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~ig  a nyugati hatalmak mélységes konfe- 
rencziákba merülve tanakodnak Egyip
tom pénzügyeinek rendezése, az anar- 

khisták nemzetközi üldözésére szolgáló rend
szabályok, uratlan afrikai területek elfoglalásá
nak módozatai, egymással kötendő vám- és 
kereskedelmi szerződések s önmagukban két
ségtelenül elég nagy fontosságú 
egyéb kérdések fölött: addig távol 
keleten, a legnagyobb világrész kö
zepén egy oly alakulás van folya
matban, mely minden más világ- 
eseményt kicsivé törpitéssel fe
nyeget.

A  minden oroszok czárja, ki 
már eddig is száz m illió alattvaló 
ura, óriási birodalmába készül o l
vasztani az emberiség bölcsejét,
Timur Lénk fővárosában, a világ 
közepének nevezett Szamarkand- 
ban császárjává koronáztatván ma
gát nem egy országnak, nem egy 
birodalomnak többé, hanem egy 
világrésznek. «Közép-Ázsia császár
ja *, ez lenne fölveendő uj czime 
Nagy Péter utódjainak, sokkal na
gyobb czim, mint • India császár
jáé*, melyet Anglia királynője vett 
föl nehány év előtt, mert mig ez 
mégis bizonyos geográfiai határok
hoz van kötve, addig az nyíltan a 
világ fölötti uralmat proklamálja 
ezélj a gyanánt.

Az orosz czárok százados po
litikája, uralomra jutni a világ fö
lött, még egy alkalommal sem 
nyert oly határozott kifejezést, mint 
nyerne abban, ha a muszka czár 
Közép - Ázsia császárjának koro
náztatnék. A mi Nagy Sándornak csak élete 
tartamára sikerült, de a mi halálával öszsze- 
omlott, ezt állandóan megalkotni sikerülne 
III. Sándornak. Attila, Tamerlán világuralmi 
mulékony alkotásai, s az, a miről a nyugati csá
szárok csak álmodoztak, de meg nem közelítet
tek, a mihez csak a római nagy birodalomban 
mutat fogható példát a história: az valósulna 
meg e tény által.

De hát megvalósulhat-e ? van-e rá leheteég, 
hogy a Krisztus utáni X IX. század legvégén, a
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megszilárdult, a megcsontosodott államalakulá
sok mai szakában, midőn az országok közti ha
tárt csak valamennyire is idébb vagy odább tolni 
a vérnek egész tengerébe kerül: hogy épen 
ebben a korban, ilyen viszonyok közt végbe 
mehessen az, a mi az átalános fölfordulás, az 
örökös forrongás, a népvándorlások állhatatlan 
korszakában s minden ruaradandóságot nélkü
löző irányai között is csoda leendett ?

Miért ne ? Hiszen már tény. Az oroszok

fi Alföldi clÖflMtéMkhn •
maghatározott vfUldlJ la , MtolandA.

czárja valósággal ura már annak az Ázsiá
nak, mely az Ejszaki-tenger mentén egész a 
Csendes-oczeánig, középen kelet felé egész a 
mennyei birodalomig, délnek pedig odáig terül, 
hogy Anglia keletindiai birtokaitól már csak 
Afghanisztán választja el s valamint Khina felé 
Kuldzsában, úgy India felé Afghanisztánban és 
Heratban is már ott az orosz a féllábával s 
Persiát akkor veszi birtokába, a mikor alkal
masnak ítéli rá az időt

Ha most a czár császárjává koronáztatja

magát ama roppant területeknek, melyek nagy
részt egy lövet por ellobbantása nélkül, tisztán 
furfang és cselvetés által ügyesen kötött keres
kedelmi és diplomácziai szerződések utján, de a 
hol igy nem ment, ver és vas jogán lettek az 
övéi, —  csak egy tényleges helyzetnek ad kife
jezést, melynek lényege nem, csak a neve uj.

Ama területek, melyek a .közép-ázsiai 
császárságot* alkotandják, megszűntek önálló 
országok lenni, s elvesztették függetlenségüket, 

a mint viszonyba léptek a vesze
delmes szomszéddal, kit protekto- 
rukká fogadtak s ki uruk maradt. 
A turkománokat kivéve, kik testük
kel védelmezték határaikat és ön
állóságukat, a legtöbben tán szá
mot se tudnának adni róla, ho
gyan lettek orosz alattvalókká. Esz
tendőkig nem is tudták, hogy azok, 
mikor pedig rég azok voltak tény
leg. Kbiva khánja a többi közt, 
meg Bokhara emirje még souve- 
rain jogokat véltek gyakorolni, mi
kor azelőtt minden idegen elől 
féltékenyen elzárt határaikon be
lől a barátságos muszkának * állo
másokat* engedtek építeni, a me
lyek erődökké nőttek föl az idők 
folyamán, honnan ágyuk éreztor- 
kai ásítanak a bennszülött uralko
dók palotáira, örökös remegésben 
tartva s az orosz térparancsnokok 
előtt földig görbítve az egykor ha
tártalan hatalmú despotákat.

