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Óvás! 
Tisztán tojás sárgájából készített 

SZAPPAN 
kapható kizárólagosan csak 

LATZKOVITS A. 
f é r f i - d i v a t ü z l e t é b e n 

Budapest, IV., váczi-utcza 22. sz. 
( N e m z e t i s z á l l o d a épü le t . ) 

Ezen általam 15 évvel ezelőtt feltalált s tisztán tojás 
sárgájából készült szappan használata azon különös 
alőnynyel jár, hogy az arczbőrt felfrissiti, s azt termé
szetes üdeségében megtartja. Minden más — hasonló 
elnevezés alatt forgalomban levő gyártmány — szap
pantalálmányomnak gyönge utánzata, melynek sárga 
szine festék által — mesterséges utón lesz előállítva. 
Gyártmányom minden egyes darabja czégemet és alá

írásomat viseli. 4501 
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Hirdetések elfogadtat
nak a kiadó-hivatal
ban, Budapesten, IV., 
egyetem-uteza 4. sz. a. 
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(alakult 1856). 
> " ' • ' " > ' 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiimi iiiiiiiiiiiiHiniiiiniHiiiiiHwnwwwffnn,,-

KUHNE E. 
gazdaság i g é p g y á r a 

Főraktár: 
BUDAPESTÉI, 

VI. váczi-körut 21. 

Ajánlja a t. gazdaközönségnek az á l t a l á n k e d v e l t népszerű és több min t 10 ,000 
pé ldányban e l terjedt pára t lan munkát végző egyedül va lód i 

„Hungár ia Dri l l" sorvetőgépei t , 
„ B A L A N C E " -
H n n g a r i a D r i l l 
(Wabroscb szaba
dalma) legjobb sor
vetőgép a begyes 
vidékre. S z ó r v a -
v e t ő g é p e k e t , sa
ját és ABERDEEN 

rendszere szerint, 
e g y e s , k e t t ő s é s 
h á r m a s e k é i t . 
-jtT L A A C K E -
f é l e s z á n t ó t ó l d -
é s r é t b o r o n á i t . 
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EW Rosták (i 
Trinmph szelelő 
rangtái rosta) kon-
kolyosók, szecs
kavágók, répa
vágók, darálók, 
knkoricza-mor-
zsolók és egyéb 
gazdasági gépek 
és eszközök nagy 
készletben min
denkor raktáron. 
Árjegyzék kívá
natra bérmentve 

' " ' ' "TI 

HÖLGYEK 
FIGYELMÉBE!! 

k legújabb és legkitűnőbb, Dr. 
Haebron-féle arcztisztitó kenőcs 
és börszépitö szappan ára nagy 
tégely 60 kr., kicsi 35 kr. szap
pan 35 kr. Kapható Budapesten 
Török József gyógyszert, és az 
ország jobbhirü gyógytáraiban, 

H a z á n k 
legrtisztább, l e g 

o l c s ó b b és l e g j o b b szén-

savdus, égvényes s a v a n y u v i z e , 
V é g b l e s - S z a l a t n á n , Zólyomm. mindig 

friss töltésben kapható a budapesti főraktárban: 
Erzsébet-körnt 56. szám, alatt, 

továbbá fllszerüzletekben és vendéglőkben! 
Telefon összeköttetés. Számos raktár a vidéken. 

Különös figyelemre méltó! 
A hírneves dr. Forti-féle 

sebtapasz, 
mely rendkívüli gyógyereje, el* 
oszlató, érlelő s fájdalmat csil
lapító hatása által leggyorsabb, 
legbiztosabb és egyszersmind 
gyökeres gyógyulást eszközöl 
különnemű lajokban, 1 csomag 
ára 50 kr., nagyobb csomagé 
1 frt haszn. utasítással együtt, 
portán küldve 30 kr.-ral több. 

K ö z p o n t i k ü l d e m é n y e z ö r a k t á r B u d a p e s t e n : 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F I?^útrctazi2rn
s" 

B é c s b e n : Fleban Xav. Ferencz a régi cs. kír. tábori gyógyszetárában, 
István-tér 1. sz., Dr. Girtler gyógyszertárában, Freiung 7. sz., Scharrer 
Konrád gyógyszertárában, MariahilferBtnsse 72. szám, Fritz G. és R., 
Bráunerstrasse 5. sz., Raabe Bruno I. Backerstrasse 1. Droguistáknál. 
Prágában: Fürst József gyógyszertárában, Poric 1071. Gráczban: 
Nedwed A. gyógysz. a Múrtéren- Budapes ten : Fáykiss József gyógyt. a 
•nagy Kri$tóf*-hoz. Ibos N. gyógyszertárában, V. ker. Nádor-utcza 3. sz. 
Buday E. városi gyógyszertárában, városháztér 9. sz. Pillich F. gyógysz. 
Dorottya-utcza 9. sz. Ürbánn J, király-uteza 93. szám. Kriegner György 
Kálvin-tér. Barna Zsigmond marokkói utuza 2 ; továbbá Thallmayer és 
Seitz, Nádor-utcza 10. Kochmeister FT. utódainál, nagy korona-uteza 32. 
Jíeruda Nándor, hatvani utcza 7. sz. Droguistáknál. Telkessy J. udvari 
gyógyszerész a várban. Vlassek £. gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, 
Jáno—tér. Dr. Szabó B. gyógyszerész Víziváros, fo-uteza. Moldoványi J. 
gyógyszertárában, Víziváros, fö-uteza. Eiszdorfer G. gyógyszertárában. 
Tabánbn. (Ráczváros) Palota-utcza és Dévay SzÓllósy J. gyógyszertá
rában, Krisztinaváros, Karácsonyi-utcza sarkán. — Továbbá raktárak, a 
következő varasok {/t/óf/i/szt-rtánaIbau: Ácson; Aradon: Balaton-
Füreden; Bal ássa-Gyarmaton; B.-Csabán; Berettyó-Újfalun; 
Debreozenben; Dunaföldváron; Egerben; Eperjesen; Ersek-
ujvárot t ; Eszéken; Gyöngyösön; Győrött; H.-Hadházon; 
Huszton ; Jászberényben ; Kalocsán; Kaposvárot t ; Karcza-
g-on ; Kassán; Késmárkon : Kis-Várdán ; Komáromban ; Ló-
IPX. ; Losonc ion; ik&ttbó-Kövesáen; Mezo-Káazonybac : Mező-
Kovácsházán ; Mlskolczon; N.-Becskereken • N.-Kanizsán; 
K.-Károlyban N.-Körösön; IT.-Szombaton; N. - Váradon ; Nyír
egyházán; Nag-y-Kállón; Pakson; P é c s e t t ; Pozsonyban Put-
nokon; Rimaszombaton; Rozsnyón; S.-A.-TJjhelyen; Sopron
ban ; Sümegen ; Szatmáron ; Szarvason; Szeg*eden ; Sz.-Fe-
hérvárott ; Székelyhídon; Szentesen; Szolnokon; Szombat
h e l y e n ; Tarpán; Temesvárot t ; Técson; T.-Újlakon: Tokaj
ban; Tolnán; Tornaalján; Ung-várott; Vaalon; Varannón; 
Veszprémben ; Vi l lányon ; Zilahon ; Zirczen ; Erdélyben ; 
Brassón; D e é s e n ; Pcg-arason; Holozsvárt t ; Kezdi-Vásár
helyen ; M.-Vásárhelyt; N.-Sze benben; Szepsi -Si t -Györgyön; 

Szászvároson; Vajda-Hunyadón. 
/'Yj*//4> f Sebtapaszom beszerzésénél hamisi-
\J C/W/ö 4 tásoktól óvakodjnnk. Csak akkor va
lódinak tekintendő, ha minden csomaga göngyÖ-
letén védjegyemmel, a használati utasítás pedig 
azonkívül nevem vonása hasonmásával (facsimile) 
el van látva. Főkép még arra is ügyelendő, hogy 
a használati utasítás a pesti könyvnyomda rész

vény-társaság nyomása. 
Ezen kitűnő hatása, nem eléggé ajánlható 
gyógytapasz készítője I^ox-ti L ; i s*z l<> 
Lak.: Bndapest, I. ker., Nándor-ntcza 3. sz. 

Legjobb ós Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ PARIS 

Különleges Rtispor 
SMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ. 
9 , m a de la Paix , 9 — PARIS. 

1891. szept. 1 7 7 . sz. 1891.- szept. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbíz igából szerkeszti' 

GYULAI PÁL. 
T A R T A L O M : 

Egy franczia követség ke le ten . (I.) — Huszár Imrétől 
A z aranyva luta behozatala Németországon. (II.) — Fisz 

tóry Mórtól. 
A törökök és a B a l k á n népek. —- S—i. A. 
Jenatsoh György. (II.) Regény Meyer F. K. után, németből, 

— S. M. 
K ö l t e m é n y e k : Bál u t án . . . . Góbi Imrétől. — Az uj görög 

dalnok. Byron után, angolból. — Spóner Andortól. 
Egy k is csalódás. Rajz. — Tutsek Annától. 
A földrajzi he lyze t szerepe a városalapí tásohban. — 

Hanusz Istvántól. 
Értes í tő : Kazinczy Ferencz levelezése. Második kötet — n. — 

Rigai E. : Alexander Hardy et le théátre fran^ais á la fin 
du XVI. et ou commencement du XVII. siécle. — r. — 
Bubics Zsigmond: Cornaro Frigyes, velenczei követ jelen
tései Buda várának 1686-ban történt ostromáról ós vissza
vételéről. — d. — Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. Regény. 
— i. — Nyilt levél a szerkesztőhöz. — Lederer Bélától. — 
Hibaigazitás. 

Megjelen évenkint 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Előfize
tési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

A „Franklin-Társulat" kiadásában Budapesten (Egyetem-
uteza 4- sz-) megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

PASTEINEE GYULA. 

A MŰVÉSZETEK TÖRTÉNETE. 
A LEGRÉGIBB IDŐKTŐL NAPJAINKIG. 

352 ábra a szövegben. 

M Á S O D I K V Á L T O Z A T L A N K I A D Á S . 

Eddig megjelent az 1—X. füzet. — Ára egyenkint 60 kr. 

A teljes munka folyó 1891. évvégéig 10 füzetben egyenkint5— 
6 ív terjedelemben fog •megjelenni. Egyes füzetek nem kaphatók. 

A •Franklin-Társulat* kiadásában Budapesten megjelent és minden könykereske-
désben kapható: 

r r 

KERESKEDELMI SZOTAR 
A M. T. AKADÉMIA ÁT .TAT. K I K Ü L D Ö T T 
SZAKBIZOTTSÁG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

SZEBKESZTETTÉK 

B A L . L A G I M Ó R ÉS G Y Ö R G Y A L A D Á R . 

A M. T. AKADÉMIA KIADÁSA. 

I. NÉMET-MAG-YAB KÉSZ. 
Eddig megjelent az I—¥11. füiet. — Ára egyenkint 40 kr. 

Az egész munka (német-magyar és magyar-német rész) 50 ív terjedelemben 

£ 1 8 9 1 év végéig fog megjelenni 10 füzetben. Egyes füzetek nem kaphatók. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-uteza 4. sz.) 
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37. SZÁM. 1891. BUDAPEST, SZEPTEMBER 13. XXXVIIL ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltetelek: VASÁBNAPI UJSÁG és | egész éyre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt j fél évre _ 6 « 
Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG egész évre 

félévre _ 
8 frt 
4 • 

. i „ __ I egész évre Q frt Külföldi előfizetésekhez a postailag Csupán J POLITIKAI ÚJDONSÁGOK *?,. " . . * . r I félévre _ 3 • meghatározott viteldíj is csatolandó 

G R É V Y GYULA. 
1813—1891. 

i z a férfiú, kinek e hó 9-ikén Mont-sous-
f\ Vaudreyben történt elhunytát jelenti a 

_1_-1_ táviró, négy év óta azok közé a csendes 
emberek közé tartozott, a kikről senki nem 
beszél, holott megelőzőleg világtörténeti szerep 
jutott nekik. Grévy Gyula, az 1878—1887 közti 
időszakban a franczia köztársaság elnöke, meg
győződés szerinti republikánus volt, fölruházva 
a republikánusok erényeivel, de hiján azok 
hibáinak. Hazaszerető, szigorú erkölcsű, egy
szerű életmódú, de higgadt, megfontoló, minden 
túlzástól és heveskedéstől idegen. Kár, hogy a 
republikánusok nagy erényét, az erkölcsbeli 
szigorúságot, csupán önmagával szemben gya
korolta ; szívjósága, mely nem engedte, hogy 
másokkal szemben is hasonlókép járjon el, 
gyengeséggé fajult. S ez okozta 
vesztét. Még emlékezhetünk, hogy 
a balszerencse egy Wilson nevű 
vővel verte meg, a ki az állam
fővel való közeli viszonyát, a ha
talmon levőkkel való öszszeköt-
tetéseit önző, haszonleső czé-
lokra zsákmányolta ki, s oly 
botrányos üzelmekbe keveredett, 
hogy, midőn utóiérte az igazság
szolgáltatás sujtoló keze, annak 
súlya nem csupán őt érte, hanem 
halálos csapást mért azokra is, a 
kiket ez üzelmek tűrésével vagy 
épen elnézésével vádolt a közvé
lemény. 

Grévynek, az állam fejének, 
nem volt szabad ily gyöngeségbe 
esnie, s mert beleesett, azért 
sem volt szabad az állam élén 
maradnia. Életének vezérelve volt 
a becsület, a puritán tisztaságú 
jellem, s mégis erkölcstelen üzel-
meknek esett áldozatul, noha tudta 
minden ember, hogy azokban 
része, sőt azokról talán tudomása 
nem volt. Igazi tragikum. Nem 
csak bukott államférfi lett, de 
egyúttal erkölcsi halott is, csak 
azért, mert nem volt meg benne 
az a zord erély, mely Június 
Brutussal még a saját fiait is 
kivégezteté. 

Bukásának e dísztelen volta 

azonban nem teheti a törtenelmet igaztalanná 
érdemei iránt. Ez érdemek, különösen a köztársa
ság megszilárdítása körül, kétségkívül nagyok. S 
nem is szorítkoznak pusztán elnökösködésének 
idejére. 0 már 1848-ban beterjeszté az ő róla 
nevezett javaslatot, melynek lényege abban állt, 
hogy a franczia köztársaság ne válaszszon örökös 
elnököt, vagy legalább ezt az állást ne általános 
népszavazással, hanem a nemzetgyűlés többsége 
által töltse be, s tegye akármikor megszüntet-
hetővé, 8 a végrehajtó hatalmat ruházza a fele
lős kormányra. S az 1848-iki republikánusok
nak elég okuk volt megbánni, hogy ezt az in
dítványt el nem fogadták, midőn utóbb az el
nökké választott Napóleon Lajos, a suffrage uni-
verselle segítségével a köztársaságot megbuk-
tatá s magát császárnak választatá. 

De később, Mac Mahon elnöksége alatt is fő
ként a Grévy éberségének volt köszönhető, hogy 

G R É V Y G Y U L A . 

Chambord gróf trónra juttatásának kísérlete, még 
mielőtt a végrehajtás stádiumába jutott volna, 
meghiúsult. Kilencz évig tartó elnöksége alatt 
pedig két ízben menté meg Francziaország s 
vele talán a világrész békéjét; egyszer Gambetta 
idejében, a mikor ez a revanche eszméjét oly 
meggondolatlanul terjeszté, hogy csak Grévy 
békepropagandája tartá vissza Németországot a 
fegyverfogástól; másodszor a Schnábele-ügy 
idején, mikor Goblet, Freycinet, Boulanger és 
még két miniszter a hadsereg mozgósítását már 
el is határozták s Grévynek, mint elnöknek, ha
tározott tiltakozásra kellett hozzá, hogy a neve
zett kísérlet meg ne essék. 

Grévy nem volt valami ragyogó tünemény 
Francziaország újabb történetek egén, de szelíd 
fénye jótékony hatással volt nemzetére s külö
nösen abban az időben, midőn a fölzaklatott 
szenvedélyek uralmának fölülkerekedésétől min

den pillanatban tartani lehetett, 
egy oly mérséklő és engesztelő 
szellem, mint az övé, valóságos 
szükségesség volt Francziaország 
élén. 

Grévy Gyula élete nem isme
retlen e lapok olvasói előtt. Több 
ízben volt alkalmunk bemutatni 
arczképével együtt. Ez alkalom
mal tehát ez életpályának csak 
főbb vonásaira s az utóbb tör
téntekre szorítkozhatunk. Grévy 
1813-ban, aug. 15-ikén a Jura-
departementnak ugyanazon hely
ségében született, a melyikben 
most, a világtól visszavonulva,örök 
álomra hunyta szemét. Egyszerű 
földmivelő szüléknek volt a gyer
meke, de korán nyilatkozó tehet
sége megnyitá előtte a tudomá
nyos pályát, Parisban elvégzé a 
jogot s 1837-ben már ügyvéd 
volt, még pedig csakhamar a leg
keresettebbek egyike, ki különö
sen a politikailag üldözöttek vé
delmében alapítá meg hírnevét. 
Az 1848-ki forradalom idején 
Ledru-Rollin kinevezte szülő
megyéje kormánybiztosává, hol 
annyira megnyerte a rokonszen
vet, hogy az alkotmányozó nem
zetgyűlésbe képviselőnek válasz
tották. E minőségében tette már 
említett híres indítványát, mely 
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azonban 643 szavazattal 158 ellenében megbu
kott. A deczember2-ki államcsíny ellen ő is tiltako
zott, minek következtében börtönbe is került, de 
csakhamar kiszabadult, s a politikától visszavo
nulva, egész 1868-ig hivatásának élt, mint a párisi 
ügyvédi kamara elnöke. A mondott évben s a kö
vetkezőben is a kormány jelöltjével szemben nagy
többséggel ismét képviselővé választatott s egyike 
lett amaz öt képviselőnek, kik a császárság ellen 
oly hatalmas oppozicziót fejtettek ki. 

A császárság bukása után ellene nyilatkozott 
a diktatúra fölállításának s új alkotmányozó 
gyűlés összehivása érdekében emelt szót. A Bor-
deauxban ülésező nemzetgyűlés 1871 febr. 17-én 
elnöki székére hívta meg, s e tisztet ő még négy 
ízben viselte egymásután, míglen 1873-ban, mi
dőn a jobboldal egy képviselőnek elnöki rendre
utasítása ellen tiltakozott, az elnökségi-öl lemon
dott s azt újból megválasztatása után sem 
fogadta el. De az 1876-ban választott nemzet
gyűlés megint öt választotta elnökévé, — 462 
szavazattal 6 ellen, — s e minőségében ő tartá 
elhunyt régi barátja és pályatársa, Thiers köz
társasági elnök fölött a gyászbeszédet. 

A köztársaság elnökévé Mac Mahon tábor
nagy visszalépése után, 1879 január 30-án vá
lasztatott hét évre, 1885-ben pedig újabb hét 
évre. Elnökségének egész idejét a külhatalmak-
kal való béke föntartására s belül a köztársa
ság megerősítésére igyekezett fölhasználni, s a 
történelem tanúbizonyságot tesz mellette, hogy 
nem is sikertelenül. 

1887-ben a hírhedt Caffarel-Limousin-féle 
rendjel-pör tárgyalásai folyamán kiderült, hogy 
Wilson, Grévy veje, nemcsak a rendjelekkel való 
üzérkedést folytatta a legarczátlanabb módon, 
hanem magas állásokat, engedélyeket, szállítási 
megbízásokat is kieszközölt azoknak, a kik ezért 
busásan megfizették. S még súlyosabb beszámí
tásiévá tette ez üzelmét azzal, hogy mindezeket 
az ügyeket az Elysée-palotában, apósa hivatalos 
helyiségében végezte, s levelezéseit a köztársa
sági elnökség pecsétjével látta el. Grévy eltávo-
lítá ugyan vejét közeléből, de bűnösnek még 
akkor sem hitte, mikor ez több terhelő levelet a 
pörös iratokból elsikkasztott s másokat tett he
lyökre. Ezt fölötte zokon vették Grévytől s Cle
menceau, a radikális ellenzék vezére, egyenesen 
fölszólítá, hogy hagyja el elnöki székét. Grévy 
erre azt válaszolá, hogy ő a hatalom birtokához 
nem ragaszkodik, kényszerítésnek azonban lehe
tetlen engednie, mert ezzel oly preczedenst al
kotna, mely könnyen válhatnék végzetessé a 
köztársaságra. Mindaddig tehát, mig nem lelik 
meg olyan formáját a dolognak, hogy távozása 
ne nélkülözze a teljes önkénytesség jellegét, ő 
állásában marad. Csak a midőn a kormány le
mondott s egész Francziaországban nem akadt 
számbavehetö ember senki, a ki új kormány 
alakítására elfogadta volna kezéből a megbíza
tást: csak akkor jelentette be 1887 decz. 1-én 
kelt üzenetében lemondását. De még akkor is 
hitte, hogy törésre nem kerül a dolog s az utolsó 
perczig késett az üzenet átküldésével. Csak mi
kor a kamara félre nem érthető módon tudtára 
adta, hogy várja a lemondást: akkor szánta rá 
magát a keserű pohár kiürítésére. 

Másnap olvasták föl az okmányt a törvény
hozó gyűlésben. Mind a két kamara a legmé
lyebb hallgatással, mondhatni hidegen fogadta, 
s Grévy elnök még aznap elhagyta az Elysée-
palotát s szerény magánlakásba költözött. Utóbb 
szülőhelyére vonult s ott is hunyt el, elfeledve 
tán még azoktól is, kik egykor környezték, ke
gyeit keresték és élvezték. 

így halt meg a franczia köztársaság egykori 
elnöke. Elmondhatni fölötte a minden földi 
dicsőségre oly nagyon rá illő régi igazságot: 
Vanitatum vanitas! 

VIDÁM BARÁTI KÖRBEN. 
Lejár az élet úgy a hogy, 
A nóta napról-napra, fogy. 
Öreg czigány már nem tanul, 
Csak húzza öntudatlanul 
A régi dalt. — Ki érti meg ? 
A lég körülte oly hideg. 
Nincs kedv sehol, nem kell a nóta már, 
• Cserebogár, sárga cserebogár! • 

Csak húzza folyvást, csendesen, 
Nem rándul arcza, lelke sem 
Hevül ma már, ereszkedő 
Húron jár újjá reszketőn. 
Összhangzanak még a húrok, 
A nóta sír, keserg, zokog . . . 
Hej! hogy elmúl minden, miként a nyár, 
•Cserebogár, sárga cserebogár!» 

Csak húzza még a régi dalt, 
A nemzedék régen kihalt, 
Mely hallgatá; — az asztal áll, 
De kéz pohárt rajt' nem talál, 
Baráti kör lett szegletes, 
Hálóra pók ott hely't keres . . . 
Kedély kihalt, nincs bujdosó pohár! 
• Cserebogár, sárga cserebogár!» 

Kupié, keringő járja most, 
Virágot part iszapja mos. 
Hitvány pehely magasba száll, 
— Szelek viszik — s helyet talál. 
Magasba, hol egykor sasok 
Nézték a felkelő napot . . . 
Hunyó nap hint ma halovány sugárt! 
• Cserebogár, sárga cserebogár!» 

Hasznot keresnek, — osztalék 
Ma már a fő ! — A puszta lég 
Nincsen kiadva még, pedig 
Azt is részekre szelhetik ! 
Nagy lenne cursusa — hiszem, 
Nem is drágulná senki sem . . . 
Bészvényt a légre, venne sok kufár ! 
• Cserebogár, sárga cserebogár!" 

Eészvény az Isten! Ég s pokol 
Ma akcziás börzén honol. 
Vehetsz amabból, ebből is; 
S ha lelkedet szúrná tövis, 
Bagaszsz reája flastromul 
Arany-papirt, s megnyughatol . . . 
Szállhatsz föl égig, az út nyitva vár! 
• Cserebogár, sárga cserebogár!* 

Csak húzd nekem, — én az vagyok 
Ma is, ki voltam. Angyalok 
Szállnak le hozzám, s intenek 
Maradj te csak, ne légy beteg! 
Szeress te hőn embert, s hazát. 
A jó Isten annyit csak ád, 
Mitől megtel kezedben a pohár! 
• Cserebogár, sárga cserebogár!» 

DÖMÉNY JÓZSEF. 

E R D É L Y I NAPJAINK. 
1849. 

