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KOLLARITS JÓZSEF ÉS FIAI 
Budapest, IV ker., Váczi-utcza 5. szám alatt. 

„ Vászon, iiiiiiiiitiírii. asztalnemű, zsebkendő, női, férfi- és gyermek-fehérneniüek. 
Menyasszonyi kelengyék. ZJTZZZ1 téli szövött áru, 
továbbá h a r i s n y á k , l á b t y ü k , u j j a 
sok é s n a d r á g o k ; nagy választék franczia ruhakelmékből stb. a czikkhez mérten m é l y e n leszál 

l i t v a ; 10 ,30 , 3Ü-'-4Q7Q árengedmény 

M E Z E I E G E R E K 
tömeges és biztos kipusztítására ajánlom az általam 
készített és már eddig is sok előkelő uradalmakban, 
nagyobb gazdaságokban, ugvszinte több községekben 

a legjobb sikerrel használt «is 

E G B E M É E G E T 
Labdacs alakban, eddigi tapasztalatok szerint 1 holdra 1—2 
elegendőnek bizonyult; Í(X) kilo ára 45 frt, egy 5 kilós 

3 frt o. é. Bővebb értesítéssel bérmentve szolgálok. 
S i p ő e z I s t v á n gyógyszerész, Pécsett (Baranyamegye). A nagy krach! 

A N E W - Y O R K I és L O N D O N I események az európai 
szárazföldet Bem hagyták érintetlenül, minek következtében egy 
nagy ezüstára-gyár késztetve érzi maga", hogy az egész készletét, 
a munkadíj riekw.v megtérülésével, elajándékozza. — Ezen meg
bízás keresztülvitelével én vagyok meghatalmazva, lizért 

elajándékozom fó29 
u'.denkinek, szegénynek ogy, mint gazdagnak az alább követ-

.irgyakat, c-ax 6 frt 6 0 kp. megtérítése mellett; és pedig: 
6 drb legfin. evőkés, valódi angol pengével 
6 < amerikai szabadalm. ezüst villa egy darabban 
6 « ezüs* • rákanix 

12 « • ezüst kávéskanál H 
1 « • • ezüst levesmerő 
1 « « « ezüst tej merő 
6 « angol Viktoria-tálcza 
2 • hatáskel tő asztali gyer tya ta r tó 
1 theaszüTő 
1 « legfinomabb czukorhintő. 

4 2 darab összesen, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A fent elősorolt 4 2 tárgy azelőtt 40 forintba került és most ezen 
6 frt 6 0 kr.-iiyi potom áron kaphatók. Az amenkai szabadalm. 
ezüst teljes anyagú fehér fém, a mely ezüstszinét 1~> évig megtartja, 
a miért kezesség nyujtatik. Bizonyításául annak, hogy ezen hirdetés 

nem szédelgésen 
alapul, ezennel nyilvánosan kötelezem magam bárkivel szemben, 

a meg nem felelő árukért a pénzt minden kifogás nélkül 
visszaadom, ezért ne mulaszsza el senki ezen gyönyörű garni
túrát megszerezni. A szétküldés csak postantáavéttel, vagy a 
pénz előleges beküldése esetén, eszközöltetik. Ozf7" Különösen ajánl
ható a hozzátartozó tisztító-por. 1 doboz ára használati utasítással 15 kr. 

P E B L B E H G P . 
szabadalmaz, amerikai ezüstáru-gyár ügynöksége 

Bécsben, II., Rembranritstrasse Nr. .'í.'i. 

KirtHtftt a köszönőitattikbol: 
meg vagyok elégedve, újólag megrendelem Miután a készlettel 

az alábbiakat. M 
St-Ullrich (Tirol), 1891 okt. I. 
Küldeményével nagyon meg voltam 

ugyanazt, valamint az alábbit is, küldeni 
Oberndorf, a Salzaeh m., 1891 nov. 18. 

Santifalter Antal, szobrász. 
elégedve, s kérem újólag 

Stelzer Teréz. 

Ur. Lengtél Fr.-féle 
nyirfabalzsam. 

Kir. szab. Svédhonra. 
Már magában véve azon növényi nedv , a m e l y 
a nyírfából kifolyik, ha annak torzsét meg

fúrjuk, emberemlékezet óta mint a legki tűnőbb szépítő szer volt isme
retes , h a azonban ezen nedv a feltaláló utasí tásai szerint , ba lzsammá 

alaki t ta t ik á t , csak akkor nyer úgyszólván csodalatos ha tás t . 
H a e s t e m e g - k e n j i ü c v e l e a x a r c z o t v a g y m á s b ő r r é s z e k e t , 
a k k o r m á s n a p c s a k n e m é s z r e v e h e t e t l e n p i k k e l y e k v á l n a k 
l e a b ő r r ő l , a m e l y e s á l t a l f e h é r r é é s g y ö n g - é d d é v á l i k . 

Ezen balzsam kisimítja az arczon a ránczokat és hímlÓhelyeket, ifjú 
arczszint, a bőrnek fehérséget, gyöngédséget és üdeséget Kölcsönöz; 
a legrövidebb idÖ a U t t eltávolítja a gzeptót, májfoltot, anyajegyeket , 
orrvereaséget , bőra tkát a a bőr minden más egyéb Ktatáuuanség i t . 

Ara egy korsónak, használat i utasí tással együt t , 1 frt 50 kr. 

Dr. Lengiel orvosi Benzoe-szappana 
a legalkalmasabb borápoló azappan, mely a bőr t gyengéddé s finommá 
teszi s h ivatva van a nyírbalzsam ha tásá t előmozdítani. Ára 60 kr . 

Kapható minden jobb gyógyszertárban- F ő r a k t á r : 

Törüli József gyógyszert.. Budapest, kinily-utrza 12. 
A r a d o n : B l n g - S . g y ó g y s z e r é s z n é l . 4341 

LAMPEL R Ó B E R T ^ ^ C W O D I A N E R R É S FIAI) 
cs. és kir. udv. könyvkereskedés kiadóhivatalában Budapesten, Andrássy-út 21. sz. megjelent és kapható 

k a r á c s o n y i és a l k a l m i a j á n d é k u l l e g a l k a l m a s a b b m ű v e k 
Képeskönyvek, iipró 3—6 éves 

gyermekek számára. 
ÁLLATSZELIDITŐK. 

V a d á s z k é p e k . 
Utazás a világ körül. 

Három külömbözö képeskönyv vastag 
papíron tiz képpel. 

Egy-egynek ára 1 frt 20 kr. 
A , B , C, D . i r ta F6*a Lajos. 

Képekkel és versekkel kis gyermekek 
_______ számára. Ara 80 kr. 

Jó gyermekek mulatsága. 
Hét kis füzetben mindenféle házi és 
ei-dei ál lat sikerült rajzban szemlél
het". A képekhez könnyen érthetó 
helyes magyarságú versikék járulnak. 

Egy-egy füzetnek ára 20 kr. 
Paprika Jancsi színháza. 

Mulattat A képeskönyv kis gyermekek 
B zárná ni. 

Ára er"s táblába kötve 1 frt 60 kr. 
Képes szinházkönyv. 

Negyedrét alakú kemény papiroson 4 
színpadi hatás t gyakoiln képpel. 

D I S Z M Ű V E K 

képeskönyvek, 5— 8 éves gyer
mekek számúra. 

BÜAGH. 
TJgri Matyi a vészmadár. 

Marszi és Miska, 
2 humori'ítikus képeskönyv. Egy-egy -

pek ára 1 frt 80 kr. 
Mindenféle állatképek 

jóravaló apró népnek, 
Leatetnnnn H. Btb. képeit versek
kel e l lá t ta : Antal btiesi. (Kadó A.) 

Ára kötve 1 frt 30 kr. 
Tündérliget. 

A gyermekélet változatos képei. I r t a : 
Halmán báesi (.Mikszáth K ) Pom-

pás képeskönyv. Ára 2 frt 40 kr. 

Képes- k mesekönyvek, 
7—11 éves gyermekeknek. 

3 0 0 Ezopus-mese 
Azifjuságszámára útdolg. dr. Jtoros 
Gábor.MágQiHk javított kiad. Ára 1 frt. 

Tündérmesék. 
Meséli Khmer borsi. 

Harminczöt válogatott mese. tizen
nyolca gyínyőrü képpel. 

_____rt\ színei boritékba kötve 2 frt. 
1. Awtersen tmsri ára 1 frt 40 kr. 
2. Andersen ttjabb nnse'i ára 1 frt 
40 kr. 3 . Andersen összes mesei 
2 frt 80 kr. Mindegyiket számos fa-
metBzvény és szinnyomatu kép díszíti. 
Az e lvben 30, a másodikban 29 és a 

harmadikban 59 mese van. 

KQJJFQK ALBUMA. 
A jelenkori magyar költök legszebb verseivel. 

Összeállitottu Radó Antal. 
P o m p á s d í s z k ö t é s b e i i . 

3 frt 60 kr. Díszkiadás ára 
Emlékkiadás ára 
Emlékkiadás ára_ 6 frt 50 kr. 

Idegen Föltflfc Klbuma. 
A XlX-ik | \ külföldi f \ válogatott 

század JLML költőinek JL. J L versei. Fordította Dr. Radó Antal. 
• '••'•••' ben ára Ir t . 

Utazás a keleten 
Ir ta ö császári és kir. 

liwiolf tróttörökös. 
Két kötet ára fűzve 7 frt. Pompás 

díszkStésben 10 frt. 

Nemzeti kincsszekrény. 
Jelesebb Íróink gondolatgyőngyeivel. 

Osszválogatta: Körni/ei János. 
Ára 1 frt 20 kr. 

Giacomo Leopardi 
L Y R A I V E R S E I . 

Fordí to t ta : Radó Antal. 
Ara fűzve 1 frt 60 kr- Díszkötéaben 

2 frt 40 kr. 

E M I É K - K Ö J Í Y V . 
A bará t ság tükre . 

Emléklapok barátoktól és barátnőktől. 
Ara 2 frt 40 kr. 

Bőrharisnya. 
Öt elbeszélés az ifjúság számára Ir ta : 
Cooper J. F. Fordí to t ta : Vumll l t 

Hét színes képpel. Ára -2 forint. 

Robinson Crusoe 
élete és kalandjai. 

Defoe D. angol eredeti ntán a magyar 
ifjúság számár* átdolgozta: Dr.Radó 
Antal. Számos képpel. Ára 1 fit 60 kr. 

Kis Almanach. 
7—U éves gyermekek számára. 20 
magyar író ered. meséivel. Szerkeszt. 
Rt'ádtj Sándor. Ára kötve 1 forint, 

ajándékkitidásban 1 forint 50 kr. 
Egyszer volt, hol nem volt. 
A legszebb mondák, regék és kalandos 
történetek gyűjteménye. I r t a : /iiinfi/ 
(JVfíío.v.Számos színes és fekete képpel. 

Ái-a diazkötéaben á frt 40 kr. 

I f i lKí lO* Li i l lVl h i l ' : i EgJ-egy kötet négy képpel kemény kötésben 
I I J U3U-, RVÚJ T tOI a . á r a 5Q t r < _ Tartalom : Hoftniann és Höcker 
elbeszélései. A barátság áldozata. A kőnyelmnség következményei. I s ten 
nem hagyja el övéit. Beethoven Lajos. A sírból. Négerélet. Bátya és Öcs. 
Nemezig. A bankjegyek. Tiszteljed atyádat és anyádat. Báró Vigneroltes. 
Tedd a helyest. A ki Istenben bízik, azt el nem nagyja. Szerelemhegyi, 
BalaSríahalom. Szabó A,, Gyermek színház. Roross M.f Attila. Jóssá 

Ö.f Kis színpad. 

Képes mesék. 
-Tó gyermekeknek meséli : Józsi Bácsi 
á l mese, 18 pompás Bzínnyom. képpel. 

Ára 2 frt. 

Magyar mesekönyv. 
Jó gyermekek mulattatására. Hét szin
nyomatu képpel. Karlovszky R. - tói . 
A díszesen kiáll, mii ára 2 frt 80 kr. 

Ezeregy éjszaka. 
A legszebb keleti regék gyűjteménye. 
I r ta : Radó Antal. Számos színes és 

fekete képpel. Ára 1 frt 80 kr. 

Tündérek között. 
Mesekönyv számoB színes és fekete 

képpel. I r t a : Rtínfg J. 
Ára dí-zkötésben 1 fit 40 kr. 

Legszebb regefüzér. 
Mesekönyv számos színes éa fekete 

képpel. I r t a : Bánfy J. 
Ára díszkötésben 1 frt 40 kr. 

Báró Mans 
(Müncbhausen kalandjai.) 

Az ifjúság és a nép számára kídolg. 
füredi Ign. képző tanár . 100*ik, 
16 képpel bőv. kiadás. Ara 1 frt 20 kr. 

A kis magyar mint köszöntő. 
Összeállította líacsi József. 

Ára kötve 80 kr. 

Ifjúíüigi iratok l í 16 éves 
gyermekek számára. 

Magyar népmondák. 
Az ifjúság számára feldolgozta Radó 
V., Elmer L.képeivel. Árai írtSOkr. 

Derék férfiak. 
Elbeszélések a serdültebb ifjúság szá 

mára. Szerkesztette Mai/er -V. 
Hét színes képpel. Ára 1 frt 80 kr. 

Jelesek csarnoka. 
Életrajzi elbeszélések. 

A serdültebb ifjúság és a magyar nép 
számára. Sz<-rk. Mayr M. Ara 9, frt. 

A munka öröme és dicsősége. 
Ifjaink számára. A nagy Mantegazza 
(Paolo) ntán i r t a : Dr. Kerékgyártó 

R. Ára 2 frt 40 kr. 
Columbus Kristóf. 

A m e r i k a f ö l f e d e z é s e . 
Az ifjúság számára szerk. Dr. Rozik 

K. Ára 2 frt 40^ kr. 
Természettudományi olvas

mányok. 
Szerkesztik Hattkó Film. és Szte-
rétíyi Bvffó. Művészi imcziálékkal 
Gfförök .L.-tól. Számos képpel. Ára 
2 frt. IMszkötésben 2 forint 40 kr. 

Tanulók olvasótára. 
Két évfolyam. Egy évfolyam ára be
kötve 2 frt.. Egy-egy füzet külön 

20 krért is kapható 
Művelődéstörténet. 

I r t a Sebessta K. kir. tanfelügyelő. 
Számos rajzzal. Magyarstylü pompás 

diszkötésben. Ara 1 frt 80 kr. 

Általános érdekű müvek: ij^_\ ?m£«lá'ZZ^tn?^\ T^^f- \!1Tv,af' nem"u ""^W**. w«kori mm «r«i-

alt. A , ^ » „ A. Ara I frt. kötve 1 frt 20. Kn»* h.uU.pesU szakácskönyv. A » fttzve 1 frt 40.. kiitve 1 frt 80. v L z " n k á t é " b 1 frt 401 ta. 

Hirdetések elfogadtatnak a 
kiadóhivatalban, Budapesten 
IV., Egyetem-ateza 4. sz. a. 

KÖrrejtély. Érdekes, nélkülözhetlen játék a hos szu téli 
•— estékre. A körrejtély csak akkor valódi, 

ha a gyári jelvénnyel, a .Horgonnyal, el van látva. Ára 35 kr. 

Ezer meg ezer szülő dicséiőleg elismerte a híres 

Horgony-Kőépitőszekrények <• 
magas nevelési értékét; jobb és szellemileg vonzóbb játék nem 
létezik gyermekek és felnőttek számára! Részletesebbet ezekről 
valamint a «Körrejtélyről» képes árjegyzékünkben találni, 
melyet minden szülőnek sietősen (ingyen és bérmentve) meg 

kellene hozatni, hogy kellő időben gyermekeik számára igazán 
alkalmas "karácsonyi ajándékot* kiválaszthassanak és meg
rendelhessenek. Minden kő építőszekrény a < Horgonyt 

jelvény né lkül közönséges és kiegészítésre nem alkalmas utánzás, ennélfogva mindig 
1 Hichter-féle Horgony - Kőépitőszekrény » 

kérendő és csak ilyen fogadandó el, melyek ugy mint ezelőtt még utol nem érettek, a 
az egyetlenek, melyek szabályszerűen kiegész í thetek ; készletben minden 
finomabb játékszerkereskedésben 35 krtól 5 frtig és feljebb. 
R i c h t e r F . A d . é s T á r s a , első osztr.-magyar cs. és kir. szab. kőépitöszekrénygyára, 
Bécs, I., Nibelnngengasae 4. Bndolstadt, Ölten, Rotterdam, London, New-York, 310 Broadway. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza 4. sz.) 
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51. SZÁM. 1891. BUDAPEST, DECZEMBER 20. XXXVIIL ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VA8ÁEKAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt ) fél évre _ 6 i 

STEFÁNIA ÉS E R Z S É B E T 
FŐHEKCZEGrNŐK. 

AFELEDHETETLEN emlékezetű Eudolf trónörö
kös főherczeg halála óta bánatos ifjú özve-

Lgyének, Stefánia főherezegasszonynak neve 
keveset szerepel a nyilvánosság előtt. A nagy 
világ zajától távol, csaknem elvonultan él s leg
följebb legközelebbi rokonait látogatja meg, kik
nél aztán huzamosb időt szokott tölteni. így 
csaknem minden évben fölkeresi nővérét, Ko-
burg Lujza herczegnőt szent-antali kastélyában, 
honnan gyakran tesz kirándulásokat a termé
szeti szépségekben gazdag vidékre. Hozzátarto
zóinak részvétén kivül, mondhatni csak is a ter
mészet csendes vigasztalása az, a mit elfogad, 
noha nem lehet mondani, hogy érdeklődése 
megszűnt volna a többi világ és a benne előfor
duló dolgok iránt. 

Különösen azokon az emlékeken csüng me
leg szeretettel, melyek őt oly korán elvesztett 
férjéhez fűzik. A boldogult trónörökös irodalmi 
nagy vállalkozását, az ((Osztrák-magyar mo
narchia írásban és Képben» czímü ország- és 
népismertető munkát, melynek védnökségét a 
főherczegasszony elfogadta, szeretett férje oly 
szellemi hagyatékának tekinti, melyet fenséges 
alapítója szándékaihoz képest és az ő szellemé
ben gondozni és sikerhez vezetni szent köteles
ségének tartja s abból egyúttal vigasztalást is 
merít. Azért folyton föntartja az érintkezést 
ugy az osztrák, mint a magyar rész szerkesztő
ségével, a mű előhaladásáról s a még hátra
levő kötetek terveiről magának jelentéseket 
tétet s e végből gyakran fogadja Jókai Mórt, 
a magyar és dr. Zeisberget, az osztrák kia
dás szerkesztőjét, kik ilyenkor rendesen a 
készülőben levő képeket is eléje terjesztik, me
lyekre a fenséges asszony megteszi a maga szak
szerű észrevételeit s ekkép mondhatni a tényle
ges szerkesztésben is részt vesz. 

Idejét, természetesen, a szerető anya gondjai 
veszik leginkább igénybe. Egyetlen leánykája, 
Erzsébet főherczegnő ma már nyolez éves s mint 
legkisebb korától kezdve mindig, úgy most 
is kedvencze nagyszülőinek, a királynak és 
királyasszonynak. Édes anyjának pedig leg
főbb öröme, igazi vigasztaló angyala, kedves, 
szelid, eleven teremtés, szépen fejlett s korát 
haladó értelmiségü. Édes anyja hosszabb időre 
soha sem hagyja el magától s hegyvidéki kü-án-
dulásaira is rendesén magával viszi. Nyárszakán 

T7.O.'T>XT.TIT TTTOAV •8™1 e v r e ^ M n n m í m v n n m n v o í n n i r e K e s z e " e 5 - Külföldi előfizetésekhez a vostailag Csupán a VASAKNAPI ÚJSAG , : Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK " , „ • . , I félévre _ 4 < | | félévre _ Ü . o 0 meghatározott viteldíj is csatolandó. 

hasonló szabású turista-ruhában mutatja a fen
séges anyát és leányát. 

Ez öltözködésnek volt azonban egy bökke
nője, melyről csinos kis történetke jött forga
lomba. Pedagógiai a más tekintetből a kis főher-
czegnőnek ugyanis kezdetben nem engedték 
meg, hogy vadászkalapjához az ott szokásos 
tollbokrétát is föltegye, nagy lett aztán az 
öröme, mikor végre engedelmet kapott, 

Ischlben s Neuberg festői vadászkastélyában is 
mindig együtt látni a fiatal anyát és leánykáját. 
A főherczegasszony az innen tett hegyi kirándu
lások kedveért kényelmes turista-öltözéketkészít-
tetett magának, mely a kis főhgnőnek annyira 
megtetszett, hogy nem nyugodott addig, mig ő is 
hasonló ruhát nem kapott. A turista fölszerelésből 
persze a hosszú hegymászó-bot sem hiányozha
tott s itt közölt képünk is a vadászköntöshöz 

1 *V 

Tűik Otmár fényképe ntan. 

Stefánia főherczegnő, Rudolf trónörökös özvegye, leánykájával, Erzsébet 
főherczeg nővel, turista-ruhában. 
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zsebpénzéből vehessen hát magának egyet. Egy 
udvarhölgy kíséretében le is ment egy neubergi 
vegyes kereskedésbe s ott kiválasztott egy szép 
tollbokrétát. De a mikor fizetésre került a dolog, 
ijedten vették észre, hogy a csinos kis kalapdisz 
ára — egész 50 kr! — sem nála nincs meg, 
sem az udvarhölgynél; elfelejtettek pénzt vinni 
magokkal a vásárra. Mondták ugyan a felszol
gáló boltos asszonynak, hogy a vételárt azonnal 
át fogják küldeni; de a kurta szoknyás stájer 
asszony, a ki nem ismerte vásárlóinak magas 
rangját, hallani sem akart az ilyen vásárról s 
készpénzbeli fizetést követelt; ha nincs pénz, 
tessék itt hagyni az árút, stb. 

A kis főherczegnő nem örömest vált volna meg 
a kalapdisztől, a mely után már oly régen vá
gyott s esengőre fogta a dolgot: 

— Ne féljen, jó asszonyság, higyje el, hogy 
mi becsületes emberek vagyunk, — monda 
ellenállhatatlan gyermetegséggel. 

De a kőszivü asszonyt ez sem hatotta meg s 
már-már füstbe ment az egész vásár, mikor sze
rencsére belépett a boltos, a ki fölismerte a 
fíitális helyzetet s nagy hajlongások és bocsánat
kérések között megadta az uralkodó unoka
leányának a félforintnyi rövid lejáratú állam
hitelt. 

Most már az oly fáradságosan meghódított 
tollbokréta is ott látható képünkön a kis főher
czegnő kalapján, mint igazi diadal jelvény, 

FALUSI TEMPLOMBAN. 
Szabó Endre költeménye. 