Vámbéry Ármin, kitűnő orientá- 
listánk, volt az első, a ki Khiváról 
jelentést tudott hozni. 186á-ben 
középázsiai utjáratndulva,csak kol
dusrongyokba öltözve, mint sze
gény zarándokló dervis közelít
hette meg a hamisítatlan keleti 
kényuralom e székhelyeit, nem 

tudva, melyik pillanatban téteti fejét lábaihoz 
a tyrannuB uralkodó egy Bzemhunyoritása. Ma 
Khiva khánja egy báb-uralkodó, a ki kezet 
csókol a muszka kommandánsnak s a kengyelt 
tartja, mikor a ezárt koronázzák.

Khivát, a már Herodot által is említett 
khorazmok hazáját, keletről, északról és nyu
gatról az Amu-Darjaés az Aral-tó, délről Perzsia 
és Afghanisztán által határolt országot, a közép
korban az özbékek foglalták el, kik ma is iőré- 
szet teszik a 700 ezerre becsült lakosságnak.
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Nagy Péter ideje óta sokszor volt háborúja az 
oroszokkal, kik ismételve haddal támadták meg, 
a nélkül, hogy ott hatalmukat állandósíthatták 
volna. Csak 1873-ban sikerült határozottan 
függő helyzetbe hozni s a khánt a czár vazallu
sává tenni.

Vámbéry érintett látogatása idején Szt'jil 
Mehemmed Khun Pad itah i Khorazm volt Khiva 
khánja, a ki a koldusrongyokba öltözött magyar 
tudóst egy emelvényen ülve, egyik karjával bár- 
sonypámára támaszkodva, másik kezében arany 
kormánypálczával fogadta. A khán minden arcz- 
vonása a kiélt, tompa elméjű embertelen zsarno
kot árulta e l ; szemei mélyen be voltak esve, 
ajkai fehérek, halványak, hangja rezgő. Mikor a 
khilatot —  tiszteletruhát—  a harczosoknak ün
nepélyesen átadták, mintegy száz lovas érkezett 
a táborból, mindenik nehány foglyot vezetve, 
köztök nőket, gyermekeket a ló hátához vagy a 
nyeregkápához kötözve s ezenkívül minden 
lovasnak a nyergén egy zsák volt keresztül téve. 
A  nagy téren mindenik lovas átadta a khánnak 
a foglyokat, aztán leoldották a zsákokat, meg
fogták a két csücskét s úgy rázták ki a tartal
mát, mint a burgonyát. Pedig emberfejek vol
tak, melyeket megszámlálva egy halomra rug
dostak. A ki hány fejet hozott: négy, tizenkét, 
huszfejü köntöst kapott. A foglyok közül a 
negyven éven alóliakat rabszolgákul eladták, 
az akszakálokat —  öregeket —  azonban tiz- 
tizenötével vas nyaklókarikákkal egymáshoz 
fűzve szállították vérpadra vagy akasztófa alá, 
ha ugyan a khán meg nem kegyelmezett nekik 
akkép, hogy hanyatt fektetve őket, a hóhér 
mellükre térdelt, és kiszúrta a szem öket...

Jelenleg Medrehim, illetőleg Mehemed 
fíedsin Khiva khánja, ki fia az előbbinek, s most 
mintegy 30 éves. Vámbéry érintett utazásaban 
mint virgoncz, fekete szemű és fekete hajú fiucs- 
kát ismerte, kit többször látott a gendumkiani 
nyári palotában. Azóta szomorú idők következtek 
Khivára. A  Néva melleki fehér padisah akaratá
nak Vttló ellenszegülése a khánnak trónjába, füg- 
getlensegebe, boldogságába került Midőn Kauf- 
mann orosz tábornok 1873-ben elfoglalta Khi- 
vát b az ifjú khánt maga elé hivatá, ez félholttá 
válva, remegve jelent meg előtte, nem U gon
dolva, hogy sorsa más legyen, mint a pallos. 
De meghagyták életét. Csakhogy az igen keser
ves egy élet, mert a békekötés 18-ik pontja sze
rint Khiva szegény khánja két m illió és kétszáz
ezer rubelt tartozott lefizetni az orosz kincstár
nak néhány év alatt. Csak a ki ismeri Khiva 
nyomorúságos pénzviszonyait, s tudja, mily 
kémény munka kiszorítani csak egy fillért is a 
turkománokból, a kik az adóbehajtó elől meg
szöknek, úgy hogy hajtóvadászatot kell rájok 
tartani: csak az tudja fölfogni az ifjú khán 
keserves életét. A khán szegénysége még az 
udvartartás körül is érezhető, úgy hogy mente
getőznie kell, midőn ajándékot fogad el, hogy 
nem tudja azt méltóképen viszonozni. Pedig 
szeretetreméltónak s nem is tehetségtelen em
bernek mondják*; de persze a hiányos és ferde 
nevelés nyoma meglátszik ő rajta is. Ilyen az, 
hogy minden szegénysége daczára könnyelműen 
bánik az alattvalóitól keservesen kicsikart fillé
rekkel, vagy a békés kereskedő karavánoktól 
rabolt zBákmánynyal; mert hát ez is előfordul s 
épen e miatt hangzik föl az orosz sajtóban a 
legtöbb panasz, melyet aztán nem is mulaszta
nak el alkalmul használni föl a khán detronizá- 
lásának s Khiva teljes beolvasztásának sürge
tésére. A folytonos zsarolás különben magát a 
népet is elkeseríti a khán ellen. Ily  zsarolásra 
adott alkalmat nemrég egy moszkvai keztyüs- 
leány is, a kivel Khiva uralkodója a czár-koro- 
názas idején ismerkedett meg s kit aztán magá
val is vitt s daczára az igazhitű moslimek ször

