÉ" 
GYÓGYSZERTÁR 

BUDAPEST VH I 

czimzett gyógyszertiramat megnyitottam. 
Kiváló gondoskodásom tárgya leend, hojy ney 

kifo.ástalan tisztasága és szakszerű kezelése vala • "" 
t. közönség előzékeny és pontos kiszolgálása által 
szertáram a legszigorúbb igényeket is kielégítse 

A b é c s i c s á s z á r i k i r . uclyari gyógyszertárban 
DAMJAN'CHCA"III.| a l e g m a g a s a b b u d v a r s z o l g á l a t á b a n 2 1 éven ái 

f o l y t a t o t t m ű k ö d é s e m e t e k i n t e t b e n t e l j e s b i z t o s í t é k o t nyúj t 
Gyógyszertáramban mindennemű orvosi és gyógyszerészi különlegességek 

továbbá p i p e r e - é s t á p s z e r e k , g y ó g y b o r o k stb., melyek mind a legszigota] 
elvek szerint készitvék, gazdag raktárban készletben állanak. Bármely — aétk 
Budapesten raktáron nem tartott — különlegesség beszerzéséről készségesen et 
doskodom. — A b é c s i c s á s z á r i k i r . ut lv . g y ó g y s z e r t á r r a l fentartot 
ö s s z e k ö t t e t é s e m n é l f o g v a mindezeket a legfino nabb min'íségben vaiv k 
képes beszerezni. — Kiváló tisztelettel 

N a g y G y u l a , volt cs. kir. udvari gyógj 
Hr 

Hílí\A\A 

T i s z t a f a j 

libát és kacsát 
tonlonsi. . . pírját 8—10 írtért, 
pommeraniai • 10—14 « 
Peking-rucza « 3 frt 50 kiért, 
szállít, szép é8 nagy példányokban, 

| Seidler Edinimd, 
Sziszeken, Horvátországban. 

t 

8 # ~ M » g y a r h o n e l ső , l e g n a g y o b b é s l e g j o b b h l r n e v a ó r a ü z l e t e . - » j 

B R A U S W E T T E R JÁNOS S Z E G E D E N 
cs. kir. és m. kir. szab. chronometer 
és műóiás, föltalálója az első 
egyedüli kulcs nélkül föl
húzható remontoir 
inga - óráknak 
stb. stb. 

J.ondon 1871. 
Kecskemét 187:.' 
Bécs 1873. Újvidék 1875, 
Szeged 1876. Paris 1877. 
Székesfehérvár 1879. 
Budapest 1865. 

n#~LevélbeIi megkeresésekre pontosan válaszoltatik 
Képes ánegyzék bérmentve. Javítások pont, eszközöltetik 

• M a g y a r h o n elnö, l e g n a g y o b b éa l eg jobb h í r n e v ű órattzlete . 
i 

„Ma 
gyár Háziasszony" 
háztartási és szépiro
dalmi hetilapnak elő

fizetési ára: 
egész évre frt 6.— 
félévre „ 3 . — 
negyedévre ,, 1.50 

kívánatra ingyen és 
bérmentve küldetnek 

A,Magyar Háziasszony' 
kiadóhivatala Budapest 
nagy-korona-utcza 20. 

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

Részit egyes fogakat, fogsorokat ét 
(dombokat, jótállás mellett; árak mér. 

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

Frarc iaország és a K ü l f ö l d Minden 
i l latszerész é né l és F o 

drászánál T _ drászánál _ 

^ PARIS — 9, l 

Kiilönlege* 
BISMUTTAL VEG'MVE 

F A Y , ILLATSZERES! 
rae de la Paix. 9 - PA Ui 

i-m.-Uü,iiui.ii.uauiiiuuiiiii^ 

ÉPEN MOST MEGJELENT! 

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

A BÉLYEG- ÉS ILLETÉKÜGYI 
TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE 

— • » • , — _ 

Az ide vonatkozó törvények, szabályok, pénzügyministeri rendeletek 
pénzügyi közig, birósági döntvények és elvi jelentőségű határozatok 

teljes és rendszeres gyűjteménye. 
Magyarázó példákkal, terjedelmes kiszámítási táblázatokkal és kimerítő betüsoros tárgymutatóval . 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA 

GÁLFFYFERENCZ 
kir. pénzügyi fogalmaid a poisonyi pénztgyigazgatósigníl. 

M Á S O D I K T E L J E S E N Á T D O L G O Z O T T K I A D Á S 
Ára fűzve 3 forint. 