Derűs nyári reggel — harangzúgást hallok, 
Ben régen hallottam ón ezt a harangot, 
Beh régen, beh régen ! El is felejtettem. 
Emléke elaludt lassan a lelkemben, 

Hogy innét elmentem. 

Hogy szivembe zúg a harang szava újra, 
Emlékeim álmát valami elfnjja, 
Éber ábrándokat szövöget a lelkem, 
Gyermekkorom újra itt van a jelenben, 

A többit felejtem. 

Megyek a templomba . . . Szivem elfogultan 
Zakatol keblemben, mig oda visz utam, 
8 mintha nagy bűnöknek megbánója volnék. 
Szorongva tűnődöm magamban : ha én még 

Imádkozni tudnék. 

Hej, mert a mig jártam a hiú világot, 
Úgy elfelejtettem én a Miatyánkot! 
Bele kezdek félve, elakadok benne, 
Csak a <mindennapi kenyérnek* kérelme 

Maradt meg eszembe'. 

— A kicsi templomba nagy komolyan lépek, 
Meghatottan nézem az ájtatos népet. 
Régiből ismerem a legnagyobb részit, 
ők is megismernek, csodálkozva nézik: 

Mit keresek én itt. 

Fenkölt ünnepélylyel a zsolozsma zendül 
S új emlék fakad fel megint a szivembül, 
Új emlék megint az ősz pap imájára, 
Mit a templom népe buzgón mond utána, 

Szemeit lezárva. 

Merengő orgona, komoly fehér falak, 
Félhomály, kopott szék, mind a régi maradt, 
Csak egy kellene még közibök: egy gyermek, 
Ki összetett kézzel édes anyja mellett 

Buzgóságra gerjed. 

De hiszen ő itt van : összetett kezekkel 
Mondom a könyörgést a gyülekezettel.. . 
— Imádkozni, mikor körültem e jó nép, 
Mintha csak most is a régi gyermek volnék, 

Tudok már, tudok még. 

A KIS KIRÁLY BESZÉLŐ BABÁJA. 
Jókai Mór meséskönyvéből. 

Az országa nagy volt és hatalmas; de ő maga 
azért nagyon kis király volt. Összevissza nem 
volt több három esztendősnél. 

Mikor a trónusba ültették, alig látszott ki a 
feje a biborpalástból, s a kis fejecskéje majd el
veszett a gyémántoktól ragyogó koronában. Ha
nem azért királyhoz illő méltósággal fogadta a 
rendek hódolatát, fel tudta emelni a királyi pál-
czát s helyeslő fejbólintással intett a miniszter
elnöknek, mire az kijelenté, hogy ő felsége meg
nyitotta az országgyűlést, mire általános éljen
zés zendült meg. 

A kis király azt kiáltotta: «Mama! hol a 
mama!» Erre az országház elnöke kimondá a 
rendek határozatát, hogy a király legmaga
sabb kívánságára az özvegy királyné regensnőül 
rendeltessék a király mellé. 

Akkor aztán külön udvartartást kapott a kis 
király: főudvarmestert, főlovászmestert, kincs-
tárost, és egy sereg belső titkos-tanácsost. A mi
niszterek mindennap megjelentek előtte és refe
ráltak neki az ország állapotjáról, a hadseregről 
és a hadi tengerészetről, a kolóniákról és a ma
rokkói ügy fordulatáról. Azután jött az udvari 
főorvos; megírta a hivatalos jelentést a király 
egészségi állapotáról a hivatalos lap számára; 
csak azután jöhetett hozzá az anyja, a királyné ; 
de annak is előbb be kellett magát jelentetni a 
főudvarmester által, hogy elfogadja-e a király? 

S a kis király nagy figyelemmel hallgatta vé
gig a miniszterek előadásait; nem firkálta tele 
madarakkal az eléje tett iratokat s ha rövid volt 
a miniszter előterjesztése, megajándékozta azt 
egy czukedlivel, a miért is ugyancsak igyekezett 
minden miniszter minél rövidebb lenni az elő
adásában. 

Hanem aztán mikor a királyné bejött a szo
bába, akkor egyszerre elfelejtette a kis király, 
hogy ő két világrész fölött uralkodik, eléje sza
ladt, a nyakába ugrott, össze-vissza csókolta s az
tán játszottak egymással bújósdit. 

Azonban ha a királynénak, a kis király any
jának magának is olyan nagy teketóriába került 
a kis fiát, a királyt, naponta meglátogatni; volt 
egy még a királynénál is hatalmasabb asszony, 
a ki nem kérdezte a főudvarmestertől, hogy sza
bad-e a királyhoz bemenni? 

Ez az a bizonyos tfekete asszony*. 
Mikor valami nagy járvány dul az országban, 

azt szokták mondani: «itt van a fekete asz-
szony!» 

Az előtt aztán nincs magas palota, nincs be
zárt ajtó, nem állják el az útját alabárdos őrök. 
Be tudott az jutni a kis királyhoz is kéretlenül. 

A kis király nagy beteg lett. Oda hittak az 
ágyához az ország leghíresebb orvosait, a csoda
vesztő szent hölgyeket; felhordták a templomok 
sekrestyéiből az ereklyéket, hogy megtartsák a 
drága életét; mert ennek a kis királynak a ki
csiny kezében volt az egész ország jövendő bé
kessége, boldogsága. 

De a királyné most már nem hagyta magát 
a czeremoniák által visszatartani. A mint fia be
teg lett, odarohant hozzá bejelentetlenül és az
tán ott is maradt nála éjjel-nappal. Ö ápolgatta 
takargatta, itatta enyhítő szerekkel, gyügyögtetté 
édes szavakkal: tartotta mesével a mikor elaludt 
a beteg gyermek, akkor letérdelt az ágya elé s 
imádkozott, mig a beteg föl nem ébredt. 

Közeledett a karácsony. 
Minden gyermek, még ha király i8( előre örül 

annak, hogy mi ajándékot hoz majd karácsony 
estejen számára a Jézuska. 

A királyné azzal biztatta a kis beteg királvt 
hogy az ö számára hoz majd a kis Jézuska egy 
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olyan babát, a mely beszélni tud: elmondja 
magától az egész miatyánkot. 

Ezzel a kecsegtetéssel birta rá, hogy bevegye 
a keserű orvosságot. 

És az nem volt hiu ámítás. Van egy nagy 
ezermester, a ki villamossággal csodamüveket 
tud alkotni: Edisonnak hívják; ez kitalált egy 
olyan furfangot, hogy a mi beszédet ember el
mond, a mi zenét hangszer kiad, azt egy vékony 
lemez mind hiven felfogja, s ha ezt a lemezt 
egy arravaló gépbe beleteszik, úgy hangzik ab
ból a beszéd, ének vagy muzsika, mintha egész 
ember, hegedű, zenekar volna benne. Uyen ba
bát készítettek a kis király számára, a mit ka-

Mikor elaludt a beteg gyermek, akkor letérdelt az 
ágya mellé, s imádkozott. 

rácsony estéjén a kis Jézus nevében kellett neki 
megkapni. 

Csakhogy azon a napon már nagyon odáig 
volt a szegény kis király. Se evett, se ivott, se 
nem beszélt: a szemeit is alig nyitotta már fel. 
Az orvosok kifogytak minden tudományukból: 
erdőn, mezőn nem termett már olyan gyógy-
erejü fü ra mi őt felüdítse. Kétségbe volt esve 
az egész ország. A főváros népe egész éjjel az 
utczán sereglett a királyi palota kapujában, lesve 
a hirt a beteg királyról. 

Uyen volt a karácsony estéje. 
Megjött a beszélő baba. A királyné maga vitte 

azt oda a beteg fiának; a kezébe tette; itt van 
a beszélő baba. 

Megnyomták a rejtett gépet. A baba elkezdte 
mondani: «Mi atyánk, ki vagy a mennyekben*, 
végig is elmondta. Máskor a kis király, ha a mi
atyánkot hallotta elmondatni, mindjárt össze
tette a kezét s utána mondta; most meg sem 
mozdult ajkai; a kezeit sem tette össze, nem is 
látszott az arczán semmi öröm a csodás baba 
láttára : lehunyta a szemeit és kiejté a játékot a 
kezéből. 

Az orvosok összedugták a fejőket s diákul 
kezdtek el beszélni. Eossz jel! Mikor már az 
orvosok diákul beszélnek egymással. Már akkor 
nincs segítség a földön. 

Ekkor valami hangos gyermeksirás hangzott 
át az ünnepélyes csenden. A sirás a külső ter
mekből jött. 

Ki bátorkodik a királyi palota ünnepélyes 
csendjét ilyen erőszakos zajjal megháborítani! 

— Ne bánteátok! — monda a királyné. — 
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Az árvaház apró szentéi vannak odakünn. Min
den karácsonyestén ajándékot szoktam közöttük 
kiosztani. Ma is feljöttek. Kinézek magam: miért 
sír valamelyik. 

A királyné kiment az előterembe, hol szokás 
szerint fel volt állítva a pompás karácsonyfa az 
árvagyermekek számára. 

Egy kis pisze apróság ott bömbölt a kará-

Mikor a trónusba ültették, alig látszott ki a feje a biborpalást
ból, hanem azért fel tudta emelni a kormánypálczát. 

— No, ne sírj! Majd neked is hoz a Jézuska 
valamit. 

Azzal visszament a kis király szobájába a 
királyné, s a beszélő babát, a mit a beteg kiej
tett a kezéből, felvette és kivitte a hoppon ma
radt árvácska számára. 

És aztán elnézte, hogy ugrál, tánczol, kaczag 
és kiabál a boldoggá tett kicsike örömében, mi
kor pedig egyszer a csodababa megszólal és 
elkezdi: 

— Miatyánk, ki vagy a mennyekben! akkor 
egyszerre térdre esik a kis fiu, s a többi árva 
gyerek is mind letérdepel, s kezeiket összetéve, 
halkan mormogják utána az imádságot. 

Odakünn a palota kápolnatornyában meg
szólalt a lélekharang: a haldokló kis király 
lelkiüdvéért. 

A királyné visszatért a kis király szobájába. 
Már akkor nem volt ott senki más, csak egy 

imádkozó apácza. Az orvosok lemondtak a be
tegről s elosontak a hátulsó ajtón. 

A kis király ott feküdt, behunyt szemekkel az 
ágyán, alig pihegett már. Az anyja a nevét su
sogta : azt sem hallotta már többé. 

S a mint a legelső hajnalsugár, mint egy fé
nyes aranypászma beszűrődött a színes ablak
üveg karimáján keresztül, odavilágítva a kis 
király arczára: a királynénak úgy tetszett, 
mintha ez arcz egyszerre kipirulna. 

— Gyermekem! Fiacskám! suttogá a ki
rályné. 

S erre a hangra egyszerre felnyitotta a sze
meit a kis király. Nem halál volt az, hanem 
álom, életadó édes álom, a mi őt elringatta. 
Felugrott magától fektéből s azt kérdé nagy 
vidám fenhangon: 

— Hát, hol van az a beszélő baba, a mit a 
Jézuska hozott? Hadd játszam vele! 

— Itt van, itt van ! Te magad vagy az ! kiáltá 
zokogó örömmel a királyné, csókjaival árasztva 
el a halálból visszatért gyermekét, szeme 
világát. 

A fekete asszony eltávozott: a kiskirály meg
gyógyult. 

És az egész nép azt beszéli, hogy a miért a 
királyné odaajándékozta az árvagyereknek a kis 
király beszélő babáját, cserében a Jézuska visz-
szaajándékozta a királynénak az ő beszélő ba
báját. 

S a mit a nép mond: az igaz. 

— «Miért sírsz kicsikém ?• kérdezé tőle a királyné. 

csonyfa mellett, a két öklével törülve a könyező 
szemeit. 

— Miért sírsz, kicsikém ? — kérdezé tőle a 
királyné. 

— Hát mikor nekem nem hozott a Jézuska 
semmi karácsonyfát. 

Az bizony megesett. Több volt a gyerek, mint 
a nekik szánt ajándék: a legkisebbnek nem ma
radt semmi. 

VÁZLATOK 
A FRANCZIA FORRADALOM TÖRTÉNETÉBŐL. 

Második sorozat. 
E g y k o r ú éa a l e g ú j a b b f o r r á s o k a tan. 

xm. 
I. Pál czár halála. 

Negyvenöt napig tartott csak a fegyverszünet, 
mely Ausztriával a békealkudozásokat bevezette. 
Negyvenöt nap múlva megint felújultak az 
ellenségeskedések, s ez alkalommal minden 
szem önkéntelenül Németország felé fordult; 
itt várták ösztönszerűleg a jövendő nagy kato
nai eseményeknek kifejlődését. 

A fővezényletet osztrák részen Károly főherczeg 

helyett János főherczeg vette most át, s az Isar 
felé nyomult. De a hohenlindeni erdőségben 
Moreau dandárai meglepték 8 bekerítették. 
Nyolcz ezer embert vesztett az osztrák sereg, 
12 ezer ember és 87 ágyú esett a francziák ha
talmába. A nagy vereség csapása, a harcz ve
szélye újra kiszólította Károly főherczeget a 
kegyvesztettség homályából, hová udvari fon
dorlatok taszították, s a mellőzött hős megint 
személyesen vette át a fővezényletet. De már 
késő volt. Moreau majdnem Bécs alatt állott, s 
az 1800 decz. 25-ón megkötött fegyvernyugvás 
az egész Duna völgyét, Tirollal s számos erőd
del együtt a francziák kezére játszotta. 

Mig ezek történtek. Kobentzl és Bonaparte 
József Lunevilleben alkudoztak a béke végleges 
megkötéséről, melynek föltételeit minden hu
szonnégy órában módosította az ágyúk szava. 
Kemény föltételek voltak azok, melyeket Bona
parte szabott a császárnak, de el kellett fogadni, s 
a lunevillei békekötés 1801 febr. 9-én aláíratott. 
Egyetlen engedmény volt az, a mit Kobentzl 
kinyerhetett : Francziaország beleegyezett a 
jobbparti erődök visszabocsátásába. Egyebekben 
a lunevillei békekötés alapja ugyanaz volt, a mi 
a campo-formiói szerződésé. Ausztria elvesztette 
Németországban a salzburgi érsekséget, mely 
kárpótlás gyanánt a toskanai nagyherczegre 
szállt, s olaszországi területeit, melyek a pármai 
herczeg birtokába jutottak. Anglia elszigetelve 
maradt Európában; a párharcz Pitt és Bona
parte közt megkezdődött. 

Még a politika változó izgalmai közt sem ma
radt azonban ment Bonaparte személye közvet
lenebb veszélyektől. 1800 októberében egy ösz-
szeesküvés szálait fedezte fel a rendőrség, s egy 
Chevalier nevű gépésznél robbanó gépet foglalt 
le. a nélkül azonban, hogy a merénylet czélba 
vételére kellő bizonyítékok lettek volna találha
tók. Komolyabb veszély fenyegette az első kon
zult 1800 decz. 24-én, Francziaországba való 
visszatérése alkalmával, a mikor a Saint-Nicaise 
utczába berobogó fogatát az utat elzáró kis 
taliga tartóztatta fel. A kocsi elhaladt, de 
ugyanazon pillanatban rettentő dördülés rázta 
meg a levegőt, melv darabokra törte a kir. 
tok üvegeit s tobo járókelőt sújtott halálra. 
Bonaparte rögtön felfogt;-

megparancsolta, hogy az operába hajtson. 
Neje ott várta s miután jelenlétével megnyug
tatta a közönst'^t, hazatért a Tuileriákua. Egy 
pokolgép volt elhelyezve az úton; az áldozatok 
száma sokra ment, de a merénylők elmene
kültek. 

Hanem az eset alkalmat adott arra, hogy a 
kamrában is szóba kerüljön s Fotiché miniszter 
hosszú számüzetési listával állt elő, melyben a 
vélt vagy valódi összeesküvők ellen a legerélye-
sebb rendszabályokat kérte. «Nem tőrrel kezűk
ben lettek letartóztatva,—így vezette bejelenté
sét,— de azért mindannyian képesek tőrt élesítni 
és ragadni.» Az indítvány az első konzul aláírásá
val volt megerősítve s ez elég volt, hogy a har
madnap 33 jakobinus vegye útját Guyanna felé, 
nagyobb részöK bizonyosan ártatlanul. 

Mindez azonban nem gátolta, hogy Franczia
ország mindinkább a kibontakozás útjára jus
son. A pénzügyek állapota lassan, de tartósan 
javult; az eladott államjavak egy része a közok
tatás és a rokkantak fölsegélyezésére lön for
dítva, s az állami igazgatás minden ágában 
pezsgő élet virágzott fel. Utak és csatornák épül
tek nagy áldozattal, s a jogélet biztonságát a 
magánjog kodifikácziójának nevezetes müve, a 
Code Napóleon segítette elő. 

Bonaparte érezte azt is, hogy alkotásainál 
egy van, a mi különösen alkalmas maradandó
ságot biztosítani; a vallás összhangzatba ho
zása a dolgok új rendjével oly követelmény, 
mely elől nem térhet ki a lényegesen katholi-
kus Francziaországban. Ez volt az ok, a miért 
tárgyalásokba bocsátkozott a római kúriával, 
melyek végre a konkordátum megkötésére vezet
tek. A szentszéknél levő követe kinyerte, hogy 
a pápa Consalvi bibornokot személyesen küldje 
Parisba azon kérdések tisztázására, melyek az 
állam és egyház közjogi viszonyával voltak kap
csolatosak. 

A Bonaparte által czélbavett egyházi reform 
egyszerű volt: az állam által kinevezendő s a 
pápától megerősített hatvan püspök, a papság 
állami javadalmazása, az egyházi bíráskodás 
eltörlése. Annyira el volt határozva e program-
mot keresztül vinni, hogy mikor Consalvi bibor-
nok első kihallgatáson jelentkezett a fényes 
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teremben, mely telve volt az udvaronczok diszes 
seregével, Bonaparte be sem várta, míg eléje 
járul, hozzá közeledett s e szavakkal szólította 
meg : Ismerem Francziaországba jövetele okát. 
Kívánom, hogy azonnal kezdjék meg a tanácsko
zásokat, öt napi időt engedek s tudtára adom, 
hogy ha öt nap alatt a tárgyalások be nem fejez
tetnek, vissza kell térnie Rómába, mert ez eset
ben tudom már, mit kell tennem.» 

Consalvi bibornok nem is tanúsított túlságos 
merev magatartást. Sok pontban engedett, de a 
mi a vallásgyakorlatnak állami hatóság általi 
szabályozását illette, e részben határozottan 
megmaradt tiltakozása mellett. Végre is a kon-

VIII. Henrik angol király megváltoztathatta 
országa vallását, én is megtehetem azt. Elmehet! 
Ez a legjobb, a mit tehet. Szakítani a k a r t . . . . 
legyen hát. Mikor utazik el?» — «Ebéd után, 
tábornok úr», felelt nyugodtan a bibornok. 

De azért még sem utazott el. A tárgyalások 
fonalát újra felvették, s végtére is Bonaparté
nak kellett engedni, habár bizonyosan csak oly 
czélzattal tette, hogy a legelső alkalommal visz-
szavonja engedményeit. De a mit engedett, az 
elég volt, hogy a bibornok lelkiismeretét meg
nyugtassa. A pápa helybenhagyása nem soká 
késett, előbb azonban kinevezték az új püspö
köket. Itt is sok huzavona támadt, de végre 

1802 ápr. 18-án, húsvét napján, a konkordátu
mot kihirdethették Paris utczáin. Tizenegy óra 
tájban roppant néptömeg töltötte be a Notre-
Dame székesegyház minden zeg-zúgát, hogy 
lássa a pápa küldöttjét és Bonapartét, az első 
konzult, diadala sugarainál, s a katholikus val
lás pompázó szertartásait. A Te Deum elhang
zott, az új püspökök felavatása végbement, s 
mindenik sietett elfoglalni helyét egyházme
gyéjében. 

Mindazáltal a belső sikerek csak részben kár
pótolhatták a külügyi helyzetben fenyegető vál
ságot. E válság most Anglia részéről nyert kiváló 
jelentőséget. I. Pál czár halála szétrobbantotta 

a tengeri hatalmak szövetségét. A hatalmas 
kényúr hóbortjai rég aggasztó méreteket öltöt
tek ; maga a császárné és fiai abban a veszély
ben forogtak, hogy egy nap Szibériába küldi 
őket. Mindenki remegett I. Pál előtt, de ez nem 
akadályozta meg, hogy maró karrikaturák forog
janak közkézen ő róla; s ezek egyikében úgy 
tüntették fel, mint a ki egyik kezében papirt 
tart e felirattal: «ordre» (rendelet), a másikban 
•e felirattal «contre-ordre» (ellenrendelet), végre 
homlokán ez volt olvasható «désordre» (rend
ellenesség). Nem csoda, ha a birodalom legelő
kelőbb nagyjai titkos összeesküvést szítottak 
I . Pál tehetetlen kormányzata ellen. 1801 már-

czius 23-áról 24-ére virradó éjjel az összeeskü
vők, élükön a czár kegyenczével, Pahlen gróffal, 
behatoltak a fejedelmi palotába. A két hajdú, ki 
a czár hálószobáját őrizte, az első összecsapásra 
megszaladt, a palotaőrség az összeesküvők ré
szén volt. A boldogtalan czár, álmából felriasztva, 
a függöny mögé rejtőzött. De Benningsen tá
bornok észrevette s egy iratot tartott elébe: 
«Itt van lemondása, írja alá fölséged s felelek 
életéről.* De a czár szabadkozott; az összees
küvők erre betódultak a terembe, a lámpa fel
dőlt s kialudt; a sötétség ez őrizetlen pillanatá
ban valaki egy kendőt szorított Pál czár nya
kára, s egy kardcsapás érte fejét. Mire világot 

hoztak, már halva volt. — Pahlen gróf vitte 
meg a hírt a trónörökösnek. 

Az ifjú kezeibe rejtve arczát, keserű könyekbe 
tört ki, a midőn értesült atyja szomorú végéről, 
s szemrehányásokkal halmozta el a szótlanul 
előtte álló pétervári kormányzót. Utoljára Pah
len gróf megtörte hallgatását: «Elég volt a 
gyermeksirásból, — mondotta a fiatal császár
nak, — most már uralkodjék felséged*, s e 
szavakkal magával vitte az ifjút, hogy bemu
tassa a csapatoknak. 