nyülködésének az iszlamnak egy zsidó nővel való 
házasság által lett megszentségtelenitéee felett, 
nejévé lön. De az uj feleség kapzsisága nem 
ismert határt, úgy hogy végre a khán is meg- 
sokalta b 30 ezer rubel végkielégitéssel haza 

küldte.
A khán tehát, mint mondók, szánalomra 

méltó, árnyéka csak egy uralkodónak, inkább 
csak a czár főfö-adószedője és v»mbehajtója, a 
ki remegő pillantásokkal tékáit az Oxus jobb 
partján lakó orosz helyparancsnokra, egy zord, 
durva ezredesre. Az egykori khivai kormány 
már csak növszerint létezik s az első miniszter, 
a divanbegi, mai napság nem tesz egyebet, mint 
begyűjti a szükséges sarczot, a mit személyesen 

kell megcselekednie.
Yámbéryt 1863-iki útja idején már Khivá- 

ban igyekeztek rábeszélni, hogy mondjon le 
Bokhara meglátogatásáról, melynek borzasztó 
képét tárták föl előtte. Elmondák, minő gyana
kodó természetű az emir, hogy minden idegen
nel ellenségesen bánik, hogy még a szultán 
által neki tanítóul küldött oszmanlit is orozva 
megölette. Az emir épen akkor fejezett be egy 
győzelmes hadjáratot Kokhandban, honnan 
diadalmas bevonulását tartá Szamarkandba. A 
festői menetből kivált az emir alakja. Akkor, 
1863-ban, 42 éves, középtermetű, kissé kövér, 
de kellemes tekintetű embernek irja le Vám
béry, szép fekete szemmel és ritkás szakállal. 
Hófehér turbánt és szivárványszínű bő köpenyt 
v ise lt Midőn másnap a dervisnek öltözött "\ ám- 
béryt az emirnek bemutatták, ez szigorúan sze
mébe nézett 8 mintha zavarba akarta volna 

hozni, kérdé:
—  Hadzsi! Te, mint hallom, Rumból (Tö

rökországból) jösz, hogy Baba-ed-din és Tur- 
kesztán szentjeinek sírjait meglátogasd.

—  Igen, takhszir (uram )! és azért is, hogy 

áldott szépségeden épülhessek.
—  Különös ! s épen nem volna más czélod, 

hogy oly távol országból jösz ?
—  Nem, takhszir! Hogy a nemes Bok- 

barát és a bájos Szamarkandot lássam, —  mely
nek szent földén, mind Dselal sejkh megjegyzi, 
inkább fejjel kellene járni, semmint lábbal, —  
már régtől benső vágyam. Különben is mint 
dsihangeste (világjáró) kóborlok a föld hátán.

—  Hogyan, te sánta létedre dsihangeste 

vagy ? Ez valóban különös.
—  Legyek áldozatod, takhszir! (annyi mint:

• bocsásB meg!>) A te dicsőséges ősödnek, T i
murnak —  nyugodjék békével —  ugyanez a 
hibája volt s még is dsihangir (világhódító) vo lt

Az emir, ki jó l beszélt arabul, érdeklődéssel 
tudakozódott Vámbéry utazása s annak benyo
másai után b egy negyedórái kihallgatás után 
egy szolgát szólított elő, valamit ovatosan a 
fülébe súgott 8 intett az utazónak, hogy kövesse. 
Ez már bizton hitte, hogy kinpadra viszik, ha 
magaviselete netán gyanút talált kelteni, s csak 
akkor ócsudott föl halálfélelméből, midőn a 
szolga kinzószerek helyett egy csomaggal jelent 
meg, melyben diszöltözet és pénz volt a « szent 

dervis» számára.
Kaufmann tábornok, mielőtt Khivát meg

hódította volna, Bokhara ellen viselt hadat s 
1868-ban előnyomult Szamarkandig, elfoglalva 

Timur hires székvárosát.
Ettől kezdve ez az ország is megnyílt az 

európaiak előtt, úgy hogy most már ha misszió 
érkezik, nincs vége a deszturkhánoknak —  ven
dégségeknek —  és khalatoknak —  diszöltözetek 
osztogatásának —  Sőt Mvzoffareddin khán, kit 
Vámbéry még a faragott képeket tiltó mozlim 
vallási tisztaság oszlopának ismert, annyira ment 
már a hitetlen frengik utánzásában, hogy —  
rendjelet is alapított

Muza[fareddin, Bokhara emirje, ma mint

egy 62 éves s testileg nagyon megtörött- 
nek és elkényszeredettnek mondják. Szakálla és 
szemöldöke festve van, s még inkább feltünteti 
arcza fakó színét Festői öltözete ma téglavörös 
selyem-egyenruhának adott helyet, mely, széles 
muszka szalagokkal díszítve, térdéig ér. E  kurta 
köntös vállán két óriási tiszti rojt van, mellén, 
vagy inkább gyomrán saját rendjelét, attól 
jobbra-balra az orosz Szaniszló- és András-ren- 
det viseli. Azonfelől nyakából is lefityeg még 
egy bokharai érdemjel-féle, galambtojás-nagy- 
ságu gyémánttal a közepén. Szóval semmit sem 
hagy mellén eltakaratlanul.