Franklm-Tarsulat nyomdáia. B u ^ ^ y ^ n ^ T T ^ 

1888. szept. 1 4 1 . 8 2 . 1888. szept 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYULAI PÁL. 
I1 A R T A L O M : 

IáS Világok. (I.) — Nendtvich Károlytól. 
Metternich és a Hapoleonidák I. Napóleon haláláig. - &' 

lyi Árpádtól. 
Hagy-BeCSkerektŐl Pákozdig. (I.) — Vendrei Ferenci tál* 

noktól. 
Egy leány mint özvegyasszony. Regény. (Ili )PáiffyAlba«* 
Költemények: Baráti körben. Gyulai Páltól. — A híd.Lo* 

fellow után, angolból. Szász Bélától. 
Ártatlan Vádlottak. — Simonyi Zsigmondtól. 
Papíriparunk emelése. — Mudrony Páltól. 
Értesítő. Kalidasa: Sakuntala. Ford. Fiók K. —x- - ft 

guss A.: Rendszeres széptan. —e. — Verne J.: S*** 
Mátyás. Szigetvári Ivántól. — Berryer törvénystóki* 
szédei. —dr. — Doctor Romanus : A mi decathoü"' 
egyetemünk. — Cs. F. 
A BUDAPESTI SZEMLE megjelen évenként tizenkétW ^ 

Ívnyi tartalommal. 
A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyM W* 

séget az eszmékről, melyek világszerte roglalkorttti'' 
szellemeket s mintegy közvetítő kivan lenni egyfelé * *~. 
cudomány és a mivelt k; z nség, másfelöl a hazai és H** 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit i * * : 
gazdasági közleményeknek, a m. tnd. akadémia n e « » * * 
sági bizottságától támogatva. 

Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. *•* 
eetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félév*6 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, 
linski György cs. k. egyet, könyvárus, I. StefanspW* * . 

Ai előfizetési pénzek az alnlirt társulat lriadé-bjvstil^j 
deadök be, vagy a könyvárusokhoz a kik szintén fö' *^ 
hatalmazva elfogadásukra. 

FRANKLIN TÁRSULA1 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Bnoap* 

t1 tt^mtmrrrttmTmTtfff^ 

39. SZÁM. 1888. BUDAPEST, SZEPTEMBER 23. XXXV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / fél évre ._ 6 • 
• • I egész évre 8 írt 

Csupán a VASAKNAPI UJSAG " , t 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : j T . M ' " * S ' " r (félévre _ 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

K I R Á L Y A S S Z O N Y U N K S Z Ü L Ő I N E K 

G Y É M Á N T L A K O D A L M A . 

A
WITTELSBACHOK fejedelmi házában egymást 
érik a nagy ünnepek. Nem mindegyikük 
tiszta ö r ö m ü n n e p ugyan , mert II. Lajos 

király szerencsét len halálának emléke s Ottó 
király sajnálatos lelki állapota mintegy gyászfá-
tyolt borít a család örömére. Mindazonáltal sű
rűn követte egymás t az utóbbi időkben az olyan 
alkalom, me lye t a bajor uralkodó ház legszebb 
ünnepei közé sorozhatott . 

Az ünnepek sorát 1878-ban Miksa bajor ki
rályi herczeg Ludovika királyleánynyal kötött 
házasságának félszázados emlékünnepe, az arany 
menyegző napja nyitotta meg. — 1880-ban a 
Wittelsbach-család uralkodásának 700 éves fönn

állását ünnepel te meg. I. Lajos király születésé
nek évszázados fordulóját már két év előtt kellett 
vo lna ünneppel megülni , azt azonban II. Lajos
nak már említett szomorú végzete miatt el kel
lett halasztani s az ünnepélyt csak nem rég 
tartották meg rendkívüli fénynyel, pompával. 

Most a tíz év előtt arany lakodalmát ünne
pelt herczegi párnak gyémántlakodalma követ
kezett, mely bennünket annálfogva is közelebb
ről érdekel, mert a tisztes agg párban, Miksa 
herczegben és Ludovika herczegasszonyban fel
séges királyasszonyunknak szülőit tiszteljük. 

A Wittelsbachok családja valamikor gazdagon 
volt megáldva sarjadékokkal, oly gazdagon, hogy 
az «osztály" úgy az országnak, mint magának a 
fejedelmi háznak is már-már kárára vált. A csa
lád két főága azonban : a bajor és a pfalzi, túl

élte a többieket. A «jó» melléknévvel emlegetett 
ü l . Miksa választó fejedelemmel 1777 végén a 
bajor ág is kihalt s az ország két része 4 5 0 évi 
elválasztás után újra egyesült, és pedig a pfalzi 
oldalágból származó Károly Tivadar választó-fe
jedelem alatt. Midőn ez 1799 február havában 
elhunyt, az uralkodás a Zweibrücken-Birkenfeld-
Bischweiler melléktörzsből származó Miksa Jó
zsef herczegre háramlott, kinek családja mellett 
még a Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnbausen ol
dalág is virágzik, ugyanaz, melyből a most gyó-
mántlakodalmát ülő Miksa herc2eg is szár
mazott. 

A véletlennek volt különös játéka, hogy Miksa 
herczeg atyja, Pius herczeg ugyanabban az évben 
s ugyanabban a hónapban született, mint a ké
sőbbi I. Lajos király. 

MIKSA BAJOK HERCZEG. 
KIRÁLYNÉNK SZÜLŐI 

LUDOVIKA HERCZEGNÉ. 