Néhány nappal rá Sándor czár megkoronáz
tatott. Mint egy szellemes franczia nő írta volt 
Parisba: «Mögötte mentek nagyatyja gyilkosai. 

zulnak kellé fontos módosítványokat engednie. 
De mikor aláírásra került a dolog s a bibornok 
e czélból fölkereste a diplomáeziai tárgyalások 
folytatásával megbízott Bonaparte Józsefet Ber-
nier abbé kíséretében, a pápai követ alig fogta 
kezébe a tollat, alig vetett egy pillantást az 
egyezmény szövegére, észrevette hogy annak ép 
az általa módosítni kívánt pontjai változatlanul 
vannak fentartva, s egyéb változtatások és pót
lások hozzáadva. Bonaparte József csodálkozást 
színlelt; Bernier zavartan szólt:*«Az első kon
zul így akarta; véleménye szerint, az embernek 
mindig joga van változtatni valamin, mig alá 
nincsen írva. Különben a szövegezés neki nem 
tetszik, s óhajtja a czikkelyeknek ily értelem
ben leendő változtatását.* 

Viharos jelenetekre került a sor a konzul és 
Consalvi bibornok közt. Az előbbinek szándéka 
volt még az nap ünnepélyes lakomát rendezni 
a konkordátum megkötésének ünneplésére. Most 
minden abban ma?-dt, mtrt a bibornok nem 
engedett; rendít' tlen aihatározással jelentette 

t Z t J* T U U P Bonaparte széttépte 
a konkordáti s haragtól remegő hangon 
szolt: .Jólvai idegem Rómára! Ha 

I I . Bákóczy György ifjúkori aláírása. 

Zrínyi Miklós levelének töredéke. 

oldalánál atyjáéi, s háta mögött a tulajdon ma
gáéi.* Pahlen gróf törekvése, hogy ö kormá
nyozza a fiatal czárt, nem ment teljesedésbe; az 
özvegy császárné I. Pál gyilkosainak száműze
tését követelte. Birtokaira visszavonulva, a gróf 
minden márcz. 23-án hajnaltól hajnalig ivott, 
hogy elűzze magától a szomorú évforduló gyötrő 
emlékeit. 

Pál czár halála * megbontotta a semleges ha
talmak ligáját s bizonyára nagy hasznára volt 

/ . l'dl czár ellenszenve a párisi forradalmárok 
iránt annyira ment, hogy még a franczia divatot is 
kiküszöbölte udvarából. Jaj volt annak, a ki a czár 
életében Pétervártt, még ha gyermek volt is, rövid 
kabátot és kerek kalapot hordott. Egészen más volt e 
tekintetben fia, Konstantin nagyherczeg, ki nyiltan ma
gasztalta több izben a forradalmat, s mindenkit «cito-
yen»-nek czimzett, a kit ki akart tüntetni. A nagy
herczeg egész fiatol volt még, mikor nőül vett egy 
szász-koburgi herczegnőt. Másnap, a menyegző után 
Katalin czárné 30,000 arany rubelt küldött neki, hogy 
azzal ajándékozza meg feleségét. Katalin azt várta, 
hogy a nagyherczegné sietni fog megköszönni e kegyet, 
de ebből semmi sem lett. A czárnőt meglepte e hall
gatás s kérdést tett nála, hogy nem kapta-e meg a 
részére küldött összeget. Tagadó válaszára rögtön a 
nagyherczeget fogta elő, hogy mit csinált a pénzzel. 

Báthory Zsófia, n . Rákóczy György neje aláírása. 

I I . K Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y É L E T R A J Z Á S k ^ A , T o r t é n e ] m i Életrajzok, legújabb füzetéből. 

Gróf Zrínyi Miklós, a költő. 

L'serna Káról; rajza. 

Makovicza-vára, Zboró s az eperjesi Rákóczy-ház. 

I I . Rákóczy György. 
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Angliának abban, hogy Bonaparte hajlamait 
békésebbre hangolja. A nagy kérdés, mely 
Angliát Francziaországtól még mindig elválasz
totta, Egyiptom bírása volt. A megoldás most 
már nem késhetett. 1801 márcz. 7-én a közép
tengeri angol hajóhad egyszerre 18 ezer embert 
vetett az abukiri síkra Abcrcromby vezérlete 
alatt, a mi a török és indiai haderővel együtt 
majd 60 ezer embert tett ki az alig 15 ezerre 
leolvadt franczia okkupáló hadsereggel szemben. 
Ellenben a francziák hiában vártak segélyt. 
Ganteaume tengernagy Brestből elindult hajói 
vihartól, angol czirkáló hajóktól űzőbe véve, 
voltak kénytelen visszatérni. 

Egyiptom kiürítésének az angolok által a 
franczia sereg elébe szabott föltételei különben 
lehető méltányosak voltak. A csapatok fegyve
resen és podgyászaikkal hagyhatták el Afrikát s 
angol költségen, angol hajókkal térhettek vissza 
hazájokba. Az első konzul által megjelölt béke
pontok ellenben már sokkal fogasabb kérdése
ket adtak a diplomáczia elé. Ezek szerint Fran-
cziaország hajlandó lett volna Egyiptomot a 
portának átengedni, de viszont Amerika teljes 
visszabocsátását kötötte ki a régi birtokosok ke
zeibe. Ezt a tárgyalások vezetésével angol rész
ről megbízott lord Hawkesbury nem fogadhatta 
el. Új fenyegetések, új készülődések, végre Bo
naparte is mérsékelte óhajait; a bókét hőn 
óhajtotta mindkét fél. Semmi sem állott útjában, 
hogy az előzetes békeegyezményt végre— 1801 
okt. 1-én Londonban aláírják. Két nappal rá a 
helybenhagyás is megjött Parisból. A hír lázas 

De ez a legnyugodtabb hangon csupán ennyit vá
laszolt : «Asszonyom, az összeget legelső és legszegényebb 
alattvalójának, atyámnak adtam.« 

Nagy is maradt Konstantin nagyherczeg befolyása 
később is atyjára, annak uralkodása alatt, mi a czár 
heves és lobbanékony természete mellett nem egy izben 
vált javára a kormányzás érdekének is. Altalán Pál 
czár maga is annyira ismerte szerencsétlen természe
tét, hogy szükségesnek tartotta parancsot adni, ne 
merjék semmi rendeletét, semmi büntetését huszon
négy óra leforgása előtt végrehajtani. Csak így óvhatta 
magát a késő megbánástól. 

Máskülönben a czár jóindulatát ép oly könnyű volt 
megnyerni, mint haragját magára vonni. Többek közt 
egy franczia emigráns, a kire megboszankodott, paran
csot kapott, hogy Pétervárt három nap alatt hagyja el. 
Miután az első parancsnak nem engedelmeskedett, 
ináaodszor i» ráparancs-olt Pál czár. hogy rögtön hagyja 
el a székvárost. Az emigráns a helyett, hogy a rende
letnek eleget tett volna, elküldte a czárnak üres erszé
nyei és tárczáját. Az uralkodónak nem volt mit tenni, 
jelentékeny összeget ajándékozott neki s ismételte pa
rancsát. De mielőtt az emigráns a határra ért volna, 
már ott találta a czár parancsát, hogy maradjon Orosz-
Országban s vegye át az estiandi csapatok parancs
nokságát. 

Nem volt ily elnéző a czár azok iránt az orosz fő
nemesek iránt, kik egy régi törvényerővel biró orosz 
szokást, mely szerint az uralkodó személyes szolgálatá
hoz tartozó egyének nem voltak törvény elé idézhetök, 
arra használtak fel, hogy ne fizessék adósságaikat. Pál 
czár fölhatalmazást adott minden hitelezőnek, hogy 
egyenesen hozzá forduljon s ily módon az adós végre 
is kénytelen volt eleget tenni kötelezettségének. 

A czár egyeueslelküségét semmi sem ismertette 
jobban, mint az. hogy ő volt az egyetlen Katalin czárnő 
udvarában, ki annak idején fenhangon helyeselte az 
ifjú svéd király magatartását, mikor ez vonakodott 
idősb leányát, Heléna nagyherczegnőt nőül venni. 
II. Katalin élénken óhajtotta e házasság létrejövetelét, 
a svéd király sem volt ellene, de országa alaptörvényei 
értelmében kívánta, hogy a menyegző előtt a nagy-
herczegnő térjen át a svéd államegyház kebelébe, s 
vegye fel a lutheránus vallást. Hanem ennek meg 
viszont az orosz törvények állottak útjában. Mind
amellett megígérték a svéd királynak, hogy eleget 
tesznek óhajtásának, mire ő Pétervárra jött. 

Megtörtént az eljegyzés, este nagy bálra gyűlt össze 
az udvar s a külföldi hatalmak képviselői. Abban a 
pillanatban, melyben a király a bálba volt indulandó, 
a czárnő átnyújtana neki miniszterei által a házassági 
szerződést, sürgetve őt, hogy írja alá olvasatlanul, mi
vel különben megvárakoztatná a császári családot. De 
a király nem bizott az orosz politika egyenességében s 
minden áron olvasni akarta előbb az iratot. Mekkora 
volt meglepetése, midőn az okmány szövegét egészen 
ellenkezőnek találta azzal, melyben szóbelileg meg
egyeztek, sőt oly pontokat is talált. abban, melyek 
egyenesen felhatalmazták volna az orosz kormányt a svéd 
királyság belügyeibe való beavatkozásra. A svéd király 
természetesen megtagadta aláírását, s kijelentette, hogy 
ha meg nem változtatják az okmányt, azonnal eluta
zik. Katalin czárnő a maga részéről azt izente vissza, 
hogy: <tessék», s rendeletet adott a bálnak megtartására. 
Ekkor történt, hogy Heléna nagyherczegnő így nyilat
kozott : «Nagyanyám megölhet, Szibériába küldhet, de 
nem kényszeríthet rá, hogy a bálban megjelenjek.» 
A többi nagyherczegek és nagyherczegnők könyekkel 
szemeikben tánczoltak a bálon, / . Pál pedig, akkor 
még csak trónörökös, teljességgel nem tett féket a 
nyelvére, hogy kijelentse, mikép a svéd király maga
tartásában nem lát gáncsolni valót, s különben is örül, 
hogy leánya nem ment Svédországba, a hol egy orosz 
herczegnő alig lehetne boldog. 

örömet keltett a lakosság minden rétegében. 
A franczia követ lovait kifogták kocsijából, min
denütt téljen Bonaparte!^ hangzott s a nyilvános 
banketteken poharakat ürítettek egészségére. 

Van még e korszaknak egy nevezetes emléke, 
mely kiváló tanulságául szolgál Bonaparte kor-
máuyzuti bölcseségének. Azelőtt a rendjelek 
osztogatása kis számú kiváltságosnak vala fen-
tartva; Bonaparte a kitüntetésekbe bele akarta 
foglalni a nemzet egészét, megteremtette a be
csületrendet, hogy ezzel fölkeltse a nemzet neme
sebb érzéseit, de ugyanekkor demokratikus ala
pokra fektesse a polgári kitüntetések rendszerét. 
Bármily hatalmas eszközévé lett is ez intézmény 
később a császárság politikájának, akkor még 
sokkal jobban át volt hatva Francziaország a 
forradalom hagyományaitól, sem hogy a törvény
javaslat ellenzésre ne talált volna. Csak kevés 
többséggel tudott keresztülmenni. 

XIV. 
Egy politikai gyilkosság. 

A nemzet sorsa ezentúl Bonaparte kezeibe 
| volt letéve. De a hatalom még csak tíz évre volt 

rá ruházva. A pillanat, ha valaha, most kedvező 
I volt a diktatúra meghosszabbítására. De Bona

parte nem árulta el lelke titkos gondolatát. Azt 
akarta, hogy mások találják azt ki. Cambacérés 
vállalkozott e lekötelező szerepre, s gondosko
dott az út egyengetéséről a szenátusban. Senki 

j sem látott át az ügyesen takargatott terveken. 
A szenátus készséggel szavazta meg Bonaparte 
hatalmának tíz évre való meghosszabbítását. 

j Egyedül Lanjuinais tiltakozott e diktatúra el-
! len, és még valaki — maga Bonaparte. De ő 
l más szempontból. 

Ösztöne megérezte, hogy a demokratikus ab
szolutizmus legkényelmesebb eszköze minden 
időben a néphez való felhívás volt. Cambacérés 
sugallta neki ez eszmét. De a kérdés most már 
némi módosítással lett feltéve. «Legyen-e Na
póleon Bonaparte élethossziglani konzul, vagy 
nem?» Roederer azon megtoldását, hogy: «le-
gyen-e joga utódját is kijelölni?* maga Bona
parte is korainak találta még, s határozottan 
elutasította. Három héten át minden városban, 
minden faluban tárva állott a szavazókönyv. Az 
eredmény: 3.577,259 «igen» s alig 800 «nem.» 
Ehhez képest a senatus Napóleon Bonapartét 
ünnenétyesen élethossziglani konzulnak mon-

ÍÍJZ a fordulat új és merész lendületet adott a 
hatalmas ember vágyainak, kezdte kényelmet
lennek találni a békét, új hódítások látkörét 
nyitotta meg előtte képzelme s napról-napra 
mind követelőbbé lett. Követelte Angliától, hogy 
űzze ki a forradalmi újság- és röpirat-írókat, 
kiknek bántalmai érzékenyen érintették hiúsá
gát s az emigrált királypártiakat, kiknek tartott 
bűnös terveitől. De a meghasonlásnak még mé
lyebb alapja az angol diplomáczia merev maga
tartásában lappangott, mely állhatatosan vona
kodott elismerni az államok nemzetközi viszo
nyaiban általa teremtett új helyzeteket. 

Nyilt kifejezésre talált e terülmetlen hangu
lat főkép Bonaparte egy parlamenti megnyitó 
beszédében, mely számot vetve Francziaország 
esélyeivel egy Angliával kitörendő harczban, 
egyenesen úgy hangzott, mint egy hadüzenet. 
Végre Anglia nemzeti büszkesége is fellázadt a 
diktátor magatartására és IH. György angol 
király egy leirata a parlamenthez, hímezés-há-
mozás nélkül kimondta, hogy: ((Tekintettel a 
Francziaország és Hollandia kikötőiben észlel
hető katonai készülődésekre, a király is indo
koltnak tartja újabb rendszabályokkal gondos
kodni állama biztonságáról.)) 

Hl. Györgynek a parlamenthez való izenete 
1803 márcz. 13-án jutott Bonaparte tudomá
sára. Whitworth angol követ kihallgatásra jelent
kezett még az nap a Tuileriákban. Bonaparte 
neje szobájában volt. Mikor Whitworthot beje
lentették, azonnal a szalonba sietett. Ott volt az 
egész diplomácziai kar. Bonaparte Whitworth-
hoz lépett: «Híreket kapott Londonból?* kér-
dezé — aztán be sem várva a feleletet, ekkép 
folytatá: «Tehát háborút akarnak?* «Nem,— 
feleié Whitworth — sokkal jobban ismerjük a 
béke értékét* — «Tíz évig harczoltunk, — vette 
át a szót újra Bonaparte, — kényszeríteni akar
nak, hogy még tizenöt évig folytassuk a harczot.* 
Aztán nagy léptekkel méregetve a szobát, hir
telen megállott az orosz és spanyol követek 

előtt. «Az angolok háborút akarnak — szólt — 
de ha ök húznak először kardot, nem én leszek 
az utolsó, ki azt hüvelybe rejtem. Nem akarják 
kiüríteni Máltát; ha nem tartják tiszteletben a 
szerződéseket, boríisunk mindezekre fekete 
fátyolt!* stb. 

Kiment, haragos tekintettel, villogó szemek
kel. De mielőtt a küszöböt átlépte volna, össze
szedte magát s újra megállott, és Whithworth-
hoz fordulva nyugodtabb hangon folytatá: ((Be
mélem, Dorset herczegnő (Whitworth neje) jól 
érzi magát, s miután Parisban töltötte a rossz 
évszakot, ott fogja tölteni a jót is.» Azután is
mét fölemelve hangját: «Angliától függ. Ha 
háborúznunk kell, Isten és emberek előtt övé a 
felelősség.* 

Bonaparte ingerültsége azonban, a mily ha
mar fel volt ébreszthető, ép oly hamar le is 
szokott csillapulni. Pár nap telt el békés tárgya
lások közt Talleyrand és Whitworth között. 
Anglia ultimátuma volt: Málta megszállása tíz 
évre. a batáv köztársaság és Svájcz kiürítése, 
ezzel szemben késznek nyilatkozott elismerni a 
cisalpin köztársaságot. 

Néhány franczia kereskedelmi hajó elfogása 
angol részről, új lángra gyújtotta a kedélyeket. 
Bonaparte azzal felelt, hogy minden franczia 
területen utazó vagy tartózkodó angolt letartóz
tatott és internált. Követte ezt alig pár nap 
múlva csapatainak betörése Hannoverába, az 
angol király családi birtokába, még mielőtt 
Anglia védelmi állásba helyezhette volna magát. 
A hannoverai hadsereg meg sem kísérelte az 
ellenállást, kapitulált s az Elba mögé vonult. 
IH. György király az egészet szabadságolta s 
letétette velők a fegyvert. 

Mindez azonban még csak a bevezetés volt; 
Bonaparte álmai magasabban jártak; Angliában 
akart kikötni. Százötvenezer emberrel vetni ma
gát Angliára, csöndes, szélmentes időben, eve
zős hajókkal, míg az angol nagy vitorlás hajókat 
hátráltatja a szélcsend; ez volt merész és ere
deti terve. 

De Anglia sem maradt tétlen. A politika és a 
társadalom legelőkelőbbjei, Pitt és Addington, 
birák és nagy urak felöltötték az uniformist s 
ezredeket vezényeltek. Nem kevésbbé komoly 
veszélyt rejtettek magokban a franczia király
párti emigráczió Angliában élő ügynökeinek 
mozgolódásai. Itt élt a királypárti emigránsok 
főnöke, Cadoudal György, itt az egykori fényes 
nevű tábornokok: Dumouriez, Pichegru. Külö
nösen Cadoudal vállalkozó, kalandor szelleme 
kovácsolta egyre a vakmerőbbnél vakmerőbb 
terveket. Parisba akart lopózni 20—25 elszánt 
ember élén, azután nyilt utczán megrohanni 
Bonapartét s ledöfni kísérete szeme láttára. 

Ámde e tervhez egy más emberre is szükség 
volt: még pedig nagy katonai névre, a kinek 
érdemei ellensúlyozhassák a Bonaparte hírne
vét, s a ki biztosítsa a hadsereg támogatását az 
összeesküvésben. E férfiút Moreau tábornokban 
találták meg, a hohenlindeni győzőben, kit fél
tékeny versengés, sértett büszkeség, asszony-
czivakodás régóta elidegenítettek Bonapartétól 
s azóta falun elvonulva élt nagyúri életet s nem 
sok tartózkodással beszélt Bonapartéról. 

1803 aug. 21-én Cadoudal kikötött Franczia
ország partján, s rejtett utakon Parisba jött, 
hol elrejtőzött. Követte 1804jan. 16-án Picliegru, 
s azután Riviére marquis és a két Polignac. Az 
összeesküvők csakhamar találtak módot az ösz-
szejövetelre, de Moreau, bár óhajtotta Bona
parte bukását, mint őszinte republikánus nem 
volt rávehető, hogy a Bourbon királyi család 
trónrajutásán dolgozzék. A titkos egyezség alig 
vitte egy lépéssel előbbre az ügyet, ellenben a 
rendőrség napról-napra jobban volt értesülve. 

Történt azonban, hogy Cadoudal egy cseléd
jének megoldódott a nyelve; egyik tisztje, 
Bouvet de Lozier, öngyilkosságot kísérelt meg, 
de életre hozva, vallatás alá fogták. Réal állam
tanácsos volt a vizsgálóbíró, a kinek állítólag 
nem csekély része volt azon vallomási jegyző
könyv fölvételében sem, mely Moreaut a legsú
lyosabban volt kompromittálandó. «Egy ember, 
ki a sír széléről jő vissza, s még a halál árnyába 
burkolva, kiált boszút azokra, kik ármány
kodásaikkal őt és pártját az örvénybejuttatták.* 
így mutatta be Kéal a pör koronatanuját 

Febr. 15-én reggel Moreau Parisba jött, de a 
charentoni hidnál letartóztatták, s vele Lajolais 
tábornokot is. Mindkettőt a Temple fogházába 
küldték. Cambacérés katonai vizsgáló bizottsá
got akart, de Bonaparte ellene mondott: «Azt 
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fogják mondani, hogy saját teremtményeim által 
követtetek el rajtok birói gyilkosságot.* 

Különösen Moreau elfogatása keltett mély és 
kinos benyomást Parisban; a hangulat épen 
nem volt kedvező a kormánynyal szemben. 
Bonaparte habozott is egy ideig: ((Megbocsátok 
Moreaunak, — monda, — csak valljon be min
dent, elfeledem tévelygéseit.* De a vádlott áll
hatatosan megmaradt tagadása mellett.«Legyen 
hát, — szólt Bonaparte, — ha nem akar őszinte 
lenni, majd engedni fog a vizsgálatnak.» S mi
dőn a törvényszék elnöke följelentésnek merte 
qualifikálni a Moreau ellen emelt vádat, mél
tatlankodva kiáltott fel: «Hogyan! Moreau bű
nös az állam legelsői szemeiben s ön még nem 
is tekinti őt vádlottnak?* 

Pichegruröl és Cadoudalról is tudták, hogy 
Parisban rejtőznek; a város kapuit elzárták, 
minden menekülési utat elállottak. A törvény
hozó gyűlés halálbüntetést szabott azokra, kik 
az összeesküvőket magoknál rejtegetik, s hat évi 
fegyházat, a kik elmulasztják őket följelenteni. 
Egy éjjel Pichegru Barbé Marboisnál, a későbbi 
miniszternél keresett és talált menhelyet; de 
gyalázatosan elárulva egyik tisztjétől, február 
28-án letartóztattatott. Csak erős ellenállás után 
adta meg magát. Cadoudal pedig, kit márczius 
9-én kocsijában az utczán fogtak el, az első 
rendőrnek, ki lova gyeplőjét megragadta, szét-
locscsantotta agyvelejét. Következett Riviére és 
Polignac is. Most már Moreau is szakított merev 
tagadásával s főkép neje és barátai kértére min
dent körülményesen megírt Bonaparténak, nem 
kérve sem elnézést, sem kegyelmet. Bonaparte 
a periratokhoz csatolta levelét. «Szép vég, — 
jegyezte meg Pichegrura vonatkozólag, — a hol
landi győzőre! Nem kellene a forradalom embe
reinek egymást felfalniok.» Azután Béalhoz for
dult : «Régóta gondolok Cayennere, ez a föld 
legszebb pontja, a hol gyarmatot alapítson az 
ember. Pichegru ismeri, oda volt száműzve. 
Kérdje meg tőle, hány emberre és hány millióra 
volna szüksége, hogy ott egy nagy telepet ala
pítson Francziaország hasznára, — ezzel vissza
szerezheti dicsőségét.* Pichegru nem utasította 
vissza az ajánlatot, de hallgatott. «Majd a tör
vényszék előtt fogok beszélni», •— monda. 
De e napot nem érte meg. Előtte való nap, 
ápr. 6-án, holtan találták ágyában. Mint mond
ták, saját kezeivel fojtotta meg magát. 