A  mi politikáját illeti, hát ö felsége is az 
opportunitás embere s nem lévén tanácsos egye
bet tennie, szivvel-lélekkel muszkabarát Leg- 
idősb fia, a ki föllázadt atyja ellen s most 
mint az angolok védencze Indiában él, egé
szen el van fe ledve, s helyét Tör-Dsan, a 
második, mintegy 24 éves fiú foglalta el. 
Ez, valamint a harmadik fiú is , Szent-Pé- 
tervárott növekedett, már tud is valamennyire 
oroszul. Mert most az orosz nyelv a divat Bo- 
kharában, orosz a politika, orosz a hadsereg 
szervezete, mely hadsereg különben a világ min
denféle egyenruháját viseli.

Közigazgatási tekintetben Bokhara ma is 
Bzigoruan középázsiai államnak maradt. Min
den megy a régi nyomon, vagyis inkább marad 
egy helyben. A gazdaság sem igen fejük. De a 
jó llét azért sokkal nagyobb, mint a tulajdonképi 
orosz Turkesztánban. A középázsiai népek sze
mében Szamaykand ma is netovábbja minden 
világi és vallási tökéletességnek s itt az orosz 
adminisztráczió nem idézte elő azt a rákfenét, 
mely például az északi sikság kirgizei között 
pusztít, hol a régi szultánok elkergetése s a 
muszka volosztok behelyezése a nomád népet 
már teljes nyomorba juttatta.

Valószínű azonban, hogy az itt sem fog 
elmaradni. Hiszen ez lett a sorsa az orosz ha
talom alá jutott nomád és félnomád népek min- 
denikének. Az orosz levegő fagyos lehelletét 
érzi már az egykor virágzó Taskend, a hatalmas 
Szamarkand is, s Bokhara mai jó lléte csak ad
dig fog tartani, mig ez idő szerinti névleges füg
getlenségének árnyéka is el nem enyész. Az pe
dig már nincsen messze.

AZ ÉN SZÜLŐIMHEZ.
Kis falunak még kisebb zugában,
Ott éldegél két öreg magában;
Nem palota: kunyhó csak lakhelyük,
HA barátként a bánat van velők.

Ők is ifjak valának egykoron 
Holló-ftirttel szép tiszta homlokon,
De lejártak lassanként az évek. . .
Fehér fürttel öregek levének.

Ifjú szivök örömmel volt tele 
8 kőrfilzajlá a bánat tengere.
Gazdag jövőt alkottak előre . . .
Koldus jelen rongya lett belőle.

Boldog idők emlékének könyje 
Csillog olykor bánatos szemökbe'
8 arczukon a forró égő cseppek,
A föld hideg porára peregnek.

Mintha épen sejtené a rosszat:
A viskó is évröl-évre roskad.
S könycseppekként a bubánat alatt, 
Fedeléből egy darab leszakad.

Óh mily drága ez a viskó nékem,
Nincs rá szavam, hogy azt kibeszéljem : 
A paloták arany ékszerével 
Fabútorát dehogy cserélném fel.

Ha lelkemet vérig sérti már a 
Gőgös világ gúny-szava, lármája: 
Megpihenni ide térek én be,
Hol tárt karok repülnek elémbe.



Mint két bérczröl csörgedező patak :
Az öregek nyakamba omlanak,
S csókzáporrál borítva arczom el,
Megölelnek örömköoyes szemmel.

Megcsókolom az áldott kezeket,
Mik a vénség miatt már reszketnek; 
lieszketnek. mert az évek önsulyja 
Tagjaikat a földre lehúzza.

S ha vége van csóknak, ölelésuek,
Annyi mindent kérdeznek, beszélnek,
Azt se várják, hogy feleljek rája____
Kégen láttuk egymást utoljára.

Űzzön a sors át a mindenségen,
Csak e kis lak maradjon meg nékem;
Itt lelkemben csend, nyugalom támad . ..  
Hogyha látom : anyámat, apámat.

________  B aloo  I s t v á n .
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H O T  LE T T  JO B BA íVG Y l U IE P E S I1M BRIS K i?
ELBESZÉLÉS.

Irta S Z A T H M Á R Y  K Á R O L Y .
(Folytató.)

Már lefelé állott a gönczöl-szekerének rudja, 
midőn Gyepesi Ambrus szerelmi históriájának 
vége lett. Lassanként hamvadtak a tábori tüzek 
és álomra hajtották fejőket az azok körül ülő 
hősök.

Csak maga Gyepesi Ambrus ült ott a tűz 
előtt egy keze ügyében levő dárda végével pisz
kálva az égő zsarátnokot. A  mint a tüzbe bele 
bámult, jó  ideig úgy látszott, az elmúltnak 
kedvező képein mereng; mert homloka kiderült 
s nem épen finom ajkait mosolygás ülte m eg : 
de ké3Őbb borongó felleg látszott szállani hom
lokára, mely alighanem a jelent, vagy épen a 
jövőt illette.

A  tábor dereka felől egyszerre léptek zaja 
hangzott fel, és az aláhanyatló hold világa hosz- 
szu árnyat vetett végig az alvó tábor főutczáján.

Gyepesi Ambrus figyelmessé lett a közele
dőre és abban fekete zekéje és nagy fekete kör- 
szakálla által a sereg fővezérét, Bán Andrást 
ismerte föl.

Az ifjú vezér oly csöndesen és zaj nélkül 
közeledett, mint valami holdkóros; szó nélkül 
intett Gyepesi Ambrusnak, hogy kövesse; azután 
végig ment a tábor utczáján s ki annak kapuján 
az őrök feltartóztatasa nélkül, kik a vezéreket 
jó l ismerték.