Nyomban a Vágvonal erőszakolása előtt pa
rancsot kaptam, hogy a már nagyon megromlott 
lóállomány kiegészítése czéljából Szegedre sies
sek, hol az erdélyi hadak főparancsnoksága által 
odáig szállított pótlovakat,— remundákat, — át
vegyem. Hogy a lovak Kolozsvárról vagy Sze-
benből, Szegedre küldettek, azt elhittem, de hogy 
odáig valósággal el is jutottak volna, abban 
ugyancsak kételkednem kellett. Bem tábornok 
nem volt az az ember, a ki tulajdon érdeke mel
lőzésével bajba keverje magát. Neki magának is 
sok ló kellett, különösen pedig ágyufogat, s mi
után a kormány annak idején a lókiviteli tilalom 
ügyében nem intézkedett, körmönfont erdélyi 
szász atyánkfiai, mint afféle számító kereskedő 
emberek, ezrivel vásárolták össze a különféle 

lovakat, melyeket aztán a magyar határon túl az 
ellenségnek drága pénzen eladogattak. 

Szegeden senki sem tudott Erdélyből oda ér
kezett lovakról valamit mondani; meglehet, hogy 
útban vannak; jó lesz elibük vagy egyenesen 
Bemhez menni, stb. Midőn aztán, holmi üres 
tanácsok helyett, az állomási parancsnokságtól 
határozott utasítást kértem: azt kaptam válaszul, 
hogy ilyesmivel nem szolgálhat, cselekedjem be
látásom szerint. 

Üres kézzel, vagyis lovak nélkül, már csak 
azért sem akartam visszatérni, mert embereink 
lovai minden nagyobb roham után megsántul
tak, és az ezred maholnap végképen elmarad, ha 
gyorsan kellend mozogni. 

A határszélen azt hallottam, hogy a sereg 
zöme erősen szorítja az oroszokat, mások meg 
azt beszélték, hogy Lüders és Grotenhjelm húsz
szoros túlereje ellen a mieink legfeljebb ha 
három hétig tarthatják magukat. 

Ly ellentétes hírekkel szemben nagyon bajos 
volt kitalálni, kinek van igaza. Déván 8-ik huszár-
ezredbeli sebesült tiszteket találtam, kik minden 
szépítgetés nélkül oda nyilatkoztak, hogy idegen 
segítség nélkül a magyar ügy veszve van. Az 
osztrák sereggel könnyen lehetne végezni de 
nem így az oroszokkal, kik a legügyesebb német 
eredetű tábornokaikat és seregük színe-javát 
küldték Erdélybe. Görgeitől az oroszok nem fél
nek, ezzel majd végez Paskievics, míg Bemmel 
másképen állanak a dolgok. 

E hírek hallatára azonnal útra keltem, hogy a 
fővezért a pótlovak kiadására felkérjem. Útköz
ben észrevettem, hogy itt a háború nagyobb el
keseredéssel és minden kímélet nélkül foly, míg 
a Királyhágón innen ilyesminek nyomát sem 
igen látta az ember. 

A Piski felé vezető úton orosz hadi foglyokat 
kisérő gyalogsággal találkoztam. Az oroszok 
hosszú köpenyeikben alig tarthattak lépést a 
székely bakákkal és szemmel láthatólag nagyon 
ki voltak merülve. 

—• Előre, te kutyafejű tatár! szólt az egyik 
komé, emberét a puska tusával hátba ütvén. 

— Nem szégyenli kend ezt a nyomorult bete
ges embert így megrugdalni? 

— Nem beteg ez, uram! Látta volna csak, 
hogyan egyengette magát, mikor végig mentünk 
ma reggel egy oláh falun. Ott az atyafiaknak 
meg akarta mutatni, hogy még ember a talpán, 
és nem fél a maga árnyékától. 

A fővezért harmadnap találtam meg menete
lés közben. Vezérkari főnöke azonnal bejelentett 
a tábornoknak, ki egy rossz szürke gebén ülve, 
nem a legszivélyesebben fogadott. 

— Hogyan kívánhatnak a magyar urak tőlem 
lovakat! — monda Bem franczia nyelven, mi
után küldetésem czélját elmondtam. 

— Megkaptam a hadügyminiszter parancsát; 
erre még nem válaszolhattam. Kozák lovat adha
tok vagy kétszázat, de ezek nem huszárok alá 
valók. Csodálom, hogy önök nem tudnak az osztrá
koktól lovakat elvenni; pedig Gorgei serege erő-
sebb az enyimnél. Annyi emberrel én már régen 
Bécsbe mentem volna, még pedig ezelőtt másfél 
hónappal. Most elkéstek vele; az osztrákok kivon
ták legjobb katonáikat Olaszországból, és mihelyt 
a czár Galicziából Felső-Magyarországba vonul, 
százötven vagy kétszázezer emberrel, Görgeit egy
két hét alatt megsemmisíti. Én ezt már ezelőtt 
két hónappal megjósoltam, meg is irtam Kossuth
nak, ép úgy mint Görgeinek, de egyik sem hall
gatott meg. Görgei még azt is izente, hogy ne 
törődjem az ő dolgaival. Hanem lovakat, azt tud 
tőlem kérni! Adnék is, ha volna. Lássa, ütegeimbe 
többnyire az osztrákoktól elfogott lovakat állít
tattam. Az ember úgy segít magán, a hogy lehet. 

Bem még egyet-mást kérdezett tőlem, de sza
vaiból azt vettem ki, mintha a magyar sereg 
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viszonyairól, különösen pedig Görgei viselt dol
gairól jól lett volna értesülve. A többek közt azt 
is felemlítette, hogy azon esetre, ha Görgeit az 
oroszok tönkre teszik, ő seregét Oláhországba, 
onnan pedig Törökországba vezetendi. 

— Kossuth nem tud Görgeinek parancsolni, 
ez az egész, — monda Bem lovagló ostorával 
nagyot húzván a szegény szürke fejére, a nélkül, 
hogy csak meg is mozdult volna. 

— Én nem értem a minisztereket, de különösen 
Mészárost, ki, mint régi katona, tudhatná, hogy 
valamely hadsereg fővezére csak úgy lehet hasz
nára az országnak, ha a kormánynak engedel
meskedve, tulajdon akaratját csak a csatatéren 
érrényesíti. 

Mindezeket Bem oly hangon mondta, mintha 
azt akarta volna, hogy szavai egy harmadik sze
mély által a helyes czímhez jussanak. Értésére 
adtam, hogy én, mint csapattiszt, csak nagyon 
ritkán fordulok meg a főhadiszálláson. A minisz
terekkel pedig sohasem érintkezem. A Bécsbe 
való előnyomulást magam is kivihetetlennek tar
tottam, mivel a nagy-sarlói ütközet után az oro
szok már Morvaország szélén, Hradischban 
állottak s esetleg visszavonulási vonalunkat hatal
mukba keríthették volna, mielőtt még a Duna 
balpartján levőcsapatjaink hozzánk csatlakoznak. 
A mi Görgei engedetlenséget illeti, erre nézve 
teljesen osztoztam ugyan Bem nézetében, de 
azzal a különbséggel, hogy a felmerült nehézsé
gekért én első sorban egészen más embereket 
kárhoztattam. 

A tábornok kíséretében levő törzstisztek tanácsa 
folytán, az éjszakát a főhadiszálláson töltöttem, 
nehogy visszafelé egyedül lovagolva, pórul járjak 
valamely oláh faluban. A főhadiszállás ez alka
lommal a szabad ég alatt ütötte fel sátrait: 
Bem utazó-kocsijában szokott hálni, mert heves 
csuzbajokban szenvedvén, a tábori tűz melegét 
el nem birta. Az előőrsi őrszemek felállítását 
mindenkor maga rendelte el, nehogy ezért más 
valakit illessen a felelősség. A kocsi körül 
egy század székely gyalogság őrizte «Bem 
apó., álmát és minden negyedórában jelentés 
jött az előőrsök parancsnokától, melyet a vezér
kar főnöke vagy ennek helyettese intéztek el. 
Két órakor éjfél után három Mátyás-huszárból 
álló őrjárat két erősen megkötözött oláh parasz
tot kisért a táborba. Kémek voltak, kik Frede-
ricks orosz tábornoktól levelet vittek a Deésen 
álló osztrák csapatok parancsnokához. A levelet 
hónuk alatt viaszszal odatapasztva találták meg 
náluk. 

A netán rögtöni szükséges intézkedések el
rendelése czéljából, a vezérkari főnök jónak 
találta Bemet álmából fölkelteni, kinek az olá
hoknál talált levelet átadta. A tábornok egy 
tábori lámpásnál elolvasta a hosszú levelet, mely
nek tartalma, a mint utóbb megtudtuk, az ese
mények tovább fejlődése folytán tárgytalanná vált. 

Néhány perez múlva ismét elcsendesült min
den. Az elfogott oláhokat a gyalogság táborában 
lévő főporkolábnak adták át további rendeletig. 

Bem már kora hajnalban talpon volt s külön
féle csapatparancsnokokat rendelvén magához, 
ezeket szóbeli utasításokkal látta el. 

A főhadiszálláson lévő erdélyi uraktól hallot
tam, hogy a tábornok fontos parancsait több
nyire élő szóval szokta kiadni. Az elindulás 
reggeli 7 órára volt kitűzve, előbb azonban az el
fogott oláhok fölött kellett hadi törvényszéket 
tartani, nehogy az őrizetükre szükséges legény
ség a szolgálattól elvonassék. 

A haditörvényszék szabad ég alatt ült össze, 
dobokra rakott deszkákon, asztal gyanánt egy 
nagy láda szolgált, melyben a főparancsnokság 
irományai és parancskönyvei voltak elrakva. 

Az egész eljárás alig vett egy órát igénybe, 
mert a vádlottak bevallották, hogy öt ezüst 

forintért a kérdéses leveleket, melyek biztonság 
okáért kettős példányban átadattak nékik, az 
orosz tábornoktól továbbítás végett elvállalták, 
azonkívül azt is bevallották, hogy az előtte való 
napon, mint favágók a magyar tábor előtt járva, 
ennek megérkezéséről, az oroszoknak, nemkülön
ben, az osztrák parancsnoknak hirt adtak. 
A hadbíró előterjesztésere, a két oláhot kötél 
általi halálra ítélték; miután pedig Bem az 
akasztásokat utálta, előre látható volt, hogy ez 
alkalommal is kötél helyett, golyóval fog a kivég
zés megtörténni. 

Az itólet természetesen a főparancsnoknak lön 
jóváhagyás végett rövid utón bemutatva. Bem, 
ki az egész idő alatt vezérkari főnökével érteke
zett, azt izente első hadsegédje által, hogy az 
Ítélet ügyében személyesen fog megjelenni a 
haditörvényszéknél. És ugy is lett, mert a tábornok 
nem sokára fölkereste a még együtt ülő urakat. 

— Hadd lássam a delikvenseket, — monda 
német nyelven, Tóth alezredeshez fordulva. Az 
őrök elővezették az oláhokat. 

— Hiszen ezt a két szamarat már ismerem. 
Szebenben Bánffy megbotoztatta őket, a miért a 
németeknek éjszakának idején hírt vittek. Ugyan 
kérdezze meg csak az egyiket, alezredes ur, váj
jon hány botot kapott Szebenben. 

— Az oláh azt vallotta, hogy egyenként 50 
botot kaptak — feleié az alezredes. Ugyanazt 
vallotta a másik oláh. 

— Miután a kezembe jutott levél nékem na
gyon érdekes felvilágosítást nyújt ffeydte német 
ezredes állásáról, a halálos ítéletet ezennel fel
oldom, de az ötven botot harminczczal olyfor-
mán toldom meg, hogy azon esetre, ha még 
egyszer ilyesmire vetemednének, minden további 
szó nélkül főbe fognak lövetni. Az ítéletet föl 
kell előttük még egyszer olvasni, a többit majd 
elvégzik a Bzékely káplárok. 

Nyolczra járt az idő, midőn Bem seregével 
elindult. Bendhez és pontossághoz szokott 
szemeimmel örömmel néztem az egyes csapat
testek felvonulását. A tüzérségnek a pompás 
fogatain meglátszott, hogy a fővezér beczézett 
kedvencze. Minden egyes tiszt a maga helyén, s 
midőn a vezényszavak elhangzása után a trom-
bitó megszólalt, még a legszigorúbb biráló sem 
talált volna emberben vagy lóban hibát. 

Nem igy nézett ki a lovasság, habár a csata
tereken mindenütt derekasan helyt állott. 
A huszárság, — értem a régi huszárság, — zöme 
Erdélyben hamar elveszett. A székelység hősies 
tartása, túlságos és nem mindenkor eszélyes 
erőmegfeszítésekre unszolta őket; de maga Bem 
is abban a nézetben volt, hogy a régi magyar 
huszár mindenre használható a világon, és nem 
egy alkalommal gyalog rohamokra használta fel 
őket. Az erdélyi hadak gyalogsága az öreg urnák 
szemefénye volt. 

— Hol van az a huszártiszt Görgei táborá
ból ? — kérdé Bem, Gosztonyi őrnagyhoz for
dulva, — hadd mutassam meg neki a világ első 
gyalogságát: a székelyeket. Es ebben igaza is 
volt. Mióta az osztrák hadsereg fennáll, soha 
oly égbe kiáltó hibát el nem követtek, mint a 
székely ezredek eltörlésével. Bem székely zászló
aljait még a porosz Nagy Frigyes is megbámulta 
volna. Azóta se láttam oly gyönyörű •ember
anyagot., egy tömegben. Minden egyes emberen 
meglátszott, hogy nemcsak fegyverében, de tulaj- j 
don testi ügyességében és páratlan bátorságában i 
is bízik. Zászlójuk foszlányai arról tettek tanú
ságot, hogy a legénység mindig ott járt, hol a 
halál legrémesebb aratása folyt. 

— Mondja meg Görgeinek, — monda Bem, 
miután az utolsó székely zászlóalj is elléptetett ; 
előtte, — hogy nem irigylem tőle veres-sapká
sait. Ezeknek az embereknek mindegyike egy-
egy hős, «un héros», soha sem láttam őket hát

rálni még a tízszeres túlerő előtt sem, s a kit 
ezek megtámadnak, annak meg kell halnia, ha 
tiz élete volna is! 

A székelyek megtartották osztrák fekete frakk
jaikat a rózsaszínű hajtókákkal, s a világért sem 
akarták a barna honvéd atillákat fölvenni. Bem 
eleinte erőszakolta a dolgot, de utóbb rájött, 
hogy a székely katona sokat tart a külsőségekre, 
és egyelőre csak úgy tartja magát igazi katoná
nak, ha a fehér szíjakat és a fekete fecskefarkú 
frakkot továbbra is megkaphatja. Bem minden 
egyes zászlóalj előtt levette kopott kalapját, és hol 
«jó napot», hol pedig «jó reggelt* kivánt nekiek, 
mit a székelyek harsány éljenekkel viszonoztak. 

Nem hiába panaszolkodott Urbán, — az úgy
nevezett «komisz» Urbán, — hogy a székely 
gyalog-ezredek elpártolása miatt veszett el Erdély. 
Az oroszok soha sem várták be a székelység 
szuronytámadását és csak akkor mozogtak sza
badabban, ha a magyarság soraiban a végzetes 
fekete frakkot nem látták. 

Egy darabig még elkísértem a sereget, de 
kilencz óra felé, a tábornok maga is azt taná
csolta, hogy hazafelé induljak. Gosztonyi őrnagy 
szívessége folytán minden egyes helység nevét 
írásban megkaptam, melyen keresztül bátran 
mehetek. 

A magyarországi és erdélyi hadak közti rop
pant különbség okát sokáig nem birtam megér
teni, mig végre hosszú évek elmultával rájöttem, 
hogy minden sereg typusa többnyire az illető 
fővezér jellegét mutatja. 

Kétséget nem szenved, hogy Bem nagyszerű 
seregét a magyarországi szomorú események 
demoralizálták, és a legnagyobb hiba akkor lön 
elkövetve, midőn a kormány Bemet Erdélyből 
erőnek erejével a magyar sereg élére akarta állí
tani. Oly sereg, a milyen Bem alatt az osztrák-
orosz egyesült csapatokat nem csak féken tar
totta, hanem majdnem minden alkalommal meg 
is verte, soha többé nem lesz együtt. 

Régi honvéd. 

1848/49-KI EMLÉKEK. 
A szabadságharcz emléktárgyainak kiállításából. 

Bem József. 

Bem Józsefet, az erdélyi hadak fővezérét a 
szabadBágharcz lefolyása alatt a szerencse csak 
ritkán hagyta cserben, a miért nevéhez még év
századok múlva is a dicsőség és a győzelem em
lékei fognak fűződni. Ámde mi tagadás benne, 
lángeszű hadi terveinek kivitelét Bem a fegy
verforgatáshoz gyermekkorától hozzá szokott 
népfaj katonáira bátran rábízhatta. 

Bemnek soha sem voltak tanulatlan ujonczai, 
hanem legfeljebb fiatal katonái, kiket két heti 
táborozás után öregebb bajtársaiktól alig lehe
tett megkülönböztetni. 

Hol van a föld valamennyi hadseregében a 
székely gyalogoshoz hasonló katona ?! 

És a góbék Bem apó tört német szavait 
mindenkor megértették, soha őt cserben nem 
hagyták. 

Midőn Oláhországból már az utolsó orosz 
katona is átjutott Erdély földjére, a székelyek az
zal vigasztalták Bemet, hogy a muszkának ott 
künn nincsen rezervája, az itt lévőkkel meg majd 
ők bánnak el. 

Pedig ezek tizenketten voltak egy ellen. Mind
amellett az egyenetlen harcz nem végződött 
csúfosan. A két szövetséges nagyhatalom ka
tonái, az oláh fölkelők pusztításai és a szá
szok alattomos működése, végre óriási küzdelem 
után erőt vettek a sok véres csatában és ütkö
zetben megtizedelt honvédcsapatokon. 

Az erdélyi hadsereg a sebesültek, betegek és 
hadifogságba jutottak kivételével teljesen meg
semmisült. Fegyverét senki sem tette le az el
lenség előtt. 

Midőn Bemei az utolsó órában az összes 
magyar hadak fővezérévé kinevezték, az Aradra 
szorult magyar kormány férfiai nem tudták, 
hogy az erdélyi hadsereg nem létezik többé; 
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Határőrvidéki gyalog katona. (Székely határőrvidéki gyalogos.) 
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Osztrák könnyű lovasok (svalizsérek). Trombitás és tiszt. 

f*lA 

MT, 

Tiszt és közember Hivrbán felsőmagyarországi tót Bzabadcsapatjából. 

H 

Szerezsáu legény és határőrvidéki tiszt. 

Osztrák gyalogosok menetelés közben. 

Orosz gyalogos és doni kozák az invázionális hadseregből. 
Hurbán-csapatbeli legénység a táborban; tót markotányosué. 
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Ifll '\?s : 

•-?'•"' 

Osztrák dzsidás előőrsön. 

Hurbán-csapatbeli legény őrségen a táborban. 

L'Allemand F. Gerascb F., és Heicke József 1849-iki rajzai. 

Osztrák vadászok. 
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viszont a vitéz tábornok sem ismerte a magyar 
sereg helyzetét, és különösen arról nem volt tu
domása, hogy azon időben, midőn Temetvár 
alatt a főparancsnokságot névleg átvette, 250 
ezer orosz és 180 ezer osztrák katonátal szem
ben, a magyar serig, — Komárom őrségét ki
véve, — legfeljebb HÓ eztt emberrel jelenhetett 
volna meg a csatatéren, mihez azonban még 
ama körülmény is járult, hogy ezen haderő nem 
volt együtt, hanem az ország különféle részei
ben egymástól elszakítva állott. 

Bem Temrscárnal nem vette számításba, 
hogy itt egészen más elemekkel rendelkezik, 
mint a minők Erdélyben voltak a keze alatt; 
1 >< mbinazky figyelmeztetéseit pedig teljesen mel
lőzve, a katasztrófa bekövetkezését akaratán és 
tudtán kivul a siettette. 

A dicső mérnék eddigelé ismert sokfele arcz-
képej körött minden.M-tre legjobb azon minia
tűré a.piar.11 festmény, mely az I s i s , Mi-iki 
szabadságharezi emlékek kiállításán látható, és 
melynek másolatát itt bemutatjuk. Kívánatos 
lenne, hogy bem tábornok ezen arczképe a nem
zeti múzeum számára megszereztessék. 

Képek az 1848 49 ki osztrák seregből és segéd-
csapataiból. 

Az osztrák hadsereg egyenruházata és fegy
verzete 1849 óta oly lényeget változásokon 
ment keresztül, hogy némely,tton WöbeU kato
nákat ábrázoló képeken most már alig lehet 

puodai 
Az 1849-ben Bécsben kiadott és most » aza-

badságharcz miiekéinek kiállításán láthat 
pek bemutatják mindazon csapatok alakjait, 
melyek a lm. inumk harezoltak 

Az osztrák kormány unnak idején a lombard-
veteneeei királyság helyőrségeiben leginkább i 
horvát határőrvidéki ezredeltet tartogatta, me-
tyeknek ott jé htttnát is vette. Az ágynei 
erametárok talajdonképen a torok határszélek 
olt dinára állíttattak fel, .le mar azon időben is 
sokbnjtokosottengedetlenségök • becsi iiof-
kriegsrathnak, a miért aztán lámánként az 

•ágból ki is voiüittak. <>i igbtn mai 
napig is emlegetik a horvát katonákat, és sok 
helyen.különösen Mnntua, 1'. -s. hi.raés Legnano 
viil. ken az asszonyok siio gyermekeiket na is a 
• rnxi/i»-kkal ijesztgetik. A hatnrovi.l. ki gya
logság a maga régi szervezetében erteken kato
nai anyag volt. df már mint önálló csapat 
elvesztette kulon jellegét B a töbl 
hasonlít, a milyen példán! a sejntéa határőr
vidéki zászlóaljakból alakult mostani ./<//< 
gyalogezred. kgramc$drok 1849 igbarna,rövid 
frakkot áa kék magyar nadrágot viseltek. II 
kaik többnyin róeaaatinöek voltak. Bem 1. 

ibbb katonái a székely határőrezredek, a 
regi egyenruhát a rózsaszín hajtókával, kevés 
kivétellel mindvégig megtartották : .le sohasem 
volt eset reá. hogy I barna, rövid frakkos taé-
kelyek Urbán vagy Lödén katonái előtt meg
hátráltak volna. 

A császári vada.-.- zászlóaljak és en 
184'.»-ben vontcsövű rövid fegj leiekkel voltak 
ellátva. Galamb-szürke egyenruhájuk M kalap
jaik csak a szabásra nézve változtak. Akkoriban 
csak is tiroli, osehésalsó-ausztriai vadászcsapatok 
voltak m már magvar vadászzászlóaljak 

innak. 1810-ben arány lagkevésvada^zzászlé-
alj harezolt ellenünk. limUrzhi sehogy sem 
akarta őket Olaszországból eli.o hol 
nagy hasznukat vehette. Szélaknánál imn. r 
tönk meg legelőször az osztrák vadászokkal, de 
Aulich Ernő- és Sandor-bakái elől meg kellett 
hátrálniuk. 

Az osztrák gyalog sorezredek felszerelése szin
tén nagy változásokon ment keresztül. A sza-
badságharcz alatt a császári sorgyalogos annyira 
meg volt terhelve, fegyvere oly gyarló és meg
bízhatatlan volt. hogy a könnyű felszereléssel 
mozgó honvéd csapatok e részben nagy előny

ben voltak. Miután a magyar hadseregben négy 
egykori gyalog sorezred (Sándor, Porosz herczeg, 
Wasa, Ernő/ majdnem teljes számban szolgált, 
és felszerelésük, nemkülönben egyenruhájuk is 
nem változott: megkülönböztetésül az osztrák 
gyalogság csákóján kétfelé kiterjesztett fehér 
szalagot viselt, a mint ezt képünkön is láthat
juk. Mindamellett gyakran nagyon sajnos félre
értések fordultak elő, a midőn honvéd csapatok 
ellenségnek vélt tulajdon sorgyalogságunkra is 
tüzeltek, mihez még azon körülmény is járult, 
hogy a német vezényszóhoz szokott honvéd sor
gyalogságnál is mindvégig németül kellett vezé
nyelni. A téli hadjárat alatt, midőn a még ke-
vésbbé barczedzett honvédzászlóaljak helyett 
folyton a magyar ügyhöz pártolt sorgyalogságot 
kellett használni, az elért siker nagyobb része 
csakugyan ez utóbbiakat illette. 

