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Csupán a VASÁRNAPI UJSAG

ELSŐ FERENCZ JÓZSEF.

PSERHOFER J.
V ó - r - H e v + í + r i l n Y l < 1 a n j B n 1 r ezelőtt egyetemes l a b d a c s o k neve alatt;
¥ fSX L 1 S 4 L 1 X U I d U U d l / S U J l e z u t o b D 1 nevet teljes joggal megérdemlik,
mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen
be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben sok egyéb szer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és rövid idő alatt teljes gyógyulást
eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr., 1 t e k e r c s 6 dobozzal 1 f r t 5 k r .
bérmentetlen utánvét melletti küldéssel 1 frt 10 k r . A pénz előleges beküldése mellett
ára bérmentes megküldéssel: 1 tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 fit 30 kr., 3 tekercs
3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél
kevesebb nem küldetik szét.)
U# V a l ó d i a k n a k csak a m a l a b d a c s o k t e k i n t e n d ő k , m e l y e k n e k u t a s í t á s a P s e r hofer J . n é w o n á s a v a l v a n e l l á t v a , s a m e l y e k n é l m i n d e n doboz t e t e j é n
ugyanazon névvonás vörös színben r a j t a van.~**J
Számtatan levél érkezett, melyben a labdacsok fogyasztói hálát mondanak a legkülönfé
lébb és legsúlyosabb betegségekből való meggyógyulásukért. A ki csak egyszer kísérletet
tett velük, tovább ajánlja.
f_W
A. s o k l c ö s z ö n ö - i i * a . t t > ó l k ö z l ü n k n é h á n y a t : ~ V 6
Schlierbach, 1888. febr. 17. T. Uiam! veskedjék postai utón egy tekercset, kitűnő
Tisztelettel alulírott kéri. miszerint küldene vértisztitó labdacsaiból küldeni. Nem mu
ismét négy tekercset v a l ó b a n igen hasz laszthatom el, hogy Önnek e labdacsok ér
nos és k i t ű n ő v é r t i s z t i t ó labdacsaiból. tékére nézve legteljesebb elismerésemet ki
Teljes tisztelettel
fejezzem, és azokat, ha alkalom lesz rá,
N e n r e i t e r Ignácz, gyak. orvos. minden szenvedőnek a legmelegebben fogom
köszönő iratomra nézve föl
Hrasche, Flödnig mellett, 1887. sept. 12. ajánlani. E önt
annak a nyilvánosság előtti
T. Uraságod! Isten akarata volt, hogy lab hatalmazom
tetszés szerinti fölhasználására. Teljes tisz
dacsai kezembe kerü tek, s irok most azok telettel
K a s t n e r Teréz.
nak sikeréről: gyermekágyban meghűtöt
Gottschdorf. Kohlbach mellett. Osztráktem magamat, ugy hogy munkámat többé
nem végezhettem, s bizonyára már halva Szilézia, 1886. okt. 8. _T. uram! Kérem
lennék, ha az Ön csodás labdacsai meg nem szívesen 6 dobozzal az Ön egyetemes vér
mentenek. Isten áldja meg Önt ezért ezer tisztitó labdacsaiból küldeni. Csak az On
szer. Bizalmam van, hogy labdacsai egészen csodás labdacsainak köszönhetem, hogy öt
meggyógyítanak, ügy a mint másoknak is évig gyötört gyomorbijómtól megszabadul
gyógyulásukhoz segítettek. Knific Teréz. tam. Nem is fognak nálam e labdacsok soha
Bécs-Ujhely, 1887. deoz. 9. Igen t. Uram ! kifogyni, és ezennel legmelegebb köszönetet
Legmelegebb köszönetet mondok Önnek, mond Uraságodnck őszinte tisztelője
Zwickl Anna.
60 éves uagynéném nevében, ki idült gyo
T. Uram! Múlt év novemberében egy
morhurutban és vizi-betegségben szenve
tekercs
labdacsot
rendeltem
meg Önnél.
dett. Az élet gyötrelem volt neki, s már azt
hitte, hogy nincs reménység. Véletlenségből En, valamint nőm, a legjobb eredményt
kaptam egy dobozt az On kitűnő vértisztitó láttuk utána ; mindaketten heves főfájásban
labdacsaiból, s azoknak hosszabb haszná és székrekedésben szenvedtünk, ugy hog
nindalata ut»" rn
W e i n z e t t l Jozefa. meiiett. hogy csak 48 évesek vagyunk. És
íme! Az On labdacsai csodát műveltek s a
Mitterínzersdorf, Kirchdorf mellett. Felső- bajtól bennünket megszabadítottak. TiszteAusztria, 1886. jnn. 10. T. Uraságod! Szi- Jettel
Urt Antal.
hurut
> rekedtség, köhögés, stb.
Fagybalzsam, Pserhofer J.-től. Sok év óta Fíak6F-D0r
1 1 ellen. 1 dobozzal 35 kr., bérbármily idült sebekre mint legbizt. szer
mentes küldéssel 60 kr.
elismerve. 1 köcsöggel 40 kr., bérm. kül
déssel 65 kr.
Tannothinin kenőcs
1$&Ü££&
hurut, rekedtség,görszer Egy szelenczével 2 frt.
Í2.C8ÖS k ö h ö g é s , s t b .
ellen. Egy palaczkkal 50 kr.
t
i

Egyetemes tapasz L ^ . * f t y j s

Amerikai kömény - kenőcs, ^fndszee^

sebekre, gonosz indulatú lábdaganatoknál,
makacs mirigy daganatoknál, fájdalmas
fiiggölyöknél, köröm-méregnél, sebes és
gyuladt női mellnél, csúzfolyásnál, s egyéb
hasonló bajoknál jelesnek bizonyulva. 1
köcs. 50 kr., bérm. küldéssel 75 kr.

köszvényes és csúzos bajok, tagszaggatás,
ischias, fülszaggatás stb. ellen. 1 frt 20 kr.

Por a lábtzzadás ellen.
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megbízható szer a goly- :
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Bullrich A. W.-től

Huszonhat
a s z ö v e g b e n y o m o t t képpel.

Ara kemény kötésben 1 frt.
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A FKANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten és minden könyv
kereskedésben kapható :

DEÁK FEBENCZ
BESZÉDEI.
Összegyűjtötte

KÓNYI

MANÓ.

; Egyetemes tisztit* sé Kitűnő házi szer a

rossz emésztés mind. következményei, u. m.
főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév,
valamint aranyeres bártalmak, székreke
dés stb. ellen is. 1 csomaggal 1 frt.

tes és mindennemű altesti bántalom ellen
kitűnő házi szer. 1 üvegcsével 22 kr.
Angol csodabalzsam. 1 üve-cse 12 kr., 12 Szem^sszeBezia í ^ r S ^ f t f r
üvegese 1 frt 20 kr.
Az itt felsorolt készítményeken kívül még a birodalom valamennyi lapjában hirdetett belés külföldi gyógyszer-különlegesség készletben van, s minden netán a raktáron nem levő
czikkek kívánatra pontosan és olcsón beszereztetnek. WF~ Postai küldemények a pénz elő
leges beküldése mellett pontosan eszközöltetnek; nagyobb megrendeléseknél az összeg
utánvétele mellett is. ~VB Az összegnek előzetes beküldése mellett (legjobban postautal
ványnyal) a viteldíj jelentékenyen csekélyebb, mint utánvét mellett. MT A felsorolt különlegességek kaphatók Budapesten T ö r ö k Jóasef gyógyszert., király-ntcza 12.

HARMADIK

KÖTET

1861—1866.

Ára fűzve 3 frt 60 kr.
Első kötet 1829-1847. Ara fűzve 4 frt.

Második kötet 1848-1861Ara

füzve

2

frt 4 0 .

M i n d a h á r o m k ö t e t e g y ü t t 1 0 frt.

Franklin-Társulat nyomdáia. (Budapest, egyetem ntesa 4. szám.

dolgok előkészültének a színhelye
vala Morvaország fővárosa negyven évvel
ez előtt. Fényes uraságok, hölgyek és fér
fiak a legmagasabb körökből, tábornokok, állam
férfiak gyülekeztek a máskor oly csendes városba,
ellepve a várat, az érseki palotát, az uri lakó
házakat és vendéglőket.
Az udvar, mely az április-májusi zavargások
folytán odahagyta a «hálátlan» birodalmi szék
várost s Innsbruckba vonult, augusztusban ismét
visszatért Schönbrunnba, de már októberben a
bécsi forradalom következtében ismét elvonult
s Olmützöt választotta tartózkodási helyéül.
Azóta volt itt az élet olyan eleven ama különben
is mozgalmas időben, mikor egész Magyarország
lángban állt, Olaszországban a háború folyt s
Bécs, a birodalmi metropolis a forradalom ke
zében vala.
Deczember 2-án már a kora reggeli órákban
megnépesültek az utczák. Egész kocsisorok tar
tottak az érseki palota felé, hol Ferdinánd, csá
szár, a jóságos fejedelem szállva volt.
Nyolcz órára voltak az udvarhoz rendelve az
uraságok. Hogy miért, mi czélból, senki sem
tudta s a nagy trónteremhez vezető. szobákban
egymástól kérdezték az érkezők, mi az oka, hogy
ily szokatlanul korai órában hivják fel őket.
Senki sem tudott semmi bizonyosat. Még a főherczegek sem, a kik a minisztereket faggatták,
hogy mondják meg hát, mi készül itten ? A had
ügyminiszter alig tudta megnyugtatni a türelmetlenkedőket, hogy várjanak kissé, azonnal
tudva lesz minden.
Magába a trónterembe csak kevesen bocsáttat
tak b e : az uralkodóház tagjai, a miniszterek,
Windischgrátz és Jelacsics, a főhadiszállásról ez
alkalomra ide rendelt két fővezér.
Kevéssel nyolcz után megnyittatott az ajtó s
belépett rajta Lobkovitz herczeg főszárnysegéd,
mögötte mindjárt a császári pár, követve a főudvarmesteri pár, Fürstenberg herczeg és neje
által, kik után Ferencz Károly főherczeg, Ferdi
nánd császár öcscse, ennek neje, Zsófia főher
cegasszony é3 fia, Ferencz József következtek.
A császári pár helyet foglalt, mire az ural
kodóház többi tagjai is letelepedtek. Mély csend
következett be. A császár elővett egy papirost s
csendes hangon olvasá le róla, hogy fontos
okokból az osztrák császári koronát leteszi és pe
dig, miután öcscse, Ferencz Károly, kit a korona,
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az öröklés rendé szerint illetne, e jogáról lemond,
ennek fia, Ferencz József javára történik a le
mondás, ki egyúttal nagykorúnak nyüváníttatik.
Az államokmányoknak a miniszterelnök által
történt fölolvasása s a jegyzőkönyv aláírása után
Ferencz József főherczeg, most már az uj császár
oda járult nagybátyja elé s térdre bocsátkozván
előtte, áldását látszott kérni a szemeivel, a mit ez
meg is adott, mire az ifjú császár Mária Anna
császárné elé térdelt, ki után a sor szüleire kö
vetkezett. Végre kezet fogott az uralkodóház többi
tagjaival, kik székeikről fölkelve fejezték ki uj
urok iránt hódolatukat.
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Külföldi előfizetésekhez a postailag

• I meghatározott viteldíj is csatolandó

Erre az udvar visszavonult, a benyíló termek
ajtait kinyitották, a meghívottakat beeresztették,
kiknek Schwarzenberg miniszterelnök rövid sza
vakban adta tudtul az itt most ép az imént
végbement eseményt, melynek hire általános
meglepetést okozott nemcsak e társaságban, de
mindenütt, a hova hire ment.
A 18 éves fiatal főherczeg a legválságosabb
viszonyok közt lön hivatva átvenni az uralko
dást. A vezérlő osztrák államférfiak politikája
követelte ugy, hogy a beteges, kimerült uralkodó
helyett, ki maga is nyugalom és magány után
vágyott az utolsó hónapok izgalmas eseményei

I. FERENCZ JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY (1888. évi arczkép).

Manesse rézkarcza után, Bertha Sándor könyvéből.
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után, egy fiatal s olyan utód vegye át az ural
kodást, kinek az előbbi eseményekben része már
koránál fogva sem lehetett, ki, szerintök, semmi
nemű lekötelezettséget nem hoz a trónra magá
val, a kinek tehát minden irányban szabad keze
legyen. A zavargó népek megfékezésére, a bonyo
dalmak elnyomására a lehető legkorlátlanabb ha
talmat kivánták az uralkodó számára biztosí
tani, jobban mondva, nevében gyakorolni.
Szomorú kezdetű vala az uralkodás, melynél
nem örömest időz az emlékezés. Félreértés, bal
fölfogás által okozott elkeseredés szembe állítot
ták az uralkodót népei nagy részével. Önző
tanácsosok nem engedek meg a kettő között a
közeledést s erőszakos megoldás felé terelték a
dolgokat a még akkor is lehetséges kiengesztelődés helyett, s bekövetkezett egy oly idő, melynél
még nem volt gyászosabb nemzetünk viszontag
ságos történetében.
Ugy látszik azonban, uralkodók és nemzetek
fölött egy magasabb hatalom őrködik, mely nem
engedi, hogy önző tanácsosok végkép megront
hassák mindkettejüket. S Ferencz József ural
kodását erre mintha példának választotta volna
a történelem. Uralkodó ós nemzet kezet nyújtot
tak egymásnak a közéjök helyezkedett tanácso
sok feje fölött és bekövetkezett az az idő, a mi
kor ugyanaz az uralkodó, a ki a legridegebb
abszolutizmussal kezdte meg kormányzatát:
mintaképe lőn az — alkotmányos uralkodóknak.
Minő különbség e negyven évi uralkodás két
végpontja között! A történelemben nincs má
sodik példa rá. Amott egy fölbomlóban levő
birodalom. Itt egy szilárd monarkhia, melynek
szövetségét a világ leghatalmasabb uralkodói
keresik. Amott egy tapasztalatlan ifjú fejedelem,
kinél Európa uralkodói között akkor csak kettő
vala fiatalabb; itt az európai uralkodók doyenje,
a kontinensen a legrégibb uralkodó, kinek taná
csához fordulnak a többiek. Amott egy korlátlan
hatalom, mely rettegni tanítja népeit; itt a bölcs
mérséklet a trónuson, mely a népeknek önren
delkezési jogát respektálja s azok szeretetére
támaszkodik. Egy uralkodó, a ki népei boldog
ságában akarja keresni a magáét, a kit rajongó
ragaszkodás vesz körül s a kinek alattvalóinál
minden szívben és minden hajlékban otthona van.
Negyven esztendőnek viszontagságai mily gyö
keresen meg tudták változtatni a helyzetet. A kölcsönös közeledés elmosta a múlt szomorú emlé- ;
keit, páratlanul meleg viszonyt teremtett az ;
egymással egykor szemben állók között s egybe- i
olvadást, teljes egyesülést hozott a szakadás helyébe. Szinte lehetetlenségnek hiszi ma a ma- I
gyár nemzet, hogy nem mindig volt igy, hogy
valamikor máskép is lehetett.
Ausztria népei Első Ferencz József császár
negyven év előtti trónraléptének emlékét ünnepe
lik. Négy év múlva mi majd azt a napot ünnepel
jük, mikor I. Ferencz József császár mint magyar
király Magyarország koronáját fejére föltéve. Mert
e negyven évi dicsőséges uralkodásnak bizonyára
az volt a legdicsőségesebb eseménye: egy ural
kodó fennkölt lelkének legfényesebb bizonysága.
Egy hősi tett, melyhez a csataterek hőstettei
nem is hasonlíthatók, a legszebb uralkodói
erénynek, az ónlegyőzésnek magasztos tanújele.
S ha most a negyven év előtti korszakról megemlékszünk, teszszük leginkább azért, hogy
szembetűnjék az az óriási távolság, mely a ket
tőt elválasztja, nem annyira térben és időben,
hanem a lényegben, a mi a fő.

NEGYVEN ÉVVEL EZELŐTT.
Ha már áll az, hogy egyesek élete oly regé
nyes drámai helyzeteket, összeütközéseket, for
dulatokat mutathat fel, minők a leghevesebb
vérű költő agyában sem fogamzanak meg: meny

VASÁENAPI ÜJSÁG.
nyivel inkább múlja felül a valóság a képzelmet
a történelemben, hol fejedelmek vagy nagy em
berek által sz emélyesített birodalmak a szerep
lők, a világ a színpad, az egész emberi nem a
közönség. Nincs a legnemesebb, vagy a legva
dabb szenvedélynek oly árnyalata, mely ott kép
viselve, nincs alak, melybe ott az erény és a bűn
burkolódzva ne volna.
A tények s a képzelem szüleményei között
létező különbséget az utóbbiak javára csak az a
körülmény dönti el, hogy ezeknél többé-kevésbbé
mindig van bizonyos egység, mig ellenkezőleg a
történelemben néha századok lefolyása, egy-két
világrész terjedelme szükséges a cselekvény ki
fejlődéséhez, lebonyolításához. Az apák hibáiért
a fiak bűnhődnek, porladozó nemzedékek szen
vedései árán késő unokák boldogulnak.
És ha ritka az oly átalakulás, melyet a kezde
ményező maga fejez be, még ritkább, hogy ne a
népek rovására csinálja. Mert mint a verseny
zők a futtatáson, ifjú korában mindenki biztosan
indul meg a nyiló pályán; de kevés tartja meg
a helyes irányt, kevesebb ér be a czélhoz. Győz
tesnek pedig csak egy marad!
Ilyen győztes, ilyen ritkánál ritkább történeti
alak / . Ferencz József császár és király, ki most
érte meg trónraléptének negyvenedik évfor
dulóját.
A monarkhián' uralkodása alatt történt vál
tozásokat, az ezek által eszközölt szellemi és
anyagi vívmányokat elősorolni fölösleges volna;
minden elfogulatlan honpolgárra nézve láthatók,
kézzelfoghatók azok. Mi időszerűbb: mint az ez
előtt negyven évvel történtek hű ecsetelése,
hogy tisztába jöhessünk a megtett ut hosszúsága
felett, — s vájjon az általános átidomulás köz
ben az uralkodó valója maga változott-e ?
A feleletet «Francois Joseph I. et son régne»
(Első Ferencz József és uralkodása, Paris, Westhausser) czímü munkám egyes részleteinek idé
zésével kívánom megadni.
Ha csak az anyagi eseményeket tekintjük,
V. Ferdinánd uralkodása a legbékésebbek közé
tartozik. Európában nyugalom uralkodott, s a
népek azon óriási küzdelmeiket heverték ki, me
lyeknek a század eleje volt tanuja.
S ez épületes látvány annál kedvesebb lehe
tett a bécsi udvarra nézve, mert benne magának
tulajdoníthatta az atyaságot, a mennyiben a
dolgok uj rendjének alkotója — legalább látszó
lag — Metternich volt (herczeg a lipcsei csata
óta, a birodalom kanczellárja 1821-ben). Azon
rendkívüli ügyességért, melylyel ez Napóleon
hagyatékát felvagdalni és elosztani tudta, a fe
jedelmek osztatlan bámulatát nyerte el. Oráku
lumot csináltak belőle, kihez a legnehezebb kér
désekben fordultak, s kinek feleleteit végleges
ítéleteknek tekintették.
A legmerevebb legitimitásra alapított, s tisz
tán diplomatái számításai sem a népek óhajait,
sem a kormányok valódi érdekeit nem vették
tekintetbe, a görög függetlenség kérdésében pe
dig mindkettőt határozottan sértették. Ugyanis
a fennálló hatalom iránti tiszteletből nem segít
vén a lázadókat, Metternich megengedte Orosz
országnak keleten a felszabadító szerepót játsz
hatni, kiterjeszteni befolyását a dunai tartomá
nyokra, Szerbiára s az unkiarszkelesszi egyesség
alapján magát Törökország védnökévé avatni.
Ha legalább Miklós czár őszinte barátságát
nyerhette volna ki magának ez önzéstelenség
árán ! De Lengyelország együttbirtoklása Ausz
triát Oroszország sötét érdekköréhez kötötte,
azon rejtélyes és aggasztó magatartása da
czára, melyet a Habsburgok és Hohenzollernek
mind jobban nyilvánuló versengésével szemben
foglalt el.
. . . Mi okot adhatni mégis azon szánandó ki
menetelnek, mely a herczeg-kanczellár vakító
pályájának végére várt ? ha csak azt nem, mely
a mesebeli csillagászt kútba ejtette! Metter
nich elmerülve diplomatái sakkhuzásaiba, ellenei
terveinek megfigyelésébe, nem látta szükséges
nek jóságos és szelid ura lélektani állapotát szem
előtt tartani. Pedig ezek lázban voltak, ereik
gyorsan lüktettek a «lapos hajú korszikaio' több
szörös megjelenése óta, kiben a külföld — n e m
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csekély megelégedéssel, — mindig a franczk
forradalom gondviselésszerű képviselőjét szered
felismerni.
Az anyagi szempontból előnyösebb helyzetű
német osztrákok és csehek mindenekelőtt pol"
tikai szabadság után törekedtek, a nélkül hosrv
tudták volna, mily viszonyba jönnek Németorországgal, a melyhez tartoztak, és Magyaror
szággal, melyet a közös uralkodó személye kap
csol hozzájuk. A legnagyobb idealisták egy oszt
hatatlan, konstituczionális Ausztriáról álmodoz
tak, mely czentrálizált és német volna.
Más volt a magyarok kívánsága. 1222-ből
származó, elavult alkotmányuk, szabadelvű de
csak a nemességre nézve előnyös rendelkezései
daczára, nemzeti fejlődésükben inkább hátrá
nyul, mint támaszul szolgált. Azt politikai és
nemzetgazdászati jövője tekintetéből ujjáalakítni
kiszélesbítni lett tehát a lethargiájából gróf
Széchenyi István hazafiúi szózatai által csak az
imént felébresztett, s József főherczeg-nádor —
Ferdinánd nagybátyja — atyai kormányzata
alatt lassanként megújhodó országnak a legsür
gősebb feladata.
A mi a lombard-velenczei királyság olaszait
illeti, ezek nyíltan szeparatisták voltak.
Ennyi rakásba halmozott robbanó anyag már
magában veszedelem; még azonban eltávolít
ható lett volna, ha palotai fondorlatok nagyobbá
nem teszik.
Evei számával folyvást növekvén Ferdinánd
| gyöngesége, végre oly fokra hágott, hogy egy
' családi tanács elhatározta tőle lemondását kérni.
Csak az volt a kérdés: kinek a javára? mert az
uralkodónak nem voltak gyermekei, s azt meg
széltében suttogták, hogy öcscse, Ferencz Károly
ép oly beteges, mint ő maga. Megvallva az iga
zat, ez állítás nem felelt meg a valóságnak, de
Ferencz Károly nejének, bajorhoni Zsófiának
eltávolítására szolgált ürügyül, ki erős jellemé
vel, kiváló szellemi képességeivel sehogysem fe
lelt meg a kormányszomjas államférfiak kívánal
mainak. Az ö arany korukat egy tehetetlen ag
gastyán vagy egy járatlan fiatal ember uralkodása
képezé. Ennélfogva türelmetlenül várták Ferencz
Károly legidősebb fiának, Ferencz József főherczegnek nagykorúságát.
A számítás kitűnő volt; de kifelejtették belőle
a februáriusi forradalmat. Ennek alig vették hí
rét, máris mindenütt tüzet vetett a puskaporba.
. . . XVI. Lajos és Mária Antoinette — Fer
dinánd nagy-nagynénje — halálának még élénk
emlékével, nem kérve tanácsot, csak az ijede
lemtől, a Burg bejáratosai minden eseményben
a végső kataklysma eljöttének előjelét vélték
felfedezni, s azt állították, hogy eltávolítására,
mint jogos önvédelem esetében, nem kell válo
gatónak lenni az eszközöket illetőleg. A reakczionárius arisztokraczia legtevékenyebb tagjai
s a magas hivatalnoki osztály legnagyralátóbb
képviselői sorából toborzva, vezéreik nem vi
seltettek egymás iránt tisztelettel, s nem tudtak
megegyezni a követendő politikára nézve. Az
elsők véleménye szerint a feudalitáshoz való
visszatérés, vagy más szóval, a nemesség min
denhatósága nyújtotta a dynastia megmentésének
legbiztosabb zálogát, miután véleményük szerint
sem a polgárság, sem a nép nincs birtokában a
valódi politikai érzéknek; az utóbbiak ellenben,
II. József eszméitől teljesen áthatottan, azt hit
ték, hogy a jól szervezett közigazgatás elégséges
mind azon népek boldogításához, melyeket a
monarkhia vendégszerető keblében foglal. Ama
zokra nézve a haladás, a szabadság volt a le
küzdendő ellen, emezekre pedig a nemzeti füg
getlenség, a történelmi hagyomány.
. . . A magyaroknak Bécs fölmentésére tett
sikertelen katonai tüntetése, valamint Latour es
Lamberg grófok meggyilkoltatása, Zichy Edmund
sommás kivégeztetése, annál nagyobb harag fel
lobbanását idézte elő az udvarnál, minél inkább
biztonságban érezte magát a párisi júniusi napos
lefolyta után az egyetemes politikai viszonyok te
kintetében. A forradalom vihara után egy reaKczionárius áramlaton volt a sor végig tombolni
Európán, és abban újra feléleszteni azt az atko3
tüzet, mely mellett a népek lánczait kovácsoljad
Meglepő lett volna, ha a fent jelzett két udvari
párt ekkor nem ragadja meg az alkalmat esz
méinek diadalra vezetése czéljából. A növekv
veszedelmek között eltérő véleménykülönbsé
gek nem állhattak fenn sokáig köztük, miután
meggyőződtek arról, hogy tökéletesen elfe™e*
nek egymás mellett, ha megegyeznek *"? ^
kratikus fényük és tanárias tudományosságuk
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udvaronczi és hivatalnoki tapasztalataik egy
beolvasztását illetőleg. Elvileg elfogadtatván ez
egyezmény, nem késett egy kormányzati rendszer
tervévé alakulni át, melyben az általános abszolutistikus vonások mellett felismerhetők, ha nem
is a politikai szabadságoknak maguknak, de
legalább jogi, közigazgatási, agrárius, ipari ós
kereskedelmi következményeiknek körvonala.
A kormányzati programm meg levén ily mó
don állapítva, az aristokratiko-bürokratikusszö
vetség elég erősnek érezte magát arra, hogy az
események lefolyását siettesse.
Az udvar Olmützbe helyeztetett át, minden
meglepetés eshetőségének kizárásával, és az uj
miniszterelnök, herczeg Schwarzenberg Félix, a
legmélyebb titoktartás pecsétje alatt még no
vember közepén bejelentette a minisztertanács
nak Ferdinánd tervbe vett lemondását. De hiva
talosan azért deczember 2-ikára tették, a kellő
anyagi előkészületek elintézése után.
. . . Ferencz József főherczeg, bár igen áthatva
a helyzet komolyságától és titoktartás pecsétje
alatt értesülve nagybátyja küszöbön álló lemon
dásáról, annyira ura maradt felindulásának,
hogy ugy fivérei, mint legbensőbb környezete
előtt mindent el tudott titkolni, s hogy leczkéjét
a kánoni jogból még deczember l-jén is meg
tartotta. Akkor némaságát, hidegvérüségét a
kiadott jelszó előtt való meghajlásának tulajdo
nították. Ma, midőn jellemének nemes voltáról,
érzelmeinek fenköltségéről ezer tanujellel bí
runk, bátran erősíthetjük, hogy tétovázott, s
hogy habozásában a szívszorító nyugtalanságnak
nagy része jutott.
Hasznos volt-e a dynasztiára s a monarkhiára
nézve ugy cselekedni, mint cselekedni szándé
koztak ? Egy hatalmas fejedelem méltósága meg
engedte-e egy oly annyira kerülő ut használatát,
hogy ősei trónusára léphessen ? Ily körülmények
között mutatták-e neki serdülő-kori álmai e nagy
nap eljöttét?
De kételyei végre eloszoltak, midőn meggyőz
ték arról, hogy az uralkodás elfogadása által egy
nagy kötelességnek tesz eleget. E mondat azok
szájában, kik kimondták, hihetőleg csak egyenes
lelkének megnyerésére szánt csalétek volt; Fe
rencz József azonban komolyan vette s tetteinek
főrugójául használja azóta. Azért is, midőn elő
ször hallotta magát «Felség"-nek neveztetni,
igy kiáltott fel a férfias elhatározás hangján: «Es
most, oh ifjúságom, Isten veled!»
. . . 1848 deczember 2-án, szombaton, reggel
9 órakor ment végbe az olmützi érseki palotában
Ferdinánd lemondásának s I. Ferencz József
osztrák császárrá kikiáltatásának kettős ünne
pélye. Az udvar, a papság, a hadsereg és a köz
igazgatás minden kitűnőségét meghívták oda, de
a nélkül, hogy az összejövetel czélja meg lett
volna mondva. A trónterembe azonban csak a
főherczegek és a miniszterek bocsáttattak be.
Ott Ferdinánd, Ferencz Károly és Ferencz
József főherczegek belépte után Schwarzenberg
herczeg három okmányt olvasott fel: egyet,
mely Ferencz Józsefet nagykorúsította; azt,
melyben Ferencz Károly első-szülött fia javára
igényeiről lemond; s végül Ferdinánd lemon
dását.
. . . Felolvasás után a jelenlevők, a két császár
kivételével, a jegyzőkönyvet, melyet Hübner kö
vetségi tanácsos szerkesztett, aláirtak. Ekkor Fe
rencz József nagy tisztelettel nagybátyja felé kö
zeledett s előtte letérdelt. Beszélni akart volna,
de a felindulás miatt szóhoz nem juthatott. Most
Ferdinánd megáldotta s karjaiba emelvén igy
szólt hozzá szokott nyájasságával: "Isten vezé
reljen ! Ha jó maradsz, mindig veled lesz! Öröm
mel tettem!»
A történelmi eseményről herczeg Schwarzenherg maga tudósította elébb a türelmetlenkedő
meghívottakat, azután még az nap két órakor
a Kremsier-ben ülésező osztrák parlamentet.
Ott egyszersmind elolvasta a fiatal császár kiált
ványát is, mely igy kezdődik:
'Elismervén Saját meggyőződésünk folytán a
szabad és modern államszervezet szükséges voltát,
bizalommal lépünk azon útra, mely Bennünket
az egész monarkhia átalakításához és megújítá
sához fog vezetni!»
íme! ezek voltak az első szavak, melyeket
l.Fe rencz József népeihez intézett. Ezelőtt negy
ven évvel ejtették ki azokat ajkai, s a negyven
évnek nincs egy napja sem, melyen megvalós itósukhoz valamivel ne akart volna járulni. Hogy