Nemsokára egy ligetbe értek, hol Bán 
András megállóit és Gyepesi kezét megragadva 
ideges hangon mondá:

—  Lefeküdtem, de egy perezre sem tudok 
elaludni; kinzó képzeletek elűzik tőlem az 
álmot. A tervben megegyeztünk: György bátyám 
a sereg nagyobb felével Fehérvárnak vonul; 
mi fölfelé a Maros mentén. Már most két eset 
lehetséges: vagy győzünk, mint ma és szétver
jük Kadák László seregét is, mint összetörtük 
ma a Majláthét, —  vagy összerontanak, szétver
nek bennünket. Az utóbbi esetről nem szólok, 
mert annak azután orvossága nincsen, hanem 
szólok az elsőről: mit teszünk akkor, ha 
győztünk ?

—  Na hiszen csak a legyen baj ! —  mondja 
Gyepesi Ambrus lábait szétvetve, —  attól ugyan 
meg nem fájul a mi fejünk. Vaj győzünk, vaj 
nem : ha nem győzünk leütnek vagy felakaszta
nak egy kicsit: ha meg mi győzünk, akkor mi 
huzzuk nyársakra az urakat.

—  Eddig én is tudnám, —  mondja Bán 
András, nagy fekete szakállán végig simítva, —  
hát azután mi lesz?

—  No ugyan, hát beülünk az urak jószá
gába, választ kiki magának egy kastélyt, a 
melyik épen legjobban tetszik, az ahhoz való 
jószággal; a mi engem illet, én nem vagyoknagy- 
ravágyó, megelégszem aradnóthi dominiummal 
és azzal a rongyos 20,000 ’iöblös fö ldeikével. I

— Nem érünk most rá a tréfára Ambrus 
b á , —  mondja komolyan Bán András, —  nem 
arról van itt szó, ki milyen jószágot kapjon, ha
nem ki lesz a fejedelme Erdélyorezágnak ?

—  No bizony még azon búsul az urfi ? —  
kérdi kicsinylőleg Gyepesi Ambrus, —  hát az 
lesz, a melyik megmarad közülünk, ha Kadák- 
nak, Majláthnak és a királyfi seregének nya
kára hágtunk.

—  De hát hogy teszszük azt fejedelemmé ?
—  Hát kurtán-furcsán. Ha az urfi akarja, 

cn akár holnap fejedelemmé teszem akár ma
gát, akár György urfit; mert szeretném látni, 
ha én megindulok a Rupa, bandájával, meg hát, 
hogy többet ne mondjak, öt hordó pálinkával: 
akad-e a táborban vaj csak egy hang is, a ki ne 
azt kiáltsa, a mit én kiáltottam.

—  Na kend ugyan könnyű végén fogja a 
dolgot, —  mondja szomorú mosolylyal Bán An
drás,—  hát kend, a ki aféle jártas-költés ember, 
ne tudná azt, hogy német császár és török szul
tán is lenne a világon és a ki Erdélyben fejede
lem akar lenni: annak ugyan vagy a császár 
frakkjába vagy a szultán kaftánjába kell kapasz
kodnia.

—  Na hát odakapaszkodunk a szultán kaf
tánjába ! Az sokkal bővebb köntös, abban töb
ben elférünk.

Hja, —  mondja Bán András, —  hacsak 
eddig volna: de azt hiszi kend, hogy az a Ba
lassa Menyhért meg az a Schvendi Lázár, a kit 
erdélyi urak Semmi Lázárnak szoktak csúfolni, 
csak úgy ok nélkül állanak Szatmámál és Kas
sánál kemény és jó l felszerelt seregekkel ?

—  Nem gondolom biz é n !

—  Vagy azt hiszi kelmed, hogy a Báthori 
urak meg Békts Gáspár még akkor is, ha a 
király fiát eltelietjük láb a ló l: nem futnak-e 
mindjárt a portára pompakedvelő Szulejmán 
császárhoz, hogy tőle zöld bársony-mentét és 
fejedelmi botot kolduljanak ?

—  Nem hiszem biz én, —  mondja egyked
vűen a székely.

—  Hát aztán melyiket kedvelnék kendtek 
jobban, a császár vazallusát: Balassa Menyhér
tet, vagy Báthori és Békés uraimékat látnák 
szívesen a fejedelmi széken ?

—  Ott bizony egyet sem; nem kell nekünk 
ur, fejedelem ! Hiszen Balassa Menyhért uram 
olyan ember, hogy a mit szeme meglát, azt a 
keze ott nem hagyja; Nuczuj, a hegyi rabló 
tisztességes ember ő nagyságához képest! A  mi 
meg a Báthori urakat illeti, azok ugyan úgy 
gyűlölik a székelyt, hogy még mű sem gyűlöl
jük őket jobban.

De hát akkor mit csinálunk velők ?
—  Felakasztatjuk mindeniket ott, a hol 

kapjuk.

Hát a szultán meg a német császár se
rege?

—  Azt meg ahajt úgy szétveijük, mint csak 
a pozdorját.

—  De hátha mégsem bírnánk velők ?
—  Az már az ő dolguk —  mondja komo

lyan Gyepesi Ambrus: —  akkor a ki felül az 
a lu l; a ki főzte fú jja ! Bizony akkor édes urfics- 
kám borjú legel a mi talpunk alatt!