Az osztrák könnyű lovasság — huszár, dzsi
da* és cherauxleger (svalizsén és draijonyos, — 
1849-ben nálunk csak ez utóbbi három fegyver
nem által volt képviselve. A képünkön látható 

niujrleger-ék 1858-ban megszűntek; helyet
tük néhány dzsidás és dragonyos ezred lön fel
állítva, mig a nehéz lovasság: euirassiérek (vér
tesek) helyett a huszárokat és dragonyosokat 
szaporították meg. A kepén látható svalizsér a 
báró Kress táboniok nevet viselő ezredből való, 
melyben a szabadságharcz előtt több jeles lovas
sági tisztünk, u. m. Robonozy Lipót, Pereczi, 
stb. szolgáltak. Az ezred olasz legénységének 
egy rétté hozzánk szegődött; de külön csapatot 
nem képezhetvén, a különféle huszárezredekhez 
lön beosztva. A világosi fegyverletétel után 
Gyulán az oroszoktol gróf — utóbb herczeg — 
Montenuovo Vilmos ezredes a Kress-félesvalizsé-
rekk.l vett. át a hadifogságba került magyar 
csapatokat. Az ezredet Lombardia elvesz' 
után a békeszerződés értelmében fol kellett 
oszlatni és legénysége azonnal olasz hadi szol
gálatba lepett. 

A dzsidások egyenruhája IKV9 óta kétszer is 
megváltozott, jelenleg újra a regi lengyel föve
get viselik, de dzsi.lakat többe nem használ
nak. Magyarországon 1846 19 ben öt 
ezred benzolt ellenünk, mig eleinte a fellázadt 
ráczok ellen. Hlomhi-rgewndw vezénylete alatt, 

hwarzenlxrg herczeg nevet viselő ezred na
gyon dereka- :o,z ilivázió-

üogos és 
most már egészen másképen néz

nek ki, mint 1849-ben. Az orosz gyalogság akko
riban kovás puskát, hosszú, sötétkék darócz kö-

Í itatta durva váaton gatyát viseli ü 
léz, hegyes sisakját csak ritkán tette te, a midőn 

aztán tányéralaku kék tábori sapkát használt, 
reféa Bátyát i fontot pnaka 

nélkül csakis az ily roppant teherhei hozza 
emberek bírták el: de mozgékonyságuk a 

harezban szintén azonsserinti volt. a miért la 
szuronytámada-t nem igen lehetett tőlük várni. 
A szigora fegyelem daczára, in.lv az orosz ima 
zioiiális seregben uralkodott, a gyalogéig, a hol 
esek szerét tehette, még a leghaszontalanabb 
holmit is elvitte es • ipontotta terhet. 

I dóm kozákot kiss. tul/ott semoaeágban 
mutatja a kép, mert idointalan. rosszul gondo
zott és koldus módra tel szerszámozott lovaikon 
kivul. a kozákok maguk is piszkosak és rondák 
voltak, l'askievics berezeg nem panasz
kodott Miklós czároak. hogy az annyim feldi
csért kozákságnak a magyar lovasság ellen 
semmi hasznát sem veheti, sorezre.ljeit padig 
alig tudja fentartani. inert a kozákok nemcsak 

1 hozott zabot és szénát fogyasztottak 
el. hanem a vidéket is teljesen kiéltek, a nélkül. 
hogy ő azt megakadályozhatta volna. 

gVTirországon mintegy kozák volt: 
de nagyobb összeütközéseknél mindig meghát
ráltak, mert a huszárság zárt rohamát ki nem 
tarthatták. Azóta a kozákság sok változáson 
ment keresztül, de az 1876-iki török hadjárat
ban ugyanazon hiányokban szenvedtek, mint 

-ben, esalig hiszszuk. hogy eredendő hibáik
ból valamikor kibontakozhatnának. 

\ képek közt látjuk még Jellaskh hírhedt 
tzerezsánjait, kik a bán főhadiszállásán testőri 
szolgálatra voltak beosztva. Számszerint csak 
néhány száz emberből álló csapatot képeztek. 
Vérpiros, rövid gallérú köpenyük alatt szinten 
vörös, török szabású ujjast viseltek és hosszú 
torok puskával, pisztolyokkal és késekkel voltak 
ellátva. Tisztjeik — haram-basák — a legénység 
soraiból kerültek ki s többnyire teljesen nevelet

len durva emberek voltak, kikkel a hadsereg többi 
tisztjei nem igen érintkeztek. Most már szere-
zsánok nincsenek többé, mert még Radeczky tá
bornagy oly véleményt adott róluk, mely hasz-
navehetetlenségüket bizonyította. Az utolsó 
szerezsánokat 1850-ben küldték haza az olasz
országi seregből. 

A híres pánszláv agitátor Hurbán, valami 
Freyseisen nevű osztrák ömagygyal felső
magyarországi tótokból szintén egy szabadcsa
patot állított össze. Ezeket Guyon Nagy-Szom
batnál alaposan megverte, úgy, hogy az egész 
hadjárat alatt nem tudták magukat többé össze
szedni. Hosszú, fehér darócz szűrt és széles kari
májú fekete tót kalapot viseltek. A csapat tiszt
jei többnyire cseh sorezredekből kerültek oda, 
fegyvereiket Pozsonyból, illetőleg a bécsi fegy
vertárból kapták. Hurbán maga ezredesi rangot 
viselt, míg a csapat katonai vezénylete Freijsei-
sen őrnagyra volt bízva, 

VÁZLATOK 
A FRANCZIA FORRADALOM TÖRTÉNETÉBŐL. 

Második sorozat. 
Egykorú és a l e g ú j a b b f o r r á s o k után. 

H. 
A királyi árvák. 

1795 június 8-án XVI. Lajos idősb fivére, a 
provencei gróf ép Veronában tartózkodott, a 
midőn hirül hozták unokaöcscsének, a Temple fo
goly árvájának halálát. A kis XVII. Lajos végre 
kilehelte lelkét kínzói körmei közt; a proven-
ce-i gróf, ki eddig is a kis király fogsága és 
kiskorúsága alatt «Francziaország régense* czi-
mét viselte: ezzel mint XVIII. Lajos, a trón 
örökébe lépett. Bizalmasával, D'Avaray gróffal 
bezárkózva, rögtön proklamácziót szerkesztett a 
franczia néphez és máskülönben is a legkomo
lyabb előkészületeket tette a Francziaországba 
való győzelmi bevonulásra. Fehér lovat kereste
tett ez alkalomra magának. Foglalkozott a ko
ronázási szertartásokkal, meg akarta titkon ho
zatni Parisból a szertartásra vonatkozó okmá
nyokat, stb. 

N.m sejtette, hogy messze van még az az 
idő, melyben a gondviselés szerepet enged szá
mára hazája sorsa intézéséhen. I j nap támad -
futja meg üstökösszerű pályáját előbb Fran-
cziaország egén, mielőtt a királyság ősi lilioma 
még egyszer hajtást eresztene. De míg ez bekö
vetkeznék, nézzük előbb, hogyan játszódik le 
a forradalom egyik legsötétebb tragédiája, ama 
boldogtalan gyermek életében, kin a politikai 
boszú százados sérelmek keserűségét töltötte ki. 

\. I 798. >v végén Simon varga, bizonyos súr
lódások miatt lemondván a Temple-beli állásá
ról, a községtanács elhatározta, hogy nem tölti 
he ezt az állást, hanem a gyermeket fölváltva a 

ni biztosok gondjaira bizza. Ha eddig 
W l . Le niekei legalább államfoglyok 
gyanánt tekintettek, most közönséges bűnösök
kel helyeitek őket egy sorba - teljes magánfog
ságra szorították, a szó teljes értelmében bebör
tönöztek őket. Hat hónapig és 8 napig maradt 
így a kis Lajos; teljesen elzárva a világtól, vilá-

ag, levegő és társaság nélkül, 1794 január 
19-től ugyanazon év jul. 27-éig; s hogy ez az 
alig kilenczedfél éves gyermeknek halálitéletét 
jelentette, az előre tudható volt. 

Az egymástól teljesen különválasztott testvérek 
egymás helyzetéről mit sem tudtak. XVII. Lajos 
számára Simon varga egykori lakását teljesen 
átalakították s egy szobára korlátolták, melyet 

zárakkal, vasrácsokkal, es vasajtókkal t e t - ' 
tek mindenki előtt megközelíthetlenné. A kö
zönséges, durva élelmezést napjában kétszer-
háromszor egy kis lyukon át nyújtották be a 
fogolynak, egy korsó víz kíséretében, ki a kiürí
tett edényeket ugyanoly módon juttatta vissza. 
Soha tüz a kandallóban, soha egy felgyújtott 
világ. Az ablakok alig engedték az égbolt te
nyérnyi darabját látni, az éjjel rémeit nem volt 
elég elfizni az ajtóval szemben levő tornáczon 
felakasztott lámpa halvány sugara; soha a hat 
hónap lefolyása alatt e börtönt egyetlen egyszer 
sem szellőztették, a fogoly gyermekhez szólni a 
tanács képviselőin kivul mindenkinek tiltva 
volt. 

Különös véletlenből ép XVL Lajos halálának 
évfordulója napja volt az, melyen XVH. Lajos 
rendkívül szigorított fogságát megkezdette. Ez a 
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nap volt kezdete annak a betegségnek is, mely 
a gyönge gyermek szervezetébe a halál csíráját 
olv korán beoltotta. 

'A kis herczeg maga volt kénytelen fölvetni 
ágyát és kisöpörni börtönét. De akár természe
tes hanyagságból, akár eröhiányból vagy csüg-
gedésből, a gyermek nemsokára elmulasztotta 
ezt tenni. Saját nővére írja, hogy lassankent 
elszokott a mosdástól is. Kérni soha semmit sem 
mert, őreinek már látása is megreszkettette, 
inkább lemondott legtermészetesebb szükségle
teiről. 

A Temple főszakácsa, a ki szemtanuja 
volt a gyermek siralmas helyzetének, rend
kívül érdekes felvilágosításokat adott arról 
Simiiii Despréauxnak, XVII. Lajos életét tár
gyszó, ma már felette ritka müvébe leendő 
felhasználás végett. «A fiatal herczeg,— mondja 
többek közt, — nélkülözve a megszokott gon
dozást, undorító tisztátlanságba sülyedt. Kar
jai, lábai, lábszárai rendkívül megnyúltak, teste 
egyéb arányai rovására; három daganata képző
dött, melyekre senki sem fordított gondot; egy 
a keze fején, egy a karon, egy a térden. Ezekben 
csípős, mérges geny képződött, mely fölmarta 
húsát; nyakát valami var-féle emésztette, s szép 
világos gesztenyeszin haja, — úgyszólván, bele
nőtt a genyedö sebekbe. E mindjobban elmérge
sedő és vakarás által felújuló bajokhoz még 
más egyebek is járultak.* 

A gyermek már csak alig emelte a nehéz 
vizes korsót és cseréptálat, melyet mindennap 
bevitt neki a konyhainas. Csak fenyegetések 
által volt rábírható, hogy apathiájából fel
ocsúdva, a használt tárgyakat visszaadja. Ilyen
kor mintegy teljesen kimerülve vonszolta magát 
fekhelyéhez 8 egész súlyával vetette bele ma 
Hónapokon át nem forgatta meg a szalmazsá
kot, sem nem változtatta az ágyhúzatot, bár 
eleinte mindig adtak tisztákat rendelkezésére. 
De miután sem szennyes ingeit, sem harisnyáit 
nem lehetett tőle megkapni, lassanként felhagy
tak a sikertelen kísérletekkel. Még lyukas és 
bepiszkolt ruháit sem volt ereje többé tisztit ni, 
vagy változtatni. Igaz, hogy ebben földagadt 
térde is akadályozta, melyen a szűk nadrág 
minden dörzsölésre fájdalmakat okozott. Elért 
rendesen nem is szeretett fennállni, legtöbbnyin 
kétrét hajolva heverészett kisebbik, bölcsőszerü 
ágyán, a nagyobbbat soha sem vette igénybe 8 
éjjelre sem vetkőzött le. 

Sz.diája lassanként utálatos férgeknek, pat
kányoknak lett tábora. Ezek, s e szoba zugában 
meghúzódó nagy fekete pókok éjjelenként fek
helyét is fölkeresték. Ilyenkor, hogy meneküljön 
undorító érintésüktől, fölkelt, a székre ült, 8 
igy töltötte az éjét, két könyökét az asztalra 
támasztva. Később azonban elmés felfedezéssel 
tudta alvása alatt távol tartani az egereket és 
patkányokat. Húsdarabokkal és kenyérmorzsák
kal megtöltött kalapját letette a földre, s míg 
az alkalmatlan állatok rájártak a kitett hulladé
kokra, bekén hagyták őt. 

Rettentő kép, de a melynek valóságát nem 
kevésbbé drasztikus vonásokkal színezi ki aj 
angouléme-i herczegnő «Emlékiratai»-ban. O 
mondja, hogy fivére ágya hat hónapon át nem volt 
fölvetve, s ez egész idő alatt nem vitték ki szemet
jét sem. úgy, hogy a szobában a dögleletes levegő 
miatt lehetetlen volt tartózkodni. Azután egy 
nő ösztönszerű, bájos fölényével teszi hozzá s 
• Én legalább tiszte voltam; volt szappanom és 
vizem. Magam söpörtem szobámat.» 

Kétségtelen, hogy e borzasztó életmód volt 
az, mely a szerencsétlen gyermek halálos beteg
ségének közvetlen okait előidézte. Kétségtelen, 
hogy e betegség a görvélykór volt; a kérdés csak 
az, vájjon e végzetes kór csiráit nem vitte-e ma
gával a Temple falai közé? Tudjuk, hogy a 
görvélykór csekély kivétellel átörőklődési 

XVI. Lajos elsőszülött fiának, az első dau-
phinnak halála alkalmával fölvett bonezjegyző-
könyvből az Ls kiviláglik, hogy az elsőszülött fin 
halálát Ls görvélykór okozta. Az, hogy a Temple 
árvája mindvégig megőrizte üde, szép arezbőrét, 
nem lehet komoly ellenvetés ez érv ellen, mert 
nyilvánvaló, hogy- számos skrofulózus beteg a 
legszebb arczhőrrel bir. 

Kitől örökölte a gyermek e szomorú családi 
örökséget, nem kutatjuk. De bizonyosnak lát
szik, hogy ennek volt tulajdonítható mind veszé
lyesebb arányokat öltő magábazárkozotteága, 
kedélvi meghasonlottsága is, mely később teljes 

tn ságnak engedett helyet, a m i , — mint 
mindjárt látni fogjuk, — alkalmat adott arra a 
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legendára, hogy Wl. Lajos tiat, a Tenipleból 
titkon megszöktetve, egy néma gyermekkel he
lyettesítettek. 

A thermidor 9-iki forradalom, mint láttuk, 
001 ordutatot vont maga után Fraiuzia-
Orezágközügyeiben. E fordulat nem maradhatott 
a nélkül, hogy ne éreztesse hatását a fogoly 
gyermekek sorsára is A jobb jövő sugara mintha 
betévedt volna egy pillanatra u Temple komor 
kövei közé is ; de csakhamar kiderült, bog 
is csak csalóka fény volt: utolsó remény elloh-
banása, mely nem hagyott maga után egyebet, 

boeoéanél M l . Lajos nenneeétten 
örököse számára. 

Barrat, kit Bobeepiern bukása napján Hen-
riot kezéből kiragadni láttuk a fegyveres erő 
vezényletet, mindjárt másnap fölkereste a Tem-
plet, hogy saját szemével meggyőződjék l -
tekintélyével másokat is n ou, ama i 
latosan terjesztett rágalmak alaptalanságáról, 
mintha a király fogoly gyermekei mar nem vol
nának a Templeban. Látogatása, melynek 
léteit Barnának eddig meg kiadatlan naplója 
nyomán közli Vhoiitrldn*. fontos, mert tel;. 
szavahihető adalékot nyújt a királyi gyermek ez 
időbeli helyzetéhez. 

Csak Marras bizalomkeltő nyájasságn tudta 
kiragadni a gyermeket oltompnltnágáhnl, any-
nyira, hogy felelt az általa hozzá intézett kérdé
sekre. Mikor belepett nyomorúságos refiHájáha. 
azt hitte aluszik, de látva nyitott szamait, meg
kérdezte, miért fekszik bölcsőiében a kényelme
sebb ágy helyett'.' «Mert jobb szentem i g y , — 
felelt a gyermek, — egyébiránt, — tette hozzá, — 
nem mondok rosszat felvigyázóimra.* S igy 
szólva, merően nézett Barrasra s a vele jött 
községi tisztviselőkre. De amaz. kit meghatott a 
gyermek elhagyatott sorsa, a leghevesebben ki
fakadt a szolgáló személyzet hanyagsága miatt. 
s biztatva tette hozzá, a gyermek felé fordulva: 

— Én pedig nem fogom elmulasztani a leg-
erélyesebben panaszt emelni e szoba tisztátlan
sága miatt ' 

Marras látogatásának első eredmény < | 
hogy parancsot adott a kis fogoly sorsának 
könnyítésére, íigy neki, mint nővérének D&t 
gedte a szabadban sétálást, s ezenkívül a ívér 
melle bizonyos I,nun nt nevű felvigyázót, egy 
martiníque-i kreolt rendelt, ki daczára buzgó 
köstársaságias . rzületének, nem volt hozzá 
hetetlen a részvet sugallata előtt 

Ma már tudjuk azonban, hogy, daczára Mar
ras rendelkezéseinek es magának Laurent-neV. 
hibáján kivul. egyetlen egy sem lett megvaló
sítva azok közül a reformok közül, melyeket 
Barras szigorúan meghagyott. Maradt minden a 
régiben. 

Mindazáltal LouretU, a mennyire tői. telt, 
[ legalább igyekezett tisztába hozni u boldogtalan 
j gyermeket. A konyhainassal langyos vizet hoza

tott, levágatta a gyermeknek sebeibe benőtt ha
ját, aztán kimosta sebeit vékony lenrongygyal, 

| nem a nélkül, hogy élénk fáj.laimat ne okozott 
volna a fiatel királyfinak, ki azonban elfojtotta 
fájdalmát, csak olykor adott hangot egy-egy 
felfakadó panasz-jajnak. Majd levágták kon 
melyek csonttá voltak kemény* mak-
161 hemzsegő ruháit levettettek, fürdőt adtak 
neki, tiszte fehérneműt adtak rá, • addig 
mig szobáját rendbe hozzák, az előbb 
által elfoglalt szobába helyezték el, hova 
vas-ágyat tettek be. 

Azután alaposan hozzáláttak a szoba I 
togatasához. A már-már elrohadt ágynemük 
helyett újakat adtak, ágyát mással cserélték fel. 
a vasajtót és rácsot eltávolították, az ablak' 

j több világosságról gondoskodtak. Ezek megtör
ténvén, Laurent a gyerttV knek rongyai helyett 
új ruhát szabatott, - orvost is küld
tek a beteg megtekint*-

Sétáról, mozgásról, levegő változtatásról azon
ban még mindig nem volt -

- á n Laurent mellé még egy 
más felvür rendeltek, Honin nevűt, ki
nek odaadó és jóindulatú szolgálatairól a ké
sőbbi angouléme-i herczegnő is hálás szavakban 
emlékezik meg emlékirataiban. 

Xem sokára azonban a sz< érmek be
tegsége oly végzetes arányokat öltött, bor 
is megijedtek s kötelességüknek ismerték e sza
vakkal adni hírt arról napi jelentésükben : «A 
kis Capet rosszul van.* De semmi intézkedés 
nem történt, ugy hogy harmadnapra már sokkal 
komolyabb szavakban voltak kénytelenek kifeje
zést adni aggályaiknak, ekke forog Te-
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j esélyben.* Kz alkalommal a bizottság a lnies 
j sebészt, J),stiul(-o\ bízta meg, hogy | gyerme

ket orroij segélyben részesítse 
DeeeuA azonnal • lemplebe sietett, hol • kis 

herc.egh.z vezették, kit gondosan megvizzgált, 
s a mernek felvigyáiómak, kik közül Lattrent-oi 
időközben Liisih váltotta fel. meghagy ui. hogy 
a daganatokat időnként alkálival dörzsöljék 
A gyermek bek. tűréssel adta alá magát a I 
lesnek, Másságot, vagy azért mart kelle
metlennek találta, \ag\ ni iul tartott I magi 
gezéstöl. nem \et(. I,e miu.la.ldi lobi. 

D liléitek szeme előtt. Nemi I, \. 
változtatásul egyszersmind, ffl .•» . roi 
Ulg\ inéi v ti hanyatlása ,1 fölvittél 
pi-Aos torony-erkély i. |>. már semmi 

iathatta fel I régŐfi U M B B 
Különben a szánandó teremtés, kii o 

lekötelező modora es lok, érdeklőd 
hamar megnyert, bálás érzelmi U< 1 él bizalom* 

i mai volt eltelve le szemben m.gtörte 
• a konok hallgatást, melyet környezőivel szem

ben tanúsított, s megtörtént, hogy mikor az 
orvos látogatása véget ért, gyermeki ragaszko-
dásssl kabátja -/arnyaim! lógva . '! ..( 
viwatartani. BgJ napon hallván börtöne ajta
ját nyílni, könyörgő hangon esdekelt Mesnult-

: íMe hagyjon el, a mig ezek a gazember, k 
itt lesznek." A derek ember el is követett min
dent betege megmentésére, maga 'I'oinzíl asz-

nj elismeri emlékirataiban, hogy mindig 
i. n. ennek áldozta fel 

nappali nyugalmát 
Május ü'.l-cről '.Hl-ára vezet., éjjel azonban 

DetauU hirtelen súlyos bet. . tt H a 
következő június l e n meghalt. 1 lalíila oka felől 
I legkülönösebb llirek keringtek. Állítottak, 
hogy a mi.it vonakodott a kis ('a|..t.t megmér 
gezni, őt magát mérgeztek meg: vagy pedig, 
hogy miután pa. inból 
la-sii mérget nyújtott, hogy a biiniiek nyomát 
is eltüntessék, öt is méreggel vesztették .1. 
\ egri' egy harmadik versio szerint Mért Ölték 
meg Desault ot, a miért a Temple foglyában 
vonakodott volna a daupbint felismi 

akármint il|J0n B dolog, a bizottság a lksanll 
halalat követő egy hétig n. in gondolkodott he 
I v e t t . - s i t e s e r o l . C S M < 
állapotában egyre fokozódó kedvezőtlen tünetek 
hírére izánta el rá magát, hogy Desault helyébe 
uj orvosi nevez ki l'clletan személyében, d<- a ki 
mindjárt . l-o látogatása alkalmával oly aj
tónak találta a gyermek állapotát, hogy jobb
nak találta a felelősség elbai meg 
egy második orvos kijelölését kérni maga melle, 
a mire nézve íhimiiiiijin orvos kapott m 
bízást. 

Mindaz. B mit a két orvos tahi tett, u n szo
rítkozott, hogy Deeanlt reu 
hagyják s azonkivul, hogy a beteg kissé jobb 
levegőt kapjon: l'rlitav magára vállalta, hogy 
a kapus lakásába viteti tt, melynek ablakai leg
alább kertre nyíltak. A mi ugar, a li 
bok EÖldjéni [ontása annyi idő 
után láthatólag jót tett a szánandó tan ml 
I bár oly gyönge volt, hogy csak szótegokat 
tudott rebegni, mosolyogni próbált íioninra és 
orvosaira. 

Az.ertméga balállal való küzdelem 
napjaiban is megtörtént. ] unt 
egész éjszakákon s a nap egy részén át is ma
g á n hagyták, daczára az orvosok si uek, 
hogy betegápolót adjanak mellé. Meg a halála 
reggelét megelőző éjjel is egyedül aludt, vigasz, 
eeg< 

\ ..Ívkor te. Mindamel-

hozzá, némi könnyűiért tapasztalt I vál
tása után egy fájdalmas emlék fölérzésére a 

írnek nem tud te visszaterteni k 
in megi r? 'Mindig csak 

egyedül, — sóhajtott fel a gyermek, — mama a 
másik toronyban maradt.. 

Június 8-án ilT'.'ö — halála napján,— reg
gel Lasne lépett l>e először a berezeg sz 

/okás szerint hozzá fogott íelo 
<z, miután költették, erej* 
-szakivánkozott az ágyba. A nemsokára rá 

m n Melléten azonnal észrevette, hogy 
tneknek már csak órái vannak hátra. 

nk fájdalom közt hajolt őrei felé s elfojtott 
ahova, a hol n. 

Ezek voltak nt 
tájban, lekívánkozott ágy^ adott Lasne-
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nak. Mikor a karjaira vette, két kezét nyaka 
köré kulcsolva, egy utolsó sóhajt hallatott s 
megszűnt szenvedni. A jó ember mélyen meg
hatott szívvel fektette vissza az ágyra XVI. La
jos fiának hűlt tetemeit. 