Az összeesküvők különben semmit sem tagad
tak. ((Miért jött Parisba?* kérdezte a vizsgáló
bíró Cadoudaltól. «Hogy merényletet kövessek el 
az első konzulon*. «Mimódok álltak e czélból 
rendelkezésére?* «Még csak ezután gondolkoz
tam volna errőli). «Milyen természetű lett volna 
a merénylet?* «Erőszakos megrohanás*, stb. 

«Tehát a Bourbonok azt hiszik, hogy meg
ölethetnek, mint egy kutyát!» ismételgette ma
gában Bonaparte, élénk haragra gerjedve. "Vé
rem felér az övékkel. Én pedig az első bercze-
get, a ki kezem alá kerül, irgalmatlanul főbe 
lövetem." És elhatározásának rögtön alakot is 
adott. 1804 márcz. 10-én írt Berthier tábornok
nak, hogy utasítsa a strassburgi követet, hogy 
azonnal a badeni Ettenheimba utazva, erőszak
kal ragadja el az ott élő Enghien herczeget, 
esetleg Dumouriezt is, ha ott lenne, s hozza ma
gával Parisba. 

Enghien herczeg Bourbon herczeg fia volt és 
Condé unokája. Miután részt vett az emigráczió 
hadjáratában, Ettenheimban telepedett meg, az 
ott lakó Bohan Sarolta herczegnő iránti szere
lemtől vonzatva; néha berándult a közeli Strass-
burgba, hogy kielégítse a szinház iránt táplált 
szenvedélyét. Egyébként nem volt része az 
Artois grófék körül szőtt összeesküvésben, de 
várta Anglia felszólítását, honnan évdíjt élvezett, 
hogy részt vegyen a harczban. 

A herczeg első mozdulata, mikor a konzul 
bakói szállásán megjelentek, az volt, hogy tilta
kozott elfogatása ellen.«Kompromittálva van?* 
kérdé egy véletlenül nála volt német tiszt.«Tel
jességgel nem*, válaszolt az ifjú meglepetten. 
De az ellenállás czéltalan volt: megadta magát. 

Parisba s onnan a vincennesi várba vitték. 
Bonaparte Murát sógorát bízta meg a fogoly 
őrizetével, de ez méltatlankodva kiáltott fel: 
•Vérrel akarja beszennyezni vállrojtomat!* Nem 
is ment Vincennesbe. Bonaparte Malmaisonban 
volt, környezete előre sejtette gyászos terveit 
Cambacérés élénken igyekezett lebeszélni azok
ról. «Nagyon fukar lettél a Bourbonok vérével*, 
— viszonzá Bonaparte keserűen konzultársá
nak, — «de én nem hagyom magam megöletni 

védekezés nélkül.* Neje lábai elé vetette magát, 
Bemusat asszony pedig, ki Bonapartéval sakko
zott, már hallotta őt félhangon Augustus nemes 
szavait ismételni, melyekkel Cinnának megbo
csát Mindenki remélt, mindenki csalódott. 

Éjféltájban álmából felköltve. kihallgatták a 
herczeget. Csak annyi tűnt ki. hogy fegyverrel 
kezében részt vett a Francziaország elleni had
járatban. Sem Pichegrut, sem Domouriezt soha 
nem ismerte. Bádeni területen a bádeni választó 
engedelmével harmadfél év óta tartózkodott. 
A herczegekkel természetesen rokoni levelezés
ben állott. A kihallgatás befejeztével Enghien 
herczeg külön kihallgatást kért Bonaparténál, 
de ez nem fogadta el. 

A hadbíróság rögtön összeült. Néhány rövid 
kérdés ismétlése után egy pillanatra visszavo-

partc kezéről ama vér szennyét, melylyel ez ár
tatlan áldozat borította. Hiába igyekezett ő is 
később Talleyrand démoni lelkére tolni e kegyet
len tett felelősségét; hiába híresztelték el, hogy 
Bonaparte későn bár, de megadta a fogolynak 
az új vizsgálat elrendelésére vonatkozó kérel
mét, a történet lelkiismerete érezni fogja örökre 
e lépés szégyenét, s gyáva gyilkosságnak fogja 
bélyegezni a vincennesi tragédiát. 

Parisban a hír óriási megdöbbenést keltett, 
még Malmaisonban is könyet ejtettek az ártat
lan halott felett. A hivatalos mosakodások egy
mást követték, de a hideg halottat semmi sem 
tnmaszthatt\ föl. Az ifjú Chateaubriand lemon
dott az eset következtében követi állásáról; az 
orosz és svéd udvarok gyászt öltöttek a szeren
csétlen lierczegért. (Vége következik.) 

ENGHIEN HERCZEG KIVÉGZÉSE. 

nult, hogy tanácskozzék; az aláírt, de kitöltetlen 
ítélet már ott volt a kezeikben. Enghien her
czeg ismételte kérelmét, hogy vezessék Bona
parte, a konzul elé. Durván visszautasították. 
Az ajtóban — éjfélutáni 2 óra volt — megjelent 
a vincennesi felügyelő alakja, gyertyával kezé
ben. Künn a sír már meg volt ásva, fegyveres 
őrök vezették a herczeget odáig. 

Még egyszer megszólalt a herczeg: «Bajtár
sak, kétségkívül lesz köztetek egy lovagias em
ber, a ki utolsó üzenetem átadására vállalkozik.* 
Egy ifjú tiszt kilépett a sorból. «Nincs valakinél 
olló?* kérdé a herczeg. Azután levágott hajából 
egy fürtöt s lehúzva ujjáról gyűrűjét, mindkettőt 
átnyújtotta és suttogva ejtette ki annak a nevét. 
a kinek szánta. Majd félretolván a kendőt, 
melylyel szemeit akarták bekötözni, egy lépést 
tett a katonák felé. 

A lövés eldördült; Enghien herczeg holtan 
rogyott össze. 

A történelem sóba sem fogja lemosni Bona-

FALB KRITIKUS NAPJAI. 
A komoly tudomány emberei nem igen szok

tak föltevésekre, sejtelmekre építeni, vagy oly 
jóslatokat koczkáztatni, melyeknek alapjára 
nézve magukkal tisztában nincsenek. A csilla
gászat és meteorológia csak a mostani század 
közepe óta használtatnak fel gyakorlati czélokra 
is. a mennyiben az égi testek hatása az idő
járásra minden kétségen kívül állván, ezen 
viszony kutatását tűzték ki czéljokul. 

Falb tanár nem tudatja ugyan velünk, miből 
következteti az egyik vagy másik világrészben 
várható rendkívüli elemi események beálltát, 
mindamellett jóslatai kevés kivétellel beteljesed
nek s ennek folytán tudományos körökben kellő 
figyelemre méltatják őket. Ámde ezen jóslatok 
azért nem birnak valódi értékkel, mivel több
nyire viharokra, cyklonokra és egyéb természeti 
erőszakos kitörésekre vonatkoznak, míg ellen-
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ben a meteorológia rejtélyes törvényeinek is
mertetéséhez alig járulnak valamivel. 

A tudós tanár nem érintkezik a világ minden 
részeiben leyő megfigyelő-állomásokkal, nem 
veszi igénybe az égi testeket éber figyelemmel 
kisérő csillagászati intézetek észleleteit, hanem 
csupán egy általa előre megjelölt időben beálló 
elemi tüneményre készít elő bennünket. 

Falb tanár az 1892-ik évre oly rendkívüli 
meteorologikus események beálltát jövendöli, 
melyek mindenkit komoly aggodalommal tölt
hetnek el. Nevezetesen nagy mérvű csapadékok
kal járó elemi kitöréseket helyez kilátásba. Ezek 
folytán földrengésektől, vulkánikus kitörésektől 
és a hőmérsékleti rend nagyszerű felbomlásától 
tarthatunk. 

Falb tanár e jóslataira Battyn tanár, a mel-
bournei meteorologikus állomásnak tudós főnöke 
a következő megjegyzéseket teszi: 

vendölt elemi csapások nyomán. Most Közép-
Európában, szárazság helyett, egy rendetlen 
télre következő tavaszon vízözönszerű esőzése
ket helyez kilátásba. Mióta Falb tanár ezen 
utóbbi jóslata tudomásomra jött, tüzetes kuta
tások után ráakadtam azon tényekre, melyek 
ama feltevés valószínűségére engednek követ
keztetni. Szeptember óta az időjárás jellege ha
tározottan száraz, elannyira, hogy a különben 
ilyenkor erős csapadékokkal bővelkedő Hima-
laya hegységeiben, tpvábbá Európa éjszaki ré
szeiben kevés eső vagy hó mutatkozott. Két vagy 
három holdtelte alig idézett elő valami válto
zást, holott máskor október Végével a hold 
hatását az időjárás alakulására majdnem bizo
nyossággal észre lehetett venni. 

Ha most erre valaki azt mondaná, hogy ily 
rendellenes időjárási tünetekre valószínűleg 
szintén rendellenes állapotok várhatók, úgy azt 

* Carnot tábornokról, a jelenlegi franczia elnök 
nagyatyjáról, jegyezték fel azt az adomát, hogy Kon
stantiné ostromakor egy mellette álló hadnagytól 
burnótot kért, de azt épen abban a perczben meg
ölte egy ágyúgolyó, mire Carnot egész hidegvérrel 
a másik oldalán álló tiszthez fordult s így szólt: 
• Nos, tehát adjon ön burnótot, mivel társa a szelén -
czét is magával vitte.» 

* Izland-sziget legmagasabb hegyét, az Öröffa 
Inkult, a nyáron mászta meg Howell angol utazó, 
ki már előbb is tett e végből sikeretlen kísérletet. A 
megmászás Sandfellből oda s vissza 217a órát vett 
igénybe, számítása szerint a hegy 6.550 láb magas. 

* Kutyatolvajt fogtak el közelebb Parisban. Egy 
vén kofa gyönyörű újfundlandi kutyáját hozzá szok
tatta, hogy minden reggel elment a fürdőházhoz s 
az ott kiterítgetett ruhákból a rácsozaton át egyet-
egyet kivett s haza vitte. 

* A franczia kormány régi szokás szerint leg
inkább katonatisztek és tisztviselők özvegyeinek en-

DRÁVAMENTI ERDŐ-RÉSZLET. — Ujváry Ignácz rajza, metszette Bálint Benedek. 

• Kétséget nem szenved, hogy az időjárás 
Európában ép úgy, mint Ázsiában és Ameriká
ban évtizedek óta valami ismeretlen befolyás 
miatt teljesen kizökkent rendes kerékvágásából. 
A nap sugarai nem vesztették el ugyan erejü
ket, a tél nem változott tavaszra, és nyáron 
nem észleljük az ősz jelenségeit; de ha az 
1887 óta kevés kivétellel pontosan vezetett me
teorologikus naplók rovatait egymással össze
hasonlítjuk, el kell ismernünk, hogy évről-évre 
nagyobb rendellenességek állottak be, melyek a 
természet rendszerének már csaknem bomlado-
zásához hasonlítanak. Részemről nem tartozom 
azok sorába, kik ezen változást a nap fokon
kinti fogyásának tulajdonítják, mindamellett, 
akaratom ellenére is, mindig csak a meleg és 
világosság örökös kútforrása felé fordítom sze
meimet, a nélkül, hogy ebből valami pozitív 
adatot' kivonni képes lennék. Falb tanár már 
ezelőtt másfél évvel — 1890 évfolyamán — 

, kijelentette, hogy Oroszország délnyugati részei
ben rövid idő múlva veszélyt hozó szárazság és 
rendkívül erős fagyok fognak beállni. Ezen jós
lata 1891-ben beteljesedett és Oroszország ter
mésének két harmada tönkre ment, a megjö-

kell válaszolnom, hogy ezen feltevés teljesen 
hibás, a mennyiben már többször, egészen más 
előzmények után, épen nem várt fordulatok 
állottak be. 

Szerintem Falb tanár jövendöléseit kizárólag 
csillagászati megfigyelésekre alapítja, és ezen 
okból nagyon kívánatos lenne, ha nemcsak a 
tudomány, de leginkább az emberi társadalom 
érdekében mindazon elveket és törvényeket, 
melyekből a természet titkainak egy csekély ré
szét felismerhetni véli, nyilvánosságra bo
csátaná. ^ H ^ H 

E G Y V E L E G . 

* Chicagóban az omnibuszok konduktorai most 
már nők. Érdekes ennek a változásnak az oka. Az 
ottani bölcs városi tanács, hogy a terhes szekereket 
a boulevardeokról letérelje, elrendelte, hogy itt csak 
olyan kocsik járhatnak, melyeken legalább egy nő 
van. Egy omnibusztársaság, hogy a rendeletet ki-
játsza, nőket alkalmazott kocsivezetőkül s azok csi
nos egyenruháikban és jockey sapkájukkal annyira 
megtetszettek, hogy a példát a többiek is utánozták. 

gedi át a dohányelárúsítási jogot (trafikákat). A leg
utóbbi évben 253 ily özvegy kapott engedélyt, köz
tök egy admirál és 4 tábornok özvegye. 

* A valódi Mokka-kávé már nem terem Mokká
ban, hanem az Adentől éjszakra fekvő Yemen tar
tományban, részben Kelet-Indiában, de nagyobb 
részt Mokkából küldik szét, évenkint több mint tíz
ezer tonnányit. A valódi Mokka-kávé különben 
Európába alig jut, mert Konstantinápolyban fo
gyasztják el s csak a kiselejtezett magvakat küldik 
tovább. 

* A biztosítás hatása. A baleset ellen biztosító 
amerikai intézeteknek feltűnt, hogy igen sokszor 
fordul eló' a balkar összezuzódása, s rájöttek, hogy ezt 
sokan szántszándókkal teszik, hogy a biztosító' tár
saságok által kitűzött 3000 dollárt megkapják. Mi
óta azonban a nyeremény dijat lejebb szállították, 
a balkezek elvesztésének esete 80 százalékkal apadt. 

Villamos vasutat építtet Edison Chicago és 
Milvaukee városok között a legközelebbi chicagói 
világkállítás alkalmából, hogy bemutassa, mikép a 
villamerőt csak úgy lehet használni, mint a gőzt. 

* Nemzetközi színi előadások is lesznek a chica
gói világkiállítás alkalmából, már eddig számos nem
zet képviselői folyamodtak engedélyért. 
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SZMRECSÁNYI PÁL SZEPESI PÜSPÖK. 
Alig negyvennapi széküresedés után betöltötte 

a király a szepesi püspöki széket, mely Császka 
György püspöknek kalocsai érsekké történt 
kineveztetése folytán főpap nélkül maradt. Midőn 
az új kalocsai érsek el fog búcsúzni eddigi egy
házmegyéjétől, egyszersmind bemutathatja utó
dát, Szmrecsányi Pált, az új szepesi püspököt, 
ki azonban ennek az egyházmegyének már régi 
jó ismerőse. Családja is innen származik és ősei ] 
ez egyházmegye területén a közélet vezérférfiai 
voltak, megtartván és terjesztvén a magyar faj és j 
a mngyar nemzeti eszme hegemóniáját, ezekben j 
a túlnyomólag idegen nyelvű és nemzetiségű 
vármegyékben. Az új szepesi püspök tehát e 
részben csak tovább folytathatja családi hagyó-
mányait, midőn új és meglehetős befolyásos t 
állásába lép, melyben úgy politikai, mint egy- j 
házi szempontból kiváló feladatok várnak reá. 

De az új püspök helyzete meg van könnyítve 
az által, hogy nem lesznek előtte töretlen utak, i 
a helyes és czélirányos ösvényeket már előde [ 
kijelölte és kiigazgatta. Az új szepesi püspök
nek tehát az lesz a feladata, hogy tovább foly
tassa Császka György megkezdett műveit a szepesi 
egyházmegye kormányzatában, melyet valóban 
kitűnő karban vesz át, akár csak mint valami 
minta-gazdaságot. 

A szepesi püspöki rezidenczia eddig egyik 
őrtüze volt a felvidéki magyarságnak és messze 
bevilágított három vármegyét, Szepest, Árvát, 
Liptót. Ezt az őrtüzet kell folyton éleszteni, s 
belőle minden papnak egy-egy szövétneket nyúj
tani, hogy a nép előtt, mely átalában véve 
jámbor, istenfélő, és melyre a papnak nagy be
folyása van, bevilágítsa a szeretet és a haza
fias irány ösvényét. Az ország nem sok részé
ben lehet az egyháznak akkora nemzeti fel
adata, mint itt a felvidéken, hol nem mindé) 
pap jár ezen az ösvényen, s akad olyan, a ki . 
hivatásával megférőnek tartja a. hívek kA«* o • 
nemzetiségi viszály konkolyát hinteni. Azonban 
a hazafias püspökök rendre szokták utasítani az 
ily tévelygőt. S azért a míg buzgó hazafiak ülnek 
a felső-magyarországi püspöki székeken, addig 
a kath. hívek között a pánszlávizmus felburjá-
nozásától ne tartsunk, sőt reményünk lehet, 
hogy a magyarság bár lassan, de biztosan terjed 
tovább e vidékeken. 

A magyarság szempontjából a legjobb remény
nyel tekinthetünk Szmrecsányi Pál most kine
vezett szepesi püspök működése elé, kinek, egyéb 
kiváló tulajdonságai között épen a legerősebb 
törhetetlen hazafisága és nemzeti ügyünk iránt 
való lángoló szeretete. Az új főpap eddig befu
tott pályájának vázlatát a következőkben adjuk. 

Szmrecsányi Pál 1846 május 2-án született 
Daróczon, Sárosvármegyében, hova ősrégi ne
mes családja ennek a századnak a derekán Lip-
tóból átköltözködött. A Szmrecsányi család már 
IV. Béla király alatt elnyerte a nemesi czímert 
és királyi adományképen Szmrecsány liptó-
megyei községet, mély azután századokon ke
resztül családi fészkük maradt. A régi Magyar
ország történetében számos Szmrecsányival ta
lálkozunk, kik a közélet terén előkelő szerepet 
játszottak. Az új püspök nagyatyja, Szmre
csányi János Árvamegye követe volt több po
zsonyi országgyűlésen. Atyja Szmrecsányi Ödön, 
anyja, született báró Berzeviczy Mária, leánya 
volt báró Berzeviczy Vincze akadémiai tagnak, 
a kassai magyar színház alapítójának és több 
éven át intendánsának. Tizenhat testvére közül 
Jenő jelenleg Sárosvármegye főispánja, Miklós 
a képzőművészeti társulat titkára, László kas
sai közjegyző, Károly honvédőrnagy s a törzs
tiszti tanfolyam tanára a Ludovika akadé
miában, Lajos az egri érsek titkára. A mostani 

szepesi püspök, Szmrecsányi Pál, nyolczadik 
gyermeke volt szülőinek és otthon gondos neve
lésben részesülvén, Eperjesen kezdte középisko
láit és a hat osztály bevégzése után 1862-ben, 
az egri kispapok közé vétetett fel és mint ilyen 
a cziszterczita-rend egri főgymnáziumában vé
gezte el a 7—8 osztályokat kitűnő eredmény
nyel. A jeles tehetségű papnövendéket azután 
1865. évben a budapesti egyetemre, a központi 
papnöveldébe küldték fel a theologiai tanfo
lyamra, hol csakhamar az első tanuló és a pap
növeldéi önképzőkör elnöke lett. Egyik tanára 
volt Samassa József, mostani egri érsek, ki már 
akkor nagyon megkedvelte Szmrecsányi Pált, ki 
később udvari papja és oldalkanonokja lett. 

1869 július 25-ikén fölszenteltetvén áldozó
pappá, Daróczon, családja körében tartotta pri-
micziáját. Egyházi pályáját mint káplán Nyír
egyházán kezdte ugyanazon év szept. 22-ikén, 
egy év múlva pedig Makiárra helyeztetett át 
segédlelkésznek, de még abban az évben kine
veztetett egri főszékesegyházi hitszónokká. 

így visszatérvén a nagykiterjedésű érseki 
egyházmegye székhelyére, csakhamar magára 
vonta elöljárói figyelmét és nem sokára megnyí
lott előtte a fényes egyházi pálya, melyen az
után rohamosan emelkedett és még aránylag fia
tal korában nyerte el a püspöki süveget. Már 
1871-ben Bartakovics Béla egri érsek kinevezte 
udvari papjává. Midőn néhány évvel később 
Samassa József lett egri érsek, a kitűnő tehet
ségű fiatal papot, kihez már a központi szemi
náriumból szép emlék kötötte, rögtön érseki 
széke elfoglalása után, 1875 elején, kinevezte 
érseki titkárrá. E minőségében bő alkalma nyí
lott az egyházkormányzat minden ágával, külön
féle agendáival megismerkednie és ebben a sok 
gonddal, nagy felelősséggel és még több munká
val járó állasában, a különben kritikus termé- | 

szetü Samassa érsek mellett is, oly derekasan 
megállotta a helyét, hogy érseke bizalmából 
1881-ben kineveztetett az érseki főegyházmegyei 
hivatal igazgatójává és mint ilyen 1879-ben egri 
főszékesegyházi czímzetes kanonok, 1886 már-
czius 19-én pedig valóságos kanonok lett és 
mint «canonicus a latere» tovább is érseke 
oldala mellett maradt, kit rendesen elkísért a 
fővárosba, hol az előkelő körök szívesen látott 
vendége lön a rokonszenves megjelenésű, európai 
műveltségű fiatal pap. 

Szabadságideje alatt sokat utazott a külföl
dön és érsekével többször járt Rómában. Külö
nösen a műtárgyak és könyvtárak érdekelték. 
Egri kanonoki jövedelmének tetemes részét mű
tárgyak és könyvek vásárlására fordította. 

Már mint egri kanonok volt jelen szülőinek 
1885. évben Daróczon megünnepelt aranylako
dalmán, melyen a Szmrecsányi családnak 45 
tagja: gyermekek, unokák, dédunokák, sereg
lettek össze. Az egyházi áldást maga Szmre
csányi Pál adta szülőinek ötven éves boldog 
frigyére, kik azonban azóta már elhunytak. 

Szmrecsányi Pál 1888-ban thypultai czímzetes 
apáttá, 1891-ben egri érseki jogakadémiai 
igazgatóvá lett és 1891. évi deczember 4-én 
jelent meg a hivatalos lapban szepesi püspökké 
történt kineveztetése. E királyi kinevezés azon
ban súlyos betegen érte Szmrecsányit Egerben, 
s személyesen meg sem jelenhetett a kánoni 
informáczionális eljárásra Bécsben az apostoli 
nuncziaturan. így tehát ez eljárás az új püspök 
távollétében ment végbe, ki otthon Szele Gábor 
egri kanonok, felszentelt püspök kezébe tette le 
az előírt «fidei professio»-t. De már azóta egész
sége helyreállott és remélhetőleg a jövő év-
elején elfoglalhatja püspöki székét a szép Sze-
pességben, hol tárt karokkal várják. Ad multos 
annos! Dr. DOLENECZ JÓZSEF. 

Fénykép után metszette Morelli Gusztáv. 