Bán András egy nagyot sóhajtott; belátta, 
hogy a termeszetes székelynek igazsága van; 
olyasmihez fogtak, minek végét be nem lát
ták és most nincs egyéb, mint a kuczkavetést a 
sorara bízni.

E meggyőződésnek utána a haditanácsnak 
véget vetett és szomorúan, nagy léptekkel sie
tett vissza a nagy tábor felé.

—  Hírül hozták, —  mondja menet közben,
—  hogy Radák László és Pekry Gábor erős 
haddal közelednek felénk. Hajnal hasadtával 
meg kell verni a dobot, megfujni a kürtöt és I
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kiállitni a sergeket. A Lázár István uram embe
rei ott maradnak a barátok kastélya körül, hogy 
Majláth Gábort ki ne bocsássák; mi pedig lóra 
ülünk és úgy várjuk a támadást, mely ha nem 
jönne, magunknak kell felkeresnünk, mert ahir 
arról is beszél, hogy Radákék nyomában maga a 
királyfia is közeledik igen nagy török sereggel. 
Megbízható embert küldjön kelmed lóhalálában 
György bátyám után, —  legjobb lesz, ha maga 
megy, —  hogy Holdvilág felől forduljanak visz- 
sza, mert nem ott van baj, hanem emitt. Embe
reinket pedig biztatnunk kell, hogy megállják 
a sarat isten igazában.

—  Csak reám kell bízni a dolgot; minden 
úgy lesz, a hogy a parancs szól, —  mond Gyepesi 
Ambrus és elvált az ifjú vezértől, hogy annak 
rendeleteit teljesítse. (Folyt. M».)

KHIYÁBÓL.
Közép-Ázsia felöl az európai diplomáczia 

utján kalandosnál kalandosabb hírek érkeznek, 
8 ha nem is veszszük még mindjárt készpénznek, 
hogy a minden oroszok czáija magát Közép- 
Ázsia császárának akarja kikiáltani, de az oro
szok fontos előnyomulásai és tértfoglalásai na
gyon is sejtetik, hogy ott, és különösen Khivá- 
bán van valami készülőben.

Bokharából Khivába az egyik fő útvonal 
Hazarasp régi városon keresztül vezet, melyet 
némelyek ugyanannak a Zapriasnak tartanak, 
hová Nagy Sándor téli táborozásra Szamarkand- 
ból ment. Régiségét mindenesetre az is mutatja, 
hogy a X-ik századbeli arab földrajzirók már 
mint nagyon megerősített helyről beszélnek róla. 
Khivai legendák azt adják elő, hogy itt hajdan 
négy király élt, kettő közülök hitetlen, a másik 
kettő pedig Iskander és Szulejmán. Szulejmán 
meghódította magának az egész földet s még a 
szellemvilágot is alattvalójává tette. Egy alka
lommal Szulejmán trónjára ült, melyet ugyan
akkor a szolgáló szellemek a levegőbe emeltek, 
úgy, hogy az egész földön végig nézhetett, s 
utoljára Hazaraspra vetette szemeit Ez időben 
e hely köröskörül gyönyörű rétekkel és sűrű 
erdőségekkel volt borítva melyeken keresztül 
csörgedező patak folydogált Midőn Szulejmán 
leereszkedett, ezer gyönyörű ló jött oda inni.
A király megparancsolta a szellemeknek, hogy 
fogdossák össze a lovakat, s ha nem lennének 
erre képesek, utasította őket, hogy bizonyos 
maszlagos nedvet öntsenek a folyóba, minek se
gélyével a szellemek foglyul ejthetik a méne
ket és levághatják szárnyaikat. Ez időtől lett a ló 
az ember barátjává. Szulejmán pedig bú-tokába 
kerítvén a lovakat, elrendelte, hogy egy várat 
építsenek e helyre s azt Hazarasp-nak, vagy ezer
lónak nevezte. Az eredeti váracsot aztán a je 
lenlegi váltotta föl, mely körülbelől száz éves. 
Mondják, hogy a régi erősség egy fala még ma 
is fennáll s alatta van a Csiie-khán vagy remete- 
barlang, melybe a kik behatoltak, halál fiai let
tek vagy megsiketültek. Az utolsó ember ki ezt 
tette, ütést kapott fülére; ezóta a barlang bejá
ratát eltorlaszolták.

A távolság Bokharától Khiváig a hazaraspi 
utón negyven mérföld s az utas a fővárosba a 
a hazaraspi kapun át jut be, egy erős építmé
nyen, mely tíz láb szeles, húsz láb mély, téglá
val van boltozva s erős bástyák és őszlopok 
tartják. Mindamellett a falakon kívül keve
set láthatni a városból. Messze kilátás nyílik 
azonban a Jűamma- vagy Péntek-mecset karcsú 
tornyáról, hová kilenczven, egy-egy lábnyi ma
gas lépcsőfokon lehet feljutni. A* külső falak 
alakja hosszúkás ktgylóhéj-forma. Legnagyobb 
átmérőjük másfél mérföld, a legrövidebb egy 
mérföld. A  falak hosszúsága négy mérföld le
het. Mag isságuk huszonöt láb, valamint vastag
ságuk is ugyanannyi; talapzatukon, hegyüköu 
azonban csak két-három láb. Tizenkét kapu nvi- 
lik belőlük.