A szomorú eseményt 24 órán át titokban tar
tották, még a Temple lakói előtt is. Csak a 
nemzeti konvent elnökét értesítette Gonin azon
nal, de már az ülés végén érkezett, úgy hogy az 
elnök a másnapi ülésre halasztotta a haláleset 
bejelentését. 

De miután valószínűnek látszott, hogy az őr
ség nem engedné kiszállítani a koporsót a Tem-
pleból, a nélkül, hogy fel ne nyissa, ezélszerübb-
nek látták előbb az őrség tisztjeit bocsátani be 
a halottas szobába, hogy saját szemeikkel győ
ződjenek meg a halott személyazonosságáról. 
Mindegyikhez külön-külön azt a kérdést intéz
ték: «Fölismeri-e a gyermeket Capet Lajos 
fiának ?» A felelet majdnem egyhangúlag igenlő 
volt. Következett a jegyzőkönyv felvétele és a 
bonczolás. 

Másnap a konvent a legnagyobb csöndben és 
közönynyel vette tudomásul XVII. Lajos kora 

Az új világ tehát e tekintetben is elhagyta 
Európát. 
Angiiéiban 
Svájczban .:. 
Hollandiában. 
Francziaországban 

1000 emberre 110 távirat esik : 
, « 100 « « 

« 80 « « 
« t 60 « « 

Ausztria-Magyarországban « 28 « « 
Oroszországban ... « « 12 « « 

E helyütt megjegyezzük, hogy a szaporodás 
minden országban észlelhető, csakis az orosz 
birodalom tesz némi kivételt, a mennyiben az 
utolsó öt év alatt (1885—1890) a távírdák for
galmahuszonháromszázalékkal csökkent. A szi
bériai nagy vasút kiépítése után ezen arány 
valószínűleg meg fog javulni, sőt a birodalom 
egyéb részeiben már is változott volna, ha, a 
mint tudjuk, a rendőrség zaklatásai különösen 
Szent-Pétervárott és Moszkvában a közönség na
gyobb részét vissza nem tartóztatná a távirda-
használatától. 

Ezen sajnos körülménynek tulajdonítható az 
is, hogy Oroszországban a telefont csak állami 
hivatalokban használják, mert a rendőrség ma-

forgalmában csakis Franczia- és Olaszországban 
észleltettek, mig a többi európai államokban a 
haladás kissé nehézkesnek mondható. 

Magától értetődik, hogy idővel a távbeszélők 
szaporodása, különösen nagyobb városokban, a 
posták forgalmára nagy hatást fog gyakorolni, 
de mindamellett a közlekedés ezen neme legin
kább a társadalom növekedő művelődése és 
emelkedő jólléte által nyerhet lendületet. 

Kelet-Indiában a posták forgalma a legutóbbi 
rossz termések és egyéb elemi csapások befolyása 
által majdnem tizenöt százalékkal rosszabb lett. 
Hasonló fogyatkozást mutat fel a német biroda
lom 1890-iki forgalma, mig a szegénysége miatt 
annyira ócsárolt Spanyolországban a posták 
tetemes forgalmi szaporulatot jeleztek, mely 
körülmény a politikai viszonyok szilárdulása 
folytán beállott rendesebb állapotoknak tulaj
donítható. 

A szappan és Ü, postajegjiek növekedő kelen
dősége mai napság valamely ország anyagi 
viszonyainak javulását jelezi. 

Szerezsán tiszt. (Harain basa.) Szerezsán legénység a táborban. 
KÉPEK AZ 1848/49-KI OSZTRÁK SEREGBŐL ÉS SEGÉDCSAPATAIBÓL. — Heicke József 1849-iki rajzai. 

halálát. A részvétnek, szánalomnak egyetlen 
hangja sem volt hallható. 

Harmadnap a kora reggeli órákban csekély 
számú gyászkiséret vonult a Templeból a Cor-
derie, Bretagne, Popincourt, stb. utczákon át a 
Sainte-Marguerite temetőbe, a hol minden cze-
remónia nélkül, teljes csöndben örök nyuga
lomra helyezték a sokat szenvedett gyermeket 
a közös sírhelyen, tíz éves és két hónapos 
korában. (Folyt, köv.) 

TÁVÍRDÁK E S POSTÁK. 
A távírda használata úgyszólván naponta 

nagyobb kiterjedést nyer és jelenleg már oly 
országokban van leginkább alkalmazva, melyek
kel ezelőtt másfél századdal még a vadon fogal
mát jelezték. 

Míg az éjszak-amerikai Egyesült-Államokban 
évenként 43 millió távirati sürgöny lesz feladva, 
mely szám 1890-ben húsz százalékkal megsza
porodott, addig az aránylag sokkal gyérebb la
kosságú Ausztráliában száz emberre átlagosan 
kétszáz távirat esik, mi leginkább azon körül
ménynek tulajdonítható, hogy itt a távirati díj
szabás a lehető minimumra leszállíttatott. 

gánosok számára annak berendezését csak 
kivételesen engedélyezi. 

A posták forgalmában, kevés és csekély kivé
telekkel, Angliában és ennek gyarmataiban a 
«netovábba határaihoz értek. Olcsóság dolgában 
Anglia legelői jár. 

A posták jövedékét csakis eszköznek tekintik 
az ipar és kereskedelem emelésére, mely réven 
a posta túlkiadásai tízszeresen megtérülnek. 
Londonból Yokohamába egy levéljegy ára csak 
három pennyvel drágább mint Londonból Edin-
btirghba, mely utóbbi tétel magában véve már 
nagyon csekély. 

Legtöbb gond fordíttatik azonban a posták 
minél gyakoribb közlekedésére, mi leginkább a 
vasúti vonatok igénybe vétele által eszközöltetik. 
Minden közlekedő vonaton levelek és posta
darabok továbbíttatnak, sőt legújabban a gyors 
tehervonatokon is találunk mozgó postakocsikat, 
melyek bizonyos állomásokon a küldeményeket 
felveszik és leadják. 

Mindamellett az angol közönség még most is 
sokalja a levelek viteldíját és nem múlik parla
menti ülésszak, melyen a posták drágasága 
szóba ne kerülne, habár, a mint említettük, e 
tekintetben már a minimum határáig eljutottak. 
Nevezetes, sőt rohamos emelkedések a posták 

EGYVELEG. 
* Az angol nyelv tudósok számítása szerint,. 

Darwin műveinek megjelenése óta tisztán az álla
tok leírását tekintve, mintegy 20.000 szóval gazda
godott. 

* A párisi gyermekek a Tuilleriák kertjében levő 
kis tavon eljátszották a franczia hajóhad tisztelgését 
az oroszoknál. A tó két végéről orosz és franczia 
zászlókkal díszített apró csónakokat eresztenek el s 
nagy ujjongást művelnek, midőn azok a tó közepén 
találkoznak. 

* A hóhér ünnepeltetése mindenesetre ritkaság 
számba mehet. Hobart város polgárai Tasmaniában 
mindamellett felirattal és értékes emléktárgygyal 
tüntették ki hóhérjukat, ki 200-nál több kivégzést 
vitt véghez s egyetlen esetben sem csinált hibát. 

* A kellemetlen letelepülők ellen Ohió egyik 
községének törzslakói azt a módszert használták 
hogy addig lövöldöztek rajok vizipuskákkal, mig meg
szöktek. 

* Fortis nevű új robbanó szerrel tettek kísér
letet Liége belga városban szakértők jelenlétében. 
Ez a robbanó szer állítólag rendkívül felülmúlja 
mindazt, a mit eddig e nemben feltaláltak és alkal
maztak. 

* London területe jelenleg valamivel nagyobb, 
mint Paris, New-York és Berlin területének nagysága 
összevéve. 
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SZÉCHENYI-EMLÉK A SVÁBHEGYEN. 
A főváros legkiesebb és legkedveltebb kirán

duló-helye: a Svábhegy, hatalmas lépésekkel ha
lad elő a kultúrában. Lankás oldalain, szellős 
tetőin évről-évre mind több villa épül, s ezekben 
mind több olyan család nyaral, mely azelőtt a 
külföldön költötte a pénzét. S ezzel karöltve ha
lad a Svábhegy rendezése és csinosodása. A 
Budapest hegyvidéki turista-társaság, melynek 
élén Mérő János áll, első sorban buzgólko
dik azon, hogy e természeti szépségekkel any-
nyira megáldott hely gazdag legyen építészeti 
és művészeti kincsekben is. Alig két éve, hogy é 
társaság buzgolkódására felállították a báró 
Eötvös József szobrát, a napokban emléket 
állítottak a legnagyobb magyarnak, gróf Széchenyi 
Istvánnak. A leleplezési ünnepélyről már számot 
adtunk és ezúttal képünkön bemutatjuk magát 
az emléket és a leleplezési ünnep egy részletét. 
A szobor Stróbl Alajos, kiváló szobormüvészünk 
alkotása. Férfikora delelőjén örökíti meg Szé
chenyi nemes vonásait s az erezet bevonó sötét
zöld patina bizonyos antik-jelleget kölcsönöz a 

maradtam, a mint most is vagyok, melyről való 
tudósításom a te borzasztó aggodalmaid miatt 
megroncsolt szivedet örvendeztesse meg, s 
ereidben vidámabb keringésbe hozza lázas vére
det. Többi szerencsétlenségeimen búsulásnak ma
gad ne add, nehogy az által egészségedet rontsad, 
sőt rajtok meg se ütközzél, mivel azt ki nem 
lehetett kerülni. A jó Isten, ki életünknek kedvez, 
megáld még, ha nem zúgolódunk, és talán a 
a Haza is, ha nyertes lesz, nem vonja meg sege
delmét, de anélkül is, elég vigasztalásom s kie
légítésem lesz az, ha, a mit forrón óhajtok, di
csőségesen kivívja szabadságát. Bezzeg, én is 
iszonyú aggodalomban voltam miattad, tudván 
hogy egészségtelen vagy, s mennyire le szoktak 
verni tűnődéseid, de mégis ezer hálát adtam 
Istenemnek, hogy szerencsésen Sepsére elküld-
hettelek, mert ott gyengeségedben is ápoló 
kezek közt voltál, holott ithon a rombolásokban 
szörnyet halhattál volna fiacskáiddal együtt; 
nekem pedig az Isten oly bátorságot és erős lel
ket adott, hogy lelki éberségemet egy perczig 
sem vesztettem el, s a zivatar elmultával csen
des nyugalomban maradtam és nem jajveszékel-

250 váltó forintokat adtam, gondolván, hogy ez 
lesz tőlem utolsó segedelmezése. 

19 januárii megindult a katonaság. Lajost, 
Krób Károlylyal együtt, maga kocsiján Isten ne
vében és áldásával elbocsátottam; szinte Józsi 
fiamat az nap elbocsátottam Zomborba, hová 
neki menni kelletett a vármegye tisztjeivel, en
nek is szükségei fedezésére adtam 100 váltó fo
rintot. Ekkép helységünk árván magára ha
gyatott. 

20 januárii a pinczébe egy nagy üres hordóba 
hordattam a zsiradékokat, szalonnát, minden
féle fehérruhákat, abroszokat, szalvétákat, s 
vászonféléket, melynek tetejére fedezetül vörös 
répát raktam. Még ily hamarjában nem vártuk a 
ráczokat. Azonban 200 váltó forintomat a pin
czébe egy bögrében elástam, 100 váltó forintot 
magamnál hagytam, melyből 4 helyre dugtam 
öt-öt pengő forintokat húszasokban rejtekhelyre, 
20 pengő forintot ausztriai banknótokban, az 
ágyam fenekére rejtettem. Ezen intézkedésem 
reám nézve nagyon hasznos volt, mert midőn 
a rabló ráczok csoportonként egymás után há-

I zamba tódultak, pisztolyokat, puskákat és hand-

A SZÉCHENYI-EMLÉKSZOBOR LELEPLEZÉSI ÜNNEPELVE A SVÁBHEGYEN. 

Erdélyi M. fényképei után. 

A SZÉCHENYI-EMLÉKSZOBOR A SVÁBHEGYEN. 

szobornak, melyet még jobban kiemel a fehér 
terméskőből készült fülke. Nemzeti öntudatunk 
ébredésének kedvező jeleként tekintjük, hogy a 
legnagyobb magyar dicsőségét immár két ércz-
szobor hirdeti a fővárosban.  

EGY LEVÉL 1849-BÖL.* 
Uj-Verbász 18-dik May. 1849. 

Kedves lelkem nőm ! Ezer halál veszedelmei 
közül, melyben a rabló rácz csapatoknak hely
ségünkbe történt berohanása alkalmával fo
rogtam, csak jó Istenem kegyelme által szaba
dultam meg. Tökéletes épségben és egészségben 

* A napokban a jelenlegi sepsei lelkésznél, Boldizsár 
Lajos urnái levén, atyja érdekes irományai közt egy 
1849. évben kelt, sok tekintetben érdekes levelét talál
tam Kármán Pál volt újverbászi lelkésznek, melyet 
nejéhez küldött, hiven leirván benne az akkori esemé
nyeket. A mostani tulajdonos szívességéből hiven le
másoltam az említett levelet, s megküldöm a tek. 
szerkesztőségnek, hogy közölje becses lapjában. Talán 
ezen levélben is lesz olyan, a mit a történetíró fel
használhat és ama viszontagságteljes időszaknak minden
esetre jellemzésére szolgálhat. Meg kell említenem még 
azt is, hogy a levél irója Kármán Lajos Budapesten 
lakó ügyvéd úrnak édes atyja volt. 

Herczeg-Szőllős 1891 aug. 2.x. 
Kulcsár Sándor ref. lelkész. 

tem, sőt a prédáiási nap éjszakáján, — elszökvén 
minden cselédeim,—magam egyedül szobámban j 
csendesen alhattam, annyira megnyugodtam az j 
Isten rendelésében, miben a megnyugvást neked 
ia szivedre kötöm. 

Leveledet Sepséről megkapva, arra postán 
tüstént válaszoltam, melyet még meg is kap
hattál, de többé már irnom nem lehetett, 
mert a postajárás egészen megszűnt. Most má
jus 13-án költ leveled Gábor sógorhoz jutott, j 
ki is azt nekem megküldötte kanalisi közlekedés 
Utján; ma érkezett a levél hozzám, melyre tüs- | 
tént válaszolok, azt Gábor sógorhoz küldvén, j 
azon utón melyen leveled hozzám érkezett, 
mert még felétek tőlünk posta nem jár. 

Most már kezdem a történeteket rajzolni. 
Folyó év 18-dik januárius napján megtudtuk, 
hogy másnap, azaz 19 januárii az egész katona
ság tőlünk eltávozik Szeged felé. Lajos fiam 
tüstént a generálishoz ment, kitől uti levelét 
kivette, hogy mehessen a katonasággal együtt 
zászlóaljához, Debreczen felé; Krób Károly is { 
hozzá csatlakozott s Lajossal együtt elment, I 
hogy ő is szolgálatba áll Lajos zászlóaljánál. A 
generális Lajosnak úti levelébe mindenütt ingyen 
forspontot rendelni kegyeskedett, én tiszti ruhára j 
s minden egyéb szükségeire Lajos fiamnak 

sárokat ellenem szegezvén, pénzért zsaroltak, ha 
nem adok mindegyik külön csoportnak valami 
pénzt, bizonyosan megkínoznak, vagy talán 
agyon is lőnek, ezért, hogy a házból el nem sza
ladtam, minden testi hántástól megmenekültem, 
a feketicsi pap pedig, kinek házát a ráczok szin
tén rabolták, és ő a rablás közben házából meg
futamodott, a rablóktól, kik őt nyomba kergették, 
agyon lövettetett. 

21 januáriusban, vasárnap, a templomból 
híveink kijővén, a szent-tamási ráczok, más 
falubeli csőcselék néptől is kisértetve, helysé
günkbe tolulnak egy szent-tamási pap és egy 
szerviánus kapitány lóháton vezetvén őket a 
falu házáig, hol a pap német nyelven a népet 
megszólítja, mondván; ne féljenek semmit, és ne 
szaladjanak el, mert legkisebb hántások sem fog 
lenni, ők csak azt kívánják, hogy a császárt és 
az ő vajdájukat ismerjék el uroknak, s nekik 
hódoljanak, kik is ide s tova nyargalván, min
denfelé azt hirdették, s a népet ezzel ámítván, 
otthon tartóztatták. Azonban el volt már nálok 
Szent-Tamáson végezve, hogy Verbászt kímélet 
nélkül kirabolják, minthogy ott történtek az 
akasztások s Verbász felől okozott nekik a ka
tonaság legtöbb károkat. Mig a pap minden felé 
a békességet hirdeti, már a nép csoportonkén 
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tódult a házakba rabolni. Én keresztelés miatt a 
templomban késvén, midőn a házamba érkez
tem, már ott találtam egy rabló csapatot, mely 
pisztolyok ijesztgetéseivel tőlem pénzt kivánt, 
hiában mondtam, hogy én pópa vagyok s most 
jövök a templomból. Nekünk az mindegy, — 
mondák, — csak pénzt ide, mert meghalsz! Oda 
adtam nekik 5 pengő forintot, azt elvévén, az 
almáriomokat felnyitják, minden ruháimat ma
gokkal elhurczolják, még ócska palástomat is, 
sőt a rajtam lévő jó kaputrokkomat is lehúzzák 
s a helyébe más, ócskább kaputrokkomat adják. 
Ez a ragadománynyal elment, de tüstént más 
csoport érkezett, mely szintazon fenyegetések
kel pénzt zsarolt, ez is 5 pengő forintot kapott 
a mellett a szobákból az ágyruhákat felpakolván, 
magával vitte. A 3-dik csapat is megjelent, 
megkapván ez is 5 pengő forintját, kezdett 
tovább kurkászni, minden fiókokból kiszórta Írá
saimat, könyveimet, kezéhez jutott a borotvám, 
bonnéröm, peneczilusom, a magam és eklézsia 
pecsétnyomója; az eklézsia ládáját felhasogatta 
minden pénzt belőle elvitt, 3 kannát, mind a 
két kelyhet, az kasokat széthányta, részint 
eltépte, továbbá a mit még csak a szobákban ta
lált, tükröket, órát, stb. mind elkotrotta. Utána 
nyomba jött a 4-ik csapat, jóllehet ennek is ad
tam 5 pengőt, nem találván már semmit a szo
bákban, a képeket összetördelte és 3 széket; majd 
a speisznak, onnan a konyhának ment, s azokat 
tisztán kiürítette. Végre jött 3 kaputrokkos uri 
forma ember, hosszú puskákkal, pisztolyokkal, 
ezek mind szent-tamási prókátor emberek voltak, 
kik velem jó németül és deákul is beszéltek, s 
minden pénzemet kiadatni kívánták, mert a pap
nak, — ugy mondák, — sok pénze van, különben 
halál fia lennék, s ha ezt megteszem, ők engem to
vábbi rablástól meg fognának menteni. Velők 
volt egy 4-ik szervianus buli basa, mintegy 
hadnagyi tiszt, ki pallosát kihúzván, átszúrással 
fenyegetett. Csudálatos, mily bátorságom volt, 
legkisebbé sem ijedtem meg tőlük, bármit végez
zen az Isten felőlem, kiadtam nekik a 20 forint 
banknótámat, ágyam fenekéről elővévén, mond
ván, hogy a többi pénzemet már az előbbeni csa
patok mind elvitték, ez az utolsó maradékom. 
Majd azután erős czenzurára vontak, hogy én a 
vármegyei tisztekkel tartottam, mint utálatos 
magyar, és hogy velők komitéba is voltam, velők 
tanácskozván a szerbek romlására. Mindezekből 
annyira kitisztítani magamat, hogy miután még 
folytonosan még több pénzért zsaroltak, elő
terjesztvén nekik csekély jövedelmemet, monda 
egyik: Isten neki, hagyjuk el az öreg papot, sze
rencséje, hogy valódi vádat nem tudunk ellene, 
mert különben rosszul járt volna. Azzal elmen
tek. Már esteledni kezdett, akkor a rabló csapa
tok, embereinknek minden lovaikat s marhái
kat elhajtván, házaikat kirabolván, visszafordul
tak a ragadmánynyal Szent-Tamásra, helységün
ket üresen hagyván, az én 3 bitang lovaimat is 
elvitték, de marháimat itt hagyták és a magam 
tulajdon ágyát. Ezen utolsó látogatása a kaput
rokkos rablóknak .cselédeimet megijesztette, mert 
Ők elszöktek és Cservenkára vonultak, igy ma
gam egyedül háltam az üres szobában. 

Másnap, 22-ih januáriusban, ismét bevonul
tak a szerbek helységünkbe. Kula felé menendök, 
de már most rendes katonaságuk is jött, a csajká-
sok tisztjeikkel együtt és a szerbeknek komitéja 
vagy elöljáróik, kik közt volt a karloviczi és belg
rádi proto-pópa, kik a további rablást kemé
nyen megtiltották. A proto-pópáknak szerencsét
lenségemet elpanaszoltam, kik mondák, hogy a 
verbászi rablástól a népet vissza nem lehetett 
tartóztatni, és engem azzal biztatnak, hogy ha 
szerencsésen bevégzik ügyöket, nekem a szerb 
komité minden káromat visszatéríti, kihez majd 
folyamodnom kelletik, kik is itt hagyván egy tisz
tet egy kompánia katonasággal — bátorságnak 
okáért, Kula felé indultak, azt meghódítandók. 

Verbásznak szerencsétlenségét meghallván a 
többi német helységek, azonnal Kulára siettek 
a szerb komitéhez, mely is jó darab ideig ott 
tartózkodott; hódolatukat a szerb nemzet iránt 
benyújtván, ez azt eredményezte, hogy ő reá-
jok hadisarcz több ezer forintig kivettetvén, 
minden rablástól megmenekültek, így Kis-Kér is, 
hol a lakosok egy fillér kárt se szenvedtek, vöm 
is minden kárvallás nélkül maradt, sőt neki a 
szerb beteg katonákat gyógyítani kelletett, kine
vezvén őtet tábori orvosuknak. Az alatt, hogy a 
szerb komité Kulán ült, történt, hogy Sarok 
szolgabíró esküdtjével Hódságra ment, a hód
ságiakat valamely hanyagságukért megfenyí

tendő, mikor ,már a hódságiak a szerbeknek 
meghódoltak. Épen hetivásár volt ott, melyre 
igen sok ráczok vonultak, Fitos István öcsém, 
ki anyját látogatni volt, valahogy Sorokhoz 
csatlakozott és még más 3 kincstári tiszt. Sorok 
a hódságiakat szidja, piszkolja, azok ellene fel
bőszülnek, a ráczok segítségével mind a 6-ot 
megfogják, Kulára küldik a szerb komitéhoz, 
mely is őket elitéli. Sorok szolgabíró esküdtjével 
és szerencsétlen Fitos István öcsém, mind a 
hárman Kulán felakasztatnak, a 3 kincstári 
tisztek pedig agyonlövetnek. 

Míg cselédeim távol voltak, Stéhlo Andráshoz 
— kinek a rablásból élelmi szerei megmaradtak, 
— jártam ebédre, ott is háltam. 4-ed napra cselé
deim visszatértek, kikkel ismét magamnak fő
zettem, maradván a pinczében elég eleségem. 
Bátorság okáért, — miután Jóska 4- ed nap múlva 
ismét végképen elszökött, — Lizi szolgálónak 
bátyját magamhoz vettem. 

így töltöttem el két hónapot a szerbek uralma 
alatt, mely idő alatt semmi veszély nem ért, 
mert a szent-tamási papnak, Eadanovicsnak 
(ki az előtt ó-verbászi pap volt) fia rendeltetvén 
hozzánk komissáriusnak, ez helységünket min
den veszélytől megmentette. Történt azonban, 
hogy egy ízben egy nagy szerb csapat vonult 
helységünkön keresztül, Zombor ostromlására, 
kik közül 4 valóságos szervianus katona fegyve
restől házamba betoppan, tüstént tőlem enni 
és inni kérnek. Szerencsémre volt egy sonkám 
megfőzve s friss kenyerem, bort is hozattam és 
traktáltam őket, azonban egyik nem evett son
kát, mivel, — mint a többiek mondák, — 
valóságos török volt, tehát túrót kért s azt ka
pott is. Midőn már jóllaktak, már pénzt is sür
gettek tőlem. Szerencsémre az ifjú Eadanovics 
a faluházától észrevette a szerviánoknak hozzám 
való bejövetelét, végezvén szorgos dolgait, tüs
tént átrandult hozzám és a szerviánokat tőlem 
elűzte. 