SZMRECSÁNYI PÁL, AZ ÚJ SZEPESI PÜSPÖK. 



846 

TERMÉSZET ÉS MŰVÉSZET. 
Annyival fölötte áll szerintem a természet a 

művészetnek, mint az Isten az embernek! — 
Istennek remekműve a szép, az áldott és áldást 
osztó természet, — ember gyarló müve még a 
legnemesebb mestermű is. — És valamint a 
világot teremtő nagy szellemmel nem mérkőz-
hetik az ember, valamint csak áhítattal bámul
hatja és . elérhetlen távolból ingadozó, gyönge 
léptekkel követheti fenséges nyomdokait, úgy 
az emberi legfényesebb elme sem vállalkozha-
tik többre, mint hogy távolról, sápadtan kövesse 
és utánozza nagy mesternőjét, az örök ifjuságu, 
halhatatlan bájú, fenséges malasztu, magasztos 
természetet! — Valamint csak parányi szikrája, 
apró foszlánya a legnagyobb lángész is ama 
kiapadhatatlan fényű, világokat fentartó és 
hevítő örök tűzhelynek, úgy müve sem lehet 
egyéb, mint gyönge visszfénye ama lobogó láng
nak, melyből kivált, mely tükröződik saját kis 
elméjében. 

Érezzük ezt ösztönszerűen, mi szerény laiku
sok ; mert csak azon mű ragad el bennünket, 
mely hiven követi nagy mintaképét, a termé
szetet, — minél hívebben, annál mélyebben hat 
lelkünkre, szivünkre, fesse bár le ragyogó ecset
tel a fényárban úszó havasok hókoronázta csú
csait, a mosolygó tavasz ezer bájvirágait, a nyár 
aranyfényű izzó légkörét, az őszi ködben bo
rongó bősz tengert; — avagy jól elemező, hiven 
leíró, mélyre kutató aranytollal az emberi termé
szet örök rejtélyeit, — hozza felszínre a szív 
legmélyebb rejtekeiből azon titkos rugókat, 
indító hatalmakat s erőket, melyek előidézik és 
kormányozzák tetteit, godolatait, jó és rossz 
hajlamait az örök mester e legfelségesebbnek 
mondott művének, melyet csak az ront meg, 
hogy nem megváltozhatlan örök törvényei sze
rint mozog teremtőjének, mint az általa észszel, 
szabad akarattal megáldott számtalan világok 
a nagy mindenségben, — de hogy maga lehet 
alkotója sorsának, hogy maga választhatja a 
pályát, melyen haladni fog, — vesztére vagy 
üdvére, — a szerint, a mint lelkében túlsúlyra 
vergődni engedte a jó vagy a rossz ; hajla
mokat ! 

Helyes ösvényen halad ezért művészet, 
irodalom, midőn «realisztikus» irányt követ; 

leghívebben fest-, ragaszkodik a rabszolgai hű
séghez az ecsetelésben inkább, semhogy oly ös
vényre tévedne, melyet emberek mestersége ki-
czirkalmazott, jellemek és helyzetek rajzolására, 
melyeket emberek túlfinomított, mesterkélt fel
fogása kieszelt. Hisz annyi valódi, örök erejű 
és bájú poézis rejlik benne, oly kimeríthetetlen 
forrása a szépnek, igézőnek, oly ezerféle színben 
és facetteben díszlik, pompázik .és csillámlik a 
világítás szerint, a melyben nézzük egy és ugyan
azon parányi, szűken körülirt kis részecskéjét 
is a végnélküli egésznek, hogy nincs emberész 
és nincs világkor, mely kimeríthetné e kimerít-
heÜen, örökké bugyogó, valóságos «source de 
jouvance»-t annyira, hogy ne lehetne'újból és 
mindig újból felfedezni valami új és érdekes 
oldalát! 

Nézzük csak a tágas, mosolygó, hegysorszegé-
lyezte völgyet, mint ébred a hajnal kékes ködé
ből rózsás, harmatos reggre —mint csillog min
den zsenge hajtáson a gyémántcsepp; lépjünk 
ki az első tavaszi reggelen házunk elé; — mily 
enyhe lég fog körül s ringat puha karon boldog 
ébredező sejtelmek álmába, édes visszaemléke
zések tömkelegébe, mint tágítja keblünket mind 
az elmúlt hasonló tavaszi reggel emléke, — 
mentül több ilyet értünk már meg, annál hatal
masabban ; — szívjuk, szívjuk teljes tüdővel a 
nedves, párolgó föld páratlan illatát, mely oly 
ékesszólón regél szivünknek multakról s jöven-
•dőkről, legyőzött halálról, derengő feltámadás
ról. — Úszni látjuk az oszladozó kék párák 
foszlányiban képeit saját gyermek-ifjú s meglett 
korunknak, és bár méla fátylat borít rajok az, 
hogy elmúltak, rózsás fényben intenek felénk 
mégis, ép úgy, mint az új napfény által rózsásra 
festett ködpárák is! 

Nézzük ugyané völgyet nyáron, déltájt. Tel
jes pompában díszlik immár minden fa, bokor; 
erejének teljében ringatódzik minden növény; 
egész színpompáját fejlesztette ki már minden 
virág; aranysárgán terülnek el a szántóföldek, 
rózsaszínű foltokat fest közéjük a virító lóhere, 
s a messzeség fehéres ködébe vész a láthatáron 
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a hármas hegysor; fehéren, majdnem fájón, n 
ki a közel városka egyenként kivehető épülete 
vakítón csillog egy-egy üvegfedél, biztos jeléül 

I annak, hogy elérte a nap a zenithet, az év fejlő-
I désének tetőpontját; rövidek az árnyak, világo-
! san, éles körvonalakkal áll előttünk minden 
j tárgy, a tények kemény valóságával; —- nincs 

titka, nincs miszticzizmusa, nincs komorsága még 
a múlt idők költői tanújának, — a régi várrom-

i nak sem, — e nyers, éles, vakító fény és meleg 
közepette! 

Alig ismerünk rá ugyané tájra, mikor az ara
nyos, enyhe őszi nap estsugarai érik, aranyoz
zák ! — Kék körvonalakban áll őrt a végén a 
hármas hegyphalanx, — de nem kemények e 
körvonalak, enyhíti valami a légben úszó lát-
hatlan, de sejthető páratenger, mely lágyan 
füröszti az étherbe nyúló csúcsait, — valamint 
lágyítja a keblet, sejtelme a mulandóságnak. 

: Láthatókká e párák akkor válnak csak, mikor 
1 leáldozott már régebben a nap, elmúlt az őt követő 
I aranypír, kezd már homályba borulni a t á j ,— 

midőn ím! egyszerre újból kigyúl az ég s élénk 
rózsás fény födi halvány kékjét, — visszarezeg 
búcsúpirja a tenger mély tükre alá sülyedt, eltá
vozott napnak ama tükör rengő felületéről; 
felcsillan a rózsás áradatból az estcsillag fehér 
fénye. kimerül belőle ezüstösen az új-hold 
vékony sarlója, és a remény rózsás színébe 

i mártja a már-már sárguló hársfákat, a sötétzöld 
fenyőket, a halvány emberarczokat, a szürke 
romot, a fehér városkát, a komoly góthtornyú 
káptalant, az egész tág panorámát, völgyet, 

\ hegyet, melyek mintegy szelíd dicsfényben úsz-
; nak, — ígérete írj, jövendő fénynek beállta előtt 

az őszi éjnek ! 
Más merőben a táj szép őszi estén, mint a 

milyen tavaszszal; ha elkondul az estha
rang érczszava: akkor dagad a nedves föld a 
nap első meleg csókja alatt, —• dagad hű keble, 
s fakaszt rügyet, bimbót, életet. Ébresztő, ser
kentő, éltető lehellete a meleg fuvallatnak; érzi 
az ember is, mint indul meg az újjászületés 
minden évben visszatérő csodája, és sebesebben 
dobog az ő szive is, melegebben lüktet az ő 
vére is ez általános feltámadás érzetében, mely;-

; n»k víg hirnöke a rigó fütty fenn, a még lomb
talan barna ágakon. 

' f ás ismét őszi reggelen e táj 
' *— <>ljy-gayu iiou UuiitrSrwtitjWi^ ki 

vén körtefa sötét silhouettejét ot. 
hány lépésnyire. Lassan-lassan gyérülni kfczjí < 
fátyol, gomolyogni; hol szakadozik imitt, hoi 
ismét sűrűbben összegyűl amott, — ma lehull, 
mint egy óriási lepedő a völgy feneke felé, míg 
fenn az ég kékje mosolyogni kezd, alig fátyo-
lyozva még finom fehér párákkal; aztán kibuk
kan belőle a Szlubicza — az ígéret hegye s •— 
kékben úszó kék csúcsa; később ring rajta, 
mint tündérhajó regetengeren, az ősi vár sárgás 
romtornya, — míg végre diadalmasan önti el 
aranyos napfény az egész képet, csillogtatja 
millió harmatcseppjét a bokrokon végig terített 
pókhálóknak, és telve a lég száraz levelek sej
telmes illatával, a mint elsuhan rajtuk lábunk, 
ruhánk szegélye. 

Más, merőben más, de mindenkor imádandó 
szép ismét ez áldott táj télnek derekán. Fehér, 
szeplőtlen fehér, a merre szemünk csak néz. 
Hófehér a hármas hegyláncz a láthatár szélén, 
elüt élesen az ég sötét kékjétől s összefon- véle 
mégis harmonikusan; — fehér a várat hordó 
hegykúp, fehér a vén rom maga is, a hol a hó 
rajta megmaradhat; — fehér a völgy, megder
medt tó és patak, fehér lepel födi, fehér 
pelyhes dunna üli a fenyők ágát, a hársak 
bogát, — nincs barna folt az egész tájon, csak 
hosszú, azúrkék árnyak, melyek mintha az 
égtől kölcsönöznék ama páratlan kék szint, 
melyet ily tisztán, ily gyönyörűn tán soha és 
sehol nem visel, mint Szepességen téli napok 
hosszú, csendes, áhítatos során! Szép, nagy, 
szívet-lelket andalító minálunk a természet, a 
táj, mindenkoron, — de oly magasztos, oly 
nagyszerű, oly imponáló és mélyen megható soha 
sem, mint mikor tiszta, fehér, téli álmában pihen, 
magába száll, mintegy új erőt merítve a bekö
vetkezendő újabb erőfeszítés, újabb élet ós küz
delem számára a béke, nyugalom és csend örök 
forrásából! Ha aztán a nap, mely mélyen 
járt, csak amúgy is befejezni készül napi pályá
ját, izzó tűzgömb gyanánt koronázza néhány 
perczig a fehér hegyek egyikét, vörös fénynyel 
árasztja el egy pillanatig az egész fehér tájat 
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mint haldokló fehér"arczát a végső fellobbanás 
futó pirja, — s aztán hosszabbra nyúlnak még 
a hosszú kék árnyak, mig hideg fényükkel ellep
nek mindent a hold sugárinál, eget-földet egyen
letes, átlátszó, kristálykék színben tüntetvén föl, 
mely szín az üveg rideg törékenységével és 
hidegével bírni látszik; — ebben dermed meg 
völgy, hegyek, vár, városka, lapályos kis falu s 
benne lakó, tüzük körül meghúzódó boldog 
emberek! Távol a lüktető élet zúgó morajától, 
magukba szállnak hatalmas úrnőjük példájára 
ők is, — pihennek, — és merítenek e pihenés
ből, e csendes magukba szállásból új erőt új 
küzdelmekre. Őrt áll falu és lakói fölött a 
lejtő tetején hatszázados szürke kis temploma ; 

í áldón és védőn tárja ki fölöttük remegő karjait, 
terebélyes ágait, az aligha kevesebb századot 
látott óriási vén hársfa mellette, melynek gyökerei 
a nép hite szerint elterülnek az egész falu alatt, 

í el a patakig, mely a szántóföldeket szeli! Némán 
áll most ő is ; nézi mélán a tájt; de nyáron, ha 
megrázza mohborította ősz fejét a szél, akkor 
megszólal sűrű lombozatja, súg, búg és susog 
sok regét múlt századokból; öröméről, bánatá
ról, sorsáról a számos nemzedéknek, melyet 
megszületni, élni, küzdeni s végre a kis temetőbe 

; mellette pihenőre térni látott. 
S ezzel koránt, de korántsem merítettem ki 

minden fázisát a nagy világ e parányi kis 
zugának; — minden évszak minden napján, 
minden napnak, éjnek minden órájában más és 
más alakban, színekben, bájakban mutatkozik a 
kiolthatlan szeretettel rajta függő szemnek, — 
mintha mindig ujonan megszülemlő bájban 
kívánna megnyilatkozni az öt átértő és átérező 
szívnek! 

És midőn ily váltakozó, kiapadhatlan forrása 
a szépnek, nagynak, költőinek földünk egy ele
nyészően csekély részecskéje, ne volna kimerít-
hetlen kincstár a nagy természet harmonikus 
összessége, melyből meríteni lehet, míg ember él, 
ír, fest és zenél, — azaz, míg érző kebel dobog 
felületén? míg művelt szellem tévelyeg néha 
göröngyös utain? 

És midőn ennyi a szép, a nagy, a lélekemelő, 
ne fordítsa el ettől szemét a realista iró, festő, 
zenész,—-ne függeszsze mereven makacsul mind
arra csupán mi csúnya, undorító tagadhatatla-

T mii t cetben is, — ne örvendjen és dő-
a r)-cc-->annni*7Íá,k eaeopii í-aisí jábjUl^ 

nódító összhangban cseng ki a sphá-
»| rák nagy zenéje, midőn a föld gyarló urának, 

az embernek, jellemében, természetében, tettei: 
ben és szenvedélyeiben is csak jól kutatni, für
készni kellene, hogy megtaláljuk ebben is, mint 
nagy éltetőnkben is, túlsúlyban a jót, nemest, 
remény- és bizalom gerjesztőt. Mert hisz müve 
az ember is ugyanazon teremtőnek, ki a nagy 
természetet megalkotá; lehetetlen tehát, hogy 
saját gyarlósága teljesen eltörülhette volna min
den nyomát dicső eredetének! Az oroszról szóló 
franczia közmondással ellenkező eredményre 
jutva: grattez un peu l'homme, vous retrouve-
rez toujours sa divine origine! Kifogyhatlan 
érdekű fog maradni mindenkoron hű ecsetelése 
a harcznak, melyet az emberben vívnak szen
vedélyei s vele született jobb érzelmei; az örök 
harcz az ellenséges két áramlat: a jó és gonosz, 
a világosság és sötétség, a nap és éj között, az 
isteni szikra és a túltengő állatiasság között! És 
valamint soh'se ragyog diadalmasabban a nap, 
soh'se mosolyog igézőbben a táj, mint dühösen 
tombolt éji vihar után verőfényes nyári reggelen, 
— úgy nincs dicsőbb, mint diadala a szende fé
nyű szellemi, lelki fölénynek az őt ostromlott 
sötétség fölött, — annál dicsőbb, minél kemé
nyebb volt a tusa. Nincs érdekesebb, mint 
élethű leírása a lelkiharcznak, mely ép oly sok
oldalú, ép oly ezerféle lehet a külső körülmények 
és befolyások folytán, mint egy és ugyanazon 
vidéken a különböző évszakok és világításokban. 
— Legyen csak igaz a jellem, a helyzet,jól kidol-
zott a belőlök folyó és fejlődő dráma, kellően 
felosztva fény és árny, mint a természetben, az 
életben mindenkor van, s érdekes, szép lesz az 
ember műve is, mert hü képe annak, mit meg
unni, megsokalni soha sem lehet: az örök ifjú
ságii, a phőnixként szüntelen megújuló, saját 
hamvából ifjú életre újra kelő, ezer és millió alak
ban megnyilatkozó, szépséges, magasztos nagy 
természetnek! 

.Gróf Csáky Albinné Bolza Anna. 
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A balvégzet ismét mély gyászba borította az 
uralkodóházat. Zsigmond föherczeg, az alig 
három héttel ezelőtt elhunyt Henrik föherczeg 
testvérbátyja, e hó 15-ikén délben Bécsben meg
halt. Királyunkkal együtt a magyar nemzet is 
gyászol az elhunyt ravatalánál, ki szintén barátja 
volt a magyar népnek, mely érzületeinek Kézdi-
Vásárhelyen tartózkodása idejében, az ötvenes 
évek elején, nem egyszer meggyőző jeleit 
mutatta. 

Zsigmond Lipót Mária Eajner Ambrus Bálint 
föherczeg harmadik fia volt néhai Eajner föher-
czegnek, a hajdani lombárd-venécziai tartomány 
alkirályának. 1826 január 7-ikén Milanóban 
született. Az uralkodóházban ősi idők óta divó 
szokás szerint ő is kora ifjúságában lépett a 
hadseregbe, hol gyorsan fölemelkedvén az alsóbb 
tiszti rangfokozatokból, már 1847-ben az akkor 
lombárdiai, jelenleg pedig galicziai 45-ik gya
logezred I. ezredtulajdonosa lett, mely ezred 
mai napig az ő nevét viseli. 1853-ban vezérőr-

ban azonban komolyan megbetegedett. E meg
betegedésnek sajátságos története van. A gmündi 
főherczegi kastély konyhájában egy fiatal le
gény, ki mint kukta volt alkalmazva, vétkes 
gondatlanságból vagy gonosz szándékból-e, soha
sem derült ki, arzenikumot kevert a föherczeg 
asztalára kerülő ételekbe, minek folytán a kas
tély lakóinak legnagyobb része, köztük a várúr 
is, veszélyesen megbetegedett. A kuktát elfogták 
és börtönbe vetették. De a waidhofeni járás
bíróság sem tudta a titkot megfejteni s utóvégre 
is kénytelen volt a kuktát, kinek érdekében 
maga a föherczeg is eléggé nemeslelkü volt köz
benjárni, szabadon bocsátani. A föherczeg ezen
túl is pártfogásában és támogatásban részesítette 
a könnyelmű ficzkót. 

Zsigmond föherczeg 1848—49-ben Kadetzky 
apó alatt részt vett a szárdok elleni hadjárat
ban. Eleinte a Magyarországon operáló had
sereghez lett beosztva, de miután nem akart a 
magyarok ellen harczolni, saját kérelmére Ka
detzky tábornagy seregéhez tették át, kinek fő
hadiszállása akkor Milanóban volt. A Mortara, 

az első alsó-ausztriai nagybirtokos is, a ki gaz
daságaiban gépekkel dolgoztatott. 

A boldogult föherczeget ugyanaz az alatto
mos betegség ragadta el az élők sorából, mint 
testvérét, Henriket és sógornőjét, Waideck bá
rónőt. A betegség halálos kimenetele nála még 
gyorsabban állott be, mint előbb nevezetteknél, 
mert belszervezete már régibb keletű szívbaj 
által meg volt rongálódva. Deczember 9-én 
részt vett Bozenben testvére és Waideck bá
rónő temetésénél. Másnap visszatért Bécsbe, és 
este már panaszkodott, hogy bágyadtan érzi 
magát, mit azonban nem vett komolyan. 1 l é n 
már veszélyesen beteg volt. A kitört influenza 
katarust úgy ő, mint Bainer föherczeg és neje 
közönséges náthának vették. Nem igen törődtek 
vele, sőt előkészületeket is tettek Bozenbe és 
Arcóba tervezett utazásukra, melyre Waideck 
bárókisasszonynyal együtt még e hót folyamán 
akartak kelni. Olaszországban akartak telelni és 
csak a tavaszszal visszatérni. Ámde 13-án este 
rosszra fordult Zsigmond föherczeg állapota. A 
beteg kívánatára dr. Drasche egyetemi tanárért 
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nagy, 1856-ban altábornagy lett. Mint az ural
kodóház nagykorú férfitagja, ő is a magyar 
főrendiház tagja volt. Zsigmond föherczeg ma
gas termetű, marcziális külsejű férfi volt, izmos 
és széles vállú. Kezdi-Vásárhelyen egy alkalom
mal egy nekivadult bika szarvait mindkét kezé
vel megfogva, a felbőszült állat által egy darabig 
tova vonszoltatott, mig végre sikerült neki, a 
nézők nagy bámulatára és hangos tetszésnyi
latkozatai közt a bikát megállásra kényszeríteni. 
A legutolsó években a korán megőszült főúr mel
lig leérő hosszú szakállt hordott, mi neki patri-
arkhális kinézést kölcsönzött. Soha sem járt 
egyenruhájában, hanem többnyire zöld hajtó
kája szürke daróczkabátot, hasonlószinü lovagló
nadrágot és bőrkamaslit hordott. 

Java férfikorában hagyta el az aktív katona
szolgálatot és személyes hajlamainak engedve, 
nemsokára egészen visszavonult a nyilvános 
életből, hogy gmündi birtokán igazi remete éle
tet folytasson. Sohasem volt nős és gyakran em
legette, különösen ha Vilmos főherczeggel, a 
német lovagrend nagymesterével találkozott, 
hogy tulajdonképeu ő neki kellett volna ezt a 
méltóságot, mely nötlenseggel van összekötve, 
elvállalni. Mióta felhagyott a katonáskodással, 
betegség soha sem bántotta. 1890 január havá-

Soma Compagna és Novarránál vívott csaták
ban ezrede élén több izben kitüntette magát, 
olyannyira, hogy Radetzky a goitói csatatéren 
az ifju föherczeget, midőn ez az agg hadvezér 
szemeláttára a szárdokat egy erős poziczióból 
kiverte, a hadosztály frontja előtt könyező 
szemekkel megölelte és megdicsérte. A föherczeg 
vitéz magaviselete a legfőbb hadurnái is elisme
résben részesült. Az olasz és magyar háború le
zajlása után Zsigmond föherczeg Erdélybe ke
rült ezredével és Kezdi-Vásárhelyen eleinte mint 
alezredes, később mint ezredes állomásozott. 
Egyszerűen élt, a tisztekkel étkezett, de azért 
gyakran a polgári társadalmat is felkereste, s 
többször megfordult a vidékbeli földesurak há
zaiban is, hol szívesen látott vendég s különö
sen a hölgyek kedvencze volt. Ott a legjobb 
emléket hagyta maga után s mikor végre búcsút 
vett a Székelyföldtől, mindenki sajnálta távozá
sát, a ki ismerte. 