VASÁENAPI ÚJSÁG.
volt idő, midőn jó akaratát a körülmények meg
hiúsították, környezete félre vezette, rósz embe
rek roszul értelmezték, alkalmazták: senki sem
tagadhatja. De szorosan véve e sikertelen kísér
letek is csak mellette tanúskodnak, mert belőlük
azt következtethetjük, hogy egy eszme után esen
gett: szabad népek szeretett uralkodója lenni.
Mióta pedig királylyá koronáztatásakor esküjét
letette, mindig ugyanaz maradt: hü őre a ma
gyar és osztrák alkotmánynak.
És az is fog maradni még számtalan évek so
rán keresztül, ha alattvalói millióinak buzgó
imáját Isten meghallgatja!
BERTHA SÁNDOR.

VÁNDOR-TÁRCZÁMBÓL.
í.
Szép kék Dunám . ..
Látlak megint szép kék Dnnám,
Hazám dicső folyója!
Oly vigan int, mosolygva rám,
Hajóid lobogója.
Te vagy valóba' ? csakugyan ?
Szivembe' kétség támad:
Nem jársz oly komoly-lassudan,
Lépted könnyebb, vidámabb.
Oh értem! Nem nyom annyi bú
Mint ott, hol én születtem,
Ott nem vagy a virgoncz fiú,
Milyennek látlak itten I
S kit férfiúnak ismerénk,
Gond-nyomva, bútól tépve:
Megismernők-e, ha elénk
Egyszerre ifjan lépne ?
Mégis te vagy! hogy úgy sietsz
Hazámba : ez mi rád vall!
Legalább köszöntést vihetsz
Tőlem egy gyors hullámmal.
Oh én is hogy mennék veled,
Hazám' ha láthatnám bár!
— Csak menj s köszöntsd jóm', hívemet,
Ki partodon reám vár !
(TJlm.)

Napóleon sírja.
Méltó emléket állított a Nagynak
Hozzája méltó nemzete,
Kit közepette tenger-sivatagnak
A bosszú sziklasírba fektete.
A tenger-zaj, mely altatója volt ott,
Csatáit zúgta sírja alminak :
Do síri álma nem lehete boldog,
Nyugtalan lelke haza vágyva csak.
Most, mint kívánta, almihoz a Szajna
Halkan susog lágy éneket;
Fáradt fejét nyugton keblére hajtja
A népnek, a melyet ugy szeretett!
Az annyi harezon győztes hősnek álmát
A vert hadak zászlói legyezik ;
Szabad nép tesz koporsójára pálmát,
— De császárjára hűn emlékezik.
(Paris.)
SZÁSZ KÁROLY.

KLÁRIKÁNAK ESKÜVŐJE NAPJÁN.
(Az «Ember tragédiája* -bél.)
Nem mindig lesz ily biztató az élet,
Be nem válthatja mindenik reményed',
A sok bimbóból, mit a rózsatő hajt,
Hány nyilik ki és hány marad meddő majd!..
Az éden-kertből te is kiűzetve,
Lesz részed, meglásd, vivó küzdelembe' —
Az örök Ádám s Éva meg nem halnak,
Uj harcz követ minden kis diadalmat.
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De jaj csak annak, ki, nem lelve társat,
E völgyön árván, egymagában jár csak
S ha jön a vész, álság, viszály, a próba :
Nincs kiért küzdjön, nincs vigasztalója.
Oh, tartsd társad kezét gyöngéd-ei&en.
Ne hagyd el őt soha, nem hagy el ő sem,
Együtt, hiven haladva, mind a sírig,
Boldog marad, ki küzd és bizva bizik ! . . .
SZÁSZ BÉLA.

DELHI FÉNYKORA ÉS HANYATLÁSA. *
Angol források nyomán közli Vámbéry R n n t a m .

Delhi három első uralkodójának országlása
idejében Ágra volt a mogul birodalom főhelye.
Dsihán sah a kormány székhelyét Delhibe tette
át és e várost hasonlithatlanul szép és nagy
szerű épületekkel díszítette fel. A város közepén
a legszembeötlőbb helyen építette a Deomu
Meszdsidet, vagyis a nagy mecsetet. Azt beszé
lik, hogy hat éven át naphosszanta nyolez ezer
munkás volt elfoglalva az építéssel, és hogy még
azon évben sem fejezték be végleg, midőn ki
rályi alapitóját fejedelmi trónjától megfosztották.
Nagyszerű lépcsők egész sora vezet a piros ho
mokkőből épült szép kapuszinhez. Ezen átha
ladva, tágas erkélyre jut a szemlélő, melyet szé
les és merész bolthaj tásu oszlopcsarnok övez kö
rül. Nyugatfelé mecset emelkedik, közepén egy
kimagasló s mindegyik oldalon három kisebb
méretű ívboltozattal, a melyek a peterboroughi
székesegyház díszes homlokzatára emlékeztet
nek. Ez ivboltokon három fényes, fehér márvány
ból épült kupola nyugszik, körülvéve karcsú mi
naretektől, melyeken a márvány és vörös ho
mokkő-részletek összhangzóan váltakoznak. A
mecset szépségét egyedül impozáns külsejének,
részei harmóniájának és azon arányosságnak
köszöni, mely az egész építmény es környezete
közt fennáll. "Hajdanában az uralkodó mogul
császár minden pénteken fejedelmi diszben vonult
közelfekvő palotájából e helyre. Fegyveres csa
patok sorfalat képeztek az utczán és lovas csa
patok törtek előre, hogy eltereljék útból a népet.
Ilynemű előkészületek után a király egy gazda
gon felszerszámozott elefánt hátán vonult ki a
várból ékes mennyezet alatt, a melyet festett ós
dúsan aranyozott oszlopok tartottak. Másszor
meg aranytól és azúrtól csillogó trónuson, me
lyet nyolez e czélra kiszemelt és pazar fénynyel
ruházott férfi bíbortól és színaranytól ragyogó
rudakon hordott. A királyt ünnepélyesen kö
vette az országnagyok csapata, részint lóhá
ton, részint palankinban. Emez országnagyokkal
együtt jött sok tisztviselő és buzogányhordozó.
Es noha e felvonulás nem hasonlítható össze a
Grand Signor (a padisah) bámulatos és kápráz
tató menetével avagy maskarádjával (nem ta
lálok reá hamarjában helyes kifejezést), sem pe
dig európai királyaink harczias seregeinek ege
szén más módon megítélendő csapatszemléjével,
még sem tagadhatjuk, hogy van a mogulok e fé
nyében valami fejedelmi és nagyszerű.» Igy ir
Bernier. Es az olvasó, ki a jelenkori útleírások
nyújtotta triviális fecsegésekkel és hiányos sta
tisztikai adatokkal jóllakott, még mindig kellé mes órákat fog tölteni e régi franczia utazó tár
saságában.
A mecset közelében emelkedik a Dsihán sah
által épített palota, mely születési és tartózko
dási helye volt a mogul Caesaroknak. Ez épület
magas vörös gránitfalával és komor tekintetű
ormaival méltó székhelye volt a halhatatlan
Timur utódainak. A palota belsejébe szép elő
csarnok vezetett. Ez — mondja (rleber — nem
csupán egy hatalmas góth bolthajtásból áll a
kapu felett emelkedő nagy torony közepén, ha
nem még egy magasan boltozott góth székesegy
házhoz hasonló tornácz van hozzácsatolva, mely
nek közepén egy nyolczszögletü udvar van.
Mindeme építmények gránitból készültek s be
léjük vésett Korán-mondatok ós virágok által
vannak díszítve. Egy szép, nagy, vörös homok
kőből épült ivezet az, a mi máig a palota bejára
tából fenmaradt. A csarnok tágas előtérre nyi
lik, a melytől jobbra és balra húzódnak a bazá
rok. Kégi időkben itt helyezkedtek el a királyi
K kis dolgozattal vezetem be fiamat azon újság
hoz, melynek hasábjain irodalmi zsengémmel ezelőtt
harmincz évvel magam is fölléptem. A Uelhi múltjá
ról és jelenéről adott kép, mint egy letűnt világ érde
kes mozzanata, érdemes az olvasó figyelmére. — Vám
béry Ármin.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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• szállítók*. E csarnokok egyikében hímzőket
lehet látni felvigyázóikkal, egy másikban arany
művesek dolgoznak, egy harmadikban a festő
ket, egy negyedikben a lakkmunkásokat, más
termekben az asztalosokat, esztergályosokat,
szabókat, csizmadiákat láthatjuk; ismét máshol
selyem- és szinaranymunkásokat és mindazokat,
a kik finom szövetekből készítik a turbánokat,
az arany virágokkal díszített öveket és az anynyira szép és finom női ruhákat. Áthaladva egy
nagy kapu alatt, a mely felett egykor a zenete
rem (Nöbetkhane) volt, a látogató a palota nagy
udvarába lépett. Ott egy nagy és pompás csar
nok áll egész soraival a magasba emelkedő osz
lopoknak. E csarnok igen szellős, minthogy há
rom oldalról nyilt. Homlokzata az udvarra te
kint. Pallója és oszlopzata dúsan vannak ara

nap délben általános kihallgatást. Ez az oka,
hogy a csarnokot Am-khas-n&k, kihallgatási te
remnek, vagy szegény és gazdag találkozó he
lyének hivják.
A fejedelem mulattatására mindennap uj ün
nepi menet vonult el szemei előtt. Elöl jöttek a
lovak a királyi ménesből, azután az elefántok a
szokásos hímzett takarókkal, oldalaikon lefüggő
egész sor csengővel, melyek egy nagy ezüst
láncz két végéhez voltak erősítve. Ez az állatok
vállairól néhány nagy tibeti, igen drága fehér
tehénfarkkal együtt csüggött le s füleiknél nagy
bajusznak látszott. Oldaluknál ment két jól fel
díszített kis elefánt mintegy amazok szolgála
tára hivatva. Eme nagy kolosszusok büszkén
arra, hogy ily szépen feldiszíttettek és ily
figyelmet fordítottak rájuk, nagy komolysággal
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hogy erős csőreikkel ez állatok fejeit verték '
szárnyaik meg karmaik segélyével meu™v8
gvata
tották.
"
Bcrnier az Am-Khasz szemléltető leírását
adja, ugy a mint az ev különböző ünnepélyein
látta: «A király fényes öltözetben jelent iné
trónusán. Euházata fehér virágos atlaszból k'^
szült és fölötte finom arany meg selyemszesél6
lyel volt ellátva. Turbánja aranyszövetü volt
rajta kócsagalaku madárral, melynek lába kiváló
nagyságú gyémántokkal volt kirakva és egy nagy
keleti topázzal, melyről azt állítják, hogy kifo
gástalan volt és ugy fénylett, akár egy kis nan
Nagy gyöngyök alkotta füzér függött nyakárói
mellére alá, olymódon, mint a helybeli pogány
ság olvasóját viseli. Trónja hat magas szín
aranyból készült oszlopon, vagyis lábon nyugo-
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hallgatási terem pompájának, hanem a mozaik
kal díszített márványoszlopok, melyek a trón fö
lötti márvány mennyezetnek támaszul szolgáltak,
fenmaradtak, és még mindig gyönyörködtetik
az utazó szemét. A trónus mögött emelkedő falon
még mindig látható némi mozaik fekete már
ványmezőkben, körülvéve virágos fehér márvány
kerettel. Számos ily mező egy bizonyos sir John
Jones birtokába került, ki noha indiai lovag,
mégsem volt indiai Bayard, a mennyiben min
dezeket a britt kormánynak eladta. E táblákat
jelenleg a Kensington-muzeumban őrzik, noha
vissza kellene azokat a delhii palotának szolgál
tatni.
(Vége köv.)

ANGOL TUDOMÁNYOS MOZGALMAK.
A britt természettudományi társaság («Bri
tish Associatiom:) nemrég tartá meg nagy hetét,
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Hogy a társaság belső szervezetéről is szóljunk
valamit, annak jelenleg 639 belföldi, 509 hölgytagja
és 35 külföldi tagja van. A befizetett tagdijak ez
évben 2107 font sterlingre (körülbelül 24,000
frtra) rúgtak. Tudományos czélokra a nyolcz
osztály között a költségvetésben 1645 font (kö
rülbelül 19,000 frt) osztatott el. E nyolcz osztály
a következő tudományszakokat foglalja magá
ban. I. mennyiségtan és természettan, II. vegyé
szet, III. földtan, IV. élettan, V. földrajz, VI.
közgazdaság és statisztika, VII. gépészet, VHI.
embertan.
A hat nap alatt, a meddig a nagygyűlés tarta
tott, minden osztály ülésezett s a tagok ezen
mutatták be a természettudományok haladását
a múlt év óta. Mindenik osztály egy-két felolva
sással vett részt ez érdekes versenyben, melyben
az angol természettudósok buvárlataikról tettek
jelentést s ezenkívül számos rövidebb jelentés

tudvalevőleg a bibliai mythosz szerint azon
próféta, kit tüzes szekér ragadott élve a meny
országba. Illésnek a macedónok az eső feletti
hatalmat tulajdonítják s esőért hozzá imád
koznak.
A földtani osztályban tartott értekezés a Bathban nemrég fölfedezett régi római fürdőkről
magyarázza meg, miért tartatott e vándor
gyűlés ép Angliának leghíresebb fürdőhelyén.
Davies őrnagy értekezett ez érdekes régészeti
leletről s kalauzul is szolgált a társaságnak, midőn
az a régi római fürdő felett emelt uj fürdőt megtekinté. Sir John Lubbock, a világhírű biolog
fejezte ki a társaság köszönetét az őrnagynak
fáradozásaiért ez érdekes régiség körül.
Ugyancsak Lubbock olvasott föl az élettani
osztályban a magányos darazsak és méhekről. A
köpüméh és a közönséges darázs többé-ke vósbbé
érdekes, de ösmert rovarfajok, azonban az ugy-

Egykorú rajz után.

I. FERENCZ JÓZSEF MAGYAR KIRÁLYLYÁ KORONÁZTATÁSAKOR (1867).

I. FERENCZ JÓZSEF TRÓNRALÉPTEKOR (1848.)

nyozva es festve. A fal közepén, mely a csarno
kot a seraütól elválasztja, egy magas és széles
ablak foglal helyet, a mely oly magas, hogy
ember nem éri el kezével a tetejét. Itt szokott a
király trónján ülve megjelenni, oldalánál álló
fiaival és néhány eunuch-kal. Ez utóbbiak közül
néhány pávatollal kergeti el a legyeket, mások
nagy legyezőkkel legyezik a királyt, többen pedig
tisztelettel és alázatossággal állnak a király szol
gálatára készen. Ottan maga körül látja az
Umrah-kat és követeket, a kik mind ezüst rács
csal elkerített magaslaton állnak, szemlesütve és
kezeiket mellükön keresztezve. Valamivel távo
labb láthatók a Mansebdarok, vagyis alacsonyabb
rangú Umrah-k, ugyanazon állásba helyezkedve
mint amazok, hogy tiszteletüket mutassák. A
terem hátralevő részét és az udvart a tarka-barka
néptömeg tölti be. E helyen tart a király minden

lépdelnek es midőn a király elébe érnek, a vezető,
a ki egy hegyes vassal kezében ül vállaikon, meg
döfve őket, szól hozzájuks ezek meghajtják egyik
térdüket, és orrmányukat a légbe emelve, zajt
csinálnak, a mit a nép taszlimnak vagy alázatos
üdvözletnek tekint. Az elefántok után különféle
megszelídített gazellák, nílusi lovak és orr
szarvúak következtek, nemkülönben Bengáliának ama hatalmas óriási szarvú bivalyai, melyek
oroszlánokkal és tigrisekkel is mérkőzhetnek,
azonkívül gazella-vadászatra alkalmazott szelí
dített leopárdok és párduczok, melyek számát
még egy falkája a kis vörös takaróval ellátott
csinos őzbeg vadászebeknek öregbítette. Kiegé
szítésül jött még egész sora a ragadozó madarak
nak, részben fürjek és darvak, részben nyulak
megragadására, sőt mondják, hogy olyanok is
voltak, melyek gazellákat ejtettek el, az által,

dott, melyek állítólag rubinokkal, smaragdokkal
és gyémántokkal voltak kirakva. A trón mögött
ezüst sorompóval körülvett emelvényen az or
szág nagyjai foglaltak helyet diszöltözetben,
aranynyal dúsan átszőtt és súlyos aranyrojtokkal terhelt mennyezet alatt. A csarnok arany
talapzaton álló oszlopai bíbor és arany szőnye
gekkel voltak teleaggatva, tetejét pedig virágos
atlaszból készült mennyezet alkotta, melyet pi
ros selyemzsinorok tartottak össze, diszítva arany
és selyemszálak képezte nagy bojtokkal. Ez alatt
rendkívül értékes hatalmas szőnyegek terül
tek el.» Mindegyik Umráh-nak kötelességévé
tétetett, hogy egyikét az oszlopsoroknak saját
felelősségére feldíszítse. «És ők versenyeztek
abban, hogy melyikök tesz ki jobban magáért.
A hová csak a szem nézett, mindenütt csak szinarany és dus szőnyegek.» Vége már a nagy b -

mely alatt nemcsak a szokásos folyó ügyeket
végzé el, hanem minden osztály a tudomány
haladását mutatta be érdekes és magvas felolva
sásokban. A nagygyűlés záradékául Bath város
polgármestere, mint háziúr, miután az idei nagy
gyűlés ott tartatott, díszebédet adott a társaság
tiszteletére, melynek százötven vezéregyéne volt
jelen a banketten. Minő tagok ezek, ime néhány
a díszes névsorból, mint a kik jelen voltak és
többé-kevésbbé a pohárköszöntők terén is jeles
kedtek : a társaság elnöke. Sir Bramwell F. bá
rónét, Ommanney tengernagy Woodhouse parliamenti tag (s ez ott nagy szó!), a cliftoni püspök,
Galton Douglas baronet, Weymouth lord, Wüson
C. W. és Laurie ezredesek, Ince törzsorvos és
számos tanár, az angol tudományos világ meg
annyi kitűnőségei ültek a bathi«mayor» (polgárnagy) asztalánál.

is fordult elő, megkezdett vagy folytatólagos
vizsgálódásokról.
Az embertani osztály ülései egyikén Bent
Tódor a modern Hellas nap-mythoszáról érteke
zett. Elmondotta, hegy az uj-görög pórnép fel
fogása a nap személyesitését illetőleg igen meg
egyez a régi klasszikus hitrege Napistenének
alakjával. Szépsége, hatalma és éltető ereje
folytán a pórnép királyi tulajdonságokkal ru
házza fel képzeletében a Napot, mely éjjelenként
országát keresi s fényes palotában lakik, melyet
anyja borít föléje. így e modern mythosz szerint
a Napnak felesége és lánya is van s e macedón
legenda a «Heliojenni»-ről (Nap) kihívja az
összehasonlítást a homéroszi Nap-istennel s Circével és Aieteszszel, gyermekeivel. Érdekes az
is, hogy a napimádás az Illés prófétáról szóló
bibliai regével is összeköttetésben áll. Illés volt

nevezett magányosok fajáról még sok megfi
gyelni való kérdés vár tisztázásra. Lubbock sze
rint több mint 4500 faja van a magányos mé
neknek s 1100 faja a hasonló természetű da
razsaknak. Ezek közül 170 faj méh és 16 faj
darázs él Angolországban. Szokásaikról is érdekes
dolgokat beszélt el a felolvasó. így pl. egyik faj
tájuk, az «ammophila», midőn sejtjét megépíti,
fiai számára éleimül kövér éjjeli lepke-bábot hurczol be. Ha a báb nyugtalankodik és nem akar
a lassan felfalatás sorsára kárhoztatva lenni,
a sejt szétrombolásának veszélye folytán a méh
inkább megöli a bábot, bár ekkor megromlik ha
mar az állat és kevésbbé jó "fogyasztási czikk.»
A darázs a dilemma két vége elől ugy tér ki, hogy
a bábot vagy álczát mindjárt a behurczolásnál
megbénítja, tudniillik a báb feje és az első
gyűrű között fulánkjával egy szúrást ejt rajta,
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illetőleg elég szomorú adatai vannak, mint többek
közt az is, hogy egy úrnő tizenhét éves leánya
| számára két fűzőt vásárolt, egy tizenhat hüvely.
! kést nappalra ós egy tizennyolcz hüvelykest éj
jelre (kaczagás). Ö maga részéről a vállra akasz
tott ruházatnak barátja és határozottan kárhoz
tatja a füző-viselést. (Éljenzés.)
Dr. Wilberforce-Smidt, Hurst és dr. Garson
megjegyzései az angol hölgyek józan eszére apelIáinak a fűző-viselés ellen.
Ily felolvasások egész tömege mutatja be az
angol tudomány egy évi haladását. A következő
j (1890-iki) vándorgyűlés a Tyne melletti Newcastle városban Flower W. H. tanár elnöklete
alatt fog megtartatni.