Most a ráczok Zombort bevévén, az egész 
Bácskát meghódították, Szabadkát kivévén, majd 
az ellen fordultak, de Bajmoknál.a mieinktőlnem 
sokára azután Futaknál is csúnyául megveret
tek, így szétszakadozván a ráczok ereje, egyszer 
csak halljuk, hogy 24-ik martii Ptrczel Móricz 
tábornok táBörával Szeghegyre érkezett. 25-ik 
martii berukkol helységünkbe, 26-ik martii 
tovább halad Pétervárad felé, hogy ezt a fontos 
várat az áruló schwarzgelb tisztektől kitisztítsa, 
és azt, mindenféle eleséggel ellássa. Ennek halla
tára Ó-Verbásznak majd minden népe Szent-Ta
másra takarodik, de még sokan maradtak otthon, 
kik közül némelyek még katonáinkra is lőni mer
tek Ó-Verbászon keresztül mentekben. Erre kato
náink felbőszülvén, kiket elől-utól találtak rá-
czokat 0-Verbászon, asszonyokat, gyermekeket 
sem kiméivé, mind lekonczoltak, valami 200-at. 
Most helységünk ismét katona nélkül maradt, 
féltünk a ráczok boszújától. 

27-ik martiusba reggel már jókor, kezdettek 
embereink hurczolkodni Kuczura felé. Mi sem 
tartván többé tanácsosnak itthon maradni, elvé
geztük Scultéty barátommal, hogy mi is Kuczu-
rára vonulunk. Julis szolgálóm még 26-ik mar
tiusba a katonák után tőlem elszökött. Lizi szol
gálómat Torzsára utasítottam Poorékhoz. Scul
téty barátom tehát 27-ik martius délelőtt 10 
órakor egész családostól 4 kocsijával megindult 
Kuczurának, engem is vivén magával, hol meg
szállottunk az evangélikus papnál. Azon nap 
délután 4 órakor hozzák a hírt a futamodok, 

I hogy mind Kula felől, mind Ó-Verbász felől be-
i rohantak a ráczok helységünkbe, már ugyancsak 
\ rabolnak, öldökölnek és gyújtogatni kezdenek, 
! a lángok emelkedtek, és egész éjjel, még másnap 
i délutánig égett helységünk. 28-ik martiusba, 
i másnap még Kuczurán tanyáztunk délutánig, 
| de hallván, hogy a kuczurai oroszok rácz szelle-
| müek, azt ,is, hogy Perczel tábornok seregének 
| egy részét Ó-Kéren hagyta, mely egész Kis-Kérig 

czirkál. 28-ik martii délután Scultéty bará-
rátommal által mentünk Kis-Kérre, úgy végez
vén, hogy ott bevárjuk Perczel tábornoknak 
egész seregét, azzal együtt vándorlunk Szabad
káig, onnan Halasra, mivel az a hír volt, hogy 

1 Perczel bevégezvén dolgát Péterváradon, sere-
I gével Szabadkára visszavonult. 

30-ik martii megérkezik Kis-Kérre Perczel, 
31-dikén megindítja táborát. Mi vele vándorlunk, 
Verbászon keresztül vonulunk: Scultétyval ko
csinkról leszállva, megtekintjük parochiánkat, 
s látjuk, hogy templomaink és parochialis há
zaink, sőt az én magam háza is a tűztől épség

ben maradtak, de házunk ajtajai be voltak tör
delve, a mi elvinni való volt, elvitték. Tőlem a 
házból már keveset vihettek, csak a magam ágy
ruháját, de a pinczeajtót is feltörték, a hordóban 
lévő portékáimat elczipelték, marháinkat és disz
nóinkat elhajtották, tőlem 8 darab marhát, 
13 disznót, Scultétytól 22 darab marhát, 25 disz
nót ; padlásainkat fel nem törték, s gabonáink 
épségben maradtak. Kivonulunk Verbászról a 
tábor után, (minthogy Perczel titkait senkinek 
fel nem fedezi), a helyett hogy Szabadka felé 
mennénk, vezettetünk a legelőnknek, mindenütt 
a szőlők irányába s Kulára a dombról a serház 
irányába leereszkedünk. A kulai ráczok észre
vették Perczel irányát, seregestől már el is ira
modtak ; a kik ott maradtak kiprédáltattak, s fel-
konczoltattak. Ezen éjjel Kulán egy ház udva
rában szalmán, a szabad ég alatt háltunk. 

Másnap, 1 ső ápril, Perczel tábornok nekünk 
mégis azt az intést adta, hogy menjünk Szeg
hegyre, bátorságban lehetünk, mert már oda is 
katonaság vonult be, s ott várjuk be a történen-
dőket. Bementünk Szeghegyre azon nap dél
után, hol a papnál jó szállásunk volt, és hova 
már mintegy 3000 emberből álló seregünk be
rukkolt. Másnap 2-ik ápril ez a sereg megindul 
Szeghegyről, azt se tudja hova és Szent-Tamás 
alá vezettetik, hol tábort üt. Perczel is az nap 
5000 népével Kuláról megfordul és Kis-Kérre 
telepedik. 3-ik ápril reggel 6 órakor Kis-Kér és 
Verbász felöl megtámadja Szent-Tamást, egy
nehány óráig ágyúztatja, délelőtt 10 órakor ro
hammal beveszi, felgyújtatja, porrá égeti és 
mindent, ki el nem futhatott, lekaszaboltak Ek-
kép ő a ráczok bevehetetlennek kürtölt erős
ségét 8000 emberrel beveszi, lerombolja, a mit 
az előtte való hüségtelen vezérek 30 ezer em
berrel bevenni nem akartak. 

4-ik ápril Szeghegyröl visszatérünk Verbászra, 
hol új káromat találtam. A ráczok ugyanis 
2-szori prédáláskor pinczém ajtaját feltörvén, 
abból csak a nagy hordóban lévő portékáimat vit
ték el és egy két akós hordót fehér borral, egy 
5 akós hordó még tele volt sepsei finom borral, 
azt észre nem vehették, s ott hagyták. Perczel 
táborának az utolsó csapatja 2-ik ápril Verbá
szon hált, mely olyan mozgó sereg volt, mint a 
nemzetőrség: kicsapongó nép, mely ellenséget 
szintúgy mint barátot prédál. Ezek közül néme
lyek betekintettek a feltört pinczémbe, észre
vették benne az 5 akó bort, utczu neki, csapra 
ütötték, a bort edényekben elhordták, nagyobb 
részét pedig a pinczébe folyatták; ekkép ellenség 
és barát minden boromat egy cseppig elko
bozták. 

5-ik áprilisban szobámban egyedül dolgozga
tok, s betoppan hozzám Józsi fiam. O Zomborból 
a ráczok elől a vármegye tisztjeivel együtt elira
modott, Halasig jutván, onnan Kecskemétre 
ment Palihoz; Kecskeméten alig pár napig tar
tózkodott, egy lovasberényi embert talált ott, ki 
valamit árult, azzal Lovasberénybe elment, és 
ott tartózkodott Lajosnál, vagy másfél hónapig; 
onnan ruháit, ágyát és pénzét magához vévén, 
szerencsésen visszaért Kecskemétre, hol ismét 
egy feketicsi emberre talált, a ki őtet hozzám 
szállította. Pénzét Palinál hagyta, kit egészsé
gesnek és megelégedettnek talált. Lajosról is azt 
a hirt hozta, hogy él és egészséges. Némely 
Kecskemétre hazatért katona ifjak mondák ezt 
neki, kik Lajossal szolgáltak, kik még azt is em
lítették, hogy Lajosnak magának van kocsija és 
két szép lova. Ugyanezt én magam is hallottam 
Scultéty Pistitől, ki most haza jővén, mint ki
nevezett hadnagy, ma épen nálam volt, és be
széli, hogy Lajossal április elején együtt volt, s 
vele többször kocsikázott tulajdon equipagéján, 
de azután egymástól elváltak, és most nem 
tudja, merre van Lajos. Kis-kéri vőm épen el
jött hozzám, hogy Józsi fiam megérkezett és ő 
Józsit magához vitte, hol tartózkodjon, mig al
kalmaztatása leend. Józsim látván, hogy ágyban 

i szűkölködöm, két vánkosát és egy paplanját ná-
j lam hagyta, ruháit magával Kis-Kérre vivén. 

Azonban mit csinál Józsim, nem remélvén 
I mostanában alkalmaztatást? Kis-Kérről Ujvi-
I dékre megy, ott találja Perczel Móricz táborno

kot, felkeresi és megkéri, hogy őtet táborába va
lami hivatalra alkalmazza; ki is megértvén tőle, 

i hogy az én fiam, (mivel már engem az az úr 
í Verbászon megesmért), hogy prokátori ember 

és már a vármegyénél szolgált, kegyes volt a 
tábornok úr Józsi fiamat tüstént tábori élelme
zési biztosnak kinevezni, hadnagyi ranggal és 
fizetéssel és őtet a főbiztos mellé segédül rendelni. 
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Most már Perczel táborával egész Bánátot 

bejárta, 15-ik májusban én Kis-Kéren lévén, a 
te neved napodat kedves, és gyermekeimnek la-
kadalmi napját ünnepelni: Józsi fiam délután 
betoppan hozzánk egészségben és jó kedvvel. 
Ugyanis Perczel tábornok meghódítván egész 
Bánátot, onnan újra Bácskába fordult hogy 
a csajkás kerületet is meghódítsa, hová min
den megfutamodott ráczok összegyülekeztek, 
s hatalmasan sánczolják és védeni készül
nek magokat Perczel ellen. Ezen kerületnek 
meghódítása biztosíthat bennünket csak a rá
czok további dulongásai ellen. Józsi 15-ik 
májusban Szeghegyen volt Perczel tábornok
kal, hol a tábor rostokolt egy-két napig, és ez
alatt rándult Szeghegyről Kis-Kérre, s onnan 
aznap vissza fordult velem Verbászra, onnan is
mét Szeghegyre. Mondja, hogy neki jól van 
dolga, ő ütközetbe soha se megy, hanem főnö
kével a főbiztossal, mindig távol van az ütkö
zet helyétől egy mérföldnyire, s onnan intézik 
el a tábornak élelmezését. Élelmezési szerekkel 
bőven el vannak látva és nekik magoknak leg
kisebb fogyatkozások sincs; a mikor akarja, ott 
hagyhatja a szolgálatot. Most már meg Kis-Kér
ről : mint iram, vőm és leányom legkisebb kárt 
se vallottak a ráczoktól. Martiusnak talán 20-ik 
napján szült Linuskám egy igen erős és szép 
fiú gyermeket, kit Kálmánnak neveztetett; mind 
a gyermek, mind Linuska egészségesek; a 
férje minap egy két napig hideglelős volt, de ab
ból már egészen felépült. Linuska igért nekünk 
egy tehenet borjastól és annyi zsírt, a mennyire 
szükségünk van, mert ők igen jutalmasan ju
tottak 2 lóhoz és kocsihoz és vagy három 
akó disznózsírhoz a szent-tamási zsákmányból ; 
3 malaczom is maradt, melyek a hajtás elől 
vissza futhattak; a padláson épségbe maradván 
ott van két oldal szalonna és 6 sonka, 25 pesti 
mérő búza, 20 mérő zab és kukoricza is jócskán, 
ott vannak a fehér edényeknek is nagy része, a 
nagy üst és könyveim, ez az egész gazdasá
gunk ; azonban mind az őszi, mind a tavaszi ve
téseim igen szépek. Április 4-étől fogva mind e 
mai napig mesteremhez járok ebédre és hálásra; 
húst hozatok, lisztet adok annyit, hogy azért 
becsületesen eltarthatnak s jól is tartanak. 

Most már szóljunk a fődologról. Tudom ked
vesem, hogy nagyon epekedsz haza jönni. Bár én 
is mely nagyon epekedem utánad, még nem me
rem azt a merész lépést tenni, hogy haza szólít
salak, mivel a csajkás kerületben nagyon meg 
sokasodtak a ráczok és felette megerősítették 
magokat. Már egyszer próbálta Perczel Titelt 
ostromolni, és be nem vehette, azután fordult 
Bánátba, honnan hasonlóan a megfutamodott 
ráczok mind a csajkás kerületbe menekültek és 
fegyvert fogtak. Most ugyan újonnan meg fogja 
Perczel tábornok támadni a csajkás kerületet, 
szándékozik Titelt is bevenni. Ha ez megtörténik 
és az Isten neki szerencsét és dicsőséget ád, s biz
tosítva lesz megyénk, akkor azonnal haza szólíta
lak levelem által, melyet tüstént Gábor sógornak 
küldök, ki is azt neked által szállítja. De változó 
lévén a hadi szerencse, ha Perczel tábornok 
visszaveretik a ráczoktól, úgy ő meg sem áll 
Szegedig. Jaj akkor Bácskának, Perczelnek sok 
pusztításai, iszonyú boszúállását hozza reánk a 
ráczoknak. Azért is még Verbászon, mindenek 
készen tartják kocsijukat, hogy szükség esetében 
futhassanak, és mindenki, kinek pénze volt, lova
kat és kocsit szerzett magának, de én magam
nak azon megmaradt 200 forintomon nem sze
rezhettem. Mi lenne belőlünk, ha te itthon vol
nál gyermekeiddel és futnunk kellene, senki 
bennünket fel nem vesz, és mi mindnyájan mar
taléka leszünk az ellenségnek, ^ kivált ha te még 
itthon betegen is feküdnél. Én gyalog úgy el 
szaladhatok, mint más; bizzál abban, hogy leg
alább életemet megmenthetem. A sepsei levegő 
is jobb, mint a mienk, ez a szép májusi idő bi
zonynyal megerősít tégedet. Kérlek azért az 
Istenre, várd be Perczel táborozásának eredmé
nyét ; ha jól kisül, akkor repülhetsz mindjárt 
ölelő karjaink közé, a felől való tudósításomat 
bevárván. Ezerszer csókolván kedves gyerme
keimet, Zsuzsanna húgom-asszonyt, a te hűsé
ges ápolóidat. Janikámat és Sándorkámat s a 
többi apró unokáimat, feléd terjesztvén epedő 
karjaimat, csókjaimmal halmozva, kívánom és 
azért esedezem, hogy a jó Isten vegyen mind
nyájatokat oltalmába, s áldjon meg lelki-testi 
javaival, a ki vagyok s maradok 

szerető férjed s atyátok Kármán Pál m. k. 
ujverbieri wf. pap. 

A NAGYBECSKEREKI REFORMÁTUS 
TEMPLOM. 

E 22,000 lakosú, felerészben r. kath. német 
ajkú, felerészben görög-keleti szerb ajkú város
ban, a gazdag és termékeny Torontál vármegye 
fő- és székhelyén, 1845-ben alakult először ma
gyar református egyház. Csak egy maroknyi, 
alig pár száz lélek, eleinte a kevéssel több ágos
tai hitvallású hitrokonokkal összefogva, de csak
hamar önállóan szervezkedve alakították meg a 
mondott év augusztus 31-ikén, e nagy kereske
delmi ponton a ref. egyházat. De az első alaku
lás nem volt hosszú életű. A közbejött forrada
lom, a nemzetiségek lázadása megölte az ifjú 
csemetét. A nép szétszóratott, földönfutóvá lett 
s részint magyar vidékekre, részint Amerikába 
vándorolt 3 többé nem is jött vissza a szomorú 
emlékű helyre. Utolsó, a ki eltávozott, a gyüle
kezet lelkésze, Ecsedi János volt, a ki 1852-ben 
Gyulaváriba ment lelkésznek, s ott néhány év
vel ezelőtt, mint nyolczvanas agg halt meg. 

A nagybecskereki református templom. 

Tiz év múlva, 1862-ben, újra kezdtek mozogni, 
az ismét szaporodó magyar reformátusok. Bi
zottságot alakítottak a szervezkedésre, s 1865-ben 
már szervezték az első presbiterumot; elnökül 
(főgondnokul) választván a ma is élő Vecsey 
Istvánt, ki azóta e hivatalában mái- 26-ik éve, 
buzgón munkálkodott a hamvaiból phőnixként 
feltámadó egyház szervezkedésén s megerősbü-
lésén. Társul e szép, de nehéz munkában töb
ben csatlakoztak a derék férfiúhoz, de a kis gyü
lekezet legkisebb tagja is szellemi s anyagi ere
jének teljes mértéke szerint buzgólkodott a ki
tűzött czél elérésén. — 1880-ban lelkészt vá-

I lasztottak a hitbuzgó és fáradhatatlan erélyű és 
| kitartásu Szalay József személyében, ki a pesti 

ref. theologiai akadémián végzett tanulmányai 
• után két évet a skótok földén, az edinburghi 
j egyetemen töltvén, tele hittel és lángoló buzgó

sággal foglalta el hivatalát s megkezdette műkö
dését: benn az egyház végleges szervezésével, 
— s egy, nem az akkor is alig 300 lélekből álló 
kis gyülekezet szükségeinek, hanem a minden 
tekintetben oly fontos pont, az ipari-, kereske
delmi-, nemzetiségi s felekezeti tekintetben 
egyaránt jelentékeny Nagy-Becskerek város kö
vetelményeinek megfelelő templom építésére 
való készülettel. Ö felsége, a király volt a legelső 
nagy alapító, a kinek az egyház anyagi megszi
lárdulását köszöni, ki a kincstári birtokból nem
csak templom-helyet a város legszebb pontján 

és alkalmas temető földet, hanem a lelkészi ja
vadalomra egy egész telek-földet, Torontál ter
mékeny földéből, — és az épülendő templomra 
saját magánpénztárából 100 forintot adomá
nyozott. Nagy-Becskerek városa a templom-tel
ket még felényivel megnagyobbította, hogy a 
paplak is felépülhessen, s a mellett elég tágas 
szabad tér is maradjon. Most az egyház három 
hold alkalmas földet vásárolt tégla égetésre s a 
maga által vetett téglából megépítette először a 
paplakot, melynél kevés díszesebb református 
papi lak van az országban, azután előállította a 
templom-építésre megkívántató összes tégla
anyagot. 

Ily előkészület után a buzgó lelkész vándor
botot vett kezébe, s az állami és a ref. felekezeti 
hatóságok engedélyével, vidékről-vidékre, egy-
házról-egyházra járt gyűjteni a templom építésére. 
Dunántúl és innen, Tiszántúl és innen és Erdély 
református egyházaiban, éveken át, több izben 
megújuló s tervszerüleg beosztott körútakat tett, 
a nagyobb egyházakban, — közel 200 helyen, — 
lelkes predikácziókat tartott, Isten, vallás és 
nemzetiség nevében adakozásra híva föl a híve
ket, a magyarokat. E fáradhatatlan buzgóság 
eredménye tiz év alatt 23,000 forintra menő 
önkéntes, jó szívből eredő adakozás lön, mely,— 
részenként mindig gyümölcsözően elhelyezve, — 
önmagát 32,000 forintra szaporította. E közben 
a hivek sem szűntek meg áldozni s maguk közt 
is gyűjteni és gyarapítani templom-épitési kész
letüket. 

Együtt levén a szükséges összeg, Zaboreczky 
Ferencz műépítész-mérnök készítette az átme
neti gót-stylu templom tervét, melynek kivitelét 
Vaskovich Antal építő-mester vállalta el s fel
adatának dicséretesen meg is felelt. 

Elgondolható a gyülekezet öröme, midőn f. é. 
augusztus 30-ikán végre megérhette, hogy kész 
templomát, mely szépségével, — emelt helyen, 
díszes kőfal- s vas rács-kerítésében, magas falai
val, művészi gót-boltozatával, díszes, világos ab
lakaival, sugár tornyával (melyből azonban még 
hiányzanak a harangok), csinos s egyszerűségé
ben, ízletes belső berendezésével (melyből még 
az orgona hiányzik), — Istennek hajlékául föl
szentelhette. Ha a gyülekezet örömét valami 
csorbíthatta, az volt, hogy a tiszántúli kerületnek 
(melyhez tartozik) érdemekben gazdag s köztisz
teletben és szeretetben álló püspöke, Révész 
Bálint, súlyos betegsége miatt az ünnepélyen 
meg nem jelenhetvén, a fölszentelést személye
sen nem teljesíthette. Maga helyet e szent mun
kára, — a gyülekezet kérelmére, — püspöktár
sát, a dunamelléki egyházkerület püspökét, Szász 
Károlyt bízta meg, ki e tisztet Szabó János 
békés-bánáti esperessel s az egyházmegye több 
jeles lelkészével együtt teljesítette. Ez alkalom
mal a gyülekezet tagjain kívül a megyei hatóság 
s a város értelmiségének, — felekezeti különb
ség nélkül, — nagy része megjelent, s az egész 
város sőt a vidék a legmelegebb részvétet tanú
sította, — a hazafiság és magyar nemzetiség ér
dekében kétségkívül nagy szerepre hivatott s 
s szép jÓYŐjü templom e fölavatása s a számra 

I csekély, de életerős ref. gyülekezet ez öröm napja 
iránt: kívánva életet, gyarapodást, virágzást 
annak! . — á — r — 

A VÉRESŐ. 
A meteorológikus tanulmányok nehézségei 

között sok olyan fordul elő ismételten is, a mi
nek valami észszerű oka még földerítve nincs. 
Több ízben jelez a napi sajtó ilyen vagy amo
lyan rendkívüli eseményt, melynek megállapí
tása a tudós világot nagyon érdekelné; de 
mihelyt a tudós czéh egyik tagja a szóbahozott 
esemény megvizsgálására a helyszínére megér
kezik, többnyire csak valamely szerkesztőségből 
kirepült kacsát és abszolúte senkit sem talál, 
kit, mint szemtanút meghallgathatna. Az alább 
elmondott esetben máskép áll a dolog. 

Az oppido-mamertinói megfigyelő állomás 
jelentést tett a véreső jelenségéről. A jelentés 
megérkezése után a híres római tudós Denza 
atya levélben az iránt kereste meg az állomás 
főnökét, Virdia urat, kit mint komoly tudomá
nyos irányú embert régóta ismert, hogy az eső
jelentést kissé kibővítve juttassa kezéhez és 
ahhoz a helybeli hatóságok vagy egyéb szava
hihető emberek írásbeli jelentéseit csatolja be. 
Az eredeti jelentéshez a következő bizonyítvá
nyok voltak mellékelve: 



604 

«Kir. csendőrségi állomás Oppidóban. A me
teorologikus megfigyelő állomás igazgatójának. 

Opyido, 1890 szeptember 21-én. 
F . évi augusztus 9-én kelt levelünk kiegészí

téséül ezennel tuda tom, hogy ugyan f. évi 
május 15-én Missignadi nevű faluban vérnek 
látszó eső esett, mit állomásunk két tagja, kik 
ama faluban szogálati okokból tartózkodtak, 
nekünk hivatalosan bejelentett. Az állomás pa
rancsnok Marim G. s. k.» 

A tünemény előfordulását tehát hivatalos 
közegek bizonyították. Most tehát arról volt 
szó, mennyiben érdemelnek ezen tanuságtételek 
hitelt, s továbbá mi történt tulajdonképen a 
jelzett helyen és időben ? 

A múlt év május 15-ón Missignadi nevű és 
Oppido Matnertino-hoz négy kilométer távolság
ban fekvő faluban először délutáni negyedfél 
órakor, másodízben pedig öt órakor apró, de 
fényes vércseppekből álló eső esett. A vércsep
pek emberekre, utcza-kövekre, falevelekre és 
növények leveleire, valamint szőlő- és olajfa
levelekre hullottak. Ezek láttára a lakosságot 
páni félelem fogta e l ; mindenki sírt és jajgatott, 
midőn arczárói és kezeiről a vért letörülgette, 
íme itt a világ vége, a megváltó vére visszaesik 
a bűnös földre, mely nevét meggyalázta! 

A nagy lármára odasietett királyi csendőrök 
azzal akarták a népet megnyugtatni, hogy a le
hulló nedvesség valamely növényből ered, mely
nek virágjait a szél magasra emelte, de végre 
maguk is belátták, hogy az esőcseppek csak
ugyan valóságos vér. 

A véresőt megelőző és kisórő tünemények a 
következők voltak. 1.) Május 11-én este erős dél
keleti szél, mely 12-én reggelig óránkénti 45 
kilométernyi gyorsasággal fujt. Azóta az ural
kodó szél a negyedik oldalról csak 4 kilométer 
gyorsasággal fujt. 2.) A tünemény lefolyásakor a 
levegő csendes, de sürü volt; a hegyek or
mait , melyek a falut környezik, erős köd ta
karta. Megfigyeltetett, hogy a vér-eső egy fekete 
felhőből huÜott alá, mely a légkörben nyugatról 
kelet felé tolongott es a tünemény alkalmával épen 
a falu fölött vonult el. 3.) A vércseppek mintegy 
há rom négyszög kilométernyi tért foglaltak el. 
4.)Május 15-én reggel Oppidón, mely Missignadi 
falutól éjszak-nyugat felé fekszik, nyugati szél 
kíséretében szintén vér-eső esett, de nem oly 
erősen, mint az utóbb nevezett helyen. 5.) A vér
esővel együtt viz nem esett. 