Á katonai pályától való elválása után majd
nem szakadatlanul Gmündben tartózkodott, 
hol kiterjedt birtokai voltak. Kitűnő gazda lévén, 
jószágait igazi mintagazdaságokká változtatta 
át. Minden gazdasági kiállításnál képviseltette 
magát, és élénk érdeklődéssel kisért minden a 
közgazdaság terén mutatkozó haladást. 0 volt 

küldtek, ki dr. Krischkével együtt átvette a fö
herczeg gyógykezelését. De már nem segíthettek 
rajta, délben Mayer Lőrincz prelátus és udvari 
plébános ellátta a halotti szentséggel. Nemsokára 
beállott a haláltusa, 15-én délben pedig meg
szabadította a halál kínos vergődéseitől. Dél
után 3 órakor megjelent király ő felsége Bainer 
föherczeg palotájában, mely az utolsó hetekben 
immár valósággal állandó halottas házzá vált, 
és kifejezte legmélyebb részvétét az elhunytnak 
fivérei: Bainer és Ernő főherczegeknek. Nem 
sokára megjelentek a gyászoló Habsburg-ház 
Bécsben időző többi tagjai is. Zsigmond föher
czeg végrendeletileg kifejezett óhajához képest 
holttetemét nem bonczolták fel; bebalzsamo-
zása csütörtökön történt meg. Szombaton este 
10 órakor, az udvari templomban történt be-
szentelés után a Ferencz-József-vaspályára szál
lítják a boldogult holttetemét s Gmündre viszik, 
hol a főherczegi várlakban építendő mauzóleum
ban örök nyugalomra fogják helyezni, mert vég
rendeletében úgy hagyta meg, hogy ne a bécsi 
kapuczinusoknál, hanem Gmündben temes
sék el. 

MARCZLÁNY GYÖRGY. 
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Hoffmann Leopoldina romantikus élete és halála 
többszörös megbeszélés tárgya volt lapunkban, 
mióta a regényességet szerető véletlen a szerető 
párt csaknem egyszerre szólította ki az életből. 
Most csak kiegészítéskép mutatunk be a kedves 
párról egy családi arczképcsoportozatot, a me-

.lyen ott láthatjuk egyetlen leányukat, a most 
18 éves Mária Éaineriát, ki az udvari szabályok 
szerint ugyan nem főherczegnő, hanem csak 
Waideck bárónő nevet visel, de a kit most árva
ságában rokonának ismer az uralkodóház s nagy
bátyja, Eainer föherczeg vette gyámsága alá. 

II. RÁKÓCZY GYÖRGY. 
Az új eszmék, vágyak és törekvések harcza a 

régi hagyomány szellemével, az egyéniség tusája 
a nemzet általános felfogásával, az önbizalom 
erejének megfeszítése a nagynak gondolt, de vol
taképen alig sejthető nehézségek ellen: íme 
II. Eákóczy György rövid pályája s életének 
tragikuma. Czéljaiban nem hiányzott az eszmé-
njjiség, s a mily mértékben latba estek önérde
kei, épen olyan, vagy még nagyobb sulylyal 
nyomták le czéljainak mérlegét nemzete és val
lása fölemeléséről táplált sejtelmei. A szerencse 
tündére ifjabb korában nem hagyta egyetlen 
vágyát teljesületlen, mintha csak kelepczébe 
akarta volna csalni folytonos csábításaival; a 
Herkules válaszútja elé állította, de az ifjú 
sokáig hatása alatt állott apja hagyományának, 
a «nagyasszony» könyeinek, a kipróbált hűségű 
tanácsosok igaz meggyőződésének s megfontolt 
terveinek. S míg ezek hatása alatt állott: ön-
akarata beleolvadt nemzetének közvéleményébe 
és azt irányozta, vezette s így diadalt aratott. 

A Eákóczyak fényének, gazdagságának és 
nemzeti politikájának főképviselőjéül tekintet- j 
ték 01 már gyermekkorában. 1621-ben született I 

ki, átadatva neki a zászlót, kardot és buzogányt. 
Másfél év múlva pedig elismerték az ország ren
déi s a török porta a fejedelem utódjául. Apja 
érdemei gyorsan emelték így a legmagasabb 
polczra, a hol érvényt volt szerzendő egyéni te
hetségeinek. Eljegyzése a dúsgazdag Báthory csa
lád sarjadékával, Zsófiával, szintén szerencsésnek 
mondható, jóllehet az erős protestáns érzésű apa 
sokáig tiltakozott e frigy ellen, a mely egy szin
tén erős katholikus családdal való benső atyafi
ságot szerzett. De végre is engednie kellett, az 
ifjú nő majd áttért a reformált vallásra az eskü
vés után, a melyet legnagyobb pompával tar
tottak. Hivatalosak voltak a császár, a lengyel 
király, a nádor, több főúr, a moldvai és havas
alföldi vajdák, stb. 1643 január 28-án indult 
meg a násznép Somlyóról, a Báthoryak ösi 
várából tizennyolcz hintóval, két társzekérrel, 
kétszáz gyaloggal s az urak udvari népével. 
«A menyasszony és anyja — írja Szilágyi Sándor, 
kinek müvéből ez adatokat veszszük, — zöld 
bársonyos hintájába a menet közepében két fes
tett farkú és sörényű ló volt fogva.» Fejérvár
nál fogadta az ifjú fejedelem menyasszonyát. 
«A vörös, kivül-belül aranyos, skófiumos vánko-
sokkal ellátott díszhintóba, melyet hat kék orosz- , 
Ián módra festett ló vont, a vőlegény segítette 
fel menyasszonyát.* így aztán megindult a dísz
menet. A város kapuja előtt «tizenöt zászló 
székely gyalog állt vörösbe öltözve, s a mint a 
menet oda ért, beindult; utánok a lovasok, a 
fejedelem és ország «szines hadai»,tizennyoícz 
párduczbőrös, öt tigrisbőrös «főlegény», nyolcz 
török ló felöltöztetve s azután öt párduczbőrös 
ifjú legény, tizenhat trombitás, két lengyel s két 
török sípos, az úrfiak, az öreg uri rend hárma
sával, az ország színe s azután a meghívottak.» 

Hanem az ünnepélyeket nem sokára komoly 
gond váltotta fel. Az öreg fejedelem Magyar
országba vezette hadait, s otthon az ifjú fejéde
lemnek kellett helyt állnia. S mikor a linczi 
béke megkötése után békés állapotok köszön
töttek be, I. Eákóczy György alig hogy meg
tehette végrendeletét, meghalt. De utasításul 
adta fiának és a hü tanácsuraknak, hogy foly

tassák a megkezdett munkát, haladjanak azon 
az úton, melyet ő kijelölt, legyenek okosak és 
vigyázók. 

A huszonhét esztendős ifjú fejedelem most a 
i Bocskay és Bethlen örökségébe lépett. Makacs 
! és heves temperamentuma erős próbára volt 

téve ; de az atyai áldás és a hü rendek tanácsa 
őrt álltak mellette s így kormányzásának első 
éveiből mindenki azt remélte, hogy Erdély 
aranykora sokára biztosítva van. Erdély künn 
és benn egyaránt gyarapodott. A moldvai vajda 
elismerte Kákóczy fenhatóságát, mit az öreg fe
jedelem nem volt képes elérni. Az Approbata 
constitutio-t megállapították, Kákóczy összeszer
kesztette az ország alaptörvényeit s tekintélyé
nek varázsa volt a székelyekre és szászokra, ma
gyarokra és oláhokra egyaránt. 

A Rákóczy-ház barátai örömmel látták Erdély 
boldogulását, a hagyományos politika folytatá
sát, a mely a nemzeti önállóság eszméjét erősí
tette. Voltak azonban, a kik el nem titkolhatták 
boszúságukat a fejedelmi ház emelkedésén. Egy 
alkalommal Csáky István gróf egy keresztelői 
lakomán azzal végezte felköszöntőjét, hogy 
"szakadjon nyaka feltett szándékának», t. i. a 
fejedelemének. De rögtön visszavágott Zrínyi 
Miklós: «Nem erre iszunk, hanem hogy Isten 
segélje meg. Mert ha Erdély elvész, Magyar
ország is bukik.» Más alkalommal Szelepcsényi, 
ekkor még nyitrai püspök, ivott ((szerencséjéért, 
dolgában való előmeneteleért», mire a ((bor
nemissza szabású Zrínyi kiitta a színültig tölt 
serleget, úgy mint a többiek, késsel csapván el 
fölit.» 

Rákóczy-emlék a fenesi csatatéren. 

Rákóczy György azonban eddigi szerencsés 
kormányzatából azt következtette, hogy lassan
kint megközelítheti ama távolban lebegő esz
ményt, mely a magyar nemzet emelkedésének 
és a protestáns vallás szabad gyakorlatának biz
tosításán kívül a lengyel korona elnyerésére 
irányult. Jó ideig csak titokban ápolta ez utóbbi 
tervét, de mikor a svéd király kardot rántott 
Lengyelország ellen : neki is 'ki kellett lépnie 
semlegességéből. Neje csak kényekkel felelt e 
gondolatra, a tanácsurak s papjai szintén ellene 
voltak a beavatkozásnak, de magyarországi ba
rátai szerették volna a lengyel koronát Rákóczy 
Gyöl*gy fején látni. «Az Isten engedje, hogy 
Erdély által virradjon meg szegény magyarra» — 
írta a fejedelemnek Zrínyi, a ki talán minden
kinél jobban óhajtotta benne látni a «tündöklő 
csillagot, ki által meg fog virradni.» Az amúgy 
is erős önbizalom ez óhajtásból hatalmas tá
maszt nyert s Rákóczy a cselekvés terére lépett. 
Harminczezer válogatott vitézével megindult s 
akaraterejének egész tüzével állt az akadályok 
előtt. A Priszlop-havasokon kezdte meg az in
dulást. «Meredek, sziklás és nehezen járható 
volt útja még rendes körülmények közt is, 
írja Szilágyi, — s most azt övig érő hó borítá. 
Egész havi zsoldot fizetett gyalogjainak, hogy a 
havat az útról eltisztítsák.» Mind e mellett ((jár
hatatlan út volt ez a síkos jég miatt, s a lövő
szerszámokat, társzekereket csigákon, köteleken 
lehetett felvonni* Maga a fejedelem ott volt 
mindenütt, derékig járt a hóban, lelkesítette, 

bátorította hadait. Az átvonulást végrehajtotta 
s a félvilágot bámulatba ejtette e merész tetté
vel. Azt hivó : feladatának legnehezebb részét 
megoldotta, pedig épen most pártolt el a sze
rencse tőle. 

Nem szükség részleteznünk e téli hadjárat 
óriási nehézségeit, sem a svéd király kényszerült 
helyzetét s az európai diplomácziáuak Rákóczyt 
kelepczébe kerítő szálait. Sohasem volt messzebb 
nagy czéljától Rákóczy, mint most, mikor ahhoz 
oly közel hitte magát. Serege elveszett s maga 
is bágyadtan, kimerülten tudott csak ezer ve
szély közt menekülni, hogy otthon, Erdélyben 
biztosítsa legalább helyzetét. A lengyelek rajta 
boszulták meg mindazt, a mit muszkától, kozák
tól, svédtől szenvedtek. Honfiai előtt épen úgy, 
mint előbbi szövetségesei előtt bukott ember 
volt. De ő azt hitte, hogy állását megerősítheti, 
pedig Erdélyben az ellenzék kerekedett fölül, a 
mely a lengyel hadjárat minden nyomoruságáért 
őt okozta. Nemcsak azok pártoltak el tőle, a 
kiknek terveit e hadjárat megzavarta, de még 
inkább azok, a kik tatár fogságban sinlődő roko
naikat siratták. 

Óriási erőfeszítést fejtett ki most Rákóczy, 
hogjr a török és német császárt, valamint az 
ellenzék pártját részére bírja, vagy legalább ki
engesztelje. De a mint a hatalom kiesett kezéből: 
minden küzdelme csak a kétségbeeső, a halállal 
vivódó hőst mutatta. Hibát hibára halmozott s 
nem vette észre, hogy megszűnt független feje
delem lenni. Sorsa ellene fordult. A török meg-
izente Erdélynek, hogy Rákóczyt foszszák meg 
a fejedelemségtől, mert «ha ez kopját szúrna is 
a földbe s azt aranynyal borítná, még sem tűrné 
a fejedelmi székben, mert neve be van írva a 
defterben*. Készülnie kellett az utolsó küzde
lemre, mert mikép viselhette volna ő el azt a 
gondolatot, hogy családja csak egy gazdag ne
mesi család legyen s a dynastia visszasülyedjen 
oda, a honnan kiemelkedett"? 

Erdély követelte lemondását: ő azonban 
nem mondott le, sőt még be sem ment Erdélybe. 
Ez volt a legvégzetesebb hiba; most már Erdély 
elveszett rá nézve. Mi volt tehát a legsürgősebb 
teendő ? Az, hogy a törököt kiverje országából. 
Meg is indult utolsó küzdelmére s még egyszer 
és utoljára mosolygott felé a szerencse. Gyalu 
és Fenes között találkozott a török sereggel s 
itt ((rettenetes kopja-törés és erős harcz tartaték 
mindkét részről*. A hirtelen támadó nagy forgó
szél megakadályozta a magyarok előnyomulását. 
Az újabb és újabb török csapatok elől nem volt 
menekvés. Rákóczy óriási erőfeszítést tett, hogy 
személyesen vezesse seregének jobb szárnyát a 
támadásra. De a mint a fenesi patakon át akart 
ugratni: sisakja leesett fejéről, egy török csapat 
körülvette s bár a kétségbeesés rendkívüli erőt 
adott karjának, halálos sebeket kapott s az üt
közetet elvesztette. 

Néhány nap múlva (1660 június 7-én) éjféli 
egy órakor neje karjai közt kilehelte megtörött 
lelkét. Fényes álmai vele temetkeztek a sírba. 
Tetemei anyja mellett nyugszanak Sárospata
kon, jeltelenül; de arra a helyre, hol a török 
vasa halálos csapást mért reá, emléket állított a 
hazafiúi kegyelet. Ez emlék tanúságot hirdet a 
maradéknak és segíti emelni, jóllehet erre nincs 
szükség, a Rákóczyak nevének varázsát. 

VÁCZY JÁNOS. 

DRÁVAMENTI ERDŐ-RÉSZLET. 
— Ujváry Ignácz rajza. — 

Ujváry Ignácz, festőművészünknek egyik érde
kes és hangulatos rajzát mutatjuk itt be. A kép a 
somogyi Dráva-mellék egy részletét tünteti fel. 
E vidéknek egyik különlegessége az erdők köze
pén itt-ott előforduló tófenék, mely nyáron kiszá
rad, őszszel és tavaszszal azonban vizzel telik 
meg s a kákával benőtt lapályon erek képződ
nek. Ujváry rajzán is egy ilyen tófenék látszik s 
mellette a pompás bükkös erdő, melyből törő
dött anyóka ballag hazafelé, hátán farakással. 
Az egész képen sajátos, kedves hangulat ömlik el 
s híven tükröződik benne a vidék jellege. A rajz 
szépségeit kitűnően emeli ki a Bálint Benedek 
jeles fametszőnk művészileg kivitt munkája. A 
kép rajzolója Ujváry Ignácz, a Benczur-féle 
mesteriskola egyik legtehetségesebb; művész
növendéke, a ki a mostani téli kiállításon is 
méltó feltűnést keltett festményeivel, melyek 
közül egyet ö felsége a király is megvásárolt" 
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E L J E G Y Z É S A B R I T K I R Á L Y I 
H Á Z B A N . 

Az e hó 7-ikén Angliában, a Marlborough-
Houseban történt eljegyzés újabb bizonyítéka 
annak, hogy az angol királyi udvarnál a feje
delmi egyenlőszületés elvéről s egyáltalán a 
szabad elvtíségről más véleményben vannak, 
mint Európa többi fejedelmi udvarainál. Ugyanis 
az említett napon végbe ment eljegyzés Cla
rence herczeg, a walesi herczeg és brit trónörö
kös elsőszülött fia. és Tech Mária Viktória, 
herczegnő, Tech Ferencz herczeg és Mária 
Adelaide, angol kir. herczegnő leánya között. 

Az a körülmény, hogy az ifjú Ferencz herczeg 
atyja halála után arra van hivatva, hogy az 
angol trónt ő töltse be, még fokozza ez eljegy
zés érdekességét. 

A Teck herczegeknek és hohensteini grófok
nak alig 56 éves nemzetsége különben már évek 
óta áll közeli rokonságban, illetőleg sógortágban 
aWelf-Braunschweig-Lüneburg-háznakNagybri-
tannia felett uralkodó ágával: az angol királyi 
családdal, a mennyiben, mint emiitettük, a fia
tal ara édes anyja is angol királyi sarj, Cam
bridge Adolf herczeg leánya. 

Más monarkhikus államokban a legitimitás 
elvének megsértését és veszélyeztetését látnák 
abban, ha egy szuverén 
ház férfi- vagy nősarja 
valamely alattvalójá
nak nyújtaná kezét,még 
pedig egy oly főúri nem
zetség tagjának, mely 
a szuverén házakkal 

egyenlőszületésünek 
(equiparens) nyilvánít-
tott hisztorikus csalá
dokhoz sem tartozik, 
mint a Teck her-
czegek háza, s mely 
ellenkezőleg egy bal 
kézre, «ad legem sali-
cam» kötött frigyből 
ered. Az angol királyi 
ház azonban már em
beremlékezet óta szakí
tott a legitimitás e kö
zépkori szabályaival s 
a jelen korban is több 
példát látunk, hogy e 
dinasztia egyes sarjai, 
szívük sugallatának en
gedve, és a mi a fődo
log, Viktória királynő 
engedélyével, oly házas
ságokra léptek, melyek 
másutt egyszerűen a le
hetetlenségek közé tar
toznának, így lett pl. a 
walesi herczeg legidősb 
leánya, Lujza Viktória 
herczegnő George DufJ 
Fife herczeg alattvaló
nak legitim felesége, mig 
Viktória királynő saját 
leánya, Lujza herczeg
nő, Lorme marquishoz 
ment férjhez; Beatrix 
Viktória kir. herczegnő 
egy morganatikus frigy
ből származó főúrnak, 
Battenberg Henrik her-
czegnek lett a neje, az 
angol - hannoverai ág
ból pedig Friderika 
Zsófia kir. herczegnő 
Pawell-Rammingen Al-
fons bárónak nyújtotta 
kezét. 

A szuverén házakkal 
való egyenlőszületés 

(equiparentia) joga, ger
mán eredetű, és több
nyire csak a germán 
származású nemzetek
nél (Anglia kivételével) van még érvényben. A haj
dani német birodalom feloszlásautánazu.n.it'ro-
dalmi közvetlenséggel birt régi oligarkha családok 
mintegy kárpótlásul elvesztett ősi előjogaikért az 
1825-iki németszövetségi aktának I. Ferencz 
császár által szentesített törvényczikkében, a 
szuverén házakkal való egyenló'szühtési joguk 
elismertetett. E jog pedig azt jelenti, hogy ha 
pl. valamely uralkodóház valódi herczege az 

CLARENCE ES AVONDALE HERCZEG, A WALESI HERCZEG 
LEGIDŐSEBB FIA. 

TECK VIKTÓRIA HERCZEGNŐ, A WALESI HERCZEG LEGIDŐSEBB FIÁNAK MENYASSZONYA. 

említett főúri családok valamelyikének leányát 
veszi nőül: házassága rangjához illőnek vétetik, 
nem pedig mesalliancenak; míg ellenben, ha 
oly herczegi vagy más mágnási nemzetségből 
házasodik, mely nem tartozik e családok közé, 
az illető hölgygyei csak morganatikus úton kel
het egybe, vagy máskép mondva: rangján alóli 
házasságot kénytelen kötni. Példa az elöbb-
mondottra nézve Frigyes föherczeg házassága az 

equiparens nemzetségek közé tartozó Croy-Dül-
men herczegi házból eredő Izabella herczegnő-
vel, ki házassága folytán a többi cs. ós kir. fő-
herczegnőkkel egyenrangú lett. 

A magyar főnemesség közül csak három csa
lád bir a fejedelmi házak törvényes sarjaival 
egyenlő szidetés}ogá\al: a Batthyány, Esterházy 
és Pálffy családok, melyek a hajdani német bi
rodalomban is a birodalmi közvetlenség attribú
tumaival voltak felruházva s a német császárok 
hűbéresei valának. 

Méltó a felemlítésre az is, hogy a Teck-család 
szépséges arája, Mary herczegnő, kit jövőbeli 
sorsa még a brit trónra is emelhet, anyai ágon 
magyar vérből származik. A Teck berezegek ős
anyja liis-rhédei Bhéde.y Klaudia grófnő (később 
Hohenstein grófnő), Rliédey László gróf és In-
czédy bárónő leánya, kinek H'iirtttiiilitrg Sándor 
herczeggel 1835-ben kötött morganatikus házas
ságából a Teck család keletkezett, különben is 
oly családból ered, mely az egyenlő születési jog 
dolgában is megállja helyét, a mennyiben két
ségbevonhatatlanul megállapított hisztorikus 
tény, hogy a Rhédeyek az Aba nemzetségből 
eredtek, melynek egyik tagja, Aba Sámuel 
(Szent István király sógora), 1041-töl 1043-ig 
Magyarország királya volt és feleségül egy bajor 
herczegnőt birt. E szerint a fejedelmi egyenlő 

születés elve a Teck 
családnál ép úgy apai 
mint anyai ágon megle
vőnek tekinthető. 

Clarence herczeg már 
hosszabb idő óta érzett 
benső vonzalmat a bá
jos Mary herczegnő 
iránt. Feltűnően kereste 
társaságát s a fiatal sze
relmesek gyakran talál
koztak is úgy az udvar
nál, mint rokonaik kö
rében. De a herczeg, 
nem mert nyilatkozni, 
attól tartván, hogy az 
udvarnál egybekelésük 
elé akadályokat gördít
hetnének. Végre maga 
a család feie, Viktória 
királynő, ni szerelmi 
viszonyukról már régen 
értesülve volt, vállalku; 

zott arra. hogy a házas
ságot megvalósít)' a.Marl-
borough-houseban ösz-
szehívta a walesi her
czeg és Teck herczeg 
családjait, vallomásra 
birta a jelenlegi vőle
gényt s maga kérte meg 
a Teck herczegi pártól 
Clarence herczeg ré
szére leányuk kezét, s 
az eljegyzés, mint emlí
tők, e hó 7-én meg is 
történt, az esküvőt pe
dig a jövő február havá
ban tartják meg. 

* 
Az angol királyi ház 

családi ünnepe a kül
földet is érdekelheti. A 
hatalmas angol biro
dalom leendő királyá
nak, Albert Viktor her-
czegnek, a trónörökös 
walesi herczeg leg
idősb fiának jegyese, 
Teck Viktória herczeg
nő, a cambridgei her
czeg unokahuga s így 
a vőlegénynek másod
unoka-testvére. 