Európa minden részén, Egyiptomban ós Indiá
ban, s mindenütt, a balti tengertől a Földközi
tengerig, hova a borostyánkő megtalálta a maga
útját. Az üveg-gyöngy leginkább babonás czelra,
a házi állatok betegségeinek gyógyítására hasz
náltatott. Ilyfóle szintén található Európa majd
minden részében, ezenkívül Egyiptomban, Ka
nadában ós Peruban. Az asanti-négerek jelenleg
is nagyra becsülik s a korona-ékszerek köze
tartoznak, viselésük királyi előjog.
Buckland kisasszony felolvasása rendkívüli
érdekeltséggel hallgattatott meg és nagy tetszés
sel fogadtatott.
A VI. (statisztikai és közgazdasági) osztályban
Gibbons G. a londoni tej-fogyasztásról tartott
felolvasást. Néhány adatát a fogyasztás mérté
kének megösmerése végett ide iktatjuk: Az
OROSZ É L E T K É P E K .
utolsó húsz év összehasonlító statisztikája bá
Irta Jermolov Iván.
mulatos emelkedést mutat, mert a mig 1865-ben
I London népessége csak félmillió gallon tejet fo
II.
gyasztott el, 1887-ben Í8V« millió gallonra
Egy
orosz
Krözus.
rúgott a fogyasztás mennyisége a tejben, csupán
a vasutak kimutatásai szerint, a mennyit t. i.
Mióta az újvilág pénzarisztokracziájának me
a vasutak szállítottak be. A vajfogyasztás az sés vagyona minden egyéb gazdasági fogalmat
utolsó tiz esztendő alatt 2 millió fonttal emel háttérbe szorított, az orosz főnemesség azon.
kedett, az az 11,886,721 ft volt 1887-ben, mig • előjoga is elveszett, mely szerint nálánál gazdaa behozott sajtért (91,723 tonna) 4,508,937 | gabb társadalmi osztály nem létezik.
font sterlinggel (50 millió forintnál több) adó
A jobbágyság, helyesebben mondva a rabszolzott London részint a vidéknek, részint a kül ! gaság eltörlésével az orosz főurak vagyonuk két
földnek.
í harmadát tényleg elvesztették, de ennek daczára
Hogy az angol tudományosság nem zárkózik még most is vannak számos családok, melyek a
j el mereven a mindennapi élet kérdéseitől sem nyomorult gazdasági viszonyok mellett is 6—8
és látszólag nem tudományos, gyakorlati kér millió rubel évi jövedelmet képesek kimutatni.
déseket is fölvet, bizonyítja a női fűzőkről Ez az angol vagy amerikai jövedelmekhez mér
tartott felolvasás, mely után élénk vita is ke ten nagyon kevés, de ha tekintetbe veszszük,
letkezett, ugyancsak az embertani osztály ülé- j hogy a népesedési, közlekedési és politikai viI sén történt, hogy Bloxam G. W. a manchesteri i szonyok változtával 6—8 millió helyet 30—40
embertani laboratóriumban saját maga ós dr. milliót lehetne kiteremteni a végtelen földterü
letekből, nem tévedünk, midőn azt állítjuk, hogy
Garson által tett észleleteket adott elő.
Dr. Bloxam megfigyelései az emberi szemről j idővel az orosz nagyföldbirtokosok vagyonát
! szóltak leginkább s nem érdektelen, hogy 200 senki sem lesz képes utóiérni.
És talán sehol a világon sem lehet oly fösvény
müveit embert (102 férfit 98 nőt) vizsgálván
meg, szemeik szinét annyira különbözőnek ta és pazar főurakat találni, mint épen Oroszország
lálta, hogy még csak osztályozni is képtelen ban. Moliére Harpagonja valóságos tékozló volt
azokat szín szerint. Éleslátásra vonatkozólag a Voronzov herczeghez képest, ki I. Sándor czár
jobb szemet átlag mindenkinél erősebbnek ta- korában a birodalom leggazdagabb emberei közé
] lálta, mint a balt, a férfiak szem ét átlag élesebb tartozott. 150,000 jobbágyán kivül oly roppant
nek mint a nőkét, daczára annak, hogy a meg I kiterjedésű birtokai voltak, hogy azokat könyvvizsgált urak átlagos életkora a 41 év volt, j nélkül senki sem tudta egyenként megnevezni,
ellenben a nök (bevallott) életkora a 23 és 25 még maga a herczeg sem. Voronzov Pláto Maxiközt ingadozott. Teljes szinvakságot a 200 meg movics herczeg télen-nyáron a nisni-nowgorodi
vizsgált egyén között egyetlen egynél talált, s kormányzóság területén lévő Svarovnája nevű
nemzetségére nézve ez zsidó volt, kik közt a uradalmában lakott. Felesége, — az Adlerberg
szinvakság sokkal gyakoribb, levén a többi nem grófi családból — 3 évi együttélés után két fiá
csak 2.5%, ellenben a zsidóknál val együtt ott hagyta, s igy a herczeg már 30 év
Nem kevésbbé érdekes volt egy hölgytagnak, zetiségeknél
óta magányosan űzte a fösvénység undok mes
Buckland A. W. kisasszonynak a VIII. (ember 4 9% a szin vakok száma.
tani) osztályban tartott felolvasása a vad törzsek
Dr. Garson észleletei a testi erő fejlettségére terségét. Családjának semmit sem adott. Az el
nyakékeiröl és gyöngyeiről.
és a lélekzésre vonatkoztak. Nyomási próbákat válás után 600 rubelt ajánlt fel évenként nejé
Az európai őskori barlanglakók divatja a nyak tevén a két kéz erejére vonatkozólag, azt találta, nek, kinek azonban hazulról 800 ezer rubel évi
ékek terén emberi és állati fogakból állott, me hogy a balkéz 5—6 fonttal kisebb erőt képes jövedelme lévén, még egy kópékat sem fogadott
lyeket kifúrtak és csigakagylókkal és csontokkal kifejteni, mint a jobb. Átlagos középerő a nyo el Voronzov-tól. I. Sándor czár avval biztatta a
vegyesen fűztek föl. Hasonló nyakékeket visel mást és szorítást illetőleg férfiaknál 35—45 kilo fiatal Voronzovokat, hogy majd apjuk halála
nek jelenleg az egész világon a vadtörzsek, csak gramm, hölgyeknél 25. Az angol urak átlag 65 után annál gazdagabbak lesznek, mert a 20—25
az Andaman szigetek lakóinak nyakéke áll nem hüvelyk magasságúak, a hölgyek négy hüvelyk millió rubel évenkénti jövedelemből az öreg
herczeg alig költött el két vagy három ezret, és
kifúrt, hanem csak egymáshoz kötözött emberi kel alacsonyabbak.
és állati csontokból, néhol csontalakúlag fara
Ezután tért át dr. Garson a füzö-viselés káros ezt is csak olyformán, hogy házi orvosa ki őt a
gott fából. Kagylókból, különösen fehér, piros hatásaira, mely részt természetesen a legélén halállal ijesztgette, néhány hétre Karlsbadba
és bíborszínű csiga kagylójából, vegyítve nagy kebb érdeklődéssel hallgatta a nagy közönség. küldte. Ott aztán nem élhetett svarovnájai ter
tengeri csigák héjaival, készítik nyakékeiket az A hatás első sorban a rendetlen lélekzetvé- mékekből és lakását jó drágán kellett megfizetnie.
amerikai vadak, továbbá a japániak, khinaiak telben nyilvánul. A mell alsó része állandóan Három hétnél tovább nem maradt Karlsbadban.
és hinduk, E csigakagylók, Amerikában «wam- összepreseltetvén, a hashártya (diaphragma)
A bécsi kongresszus alkalmával I. Sándor czár
pum» név alatt ösmeretes, pénz gyanánt is hasz j Bohasem juthat szabad lélekzetvételhez s a lé- egy udvari ebéden azt találta mondani, hogy
nált tárgyak, nemcsak a vörös indiánok közt, ha lekzós a mell felső részére szorítkozik. Ennek a néki a Schwarzenbergek, Esterházyak és Pálffyak
nem a Salamon szigeti bennszülöttek közt is el test állandó alakjára is van lényeges befolyása, és más osztrák főurak pazar pompája nem imfogadtatnak fizetések fejében. Hasonló csigahé az állandó szoríttatás által a tüdő alsó részei I ponál, mert valamennyiüknek összesen nincs
jakat találtak a régi sírokban is Európában ép elvesztik lélekzet-fölvételi képességüket. A nagy annyi jövedelműk, mint Voronzov Piátónak egyugy, mint Amerikában, mig Afrikában különö vissz-ér, melynek a végtagokból kell a szivbe i magának. A czár ezen mondata a főúri női kö
sen az osztriga-héj használtatik a Bushmanok és vinni a felfrissítendő vért, szintén belevonatik rökben nagy feltűnést keltett, s mivel csakugyan
a Niam-Niamok közt ékszer gyanánt. Ily osz- az érdekközösségbe ós szenved erejében. Felol kíváncsiak voltak az orosz nábobra, illetőleg az
triga-héjakat a régi egyiptomi és az etruszk sí vasó azt hiszi, hogy a fűző-viselésnek a nök mell- általa Bécsben rendezendő mesés fényű ós óriás
rokban találtak, mi által az etruszkok összeköt
| kifejlődésére nagy befolyása van s ezzel termé vagyonához mért ünnepélyes bálokra, s ebédekre,
tetése a régi egyiptomiakkal kétségtelen ténynek
szetesen a test erejére is, s ebből magyarázható Dietrichstein herczegné, kinek a czár feltünőleg
vehető.
meg a nők lélekzetvételének különbsége külön udvarolt, addig rimánkodott, mig végre I. Sán
A régi maradványok közt gyöngyöket is talál böző korokban, miután a lélekzés ereje a korral dor czár megígérte, hogy Voronzov-ot Bécsbe
tak különböző anyagból (csont, szerpentin, (a fűző-viselés előhaladta val) mindinkább fogy. rendeli. S igy is lön. A fösvény nem csekély ré
arany, ezüst, bronz, czin és üvegből) készítve s
Az elnök (Pitt-Bivers tábornok) meglepetve mületére megkapta a czár parancsát, mely sze
igen gyakran együvé volt a többnemű gyöngy is hallja az erre vonatkozó adatokat s valóban rint egész udvartartásával azonnal Bécsbe sies
foglalva. Ily fajtájú ékszereket találtak a svájczi saját megfigyelései szerint is állíthatja, hogy a nők sen és ott mint rendkívüli követ rangjához ütavakban felfedezett ősemberi lakokban, továbbá légzési képessége jóval csekélyebb a férfiakénál. | lően lépjen fel.
Spanyol- és Angolországban, később HissarlikEkkor egy hölgytag szólalt föl, Stopes aszVoronzov egész benső cselédsége egy félszemű
ban és Mycenaeben s még később Livoniában és szony, ki közli a tagtársakkal, hogy a londoni fü- vén kozákból, és egy orosz muzsik-asszonyból
Abyssiniában. Borostyánkő-gyöngyöket, melyek zögyárosok és árusok sztatisztikai adatai szerint állott, ki a fösvény főúr sovány konyháját ve
a történelem előtti kor kedvelt beviteli kereske a lefolyt negyedszázad alatt az angol nők két zette. Egy össze-vissza foltozott troikán és egy
delmi czikkét képezték, a kő-korszak maradvá hüvelykkel karcsúbbak lettek. (Általános derült vasatlan szánon kivül egyéb járműve nem igen
nyai közt találtak, hasonlólag a bronz-korban is ség és éljenzés.) Neki magának e hiúság vásárát volt, mert az atyjától rámaradt parádés hintómi által a báb mozdulatlanná van téve, bár él
még. Valamennyi gyűrűje között ejtett szúrás
sal a báb tökéletesen tehetetlenné van téve, de
a mig darabonként elfogyasztják, folyvást él.
A méhek életkorára nézve szintén érdekes
Lubbock jelentése, mely szerint egy 1874-ben
kelt méh-királyné az idén pusztult el. Tehát
tizennégy évet mindenesetre megélhetnek a méz
szorgalmas gyűjtői.
Anglia őstörténetének egy fejezetét olvasta föl
Shore T. W., több külföldi tudós társaság tagja,
midőn a Hampshireban talált kelta eredetű földmüvekről értekezett, melyeket Angolország ez
ősi lakói védelmi czélból építettek. Az ily föld
munkák az említett grófságban igen számosak s
bár más megyékben is előfordulnak, sehol sem
oly terjedelműek, mint épen Hampshireban.
Körülbelül negyven, többé-kevésbbé ép állapot
ban levőt mutathat fel egész Anglia, a legkülön
bözőbb nagyságuakat. A legtöbb az elsánczolt
táborok közé tartozik, mások megerősített hal
mok és dombok védmüvei, ezenkívül vannak
mocsári erődítések és földnyelvek zár-erődei.
Felolvasó véleménye szerint e földmüvek nem
szolgálhattak állandó lakhelyekül, miután min
den nyom, mely a rendes szállásra vallana,
hiányzik, — tehát csupán a fenyegető veszély
esetén vonulhattak ide a lakosok barmaikkal
együtt. E földhányások terjedelméből következ
tetett a felolvasó a kelta lakosság számára is,
mely természetesen csak hozzávetés. A hampshirei legterjedelmesebb üy földmű Walburyben
látható, a megye észak-nyugati sarkában. E földsánczok hossza északról délre 550, keletről nyu
gatra pedig 783 yard s a teteje tűzkővel vegyí
tett agyagból van alkotva. A benne menedéket
talált nép bizonyára az északi és a déli oldalát
lakta a földmű által befoglalt térnek, mely több
ezer embernek és baromnak adhatott védelmet.
E körülményekről s a későbbi kor kőzeteiben
talált nyomokról ítélve, felolvasó azt hiszi, hogy
a neolith-korszakban Walbury közelében népes
városnak kellett léteznie. Felolvasása további
részében érinti a Micheldever folyó mellett talált
öt földmüvet, melyet szintén nagy népesség je
lének vesz. Legérdekesebbnek azonban a Bransbury földnyelvi és mocsári erődítéseit mondja,
melyek egyik mocsártól a másikig szabályos
vonalban nyúlnak s egy bizonyára nagyszámú
nép menedékhelyéül szolgálhattak. Az erősségek
véghatárául Wight szigetét jelöli meg, hova
tudvalevőleg Erzsébet magyar királyné szeretett
régebben nyaranta járni. Minő harczok színhe
lye volt ez országrész, ki sejtené azt ma.
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kat az egerek és patkányok régen összerágták. itt yan-e? Aztán megmondom, kudarezot ne
A kapus már 11 órakor bezárta a palota mindTélen-nyáron három rossz gebe állott rengeteg vallják veled, mert az a sok német, angol, ma j két kapuját és csak reggel 7 óra után bocsájtotta
istállóiban és a legutolsó svarovnájai parasztnak gyar és olasz úrfi azt hiszi, hogy ti koldusok és be a kertész feleségét ki faluról jött Szent-Péterjobb szerszámai voltak, ha a nisni-i vásárra medvevadászok vagytok.
i várra. A rendőrség konstatálta, hogy a grófnő
hajtott. A czári parancs tehát valóságos felfor
— Felséges uram — kezdé Voronzov remegő ékszerei érintetlenül hevertek a hálóterem egyik
dulást idézett elő a berezegnél, ki minden kü- hangon, — én beteges, törődött ember vagyok, asztalán, hol egy kis bagariabőr tárczában tiz
lönczködései daczára ugyan jól tudta, hogy a ki gesz életét falun töltötte. Nem értek az ud darab 1000 rubeles bankjegy is találtatott. Le
czár tréfát nem ért. Fogta magát és elment vari élet formáihoz és attól tartván, hogy itt vél, vagy egyéb jel, mely szándékos távozásra
Szent-Pétervárra, hol neje és fiai laktak. Ezektől felséged kívánalmainak megfelelni nem tudnék, I mutatott volna, nem fordult elő. Az egyenként
akart harmincz évi távollét után tanácsot kérni. i egyedül jöttem, de megtakarított filléreimből kihallgatott cselédség egyformán vallott, és a
Voronzov herczegné rangjához illő házat vitt . 6 millió aranyat hoztam, ezeket felséged feltét | grófnő franczia komornája Bichet Örzsébet, ki
a fővárosban, s midőn férje szurtos rongyos len rendelkezésére bocsátom, sőt utolsó fillérei úrnője után az ajtót utoljára betette, annyira
bundájában a palota előtt ácsorgó kapustól azt met is felséged lábaihoz leteszem. A pénzt elhoz meg volt törve a rejtélyes eset által, hogy egyik
kérdezte, Voronzov herczegné itthon van-e, az tam magammal.
ájulásból a másikba esett és csak nagynehezen
elhízott inasok egyike, ki valami tolakodó kol
— Plató Maximovics, — veté közbe a czár, — mondhatta tollba vallomását.
dust látott benne, két kópékat nyomott markába látom, te nemcsak ostoba, hanem bolond is
Bostopcsin gróf magához térve, a dolog állását
ós nem épen válogatott szavakkal odább küldte. vagy. Pénzed itt senkinek sem kell, vidd vissza jól megfontolta, s arra a meggyőződésre jutott,
A kedélyes párbeszéd alatt Voronzovné a palota Szent-Pétervárra, majd kiosztatom sebesült ka 1 hogy neje csakis valamely cseléd egyetértésével
erkélyén járkálva, felismerte férjét és minden tonáim közt, az árváknak és özvegyeknek is jut ! távozhatott a házból. Az e részben folytatott
további botrány kikerülése végett parancsot belőle. Te pedig várd be további parancsaimat vizsgálatok azonban eredményre nem vezettek.
adott, hogy az ember bocsájtassék be.
i A nem sokára bekövetkezett krimiai háború viSvarovnájában. Elmehetsz!
A herczeg rövid beszélgetés után eltávozott a
Voronzov aranynyal megrakott hat taligájá ! lágrenditő eseményei háttérbe szorították a Rosnélkül, hogy a házbeliek tudták volna, hogy val és troikájával szépségesen még aznap Sva \ topcsin-fé\e ügyet. A tábornok mindjárt e hadjáj rat elején Szilisztriánál sebet kapván, néhány
a birodalom leggazdagabb főura fordult meg rovnájába indult.
náluk.
A határon a taligák gazdát cseréltek, a meny hét múlva Szent-Pétervárott meghalt. Az oldal
Szent-Pétervárott senki sem mert a fösvény nyiben ő felsége parancsára a katonai kincstár rokonok egyenes örökös hiányában a nagy va
főúrral szóba állni, midőn a czár parancsát em küldöttei rendes nyugta mellett azok tartalmát gyon átadását követelték, de a császári prokuratura kórelmüket mindaddig megtagadta, mig a
legetve, valami módon ez alul ki akart bújni. A átvették.
sok száz millióval biró ember nem volt képes
A herczeg félholtan érkezett Svarovnájába. grófné halála be nem bizonyul.
magának legalább jó tanácsot szerezni. Vissza De még hátra volt a fekete leves.
Az Algírból Krimiába szállított «Légion des
A czár parancsa folytán meghagyatott a her- Étrangersn (idegenek légiója) Balaklavánál partra
fordult tehát Svarovnájába. Öt nap múlt el, mi
óta Nisni Nowgorodban a czár parancsát vette, czegnek, hogy birtokai kezelését azonnal leg- i szállt. A világ minden részeiből összegyűlt kaós még a legcsekélyebb előkészület sem történt I idősb fiának adja át, ő maga pedig további 1 landorokból, jó és rossz katonákból, szédelgők
az elutazásra.
rendeletig a kiev-i szent Pál klastromban ma ből és a balsors által üldözött emberekből szer
vezett csapat az első harczvonalba való állítását
Végre elszánta magát a nagy lépésre, és pa radjon internálva.
E kétszeres csapást a fösvény lelke már nem kérte, mit a franczia fővezér, tekintettel a csapat
rancsot adott, hogy hat taliga és tulajdon troimegbizhatlan fegyelmi állapotára, csak nagyne
kája útra készen tartassék, mert Bécsbe indul, a bírta el.
Másnap reggel egy rossz késsel ereit fel hezen engedett meg. Mindjárt az első összeütkö
miként ezt a császár rendelte.
Hajnalban a hat taligára huszonnégy nagy vágta ; félszemű szolgája halva találta rongyos zés alkalmával a légió fele ott maradt a csata
téren, de az oroszok ötszörös számmal hevertek
vaspántos ládát rakatott fel, a troikában pedig ágyában.
maga foglalt helyet néhány bőrönddel. Csak a
Halála után mintegy 800 millióra rugó kész mellettük. Bosquet tábornok külön napi parancsfélszemű kozákot, Dimitrit vitte magával, ki az I pénzt találtak mindenféle rejtett helyeken, és j ban kiemelte a légió vitézségét, s egyúttal elrenelső taligán ült, aztán a többi hat taliga haladt, j nagyon valószínű, hogy tetemes összegeknek j delte, hogy fennmaradt része a főparancsnok
végre a herczeg a troikán. Bossz gebéivel azon nyomára sem akadhattak, mivel a herczeg sen testőrségét képezze, vagyis a főhadiszállásban a
időben, mikor vasutakról még szó sem volt, csak kivel sem közölte vagyoni állapotát. A bécsi rendes szolgálatot teljesítse.
De még mielőtt ezen csapatváltozás végrehaj
négy heti kínos utazás után ért Bécsbe, hol, a társadalom, mely a kongresszus alkalmával sok
miként parancsolva volt, az orosz nagykövetnél féleképen szórakozott, rövid ideig foglalkozott tatott volna, a légió előőrsi szolgálatra vonult.
az orosz Krözus sorsával, de a czár megbánta Mintegy 600 ember lehetett 18 tiszttel; a légió
jelentkezett.
— Nos Voronzov — kezdé Bagration herczeg szigorú eljárását és sokáig senki sem merte mellett egy franczia vadászezred és két angol
gyalogsági zászlóalj állott előőrsön. Hideg esős
nagykövet, midőn Voronzov hozzá belépett, — Voronzov nevét előtte felemlíteni.
idő volt, és a ki az előőrsi szolgálatot csak hír
hát megérkeztél valahára ? O felsége már nyug
ből is ismeri, tudni fogja, hogy ennél kellemet
Hl.
talankodik, és nem tudom, mivel mentheted ki
lenebb szolgálat nem igen fordul elő a háború
majd magadat előtte. — Hol vannak lovaid, cse
Rostopcsin Eudoxia.
ban.
Az oroszok folytonosan zaklatták az egye
lédséged? Bizonyára valamely fogadóban adat
Még egy érdekes alakja volt az orosz főnemes- sült hadakat, és egyes őrszemekre 24 fontos
tál nékiek helyet, nálam ugy sem fértek volna
ségnek Rostopcsin Eudoxia grófnőben. Férje, ágyukkal lövöldöztek. A csapatoknak szigorúan
el, mert házam tömve van.
— Én — bebegé Voronzov — magam jöttem. Bostopcsin Fédor tábornok hír szerint Konstanti tiltva lévénj hasonló haszontalan invektivákkal
— Hogyan, magad ? — kérdé Bagration — nápolyból, valamely török főúr háremjéből szök felelgetni, aránylag elég csendesen töltötték ide
hiszen a czár ő felsége épen veled akarja a bécsi tette el Eudoxiát, majdnem még gyermekkorá jüket a különféle, többé-kevésbbé fedezett állá
uraknak megmutatni, milyen egy orosz főúr, ban. Más versio szerint Abdul-Medsid szultántól sokban. Friss csapatok jöhettek az ellenség ré
egy Voronzov, ki 150,000 léleknek feltétlen és ajándékba kapta a bájos georgiai rabnőt, ugy széről az előőrsi vonalba, mert a tüzelés mindin
korlátlan ura. Te meg magad jösz, ezt nem mint nálunk például valamely szép fegyvert kább erősbült, sőt egyes helyeken puszta szem
mel is lehetett látni, hogy az oroszok tömegeket
vagy ékszert szokás emlékül adni.
értem.
Annyi bizonyos, hogy a nő szépsége még a tartanak készletben, mi esetleg támadásra is
— Csak arra kérlek Iván Nikolajevics — foly- |
mutathatott. A főhadiszállásról vett utasítások
tata Voronzov siránkozó hangon — eszközölj ki hidegvérű s majdnem asketa Miklós czárt is szintén elővigyázatra intették az előőrsi osztály
számomra ő felségénél egy magán kihallgatást. annyira meghatotta, hogy a házasságot Bostop parancsnokot, nem kellett tehát meglepetéstől
— No, már ily körülmények közt nem aka csin grófnak az egész család ellenzése daczára tartani, és az egyes hadosztályok készenléte alig
rom a villámhárító szerepét elvállalni; ugyan megengedte.
; vett sok időt igénybe.
Bostopcsin különféle diplomacziai küldetések
hová gondolsz, mit mondana ő felsége, ha azt
Mint máskor, ugy ez alkalommal is az oroszok
ben
hol
Parisban,
Londonban
vagy
Berlinben
jelenteném neki, hogy a vett legmagasb parancs
ellenére, Voronzov Plató hat ronda taligával és távol lévén, a tündérszépségü nő valóságos pusz ismét az állodás legerősebb pontja ellen készül
egy száz éves troikával jött Bécsbe? Utánad bi tításokat vitt véghez a szent-pétervári magasb tek, és mire a tartós ágyúzás végleges támadássá
zonyára én jutnék Szibériába, erre pedig, hidd rangú férfivilágban, a nélkül, hogy bárki is a fajult, az egyesült hadak egészen tisztában vol
el, egy csepp kedvem sincsen. Fogadd tanácso succés d'estime-n kivül egyébbel dicsekedhetett tak szándékuk iránt.
Az idegen légió parancsnoka, Desmaret marmat, és ha már máskép nem lehet, viseld el volna. Egy szép napon mint mennykőcsapás a
ostobaságod következményeit, de más embert tiszta égből, az a bir terjedt el a fővárosban, quis, daczára annak, hogy csapatja már az el
hogy Eudoxia grófné eltűnt. Rostopcsin gróf múlt csatározások alkalmával tisztjeinek két
ne tegyél e miatt tönkre.
E szavak után Voronzov dörmögve eltávozott. krimiai birtokán időzve, a hir hallattára azon | harmadát elvesztette, az első roham-oszlopba
I. Sándor czár a bécsi Hofburgban lakott, az nal Szent-Pétervárra sietett, hol azonban semmit való beosztását kérelmezte. Az egész akczió há
úgynevezett Amalienhofban, Voronzov tehát oda sem talált, mi a rejtélyes eltűnés nyomára ve romnegyed óránál tovább nem tartott, és az orokisértette magát a nagykövet egyik szolgája zethetett volna. A grófné szokás szerint későn I szók futasszerü vereségével végződött. Mindakét
vonult vissza háló-termébe és komornáját, mint fél halottai eltemetésére két órai fegyverszüne
által.
A czár személye körül szolgálatot tevő szárny máskor elbocsájtotta. Heggel hiába várták a tet állapított meg, a mint már többször is történt.
A légió halottai közt egy sugár alakú fiatal
segéd csak híréből ismerte az orosz Krözust, s csengetyüt, melylyel az úrnő ébredését jelezte,
miután a gazdag embert mindenki tiszteli, igen s miután délutáni két óráig semmiféle jelet altiszt is volt, kinek hulláját az oroszok egy bo
észre nem vettek, az udvarmester rosszat sejtve, zótban találták s nehogy dolguk ezzel is szapo
udvariasan fogadta.
benyitott a különben be nem zárt hálóterembe. rodjék, a franczia sírásókhoz küldték. A fejnek
— O felsége — folytatá a szárnysegéd — már A grófnénak azonban se híre, se hamva. A szoba
ismételten tudakozódott herczegséged után, egészen rendben találtatott; az ablakok, redő csak egyes foszlányai maradtak meg, gránát
lövés volt, mely az egész testet össze-vissza haazonnal be fogom jelenteni.
nyök, ós ablaktáblák rendesen betéve s miután
Néhány perez múlva Voronzov a minden a hálóteremből csak egy ajtó vezetett ki a folyo I sogatta. Valamint másutt történni szokott, ugy
itt is a halottak egyenruháját lehúzták, és ekkor
oroszok ura előtt állott.
sóra, honnan ismét a kapuig négy ajtón kellett kitűnt, hogy a fiatal altiszt, ki Léon de Cahors
— Nos, Plató MaximovicB, ugyan sokáig jöt keresztül menni, melyek esténként mindig be név alatt figuráit a névjegyzékekben, tulajdon
tél, rosszak az utak, mi? Hanem azért előfoga- zárattak, a grófné eltűnését senki meg nem fog képen fiatal nő volt. Nyakán arany-medaülon,
tokkal gyorsabban is utazhattál volna. Hány hatta.
melybe orosz betűkkel Rostopcsin Eudoxia leáembert, hány lovat hoztál magaddal, feleséged
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nyomnak örök emlékül. Szent-Pétervár 18ő0.»
s egy ősz hajakból font kis csokor. — A hulla
ujjain három roppant értékű gyémántgyűrű és
egy jegygyűrű, melyből a belevésett szavak sze
rint bebizonyult, hogy az elesett nem más., mint
Rostopcsin Eudoxia.
Mi vihette a fiatal nőt családja köréből Algírba
a legio szolgálatába, mi birta őt e lépésre, ki
okozta ezen elhatározását, ki volt annak okozója,
hogy tulajdon népe ellen műiden gondolható
előzmény nélkül fegyvert fogott, ez soha sem
került nyilvánosságra, habár könnyen gondol
ható, hogy a szerencsétlen nő férje, vagy a család
többi tagjai mindent tudtak. A sokféle kombinácziók közt csak azt az egyet akarjuk felem
líteni, hogy Eudoxia egy udvari bál alkalmával
oly ismeretséget kötött, mely morális bukását
maga után vonta a nélkül, hogy ezért férje, vagy
többi rokonai az illetőt felelősségre vonhatták
volna. Nálunk Oroszországban üy esetekben el
némul a közvélemény hangja, és pedig hosszabb
időre a nélkül, hogy ezt valaki zokon venné,
minek oka azonban abban rejlik, hogysenkisem
akarja magát annak kitenni, miszerint ép oly
rejtélyes módon bajba keveredjék, mint az, ki
nek sorsa iránt érdeklődött.
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hogy a csillagot folyvást egy helyben lássuk.
A Lick-féle aequatorealnál különösen az objec
tiv lencse tűnik fel. Eddig a legnagyobb ily
lencse Pulkovában, Szt-Péterváron volt s ennek
nyilasa 81 cmnyi volt (a bécsi szintén tekinté
lyes refractoró 72), Lick intézetében azonban
96 cmnyi. A hatalmas üveglencse anyagát Pa
risban Feil készítette, a csiszolást pedig Clark
eszközölte Bostonban. A külső koronaüveglencse
mindkét oldal a csaknem egyenlő hajlású biconvex, a másik pedig csaknem plankonkav; a kettő
között 175 mm. távolság van. A távcső súlya
meghaladja a 6 mázsát, a cső szélessége egy
méternél nagyobb, hossza közel 20 méter. A
villamos fény által megvilágított köröket is az
okulárból lehet áttekinteni, ugy hogy a szem
lélő nem kénytelen helyét megváltoztatni. A táv
cső erős óraszerkezet által az égboltozat forgá
sának megfelelő mozdulatokat a legpontosabban
végzi. Igen érdekes még a hatalmas eszköz felé
emelkedő kupola szerkezete is, melyet szintén
igen könnyen lehet forgatni.
A Hamilton hegy tiszta levegőjének hozzájáruj lásával ezen az óriási távcsövön át az égboltozat
tárgyai 3500-szoros nagyításban jelennek meg.
A hold e szerűit mintegy 100 kilométernyi kö
zelségben tűnik
fel, habár a lég
kör s más hatá
sok miatt a kép
nem lehet vilá
gosabb, mint ha
a holdat 160 ki
lométernyi tá
volságban sza
badszemmel lát
nók. Már eddig is
tettek egy nagy
felfedezést az
- óriási távcsővel