Virdia u r jelentéséhez a vörös vérfoltokkal 
ellepett köveket és faleveleket is odamellékelte. 

Ezen tárgyak vegytani elemezés végett a 
római állami vegyészeti intézetbe jutottak, 
melynek igazgatósága a következő jelentést nyúj
totta be. 

«Kir. vegytani intézet igazgatósága. 
Róma, június 29. 1890. 

A beküldött köveken és faleveleken látszó 
veres-barna vagyis inkább kávészinü foltok egy 
vér-eső nyomai (?) és csakugyan vérből eredtek. 

Az elemezés alá vett cseppek 1—4 millimé
ter nagyságúak. Alakjuk ránczos bőr. Vannak 
olyanok, melyeknek szélei felhajtvák és végké
pen elválni készülnek. Minden fizikai jellegük 
a megszáradt vérrel ugyanazonos. A hőségnek 
platina lemezen kitéve a kérdéses anyag felfú
jódik és égett szarvhoz hasonló szagot terjeszt. 
Végre meggyúlad; hamuja elfogy ós piszkos
sárga maradványt mutat . Ezen hátralékban tisz
tán vas reakcziók tűnnek fel. Az anyagnak ele
mezése után vas és eczetes jegeczek mutatkoz
tak. Végre az egyik falevélről levett csepp, 
Ménilin rendszere szerint elemezve a nagyító 
üveg alatt apró vörös gömböket mutatot t (talán 
madárvér?).» 

A tünemény tehát, min t a vegytani intézet je
lentése mutatja, alaposan tanulmányoztatok, 
mindamellett megoldása még nem sikerült. 
A sokféle tudományos nézetek közül melyek 
e tárgyban különösen Olaszországban felmerül
tek, csakis a moncalieri-i megfigyelő állomás 
véleményét akarjuk még e helyütt felemlítni, 
mely szerint valamely nagy vándor madár csa
pat ju thatot t egy forgó szél áramlatába, s a sze
gény állatok egymásba ütődve, vért vesztettek, 
mely tulajdon súlya által végre a földre esett és 
a rejtélyes vér-esőt okozta. Ezen feltevés annyi
val inkább is valószínű, minthogy május közepe 
táján a fürjek és seregélyek vándorlása dél felé 
meg szokott kezdődni. Á tünemény csekély ki-
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terjedése, nem különben azon tény, hogy a ve
gyészek a cseppekben madár-vért véltek felis
merni, ezen magyarázat valószínűsége mellett 
szól. Azonkívül a moncalieri-i meteorologikus 
állomás még megjegyzi, hogy 1890-ben a fürj-
vadászat Olaszországban úgyszólván semmit sem 
ért, mi nagyon természetes, ha meggondoljuk, 
hogy a szegény madarak tömegesen vesztek el a 
levegőben. A tudományos kutatások és meg
figyelések e téren nem szünetelnek és a monca-
liéri-i állomás adatainak alapján jelenleg a 
Missignadi-ban esett vércseppekkel a londoni, 
párisi és philadelphiai vegyészeti intézetek ter
meiben tüzetes ós a tudomány legújabb elvei 
szerint végrehajtott elemezések folynak. 

Nem fogjuk elmulasztani annak idején olva
sóinkat a nevezetes tünemény megmagyará
zásáról értesíteni. Dobbs és Fletcher, a new-
yorki meteorologikus állomás intézői egyelőre 
azt jelentették, hogy a múlt évben Florida és 
Virginia államok területén hasonló tünemények 
fordultak elő, melyeknek nyomait és okait most 
kutatják. 

A KIRÁLY GALGÓCZON. 
Ő felsége a schvarzenaui hadgyakorlatokról alig 

érkezett vissza Bécsbe, s már azonnal útra kelt, a 
Nyitramegyében folyó hadgyakorlatokra sietvén. A 
király kíséretében vannak Károly Lajos, Albrecht, 
József, Vilmos, Rajner, Frigyes, József Ferdinánd 
főherczegek. Ő felsége szállását Galgóczon rendezték 
be a gr. Erdődyek kastélyában. A magyar miniszte
rek közül gr. Szapáry, Fejérváry Géza és Szögyény 
van a király mellett 

Utazása közben mindenütt hódoló tisztelet várta \ 
ő felségét, igy Nagy-Szombaton, hol a polgármester j 
üdvözölte a királyt. Galgóczra e hó 9-ikén reggel 
9 órakor érkezett az uralkodó, s azonnal a küldött- j 
ségeket fogadta, kiknek adott válaszában különös 
figyelmet keltenek az evangélikusok küldöttségéhez 
intézett szavak, mert a leghatározottabban «kárhoza-
tos irányúnak, mondja ő felsége a pánszláv törek
véseket Ismeretes, hogy a dunáninneni egyházkerü
letben az izgatás egyre tart. 0 felsége oly élesen el- j 
ítélte ezt, műit pár év előtt Strossmayer diakovári j 
püspök politikai szereplését. 

Galgóczon a szépen díszített indóházban várták a 
küldöttségek, gr. Szapáry, b. Fejérváry miniszterek, 
Frigyes főherczeg hadtest-parancsnok. Az üdvözlő 
beszédet Thuróczy főispán mondotta. A király rövi
den válaszolt, többeket megszólított, s aztán a mi
niszterelnökkel kocsiba ült. Ezernyi tömeg várt 
mindenütt. Elől bandérium lovagolt. A kastélyban 

I a grófi család ólén Erdődy Ferencz üdvözölte a ki
rályi vendéget. Már tíz órakor megkezdődött a kül
döttségek fogadása. A küldöttségek legnagyobb részt 
magyar díszbe voltak öltözve. Először a titkos ta- i 
nácsosok, kamarások jelentek meg Szlávy József 

| koronaőr vezetése alatt. A katholikus klérust Bol-
I tizár czimzetes püspök vezette, az evangélikus egy- ! 

házét Baltik püspök; a katonai tisztikart Forinyák ' 
altábornagy, Nyitramegye küldöttségét Thuróczy 

i Vilmos főispán, az izraelita hitközségét RosenfeÜ \ 
rabbi. A király műiden küldöttségnek válaszolt, s 

\ az egyes tagokhoz megszólításokat is intézett. 
A dunáninneni evangélikus egyház küldöttségének j 

Baltik püspök által tolmácsolt üdvözletére a király 
ez emlékezetes szavakkal válaszolt: tReménylem és 
elvárom, hogy bármely ajkú híveik körében min
denkor buzgóan ápolni fogják a hűség, vallásosság és 
kárhozatos iránytól ment tiszta hazafiasság érzelmeit, 

\ mi által leginkább biztosíthatják maguknak es hit-
sorsosaiknak állandó megelégedésemet és további > 

• kegyelmemet.. 
0 felsége délben Szapáry gr. miniszterelnököt és 

| azután Fejérváry br. honvédelmi minisztert hosz-
szabb kihallgatáson fogadta. 

Este 6 órakor udvari ebéd yolt, a melyen reszt
vettek : Károly Lajos, József Ágost és Rainer főher
czegek, Szapáry gr., Fejérváry br., Szlávy József, 
Pápay osztályfőnök ós Hunyady Imre gr. titkos ta
nácsosok, stb. Az ebéd után ő felsége hosszabb cerc-
let tartott. 

Albrecht és Vilmos főherczegek, Bauer br. hadügy
miniszter és a vezérkar főnöke, Beck br., délben 
Szeredre érkeztek, honnan Újlakra hajtattak, a hol 
a főherczegeket Frigyes főherczeg várta és üdvö-

I zölte. Este 6 órakor érkezett József főherczeg. 
Galgócz este a legszebben ki volt világítva. Az 

utczákon késő éjjelig hullámzott az ünneplő kö
zönség. 
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Szeptember 10-ikónek egész délelőttjét a gyakorló 
téren töltötte ő felsége. A honvéd lovasság rohamát a 
a király megdicsérte. Déli 1 órakor tért vissza ő fel
sége a gyakorlatról. A kocsik Szántó mellett vártak 
és aztán Gelenfalváig hajtattak, a hol a király ko
csira ült. Egyidejűleg Károly Lajos, József és 
Rainer főherczegek a gyakorlótérről Galgóczra haj
tattak. Frigyes főherczeg, miután a gyakorlat félbe-
szakíttatott, a két fél parancsnokával, a dandárno-
kokkal, a csapatparancsnokokkal és döntnökökkel 
hosszabb megbeszélést tartott, kiadta mindkét fél 
számára a parancsot ós aztán Elecskére lovagolt. 

Szapáry gr. és Szögyény miniszterek délután 
1 órakor megtekintették a lipótvári fegyintézetet. 

Az udvari ebéd 6 órakor volt. 
Ő felsége e hó 11-én este utazott el Galgóczról 

Beszterczé-e, hol szept. 12-étől 16-ikáig marad a 
hadgyakorlatokon, 16-ikán pedig Temesvárra érke
zik a kiállítás megtekintésére. 

A 37-IK GYALOGEZRED JUBILEUMA. 
Szept. 7-ikén és 8-ikán fényes ünnepélyeket ült 

Nagy-Várad. A József főherczeg nevét viselő 37-ik 
számú gyalogezred alapításának 150 éves emlékére 
tartották meg a jubileumot, melyen József főherczeg 
is megjelent családjával. 

Szeptember 7-én este érkezett meg József főher
czeg és családja. A népszerű főherczeg üdvözlésére 
ezrek jelentek meg a vasútnál. Az indóházat, az ut-
czákat feldíszítették. Biharmegye és Nagy-Várad ne
vében Dőry főispán üdvözölte a fenségeket. József 
főherczeg válaszában kiemelte, hogy mindig szíve
sen jött Nagy-Váradra, de különösen most, midőn 
vitéz ezrede 150 éves fennállásának ünnepét üli. 
Klotild főherczegasszonynak és Mária Dorottya 
főherczegnőnek a nagyváradi hölgyek bokrétát nyúj
tottak át. Folytonos éljenzés közt vonult be a főher-
czegi család a püspöki rezidencziába, hol Schlauch 
püspök fogadta a klérus élén. Este 8 órakor tizen-
nyolcz ágyúlövés jelezte a katonai disztakarodó kez
detét mire kivilágították a várat. Utána tűzijáték 
volt a várban. A disztakarodót, a főherczegi család 
űánti tekintetből, a jubiláris ezred tiszti kara ve
zette s 500 lampionvivő kisérte a zenekart. így in
dult a menet a püspöki lak felé. hol Mária Dorottya 
főherczegnőnek névnapjaelőestéjén szerenődot adott. 
A zenekar eljátszotta a főherczegnő «Borura derű. 
czimü dalát is, Wolf ezredes pedig küldöttség élén 
gyönyörű virágbokrétát adott a főherczegnőnek. Ez
után a püspöki palotában fényes estély volt. 

Az ezred ünnepélye másnap kora reggel kezdő
dött, két zenekar járván be a város utczáit. Béggel 
8 órakor a gyakorló térre vonultak. Egy csapat a 
százötven év előtti egyenruhában jelent meg. A püs
pökök, a hatóság képviselői és nagy közönség voltak 
tanúi az ünnepélynek. A misét Belopotoczky tábori 
püspök mondta. Mise után József főherczeg hosszan
tartó éljenzés közt a következő lelkes magyar beszé
det intézte az ezredhez : 

• Vitézeim! 150 éve, hogy dicső emlékű Mária Te
rézia császárné és magyar koronás királyunk, meg
támadva ellenségeitől, elárulva a vérrokonoktól, a 
magyar nemzet védelméhez folyamodott és e nem
zet akkor az urak palotáiból és zsellérek kunyhói
ból sereglett zászlói alá. Ekkor Szirmay Tamás ez
redes állítá fel a 37-ik ezredet, mely már ez időben 
aratta a babérokat a véres harczokban. Ezóta min
den hadjáratban újabb és újabb fényes tettekkel di-
szíté történetét és a legsúlyosabb körülmények közt 
rendületlenül megőrzé hűségét uralkodói iránt. 
Büszke vagyok arra, hogy az ezred ruháját viselem, 
mert szemeimmel láttam két véres csatában bátran 
és SZÍVÓS kitartással vivni és csak a túlnyomó erő
nek, rendbon engedni. Ily dicsőséges múlt biztosítja 
az ezred jövőjét is. Vitézeim ! Azon fiúi szeretet és 
ragaszkodás, melylyel felséges hadurunk iránt min
dig voltunk, emeU óhajainkat a hadak urához, hogy 
ő császári ós apostoli királyi felségét éltesse az em
beri kor legvégsőbb határáig, népei és katonái bol
dogi tására. Éljen!» 

Egetverő éljenzés harsogott végig a nagy mezőn 
e szép beszédre. A főherczeg 4000 forintos alapítvá
nyának 200 forintnyi kamatait, kitűnő legények és 
altisztek jutalmazására, László főherczeg osztotta ki 
s végül az ezred elvonult József főherczeg és a tá
borkar előtt. A díszebéd a tiszti kaszinóban volt, 
mely pompásan fel volt ékesítve. A főherczeget igen 
kellemesen lepte meg életnagyságú képe, melyet 
Franki hadnagy festett- A lakomán az összes előke
lőségek részt vettek. József főherczeg a királyra 
mondta az első felköszöntőt. Wolf ezredes nagy ha
tású beszédben a főherczeget és családját éltette. 
Ebéd után mindnyájan a várba hajtattak, hol a le
génység ünnepelt és mulatott, kiket a város vendé
gelt meg. A vár bástyáit, gyepes árkait, falait ellepte 
a közönség. Volt bandérium, jelmezes menet, nép-
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viseleti csoportok, táncz, czirkusz, műkedvelői elő
adás. 

A főherczeget és családját a katonaság és a nagy 
közönség nagy lelkesedéssel üdvözölte. Az ünnepély
ről Schlauch püspök estélyére mentek, majd a szin-
körbeli díszelőadásra. A főherczeg éjfél után eluta
zott sürgős katonai teendők intézésére. Üdvözlő tá
viratok érkeztek Albrecht főherczegtől, b. Bauer 
hadügyminisztertől, b. Beck vezérkari főnöktől is. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A népmesékről figyelemreméltó kötet jelent meg 

Losonczon, Pintér Sándortól, ki a palócz népmon
dák és mesék buzgó gyűjtője. A 192 oldalnyi kötet 
czime: >A népmesékről, 13 eredeti palócz mesével, 
irta és leírta Pintér Sándor. Jóbarátok számára öt
ven példányban.. Bevezetőleg a gyűjtemény több 
külön fejezetben foglalkozik a mesékkel, kutatva azok 
eredetét, elterjedését már a régi korban, kezdve a 
latinoknál és görögöknél, szólva a magyar népmese 
irodalmáról, a népmesék eredetének elméletéről, ala
kulásokról, és egy fejezetet szentelve a palócz me
séknek. Az elmélet, melyet Pintér fejteget a nép
mese eredetéről, nem mindenben egyez azokkal az 
elvekkel, a miket a népmesék búvárai állapítottak 
meg. A könyv főrészét a tizenhárom palócz mese 
teszi, melyet a szerző a nép elbeszélése után irt, s a 
palócz kiejtést is igyekezett visszaadni. Ekkép nem
csak népköltési darabokat nyújt, hanem nyelvészeti 
adalékokat is. Pintér gyűjteménye meg is érdemli, 
hogy a népnyelv kutatói foglalkozzanak vele. 

Nyelvtudományi munkák. A tud. akadémia ki
adásában két nyelvtudományi munka hagyta el a 
sajtót, mindkettő eredeti kutatások eredménye. 

Az egyik: A magyar nyelvjárások osztályozása és 
jellemzése. Irta Balassa József. Az érdemes munka a 
magyarság egész nyelvterületén levő összes nyelv
járásokat teszi beható vizsgálat és ismertetés tár
gyává. Kimerítő, általános fejtegetések után részle
tesen foglalkozik az egyes nyelvjárásterületekkel, 
melyek számát nyoiczban állapítja meg; mindegyik
nél külön foglalkozik a benne előforduló egyes nyelv
járásokkal, melyeknél negyvennél többet ismertet. 
Végül a nyelvjárások fontosabb hang- és alaktani 
sajátságait teszi beható fejtegetés tárgyává. A mun
kához a magyar nyelvjárások nagy színes térképe 
van csatolva. A 150 oldalra terjedő munka ára 1 frt 
50 kr.—A másik mű : Deli lapp szótár, irta dr. Halász 
Ignácz, ki az akadémia támogatásával utazta be 
Svédországnak lappok által lakott részét, s a hely 
szmén maga gyűjtötte a lapp szövegeket. A lapp 
szótár az egyes f zavak értelmét a magyar mellett 
németül is közli, a munka, — mint a maga nemé
ben specziálitás — az idegen tudósok figyelmére is 
igényt tartván. Ara 1 frt 60 kr. 

Akadémiai értekezések. Az akadémián tartott 
értekezésekből megjelentek : Emlékbeszéd Bónay Já-
czint rend. tagról Pór Antaltól. A függelék a kézirat 
gyanánt 10 példányban megjelent«Naplótöredékek, 
tartalomjegyzékét közli. Ara 30 kr. Tamdmányok a 
rómaiak dácziai aranybányászatáról, Téglás Gábor
tól ; ára 90 kr. Sprektrálfotografiai tanulmányok, 
Gothard Jenő székfoglaló értekezése, ára 30 kr. Vizs
gálatok az izomrángás lefolyásának módosulatairól, 
a Jendrássik-féle összehuzódási elmélet alapján, Be-
géczy Nagy Imrétől, ára 60 kr. A tMathematikai és 
természettudományi Értesítőt -bői a 8-dik kötet 
8— 9-dik füzete, dolgozatokkal Daday Jenő, Winkler 
Lajos, Móhely Lajos, Szily Kálmán, Hegyfoki Kabos 
ós Wittmann Ferencz tollából. A befejezett kötet 
czímlapja és tartalomjegyzéke is a füzethez van mel
lékelve. 

Költemények czimen egy 14 ívre terjedő kötetet 
szándékozik ez óv végén kiadni Petri Mór zilahi 
főgimnáziumi tanár. Tiz év óta részint az irodalmi 
társaságok felolvasó üléseiről, részint a fővárosi szép
irodalmi s napilapokból ismeretes a neve. A meg
rendeléseket október hó 25-dikéig kéri, hogy nevére 
czimezve küldjék el. A kötetet egy fővárosi czég 
állítja ki. Ára fűzve 1 forint 60 kr., diszkötésben 
3 frt. Gyűjtőknek 10 előfizető után tiszteletpéldány. 

Nemzeti színház. A régibb jeles spanyol szín
műírók egyikének, ^4Zarcon-nak egyik vígjátékát mu
tatták be szept. 9-ikén a nemzeti színpadon, hol a 
XVUL századbeli költő is ekkor jelent meg először 
közönségünk előtt.Vígjátékát: *A hazug t, vagy:«Az 
igazság is gyanús*, még Győry Vilmos fordította le 
élete utolsó idejében, s a nemzeti színház gondosan 
hozta színre, a legjobb erőket foglalkoztatván az 
egyes szerepekben. Alarconnak nem volt az a ha
tása az első előadáskor, mint Moretonak vagy Cal-
deronnak, kiket közönségünk azonnal megszeretett. 
Vidámság, komoly pathosz, elmésség, mulatságos 
helyzet, az alakok humora sok változatosságot nyújt 

a színműnek, a cselekmény azonban kevés, a színpadi 
kidolgozáson a néző megérzi, hogy a régi idők ter
méke, így Í A hazug, nem keltett valami zajosabb 
tetszést. 

Álarcon e darabjának hősét, a javíthatatlanul hazu
dozó Garcia lovagot, nem egy író másolta már, utá
nozva a mesét is ; maga Corneille is. Ez a Garcia 
gyönyörűségből hazudik, s kész hazugságaiért élet
halál harczot vívni. Ha rájönnek hazugságaira, újab
bakkal vágja ki magát. Apja meg akarja házasítani, 
hogy talán igy komolyabbá lesz, a donna Jacintát 
szemeli ki számára. Garcia ki akar térni a házasság 
elől, s azt hazudja apjának, hogy ő már nős. Nagy 
fantáziával kitalált regényes mesét mond el. Egyik 
barátjának pedig egy folyóparti nagyszerű ünnepélyt 
beszél el, melyet egy hölgy tiszteletére rendezett. 
Ezért egy lovag kihívja, s Garcia azt beszéli a pár
bajról, hogy ellenfelének a fejét ketté hasította. A 
hazugságok e hálójában nemsokára fönnakad a ha
zug. Apja megtudja, hogy a salamancai feleség se 
egyéb hazugságnál s haragja nagy. Garcia, megbékí
tendő apját, bevallja, hogy szerelem vitte a hazug
ságra, mert donna Lucreciát szereti s e füllentessél 
akart kibújni a házasság alul. De már nem hisz neki 
apja. Garcia tehát azonnal megkéri Lucrécia apjá
tól, don Jüan de Lunától leánya kezét. Megkapja. 
De rajt' veszt, mert kisül, hogy ő Jacintát hitte Luc-
reciának. Jacinta don Jüan de Sósáé lesz, ő pedig 
kénytelen szavának állni, s a keserves sóhajjal "egy
szer szerettem igazán, akkor se hitték eh , lép a nem 
keresett házasság igájába. Garciát Zilahi játszotta jó 
humorral. Kiemelendők még Bercsényi (don Belt-
ran) és Pálfi (don Jüan de Sósa), valamint Cs. Al
szegi Ilon és Maróthy M.; kik a fiatal donnák szere
pében szeretetreméltók voltak. Láttunk egy pár 
ügyes jelenetet Dezsőtől is, a ki Tristant, Garcia 
szolgáját játszotta. 

K Ö Z D í T É Z E T E K É S E G Y L E T E K . 

Magyar turista-egyesület. A Kárpát-egylet bu
dapesti osztálya arra törekedett, hogy az egyesület 
székhelye Budapest legyen. Ezt a legutóbbi közgyű
lés elutasította, s most a budapesti osztály külön vá
lik s magyar turista egyesületet alakít Budapesten. 

A választmány egyhangúlag elhatározta ezt és 
közgyűlést hív össze, melynek a budapesti osztály fel
oszlását fogja eléje terjeszteni. Határozatáról a Kár
pátegyesület összes osztályait értesíteni fogja és föl
szólítja őket együttes eljárásra. A választmányi ülés 
után a jelenlevők magántanácskozást tartottak, me
lyen a további teendőket beszélték meg. Semmi két
ség, hogy a közgyűlés a föloszlást ki fogja mondani. 

I Ezután nyomban alakuló gyűlés lesz, megalakul a 
Magyar turista-egyesület. Ennek alapszabályai ki
dolgozását a tanácskozás a bizottságra bizta. Az új 
egyesület oly módon fog megalakulni, hogy köz
ponti vezetőség alatt önállóan működő osztályokat 
szervez az országnak minden turistái tekintetben 
érdekes vidékén. Megalakul pl. a budapesti osztály 
a Kárpát egyesület budapesti osztálya helyén, vidéki 
osztályokul pedig egyelőre a Kárpát-egyesületnek 
azokra az eddigi osztályaira számít, melyek hozzája 
fognak csatlakozni. Az egyesület továbbá csatlako
zásra fogja szólítani az országban levő többi rokon 
czélu egyesületekot. 

MI UJSÁG? 
Széchenyi-ünnep Nagy-Czenken. Széchenyi Ist

ván gróf születésének századik forduló napját szep
tember 21-ón ünneplik meg Széchenyi, a nagy ha
zafi szülőhelyén, Nagy-Czenken. Az ünnepélyt, me
lyen Kis-Czenk is részt vesz, 20-án este kezdik meg 
a harangok megszólaltatásával. 21-én délelőtt csen
des misét tartanak, azután leleplezik Széchenyi arcz-
képét és ünnepélyesen kimondják, hogy a két köz
ség emlékszobrot is fog állítani. Végül koszorút tesz-

i nek Széchenyi sírjára. 
Berzsenyi szobra. Vasmegyében azzal a kegye-

letes gondolattal foglalkoznak, hogy Berzsenyi Dáni
elnek szobrot állítanak. A Vasmegyében megjelenő 
lapok meleg hangú felhívásokat intéznek a megye 
közönségéhez, hogy a jeles költő szobrára gyűjtéseket 
indítsanak. 