A vőlegény Albert 
Viktor herczeg. ki Cla
rence és Avondale her
czege s Athlone grófja 

neveket viseli, 28 éves, s a walesi herczegpár-
nak legnagyobb fia, 1864 január 8-án született s 

i gyermekéveinek nagyobb részét Sandringham-
! ban, szülői nyári kastélyában töltötte, egészen 
! olyan nevelésben részesülve, mint az angol fő

urak gyeimekei. Alig lett azonban 15 éves, mi-
í dőn mint tengerészkadét Dortmontba, a «Bri-
j tannia* hadihajóra került, s itt fokozatosan 
j lepett elő a rendes tengerészeti rangsorozatban, 
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míg egy év múlva testvéröcscsével, György her-
czeggel együtt, a «Bacchante» gőzbárkán na
gyobb földkörüli útra ment , mely csaknem két 
évig tartott s mely alatt az angol birodalom 
gyarmatainak nagy részét meglátogatták. A két 
fiatal berezeg úti naplóját Dalton Canon átdol
gozásában s kisérő jegyzeteivel két vaskos kötet
ben ki is adták. Az utazás befejezése után, 
1882-ben Albert Viktor herczeg Cambridgeba 
ment tanulni , később Heidelbergbe és Alders-
hotba. Egyetemi tanulmányai t elvégezve, kato
nai szolgálatba lépett. 1885-ben alhadnagy volt 
s azután fokozatosan emelkedett, úgy, hogy je
lenleg őrnagy a 10-ik huszárezredben. Hogy 
ezenkívül is sok czíme s rendjele van, az az an
gol korona leendő örökösénél csak természetes, 
így ő a királynő hadsegéde, a 4-ik bombayi 
lovasezrednek, mely nevéről neveztetik, tisz
teletbeli ezredese, az 5-ik pommeraniai Blücher-
ezrednek őrnagya, a térdszalag- és St.-Patrick-
rendnek, a porosz fekete sasrendnek, a dán 
elefántrendnek, az olasz Annunciata-rendnek s 
más kiváló rendeknek lovagja. Clarence ós 
Avondale herczege czimét, mely alatt leggyak
rabban emlegetik a lapok, 1890-ben kapta, ke
véssel azután, hogy ismét egy nagyobb utat tett 
Kelet-Indiában. 

A menyasszony Teck herczegnö, Viktória 
Mária, Auguszta, Luiza, Olga, Paulina, Claudia 
és Ágnes, egyetlen leánya Teck herczegnek és 
nejének, Mária, Adelaide, Vilma, Erzsébet kirá
lyi herczegnőnek, ki a cambridgei herczeg nő
vére. 1867-ben május 26-án született a Ken-
sington-palotában s így öt évvel fiatalabb, mint 
vőlegénye s gyermekkorát szüleinek a Rich-
mond park mellett levő «White Lodge» (fehér 
lak) nevű kastélyában töltötte. Kitűnő zongo
rázó, lovagló s anyjával együtt tevékeny részt 
vesz a londoni jótékonysági és emberbaráti moz
galmakban. Három fivére is van, kik mind 
fiatalabbak nála. Közönségesen «Princess May» 
(Május herczegnö) néven ismerik, szeretetremél
tóságáért, mely Viktória királynőre is annyira 
hatot t , hogy a fiatal Teck herczegnö legnagyobb 
kedvenczei közé tartozik s a közhit szerint, 

tuk, ő volt a főközvetítő, hogy 
unoi nyt vegye nőül. 

A u: tnynak apai nagyanyja Sándor 
i ^ e ^ ^ s z t r á L i ü y a s s á g i tábor

noknak morgai.etikus neje Fi T Ó Í 
Bhédey Klán herczeggel való ,. t* dw-
kor ' ík udvartól (1835-ben) a 
Hohensicíii (]rófi czímet. Az ezen házasságból 
származott elsőszülött fia, mint Hohenstein 
gróf 1866-ig a 7-ik cs. kir. huszárezredben szá
zadosi ranggal szolgált és esküvője napján is 
ezrede egyenruhájában lépett az oltár elé. 
A Teck berezegi czímet Hohenstein Ferencz 
gróf akkor kapta, midőn 1866 ban nőül vette 
Kewben a cambridgei herczeg egyetlen nővé
rét, Cambridgen Mary herczegnőt. Az angol 
«fenség« (highness) czímet Viktória királynétól 
kapta. Würt temberg Sándor herczeg, mint szol
gálaton kivüli lovassági tábornok és a 11 -ik 
huszárezred tulajdonosa egy szemle alkalmával 
Bécsben oly szerencsétlenül bukott fel lovával, 
hogy rögtön szörnyet halt. 

MARCZIÁNYI GYÖRGY. 

A DIVATRÓL. 
Las san jön, úgyszólván lopózik az a vén tél apó. 

Minduntalan meg-megáll, enyhe nap derűjével In
teget, hogy még távol van és mikor már ledispu
tálta vállainkról a prémes felöltőnket, dermesztő hi
deget zúdít a nyakunkba és ingerkedésének gyü
mölcse : influenza. Bizony már megjöhetett volna az 
öregnek az esze ! A küszöbön áll a karácsony és még 
annyit se mondott az a vén gyerek, hogy : adjon is
ten ! Hát illik ez. Hagyja a bújósdit a pajkos tavasz
nak — annak jól áll, annak megbocsátjuk ; ő pedig 
legyen komoly, sőt komor, szigorú, ha mindjárt ke
gyetlen is, de mindenesetre férfias. 

Még nem is korcsolyáztunk és talán nem is fo
gunk a télen át. Szeretném tudni, minek csináltat
tuk a mi kecses korcsolyázó-ruhánkat ? Az ilyen bo
káig érő szoknyában csak nem járhatunk az utczán, 
vagy a szobában . . . és az alsó prém és tollszegély 
is divatját múlhatja a jövő télig. 

Aztán, mit vegyünk kedveseinknek karácsonyra ? 
Szeretnénk még téli holmival kedveskedni nekik, — 
jól tudjuk, kinek mire van szüksége, — de hátha tar

tós lesz ez a kétkulacsos, se hideg- se meleg idő és a 
februári langyos napok fölöslegessé tesznek majd 
minden komolyabb védekezést az elmaradt hideg 
ellen. 

Ilyen körülmények között arra kell törekednünk, 
hogy minden esthetó'ségre el legyünk készülve. Ma 
tehát olyan öltözeteket mutatunk be, a melyek a 
hideg ellen megvédnek és az enyhe időben sem al
kalmatlanok. 

Ilyen például az első képünkön látható orosz sza
bású kabát, melyet a francziák oroszbarátsága eszelt 
ki. Nekünk ugyan semmi okunk sincs rajongni az 
oroszokért, de ha valami csinos készül orosz czég 
alatt, bátran elfogadhatjuk a nélkül, hogy hazaáru
lással vádolhatnának. 

Nos tehát ez a csinos orosz kabát barna posztóból 
készül, dús zsinorozással. A könyökön fölül bő ujjak, 
könyöktől a kézcsuklóik szűkek. A kihajtó és a csí
pőig lenyúló gallér, valamint a kabát alsó szegélye 
és a kézelő szilszkin-prémből való. A magas gallér, 
valamint az előrész, világosabb barna posztóból is 
készülhet, a mi mellényszerü alakot kölcsönöz neki. 

Ugyané képünk egy összevissza hajlított, nagy 
karimájú betevő kalapot is mutat, mely bézs-szinű 
nemezből készül, csak az egyik oldalán van felhajtva, 
fekete strucez- és kócsagtollal díszítve. 

A másik képünkön látható baloldali nő, mintázott, 
sima szoknya fölött újj nélkül való, rövid, préselt 
bársonyt visel, mely nemcsak körül van tollal dí
szítve, hanem a megás Medicis-gallér is tollal van 
bélelve. A fölfelé fésült hajat szalaggal és tollal 
díszített pörge kalap nyomja le. 

A másik alak sötétzöld gyapjúszövetből való 
princzesserunát visel, melynek gyapotbélése nélkü-
lőzhetővé teszi a meleg felöltőt. A szoknya hátul 
három úrránezba van szedve, elől pedig egészen 
sima. Figyelmeztetem a kedves olvasónőimet, hogy 
princesse szabású ruháiknál úgy érhetnek el szép 
ránezokat, ha a belső szóles segélyt (pléh) lószövet-
tel bélelik. Két oldalt a zsebeket selyem sujtás és 
hosszú jetrojt díszíti. Ugyancsak fekete selyem súj
tassál vannak borítva az ujjak, a Medicis-gallér, a 
derék előrésze és a hát is. 

Meglehet, hogy mire e sorok nyomtatásban meg-
lennek, a mi öltönyeink kiscá lcagóknok bizonyulnak, 
de ezért ne engem tessék okolni, hanem azt a gonosz 
tél apót, a szegény nők örömeinek alapos megrontó-
ját; mert a mi eDgem illet, én csakis örömet óhaj
tanék szerezni az én jóindulató olvasónőimnek, a 
kiknek vig és boldog ünnepeket kivan Iza. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Jókai Mór «Meséskönyv»-e. A kitűnő tollú 

író, kit oly találóan neveztek el évekkel azelőtt «a 
magyar nemzet mesélő dajkájánaki, sok irányú iro
dalmi működése mellett' csodálatosképen épen a 
voltaképi < mesét • feledte el fölvenni költészetének 
ama végtelen birodalmába, melyet az ő fantáziájá
nak ragyogó napja sugárzott be tündéri fényével. 
ő, a ki az ártatlan gyermeket oly bájos, oly gyöngéd 
színekkel tudja festeni műveiben, irt mindenkinek 
vonzót, elragadót: csupán a gyermekvilágról feled
kezett meg. Művei között számtalan az olyan, me
lyet bátran sorolhatni az ifjúsági irodalom legszebb 
termékei közé: de a gyermekvilágnak valót, egye
dül a gyermekeknek szólót nem alkotott egész addig 
az ideig, a mig most végre megírta azt a «Mesés 
könyvét», mely az idei karácsonyi könyvvásárnak 
úgy tartalomra, mint díszes kiállításra egyik legfeltű
nőbb terméke. A Bévai-testvérek kiadásában megje
lent, Gyulay László rajzaival illusztrált, 24- ívre ter
jedő vastag kötetben Jókai tizenhat mesét nyújt 
most a kicsinyeknek, melyek az ő meleg közvetlen
ségével közel fognak férkőzni a gyermekek szivéhez. 
Jókai e művével megmutatta, hogy ezen a téren is 
mester s a szülők nem lephetik meg gyermekeiket 
kedvesebb ajándékkal, mint hogyha számukra ezt a 
•Mesés könyvi-et, melynek ára diszkötésben 3 frt 
50 kr, megveszik. ízelítőül mi is közlünk belőle mu
tatványt, «A kis király beszélő babáit*. 

A «Vasárnapi Újság • női dolgozótársai. La
punk mai számában találják olvasóink Csáky Al-
binné Bolza Anna grófnőnek, a közoktatásügyi mi
niszter fenkölt lelkű nejének, "Természet és művé
szet" czímű szép elmélkedését, melyeta jeles tollú írónő 

egyidejűleg küldött be lapunk és a «Magyar Bazár» 
szerkesztőségének, s egyúttal azon szíves ígérettel tisz
telte meg lapunkat, hogy közelebb külön is, s remél
jük többször is felkeresi a «Vasárnapi Újság.-ot min
dig szívesen látott becses közleményeivel. — Női 
munkatársainknak ma már díszes sorából újabban 
még Beniczkyné Bajza Lenke úrnő igéretét bírjuk, 
hogy Angliából, hová ott lakó leánya látoga
tására hosszabb időre utazik, lapunkat fogja meg
tisztelni angliai élményeinek leírásával. — A «Va
sárnapi Újság» eddigi női munkatársai sorából Gyar-
mathy Zsigáné-tól is várunk közleményt a kalota
szegi nép életéből, melyet senki jobban nem ismerhet 
nála, a ki közte él, figyelemmel kiséri s fejleszteni 
igyekszik jó tulajdonait, munkával, keresettel látja el 
s valóságos jóltevője e vidék jóravaló magyar népé
nek. — B. Büttner Lina szintén folytatni fogja már 
két óv folyamunkban megjelenő s a "Vasárnapi Új
ság* közönsége által oly szívesen fogadott kedves 
• Madár-történeteit».— .Női munka és divat* czímű 
rovatunkba, melyet egy élénk tollú tárczairónk és 
neje vezetnek, a jövő évre szintén több írónőnk 
ígérte meg közreműködését. 

Ámor ós Psyche. Költemény hat énekben. Irta Ha-
merling Róbert Magyarra fordította Ábrányi Emil. 
Illusztrálta Thumann Pál. Budapest és Eperjes. 
Divald Károly és fiai kiadása. A hírneves osztrák 
költőnek tündérmeseszerü költői beszélyét, mely 
Ámor és Psycbe ismert mythologiai történetét szín-
gazdag, virágos képekben és lewésokban beszéli el, 
Ábrányi Emil választékos nyelven s jól gördülő 
trocheusokban fordította magyarra. A kiállítás fényes, 
pazar, egyike a legszebb ajándékkiadásoknak. A bá
jos illusztrácziók Thumann Pál mesteri ónja alól 
kerültek kis a czinkograíikus és fénynyomatú repro^ 
dukeziók tanúságot tesznek a Divald-féle műintézet 
kitűnő tekhnikai képességéről. A nagy negyedrétü 
kötet ára diszes stylszerű kötésben 12 frt. 

Az Athenaeum-társulat nagy díszszel adta ki az 
éjszaki költészet egyik nagybecsű művét, A FrithioJ-
mondát, Tegnér Ézsaiás örökbecsű alkotását. A svéd 
eredetiből Győry Vilmos költészettel fordította le. 
Először a Kisfaludy.-társaság bocsátotta közre, most 
pedig a legszebb kiállítású díszkönyvek közé juttatja 
az új kiadás, albumalakban, velinpapiron, Ekwall 
Kanut művészi illusztráczióival. A könyv elején Teg
nér arczkópe van. A kötés gazdag díszítésű. A könyv 
ára 12 frt. — Vámbéry közép-ázsiai utazását pedig 
harmadik kiadásban veszi az olvasó. A nagynevű 
szerző javításokat ós bővítéseket tett az új kiadás 
számára, mely sűrű illusztrácziókkal van ellátva. 
Bizonynyal most is oly érdekkel fogja kísérni az ol
vasó útjában, mint mikor először látott napvilágot a 
könyv. A szép kiadású könyv ára 3 forint. —A tKis 
Lap» czímű képes gyermekújság ez évi folyamát is 
külön kiadásban szerezhetni meg. A Forgó bácsi 
(Ágai Adolf) szerkesztése alatt ismeretes lap így, 
könyvalakban is tarka és változatos olvasmány a 
zsenge ifjúságnak. Ára díszesen kötve 3 frt. 

A Franklin-társulat kiadásában a közérdekű 
munkák egész sorozata került ki a sajtó alól, vegyes 
tartalommal, melyből a közönség különböző igényei 
válogathatnak. 

A szépirodalmi művek közt van az elhunyt Csiky 
Gergely egyik kisebb regénye .Sisyphus munkája*, 
a nagyérdemű szerző vonzó dolgozata, melyben a 
cselekmény gyors haladása és fejlődése mutatja, hogy 
Csiky mennyi szerencsével és hatással vitte át el
beszélő műveibe is a színpad eleven életét. Ára 
1 forint. 

Az oktatásügy barátait érdekelni fogja a «Levelek 
egy tanuló ifjúhoz*, irta Szitnyai Elek. Egy apának 
tanuló fiához irt leveleiben a középiskola több kér
dése van itt tárgyalva, olyanok, melyek mind a szü
lőre, mind a tanulóra fontosak, s azt is feltüntetik, 
mily eljárást vár bizonyos esetekben az iskola a szü
lőktől, hogy feladatának megfelelhessen. Az oktató 
levelekből az ifjúság is sok tanulságot meríthet. A 
kötet ára 1 frt, vászonba kötve 1 frt 40 kr. 

Az 'Olcsó könyvtár* népszerű köteteiből (szer
keszti Gyulai Pál) is hat jelent meg, köztük Pálffy 
Albert egyik kedvelt regényének Az «atyai ház*-nsk 
második kiadása. Ara 1 frt. A többi kötetek: 'El
mélkedések a rómaiak nagyságának és hanyatlásá
nak okairól*, irta Montesquieu Károly, francziából 
fordította Orlai Antal. Ara 40 kr. A következő kötet 
MeriméeProsper két szép elbeszélését közli; .Guillot 
Arséne, Aubain abbé», francziából fordította K. Kár
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lovszky Endre : ára 30 kr. .Jean-Marie* dráma egy 
felvonásban, irta Theuriet André; 'Két fájdalom*, 
dráma egyf elvonásban, irta Coppée Ferencz; .Az én 
jó csillagom*, vígjáték egy felvonásban. Mind a hár
mat francziából fordította, választékos nyelven s a 
két előbbit folyékony versekben ifj. Szász Béla. Egy-
nek-egynek ára 20 kr. 

A kertészet és gazdaság is megtalálja a Franklin-
Társulat új könyvei közt a magáét. Terjedelmes mű 
,A virágkertészet kézikönyve* szerkesztette Mor-
vay Károly. Kiterjed az általános kertészetre, a ve
tésre, ültetésre, metszésre, a magvak kezelésére, de 
kiterjed az egyes virágfajokkal való bánásmódra is, 
leirva a kertekben tenyészthető minden virágot, dísz
növényt, bokrot, nem mellőzvén a melegágyi és me
legházi eljárást sem. E tekintetben oly terjedelmes, 
mint eddig egyik könyvünk sem. Számos ábra, és 
majd minden virág képe kiséri az utasításokat. Ára 
1 frt 60 kr., kötve 2 frt. 

A 'Falusi Köny>:tár» kötetei közt pedig a prak
tikus tanácsokban bővelkedő «A kis konyhakertész* 
jelent meg, irta Pali bácsi; ára a 18 ábrával ellátott 
könyvecskének 50 kr. .Fontosabb ipar és kereske
delmi növények* és azok okszerű termelése; irta 
Mika Ottokár; ára 50 kr. 

'A gyakorlati orvostan haladása* pedig ismert 
orvosoktól irt szakdolgozatok gyűjteménye. Ezeket 
Bakó Sándor, Báron Jónás, Érőss Gyula, Feleki 

Stanley egyik tisztje, ki kilencz hónapot töltött fog
ságban. A számos képpel illusztrált könyv ára 7 frt 
40 kr. Másik érdekes utazási mű : A brit birodalmon 
Keresztül*, írta gr. Hübner Sándor egykori nagykövet 

| ki nemcsak mint diplomata, de mint utazási író is 
jol ismert. Első kötet, ára 5 frt 40 kr. 

Magyar László utazásai és kalandjai, az éret
tebb ifjúság számára, írta Bánfi János, számos kép
pel. A Bévai-testvérek kiadása. Az afrikai híres ma
gyar utazó expediczióját a legújabb afrikai utazások 
alkalomszerűvé teszik. Bánfi János, az ifjúsági iro
dalom egyik hívatott művelője összegyűjtötte mind
azt, a mi Magyar László utazásáról ismeretes és el
beszélés alakjában festi le ifjúságát, készülődését és 
viszontagságos nagy útját. Rajzok is bőven illuszt
rálják az érdekes kötetet. Ara diszkötésben 3 frt. 

Forgó bácsi könyvtára. Az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár) ifjúsági 
olvasmányokból már tavaly megindította a "Forgó 
bácsi könyvtára* vállalatot, melyet a «Kis lap. szer
kesztője, a gyermek-irodalomban oly jól ismert Forgó 
bácsi szerkeszt, ki a gyűjteménybe a lapjában évek 
óta megjelenő elbeszéléseket válogatja össze. A gyer
mek-irodalom javát teszik ezek, s mindenik kötet 
csinos kemény kötésben és képekkel 80 krért kap
ható. A legújabban kiadott öt kötet, — melyek együtt 
közös dobozban is kaphatók, — a következők: 'Berti 
és Berta, vagy a hűség és a szeretet győzelme,. kalan-
do elbeszélés,melynek műhelye két világrész ; «Matyi 
és Peti vagy az élet egy korái-szigeten» ; . Az arany 
hegy és 'A kolibri madár* s egyéb elbeszélések. 
«Két karácsony est» s egyéb elbeszélések; «Tündérme
sék*, a magyar népmesék nyelvén. Bízvást lehet e 
kötetekből válogatni a zsengébb ifjúságnak. Az 
Eggenberger-féle czég egyszersmind katalógust bo
csátott közre a kiadásában megjelent ifjúsági köny
vekről, s ebből a közönség bővebb tájékozást nyer
het mind e vállalat egyes darabjairól, mind pedig 

Szabó Endre. Dalok. 1875-1891. Több mint 
másfél évtizedes költői munkásság eredményével szá
mol be e kötet, körülbelül másfél száz költeményben. 
A különböző idő, alkalom, a hangot változatossá 
tették, de azért az egész köteten, itt eltűnve ott ismét 
előbukva, határozott alaphang gyanánt vonul végig 
bizonyos; enyelgő kedélyesség s némi szatirikus éllel 
vegyült bonhomia. Általában Szabó Endre költé
szete a Berangeróhez hasonlít leginkább s úgy lát
szik, költőnkre pályája kezdetétől fogva a nagy fran-
czia dalnok tett mély és maradandó benyomást. 
Néha azonban a sötét melancholia is erőt vesz lelkén, 
mint például az . Őszszel» czímű költeményben, 
melynek refrainje .Meghalni félek s életunt vagyok, 
erőteljesen fejezi ki a költenény alapeszméjét. Gyak

ran a szerelmi csalódás keserűsége csal erős, sőt 
olykor nagyon is fanyar, bántó hangot ajkára (.Nos 
jó barát., .Mondtam ne higyj az aszonyoknak.)-
gúnyolódó kedve pedig néha a szent dolgokból is 
csúfot űz, mint az .Űrnapján, és .Az égben, czimű 
versekben. Ezeket jó lett volna kihagyni a gyűjte
ményből, több mással egyetemben, melyeket nem 
a valódi ihlet sugalt. Ha azonban ezeken átla
pozunk, bő kárpótlást lelünk az igaz költészettel írt 
számos darabban, melyek közül egyett olvasóinknak 

TÉLI FELÖLTŐ. OROSZ KABÁT. UTCZAI ÖLTÖZÉKEK 

Hugó, Moravcsik Emil, Pur'esz Ignácz, Schwarcz 
Arthur, Szabó Dénes, Székács Béla, Szili Adolf és 
Zwillínger Hugó orvosok írták, s kiadta a .Gyógyá
szat, szerkesztősége; ára 1 frt 20 kr. 

Végül már olvasni kezdő és tudó gyermekek szá
mára is van képes könyv: Flóri könyve, apró versek 
és mesék, Bezerédy Amália egykor oly népszerű 
munkája szövegének fölhasználásával szerkesztette 
Csikós Béla. A czimképes csinos könyv ára 50 kr. 