EGYVELEG.
* Fatörzsekre épített vasút van Kalifornia Sonoma megyéjében, a Stuart-csúcshoz közel a tenger'
part mellett. A vonatnak itt mély völgyön kellen
átmenni s a drága hid helyett elegendőnek tartották
a fákat egyenlően lefűrészelni s a síneket erre rakni
le. Csaknem közepén két óriási fa van egymás mel
lett, melyek igy elkészítve is 75 láb magasságúak s
igy mintegy főoszlopok. A vasúti vonat e természe
tes oszlopokon is igen bátran közlekedhetik.
••' Mormon élelmesség. A bevándorlók fogdosását
a mormonok nem ügynökök és röpivek által végzik
hanem egy külön e czólra berendezett vasúti kocsi
val, mely képekben, térképekben és természeti gyűj
teményekben mutatja be a tartomány gazdagságát s
melylyel ügyes ügynök kiséretében időről időre "kör
utazásokat tesznek.
* Gyorsíró gépet talált fel egy Bayerlen nevű
egyén Münchenben. A gép a Gabelsberger féle rend
szer szerint készült s gyakorlatinak bizonyul.
* A cziprusi Afrodité egykori hires templomát
az athenei angol régészeti társulat már teljesen ki
ásatta. A templom föníciai eredetű s minden részle
tében feltűnően hasonlít a jeruzsálemi Salamon
templomhoz. Az eredeti épület ugyan az első század
elején s később a második század végén leégett, de
újból a régi minta szerint építették fel.
* A volapük nyelv tekintélye. A bécsi egylet
az idegenek érdekeinek előmozdítására az összes
omnibuszokban és lóvonatu kocsikban hirdeti iro
dája helyiségét franczia, német és volapük nyelven.
* Szerecsen betegségbe esett egy berlini szap
pangyáros, a mennyiben bőre alatt barnás festőanyag
ülepedett le. Ez a ritka betegség a nagy vérszegény
ségtől s a mellékvesék megromlásától ered. Würzburgban is van egy ily beteg ember, ki annyira
fekete, hogy az utczán a gyermekek utána fut
kosnak.
* A vasúti vonatok villamos kivilágítása már
több angol vasúton életbe van léptetve, jelenleg a
Brighton vasút-társaság minden kocsiját ily módon
fogja világítani, mivel nem kerül többe, műit a sok-
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KIRÁLYUNK

REZIDENCZIÁI.

I. Ferencz Józsefről a történelem egész más
erényeket fog följegyezni, mint az építkezés olynemü szenvedélyét, a milyen Nagy Frigyest és
IV. Frigyes Vilmost, a franczia és bajor Lajosokat,
vagy a Napóleonokat lelkesítette. Az építési kedv
soha sem volt Habsburg-tulajdon, legalább nem
abban az értelemben, mely magán czéljaira emel
óriási palotákat, s nagy arányú tervezgetések által
igyekszik emelni a királyi hatalom fényét, a dynastia nimbuszát. Pedig az ily fajta vállalkozá
sok másutt nem ritkán a politikai eszköz bizo
nyos nemeivé is válnak, igy III. Napóleonnál,
mikor óriási középítkezéseivel, melyekkel Paris
nak mai alakját megadta, a szoczialis forradalom
fenyegető rémét igyekezett visszatartani; igy
Nagy Frigyesnél, midőn Sans-Souci építése által a
hét éves háború következtében megingatott pénz
es hitelviszonyoknak akart ujabb lendületet adni.
És bár I. Ferencz József fejedelemi szava volt
az, mely Bécs városát néhány évtized lefolyása
alatt úgyszólván megifjította, s mely Budapest
emelkedésének is sok esetben volt hathatós biz
tosítéka, a mennyiben a monumentális középü
letek egész sorát hivta egymásután életre: ezek
ben a változásokban mégis kevés érintette a feje
delmi háztartás legszűkebb körét, a császári, a
királyi otthont.
De ha a külső pompa keresettsége nem is jel-
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Felsége is. Alig idézhetne valami a kedélyes bécsi
néposztálynál nagyobb forrongást elő, mintha
erről a mindennapi élvezetéről, melyhez már
annyira hozzá van szokva, s mely életmódjának
kiegészítő részét képezi, le kellene mondania, a
körülmények valamely nem remélt alakulása foly
tán. Ez azonban alig hihető, s a «Burgmusik»
még valószínűleg hosszú időkig egyik speczialitása
marad a bécsi népéletnek. Mihelyt a népkonczert
véget ér, a szakaszokra oszlott őrség elfoglalja
kijelölt helyeit a palota különböző pontjain.
A császári Burg utóbbi időkben egész Pantheonná is vált; azelőtt csak József császár lo
vagszobra, s Ferencz császár állószobra díszítette
a Josefsplatz-ot és a belső Burg-udvart, ma azon
ban már ott láthatni a külső Burgtéren Károly
főherczegnek Fernkorn által készített gyönyörű
lovasszobrát, Jenő herczegét és a csak legújabb
időben leleplezett Zumbusch-féle Mária Terézia
szobrot is.
A. prágai Hradsin-palota, sem annyira ma
gánpalota, mint inkább egy krónika kőből, mely
ben a léptek minden visszhangja történeti em
lékeket költ fel. Egyik fejedelmi lakhely sem
annyűa komor külsejű, annyira ünnepélyes
jellegű, mint ez; méltán fogadta az öreg, jó
Ferdinánd császárt lemondása után csendes
falai közé. Az ősrégi Szent György templom,
melynél Szent Venczel unokahuga apátnő volt
s imádkozott atyja, a testvérgyilkos Boleszláv
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felsége restauráltatta. Ezek 160 láb hosszúak,
80 láb szélesek és 40 láb magasak. Fűtésükről
nyolcz nappal előbb kell gondoskodni s megvigításukra 4000 gyertya szükséges.
Sehönbntiin, királyunk születéshelye, egyszers
mind a Habsburg-ház történetének szomorú
emlékekben leggazdagabb színhelye. A törté
nelem nehéz és komor árnyai népesitik be a
pompás kéjlak ragyogó termeit, s megkapó ellen
tetet képeznek derült, vidám külsőjével. Az ün
neplő tömeg, mely oly előszeretettel keresi fel a
Hietzing és Meidlingközt elterülő park árnyas
sóta-utjait, alig sejti, mennyi fájdalom emlékét
takarják a márványfalak, az arany és kristály
felhalmozott drágaságai. Itt kötötte 1809-ben
I. Napóleon azt a békét, mely Ausztriát oly mé
lyen alázta meg. Itt adta ki lelkét 23 évvel ké
sőbb, a mikor már nem létezett többé franczia
császárság, Napóleon fia, a reichstadti berezeg,
e fájdalmas kiáltással fonva anyja, Mária Lujza
körül karjait: «Anyám, anyám végem van!»
A schönbrunni kertben piheni örök álmát a
szerencsétlen ifjú, kinek atyja világbirodalmából
egyetlen öröke az a maroknyi hant lön, mely
koporsóját takarja. S még egy más bánatos em
lék is elevenül föl a schönbrunni kastély láttára:
Miksa mexikói császáré, királyunk gyászos végű
öcscséé, ki szintén előszeretettel választotta a
schönbrunni kastélyt tartózkodási helyéül, s mi
kor szívét átfúrták a mexikóiak golyói, gyászoló

SCHÖNBRUNN.

A mi ezelőtt 30 évvel történt, az
Oroszországban még a közelmúlt ese
mények közé tartozik, s igy majd
csak akkor kerül felszínre Rostopcsin
Eudoxia szomorú sorsának teljes tör
ténete, ha arról többé senki sem beszél.
Oroszból
T—a.

LICK CSILLAGVIZSGÁLÓ INTÉZETE.
A csillagászat történetében nagy fon
tosságú esemény a Lick-féle observatorium felállítása a St.-Franciskótól
délnyugotra 80 kilométer távolságban
fekvő, 1400 méter magas Mosant Ha
milton hegyen, mely intézet kétségkí
vül a legjobban felszerelt és legkedve
zőbben fekvő intézetek közé tartozik.
Alapitója, Lick Jakab 1796-ban Penn
sylvaniában született, s hosszas küzdel
mek után 35 éves korában BuenosAyresbe ment, hol rövid idő alatt
45,000 dollár vagyont szerezve, 1847ben a mai St.-Francisco helyén Kali
forniában telepedett le, hol vagyona 25 év alatt
százszorosra növekedvén mint sokszoros milliomos
80 éves korában hunyt el. Számos jótékony ha
gyatéka mellett 700,000 dollárt hagyott egy nagy
csillagvizsgáló intézetre, mely nevét megörökítse.
Még életében a leghíresebb csillagászok taná
csára a Hamilton hegyet jelölte ki ennek helyéül,
mivel e helyen az éjszakák feltűnően tiszták s a
levegő egészen zavartalan.
Lick s utána vagyonkezelői nagy gondot és
sok költséget fordítottak arra, hogy az intézet
mintaszerűen legyen fölszerelve. Több tudomá
nyos eszköz van itt, melyhez hasonló más csil
lagvizsgáló intézetekben nem fordul elő. Egyik
a Bepsold által Hamburgban készített Meridián
kor, mely által valamely csillag helyét a lehető
legpontosabban meg lehet határozni. ALick-féle
intézetben ez az eszköz minden részében minta
szerű. A csillag tartós vizsgálására szolgáló
aequatoreal itt óriási nagyságú. Ez az eszköz két
tengely körűi forgatható távcső, melyek közül az
egyik a földtengelylyel párhuzamosan fekszik, a
másik pedig ezzel függélyesen, az egyik tengely
óraszerkezet általi kormányzása lehetővé teszi,
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A BÉCSI HOFBURG.

a Saturnus gyűrűit illetőleg. Bégebben csak 3
gyűrűjét ismerték e nagy bolygónak. Trouvelot a cambridgei és washingtoni nagy távcsö
vekkel 6 gyűrűt tudott már megkülönböztetni,'a
Lick-féle távcsővel 8-at vettek észre. Hogy csil
lagászati eredménye még több legyen, az ala
pító kikötötte azt is, hogy az óriási távcsövet
nagyobb kutatásokat tevő csillagászoknak idő
ről-időre ki lehet kölcsönözni.
Mondanunk sem kell, hogy a csülagászi állo
máshoz szükséges épületek és lakóházak tekin
tetében sem kímélték a pénzt. Az asztronómiai
Tuskulumot a legközelebb, mintegy 20 kilométer
távolságra eső St.-Jósé várossal telefon és csinált
út köti össze s az utóbbi az útépítés mintája.
Az épületek fentartási költségeire évenkint
19,000 dollárt irányoztak elő. Az intézetet je
lenleg Holdén igazgatón kivül a bolygók felfe
dezéséről ismert nevű Scháberle és Barnard
csillagászok vezetik s így műiden tekintetben
gondoskodva van arról, hogy a nagyszerű ala
pítvány meghozza a kellő kamatokat a tudomány
érdekében.

kai kényelmetlenebb s kevesebb fényt adó petroleumvilágitás. Az újítást az utazók nagyon sze
retik.
* A vasúti hidak pusztulása az Egyesült-álla
mokban napirenden van. Az utóbbi tiz év alatt
251 vasúti hid tört össze az átment vonatok terhe
alatt, átlag véve tehát műiden két héten egy híd.
* A levél-szállitás az Európa tőszomszédságá
ban levő Marokkóban még most is oly primitív
módon történik, mint ezer évvel ezelőtt. A postások
az ország legszerencsétlenebb emberei közé tartoz
nak. Meztelen, éhségtől elgyötört szegény arabok vi
szik a leveleket az ország különböző részeibe,
mindenütt futva, sokszor oly vidékeken át, hol órá
kig nem találnak fát ós ivóvizet s hol vadállatok
tanyáznak ; pihenésük éjjel is alig pár óra s eledelük
egy pár datolya és egy kis darab lepény. Mily
gyorsan közlekedik mindamellett ez a gyalogposta,
tanuja az az adat, hogy Tangertől Fezig, mely utet
öszvéren öt nap alatt teszik meg, a levél három és
fél nap alatt elmegy.
* A villamos erőátvitel ritka példája sikerült
Solothurnban (Svájcz), hol mintegy 50 lóerejü visn
erőt sikerült 8000 méter távolságban 70 '""' "~
ható erővé változtatni.