Haynald érsek a nemzeti múzeumnak. Haynald 
! bíboros érsek füvészgyüjteménye és könyvtára, me- j 

Iyet a nemzeti múzeum örökölt, még műidig Kalo
csán van az érseki palotában. Istvánffy múzeumi őr, 

1 kit a múzeum igazgatósága a hagyaték megvizsgá-
1 lása végett Kalocsára küldött, már megfelelt fela- j 

datának s legközelebb elkészíti jelentését, melyet a j 
I minisztérium elé terjesztenek. A hagyaték igen nagy, 
| legalább három teremre való. Minthogy pedig a mu-
j zeumban nincs ennyi szabad hely, a gyűjtemények j 
' a műűszter intézkedéséig Kalocsán maradnak. 

Tízezer forintos adomány. Az Egerben fennálló 
! és az angol kisasszonyok felügyelete alatt álló nyil

vános leányiskola bővítésére Zsendovich József apát
kanonok, egyházmegyei felügyelő, tízezer forintot 
adományozott. 

Petőfi debreczeni szobája. Néhány évvel ezelőtt 
az írók és művészek debreczeni kűándulása alkal
mával emléktáblával jelölték meg a házat, hol Petőfi 
Debreczenben 1844-ben lakott. Ez a ház a Nagyvá-
rad-utczán van és tulajdonosa Sáska Ignácz volt, a 
ki mindig kegyelettel viseltetett ama szoba iránt, 
melyet Petőfi megénekelt. Ez az a szoba, melyben 
Petőfi a hideg boglyakemencze mellett pipájának tü
zénél melegedett. Sáska Ignácz fogadalmat tett, 
hogy ebben a szobában, a mig ő él, minden úgy ma
rad, a hogy Petőfi idejében volt. Fogadalmát meg 
is tartotta és habár a ház homlokzatát ki is építtette, 
a Petőfi-szobát változatlannak hagyta. Sáska Ignácz 
meghalt s a porta más tulajdonos kezére jutott. Az 
új gazda nem gondolkozott ugy, mint a régi és a 
Petőfi-szobát leromboltatta, hogy helyére más épü
letet emelhessen. Az írók és művészek emlék
táblája a ház homlokzatára van kitéve. 

Jókai látogatása szülővárosában. Jókai a múlt 
héten látogatást tett Komáromban, szülővárosában, 
hogy fölkeresse régi ismerőseit, s megnézze a kiállí
tást. A nagy írót a legmelegebb fogadtatás várta 
mindenhol. 

Több házra zászlókat tűztek, s a város nagy fiát 
Tátray József polgármester üdvözölte a vasútnál, 
honnan fogatok kísérték a kiállításra. Itt Tuba János 
kiállítási elnök vezette. Majd a «Jó pásztor, vendég
lőben gyűlt össze nagy számú válogatott társaság. 
Ott voltak Pap Gábor ref. püspök, Zuber főispán, 
Beöthy Zsigmond főrendiházi tag, Pulay Géza tör
vényszéki elnök, Ordódy Pál orsz. képviselő, stb. Az 
első felköszöntőt Tátray polgármester mondta Jó
kaira, a város ünnepelt vendégére. Jókai válaszát 
határtalan lelkesedéssel fogadták. Gyermekkori re
miniszcenciám kezdte, majd a gazdag s utána elemi 
csapásoktól sújtott városról emlékezett meg, mely 
mindenkoron a hazafiság fészke volt. Az estét Feszty 
Lajos vendégszerető házánál töllötte Jókai, mialatt 
az iparos ifjúság rendezett szerenádot tiszteletére. 
Másnap délelőtt szülőházát, a mely díszes emléktáb
lával van megjelölve, kereste föl Jókai. A táblát tiz 
év előtt leplezték le. Jókainak most nyilt először al
kalma a város hazafias kegyeletének e jeléről szemé
lyesen meggyőződni. A műit a költő a ház elé ért, 
levett kalappal szemlélte a falba erősített gránittáb
lát s azután látható megindulással lépte át a küszö
böt. Miután a ház az izraelita hitközség tulajdona, 
a hitközség nagy számmal megjelent tagjai nevében 
dr. Vásárhelyi Domokos elnök üdvözölte, a mire 
Jókai válaszolva, örömének adott kifejezést, hogy 
nem hiába küzdött a zsidó felekezet jogaiért, mert 
annak midenhol tapasztalt hazafiságában megkapta 
a jutalmat. Majd kezet szorítva a jelenlevőkkel, ba
rátságosan elbeszélgetett s rövid időzés után Schi-
tzer rabbi által kikísérve, eltávozott. Jókai még a 
délelőtt folyamán Ó-Gyallára rándult rokonai bű-
tokára. 

A szabadságharcz emlékeinek kiállítása még 
mindig gyarapodik érdekesbnél érdekesb tárgyakkal, 
s Kossuth is több emléktárgyat küldött. Lander Ka
táim pedig beküldte Kossuth tábori övét és Lamberg-
nek azt a kardövét, a mely rajta volt, mikor meggyil
kolták. Kossuth öve, mely nemzeti színű nyers se
lyemből készült, mégegészen jó állapotban van, Lam-
bergé, mely sárga selyemből készült, már foszlásnak 
indult egy kissé. Az övön itt-ott rozsdabarna vérfol
tok látszanak. 

Pár nap előtt Jókai is nagy figyelemmel nézte 
végig — leánya és veje kíséretében — a nagy érdekű 
tárlatot. A mikor a fegyvergyűjteményben a nem
zetőrök kaszáit nézegette, odaszólt leányához: • Lá
tod lányom, ilyen fegyverekkel foglaltai el azokat 
az ágyúkat.. A sok Petőfi-arczkép közül rámutatott 
egyre, a Barabás Miklóstól valóra: «Ez az igazi, ilyen 
volt Petőfi.. A Bem tábornokra, ennek nagy-szebeni 
csatáira vonatkozó képeknél sok érdekes dolgot be
szélt el környezetének Jókai Bem apóról. A vérta
nuk gyászszobájában kezébe vesz egy kardot: • Ilyen 
volt nekem is.» Épen ilyen széles pengéjű, egyik ol
dalán szűz Máriával, a másikon a kettős kereszttel. 
Mondták Jókainak hogy ez Damjanich kardja. Jókai 
elmerengett a vértanuk rablánczainak nézegetései
ben, elgondolkozik valamin, majd visszatért Damja
nich kardjához, kézbe vette újra, egyet suhint vele : 
•Az én kardom ez, — szólt meghatott hangon, — én 
adtam Damjanichnak; a nagy-sarlói csata után kér
tem, hogy fogadja el tőlem tiszteletem jeléül. 0 elfo
gadta.. Ez érdekes viszontlátás képzelhető, hogy 
mily hatással volt a gyászszobában levő közönségre, 
a jelenetnek néma szemlélőire. Jókai még több apró
ságot beszélt Bemről. A kiállítás több képe szól arról 
a jelenetről, a mikor Szászsebesen a kormány és a 
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képviselőház küldöttsége átadja Bemnek a képvi
selőház által megszavazott első osztályú érdemjelt. 
A küldöttség szónoka Németh János alezredes volt, 
a ki magyar üdvözlő beszédet tartott a hős vezér
hez. Bem, midőn lefordították az üdvözletet s a mikor 
a szónok említé a Bem alatt harczolt lengyel és 
bécsi légiók vitézségét, egyszerre közbevágott: iMit 
nekem lengyel légió, mit bécsi légió, a magyarok a 
vitézek, a magyarok a katonák !• «Geniális volt egész 
hadjáratunk, — így szólt, — azzal leptük meg, azzal 
győztük le az ellen vezéreit, hogy a mig azok okos
kodtak, hogy a hadviselési szabályok szerint mi a 
teendő, addig a mi vezéreink meglepték őket egy 
egy .váratlan, nem is sejtett geniális lépéssel.» Puch-
ner körülkerítette Bemet, s a mikor azt hi t te , hogy 
már seregestől együtt el van fogva, akkor veszi a 
hírt, hogy a Segesvárról nyomtalanul eltűnt Bem 
már elfoglalta az ő legfontosabb hadállását, Nagy-
Szebent. 

Vasút a Gel lér t -hegyre . A fővárosi hatóság en
gedélyt adott Müller vállalkozónak, s azt a belügymi
niszter is helyben hagyta, hogy a Gellérthegyre villa
mos erővel járó fogaskerekű vaspályát építhessen. 

•Mater dolorosa> a mayerl ingi kolostorban. 
Tilgner Viktor szobrász hazánkfiát a király megbízta, 
hogy a mayerlingi kolostor számára «Mater dolo-
rosa> szobrot készítsen. A kitűnő művész már ele
get is tett e megtisztelő megbízásnak és oly művet 
alkotott, mely méltán kelti fel a műértők elismeré
sét. A hársfából faragott szobrot a kápolna egyik 
fülkéjében helyezik majd el, előbb azonban ő Fel
sége engedelmével a bécsi művészház kiállításán 
fogják bemutatni. 

A román királyné b e t e g s é g e . Károly román ki
rály Velenczében időz beteg neje mellett. Látoga
tása hosszabb, mint előre tervezték, a mi a királyné 
betegségének aggasztó voltát mutatja. 

Az orvosi tanácskozásra meghívott Forel és Fink-
lenburg tanárok is oda érkeztek. Forel tanár szintén 
az elmekórtan tanára Zürichben és Finklenburg 
bonni tanár szintén több elmegyógyászati munkája 
által ismeretes. Hir szerint az orvosi konzultáczió 
eredményei nem igen megnyugtatók, de ebben a 
pillanatban mitől sem kell tartani. 

A madárkiál l í tást szeptember hóban sokan láto
gatják, mióta a fővárosi élet fölpezsdült, azért nem 
is zárják be e hó közepén, csak a legvégén. Uj vonz
ereje is van a kiállításnak, egy paradicsom-madár 
csoportozat, melyről már irtunk, hogy legszebb ha
sonló gyűjteménye Európának. A csoportozatot Ma
darász Gyula preparálta. 

H e g y o m l á s a Tátrában. E hó 5-én délután a 
Magas-Tátra nagy tarpataki völgyében a hosszú tó 
felett, a Bibirics gerinczének éjszaki lejtőjéről a leg
nagyobb sziklafal mintegy 100 méter hosszúságban, 
leszakadt. Az omladék egész a völgy fenekéig hullott 
le, oly zajjal, mely egész sor ágyú dörgésének felelt 
meg. A dörgés mintegy negyedóráig tartott s oly 
portömeg szállt fel, mintha egy falu égne s a tör
melék egész a hosszú tó környékén terült el, utána 
a hegyoldalon egy fehéres, hosszú csík maradt visz-
sza. Szerencsére az omladás olyan helyen történt, a 
melyen turisták nem szoktak járni. A nagyszerű lát
ványt Marshall Lyonell angol alezredes, a ki épen 
zerge-vadászaton volt, végig nézte. Tátra-Füredről 
a vendégek seregesen mentek ki a hegyomlás nyo
mait nézni. 

Nagy fö ldrengésről érkezett hir Közép-Ameriká
ból, .San-Salvadorból, melynek tüzhányóhegyoi, San 
Miguel és Isako már napok óta teljes működésben 
vannak, s e hó 9-ikén éjfél után heves földingás 
pusztított. A lökések többször ismétlődtek. San-Sal-
vador fővárosban sok ház összeomlott, még többet 
szenvedett vidéke. Számos emberélet esett áldoza
tul, s a kár milliókra megy. A legtöbb helységnek, 
kivéve azokat, a melyek a tengerpart mellett feksze
nek, tetemes káruk volt. A lökést Santa-Annáig és 
Sensuntapequeig (mintegy 60 mérföldnyire San-
Salvadőrtől) is érezték. 

Embercsontokat kö lcsönző in téze t is van már 
New-Yorkban, orvosnövendékek használatára, a köl-
csön-könyvtárak rendszere szerint vezetve, s igen 
nagy forgalomnak örvend. 

* A legdrágább vasúti pályaudvar Bombayban 
van. Tiz évig készült, most adták át a forgalomnak, 
s 40 millió forintnál többe került. Művészi diszitése 
nagyszerű. 

* Óriási la t in szótárt ad ki a porosz kormány. 
A főszerkesztő Herz Márton boroszlói tanár. A szó
tár 10 kötetből fog állani 1200 lapot számítva egy 
kötetre. Ötven tudós dolgozik rajta s minden egyes 
latin szónak története is benne lesz. A mű valószinű-
leg 18 év alatt készül el s szerkesztési költsége leg
alább félmillió márka. 

HALÁLOZÁSOK. 
PODHOBSZK? LAJOS, a tud. akadémia tagja, aug. 

26-ikán meghalt Parisban, hol már rég idők óta tar
tózkodott. Nagy nyelvismeretekkel birt, beszélt több 
ázsiai nyelvet is, de tudását kellőleg érvényesíteni 
nem tudta, sokat kellett küzdenie s több év óta a 
magyar irói segélyegylet gyámolította. A khinai 
nyelvnek egyik legalaposabb ismerője levén, a 
párisi Bibliotheque National reá bizta a khinai 
kéziratok és könyvek lajstromozását. í g y került 
vagy húsz év előtt a franczia fővárosba. Nagy mun
káját a könyvtárban oly kitűnően végezte, hogy a 
franczia tudósok a legnagyobb dicséretekkel halmoz
ták el. Nyelvtudományi munkálkodásáért a m. t. 
akadémia 1858-ban levelező tagjává választotta, 
később azonban igen megvolt akadva, mikor Pod-
horszky, a tagok szólásszabadságával élve, azt akarta 
hirdetni az akadémiában, hogy a magyar nyelv a 
khinaiból lett. A hetvenes években ki is adta köny
vét, melyben ez elmélet mellett kardoskodik. Az öreg 

! tudós Parisban a legnagyobb szegénységgel küzdött 
l és leczkeadásból tengődött, s Parisban megfordult 

idegeneknek sokszor volt kalauza. 
Elhunytak még a közelebbi napok alatt: HUSZÁGH 

I DÁNIEL, földbirtokos, ügyvéd, a közügyek tevékeny 
munkása, 1848—49-ben országgyűlési képviselő, 
sok évig a zólyomi ev. egyház felügyelője , 78 éves, 
Zólyomban. — HEGEDŰS ZSIGMOND, a szabadságharcz 
idején a jászkun kerületek kormányzó allapítánya, 
1872 —85-ig a jászberényi törvényszéki elnök, 67 
éves, Jászberényben. — KANOVITS ALADAK, az egy
kori első erdélyi vasút nyűg. igazgatója, kiváló 
szakember, 62 éves, Budapesten ; ugyanitt dr. BÉLAY 
JEKŐ, fővárosi középiskolai tanár, ki irodalmi téren 
is figyelmet keltett történelmi és paedagogiai dolgo
zataival, de elmebaj vetett véget tevékenységének, 
35 éves korában. — MACHLUP HENKIK, Machlup Ede 
fővárosi dúsgazdag bőrgyáros 23 éves fia. — KÖRÖSSY 
JÓZSEF, Maros-Torda vármegye nyűg. főszolgabirája, 
56 éves, Magyar-Eégenben. — Dezséri BOLEMAN JÁ
NOS, gyógyszerész, 55 éves, Léván. — SIPOSS ISTVÁN, 
városi képviselő és a váczi iskolaszék volt elnöke, 
70 éves, Váczon. — VEBESS MIHÁLY, közbecsülósben 
élt aggastyán, 83 éves korában, Mezőtúron. — To-
kodi PÁNCZÉL IMKE, élete 55-ik évében, Nyárád-Szere-
dán. — ARADI SÁNDOR, színész, Fábián lászló színtár
sulatának a tagja, Újvidéken, 49 éves korában. — 
Kisszeniczei SZENICZEY GUSZTÁV, a magyar földhitel
intézet tisztviselője, 49 éves, Budapesten. — KALTNA 
JÓZSEF, magyar államvasuti titkár, 66 éves, Hód
mezővásárhelyen. — KINCZIG DÁNIEL, postamester, 
28 éves, Gurahonczon, — JEDLOVSZKY JÁNOS , 68 
éves, Debreczenben. —LICHTNEKERT JÁNOS, földbir
tokos és városi képviselő, Szabadkán. — BABTHA 
ISTVÁN, régi honvéd főhadnagy, 74 éves, Debreczen
ben. — KANSBÜRG MÓR, Aradon. — CSEGEZY IG-

j NÁCZ, a kegyes tanítórend legidősebb tagja, aranymi-
sés áldozópap, gimnáziumi tanár és igazgató, 92 

; éves korában, s szerzetességének 70-ik évében, Nagy-
! Becskereken. — SCHTKICH PÉTER törvényszéki biró, 
j tisztelt férfiú, 53 éves, Komáromban. — GYUBIOH 

PÉTER adótárnok, 58 éves, Kolozsvárt. 
Ozv. PEKRI ISTVÁNNÉ, szül. Bárányi Gabriella, álta-

i lánosan tisztelt és jótékony nő. Dicső-Szentmarton-
ban. — Br. BERESKYNÉ, szül. Horváth Teréz, 65 éves, 

i özvegy magánzóné, a ki Budapestről néhány nap 
előtt Bécsbe utazott, s ott hunyt el. — HANNIG JÁ-

| NOSNÉ, szül. Niertit Fanny, 53 éves, Budapesten. — 
j KOTT FEBENCZNÉ, szül. Brandstadter Teréz, 91 éves, 

Magyar-Gencsen. — SZABÓ MIHÁLYNÉ, szül. Varga 
Lujza, Hajdu-Böszörményben. —MICSKEY DÁNIELNÉ, 
szül. Kutiák Mária, 20 éves, N.-Váradon. — BETTEL-
HEIM MANÓNÉ, szül. Mérlik Eozália, 28 éves, Aradon. 
— Ozv. JÉKEY FEBENCZNÉ, szül. Szerdahelyi Erzsé
bet 89 éves, Fehér-Gyarmaton. 

Szerkesztői mondanivalók. 
London. D. F. E lapok szerkesztője két hétig távol 

levén Budapestről, csak most válaszolhat az időközben 
érkezett levélre. 

Csendes árral. Falusi történet, örök rabság. Többé-
kevésbbé mind a három figyelemreméltó; van bennük 
költői hangulat s a nyelv is elég lendületes. Legke-
vésbbé sikerült az első, elcsépelt hasonlattal kezdődik, 
befejezése pedig: 

• Szív, szivem, te bőszült áram! 
Hol hagytad nyugalmadat ?• 

egészen gyarló. A Falusi történet sem sikerült egészen, 
talán azért, mert szerző oly műfajjal próbálkozott meg, 
melynél mesteri kéz kellene, hogy pár odavetett vonás
sal feltárja az érzelmek egész világát. Legjobb az «Örök 
rabság» ; kár azonban, hogy vége felé ez is meglankad 
s az utolsó sor csak úgy van hozzáragasztva. 

Kagyvilági hölgynek. Nem közölhetjük; az egész 
vers száraz okoskodás, minden költői lendület és emel
kedettség nélkül. Furcsa helyek is vannak benne, pl. 

•Haragudj, gyűlölj, csak ne színlelj, 
Állathoz illőn, jámborult 

Eddig úgy tudtuk, hogy az ember — és pedig a czi-
vilizált ember — mester a színlelésben, nem az al
latok. 

Kórágyon. Anyám betegségekor. Csalódás. Az el
sőnek nagy hibája, hogy csak a physikai fájdalmat 
festi, a második — bár nem annyira — szintén ab

ban a hibában szenved s a két vers, így egymás mellé 
állítva, egymás hatását is rontja, mert ha szerző saját 
betegségét sem tudja türelemmel elviselni, hogy hihes
sünk őszinteségében, midőn anyja szenvedését is ma
gára akarja venni. A Csalódás kissé konvenczionálís, 
kissé az elvont eszmei költészet felé közeledő, de azért 
van benne hangulat s egy pár sor, — valamint a má
sik két versben is, — hivatottságról tanúskodik s re
mélnünk engedi a most még csak fel-felcsillanó költői 
tehetség megizmosodását. 

Nem közölhetők: Visszaemlékezés. A távolból. Csen
des nyári estén. 

SAKKJÁTÉK. 
1679. számú feladvány. Ehrenstein M.-tól. 

SÖTÉT. 
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a b o i e t 
VILÁGOS. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond 

1680. számú feladvány. Lewis B. G.-tol, (Londonban.) 

* # i. & g 
dl; b3; h2; a6; aő , g-2. 

• i 
ül ; d3, e4. 

Vüágos indul s a második lépésre matot mond. 

KÉPTALÁNY. 

A "Vasárnapi Ujság» 35-ik számában közölt kép
talány megfejtése : Ki vagy te mdrvdnykeblü szűz. 

HETI-NAPTAR, szeptember hó. 
Nap [ Kathotikus es protestáns Görög-Orosz Izraelita 

ti\. D U Bold.-l. n. DtöAmát L SieptZÉvk. 10 
1*H. Sz.Keresztfelm.Ker. felm. 2 Mamánt vt. 11 
15ÍK. Nikoméd vt. Nikoméd 3 intim pk. 12 
16S. Euphemia Kánt. Eafémia 4 Babilasz ér. 13 
17C. Lambert pk. Lambert 5 Zakariás pr. 14 
18P. Kopert Jézs. hv. Titus 6 Mihály csőd. 15 
19|S. Január vt. Szidónia 7 Szoczont vt. 16S.kiIn 

ItMTiltWÚ. ® Holdtölte 18-án 6 óra 20 pk. regg. 

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

Hamisított fekete selyem. 
A kelméből, melyből venni akarunk, egy mmtácskát el
égetünk, s a netáni hamisítás azonnal napfényre jő: 
valódi, tisztán festett selyem, rögtön össze kunkorodik, 
s nem sokára el is alszik, kevés, nagyon világos barna 
hamu hátrahagyásával. Hamisított selyem (mely köny-
nyen szalonnás lesz és törik) lassan tovább ég, neveze
tesen a •tartó szálak* (ha festék-anyaggal nagyon telítve 
vannak) tovább pislognak, sötétbarna hamut hagyva 
hátra, mely a valódi selyemmel ellentétben, nem kun
korodik, hanem meggörbed. Ha a valódi selyem hamu
ját szétnyomjuk, elporlódik, a hamisította azonban nem. 
Henneberg 6 . (es. és kir. udv. szállító) selyemgyári 
raktára Zürichben, bárkinek szívesen küld mintákat 
valódi selyemkelméiből, és egyes ruhákra valamint vég
számra küld selyemkelméket vitel-és vámdijm. a házhoz. 

_ . . _ 1891. XXXVin. ÉVFOLYAM. 
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FALUSI KÖNYVTÁR. 
Egy-egy füzet 50 kr. 

K»gyar méhésskönyv. Irta dr. Varhas 
Mihály. Negyedik kiadás. 

• ÜST** Mari, a kis konyhakertészné. 
Itetzger műve után magyaritá litván 
láesi. Második kiadás. 

- lakarmány-növónjrek ismertetése és 
tenyésztése. II. kiad. Irta Farhas Mihály. 

4 Kereskedési növények művelése . 
Irta Beischer E. 

J. Jubtenyésstés és gyapjú- i smeret . 
Irta Seischer E. 

( Dely M. Gyakorlati és elméleti sertés
tenyésztés. Második bővített kiadás. 
Állatorvosi jó tanácsok Ü L könyv. 

j Apró majorság, vagyis a baromfite
nyésztés foglalatja. Irta Farhas Mihály. 

8 A bogyár-gyümölos tenyésztése . Irta 
Farhas M. 

|. A dinnye-tenyészt és foglalatja . Irta 
Farhas M. 

||. A szarvasmarha - tenyésztés . Irta 
Kégly Sándor. 

11. Eperfa- és se lyemhernyó- tenyésztés . 
Irta Áron Ede. 

11A szarvasmarha haszonvéte le . Irta 
Kégly Sándor. 

15. A szőlőmüvelés kátéja. Irta Perlahy M. 
U. Borászati vagy i s pinozegazdászat i 

káté. Irta Perlahy Mihály. 
15. Miként emelhetjük gazdaságunk j ö 

vedelmét? Irta Réti János. 
II. Népszerű és a gazdaság minden ágaira 

vonatkozó mezei gazda naptára az 
uradalmi tisztek szamára. Összeállította 
Ring Adorján. 

17. A tengeri nyu lak tenyésztése . Oettel 
Róbert műve után közli Orubicey Géza. 

IS. A lótenyésztés. Irta Kodolányi Antal. 
II. Az ál lat és é l e t e . Irta Dely M. Állat

orvosi jó tanácsok L könyv. 
M. A földmivelés a lape lve i . Francziából 

Victor Rendű után közli Orubiegy Géza. 
íl. A beteg sertés orvoslása. Saját ta

pasztalása nyomán irta Dely Mátyás. 
Állatorvosi jó tanácsok IV. könyv. 