Ráth Mór mint minden évben, most is gondosko
dott, hogy a kiadásában megjelent művekből dísz
kiadásokkal gyarapítsa a karácsonyi könyvpiaezot. 
^ újabb kiállítású díszművek közt van gróf Be
nyovszky Móricz életrajzából, emlékirataiból és út-
kírásaiból is egy kötet, mely az életrajznak magának 
második kötete. Jókai rendezte sajtó alá Benyovszky 
irtait, s az ő megragadó tollából veszi a magyar 
olvasó az életrajzot is. Benyovszky útleírási adatai-

' r " s°kan kételkedtek, s azt hitték, hogy részben 
á z i a művei. Az újabb földrajzi ismeretek bebizo-

yltották, hogy a híres magyar gróf csakugyan járt 
5z°kon a helyeken és népek közt, melyeket leírt s 
"Sy műve értéke is emelkedett, Magyarul Benyovszky 
j eirása most jelenik meg először. Az aranvmetszetű 

Kot«t ára 5 frt. 

j á t ' k ' ^ * * ' ^ -l fiikában., Stanley híres munká-
*endn^eSZÍt6 k ö t e t ' m e l v a z Aeqnatoriában kitört 
szah»Tí é s E m i n P a s a sorsát festi le, kinek meg-
feadá l -a t e t t e u t o k ó ú t J á t Stanley, szintén dísz-

sban jelent meg. Irt* Mounteney Jepbson, 

más könyvekről. A jegyzéket kívánatra bárki meg
kaphatja. 

Humorisztikus képes könyvek gyermekek 
számára. A híres német karrikatura-rajzoló Busch 
Vilmos kaczagtató torzképeibó'l a Lampel-féle könyv
kereskedés gyermekek számára magyar szövegű 
kiadást rendezett. 'Marczi és Miska* czím alatt 
már tavaly megjelent két pajkos lurkó furfangja, 96 
torzképpel és verses szöveggel, melyet Cziklay Lajos 
fordított. Ugyanez most diszesb kiadásban, czimké
pes kemény kötésben, új kiadást ért. Másik kötet 
pedig, mely most kerül először nálunk köny vpiaezra : 
. Ugri Matyi* a vészmadár, kiegészítve még . A fúvó 
puska, és «A fürdő, czimű darabokkal. A verseket 
szintén Cziklay Lajos fordította hozzá. Kár, hogy 
nem pattogóbbak. Felnőttek is jól mulathatnak rajta. 
Az utóbbi könyv is csinos kiállítású s egynek-egynek 
ára 1 frt 80 kr. 

A Magyar történeti életrajzok idei évfolyamá
nak 5. füzetében, mely most jelent meg, befejezi 
Szilágyi Sándor H. Eákóczi György életrajzát. Er-
dekes, hogy a magyar protestantizmus egyik esz
ményi hősének, H. Rákóczy Györgynek küzdelmeit 
épen akkor teszi közzé e kornak első és legalaposabb 
ismerője, mikor a magyar protestánsok kivívott sza
bad vallásgyakorlatuk utolsó nagy eredményeit ün
nepelték. IL Rákóczy György tragikus sorsát meg
hatóan beszéli el Szilágyi, s az élénk leírást emeli a 
számos illusztráczió, a melyek részint külön, részint 
a szöveg közé nyomatva jelentek meg. Az érdekes 
és szép illusztrácziók közül nebányat mai számunk
ban bemutatunk. — A .M. történeti életrajzok, elő
fizetési ára egv évre 8 frt; a történelmi társulat tag
jai részére 5 frt. 

I is bemutatunk. A 29G lapra terjedő 8-rétű csinos 
! kiállítású kötet, a Révai testvérek bizományában 

jelent meg, ára 2 frt 50 kr., diszkötésben 3 frt 40 kr. 

Radó Antal. Idegen költők albuma. Műfordítá
sok a XIX. század lyrájából. Budapest 1891. Kül
földi költőkből rég jelent meg nálunk oly nagy és 
diszes gyűjtemény, mint a minő Radó Antal új kö
tete ; a 360 lapra terjedő kötetben dús választékát 
találjuk az angol, franczia, olasz, német, spanyol és 
orosz költők kisebb-nagyobb költeményeinek. A vi
lágirodalom lángelméi mellett képviselve látunk egy 
csomó kisebb lantost, a legellentétesebb költői irá
nyok képviselőit. Mindez rendkívül változatos szint 
és hangot ád a gyűjteménynek. A mi a fordítások 
becsét illeti, Radó Antal műfordítói képességét régóta 
ismeri a hazai közönség; azóta, hogy a Kisfaludy-
Társaság pályázatán lord Byron egyik költői beszé-
lyének fordításával pályadijat nyert, a műfordítá-i 
terén, mondhatni, lázas tevékenységet fejt ki Mint 
műfordítónak igen előnyös oldala a nagy forma
készség, csak az a kar, hogy nem egyszer felüle
tes, elnagyolt munkára ragadtatja magát. Meg
engedjük, hogy egy-egy kiváló tehetségű eredeti 
költőnél egyszerre születik a tartalom és alak, 
mint a hogy Pallas Athene teljes fegyverzetben 
pattant ki Zeusz homlokából, a műfordító azonban 
hosszú, fáradságos munka után nyújthat valameny-
nyire tökéletest. Radó Antalnak is több türelemre 
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és kitartásra volna szüksége, hogy tehetségéhez 
teljesen méltó műfordító váljék belőle. A kötet 
nyomdai kiállítása egészen díszes ; az iUusztrácziók 
kevésbbé sikerültek. A 367 lapra terjedő kötetnek, 
mely Lampel Eóbert (Wodiáner F. és fiai) kiadásá
ban jelent meg, ára diszkötésben 5 frt. 

Előfizetés. Szávay Gyula, kinek eléggé ismert 
neve van az irodalomban, előfizetést hirdet tiz év 
alatt megjelent költeményeire. Ára a kötetnok 1 frt 
80 kr. Az előfizetési pénz Győrbe küldendő. 

Zeneművek. Vakaresku Helén, a román királyné 
sokat emlegetett volt udvarhölgye, tudvalevőleg köl
tészettel is foglalkozik. Egyik versét, t Szeretnem 
téged, hogyha nem szabad*, melyet Eadó Antal fordí
tott magyarra, Berényi Lajos megzenésítette. A csi
nos szerzeményt Küry Klára kolozsvári énekesnőnek 
ajánlotta. tNyári éj* czimü polkamazurt irt Szegedi 
László. A Nádor és Bárd czégnél jelent meg. 

Alienor. Drá, uíirásunk mai meddő korsza
kában a legigi -b mozzanat is komoly mél
tatást igényel. íiz' magyarázza meg azt az általános 
érdeklődést, IU' Hnbay Jenő 'Alienor* czimű dal
művének szi; r^!isét már hónapokkal megelőzte. 
A közönség c a, ' szinte beczéző szeretettel fogadta 
ez újdonságot, melynek tárgya a Merlin-mondából 
van merítve s hőse maga Merlin, a neves lant-
pöngető. 

A fiatal zeneszerző talentuma, különösen a lirai 
részeknél, kétségtelenül megnyilatkozott. De egye
bütt is találkoztunk az iuvenczió erejével s egyéb 
zeneköltői erényekkel, s különösen a harmadik fel
vonásbeli balletzene oly brilliáns szám, mely a nagy 
mesterek alkotásai között követelhetne magának 
helyet. Hogy az egész műről csak igen mérsékelt 
elragadtatás hangján szólhatunk, annak javarészében 
a silány szöveg az oka, mely valósággal szárnyát 
szegi a zeneköltői lendületnek. Haraucourt úr, úgy 
látszik, a drámaírás legelemibb ismérvei nélkül szű
kölködik, különben a lg választhatta volna a darab 
mozgató leikéül az elaggott Merlint, ki hófehér haj-
fürteivel 8 mellétverő szakállával már csak reminisz-
czencziákból táplálkozik. Ez az Achilles-sarka a 
darabnak, melyet Hubay Jenőnek sem kétségtelen 
tehetsége, sem előkelő zenei Ízlése, sem pedig bravou-
ros ügyessége nem tudott reparálni. De ha e lib
rettó a lélek erejének, a drámai hév nyilvánulásá-
nak mostoha talaja: -nnnál bőségesebb alkalmat 

••: v részek ragyoctatására. Az opera 
„!i s n haru, 

z .oképek oly csoporto-
mutatta 5 foghalót a magyar szin-
iiii '-i még nem produkált. A szereplők: 

uchi, Hilgermann, Ney, Takács és Szendrőy nagy 
ambiczióval oldották meg művészi föladatukat. 

A műcsarnok kiál l í tását a közönség jól látogatja, 
s a képvásárlások is megindnltak. E hó 15-iken már 
megnyilt a karácsonyi tárlat is, a műcsarnok tanács
termében. Oly kisebb képek vannak benne, melyek 
ára 150 frtnál nem nagyobb s alkalmasak ünnepi 
ajándékul. — A király részéről az idén is megtör
téntek a képvásárlások a műcsarnok kiállításából. 
A müvek kiválasztásával gr. Csáky Albin közoktatás
ügyi miniszter volt megbízva, ki 7100 írtért a követ
kező kilencz magyar művész festményeit és egy 
szobrot választotta: 

«A kíváncsiak* Stetka t Gyulától, tA modern 
Paris» Skuteczky Dömétől, «A templomban • Zemp-
lényi Tivadartól, «Munkács vidékéről" Mednyánszky 
László bárótól, «Melyik a Lizi kisasszony* Pap 
Henriktől, "Templomba menet» Újvári Ignácztól, 
• Lidike> László Fülöptől s ez olajképeken kívül 
még «A liba-tolvaj" czimű életnagyságú szobormű
vet Jankorics Gyulától. A király kilátásba helyezte, 
hogy Budapestre érkezése után meg fogja a tárlatot 
látogatni. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia decz. 14-iki ülésére, 

melyen Szilágyi Sándor volt az elnök, nagy hallga
tóság jelent meg, mert nevezetes tárgy került elő. 
Az országos statisztikai hivatal főnöke, Keleti Károly 
olvasta fel • Hazánk népe 1890-ben»czimü dolgozatát, 
mely a legújabb népszámlálás végeredményeit érde
kesen és tanulságosan csoportosítja. A szokatlan 
nagyszámú hallgatóság gyakran éljenzéssel szakí
totta félbe a felolvasást, mikor Keleti konstatálta a 
magyarság örvendetes gyarapodását és erősödését. 

Az 189ü-ik év utolsó napján végrehajtott nép
számlálás szerint Magyarországon kerek kilenczed-
fél millió magyar él és míg a lefolyt tiz év alatt 
minden nemzetiség száma kevesbedett, addig a ma
gyarság száma két egé.-z százalékkal nőtt. Magyar
országnak, társországai nélkül, katonasággal együtt. 
15.231,864 lakosa van. 1880-ban volt 13.728,622, a 
Szaporodás tehát 1.503,242, vagyis 10.23 százalék. 

A házak száma, melyekben, az anyaországban csu
pán, népünk lakik: 2.478,491 ; a mi a tiz év előtti 
népszámlálás eredményéhez képest 7.8 százalék sza
porodást mutat. A családok száma 3.370,443 s így 
ezen, a nép legerősebb alapját képező viszony a tiz 
év előtti állapothoz képest 17.3 százalékkal javult. 
A családoknak feje 3 millió esetben férfi, körülbelül 
pedig félmilliónyi a női családfők száma. Hazánk 
polgári népessége 7.450,392 férfiból és 7.683,401 
nőből áll, s így esik 1000 férfira 1031 nő. A nőtlenek 
4.146,684 en, a hajadonok 3,801.30ő-en vannak. Az 
első életévét még be nem töltött kisdedek száma 
242.998 fi- és 240.018 nőgyermek. Az ötödik életévü
kig csoportosítottak száma igy alakul: figyermek 
1,265.048, nőgyermek 1.266,152. A két nem között 
6—12 év közötti vau 2,402 989, a 15-ik életévig 
934.567, vagyis az összes iskolakötelezettek száma 
3,337.556, vagyis az összes népességnek 22.5 száza
léka. A leányok közül 7948 már 16 éves kora előtt 
ment férjhez; 16 és 20 év között pedig 161.819 férjes 
nő szerepel, mig ugyané korban csak 11.220 férfi lépett 
házasságra, 40 évnél idősebb hajadon nő 58.581 van, a 
mi a férjnél levők számának csak 1.87 százalékát teszi. 
A férfiaknak 60, a nőknek 46.5 százaléka tud olvasni 
írni. Csak olvasni a férfiak közt 1.9, a nők közt 9.5 
százalék tud. Felekezetek szerint van az országban: 
római katholikus 7.241.547, görög kath. 1,655,171, 
örmény 2.725, görög keleti 2,065,903, ágostai evang. 
1,182.487, helvét 2,209.395, unitárius 61,637, más 
keresztény 7.818, zsidó 706,838, más nem keresz
tény 239, nazarenus 6,829. A népesség szaporodá
sában a magyarság erősödése nyilvánul. Mig tiz év 
előtt az összes lakosság 46.65 százalékát tette, most 
már 48.64 ; utána az oláh a legtöbb 17.12 százalék
kal, a német 13.12, a tót 12.53 százalék, vagyis 
számokban kifejezve: magyar 7.361,207, német 
1,987.310, tót 1,896.358, oláh 2.590.425, ruthén 
379,713, horvát 183.429, szerb 494.847, vend, szlo
vén 70.658, örmény 2.067, czigány 90.264, egyéb 
hazai és külföldi nyelvű 77.515. Végül Keleti szép 
szavakban említette, hogy a közel millennium al
kalmával büszke önérzettel fogunk végigtekinthetni 
sorainkon , nem lesz mit sz^gyelnünk bejött honfog
laló őseinktől. Megőriztük öröküket, gyarapodtunk 
számban s miveltségben. 

Zajosan megtapsolták az előterjesztést. 
A Kisfaludy társaság decz. 16-iki ülése Gyulai 

Pál elnöklete alatt ment végbe. 
Beöthy Zsolt titkár a társulat elhunyt tagjairól: 

Csiky Gergelyről és Hunfalvy Pálról emlékezett 
meg. Gsiky Gergely mellszobrára edddig 1456 frt 

!t össze. Szász Károly ezután néhai Szabó Ká-
unk, a '«' ' udósnak egy régi, még 

1817 bunkes/ át, Evripides «Elektrá»-
ját mnt. ie. iior\ rt Döme bocsátotta ezt a tár
saság rendelkezésére. Szász Károly több részletet 
adott elő az erőteljes fordításból. Utána Ponori 
Thewrewk Emil olvasta Homér Iliászának II . éne
két a saját fordításában. A felolvasókat megélje
nezték. 

A Petőfi társaság e hó 13-iki felolvasó ülésére 
nagy közönség gyűlt össze. Az elnöklő Komócsy 
József fájdalmas részvéttel emlékezett meg Csiky 
Gergely elhunytáról. Utána Bercsényi Béla olvasta 
fel Paíágyi Lajos vendégnek egy költeményét. Majd 
Endrödi Sándor lépett a felolvasó asztalhoz, s a 
közönség előre is tapssal fogadta. Három szép költe
ményt adott elő. Id. Ábrányi Kornél a művészetről, 
kritikáról és közönségről mondott el találó észrevé
teleket. — Bercsényi Béla Abonyi Árpád vendégnek 
• Szibil" czimű rajzát olvasta fel. — A felolvasásokat 
zárt ülés követte, melyen tiszteleti tagoknak meg
választották Pulszky Ferenczet, Vámbéry Ármint, 
Teleki Sándor grófot és Eszaky Károlyt. — A tagvá
lasztó ülés e hó 23-án lesz. Két új tagot választanak. 

Az iparművészeti múzeumban e hó 13-ikán d. e. 
ünnepélyesen nyitották meg a Bubics-szobát, melyet 
a Bubics Zsigmond kassai püspök ajándékozta régi 
agyag-gyüjtemény tölt be. Összesen 632 darab ez, s 
a maga nemében páratlan, mert a hazai régi agyag
iparnak ily gyűjteményét már aligha sikerülne ösz-
szeszerezni. Különösen a ritka becsű halicsi fayence 
emeli a gyűjtemény értékét. Ugyanekkor nyilt meg 
a karácsonyi kiállítás is, dús választékú iparművé
szeti tárgyakkal. A megnyitásra igen díszes és előkelő 
közönség gyűlt egybe. Ott voltak: Csáky Albiu gróf 
közoktatásügyi miniszter, Császka György kalocsai 
érsek, Berzeviczy Albert államtitkár, Szalay Imre és 
Németh Imre miniszteri tanácsosok, Ráth György 
kir. táblai tanácselnök, Pulszky Ferencz, a nemzeti 
muzenm igazgatója stb. 

MI UJSÁG? 
Az uralkodó családban egymásután bekövetke

zett ujabb csapások nagy részvétet keltenek minden 
felé. E részvét következménye volt, hogy mikor 
Bécsben Zsigmond főherczeg halálának hire elter
jedt, az uralkodó család több tagjának betegségéről 

is beszéltek, sőt nyugtalanító hirek jöttek forgalomba 
ő felsége egészségéről is. Ez azonban teljesen alaptalan 
volt. Mária Valéria főherczegnőró'l szintén túlzott 
híreket lehetett hallani. A főherczegnő csakugyaQ 

gyöngélkedik, megkapta az influenzát, de csak enyhe 
mértékben. Hivatalos jelentéseket nem is adnak ki 
a főherczegnő állapotáról. Súlyosan beteg azonban 
Ernő főherczeg, a ravatalon fekvő Zsigmond főher
czeg testvérbátyja, ki szintén influenzával összekö
tött tüdó'gyuladásban fekszik, mely rövid néhány nap 
alatt két testvérét ölte meg. Ernő főherczeg a test
vére Henrik főherczeg temetésére ment föl Bécsbe 
s már akkor gyöngélkedett, úgy hogy a temetési 
szertartásoknak csak egy részén lehetett jelen " 
Egészsége később javult, de e hó 16-ikán láza nö
vekedett, tüdőgyuladás következett. A királyt és az 
uralkodó család többi tagjait folytonosan értesítik a 
beteg hogylótéről. A főherczeg 68 éves, s előhaladt 
kora is növeli az aggodalmakat. 

Diszmű átnyújtása. Gróf Szécsen Antal, a törté
nelmi társulat elnöke, a napokban adta át «Mária 
Terézia életrajza')-nak diszes példányait Mária 
Valéi ia es Izabella foherczegnóknek, azonkívül a 
toscanai főherczegnőnek, a leendő szász trónörökös 
nejének. A főherczegnők, kik mindhárman beszélik 
a magyar nyelvet, szive3en fogadták az ajándékot. 

A zsinatok. Az evangélikus zsinatban a bizottsá
gok működnek, s valószínűleg ünnepek után nyílnak 
meg a teljes ülések. A reformqtus zsinat pedig • 
16-iki ülésében hosszabb időre elnapolta tanácskozá
sait, valószínűleg csak február havában folyta-
tanácskozásokat. Az egyház szervezeti javaslator a 
zsinat egészen letárgyalta s ez evang. egyházzal 
közösen érdeklő ügyek tárgyalására bizottságot 
dött ki. 

Bocskay István szobra. Hajdumegyébe' 
az eszmével foglalkoznak, hogy Bocskay István 
erdélyi fejedelemnek, ki vitéz hajdúit letelepít' 
földekkel, kiváltságokkal ajándékozta meg, szobro 
emeljenek Hajdú Böszörményben. A hajdi 
70,000 lakosságától várják az eszme föll 
Egyelőre H.-Böszörmény város közgyűlése Bocs 
István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek arei-
képeinok lefestésére 600 frtot szavazott meg. 

A sszabads.agb.arcz emlékeinek a kiállítása 
1848—49-iki emléktárgyak kiállításának a h 
a gyűjtemény rendezője 1892 deczember vé; 
bérelte ki s igy ez érdekes gyűjtemény még egy é' 
tovább együtt marad. Ez év deczember végétől fi 
a kiállítás helyiségében kizárólag a Kossuth képel; 
bővített kiállítása lesz látható, mig a többi olaj; 
menyeket, fegyvereket, proklamácziókat és képi 
a gyűjtemény rendezője a télen át vidéki nagy 
városokban óhajtja kiállítani. 

Nemzeti színházunk Bécsben. A jövő év 
Bécsben nemzetközi színházi és zenekiállítást I 
deznek. Lesz nemzetközi színpad is, melyen külön
böző színtársulatok tartanak előadást. Gróf Zl 
Géza intendáns készséggel megengedte, bog;, 
opera és nemzeti színház művészei a kiállítási 6? >ír 
háí-ban fellépjenek. A magyar művészek öt esté: 
játszanak. 

Zsinati tagok arczképei. A protestáns zsim; 
tagjainak aiczképeit emlékalbumokban őröl 
meg. A zsinat háznagyának kezdeményezésén 
tagok külön-külön lefényképeztetik magukat i 
fényképeket albumokba összefoglalva, az egyházi: 
egyházkerületek levéltáraiba fogják elhelyezni 
alkotmányozó országos zsinat emlékére. A fölvét 
nagy része Erdélyi fényképész műtermében már i 
is történt. 

A magyar turista-egyesület budapesti osztá
lya. A magas Tátrában az öt-tónál építendő .buda
pesti menedékház* költségeinek fedezése decz 2' 
kedden a fővárosi vigadó ét-termeiben érdekes 
sorral hangversenynyel egybekötött tánczestélyt 
dez, melyre a tagok személyjegye 1 forint, családjt 
3 forint. Nemtagoknak személyjegy 2 forint, cs. 
jegy 4 forint. Jegyek az osztály pénztáránál, Kár 
György úrnál (Dorottya utcza 10. szám alatti pap 
kereskedésben) és este a pénztárnál kaphatók. 

Szabadságharczi múzeum Aradon Az ari.i 
Kölcsey-egylet oly muzeumot tervez, melyben 
szabadságharcz emlékeit gyűjtenék össze. A köz<-
séghez intézendő fölhívást közelebb már közzéte? 
A múzeum számára elkérik a várostól a vértar •••• 
szoborra tett koszorúk szalagjait s a szobor te 
mintáit. Egyúttal azt is kérni fogják, hogy az egyl- t ! 

múzeum s a szabadságharczi múzeum számára az új 
megyeháza építésénél alkalmas helyiséget rer^ 
tessen be. 
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KHRHCSO^Y E S T É J É ^ . 

Jeptek, zzözzke-füAü, 
Pe5ép Bápán Vékáim, 
Kpanŷ os kis nyájam; 
lek, ide, ide, 
ffi kapáesonvJá5oz 
Jöjjetek mindnyájan! 

Töltse Be szívetek' 
X komoly %zcn{ estéi? 
Opöm és vidámság, 
Miss nincs madápdalnál 
$ g^epmekmosoly^gásnál 
KedveseBB imádság. 

<jpr 

Homlokotok Jényes, 
(aond Be nem ápn^alja, 
$> nem ssenn^esi vétek. 
Isten5ez közel visz 
Boldogsággal teli 
Hálás ssiveeskétek. 

Tinéktek nines messze 
Angyalokkal népes 
Csapnoka a mennynek: 
Mint a fateíő a 
CsipkeBokop ágán 
Ringó ököpszemnek. 