Ezt a falat 1842-ben Allah Kuli emelte. 
Belső oldalán kertek éa rétek láthatók, továbbá 
a khán nyári palotája s más nagy épületek 
és váracs-alaku gazdasági házak. Azon belül 
van még egy belső fal, parallelogramm-alakban.

Khiva látképe sem taríhat kivételességrt* 
igényt a keleti városok rendes rútsága alól. Leg
többet mutatnak még a mecsetek, fényes kupo
lákkal s karcsú minareteikkel. A Jumma-ine- *
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caet lapos födelét, két nyolczszögü nyí
lásával, melyben a khán péntekenkint 
szokott jelen lenni, egy egész erdeje 
emeli az oszlopoknak, mintegy 200 
szám szerint, a mi szintén nem igen kelt 
kedvező benyomást.

A  khán téli palotája előtti négyszögü 
téren áll a jelenlegi khán által épí
tett Medresse Madruhim, melynek csak 
liatvan-hetven hive van. Nem messze 
tőle áll a legfontosabb kbivai medressz, 
a Mahomed Emin (vagy összevonva 
Madamini kháné, mely harmincz éves. 
Egészben véve ez még a legtökeletesebb 
s elég biztos fogalmat nyojt arról, hogy 
minők lehettek a közép-ázsiai medres- 
szék, mielőtt romba dőltek volna.

Khiva öntözése két utón történik, a 
nagyobbik, vagy az Arna forrásból, 
mely a kiszélesített és kimélyitett Oxus 
természetes folyása, és a yap-ok vagy 
csatornák által, melyekkel az egész 
művelés alatt álló föld be van hálózva. 
Kiszámították, hogy a Khiva öntözésére 
használt vízmennyiség egyharmaddal 
több a szükségesnél, mivel a foldmive- 
lők, nem tudván előre, mily vízállása 
lesz az Oxusnak, kimélyitik csator
náikat a száraz évszakra. De mivel a 
víz túlságos bősége is bajnak válhat for
rásává, azért mesterséges tavakat és ár
kokat csinálnak levezetésére. Minden 
évben szükséges a csatornákban két 
lábnyi mélységre meggyűlt iszapot el
takarítani, s ezért augusztusban, ara
tás végeztével, ideiglenes gátakkal 
elzárják a vizet s kitisztítják és megerősítik a 
mederágyat. De míg a csatornákkal ez történik, 
az Arái tóba ömlő természetes arná-k medre 
mind jobban-jobban rongálódik, s a víz mind 
jobban hajlandó a csatornákba venni folyását. 
Ez a körülmény válik egyik okozójává az alsó 
Oxus vidékén oly gyakori folvamágy-változá- 
soknak is.

A H I T .
Képünk a közelebbről Bécsben Gerlach Már

ton kiadásában megjelent «Allegoriák és Jelké
pek* czimü diszmüből van véve, melynek czélja 
a legrégibb időtől kezdve a kepző-müvészet leg
szebb alkotásaiban elszórt mozzanatokat —  úgy 
a díszítő, ornamentál és dekoratív, mint az esz
mei és jelképező vagy képleges művészet köré
ből összeállítani s csoportozatos és áttekinthető 
sorozatban vezetni nem csupán az abban gyö
nyörködni képes művelt közönség, hanem a 
művészi ipar kezelői elébe is, kik abból művé- 
szetökhez ösztönt és eszméket meríthetnek s 
mintákat találhatnak.

hogy az egész képet, akár mint allegó
riát tekintsük a maga jelentésében, 
akár mint műalkotást —  csak a szép 
szempontjából: méltán nevezhetjük 
minden izeben sikerültnek s megragad
tuk az alkalmat, hogy bemutathassuk 
lapunk olvasóinak. __á__ r__

A KALENDÁRIUMOK TÖRTÉNETÉBŐL.
(Folytatás.)

Azt az egyszerű libertinus írnokot, 
kinek 304 évvel Krisztus születése 
előtt sikerült az első kalendáriumot e 
törvénykezési napokról és szünidőkről 
összeállítani, s nyilvánosságra hozta 
az itélőszekek s bíróságok eljárási ide
jét és módját, mely addig a patricziu- 
sok és főpapok titkát képezte, ezen 
érdemeiért a nagy Appius Claudius 
pártfogása utján az egész római pol
gárság bámulatára egyenesen az aedilis 
curulisi méltóságra emelték.

Hanem, különösen a Pontifex Maxi- 
musoknak, a főpapoknak semmikép 
sem tetszett ez a nyilvánosság, s mint
hogy az esztendők interkalálása s az 
őrködés azok felett őket illette meg, 
egy s más ürügy alatt, most kedvez
ményi, majd gyülölségi szempontból 
azok iránt, kik a magistraturát képvi
selték, vagy valamely közvállalat élén 
állottak, az évek ínterkalálását elha
nyagolták, úgy hogy végre maguk sem 
tudták kiismerni magukat a nagy 
khaoszban. Ezért egyszer meghosz- 

szabbitották, máskor megrövidítették tetszé
sük szerint az éveket, s ha látták, hogy 
nem maradt elegendő idő a hátralévő esz
tendőből, minden meg meg nem tartott fá s  és 
nefas vagy ünnepnapok megünnepelésóre, ak
kor mindent az utolsó hónap napjaira szorítot
tak össze, nagy zavart idézvén elő ez által, főleg 
az igazság kiszolgáltatásában. S minthogy az év 
utolsó hónapja akkor januárius volt, a nép kedé
lyesen ezt amens anni confusionis ultimus», a 
zűrzavarok hónapjának nevezte el.