S. A mez i - és kertgazdaságra káros 
rovarok ismertetése és azok irtásmódja. 
Irta dr. Nyáry Ferencz. 

3. A gyümölosfatenyésztés cserép- és fa-
edényekben és az igy s a szabadföldben 
nevelt törpefák okszerű, vagyis növény
élettani alapokon nyugvó metszése Irta 
Kodolányi A. 

J4. A betegá l la t - g y ó g y t a n , szülészet és 
hullavizsgálat. Saját tapasztalása nyomán 
irta Dely Mátyás. Állatorvosi jó tanácsok 
II. könyv. 

£• A gasda, kertes* és erdéss leghasz
nosabb barátai az á l latok kösött. Dr. 

Qloger L. W. 0. német munkájának he
tedik kiadása nyomán irták Sporzon Pál 
és Elmer Sándor. 

36. Gazdasági trágyaisme vagyis a trá
gyázás a lapelve i . A magyar gazdakö
zönség számára irta dr. Nyáry Ferencz. 

27. Gazdasági számvitel kisebb birtokosok 
számára. Egy toldalékkal: A kis gazdái 
körök és társulatokról. Az idevágó szak
munkák felhasználása mellett irta Ko
dolányi Antal. 

28. A dohány-termelés és kezelés kézi
könyve. A magyar gazdaközönség szá
mára irta dr. Nyáry Ferencz. 

29. A komló- termelés és kezelés kézi
könyve. A magyar gazdaközönség szá
mára irta dr. Nyáry Ferencz. 

30. A termőföldről , annak miveléséről és 
javításáról.' A gazdaközönség használa
tára irta Réti János. 

31. Növénybetegségek. Irta dr. Szaniszló 
Albert. 3. kiadás. 

32. A pi iyl loxera, a koloradóbogár és a 
vértetű. A gazda legnevezetesebb három 
rovarellensége. Irta dr. Szaniszló Albert. 

33. A ház ikertek berendezése és ápo
lása . Több nevezetesebb kertészeti mfi 
felhasználásával és saját tapasztalatai 
után irta Starnfeld Béla br. 

34. A gyümölcs értékes í tése . Gyakorlati 
útmutatás miként kell az érett gyümölcs
csel bánni, a gyümölcsöt aszalni, gyü
mölcsbort csinálni és a gyümölcsöt sok
féle módon értékesíteni. A legjobb aszaló 
s több gép rajzával. Irta Gyürky Antal. 

35. Az e lőreha ladt borkezelés és pincze-
gazdászat ismertetése és gyakorlati út
mutatás a szüretelés, mustkezelés, a 
homoki borok tökéletesítése, a pincze 
berendezése, borászati eszközök haszná
lata és a pinczében előforduló minden 
teendőkre nézve. Bortermelők, borke
zelők és pinczemesterek számára irta 
Gyürky Antal. 

36. A szántás és vetésről . Irta Réti Já
nos. 25 ábrával. 

37. Gyógynövények gazdák használa
tára. Irta dr. Borsodi Miksa. 

38. A burgonya és oznkorrépa t erme
lésről . Irta Réti JánoB. 

89. A gazdasági és h a s z o n - n ö v é n y e k 
termelése . Különös tekintettel magról 
való tenyésztésükre. A magyar gazda
közönség számára irta dr. Nyáry Ferencz. 

AZ ERJEDÉS CHEMIÁJÁNÁK 
KÉZIKÖNYVE. 

Szesz- és „önjárosön, WiH átemel és chuiitan számára. 
Irta 

Dr. SZILÁGYI GYULA 
okleveles műszaki chemikus. 

/ r A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT ABEAKKAL. 
A r a f ű z v e 2 frt . 

T a r t a l o m : Előszó. - Bevezetés. - Az erjedés fogalma. - Az erjedés tör
ténete és elmélete. - Az erjedés organizmusairól általában. - A mikroorganiz
musok részletes ismertetése alaktani tekintetben (morphologia) - A bakterin-
mokról. - Penészgombák. - Az alkoholos erjedést okozó gombák (sarjadzok). -
A fermentumokról általában. - Az alkoholos erjedés mint fiziológia, tünemény 
- A , erjedés mint chemiai fiziológiai tünemény. - Az erjedés organizmusainak 
táplálási feltételeiről. - Az alkoholképzödéshez szolgáló «enhmdntok. — ^ 
alkoholos erjedéssel egyidejűleg fellépő mellékerjedésekrol. - Az erjedés terme-
nyeiröl általában. — A diasztázról. 

f MA6YABH0R ELSŐ. t,E6NA6yOBB ÉS lEGffiBB HlBwEVO ÓRAÜZLETE. 
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A iFranklin-Tárlulati kiadásában Budapesten megjelent a minden könyvárusnál kapható: 

SOPHOKLES TRAGOEOIÁI. 
Fordította és magyarázó jegyzetekkel ellátta 

CSIKY GERGELY 

Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 

A r a f ű z v e 4 frt . — F é l b ő r d i s z k ö t é s b e n 5 frt . — Kl/.evir-kiartíis 
(ho l landi m e r í t e t t pap íron) fűzve 8 frt . 

T A R T A L O M : 

Sophokles. Életrajzi vázlat. Csiky Gergelytől. — Oedipus király. — Oedipus Ko-
lonosban. — Antigoné. — Elektra. — Ajas. — Philoktetes. — A trachisi nők. 

(Csinos, zöld vászonkötésü kötetekben.) 
Baross Mihály válogatott kisebb munkai 

i frt. 
Fáv András eredeti meséi és apaorismai. 

Negyedik kiadás. 1 frt 60 kr. 
Győrffy Iván. Tréfás versek. Humorgyön

gyök gyönyörködtető gyűjteménye. 80 kr. 
Hnfe land Kristóf Vilmos dr. Makroblotlka 

vagy hogyan hosszabbithatjuk meg életün
ket. Dr. Klencke átdolgozása nyomán, ford. 
Kemény Fülöp. 1 frt 60 kr. 

Jókai Mór válogatott beszélve!. Második 
kiadás. 1 frt 60 kr. 
Tartalom: I. A Bárd? család. — A jó öreg 
asszony. — A kalózkirály. — Petky Farkas 
leányai. — Bacsó Tamás. 
II. A Hargita. — A khánok utódja. — Tör
ténetek egy ócska kastélyban. — Valdivia. 

Kané a sarkntazó. A második Qrinnel-
expeditió sarkutazása Dr. Kané E. E. müve 
után. Bevezetéssel ellátva. 1 irt 60 kr. 

Kisfaludy Károly válogatott munkái két 
kötetben. A költő arczképével. H-ik kiadás. 

1 frt 60 kr. 
Versek és elbeszélések. — Színmüvek. 

Kisfalusy Sándor összes regéi. A költő 
aczéhnetszetti miHjisti. 1 fit (0 kr. 
Tartalom. L Előszó. — Csobáncz. — Tátika. 
— Somló. — Dobozi Mihály és hitvese. — 
A szent-mihályhegyi remete. — A megbőszült 
hitszegő. — Gyula szerelme. 
H. Eemend. — Döbrönte. — Szigliget — A 
somlói vérszüret. — Eseghvár. — Micz bán. 
— Frangyepán Erzsébet. — Balassa Bálint. 
— Viola és Pipacs vagy hamis barát. 

Knigge Adolf br. Érintkezés az embe
rekkel . Fordította Nagy István. 1 frt 80 kr. 

KnliBáv Ede. Magyarország története. 
A legrégibb időktől korunkig. 

1 frt 60 kr. 
Kuliffay Ede. A szabadság hősei és vér 

tanai . Lapok a magyar történetből. 
1 frt 60 kr. 

Legouvé Ernest. Atya és fln a tizenkilen-
czedik században. Fordította Feleki József. 
Gyermek- és serdülő-kor. Ifju-kor. 1 frt 60 kr. 

Magyar közmondások gyűjteménye. Kü
lönös tekintettel az életbölcseségre és a 
nevelésre. (Több mint hatezer közmondás.) 
Rendszerbe foglalta Almásy János. 1 frt 40. 

Mathews Vilmos dr. Hogyan boldogulunk? 
Fordította és jegyzetekkel ellátta Poligen. 

1 frt 60 kr. 
N é m e t b e s z é l j e k . írták: Ebért György 

Heyte Pál, Spielhagrn Frigyes, Stifter Adal
bert, Storm Tivadar, Ztchokke Henrik. 2 frt. 

Orosz bessélyek. Első kötet. írták Puskin S., 
Qogol M., Krylov J., Dotztojevtzkij T., Tur-
genyev I. 1 frt. 

— Második kötet. írták: Qogol Miklós, Kocha-
novizkyné, gróf Sollohub, gróf Tolttaj L. N. 

2 frt. 
— Harmadik kötet. Irta: Turgenyev Szergejé-

vics Iván. 2 frt. 
Pestalossi Henrik. Lénárd és Gertrúd. 

Magyarította Zsengeri Samu. A szerző élet
rajzával. 2 frt. 

Könyves Tóth Kálmán. Falus i törtene
tek . 1 irt 40 kr. 

Tartalom: Nemzetes ur ördöge. — Javas asz-
szony keresztlánya. — A keresztlevél. — 
A honvéd árnya. — Hiteiné asszonyság és 
kedves férje. — Tőkési Bácsi és mostoha 
fia. — Újmódi Zsófi. — Szegény teensasz-
szony. — Karácsony angyala. — A pénz 
árnyéka. — Rebeka, a szegény zsidóleány, 
— Miért némult el a vörös kakas. — Söprü-
nyél a hazasagrnntó, — Az elillant hónap, 
vagy hová lett a februárius. — Csak néhány 
hajszál. — A vasúti őr. — A szél hozta, a 
víz vitte. 

Tündérmesék A legkedveltebb gyűjtemé
nyekből összeállítva. Negyedik kiad. 80 kr. 

W i e l a n d . Az Abderi ták. Ford. Farkat 
Albert. 1 frt 40 kr. 



608 VASÁKNAPI ÚJSAG. 37. SZÁM. 18H1. xxxvni. ÉYFQ U 4 1 , 

HÖLGYEK 
FIGYELMÉBE!! 

1 legújabb és legkitűnőbb, Dr. 
Haebron-féle arcztisztitó kenőcs 
és bőrszépitő szappan ára nagy 
tégely 60 kr., kicsi 35 kr. szap
pan 35 kr. Kapható Budapesten 
Török József gyógyszert, és az j 
ország jobbhirü gyógytáraiban. 

1891. szept. 1 7 ? . sa . 1891. szept. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a 3í. Tud. Akadémia megbízásából ázerkeszti 

G Y U L A I P Á L . 
T A R T A L O M : 

Egy franczia követ lég ke le ten . (I.) — Haszár Imrétől. 
A t aranyvaluta behozatala Németországon. (II.) — Pisz-

tóry Mórtól. 
A törökök és a B a l k á n népek. — S—i. A. 
Jenatach György. (II.) Begény Mever F. E. után, németből. 

— S. IC. 
Köl temények: Bál után Góbi Imrétől. — Az uj görög 

dalnok. Byron után, angolból. — Spóner Andortól. 
Egy kis csalódás. Rajz. — Tutsek Annától. 
A földrajzi he lyzet szerepe a városalapításol iban. — 

Hannsz Istvántól. 
Ér te s í tő : Kazinczy Ferencz levelezése. Második kötet — n. — 

Bigal E.: Alexander Hardy et la tbéátre fran^ais á la fin 
du XVI et ou commencement du XVII. siécle. — r. — 
Bubics Zsigmond: Cornaro Frigyes, velenczei követ jelen
tései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és vissza
vételéről. — d. —- Jókai Mór: A tengerszemű bölgy. Regény. 
— i. — Nyilt levél a szerkesztőhöz. — Lederer Bélától. — 
Hibaigazítás. 

Megjelen évenkint 12-szer 10 Ívnyi havi füzetekben. Előfize
tési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

„Hazánk legkedveltebb savanyuvize" 

A MOHAI 

FORRÁS. 
legjobb asztali és üdítőital. 

0 fensége József föheraeg asztalán rendes italul szolgál. 
Friss töltésben mindenkor kapható 

É D E S K U T Y L, 
es. és kir. és szerb kir. udv. szállítónál. Budapesten. 

Úgyszintén mirden gyógyszertárban, fűszerkereske
désben és vendéglőben. 

Legjobb ós Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor — tf^VS^ 

\ U V C H . FAY, ILL* 
^ PARIS — », ras da la Pain, • 

Kittnltgn Rii,p„ 
ITTÁL VEGYÍTVE 

ILLATSZEREM, 

RÉTHV JÁNOS 
mérnök, nemzetközi 

szabadalmi irodája, 

Legolcsóbb magyar és német zsebszótár! 
A «Franklin-Társulatt kiadásában Budapesten megjelent 

és minden könyvárusnál kapható • 

T I P B A Y J Á N O S . 

NÉMET-MAGYAE 
ÉS 

MAGYAE-NÉMET 
ZSEBSZÓTÁK. 

Második kiadás. 

A két rész egy kötetbe fűzve 60 kr., 
egy vászonkötésben 80 kr. 

BUDAPESTEN, 
Erzsébet-körut 14. sz. 

eszközli 
nj találmányok szabadalmazá
sát és a szabadalmak meghosz-
szabbitasát bármely államban. 
Elvállalja a találmányok ér
tékesítését és védelmét. Min
dennemű felvilágosítással szolgál 
szabadalmi ügyekben. — Véd
jegyeket belajstromoztat min

den államban. 

íuzitska Ármin, Budapest, * 

• • K oo 

* Erzsíbet - körút 41. szám. * 

Hirdetések elfogadtat
nak a kiadó-hivatal
ban. Budapesten, IV., 
egyetem-nteza 4. sz. a. 

SCHLICK-féle 
gőz- és j 
szabad. S 

vasöntöde é s g é p g y á r 
részvénytársaság 

B U D A P E S T E N . 
Gyár és indák: V I . , k ü l s ő V á c z i - ú t 1 6 9 6 9 9 . 

Városi iroda és raktár: P o d m a n i c z k y - u t c z a 1 4 . — Fiók-raktár: K e r e p e s i - ú t 7 7 . 
Ajánlja kitűnő és szilárd szerkezetű, 

;ánycséplő-készületeit lakg^tü^tet 
ICK-fé l e 2 és 3 vasa eké i t 

és szabad, mé ly í tő -eké i t , 
eredetit S C H L I C K é s V I D A T S - f é l e 

e g y v a s u eké i t , — ta la j m i velő 
eszközeit , boronált és rögtörö 

h e n g e r e i t , v a l a m i n t 

Schliek-féle szab. „ H a l a d á s 4 6 

Készletben vannak továbbá: g a b o n a t i s z t i t ó 
r o s t á k ( B A K E R é s V I I ) A T S r e n d s z e r ) , 
t a k a r m á n y k é s z i t ő g é p e k , t e n g e r i m o r 
z so lok é s d a r a l ó k , s z a b a d . J ó k a y - f é l e 
„ H u n g á r i a " d a r á l ó - g é p e k e r ő h a j t á s r a , 
ő r l ő m a l m o k és o l a j m a l o m b e r e n d e z é s e k 
E r e d e t i a m e r i k a i k é v e k ö t ő é s m a r o k 
r a k ó a r a t ó - g é p e k é s f ű k a s z á l ó - g é p e k , , 

s z á l l í t h a t ó m e z e i v a s u t a k stb. 

Előnyös fizetési feltételek,' 
Leg jutányosabb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen s bérm. 

WALLA JÓZSEF 
czemen táru-gyára 

ÍM <% gipll építési anyagok raktára 
<vm 

Budapest, VII. kei*., Rotteiibiller-utcza 13. sz. 
V á l l a l k o z i k : 

G R A N I T T E R A Z Z O , 
B E T O M B O Z Á 8 0 K , 
C S A T O B N Á Z Á S O K , 
S Z Ö K Ő K U T A K , 
C Z E M E N T - L A P O K É S 
M O Z A I K L A P O K K A L I 

K Ö V E Z J Ö S E K 
e l k é s z í t é s é v é s t b . 

B a k t á r t t a r t : K E R A M I T L A P O K , K E L H E I M I L A P O K , M E T T L A C H I L A P O K , T E R B A C O T T A - Á B Ü K , K Ö F E D É L P É P , T Ü Z A L L Ó T É G L Á K , K É M É N Y R A K V A -
M Y O K B Ó L s t b . 

Gyári raktára a 
gartenaui Portiandi 
czement és vízhat
lan mész-gyárnak. 

KOASWgeSO 
Gyári raktára a 

gartenaui Portiandi 
czement és vízhat
lan mész-gyárnak. 

Szelvényszám 435. 
Ezen szelvény beküldése után, 
ingyen hildjiik a Toilette-
titkok czimü füzetet, mely

nek ára különben 25 kr. 

Nem lesz szeplője, bőratkája és pör-
senése, ha szorgalmasan használja a 

Arczkenőcsöt $5 kr. 
TITI QuitVPP fplp Mosdóvizet 40 kr. 
Ul ÚU1I/.DA-1D1D Salvator-szappant . 40 kr. 

" Lyoni rizslisztet 50-80 kr. 
K é z p a s z t á n k t ó l (60 kr.) 3 nap alatt 
minden kéz gyengéd és fehér lesz, csak nem 

szabad hamis í tványokat e l fogadni . 

Figyeljen a teljes czimreü 
90~ k ü l ö n b e n a z a r c z e l v a n r o n t v a . * * 

Gyár és szétküldési raktár: «<» 
Salvator-gyógyszertár hasiéban, Eszék mellett. 

Ismételarusitoknak a legmagasabb engedmény. 
Raktár B u d a p e s t e n T ö r ö k J ó z s e f gyógy 

s z e r é s z n é l , K i r á l y - u t c z a 12 . szám. 

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

A Z I P A R T Ö R V É N Y 
M A G Y A R Á Z A T A . 

A fö ldműve lés - , ipar- é s k e r e s k e d e l e m ü g y i m. kir. m i n i s z t é r i u m h iva ta lo s 
adata inak fe lhaszná lásáva l 

IRTA 

I> B A L L A G I B É L A . 
Magában foglalja az 1884. XVIL törvényezikk végrehajtása iránt kibocsájtott 

összes miniszteri rendeleteket, s elvi jelentőségű határozatokat. 

Ára fűzve 2 frrt 50 kr. 

E müvet a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. miniszter úr 1886. évi 
24954. számú rendeletével valamennyi ipartestületnek, kereskedelmi és iparkamarának 
megszerzés végett ajánlotta, valamint felhívta az összes törvényhatóságokat is a sió

ban levő könyvnek terjesztésére. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza 4. ez.) 

r^RMH 
'•"'«: 

38. SZÁM. 1891. BUDAPEST SZEPTEMBER 20. XXXVIII. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek : VASÁRNAPI UJSÁG ÓB | egész érre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt j fél élre _ 6 • 
Csupán a VASÁRNAPI ÚJSAG 

) egész évre 8 frt 
1 félévre _ 4 « 

1 egész évre Q frt ! Külföldi előfizetésekhez a postailftg. 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK j , . ^ _ g , I hatáTOzott viteldíj is es.tol.nd6 

K U N BERTALAN. 

A
TISZÁNINNENI ev. ref. egyházkerületnek ritka 

szerencséje van a kormányán ülő férfiak 
.hosszú és áldásos életéhez. Már 1873-ban 

megünnepelhette egyik büszkeségének, id. Vay 
Miklós bárónak, a mostani koronaőrnek és fő
rendiházi elnöknek, mint főgondnokának fél
százados egyházi hivataloskodását. Most pedig, 
épen ma, szeptember 20-án, főpásztorának, Kun 
Bertalan püspöknek tiszteletére ül öröm-ünne
pet, s ünneplése — a mutatkozó jelek szerint — 
úgy a jubiláns rokonszenvet keltő egyénisége és 
hosszú, küzdelmes pályáján szerzett érdemei 
miatt, valamint az országos feleke
zeti viszonyok mai újabb alakulása 
s a két prot. egyház zsinati előké
születei folytán, nemcsak magának 
az érdekelt kerületnek, hanem az 
egész hazai protestáns egyháznak is 
emlékezetes ünnepe lesz. 

S valóban, a ki csaknem egy ne
gyedmilliónyi honfitársunk lelki 
élete felett van hivatva őrködni és 
őrködik is valódi atyai gonddal, 
megérdemli, hogy életének oly nagy 
forduló pontján mindenkinek le
gyen számára egy-egy melegebb 
szív-dobbanása. 

Kun Bertalan, az ötven éves pap, 
a huszonöt éves püspök, az ev. ref. 
egyetemes konvent egyházi elnöke, 
Felső-Nyárádon, Borsodmegyében, 
1817 január 21-én született. Tanult 
szülőföldjén, Beregszászban, Mis-
kolczon, Sárospatakon, hol theolo-
giai tanfolyamot végzett és Iglón, 
hol Pákh Albert atyjának házánál 
a német nyelvben tökéletesítette 
magát. Már Miskolczon a Palóczi 
László dicséretére, Sárospatakon 
összes tanárainak szeretetére, Iglón 
pedig a Pákh Mihály superinten-
dens barátságára tette magát érde
messé. 

Mikor az iskolákban és nevelői 
minőségében szerzett ismereteivel 
odáig emelkedett, hogy a gagy-
bátori (Abaújmegye) ref. gyülekezet 
méltónak találta öt, a 24 éves ifjút, 
lelkészévé választani 1841-ben, ko
molyan számot vetett önmagával s 
úgy tapasztalta, hogy még nincsen 

elegendő útravalója. Nálánál könnyebb lelkeket 
talán elbizakodottakká tett volna ez az eléje 
járuló tisztelet: őt további munkára s tehetsé
geinek pallérozására ösztönözte. Gyülekezetének 
engedelmével külföldre sietett (1844) s Bécset, 
Lipcsét, Hallét és Berlint bejárva, lelkében meg
izmosodva tért haza, hogy az egyetemeken a 
külföldi egyházi és iskolai élet tanulmányozása 
közben szerzett ismereteit hívei körében s azok 
javára értékesítse. Mihelyt felismerte helyzetét s 
a gyülekezet életén rágódó betegségeket, legott 
hozzáfogott a gyógyításhoz, a reformáláshoz. 
Erélyes főgondnokról gondoskodott, az egyház
tanácsot leköszönésre bírta s új embereket gyüj-

^ 

K U N B E R T A L A N , 
ötven éves pap és huszonöt éves püspök. 

tött a kormányrúd köré; az anyagi szükséget 
a hívek önkéntes áldozataiból fedezte; behozta 
a kényszer-iskoláztatást, tornyot, templomot ja
víttatott, új iskolát emeltetett s hatáskörében 
mindent elkövetett az egyházközség haladására. 

Az abaúji egyházmegye is tapasztalt erélyét 
és tapintatát s már erősen mutatkozó írói ké
pességét méltányolta, mikor pár évi lelkipásztor-
kodása után. 1845-ben aljegyzőjévé választotta. 

A tekintélyben mindinkább növekedő gagy-
bátori fiatal papot nyolcz évi ott működése 
után a miskolczi egyház hivta és nyerte meg 

' magának. Már ekkor az egész tiszáninneni ke
rületben tisztelt neve volt, mert a Török és Szé

kács által szerkesztett «Prot. Egy
házi és Iskolai Lap»-ban többször 
felszólalt fontos egyházi és iskolai 
kérdésekben. Miskolczi állomását 
1850-ben foglalta el s még ugyanez 
évben a kerület is dékánjává vá
lasztotta. 

Hogy miskolczi papságát is mily 
nemes irányban tudta értékesíteni, 
s hogy új helyzetében is a régi, a 
feltörekvő, munka- és kötelesség
szerető férfiú maradt, — azt mi 
sem bizonyíthatja fényesebben, 
mint az, hogy a kerület négy év 
múlva aljegyzőjévé (1854), s újabb 
hat év multán (1860) főjegyzőjévé 
választotta. A tudós Zsarnay Lajos
nak, a sárospataki főiskola hírneves 
tanárának és papjának lépett örö
kébe. S mikor 1866-ban a püspök
ségre emelt Zsarnay váratlanul el
halt, Kun Bertalan, a szintén 
nagyérdemű Hegedűs László alsó
zempléni esperessel szemben, a 
püspöki székbe emeltetett s Vis-
nyón szeptember 30-án hivatalába 
beigtattatott. 

Ötven éve pap s huszonöt éve 
áll és működik a püspöki polczon, s 
a kik öt hivatása körében ismerik, 
csak tisztelettel szólhatnak róla; 
állásának dísze, s a kortársak elis
merése nem szédítette meg egy pil
lanatra sem; maradt minden újabb, 
előnyös változás mellett is a régi, 
egyszerű, szerény, kevés igényű, in
kább dolgozni, küzdeni, mint ren
delkezni és parancsolni szerető egy
házi férfiú. 

miskolczi fényképe után. 