lemzi azokat a fejedelmi rezidencziákat, melyek lelke üdvéért, nem messze áll attól a kápolnától,
a Habsburg-családnak felváltva tartózkodási he melynek ajtaján ma is mutatják azt a vasgyárat,
lyeiül szolgálnak, annál tiszteletreméltóbban, a melyhez a jámbor berezeg fogózott, mikor
annál nemesebben emelkednek ezek a magok testvérbátyja gyilkos csapása alatt lerogyott.
büszke ódonságukban, százados tanúi a dynastia A dom ablakain besütő holdvilág az ország ki
imponáló erejének, hatalmának. Ugy a budai rályainak kő sarkophag-alakjain játszik, köztük
királyi várpalota, melyre itt feleslegesnek véljük [ a csatában elesett hős Ottokárén, kinek a marchbővebben kiterjeszkedni, annyiszor volt már be feldi csatamezőn maradt holtteste volt ugy szólva
mutatva e lapokban, mint a bécsi Burg egy-egy a küszöb, melyen át a német császárrá választott
élő történelmi emléke az uralkodóház emelkedésé- \ Habsburgi Rudolf, kit Ottokár nem akart hűbér
nek és változó sorsának, magukon hordva min urának elösmerni, az aacheni koronázó terembe
den kornak változó bélyegét és építészeti typu- lépett. A népmonda saját fényt tulajdonit NeBát, nem is annyira egyetlen palota, hanem pomuki János ezüst sarkophagjának. Egy sötét
egész lánczolata a palotáknak, a stylok tarka keretből pedig Jézus Krisztusnak a nép hite által
össze-visszaságában, szabálytalanul, rendszer nél hitelesnek tartott arezmása néz le ránk szelid,
kül egymásra hordva, de mégis fenséges, mégis jóságos tekintettel.
előkelő abban a nagy múltban, melynek nyomait
A királyi palota második emeletén van a
viseli magán.
Prága történetében oly nevezetes szerepet ját
0 Felsége e két fő palotája közül a bécsi Burg szott tanács-szoba, melynek ablakából Slawata,
az, a mely hamarább ment mégis némely kor Martinitz és Fabricius tanácsosokat a Rudolf
szerű változtatásokon keresztül. A régi beosztás császár által biztosított szabad vallás-gyakorla
azonban ma is fennmaradt, a mihez képest a tukban háborgatott protestánsok aládobták s
Burg négy fő részre oszoltnak tekintetik: a bukásuk adta meg a jeltaharmincz éves háború
Schweizerhof, Leopoldtraktus, Amalienhof és az kitörésére. Minden ugy van benne hagyva most
egykori birodalmi kanczelláriára. Ez utóbbit Er- '>is, mint akkor, 1618 május 23-án. Martinitzet
lachi Fischer építette, s magában foglalja a Habs dobták ki elsőnek, s Fabricius maradt utoljára,
a ki később csodás menekülése emlékére a Hoburgok összes titkos házi és udvari levéltárát.
A Burg udvarán szokott naponként a déli órák henfall nevet kapta. A terem mennyezete rend
ban a bécsiek egyik legkedveltebb szórakozása kívül alacsony, padozata egyenetlen tégla. Egy
végbemenni, az őrség-váltás csengő zenekíséret kereszt jelzi a bukás helyét, mely, mint tudjuk,
mellett, a mit nem csak az ezerenként összecso nem végződött szerencsétlenül, mert az udvaron
portosuló közönség kisér feszült érdeklődéssel, felhalmozott szemétdomb elvette az esés súlyát.
de néha a Burg belső termeinek ablakából az Két pompás dísztermet, a rendkívül nagy spa
uralkodói háznak egyik-másik tagja, sőt maga ő nyol és német termet csak Ferencz József ő
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anyja. Zsófia főherczegné ide vonult vissza élete
hátralevő napjaira, azokba a termekbe, melye
ket fia lakott volt.
Pedig Schönbrunn külső képe nem igen összhangzik története melankholikus vonásaival. Az
építészet, a kertészet, a plasztika legkaczérabb
alkotásai varázsolják vissza a képzelmet a roccoco-kor és a czopf-styl szeszélyes világába, mely
nek Versailles és Trianon szabta az ízlést. A lom
bok dús zöldje alól kikandikáló fehér szobrok, a
nagyszerű állatkert, az impozáns növény-házak
csodás exotikus vűágaikkal és gyönyörű azaleáikkal, a hires gloriette, messze nyíló kilátásával,
az 1440 szoba, terem és boudoű, tükör-falaival
és piafond festményeivel, melyek Ö Felsége
lakosztályával együtt nyitva állanak a kíváncsi
látogatók előtt, a grották és mesterséges romok,
az oszlopcsarnokok és tavak — mindez az etikett
feszes korát idézi vissza, a mikor a lugasok sürü
rejtekeiben a manteau de cour selyem palástja
suhogott s szépségtapaszos hölgyekhez suttogva
intéztek szerelmi quatraineket a harisnyás, csattos czipőjü udvaronezok. Ennek az időnek bélye
gét tartották fenn a Lenötre-mintáju nyírott fa
sorok, a komoly diszű szertartás-termek s a
pompás nyárilak egész typusa, mely Mátyás
császár egykori vadászkastélyából Mária Terézia
keze alatt nyerte mai alakját.
Egészen más Gödöllő, hol a királyi család
rendesen az év azon napjait szokta tölteni,
melyeket a visszavonult életnek, a csöndes falusi
magánynak akar szentelni, a hol az uralkodói
terhek gondja elől a családélet meleg körébe
menekül örömest a magyar király.
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És Gödöllő kiválóan alkalmas is arra, hogy a fürdő nem számíthat és sehogy sem állhat meg rab dolgozik, s mindegyik háta mögött ott vi
háziasság csendes fészkéül szolgáljon a királyi l az általam már eddig ismertettek sorában. Nász- gyáz az őr, nyitott puskatartályával, kezében a
családnak. Fekvésének természetes bája nem az tászátyiról azt irtam, hogy primitív ; most pedig kész tölténynyel. Ezt itt látjuk először, mert Ak
affektált idyll keresettségének, de a természet meg vagyok szorulva, mert nem találok kifeje nán nem ilyen szigorú a felügyelet.
A gépházban van egy villamfejlesztő, sűrített
igazi közvetlenségének eredeti színeivel környezi zést ennek hü jellemzésére. Itt nem válogatha
az egyszerű kastélyt: ez a lak onnan nőtt ki tunk szállodákban ; egy-két kisebbszerü hotelje levegőt készítő két hatalmas czilinder és egv
környezetéből, mint azok a régi udvarházak, és vendéglője van, s így nem kell bosszankodni, gőzgép. Adott jelre a sülyesztővel szállunk le a
melyek elválhatlanok a magyar falvak régi hűbéri ha szobát, vagy néha ebédet sem kapunk. A ki fenékre, mely a sót a mélységből felhúzza; be
építkezésétől, ép ugy mint a karcsú toronynak idejön, az hagyja otthon a kényelmet, mert itt ülünk a kis vaskupéba és egy perez múlva lent
a fák közül kivillanó fedele s a dombos emel parasztházban kell laknia, hol a kukoriczaszá- vagyunk a 80 méter mély bánya aljában. Végigkedésen épült faluháza. Jól jegyzi meg egy osz rakkal töltött matrácz is j ó ; bár sokan természe megyünk egy folyosón és kiérünk egy pompás
trák tárczairó, ki ujabban irt Gödöllőről, hogy tesen mindent, még főzőedényeket is magukkal terembe, melynek sima fala és padlója van
mintha csak egy szalonban lennék. A levegő itt
a királyi lak jellege emlékeztet az angol «my hoznak.
A szegény oláh paraszt örömest meghúzódik észrevehetőleg hűvösebb és finom sótartalmától
house is my castle» (az én házam az én váram)
büszke jelmondatára; van is abban valami tör éjjelre az eresz alatt és boldog, ha kiadhatja nyelvünket sósnak érezzük. Minden szokatlan •
zsökös családiasság kifejezése. Gödöllőn a ma szobáit havi 40—50 frankjával. S ez még egye elkezdve a távolról hallható kalapács- és véső
gyar király olyan, mint a legelső magyar nemes düli előnye Szlaniknak, hogy olcsó fürdő, mert ütésektől, a pompás villamvilágításig, melynek
ember, magyar földesúrrá lesz. Ide nem hatol különben még a beteg sem unatkoznék itt he fénye gyönyörűen ellep minden szögletet és meg
nak el a reprezentálás kényelmetlen igényei, itt tekig. Árnyékos sétaterei nincsenek, s a hőség világítja az itt-ott áttetszőbb sókristályt. Ugy
a királyival nem érintkeznek, vagy csak igen akkora, mint Bukarestben. Tul a vizén található tetszik, mintha tündéries fényű teremben sé
kivételes esetekben, miniszterek, diplomaták, tá ugyan egy kis kert és színészek is akadnak, meg tálnánk.
Ez a főtárna, melyben két érdekes körforgó
bornokok; ha érintkezni akar és kell velők, a bálok is vannak néha-néha; de mindez nem ki
vonat néhány perez alatt Budára szállítja, a elégítő. Én még legjobban véltem tölteni az es fürészgéppel vágják a sót. Ezeket komprimált
királyi várpalotába, hol mint hivatalos államfő téket öreg házigazdám beszéde hallgatásával, ki levegő hajtja előre és egyik fűrésze függélyesen,
intézi ismét az ügyeket, ad audiencziákat és refe keresetlen egyszerűséggel mesél a régi jó idők a másik vízszintesen vág, ugy, hogy a só szép
ráltat magának. Budán az ország első tisztvise ről, mikor olcsóbb világ és minden szegény bol egyenletes koczkaalakban kerül ki. A bánya többi
lője, Gödöllőn a maga ura a király. Sehol sem dogabb volt. Nehéz adókról panaszkodik (pedig részeiben rabok végzik a sóvágás nehéz munká
annyira magánember, mint e helyen. Erre mu a romániai lakosok előnyösebben állnak e tekin ját. Öten-hatan neki állnak egy hosszú sópadnak,
tat az a bevett szokás is, hogy a karácsonyi tetben nálunknál), bár ő már nem adózik, mert és ütemszerüen csapnak le hegyes kalapácsaik
ünnepek egyszerű örömei itt egyesítik a királyi tul van a 60 éven és kellemesen emlékezett vissza kal a sűrűen egymás mellett jegyzett lyukakba.
az ő idejére, midőn bárki megfizette a hoszpo- Mikor igy aztán a szélem körül van vésve, erős
családot a legtöbbször.
dárnak a pátenst és azzal adómentes volt. Aztán vasrudakkal feszítik fel alulról. A sóbánya egész
elmondta azt is, miként vitték ők egyszer hár kezelése szakszerű és termelésére nézve is a
man lóháton az itteni sóbánya jövedelmét, hat második nagyságú, mivel 2—3-szor oly sokat
BARANGOLÁSOK ROMÁNIÁBAN,
pénz-zsákban tele húszasokkal, török kosárokkal ad, mint az aknai. Alakja tekintetében is felül
vn.
a kormánynak Bukarestbe, s a többek közt cso múlja az általam már látott sóbányákat, mert
dálkozott, hogy tudunk abban a zajos városban falai kupalakban vannak vágva és e szerint a
Práhovai Szlanik.
szokásos galériák nem oldalt, hanem a két pár
Midőn Balczatestet elhagytam, alig hogy meg élni.
Az állomástól balra egy meredek kis ut vezet huzamos fal felett, középen vonulnak végig a
állt az ötnapi folytonos eső azért, hogy (mint
később haliam) másnap újra kezdje önteni fe a sóstóhoz, melynek különös érdeket kölcsönöz, boltozat magasán. Oda is felmentünk a lépcső
lesleges vizét. A folyók medre hamar megtelt, hogy fenn a hegyen és nem a völgyben, a folyó kön és lenézve az alattunk dolgozó, apróknak látszó
pedig rendes körülmények közt alig folydogál víz irányában fekszik, melynek partjai szinte munkásokra, csodáltuk a falak szép feketés ere
köves fenekükön a viz. A rakonczátlan hegyipa fehérek a sok kivirágzott sótól. A kerek tó kicsiny, zetét, a só utánozhatatlan rétegeit. — Kitörültakok mindenütt kiöntötték, hidakat sodortak de néhol 10—15 méter mély, mivel ez tulajdon hetlen képet hagyott emlékezetemben az a szép
el; gátolták a közlekedést és háborogtak, mint képen egy rég beszakadt sóbánya felett van és látvány is, melyben egy régi elhagyatott bánya
az oly vérmérsékletű emberek, kik ritkán, de soha ki nem apad. Ezért nyugati oldalán egy csupa nyilasához érve, ennek erkélye széléről gyönyör
akkor igen keményen megharagudnak. Piátrán sóból álló magas hegyfal veszi félkörben körül, ködtünk. A vezető rab harsányan visszhangzó ki
a Besztercze a város utczáiig emelkedett és hul melynek szép tiszta szine és sajátságos jelensége áltására ugyanis felülről a tárna földfeletti szelelámzó, sáros vize emberáldozatot is követelt. A bámulatra ragad. Minthogy az eső és hó mindig lőjén egy köteg meggyújtott forgácsot bocsátottak
Szeret is egész a vasúti töltés közeléig jött és mossa, szálkás, csillogó felülete van; de közel le és annak csendes, szikrázó esésénél bepillant
mindenfelé fájó tekintettel néztük az elárasztott jutni hozzá nem szabad, mert a só állami mono hattunk a bányaluk pokolsötét ürességébe. Erre
mezőföldeket, s az elrpthadás veszélye elé menő póliumot képezvén, éjjel-nappal őrzik a hegyen egy nagy sókonezot dobtunk belé és midőn az
kukoriczatáblákat. És igy történt ez egész járkáló katonák.
másodperczek múlva lezuhant a fenékre, ismé
Moldvában; az ilyen apróbb árvízféle gyakori e
A körül léczezett tó két oldalán egyszerű apró telték az előbbi mutatványt.
hegyes vidéken.
fabódék vannak a vizbe építve, melyekben cse
Kijutva a felszínre, megnéztük még a bányá
A bukaresti utón voltam, de nem tartottam kély összegért fürödnek a betegek, s az úszók be hoz közel eső fogházat, melynek erős kapuval
egyenesen a fővárosnak, mert előbb még meg mennek a vizbe is viczkándozni. A parton férfiak elzárt udvarán a szerencsétlen rabok kinálgaták
akartam látogatni a Práhova megyei, Plojest kö szárítgatják testükön a fekete sarat, mert így apró munkáikat. De engem ez már nem érdekel
zelében levő Szlanik fürdőt, mely egy szárny nagyobb a gyógyhatása; bekenik vele nemcsak vén, néhány finom kőszéndarab, inkább barna
vonallal van összekötve. Az egész nap jöttem a fájós testrészeiket, hanem arezukat, hajukat is fősz vonta magára figyelmemet, milyet a só közt
vonaton és csak este érkeztem Plojestre, hol és a mint felismerhetetlen eltorzult kinózésük- találnak nagy ritkán. A szélein mindenütt lát
kénytelen voltam meghálni, mert nem mehettem kel, piros fürdőgatyájukban ácsorognak, járkál- szanak a sószemcsék, melyekhez tapadva volt;
tovább. Az unalmas városban nekem csak egy gatnak, mintha csak valóságos ördögöket lát de érdekes, hogy ennek itt a fegyenczek, valamint
szép fényes szálloda, a városház épülete, s a pia- nánk. Az ellenkező parton a «női ördögök* és a nép olyan gyógyító hatást tulajdonítnak, mint
ezon álló függetlenség istenasszonyának ércz- gyermekek defiliroznak hasonló kosztümben; mi a chininnek. Egyikük t. i. ugy kínálta ne
szobra tűnt fel; no meg a pályaudvartól a vá fenn a pénztár előtti lugasban pedig bámuló, vi kem, hogy összetörve és vízben lenyelve jó hi
rosba vivő széles nagy boulevard, de ez is olyan, dám közönség mulat a szokatlan derült képen. deglelés ellen!
hogy a hol nincsenek házai, kukoriczát termel
Mint látjuk, a tó maga párja Láku-Szarátnak
#
nek szélein!
és betegei is ennek folytán ugyanolyanok. Vize
Egy szép nap reggelén ellátogattam egy kis
Másnap tovább utaztam és két óra alatt Szlani- szinte savanyu a sok só következtébenés erős jód-,
kon voltam, mely innen északra fekszik, 105 km.- nitrogén-tartalma miatt megbarnítja, azaz meg- közeli zárdához. Lovat béreltem egy czigánytól,
nyire Bukaresttől. Vidéke Kimpolungra emlé j fogja az arany-, ezüsttárgyakat. A fürdőnek itt s végigballagtam rajta a község főutezáján, a
keztet. Itt is, ott is láttam a sok szilváskertet, sincsenek ásványos forrásai és csak külső gyógy biró egyedüli csinos, svájezi stylü villája előtt;
melyek terméséből kedvelt jó ezujkát, magya módot használnak. S a fürdés ily leirt egyszerű de soha még kirándulásaim alatt ily rossz gebére
rul pálinkát főznek: a két oldalt végig vonuló neme is megjárná még; de nevezetes, hogy nincs nem akadtam, mint ez a mostani volt. Gyorsan
hegysort, s néha egy folyó fel-feltűnő vizét, lom egyetlen egy fürdőorvos sem. S az aránylag nagy menni nem akart vagy nem birt s minden lépé
bos vagy csupasz partjaival. Ez itt a határhegyek közönség minden tagja ugy fürdik a mint neki sét egy-egy botütéssel kellett kierőszakolnom,
déli végnyulványa. Néhol mesterséges hegyhasí- tetszik és laikus fejével jónak találja ; egyik ven ugy, hogy egy óra alatt magam jobban elfárad
tékban vagy sürü erdőn robogunk át. A közbe dég a másiktól tanulja el a fürdés használatát ; tam, mint buzgó lovam.
eső állomásokon temérdek bükk és cserfa van némelyik órákig benn marad, mások 2—3-szor
Éjszaknak haladunk a folyó medrében, melyet
ölbe rakva, mert innen hordják a tüzelő anyagot fürödnek napjában, kényük, kedvük szerint. Ez az oláhok nyáron rendes közlekedő útnak hasz
a főváros felé. A kocsi egyik oldala fölemelkedik; aztán a fürdőkura!
nálnak. A mint a víz ellenében megyünk, ugy
kanyarodást teszünk és megállapodunk a nagy
Ma lévén a napja, tekintsük most meg a, sóbá- emelkedik talaja is; de az ut bizony nem mond
község közepén fekvő végállomásnál. Az érkező nyát, mely a vasúti vonal jobb felén, egy magas ható elragadónak. Oldalt két benőtt magas hegy
vonatot sok nép várja; csinosan öltözött nők, dombon, nagy területet foglal el fényes veres sor húzódik, aljukban egyes kertekkel és elszórt
pajzán gyermeksereg sétálnak fel s alá. Legkedvel bádogfedelü épületeivel. A bejáratnál van a nagy házakkal. Egy helyen elérjük azt a kiálló, földes
tebb divat a fürdőkön az oláh csíkos vászonból sóraktár, honnan vasúton szállítják tovább a sót, zöld sziklát, mely a naptól megvilágítva, Szlanikdivatosan szabott ruhaviselet, mely kivált fiatal vagy paraszt-szekeresek viszik a falukba eladni! tól kezdve folyton szemünkbe ragyogott. I "
leányoknak jól illik.
Az igazgatósági épület mellett a sómalom áll, jobbra térve elhagyjuk a vizet és nemsokára
Ez a Szlanik főleg mint bányatelep fontos, melyben nehéz hengerek törik és őrlik a darabos lankás mezőre jutunk. Csatlakozunk egy karavánneve is mutatja, hogy sótermő hely; továbbá I sót, mit rabok töltögetnek megfelelő zsákokba. szerű német kiránduló-csoporthoz és együtt bak
nagy gipszgyáráért, mely a helység központján Jobbra-balra az asztalos műhelyt és a sótámák tatunk fel a hegyre. Elől most már valami nyolcz
van. Gyógyhelyként is nevezetes, a mennyiben nyilasa felé épült házikókat látjuk, mig a tető lovas üget, mig hátul egy négy ökrös szekérben
van egy sóstava, melyet százan meg százan hasz meredekén egy tornyos épület, a gépház van az asszonyok, gyerekek egyrésze és a felpakol*
nálnak sikeresen; de mint szoros értelemben vett I egyedül. Az udvaron és benn néhány leborotvált holmi közt az elmaradhatatlan hordó sör követ
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Ide azért hoz mindenki ennivalót magával, mert
az illető kis kolostor szerzeteseinek alig van a
maguk számára is.
Felérve a kissé lombos tetőre, honnan belát
juk egész utunkat, az előttünk elterülő völgyek
sötétzöldjét s a távoli láthatár egy-egy fénylő
tornyát, jó darabig mindig a vízválasztón tar
tunk.
Majd leereszkedünk a hegyhát meredek olda
lán egy széles folyó, a Kraszna ágyába és egy
szersmind irányt változtatunk. Mert követjük a
folyót felfelé, nyugatra, hogy a hasonnevű zár
dához érjünk. Ez a legszebb részlete utunknak.
Lassan léphetünk csak előre a roppant sok sza
naszét heverő kő miatt, melylyel, ha közel lenne,
városokat lehetne kikövezni. A sebes kis patakot
többször át kell gázoltatni csüggedt paripáink
kal ; előttünk sűrű erdő képe tűnik fel, jobbra
csúszós sziklapart, kaszálóval vagy apró cserjé
vel. Szembeötlik a kolostor tornya, magasan a
fák közt, majd ismét elvesztjük szemeink elől;
de egy oldalhasadás a víz bal oldalán hozzávezet.
Nagy nehezen feljutunk a kőgöröngyös hágón és
rövid időre megérkezünk egy kis zöld legelőre,
melyen juhnyáj tart pihenőt.
Épen dél ideje volt, tehát megebédeltünk;
majd körülnéztük magunkat es mire
vissza akartunk térni, olyan hoszszantartó záporeső szakadt reánk,
hogy miatta sokáig kellett késedelmeznünk. A krasznai styit (vagyis
kisebb fajta kolostor) egyike azok
nak az elszigetelt apróbb zárdák
nak, milyenek mindenfelé vannak
az országban ós itt e környéken is
nagy számmal. Bésries temploma
és néhány háza nem anynyira érde
kes, mint a budapesti Svábhegyre
emlékeztető szép fekvése és kilencz
vagy tíz szerzetese, kik magok vé
geznek felosztva minden munkát,
hogy a közösből nehéz téli időben
megélhessenek.
Már öt óra volt, mikor ott hagy
tuk a kolostort, honnan 3 óra alatt
visszaérkeztünk volna Szlanikra, ha
harmadmagammal el nem téveszt
jük az utat s egy jó órahosszát nem
kóborlunk. Igy is sötét lett, míg
végre föltaláltuk a társaságot, mely
lyel aztán újra együtt folytattuk
utunkat a Szlanik melletti folyó
mentén, a gyönyörű holdvilág ár
nyékos fényében és midőn esti tiz
órakor hazakerültünk, azzal a ki
jelentéssel búcsúztunk el egymástól,
hogy 'ezt a változatos, érdekes ki
rándulást egyikünk sem fogja egy
hamar elfeledni.
Hat heti utazás és tartózkodás
után viszszatértem Bukarestbe ;
de mielőtt ismertető tollamat leten
ném, álljon még itt egy kis statisz
tika. Vendégjegyzéket egy fürdő
sem ad ki, ezért csak az ujsághirekből tudom, hogy moldvai Szlanikon
az idén mintegy 1700 vendég volt,
Láku-Szarát és e kis fürdőfélében
mintegy hét-nyolezszáz és Balczatesten, mely
pedig egyike Bománia legszebb fürdőjének, csak
300. — Látnivaló ebből, hogy az oláh fürdők
még távolról sincsenek kellően és oly tömegesen
látogatva, mint a mi gyógyhelyeink. Minek oka
az, hogy a román közönség is hozzá van már
szokva a i magyar, de kivált az erdélyi fürdők
nagyobb, háziasabb kényelméhez, bár egy haza
fias áramlat itt is megcsappantotta a külföldi
fürdőkbe utazók számát.
Veress Endre.

FISCHER SÁNDOR.
Évről-évre növekszik az erópai nagy nemzetek
irodalmában ama jeles írók, költők, sesthetikusok száma, kik nemzetünk történelme, tudomá
nyossága és különösen költészete iránt melegen
érdeklődnek. Örvendetes jele ez annak, hogy
Bzellemi életünk immár magasabb lendületet
vett, mely a külföld figyelmét is nagyobb mérték
ben irányozza felénk. E század első negyedében
a Schedel (Toldy) Handbuchja törte meg ez
irányban az ösvényt. Azóta az angolok, francziák,
különösen pedig német szomszédaink rokon-
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szenvesen foglalkoznak irodalmunk ismertetésé
vel. Nagy és fényes neveket említhetnénk e
téren.
E jelesek és érdemesek sorába méltán sorako
zik az ugy a magyar, mint a német irodalom ér
zékeny kárára november 25-én elhunyt Fischer
Sándor, ki a Petőfi Sándor életéről és müveiről
irott nagy munkájával nemcsak nálunk, de a
németeknél is a legnagyobb elösmerést aratta.
Fischer Sándor Budapesten 1853-ban szüle
tett. Apja tekintélyes és vagyonos budai gyáros
volt, s így a legjobb nevelést adhatta és adta is
fiainak. Sándor bevégezve tanulmányait, szenvedélyyel adta magát az irodalomra, s csak
hamar nemcsak lelkesedése növekedett, de
sikerei is napról-napra a legjobb német tanul
mányírók sorába emelték.
Lefordította Madách «Ember tragédiáját», s
később e nagy filozófiai költeményről igen be
ható és értékes tanulmányt is irt. De sokkal
kiválóbb müve a Petőfi Sándorról irt terjedel
mes munkája. E müvében mély megfigyelés,
minden részletre kiterjedő gond, alapos testhetikai készültség, és objektív kritikai bonczolás
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iktatott. Sejtem, hogy rövid idő engedtetett dolgaim
elvégzésére, ezért sietek legkedvesebb kötelességemet
teljesíteni: hálámat és köszönetemet kifejezni az
általam mindenkor tisztelt társaságnak, munkás
ságom iránt tanúsított kitüntető megemlékezéséért.
Jól tudom, hogy irodalmi munkásságom és szemé
lyem e kitüntetésre még alig érdemes, s hogy abban
még is részesültem, azon nagy költő és hazafi nimbusának tulajdonítom, kinek életét és működését
tanulmányom főczéljául tűztem ki. Rendkívüli örö
met okoz, hogy ezen nem remélt kiváló jutalmát
munkásságomnak fájdalomtól ment pillanataimban
teljes nagyságában még élvezhetem. Köszönő ira
tom oly hangon van tartva, melyből könnyen kö
vetkeztethető, miszerint a beteg és elgyengült testtel
küzdő lélek beszél, engedje meg tehát a mélyen tisz
telt Elnök ur, használjam fel e helyen rég táplált
szándékaim feltárását. Amaz anyagot -— (nevezete
sen könyveket, kéziratokat és nyomtatványokat),
melyet a «Petőfi élete és müvei» czím alatt meg
jelent munkám megírásánál használtam, a Petőfitársaságnak ajándékozom. Méltóztassék mélyen tisz
telt Elnök ur oda hatni, hogy ajándékom elfogadtassék. Annak átadásával testvéröcsémet, Józsefet,
biztam meg. Elérhetetlen lévén azon vágyam, hogy
munkám magyar és német nyelven egyszerre jelen
hessen meg — miután betegségem miatt kellett a
már megkezdett német kiadással sietnem — arról is
e helyen teszek említést: mikép gondoskodtam mű
vemnek magyar kiadása felöl. Mű
vemnek magyarra átültetésével jele
sebb költőink s iróink egyikét, minden
esetre a társaság egyik tagját szán
dékozom megbízni, még pedig mi
előbb. Fentartom magamnak a fordí
tás és kiadással egybekötött összes
költségek viselését. Mihelyt azonban
művem szeretett hazám nyelvén is meg
jelent, azt azonnal és végleg a Petőfi
társaság örök tulajdonába — minden
kötelezettség nélkül — de szerzői ne
vem életben hagyásával, engedem át.
s óhajtom, hogy ezen mű értékesíté
séből befolyandó minden előny és ha
szon mindenkorra a Petőfi-társaságra
háromoljon. Művemnek magyarra le
endő átültetésére, ennek kiadására és
tulajdonjogának átruházására szüksé
ges intézkedések megtételével és módo
zatuk megállapításával részemről ked
ves barátomat, Neugebauer Lászlót,
társaságunk választmányi tagját fel
kértem és fentebb is emiitett József
testvéröcsémet biztam meg. A mélyen
tisztelt elnök urnák kiváló tisztelettel
hálás, kész szolgája : Fischer Sándor, a
Petőfi-társaság tiszteleti tagja.*
Temetése nagy részvéttel ment
végbe, Jókai, Szász Károly s irodal
munk több más jelese kisérte ko
porsóját. Benne a magyar irodalom
egy fényes tehetségű méltatóját vesz-
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FISCHER SÁNDOR.

nyilatkozik. Mindent felhasznál, a mi által csak
a halhatatlan nagy lyrikust tiszta és igaz
világításba helyezheti. Gyönyörűen festi a a két
nagy költő viszonyát egymáshoz, a Petőfi és
Arany barátságát, ez utóbbinak költészetére is
kiterjedvén, és finom jellemzését nyújtván.
A Jókai Mór előszavával ellátott nagy mű már
a jövő év tavaszán megjelenik magyar fordítás
ban is. Tolnay Lajos fordítja magyarra. Eredeti
német művének jövő kiadásai szerkesztésével
az elhunyt szerző Neugebauer Lászlót bizta meg.
A boldogult életét egy hozzá méltó szép cse
lekedettel zárta be. Midőn legközelebb a Petőfi
társaság már halálos ágyán, de még életében
megadta neki azt az elismerést, hogy megválasz
totta tiszteletbeli tagjául: a beteg iró felajánlotta
munkáját a társaságnak még pedig ugy, hogy a
teljes jövedelem mellett a nagy diszszel kiállí
tandó magyar fordításnak és kiadásnak minden
költségét is ő, — halála esetén pedig családja
viselendi. Kevéssel, alig két héttel elhunyta előtt
látogatta meg a Petőfi-társaság küldöttsége a
súlyos beteget, hogy a megválasztatásáról szóló
okmányt átnyújtsa neki, a mit ő a következő
megható levélben köszönt meg:
# Mélyen tisztelt Elnök ur! A Petőfi-társaság e hó
11-én tartott ülésében tiszteleti tagjainak Borába

A Kisfaludy-társaság kiadványai.
A Franklin-társulat kiadásában jelen
tek meg közelebb a Kisfaludy-Társaság tagjainak járó könyvületmények is, ezek közt Tennyson Alfréd
Király-idylljei, a modern angol köl
tészet e nagyhírű remekei, melye
ket Szász Károly annyi szeretettel, annyi gond
dal és oly költői sikerrel fordított le magyarra. Az
556 oldalra terjedő kötetet Szász Károly terjedel
mes bevezetése nyitja meg Tennysonról és a királyi
idyllekről, azoknak történeti alapjáról és széptani sa
játságairól. Ezután következnek magok az idyllek,
szám szerint tiz-tiz költemény. A magyar irodalom
a kötetben a világirodalom eüyik költői művével
gyarapodott ismét, oly kitűnő tolmács közvetítésé
vel, mint Szász Károly. Ára 2 frt 50 kr, vászonba
kötve 3 frt.
Irodalmi tanulmányok, irta Salamon Ferencz,
kiadta a Kisfaludy-Társaság, mely Kasselik Jenő ala
pítványát fordította a jeles tudós kritikai dolgoza
tainak összegyűjtésére. Két kötetet foglalnak el ezek
s két becses kötetet adnak a széptan köréből, az öt
venes és hatvanas évek irodalmi eseményeiről. Egész
czikksorozat szól Arany Jánosról, Petőfiről, — tanul
mányok tárgyalják Csokonai Dorottyáját, Zrínyi
költészetét, Shakespearet és Balzacot. Tartalmaz
még e kötet könyvismertetéseket, nekrológokat,
emlékbeszédet, melyek mind nemcsak szubjektív ér
dekességgel birnak, mintegy mélyen gondolkodó, öt
letes és minden izében eredeti szellem nyilatkozásai,
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hanem azért is értékesek, mert az abszolút korszak
irodalmi és sajtóviszonyainak ismeretéhez jellemző'
adalékul tekinthetők. A két kötet fűzve 3 forint
60 krért, vászonkötésben 5 írtért kapható.
Worse kapitány, regény, szintén a Kisfaludy-Társaság kiadványai közül való. Kielland hires norvég
iró műve, és Szinnyei Otmár fordította le az eredeti
norvég szövegből. Ara 1 frt 50 kr. vászonba
kötve 2 frt.
A Franklin-társulat kiadásában megjelentek
még: Harmatos ág, egy díszes füzet, negyedrét alak
ban vastag velin papiron, s minden lapon szines nyo
másban virágos ágak, mezei tájképek. E szép vignettek közt válogatott költemények olvashatók leg
jobb költőinktől. Arany, Tompa, Petőfi, Vörösmarty,
Vajda János, Madách, Szász Károly, Eudnyánszky
Gyula, Vargha Gyula, Gyulai Pál, Lévay József egy
vagy 2 költeménye foglal helyet a diszes anthologiában, melynek ára 1 frt. — Gyermek-mesék, elmondja
Ida néni. Kilencz nagyobb mese együtt, mind úgy
válogatva, hogy a serdülő gyermeknek ne csak kép
zeletét foglalkoztassa, hanem értelme és ismeretei
fejlődését is előmozdítsa. Számos sikerült kép járul
minden meséhez. A kemény kötésű, diszes kiállítású
könyv ára 1 frt.
• Magyar Művészek.* A Szana Tamás szerkesz
tésében és Hornyánszky Viktor akadémiai könyv
kereskedő kiadásában megjelent díszmű a most ki
adott 16 füzettel befejezést nyert. Tizenhat képiró
és öt szobrász érdekesen irt élet- és jellemrajza, főbb
műveik másolata van e füzetekben, melyeknek kiál
lítása a hasonló külföldi vállalatokkal méltán verse
nyezhet. Külön képmellékletek is vannak a füzetek
ben, melyek egybekötve diszes albumot adnak. Be
kötési táblákat a kiadónál lehet megrendelni. A
• Magyar Művészek • ünnepi ajándékul is alkal
masak.
Füzetek. Az erdélyi irodalmi társaság feladata,
elnöki megnyitó beszéd, melyet gr. Kuun Géza tartott
az erdélyi irodalmi társaság nov. 18-ki alakuló gyűlé
sén. — Miskolczon Löwy József bizományában jelent
meg :• Teendők a hagyatéki iratok felvétele és felsze
relése körül», a községi és körjegyzők, segédjegyzők s
a jegyzői vizsgára készülők számara irta Goics Lázár
mező-kövesdi kir. közjegyző. Ara 25 kr. — Ujabb
megfigyelések a metalloskopia és metallotherapia te
rén, egy nj gyógymód ismertetése, a budapesti orvos
egyesületben előadta saját tapasztalatai után dr. Dubay Miklós budapesti orvos.
Zenemüvek. Bernstein Mórnál Sepsi-Szent Györ
gyön megjelent: Mikor csend van, románcz, szöve
gét irta Bartha Imre, zenéjét Kelemen Lajosné szül.'
Zathureczky Berta. Ara 1 frt s Budapesten a Rózsa
völgyi-féle zeneműkereskedésben is kapható.
A műcsarnok kiállítását folytonos érdeklődés
sel nézi a közönség. A közelebbi napokban látogatta
meg a kiállítást az ifjabb József főherczeg is, Holdházy apát kíséretében.
A nemzeti múzeum számára e kiállításból is több
festményt vásároltak, országos költségen. Az egyik
Rótta Silvio velenczei festő jeles műve, a «Gályara
bok*, Abry León belga művész «Hazulról* czimű
kis képe és Uytterscliant Viktor két aquarellje. Az
illető bizottság eme kijelölését a közoktatásügyi mi
niszter helyben hagyta. Bottá olasz művésztől is
megérkezett a válasz, s köszönetet mond, kiemelve
azt, hogy mennyire megtisztelő reá nézve képének
befogadása a magyar nemzeti múzeum képtárába.
A kiállítás magyar életképei közül pótlólag még
kettőt mutatunk be. Az egyik Ebner Lajostól a Nász
menet. Most indul a népes gyülekezet a zsúpfödeles
házból; elől a czigánybanda, aztán a nyoszolyó lá
nyok. A menyasszony, fehérbe öltözve, rózsakoszoruval, épen most lép ki, s mögötte látszik a vőlegény,
a család tagjaival. Az egész jelenetre a nap szórja fé
nyét, s megeleveníti a színeket. Jó alakok tűnnek
föl a népies jelenetben. A másik Révész Imrének
nagyobb festménye, 'A törvény nevében». Révész
pár év előtt a Munkácsy-dijat nyerte el, s volt al
kalma azóta Parisban tanulni és haladni. Előadása,
tekhnikája sokat nyert. «A törvény nevében* igazi
falusi jelenet. A hajdú, vagy megyei drabant bekísér
egy czigány szekeret; maga ragadta meg a gebe kan
tárát hivatalos komolysággal, ugy vezeti. Az ekhós
szekérből egy pipázó czigányasszony és két-három
purdé alakját vehetni ki. A hivatalos aktus nézőket
gyűjtött össze a falusi utczán, mig egy köpczös kofa
egész nyugalommal élvezi rendes ülőhelyéről a je
lenetet.
Erkel Ferencz jubileuma. Erkel Ferencz zeneköl
tőnk 50 éves kamagyi működését az opera-színházban
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deczember 16-ikán ülik meg. Szinre kerül «Hunyadi
László*, melyben Szilágyi Erzsébetet Wilt Mária
énekli, ki a legnagyobb készséggel vállalta el a köz
reműködést s csak ezért utazik Budapestre. Bianchi
Bianka éneke is emelni fogja a jubiláris előadást.
A zenekart maga az ősz zeneköltő vezényli.
A nemzeti színházban nov. 23-ikán eredeti víg
játék került szinre, mely azonban a bemutató há
rom előadás után le is tűnik a játékrendről. «Falusi
délutánok* a vígjáték czime, szerzője pedig Móray Hor
váth Károly, ki «Az asszony története* drámájával
keltett érdeklődést theátrális tehetsége iránt a nem
zeti színpadon. Uj darabjában sem tagadja meg ma
gát a tehetség, párbeszédei elevenek, hangja könnyű
és nem is színtelen ; a gúnyt, szatírát élezve és szű
rőn tudja használni, de vígjátéki tartalmat nem igen
adott, ugy szólva csak körvonalait rajzolta meg egy
vígjátéknak, alakok, helyzetek nem sok gondot ad
tak neki. A franczia Pailleron kevés cselekvényü szel
lemes vígjátékai lebegtek szerzőnk előtt, de azok
megközelíthetetlen távolban is maradtak tőle.
A személyzet névsora elég hosszú. Falun, Magda
néni (Prielle Kornélia) falusi jószágán egész fővárosi
társaságot találunk, mely tarka, de kevés tenni valója
jut a darabban. Különben is meglehetősen unatkoz
nak a falusi délutánokon. Ott van Kaszab Miklós
(Gyenes) ós neje, Malvin (Rákosi Szidi), a kik állító
lag boldog családi életet élnek, bár előttünk megle
hetősen közömbösek egymás iránt. Ott van egy idő
sebb, alkalmasint özvegy Kaszáimé (Lendvayné), ki
minden ok nélkül ellenségeskedik Malvinnal, sajnál
kozik Miklós fölött s kérkedik azokkal a mintafér
jekkel, a kiket ő választott ki Emma leánya (Szacsvayné) s egy másik nő, Margit (Lánczy Ilka) szá
mára. Aztán a minta-férjek : Bankó László (Horváth
Zoltán) és Gajzán Gyula (Császár), kik kölcsönösen
a sógorasszonyokat ostromolják, ámbár, a mint a
vígjáték végén kitűnik, csak a saját felesógöket sze
retik. Már most mit tesznek ezek ? Malvin boszut
áll Kaszabnen, ki a mintaférjeket ellene ingerelte s
rábírja a fiatal asszonyokat, hogy az udvarló sógo
roknak találkozót adjanak, s aztán ugy intézi a dol
got, hogy Kaszabné jelen legyen, mikor a sógorok
kölcsönösen rajta kapják egymást a bűnös kirándu
láson. A mesét nem könnyű röviden előadni, mert
szétágazik, elforgácsolódik. Ott van még két fiatal
lány szerelme is. A közreműködők rajta voltak, hogy
a darabból kiemeljék, a mit lehetett.

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK.
A magyar tud. akadémia nov. 26-iki ülése érde
kes volt. A felolvasók közt egy bibornok ; a tárgyak
közt száz darab aranyos drámai jutalom. Az üléste
rem meg is telt akadémikusokkal és hallgatókkal.
Stoczek József elnökölt.
Haynald Lajos bibomokérsek, az akadémia tisz
teleti tagja foglalt helyet a felolvasó asztalnál. A tu
dós főpap, kivel a közéletben oly sürün találkozhatni,
az akadémiában sem ritka. Ezúttal emlékbeszédet
tartott egy jeles botanikus, Boissier fölött, ki aka
démiánknak külső tagja volt s 1885. szept. 25-én
hunyt el. Haynald lelkesülten szólt a tudósról, fára
dozásai eredményeiről és érdekes vonásokban raj
zolta a botanikai tudomány jelenlegi állását, Boissier
kutatásainak eredményét. Boissier Péter Edmund ko
runk legkiválóbb botanikusaihoz tartozott, előkelő
genfi patric/.iusi családból származott s egész életét a
botanikának szentelte. Spanyolország és a kelet nö
vényvilágával foglalkozott, sokat utazván kutatások
végett és több ügyes növénygyüjtőt utaztatván. Egy
maga 3602 uj növényfajt igtatott a növénytani tu
dományba. Hires műve, a «Flora Orientális*, mely
öt nagy kötetben jelent meg (1867—1884/5) a Bal
kánvidéktől és a görög szigetektől az Indusig terjedő
egész területet felkarolja. Az emlékbeszéd Boissiert
mint embert is meleg hangon jellemzi. A zajos éljenzéssel fogadott emlékbeszéd után Bérezik Árpád a
Koczán-féle drámai pályázatról tett jelentést.
A Kóczán-fóle drámai pályázat az akadémián.
A tud. akadémia Kóczán Ferencz alapítványából az
idén tűzte ki az első drámai jutalmat. Száz darab
arany ez, s minden körülmény közt kiadandó, ha csak
pályázó darab érkezett. Az alapító czélja az, ho»y
a magyar történelmet drámai alakban, színpad szá
mára jelentkezve birja az irodalom. Az akadémia
határozza meg, hogy évről-évre a történelem mely
korszaka dolgozandó föl. Az első pályázatnál termé
szetesen a magyar történelem legrégibb korszaka
volt kijelölve, a hunokról, az ősmagyarokról szóló
mondák. Beérkezett 14 pályamű, valamennyi a hun
világból vett tárgygyal. A pályázat eredményéről a
bírálók a nov. 26-iki ülésben terjesztették elő jelen
tősöket az akadémiának.
A pályamüveket Bérezik Árpád, Csiky Gergely és
Pálffy Albert bírálták. A jelentést Bérezik Árpád adta
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elé, kiemelve mindjárt bevezetőleg, hogy a pályázat
eredménye irodalmi szempontból inkább kedvező
mint szinpadi szempontból. Azaz van köztük néhány
olyan, melyet olvasni lehet. A verse jó, a etilje folyé
kony, csinos, hatásos részek is akadnak benne de
színpadra nem való egy sem. A bírálat két drámával
foglalkozik behatóbban: a Hun utódok és Attila
halála czimüekkel. A «Hun utódok* dikeziója len
dületes és drámai; egy pár hatásos tableaux-ja van s
néhány jobb jelenete, de mindez csak egyes részlet.
Az egész maga gyönge. Hogy megérthessük, ismer
nünk kell a Niebelungokat, a nélkül az eseményeket
nem értjük. Aztán a történet, a dráma realizmusa
mellé oda szőtte a romantikát, a mesést, a fantasz
tikust. Csaba fölidézi az elesett hun harezosokat, az
zal megy Bizanczba, maga pedig az égi tejúton szo
kott utazni, stb. A dráma feldolgozta a Csaba mon
dát, de nem tudta beleilleszteni a drámai keretbe.
Áttér ezután Bérezik jelentése a pályázat legjobb
darabjára «Attila halálára'. Az öregedő, a gyöngülő,
Attilát ve.eti a szerző élénkbe, ki a dicsőség kelyhét
fenékig üríté, de szerelmet még alig kóstolt. Nejéhez,
a kegyetlen Krimhildához már nem vonzódik. Meg
szereti a szelíd Mikoltot, a frank királyleányt, kit
rabul hoznak trónja elé. Mikolt azonban bosszút akar
állani meggyilkolt családjáért. Ebből kellene a da
rabnak fejlődnie, de a szerző — mondja a jelentés —
oly mellékösvényekre tér ki, melyek a főcselekvény
országútjára nem vezetnek. Mikoltot Attilán kívül
a két királyfi, Aladár és Csaba is szeretik. A két ki
rályfinak ellentétes viselkedése jó mag, mely azon
ban nincs kellőleg drámai czélra kiaknázva. Attila,
daczára hogy figyelmeztetik Mikolt bosszuterveire,
melyeket ez elég vigyázatlanul uton-utfélen elá
rul, — elvégzi, hogy Mikoltot nejévé teszi. Ez meg
történik, és mindenféle mellékesemény után Mikolt
végrehajtja a bosszú művét és önmagát is kivégzi.
Jó, egészséges felfogásra valló eszme, mely egyúttal
igen hatásos drámai mag lehet, rejlik a mesében. A
hóditóra, ki öreg kort érve elgyöngült, Detre és Mi
kolt alakjaiban rázúdul az elpusztított és csak leigá
zott, de meg nem hódított Európa. Detre s az ő va
zallustársai képviselik a szabidsági törekvéseket, a
kard áz ő kezükben Mikolt. Nagyon jól van tehát
minden kigondolva, kár, hogy nincs ilyen jól keresztülvive. A fölvett fonalat itt-ott kiejti kezéből és
következetlenségekbe esik. Nem mondható szeren
csésnek, hogy a megölés nagy jelenetét a színfalak
mögé viszi. Énnek a közönség szeme előtt kellene
lefolynia. Abból az anyagból, mely megvan a pálya
munkában s a jól lerakott alapon több következe
tességgel jobb, hatásosabb darabot lehetett volna
felépíteni. Mintha a szerző munka közben belefáradt,
vaay belezavarodott volna. De a darab számos hiánya
és hibája mellett is felfogás, érettség dolgában leg
magasabb helyen áll pályatársai közt és egvséges,
határozottan kitűzött czélt követ, minélfogva bizo
nyos átdolgozással használható darabbá is válhatik.
A bizottság, minthogy a pályázat föltételei szerint a
díj viszonylag a legjobb műnek mindig kiadatik
megosztatlanul, a dijat egyhangúlag az «Attila ha
lála* czimű tragédiának Ítélte oda, mint irodalmi
szinvon'ilon álló műnek s gyönge pályatársai közt a
viszonylag legjobbnak.
A jeligés levélke felbontatván, szerzőjéül Szász
Károly jeles költőnk neve tűnt ki.
A Kisfaludy-társaság november 28-iki havi ülé
sén nagy hallgatóság gyűlt össze. Gyulai Pál el
nökölt.
Emlékbeszéddel kezdődött az ülés oly tag fölött,
kit a társaságból nagyon kevesen ismertek. Ring
Mihály tanár és kül-ő tag volt ez, kiről Sturm Al
bert emlékezett meg, s kit budapesti tanár korában
Vörösmarty, «Marót bán»-jának német fordításáért
1872-ben választottak külső tagul. A magyar iroda
lom ismertetésére ezután nem is tett többet s a
Kisfaludy-társasággal sem tartottt fenn semmi össze
kötetést. Szomorú és sivár élet jutott osztályrészéül,
s egy évvel halála előtt elméje is elhomályosult. —Az emlékbeszéd után Szász Károly olvasott fel köl
teményeket «Uti tárczámból* czimmel. Legjobban
jellemzi a bemutatott költeményeket jeligéjük :
A mit láttam átérezve, —
Le is írtam abb'a perezbe'
Hogy az első benyomásban
Azután ia mindig lássam.
Szász Károly a múlt nyáron nagyobb utat tett Német-,
Franczia- és Olaszországban, s uti benyomásait ré
szint prózában, részint versben följegyezte. így kelet
kezett egy kis költemény-füzet, mely körülbelől harmincz darabra terjed. Ezekből olvasott fel néhányat
• A határon., «A Dunaülmnál*, .Napóleon sírja*,
«A milói Venus a Louvréban*, «A genfi tavon*,
•Bucsu a genfi tótól*, «Miramare», «A Pere Lachaise
temetőben* stb. czimmel. E költemények hatása
mély volt. A közönség élvezte és zajosan tapsoltaVégül Vértesi Arnold olvasta fel «A rut leány
czimű novelláját, melyben egy gazdag és rut leány
sorfát festi, mely utóbbi attól fél, hogy csak pénzeért
veszik el. Volt zárt ülés is, s abban elhatározták,
hogy Göthének Kazinczy Gábor által fordított
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«Tasso»-ját kiadják s a hiányzó részek pótlását
Vargha Gyulára bizzák.
A régészeti és embertani társulat nov. 27-iki
-ülésén dr. Posta Béla értekezett a tószegi ujabb ar
cheológiai leletekről. Tószegen, a Tisza mellett 1867
-óta mindig találnak régiségeket. I t t őstelep volt már
a kőkorszakban. A telep aztán pusztulásnak indult
•és a Tisza árja iszappal fedte be, mig a népvándor
lás korában az avarok újra be nem népesítették. Ez
előadás után dr. Hampel József tartott fölolvasást az
.aquincumi temetőkről, fölemlítve, hogy az eddig fel
ásott temetők Aquincum helyrajzának megállapítá
sához fontos támpontokat szolgáltatnak. Bemutat
tak ezután az országház építési irodájának főnöke,
Szumrák főmérnök által beküldött római érezszoborfejet, melyet az országház építésénél ástak ki.
Szendrey János dr. titkár két Szent-Endrén talált
s római sirból kiásott csont- gyürüt mutatott be,
melyek formájuknál fogva rendkívül érdekesek, eze
ket Csanády Ltván járás bíró ajándékozta a nemzeti
múzeumnak.
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MI UJSÁG ?
A királyi család ő felsége negyven éves uralko
dási jubileumán nem lesz Bécsben. Az uralkodó
már régen kifejezte óhajtását, hogy ne tartsanak
sehol semmi ünnepélyt. Ő felsége minden tüntetést
mellőzendő, a deczember 2-iki jubileumi napot
Miramareban szűk családi körben üli meg. A király
nov. 30-ikán este utazik Miramareba, királynénk
decz. 1-én érkezik oda görögországi útjából. Mária
Valéria főherczegnő nem megy Miramareba, hanem
Bécsben várja be felséges szülőinek visszaérkeztét.
•0 felségeik decz. 2-án este hagyják el Miramaret s
Budapestre, illetve Gödöllőre jönnek. A trónörökös
nov. 29-ikén este Galicziába utazott.
A királyné gyásza. Korfuból irják nov. 24-ről,
hogy a királyné apjának, Miksa bajor herczegnek
november 14 ós 15-ike közt való éjjel bekövetkezett
haláláról nov. 15-ikén V»10 órakor értesült Ferencz
József királynak egy táviratából. A szomorú hír
annál lesújtóbb hatással volt a királynéra, mert
nem volt tudomása arról a veszedelemről, mely apját
fenyegette. Hogy fel ne izgassák, az apját ért szélhüdést csak jelentéktelennek mondották előtteA gyászhír vétele után a királyné teljesen átengedte
magát fájdalmának és senkit se bocsátottt be a
lakosztályába. Miután kissé magához tért, azonnal ki
adta a parancsot, hogy a Miramare yacht délután négy
órakor indulásra készen álljon. Trieszten keresztül
Münchenbe akart utazni, hogyjelen legyen apja teme
tésén. Ezt az elhatározását azonnal tudatták Ferencz
József királylyal is, mire a király és királyné közt
élénk sürgönyváltás indult meg. Délután háromne
gyed 4-kor már minden előkészület meg volt téve az
elutazásra, ekkor azonban a királytól hosszú távirat
érkezett, a melyben lebeszélte a királynét szándéká
ról. A lebeszélést a királyné egészségének kímélésére,
meg arra alapította, hogy az agg herczeg temetése,
17-ikén lesz, mig a királyné a legjobb esetben is
csak 18-ikán érkezhelnék Münchenbe, ennélfogva
úgyis elkésnék. Két nappal később a királyné útnak
indult Szmirna felé.
A görgényi vadászatokat a királyi családban
előfordult gyászeset és a Görgényböl érkezett kedve
zőtlen jelentések miatt az idén már nem fogják
ismételni s így Rudolf trónörökös erdélyi útja is
elmarad.
Vadászat József főherczegnél. November 21-én
és 22-én József főherczeg alcsuthi uradalmaiban vadá
szat volt, mely kitűnően sikerült. A vadászatban
részt vettek : József főherczeg ésfia,József Ágost
főherczeg, Jelencsik altábornagy, Pakor tábornok,
Holdházy apátkanonok, Hauszkarl ezredes-hadbiró,
Jekelfalussy alezredes, Szűcs Jenő főszolgabíró,
Libits tiszttartó és az uradalmi tisztek. — A főher
czeg kisjenói birtokán most kezdődtek meg a vadá
szatok, melyek kilencz napra terjednek. A főherczeg
nov. 27-ikén érkezett meg a vadásztársasággal.
A közoktatásügyi miniszter a múzeumban.
Gr. Csáky Albin sorban vizsgálja a fővárosi kulturá
lis intézeteket. Nov. 23-ikán a nemzeti múzeumban
jelent meg Berzeviczy államtitkár és Szalay Imre
osztálytanácsos kíséretében.
Pulszky Ferenc igazgató fogadta és kalauzolta a
minisztert. Az igazgató főleg azon volt, hogy a mi
niszternek megmutassa, mily kevés a hely a nem
zeti múzeumban. A kőtárban megjegyezte, hogy az
Alpeseken innen alig ismer muzeumot, a melyben
több föliratos római kő és provincziális stilü dom-
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bormü volna, mint nálunk. Ezek felhalmozva ott
vannak az előcsarnokban, az udvarokon és a kőtár
ban, hol azokat a közönség nem láthatja. Azután a
régiségtárba vezette a minisztert, a hol a nagy ne
vezetességű népvándorlási emlékeknek nincs külön
terem. I t t megjegyezte az igazgató, hogy nálunk két
teremben több bronzkori emlék van elhelyezve, mint
Bécsben hat teremben. Majd a könyvtárba mentek,
a hol szintén nincs helye a nevezetes családi levél
táraknak. Igen sokat nem lehetett még kirakni. A
hirlap-könyvtár nem f >r többé a folyosókba, két te
rem pedig nincs bebutorozva. Azután átmentek a
növénytárba, mely egyetlen egy termet foglal el, ho
lott legalább háromra volna szükség. A miniszter
mindent apróra megvizsgált és azon meggyőződését
fejezte ki, hogy múlhatatlanul szükséges több hely,
tehát több pénz.
Az árvízkárosultak segélyezése. A «Jó-szivegyesület legutóbbi választmányi ülésén, melyen
lisza Kálmánné úrhölgy elnökölt, a segélyezések
egész sora került elintézésre.
Az elnöknő bejelenté, hogy a sorsjáték jövedelmé
ből részesített egyletek kifejezték köszönetöket s a ka
pott összeget mint a «Jó-sziv» alapítványát fogják
kezelni, több egylet pedig az alapítványi kamatok
élvezetére nézve a kijelölési jogot is a ijó-szív»
egyletre bízta. Báró Vay Béla borsodmegyei főispán

azt kérte, hogy a borsodi árvízkárosultak a részökre
küldött 7500 frtot védmunkálatokra fordíthassák,
miután a közvetlen szükségről más utón már gon
doskodtak. E kérelem az alapszabályok értelmében
nem teljesíthető s báró Vayt megkérik a 7500 frt
visszaküldésére; hasonlókép a pestmegyei Rékás
községtől is viszavonták a küldött 500 frtot, melyre
ott közvetlen szükség nincs; ellenben Zemplén, Bereg, Gömör és Vasmegyék károsultjainak 3300 frtot
szavaztak meg részint segély, részint kölcsön fejé
ben ; a Székclykeve és Sándoregyháza csángó közsé
geknek küldött 5000 frtra nézve pedig megenged
hetőnek jelenték ki, hogy e községek, mivel a
kormánytól vetőmagot már kaptak, a segélyösszeget
vagy a vetőmag visszafizetésére, vagy téli szükségle
tekre, vagy tavaszi vetőmag beszerzésére fordítsák,
de a választmány beleegyezésével. Gr. Csekonics
Jánosné úrnőnek, visszavonulása alkalmából, a bazár
rendezése körüli érdemeiért köszönetet nyilvání
tottak.
Honvédszobor Budavárban A főváros képzőmű
vészeti bizottsága Zala Györgynek a budai honvéd
szobor tárgyában készített tervezetét elfogadván,
ama kérdésében, hogy a dísztérnek a tervezett szo
bor méreteire való tekintettel előnyére fog-e válni
és a közeli Henczi-szoborral nem fogja-e kihívni az
összehasonlítást, véleményadásra Ybl Miklós mű
építészt kérte fel. "Ybl e megbízatásnak készséggel
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felelt meg s a disztért személyesen felmérte. Éhez
képest a tanácshoz intézett jelentésében részletesen
leirja, hogy a disztér nagyságához képest mily ma
gasnak kell lenni a szobornak.
A segesvári Petőfi-emlék javára f. év május
havában befolyt adományok összege, mint a seges
vári «Peto'fi-emlék-egylet» elnöksége tudatja — 73 frt
98 krt tesz ki, mely az eddig kimutatott adomá
nyokkal összesen 5522 frt.
Gr. Kálnoky külügyminiszter legutóbbi buda
pesti idó'zése alatt gr. Pejacsevich katonai főparancs
nok kíséretében meglátogatta Benczúr Gyulát mű
termében.
Hírlapírók palotája. A hírlapírók nyugdíjintézeté
nek igazgató tanácsa legutóbbi ülésén elhatározta,
hogy a főváros által az intézetnek ajándékozott Alkotmány-utczai telken nagyobb bérházat fog épí
teni. Külön épitő bizottságot küldött ki, hogy az
építés előmunkálatait elvégezve, a januárban tar
tandó közgyűlés elé teljesen tájékoztató tervezetet
mutathassanak be. Az intézet vagyona most már
meghaladja a negyedmiihót.
Haynald bibornok aranymiséje. Haynald Lajos
kalocsai érsek pappá szentelésének félszázados
ünnepe közeledvén, az érseki megye nagy készüle
teket tesz, hogy azt minél fényesebben ülhesse meg.
Készül régi egyházmegyéje, Erdély, melyet püspök
sége, hazafias politikai szereplése és fényes alapit
ványai a hála emlékeivel fűznek hozzá, továbbá a
magyar arisztokráczia, mely művészi becsű külön
ajándékkal fogja kifejezni a magasabb társadalmi
körökben oly népszerű főpap iránt érzett ragasz
kodását.
Híres freskó szinnyomatát fogja közölni a «Tör
ténelmi Életrajzok* legközelebb megjelenő füzete.
A freskó a tizennegyedik századból való, s eredetije
a szepesváraljai prépostsági templomban van, a hova
a szepesiek Róbert Károly királynak Csák Máté fölött
nyert győzelme emlékére készítették és helyeztették
el. A kép azt ábrázolja, hogy az istenanya fényes
teremben fejedelmi trónon ül, ölében szent fiá
val. Előtte térdel L Károly király, a mint a koronát
a szent szűztől elfogadja, másfelől Tamás eszter
gomi érsek az ország szent koronáját felajánlja. A
király mögött Semsei Franfid Tamás szepesi vár
nagy, az érsek mögött az országalmát tartja Henrik
szepesi prépost, ki e képet festette.
Pulszky a milliomosokról. Az iparoskörben a téli
felolvasások sorát Pulszky Ferencz nyitotta meg
nov. 29-ikén: «Hogyan gazdagodnak meg a millio
mosok* czimű előadással. Beszédét kezdte és befejezte
Moltke tábornok ama mondásával, hogy a milliomok
megszerzéséhez négy G szükséges : Genie, Geduld,
Geld, Glück. Szólt a mi történetünkben ismeretes
Harucker, Nákó, Csekonics, Sina stb. meggazdago
dásának okairól, előadta a Rothschild-bankház tör
ténetét, igen érdekesen mondta el a hires angol és
amerikai pénzkirályok: a Russel, Cavendish, Grosvenor és Somers családok, egy Bessemer, Mason,
Holloway, Astor, Vanderbilt, Stewart, vagy Mackay
meggazdagodásának módját és okait. Mindezek mint
szegény fiatal emberek kezdték pályájukat s lángész,
szívósság vagy szerencse tette Őket a föld leggazda
gabb embereivé. A közönség, mely a termet egészen
megtöltötte, mindvégig lankadatlan figyelemmel
hallgatta a már tárgyánál fogva is érdekes előadást,
melyből levonhatta mindenki a tanulságot, hogy
gazdaggá csak munka teheti az embert.
Fővárosi múzeum. A főváros tulajdonát képező
régi mű- és emléktárgyak végre mégis össze lesznek
gyűjtve. A különböző városi hivatalokban szétszórt
tárgyakat már leltározzák s eddig sziíztizenhárom
jelentés érkezett be Gerlóczy Károly alpolgármester
hez, ki azokat áttette Vidéky János felső iparrajziskolai igazgatóhoz, kit a régiséggyüjtemény össze
állításával megbíztak.
A «Jó-sziv» szent-Istvánnapi népünnepe ezer
frtot jövedelmezett a jótékony czélra. A rendezőbizottság elnöke, Gerlóczy Károly alpolgármester
végjelentésében tüzetosen fogja tárgyalni azt a je
lenséget, hogy az utóbbi időkben rendezett népün
nepek mért nem voltak jövedelmezők, s hogy a
jövőre nézve, a jótékony czól érdekében, mily intéz
kedéseket kellene életbeléptetni.
Ilyenek volnának az állandó rendező nagy bizott
ság, a fölszerelések készletben tartása. A rendezőség
állandóságával karöltve járhatna az ünnepélyek
állandósítása. Lehetne például évenként két nagy •,
ünnepélyt rendezni: egy májusi tavaszi ünnepélyt
és a Szt-Istvánnapi nyári ünnepélyt. Ezen két gon
dosan előkészített ünnepély azonban olyan legyen,
hogy meBsze az ország határán tul terjedjen hírük
és minden kalauzban olvasható legyen: • Budapes
ten május 1-én és augusztus 20-án nagy ünnepély.*
Mint Parisnak megvan a nagy július 14-iki ünnepé
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lye, ugy lehetne Budapestnek is világhirü Szt.-Ist
vánnapi ünnepélye, ha a Szt.-Istvánnapot kellő
értelemmel az egyházi mellett még nemzeti és tár
sadalmi ünneppé teszik. Két ilyen nagy ünnepély
mindenesetre többet is jövedelmezne, mint a mos
tani sok jótékonysági sokadalom, mely mitsem
nyújt és a közönségnek mégis pénzébe kerül. A
nagy ünnepélyek jövedelme kiosztható volna a kü
lönböző jótékonysági egyletek közt azon kikötéssel,
hogy a közönséget ne zaklassák minduntalan apró
mulatságokkal, melyek utóvégre a legjótékonyabb
ember türelmét is kimerítik.
Mennyit keres egy munkás Parisban ? A nem
régiben lezajlott párisi munka -beszüntetések s
munkás-tüntetésekről szólva egy franczia lap közli,
hogy mennyit keresnek azok a munkások, a kik
sorsukkal oly elégedetleneknek mutatták magukat.
Erre az alábbi összeállítás adja meg a feleletet. Meg
jegyzendő, hogy itt csak azokról a munkásokról
van szó, a kik et nem főnökeik élelmeznek E kimu
tatás szerint & férfimunkások napi keresete: Ékszerész,
kalapos, pántoló, kovács 6 frk. 50 cm.; mészáros,
ács, asztalos, órás, nyomdász, ólmozó, kőfaragó,
fémesztergályos, üveges 6 frk; pék 6 frk 25 cm.;
sörfőző 4 frk 25 cm.; cserépfedő, csizmadia 3 frk
50; kőfejtő, nyerges, lakatos, mázoló, kosárkötő,
föld só 4 fr. 5 0 ; kerékgyártó, kazánverő, késes,
kályharakó, könyvkötő 5 fr. 5 0 ; szénáruló 6 fr. 85 ;
fuvaros, virágárus, kőműves, patkoló-kovács, ruha
szabó, tímár, szőnyeges, bodnár, faesztergályos,
kuttisztító 5 frk; utczaseprő 2 fr. 2 5 : kötélverő,
bádogos, takács 4 fr.; kertész 3 fr. 75; épületfestő
G frk 25 ; fodrász 3 frk ; fazekas 3 frk 85 ; fürészelő
5 frk 8 5 ; díszítő szobrász 7 frk. Női munkások napi
keresete a következő: mosónő, szegélyező, virág
árusnő, mellénykészítő, czipőtüzdelő 3 frk; fűzős,
varróleány, fehérnéműkészítő 4 frank.

HALÁLOZÁSOK.
FISCHBK SÁNDORT, a Petőfi-társaság tiszteleti tag
ját, a magyar költők hivatott német tolmácsát, nov.
26-ikán temették el a budai vízivárosi temetőbe. Ra
vatalát egészen elborították a koszorúk, melyeket az
ismerősök, a család tagjai helyeztek el. A Petőfi-tár
saságot Jókai Mór vezetése alatt Szana Tamás, Áb
rányi Emil, Komócsy József és Neugebauer László
képviselték. A temetési szertartást Wirtl vízivárosi
plébános végezte teljes segédlettel. A beszentelés után
Komócsy József a Petőfi-társaság nevében mondott
búcsúztatót, nagyon meleg szavakban méltatva Fi
schernek különösen irodalmi, főleg pedig Petőfi éle
tének megírása körül szerzett érdemeit. A gyászbe
széd után a koporsót levitték a négyfogatú gyászko
csira, s a hosszú kocsisorból álló gyászkiséret kivo
nult a vízivárosi temetőbe, hol Fischer hamvait örök
nyugalomra helyezték.
BIHARI PÉTER tanár, a bölcsészeti irodalom sok
oldalú munkása, meghalt 48 éves korában. A rend
kívüli munkásságú férfiú a lipótmezei szomorú inté
zetben végezte életét. Elméjére homály borult, s né
hány hónap előtt szállították oda. Egy évtizedig a
tanári teendők mellett lázas irodalmi munkás
ságot fejtett ki, egymást érték nevelésügyi, bölcsé
szeti, erkölcstani, művelődéstörténeti, eszthétikai
stb. dolgozatai. Önállóan megjelent művei közül:
€ Filozófiai enczyklopediája,» «Hazai és általános
művelődéstörténete*, '«Egyetemes és részleges szép
tana* a főbbek. Nem rég hirdetett előfizetést össze
gyűjtött «Költői művei»-re is, de ezek kiadását
nem érhette meg. Pár hónappal előbb az elmezavar
árnya homályosította el szellemét, s négy hónapi
szenvedés után elhunyt. Haláláról a ref. főiskola
tanári kara adott ki gyászjelentést.
BERETVÁS LAJOS, a földhitel-intézet fiatal tisztvi
selője, a nagykörösi tekintélyes Beretvás család sarja,
nov. 23-án saját kezével vetett véget ifjú életének.
A halálban nem az élet terheitől való megszabadu
lást, nem az anyagi zavarok elől való menekülést,
csak megmásíthatatlannak vélt szomorú végzetének
betöltését kereste. A szerencsétlen ifjú gyásztette
annál setétebb árnyként e.«ik egy szerető, boldog
családi élet verőfényére, mert alig néhány napja volt
nővérének lakodalma, kiről e lapok mai számának
egyik költeménye is szól, s mely a bekövetkezett
gyászeset miatt majdnem a költő látnoki jóslatának
tűnik fel, mintha a szeretet, bizalom és küzdés esz
méi közé önkénytelenül oda furakodtak volna ama
szavak : • Az élet mellett ott van a halál!»
Elhunytak még a közelebbi napok alatt: BALLAGI
KÁBOLT kir. tanácsos, Borsodmegye tanfelügyelője,
régi honvéd-főhadnagy, Ballagi Mór jeles tudósunk
testvéröcscse, a közélet és tanügy buzgó férfia 65
éves korában, Miskolczou. — TATARCZY KÁROLT a
Herkules-fürdő bérlője, ki e hely felvirágoztatására
sokat tett, s ki egy időben a bécsi Karl-szinháznak
is bérlője volt. — DIRNBECK FERENCZ alsó lendvai
plébános, ka erdemeket szerzett az alsó-lendvai kath
egyházközségrendezése körül, nov. 24-én, a restaurált
templom felszentelésének előestéjén, szívszélhűdés
következtében - KŐGL KÁROLY, perjámosi espe
res-plébános es czimzetes kanonok, 79 évos, Perjámoson. — GOLDSCHABEK JÓZSEF stanisicsi prépost 72

éves. — SZBLLBM MIHÁLY, a barsi ág. hitv. evang"
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esperesség volt esperese, nemes-kosztolányi leik'
a protestáns egyház egyik buzgó férfia, Nemes-Kő^'
tolányban ,82 éves.—BÉLÁK JÁNOS, Kecskemét vár
főmérnöke, ki Szentes, Hódmező-Vásárhely vár°8
soknak s a Kőrös- szabályozó társulatnak is volt f"
mérnöke, 51 éves, Kecskeméten. —NAGY ZSIGM °
földbirtokos, Fejérvármegye bizottsági ta°j a R'*
las-Balháson, életének 40-ik évében.—JERFYJOZR 21
Győr város agg polgára, az ottani első takarékpénztár
igazgatósági tagja, 81 éves. — RÁCZ ISTVÁN, Szatmáimegye bizottsági tagja, 39 éves. Fehér-Gyarmaton
—HOLZWARTH FÜLÖP, a főváros egyik ismert polgára
sok ideig vendéglőtulajdonos, 72 éves.
jt* '

Vérszegénység, sápkór, migraine é s ideges gyomorbajok ellen kitűnő hatású gyógyszer, gyenge
gyermekek é s nők erősítésére hatalmas praeservativnm, a

XX3 vJ xv, A dl JL

(^HINA-VASBOH,

mely a m. k. belügyminisztérium által engedélylyel látta
\M
tilag nagyobb fontosságú és az összes emberiségre
tott el az orsz. közegészségügyi tanács követk. véleménye % * M alapján: — ibecses és nemcsak egyei kisebb baj V * ^c«ak
jókazon
ellenkészítmény
sikerrel használható,
hanem
gyógyászaW névalairásom
jótéteménynek tekintheti találmányi. E készítmény
melynek"jelvényén
alanti
nagy elterjedtsége számtalan, többnyire igen silány, utánzatot szült, minélfogva
fogadható el,
olvasható. E g y n a g y t i v e g á r a 3 f r t , e g y k i c s i é 1 f r t 6 0 k p . Kapható gyógyszertáramból posta utján is.

K R I E G N E R G Y Ö R G Y g y ó g ycsüs z ekrö t á r a a M a g y a r koronához., Budapest, V I I I . ker., K á l v i n - t é r .
A
T t E P A ' R . A T O ' R , "
**• f »•*•*" '•*• * * * « * * • ••• ****!

?« v é n y , o s n í c - s fej-, fog;- é s fülszasrgatásoknil, flciam é s ütési daganatoknál rendkívülihatáan
g y ó g y s z e r n e k főraktára. — E g y n a g y ü v e g ára 1 frt, k i c s i 5 0 kr. Kapható minden gyógyszertárban.

RODNYÁNSZKY IVÁN, 1848—49. honvéd-huszárkaijf

tány, 69 éves korában, Pakson.— SCHVING JÁNOS PÍJ
az osztrák-magyar államvasút-társaság magyarorszásri*
vezérigazgatósága pénzügyi osztályának vezetője
Königshüttében (Porosz-Szilézia) hol látogatóban
volt, 60 éves. — KOVÁCS GÁROR tanitó, tiszteletben
élt férfiú, 71 éves, Kis-Győrben. — SZEBÉNYI JÁNOS
nyűg. községi jegyző, 71 éves, Füsfön. — KKAUSZ
KÁROLY Arad városi nyűg. tisztviselő, 1848-49-iki

t t r atagyarhoii e u o , legnagyobb é i legjobb hírnevű órattalita."—

B R A U S W E T T E R JÁNOS SZEGEDEN

A külföldön elhunyt: HERTENSTEIN V. F., a svájczi
szövetségtanács elnöke, 63 éves korában, egy súlyos
amputáczió következtében, melyet csak egy nappal
élt tul. 1887. deczember 15-ikén választották elnök
n e k ; az előtt egy évig a szövetségtanács alelnöke
volt. 0 vezette a köztársaság katonai ügyét. Már ré
gen betegeskedett, s bal lábát le kellett metszeni. Ez
okozta halálát.

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ.
J . T e h o g y v a n P e s t e n olyan balítélet, hogy vidéken
n e tudnának jó verset i r n i ! D e h o g y n e m tudnak! Tud
Öntől i s telik, telnék
nak b i z o n y ; d e n e m mindenki.
jobb i s . E z n a g y o n h o s s z ú , lapos. A z alkalmi versek
u n a l o m i g elcsépelt chablonja v a n rajta. Előre bocsátva
vagy öt-hat stróianyi általánosság, minden költőre s
hazafira alkalmazható frázisok; azután a dicsőítendő
költő nevezetesebb alkotásainak leltára s végül egy
százszor e l m o n d o t t ígéret, h o g y «mig a hazában ma
gyar lesz — addig N . N . e m l é k e él!» E g y kissé más
hang, m á s forma, u j e s z m e , n j érzés kellene már az
i l y e n ódákba, h o g y m é g hassanak. — Őszinteségünk,
azt hisszük, n e m fog bántódást szülni.
M . S . F e l v e n n i e g y ismert vers n é g y sorát; minden
sorhoz e g y k i s e l m é l k e d é s t bocsátni előre, azt azzal asorral végezni — s i g y a n é g y sort 24 vagy 4 8 sorra
fölereszteni: n e m nehéz, de n e m i s érdemes munka.
Minek a tüzes j ó bort vízzel fölhigitani?
T e t t v á g y . V a n benne erő, d e erőltetett hang, sőt
dagály i s : e z t pedig m i n d e n n é l kevésbbé szeretjük.
K e r n k ö z ö l h e t ő k . Zárt szerelem. — Népdaloki—IV.
— Zúg az erdő. — Kégi kápolna. — Oh csak ne légy. • •

HETI-NAPTÁB,
Nap\

KathoWcus

es protestáns

december hó.
\ Görög-Orosz

Iraelita

!2J B 28 D Ger.;28
21 B.-Asz aíat.29
122 P Apfiász |30 Resch.
|23 Amfilok
1 Tibeti
24 Kelemen, p. 2 Solb
25 Katalin vt. 3
4 S. V»J.
26AKp.
Holdváltozásai: J Uj hold 3-án 11 cra 22 pk. d. e.

2 V. « 1 Bibiana sz.ti1 Aaréiia
3|H. Xav. Fer. hv. 'Kasszián
4ÍK. Borbála >z. vt. Borbála
5ÍS. Szabbas ap. Abigail
6|C. Miklós pk. hv. Miklós
7!P. Ambrus pk e. Ambrus
8 S. B.-A. sí. fogan. Bánatnap

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

Hamisított fekete selyem. t%^?4
ruéből, a melyből venni akarunk s a netaláni hamisítás
azonnal kiderül: a valódi tisztán festett selyem azon 11 "
összezsugorodik, rögtön elalszik s csak kevés ™*8?*
bamaszinü hamut hagy hátra. A hamisított selyem (mely
tükröt kap és törik), csak lassan tovább ég, különösen
a keresztszálak égnek lassan tovább (ha túl van festejsanyaggal terhelve) s setétbarna hamut hagy háttá, mer/
a valódi selyemmel ellenkezőleg nem zsugorodik os9Zf;
hanem csak meghajlik. Ha a valódi selyem hamuját sze
nyomjuk, az porrá válik, míg ellenben a hamisító"
nem. H e n n e b e r g G. selyem-gyári raktára, ( C 8 a s ^ J s j
udvari szállító) Zürichben, a legnagyobb készséggel K™
mintákat valódi selyem kelméiből bárkinek is, » D<£
egyes ruhára-valókat mint egész végeket is vámmentefe
küld meg, a házhoz szállítva.

^mumwuumu^^
!

SfVÉRSZEGÉJVYEKNEK.5

A budapesti o r v o s i s z a k l a p o k b a n előnyösen ismertetett és az o r v o s i g y a k o r 
l a t b a n f e l k a r o l t k i t f i n ö h a t á s ú n a k bizonyult legújabb gyógyszerkészítmények
Vasas pepton-conserv

honvédőrnagy. — HCFFER SÁNDOR földbirtokos. 32

éves, Debreczenben. — FARKAS JÓZSEF nyűg. pénz"
ügyi titkár, régi honvédhadnagy, 62 éves. —' VARGA
ELEK földbirtokos, virilista, Szabadkán, 65 éves.
Özv. PÁLFFY ZSIGMONDNÉ, szül. Noszlopy Erzsébet
élete 67. évében elhunyt Niklán, s a niklai temetőbe
helyezték örök nyugalomra, ugyanoda, a hol Berzse
nyi Dániel — a kinek az elhunyt egyik rokona volt,
— porai nyugszanak. — Özv. báró WESSELÉNYI FERENCZNÉ, az arisztokráczia egyik köztisztelettí agg
hölgye, Szilágymegye néhai főispánjának és követé
nek özvegye, 75 éves, Kolozsvárt, honnan hamvait.
Drágba szállították. — EMÁNUEL GYÖRGYNÉ szül.
Aradsky Paula, 55 éves, Nagy-Becskereken. — NEUWELT JOZEFA, néhai Neuwelt Árminnak, a budapesti
izr. hitközség volt elnökének édes anyja, száznyokz
éves korában, Várpalotán. — FRANK MÓBNK szül.
Milhoffer Terézia, 26 éves, Kis-Pusztán, Tisza-Föld
vár mellett. — TOLNAY VALÉRIA, Tolnay Gedeonnak
és nejének, szül. Huley Rózának kis leánya, 6 éves
korában, Budapesten ; ugyanitt GUTTMANN TERÉZ,
özv. Guttmann Lajosné 14 éves leánya.
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SZÁM. 1888. XXXV. ÉVFOLYAM.

s á p k ó r , v é r s z e g é n y s é g , á l m a t l a n s á g , i d e g e s s é g , bá
g y a d t s á g és é t v á g y t a l a n s á g ellen kitűnő hatású kelle
mes ezukorka. 1 doboz, 20 db 90 kr. Naponta 2 db veendő.

V a s phosphor-pastilla
London 1871.
Kecskemét 187S.
Bécs 1873. Újvidék 1875.
Szeged 1876. Paris 1877.
Székesfehérvár 1879.
Budapest 18o5.

angolkóros, görvélyes é s általában vérszegény
g y e n g e g y e r m e k e k n é l , az i d e g e s i z g a t o t t s á g , izza
dás, á l m a t l a n s á g ellen, továbbá a c s o n t és fogfejlőd é s előmozdítására f e l e t t e h a t á s o s é s j ó í z ű ezukorka.
1 doboz, 20 pastilla 90 kr. Naponta 2 darab adatik be.

««ríiijveiDeIi megkeresésekre pontosan válasioltatlk.
Léttt ariegyék bérmentve. Javítások pont. e»ik6i8Itetlk.

kellemes savanykás izü ezukorka, l e g k i t ű n ő b b s z e r
mindennemű gyomorbajoknál. 1 doboz ára 20 pastilla
90 kr. — Naponta 2 darab veendő. — Kapható gyógy
szertárakban és a feltalálónál:

Kitűntetve

Sósavas pepsin-pastilla

•0T~ Magyaxhon elaö, legnagyobb ós legjobb hírnevű óranxUto, ~*S

H A Z S L I N S Z K T K Á R O L T gyógyszerész.
Budapest, "VXH., Sándor-tér 3.
Ezen gyógyszerek Budapest legtöbb gyógyintézetében a legkitűnőbb eredménynyel alkalmaztatnak, hivatalosan
megvizsgáltattak és védjegygyei láttattak el. Pontos leiras kívánatra megküldetik.

PSERHOFER J.
gyógyszertára BÉCSBEN, Singerstrasse Nr. 15. „zum goldenen Reiehsapfel."
V ó n f í c i y f í ' f n l a l i s t a i é r a ír ezelőtt egyetemes labdacsok neve alatt;
¥ B i U S Í U l U IctUUttOaUÜ e z utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik,
mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen
be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben sok egyéb szer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és rövid idő alatt teljes uyógyulást
eredményeztek. 1 d o b o z 1 5 l a b d a c s c s a l 2 1 k r . , 1 t e k e r c s 6 d o b o z z a l 1 f r t 5 k r .
bérmentetlen utánvét melletti küldéssel 1 f r t 1 0 k r . A pénz előleges beküldése mellett
ára bérmentes megküldéssel: 1 tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs
3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél
kevesebb nem küldetik szét.)
WV V a l ó d i a k n a k c s a k a m a l a b d a c s o k t e k i n t e n d ő k , m e l y e k n e k u t a s í t á s a P s e r hofer J . n é v v o n á s á v a l v a n e l l á t v a , s a m e l y e k n é l m i n d e n doboz t e t e j é n
u g y a n a z o n n é v v o n á s v ö r ö s s z í n b e n r a j t a van.~VQ
Számtatan levél érkezett, melyben a labdacsok fogyasztói hálát mondanak a legkülönfé
lébb és legsúlyosabb betegségekből való meggyógyulásukért. A ki csak egyszer kísérletet
tett velük, tovább ajánlja.
flBT
A.
s o kk ö s z ö n ő ' i r a t b ó l k ö z l ü n k
n é h á n y a t : ~ W
Schlierbach, 1888. febr. 17. T. Uram! j veskedjék postai utón egy tekercset, kitűnő
vértisztitó labdacsaiból küldeni. Nem mu
Tisztelettel alulírott kéri, miszerint küldene
laszthatom el, hogy Önnek e labdacsok ér
ismét négy tekercset v a l ó b a n i g e n Hasz
tékére nézve legteljesebb elismerésemet ki
nos é s k i t ű n ő v é r t i s z t i t ó labdacsaiból.
fejezzem, é s azokat, ha alkalom lesz rá,
Teljes tisztelettel
minden szenvedőnek a legmelegebben fogom
N e n r e i t e r I g n á c z , gyak. orvos.
ajánlani. E köszönő iratomra nézve föl
Hrasche, Flödnig mellett, 1887. sept. 12.
hatalmazom önt annak a nyilvánosság előtti
T. Uraságod! Isten akarata volt, hogy lab
tetszés szerinti fölhasználására. Teljes tisz
dacsai kezembe kerültek, s irok most azok
telettel
K a s t n e r Teréz.
nak sikeréről: gyermekágyban meghűtöt
Gottschdorf. Kohlbach mellett. Osztráktem magamat, ugy hogy munkámat többé
Szilézia, 1886. okt. 8. T. uram! Kérem
nem végezhettem, s bizonyára már halva
szívesen 6 dobozzal az Ön egyetemes vér
lennék, ha az Ön csodás labdacsai meg nem
tisztitó labdacsaiból küldeni. Csak az On
mentenek. Isten áldja meg Önt ezért ezer
szer. Bizalmam van, hogy labdacsai egészen csodás labdacsainak köszönhetem, hogy öt
meggyógyítanak, ugy a mint másoknak is évig gyötört gyomorbijomtól megszabadul
tam. Nem is fognak nálam e labdacsok soha
gyógyulásukhoz segítettek. K n i f l c T e r é z .
kifogyni, és ezennel legmelegebb köszönetet
Bécs-Ujhely, 1887. decz. 9. Igen t. Uram !
mond Uraságodn»k őszinte tisztelője
Legmelegebb köszönetet mondok Önnek,
ZwickI Anna.
60 éves uagynéném nevében, ki idült gyo
T. Uram! Mait é v novemberében egy
morhurutban é s vízi-betegségben szenve
dett. Az élet gyötrelem volt neki, s már azt tekercs labdacsot rendeltem meg Önnél.
Én, valamint nőm, a legjobb eredményt
bitté, hogy nincs reménység. Véletlenségből
láttuk utána ; mindaketten heves főfájásban
kaptam egy dobozt az On kitűnő vértisztitó
és székrekedésben szenvedtünk, ugy hog
labdacsaiból, s azoknak hosszabb haszná
közel voltunk a kétségbeeséshez, minda
lata után meggyógyult. Teljes tisztelettel
mellett, hogy csak 48 évesek vagyunk. É s
W e i n z e t t l Jozefa.
í m e ! Az Ön labdacsai csodát müveitek s a
bajtól bennünket megszabadítottak. Tiszte
Mitterinzersdorf, Kirchdorf mellett. Felsőlettel
IJst Antal.
Ausztria, 1886. jnn. 10. T. Uraságod! SziP s e r ' l o f e r J.-től. Sok év óta
minden fagyos tagra és
bármily idült sebekre mint legbizt. szer
elismerve. 1 köcsöggel 40 kr., bérm. kül_ déssel 65 kr.

Fagyb ill7S;i!ll_

gny-titiffiszfirp, y H g l
ellen. Egy palaczkkal 50 kr.
i. szer
Amerikai köszvény-keiiőes, J*&
i d•é n
köszvényes és csúzos bajok, tagszaggatás,
Jschia8, fülszaggatás stb. ellen. 1 frt 20 kr.

rtrrtrrrrtrmTrr^^
láezi-iitrza
27. szám,
BUDAPEST.

WAELSTEINER F. és h
AJÁNLJÁK DÚSAN BERENDEZETT

CVEQ ÉS PORCZELLAN-RAKTÁRURAT,
LÁMPÁK, PIPERETfKRflR, CSILLÁRÓL
A CHRISTOFLE-EZÜST
MAGYARORSZÁGI FŐRAKTÁRA.

±

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent:

Fiaker-DOr, hnn»t, rekedtség.köhögés, stb.
L__l elleu. 1 dobozzal 35 kr., bér
mentes küldéssel 60 kr.

fanDochiniiTkcnőes

iltl^J^A

szer Egy szelenczével 2 frt.

Egyetemes tapasz ! t e v á ^ í i a f « ? " «
sebekre, gonosz indulatú lábdaganatoknál,
makacs mirigydaganatoknál, fájdalmas
függölyöknél, köröm-méregnél, sebes és
gyuladt női mellnél, csúzfolyásnál, s egyéb
hasonló bajoknál jelesnek bizonyniva. 1
köcs. 50 kr., bérm. küldéssel 75 kr.

gagizzidáslílen. ^ ^ , 1 ° ^
S^-fealzsam, S Egy t Z A Egyetemes üsztiütfg ^ f c y .
^^érmentes küldéssel 65 kr.

n

S«Ía^o^rr^z3s z:

rossz emésztés mind. következményei, n. m.
főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév,
valamint aranyeres bártalmak, székreke
dés stb. ellen is. 1 csomaggal 1 frt.

tés és mindennemű altesti bántalom ellen
__kitün6 házi szer. 1 üvegcsével 22 kr.
1 üvegcse 12 kr., 12
üvegcse 1 frt 20 kr.
42
itt felsorolt készítményeken kivül még a birodalom valamennyi lapjában hirdetett bel
es külföldi gyógyszer-különlegesség készletben van, s minden netán a raktáron nem levő
czikkek kívánatra pontosan és olcsón beszereztetnek. • • " Postai küldemények a pénz előle
g*s beküldése mellett pontosan eszközöltetnek; nagyobb megrendeléseknél az összeg
ntánvétele mellett is. " • • Az összegnek előzetes beküldése mellett (legjobban postautalványnyaij a viteldíj jelentékenyen csekélyebb, mint utánvét mellett. • » A felsorolt külonlegességek kaphatók Budapesten T ö r t k J ó a a o f gyógyszert., kiraly-nteza 12.

Angol csodabalzsam,

Siem-essicneria

ffffirff^fj)

Huszonhat
a szövegbe nyomott képpeL
Ara kemény kötésben 1 frt

812

^L!£^_H881xxx!^noi

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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I Liieíí Nándor illatszerész

A Franklin-Társulat
kiadásában megjelent és minden könyvárusnál kapható :

A FranklinTárstilat
kiadásában,
jelent és minden könyvárusnál
kapho^'.

Várai lltaa 22. sz. BUDAPEST, Vm/fli siilMa

KIFLIIM) L. S.ÍMOR.

TEMTYSON ALFRÉD

:i811

Ajánlja dus választékú

i l l a t s z e r - r a k t á r át#

WORSE KAPITÁNY.

KIRÁLYIDYLLJEI.

u. m. legújabb és díszesebb i l l a t s z e r - d o b o z o k , s z a p p a n és t o i l l e t e v i z e k , i l l a t f e c s k e n d ő k e t , g a r n i t ú r á k a t
g y ö n g y h á z b ó l és e l e f á n t c s o n t fésűket, k ö r ö m n e o e s saire-eket, a r o z p o r s z e l e n e z é k e t , t o i l l e t t e t i i k r ö k e t ,
s a c h e t k e t , tűző füstiket és t ű k e t b é k a t e k n ő c s o n t b ó l ,
i l l a t s z e r e k e t szilárd anyagban stb. a l e g o l c s ó b b á r a k o n .

REGÉNY.

Angolból fordította és bevezette

SZÁSZ

Vidéki megrendelések utánvéttel pontosan eszközöltetnek. H

N O E V É G EREDETIBŐL FORDÍTOTTA
tai

Ilim

II

ni
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Kiadja

TTTi

SZINNYEI OTMÁR.
Kiadja
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Kisfalud]/-társaság
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Poudre laxative de Vichy

"ti**

d r . SOITLIGOUX L. f ü r d ö o r v o s t ó l 1
•
Vlrh y-les-Itainsben.
375.,
I E por jeles hatással bír mindennemű .székrekedésnél, külö
nösen pedig olyanoknál, melyek az epevezetés zavarai mii-'
) kólika, a belek petyhüdtsége stb. efféléktől vannak töltete-1
lezve. Kitüflő hatással bír migraine. agv-vértolulás, aranyér
» stb. eseteinél. — Egy üvegcsével 1 forint 50 krajczár. I
)
M T Főraktár az osztrák tartományok részére "#[» .

BISMUTTAL VEGYÍTVE

C H . F A Y , ILLATSZERÉSZ,
PARIS — 9. rne de la Paix. 9 — PARIS

Pserhofer J. gyógyszertára Bécs, I, Siugerstrasse 15.,
I-ső 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

ruganyos sérvkötők
b i z t o n s á g i ö v v e l és

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és min
den könyvárusnál kapható — az osztr. tart. számára Szelinski
György cs. k. egy. könyvárusnál, Bécsben, I., Stephansplatz 6.

TOMPA MIHÁLY
Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított ruganyos sérvkötó
Politzertől; ez rugók nélkül van, tisztán ruggyantából művésziesen szerkesztve s az a czélja, hogy még a legidültebb sérveket is lehető legrövi
debb idő alatt egyenletes fekvésbe hozza, 0 ugy nappal a legerö feszi több
munkánál, vagy a sokat járkálásnál, mint szintén éjjel alvásban is használtathatik, anélkül, hogy a sérvbajbau szenvedő hivatásában legkevésbbé
is volna akadályozva. Felette nagy haszon, hogy az még 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 elismerve, megvizs
gálva s a legjobbnak találva: professor K o v á c s a sebészeti kóroda alel
nöke, dr. G-ross L a j o s magy. kir. egészségügyi tanácsos, dr. G l ü c k
I g n á c x kir. törvényszéki orvos által.
Alólirott egyszersmind nagy raktárt is tart angol és franczia aczél sérvkötŐkböl, függesztő készülékeket (suspensorium) gummiból, szövötteket,
mint szintén szarvasbórből. A szarvasbőr és gammi suspensoriumok czélja,
hogy a tágulást megakadályozzák.
Méh fecskendők, légpárnák, ágybetétek per odtáskák, práservativumok,
gummiharisnyák és mindennemű gummi áruczikkek. Sérvkőtöknél kérem
megjelölni: jobb, bal vagy kettős-e, mint szintén a test bőségét is. Heg
rendeléseket utánvétel mellett elfogad

gyOgyborok!
Ezen közkedveltségnek örvendő és az orvosok által is a leg
nagyobb elismerésben részesült gyógyboraim, melyek hason
készitményü külföldiekkel a versenyt bátran kiállják, a leg
jobb minőségű anyagokból készítem ezen borok étvágy
gerjesztő, idegeró'sitö, a vérképződést elősegítő diátetiküs
készítmények ;

Pepsin bor

HETEDIK KIADÁS.

A KÖLTŐ A R C Z K É P É V E L .

kitűnő hatású mindennemű gyermekbajoknál, vérszegény és
tnberkulozns gyermekeknél, megszünteti a gyomorégést a
bor v. sörnek túlságos élvezete után. 1 palaczk ára 1frt50,

Ára fűzve 2 frt 50 krajczár.
Vászondiszkötésben 4 frt. — Diszkötés franczia
bőrben 5 forint.

Coca bor
az idegrendszer élénkítésére, erősítéseié és tevékenységének
fokozására orvosilag sokszorosan ajánlott becses szer, rögton
megszüntet mindennemű ideges fájdalmat, migrént, fog- es
arczfájüalmat, 1 palaczk ára 1 frt öO.

Chiu a és China vasbor

P O L I T Z E R MÓR

sápadtság, vérszegénység, étvágytalanságnál, átalános gyen
geségnél hosszú és nehéz betegségek után a legjobb sikerrel
lesz használva és végre kitűnő erősítő szernek bizonyai: as
aggkorban, 1 palaczk ára 1 frt 50,
10 üveg
egyszerre
rendelve
12 frt osztr. eri.

csesz. kir. szab. sérv kötő-készítő Budapesten, Deák Ferencz-utcza.
Valódi franczia és amerikai (rummi-óvszerek (praegervativ) tuczatonként
•^B
3—6 frt. Női különlegességek tuczatonként 2—4 frt.
Á r a k : u r a k , h ö l g y e k , és g y e r m e k e k s z á m á r a , e g y o l d a l ú n a k
d r b j a 6—10 frt, a k e t t ő s n e k d r b j a 10—16 frt, g y e r m e k e k n e k
felével olcsóbb. Ugyanitt kapható legjobb amerikai sérv
kenőcs. Egy tégely ára 3 frt 50 kr.
7335

SIPÖCZ

Ünnepi

t r a S t e i I l l CZllKOrkájk lyafenyöből, köhögés, czirborekedtség és hurutok ellen. Csomagja frt —.30.

ajándék.

A "Franklin-Társulat' kiadásában Budapesten megjelent
minden könyvárusnál kapható:

rmates «.c
KÖLTEMÉNY-FÜZÉÉ.

Harmi/iczfcél

szinnj>omatu

nc

TAETALOM: Bevezetés. — Király-idyllek. Arthur eredete. — Gareth és Lynette. — Geraint és Enid. - Me
lin és Vivien. — Laucelot és Helén. — A szent Grál Pelleas és Ettarre. — Az utolsó torna. — Ginevra Arthur eltűnése.

Ara főzve 1 frt 50 kr., vászonba kötve 2 frt.

araszánál

«i8iPPFí<l

Ara fűzve 2 frt 50 kr., vászonba kötve 8 fit

Kisfaludy-társaság.

F r a n c i a o r s z á g és a K ü l f ö l d M i n d e n
i l l a t s z e r é s z é n é l és F o 
drászánál

a

KÁROLY.

Gasteini csúz- ésköszvény-aether Schteiund
Rheumatismus-Aether) a czirbolyafenyőből, legjobb
szer bedörzsölések és boiogatásokra, cstíz, köszvény és
csukló-fájdalmaknál, stb. 1 üvegcse frt 1.—
ílcKj-toirn a r a r m a n (Gasteiner Seife) czirbolyafeVJctbieiUl a&ayyail
n y ö b ö l , kitűnő hatású csúzos és
köszvényes bajoknál, mint rendes mosdószappan is kiváló,
miután az arczbőrnek puhaságot és frÍ8seséget kölcsö
nöz. — Darabja 6 0 kr. 1 carton 3 darabbal fit 1.60.

képpel.

Ara díszes szinnyomatu borítékba fűzve 1 frt.
TARTALOM: Arany J á n o s . Balzsamcsepp. — Tompa
Mihály. A kedves sírjánál. - Vörösmarty Mihály. Méh. —
Vajda János. Húsz év mnlva. — Madách Imre., A nő. .—
Vörösmarty Mihály. Helvila halálán. — Szász Károly.
A Thurzóné ibolyája. — Rudnyánszky Gyula. Dal. —
Vargha Gyula. Könnyű rabságot. — Petőfi Sándor. Etelkéhez. — A r a n y J á n o s . Nem kell dér. — Gyulai Pál.
Tanács. — Vargha Gyula. Vándor utam. — Petőfi Sándor.
Elvennélek én, csak adnának. — Lévay József. Metszők dala.

3766

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és
minden könyárusnál kapható

Irodalmi tanulmányok
Irta

SALAMON

Gastemiczirbolyafeiiyó'-olaj.gelatintokocsl r á l f (öasteiaer Zirbelkiefer-Oel-Gelatine-Eapseln)
&.&&. belégzésre és belsőleg a légzőszervek bántalmai
ellen; 1 üvegcse frt 1. —

Gasteini fMőkivonat

t

2S£$5J$Ű3t*2

vény és görvély ellen. — 1 palaczk 5 fürdőre, frt 2.—
P Í T i f i r p _ f " 7 Í l r t p l r r i o n melyek kiváló illatjuk és jeles
r i U e i ü - L Z I l K K t J K U e i l , összetételük által tűnnek ki, ál
talam még a gasteini czirbolyafenyőből előállíttatnak :
szájvíz, fogpasta, haj- és arcz-kenőcsök, melyek min
den gyógyszertárban és X-rendü illatszerészeknél kaphatók.
Előállítva

dr. Sedlitzky
cs. r. udr.
gyógysz. által
Salzburgban.

Főraktár Budapesten

Tőrök József
gyógyszertárában

és kaphatók a legtöbb
gyógyszertárakban.

Franklin-Tárenlat nyomdáia. (Budapest, egyetem utcza +. szám.

ISTVÁN

gyógyszerész.
Művegyészeti l a b o r a t ó r i u m a Pécsett^

FERENCZ.

KÉT KÖTET

Kiadja a Kisfaíudy-társaság. — Kasselik Jenő alapítványától.
Ara a két kötetnek fűzve 3 frt 6 0 , vászonba kötve 5 frt
A k é t k ö t e t csak e g y ü t t kapható.
Tartalom : I. kötet Arany János. — Arany
„ _ „ János és a » ¥ « »
— Aranv
m . ii" e«f *
" v» j
, „ AJános£i.kisebb-r^költeménvei.
.„-yei.
II Katalin.
II. N
j,
...
— y
,
—
—r—o—
"WMO
IUUI.
— Buda
i,u«» halála.
na
dák és népregék. — Daliás idők. —
Sándor. — Petőfi Sándor ujabb költeményei. — Petőn o»»_
dor bemutatása a francziáknál. — Csokonai Dorottyái?Zrínyi a költő. — II. kötet. Sbakspere. — Balzac.
_
irodalom. — Könyvismertetések. Béla, — Fáncsy-albuni.
A magyar népkönyve. - A magya- társas élet. - - M » a ^
pajtása. - A rom titkai. - Két uj zsebkönyv. - Bes^Jy — Csokonai Album. — A részvét könyve. — GondoIaK*
Családélet. — Alkalmi ozikkek. — Bajza József emle»«w
(Neerolog). - Vachott Sándor (Neerolog). — Kisfalad?;»
sagról. - Vörösmarty Mihály (Neerolog). - Berzsenyi""*
ismeretlen levelei. — Báró Kemény Zsigmond e r n i w
m
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50. SZÁM. 1888.
| egész évre '
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt / fél évre „. 6 «

B U D A P E S T , D E C Z E M B E R 9.
Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG

| egész évre 8 frt C B U p á n
[^ J ™
A T I

a P0UTIKAI

XXXV.

| egész évre 6 írt
ÚJDONSÁGOK: j J
3 -

#«*».

ÉVFOLYAM.

Külföldi előfizetésekhez a postailag
meghatározott viteldíj is csatolandó

de utódot nem hagyott maga után, ki annyi ké
szültséggel, annyi erővel és lelkesedéssel vehetné
1820—1888.
át
a mester örökét, mint a mennyit ő benne volt
Közmegdöbbenést okozva futotta be a fővárost
-INT valami ádáz ütközetben, már nem is
módunk
s okunk csodálni és tisztelni.
e hó 6-án reggel az a szomorú hir, hogy tudo
egyenkint, hanem egész csoportokban ra
Tudós
volt ö a szó európai értelmében, de
mányosságunk és közéletünk kiváló munkásságú
gadja el a halál tudományos életünk leg
egyszersmind
igazi magyar tudós is, ki szivét és
bajnoka, Hunfalvy János rövid, de végzetes
jelesebb bajnokait. Még lenne valami csekély
eszét
egyenlő
hévvel s buzgósággal szentelte
szenvedés után megszűnt élni.
vigasztalásunk benne, ha nagy számmal, ha
ugy
az
egyetemes,
mint magyar tudományos
Azt szokás mondani, hogy pótolhatatlan em
sürüen állanának azok sorai, kik nálunk tudo
ságnak.
Mindig
szeretettel
csüngött az ő ked
ber nincsen; — ez a mondás Hunfalvy János
mányokkal, azoknak a tanszékről élö szóval s
ves
Szepességén,
de
annál
fennebben hir
elhunytával, fájdalom, helytelennek bizonyul;
az irodalomban maradandó becsű munkákban |
dette
magyarságát.
Ha
valamikor
a származásról
mert őt a maga szakjában, a földrajzi tudomány
terjesztésével és fejlesztésével foglalkoznának, j
vala
szó
előtte,
mindig
egész
tűzzel
szokta meg
mezején, ez idő szerint senki sem pótolhatja.
De tudjuk, hogy azok sorai nálunk milyen rit- I
jegyezni,
hogy
ii
én
ugyan
vérem
szerint
német
Mintha csak egyedárusa.lett volna e nagy fon
kák s hogy a halál kaszájának egy ily suhintása
származású
vagyok,
de
tiltakoznám,
ha
teljes
és
tosságú tudományszaknak, melyben mint iró és
mekkora rést vág e ritka sorokban.
egyetemi tanár nevelt ugyan tanítványt eleget, tökéletes magyarságomat kétségbe vonná valaki.
Néhány rövid nap alatt nem kevesebb, mint
öt oly férfiút ragadt el azok közül a halál, a kik
nemes és önfeláldozó lelkesedéssel egész életü
ket, minden erejüket a tudományok ápolásának
szentelek s kiknek működésére elismeréssel te
kinthetett nemzeti kultúránk. Köztük olyanok,
a kik kitűnőségek, első rendű tekintélyek, út
törők valának a tudományoknak általuk válasz
tott ágában s kiknek hire messze tulhatott az
ország határain s a külföldön is tiszteletet és
hitelt szereztek a magyar közélet tudományos
komoly törekvéseinek. Hunfalvy János, Henszlmann Imre nemcsak idehaza voltak kitűnő tu
dósoknak elismerve, elismerték őket a külföld
tudományos intézetei is olyanokul, s európai hir
környezte nevüket. Különösen Hunfalvy János
a földrajzi tudományok, a statisztika terén az
egész czivilizált világban tekintély-számba ment
s művei megbizható kútfők gyanánt használ
tattak mindenütt. Henszlmann Imre oly tudo
mányoknak vala úttörője, melyek ő előtte nálunk
csaknem parlagon hevertek s oly szolgálatokat
tett a magyar tudományos régészet és műtörténe
lem mivelésének, mely méltó feltűnést keltett oly
országokban is, a hol ezek a tudományágak már
régebben ápoltattak. Lenhossek 3óz&ef munkássá
gának is sikerült a külföldi körök figyelmét fölkel
teni s azok is érdeklődéssel kisérték működését.
De a másik kettő is, kik szintén e napokban
váltak ki az élők sorából, becsülettel állta meg
azt a helyet, melyet számukra tudományos éle
tünkben szerényebb körben saját hivatásuk ki
jelölt s ha müködésök inkább csak a magyar ne
velés- és oktatásügy általános érdekeinek vala is
szentelve, s nem valamely specziális tudományág
előbbre vitelének: fáradozásuk nem vala ered
ménytelen, nem maradt nyomtalan s méltán
megérdemli a megemlékezést.
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