Ju Iíub  Cffisnr végre minden nagyot áttekintő 
lángelméjével a kalendárium reformját is mű
ködési proprammjába foglalta be. De volt is 
miért foglalkoznia az időszámítás nehéz felada
tával, mert az ő idejében már 80 nap volt az 
eltérés a márcziusi éj-napegyenlőségben s az 
emberek csakugyan télben arattak, tavaszszal 
szüreteltek.

Először is tehát azon kezdette meg reform
ját, hogy azon 80 nap különbséget kiegyenlítette 
és a Krisztus előtti 46-dik évet, m ely Róma épí
tése 708-dik évének felelt meg, 80 nappal meg
hosszabbítani, tehát 443 napra tenni rendelte.

A kép, mely előttünk áll, a legmagasb 
nemből való, s itt is a legszebbek egyike.

Az élet tengerén —  íme a kép által érzé- 
kitett allegória értelme —  elsodorva az ártól, 
melynek neve vagy bűn vagy szerencsétlenség, 
az elsülyedés veszélyével küzd az ember s mentő 
csónakot keres; a part távol, nem is látszik ; a 
láthatár fekete s a hullámok vihartól csapkodva 
magasra torlódnak és elboritással, elnyeléssel 
fenyegetik a már aléltan küzködőt. S akkor 
megjelenik a mentő csónak —  a hit. Egy rajta 
álló, fehér ruhába öltözött s kezeivel az egye
nesen álló keresztre, a hit örök jelvényére 
támaszkodó nő áll a csónakban s szelíden és 
szánalommal, hivólag és biztatólag tekint alá a 
babokkal küzködőre. A kereszt fölött pedig, 
mint átható fényű lámpa, ég egy égi csillag.

A környezet: a tenger és az ég — , az em
beri alakok: a küzdő férfi s a mentő nő, mind 
oly igazak, az allegoriai képletben a valóság 
színeit annyira magokon viselők, maga a hullá
mokkal küzdő s már-már elmerülő csolnak is 
a sötetben elvesző öblével s szélén az égi csillag 
ráeső fényének felcsillanásával, oly jelentős —
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Elrendelte továbbá, bog}’ a következő 4ő vagy 
709 év rendes 365 napos esztendő maradjon, 
8 minthogy az alexandriai csillagász, Sosignifs 
számítása szerint a napesztendö épen 365 nap 
és 6 órának felelt meg, minden negyedik esz
tendőt 366 napra szabott Továbbá ediktumot 
adott ki a csillagászatot illetőleg is, —  mert egé
szen más csillagzatok jö te k  fel este mint a 
kalendáriumokban jelölve voltak—  a mit ellen
ségei, kik közt volt Cicero maga is, az öndicsői- 
tés jeléül tüntettek fel így  például Plutarch irja, 
hogy Ccesárnak hibául tulajdonították dicsvágyát 
a kalendárium kijavitása körül tett reformjai
ért s mikor egy szenátor Cicerónak mondván:
• tehát holnap a Lyra fog feljönni* (cras Lyram 
orituram); •és pedig Caesar parancsa következ
tében* feleié reá gúnyosan Cicero. (Et quidem 
ex edictu Ciesaris.)

Tudva van, hogy Caesar aztán a következő 
évben ellenségei gyükai alatt elvérzett. Hanem 
a főpapok, áldozárok ismét nagy hibát követtek 
el, mert az edictumnak azt a kifejezését: (adas
sák minden negyedik évhez* (íjuarto quoque 
detur anno) rosszul értelmezték s a szökőévet 
nem a bevégződött negyedik éven (anno per- 
ac'o), hanem a kezdődő éven (anno incipiente) 
kezdették számítani. így lettek a 712, 715, 718 
stb. szökőévek, a helyett, hogy a 713, 717, 721, 
753 (Krisztus születése) lettek volna azok. Ezt 
a hibát, melyet az áldozárok aietesi hibájának 
(vitium sacerdotalis festinacio) szoktak nevezni, 
Augusztus császár javította ki az által, hogy 12 
évig megtiltotta a szökőévek alkalmazását, s 
761-et, vagyis a Krisztus utáni 8-dik évet ismét 
szökőévvé tette.

A juliánusi rendszer sem volt egészen hiba
mentes, mert a tropikus esztendő nem tesz ki 
egészen 365 napot és 6 órát, tehát a 11 percz- 
nyi különbség 128 év alatt megint közel egy 
egész nappal hosszabbította meg a polgári évet, 
mint kellett volna. Ezen aztán X lII-d ik  Gergely 
pápa segített, elrendelvén, hogy minden 44X) évi 
periódusban 3 szökő év kihagy assék a juliánusi 
kalendáriumokból. Eszerint 1700, 1800, 1000, 
melyek mind szökőévek, mint rendes 365 napos 
esztendők szerepelnek. Ilyen módon 400 polgári 
esztendő és 400 napesztendö csak 2 óra s 30 
perczczel különböznek egymás közt, tehát körül- 
belől 3776 év szükséges, kezdve a számlálást 
Gergely pápa idejétől, 1582-től, hogy megint 
egy nappal hosszabb legyen a polgári esztendő 
a nap esztendejénél, addig pedig, mi elég hosz- 
b z u  idő az emberiség történetében, az sequi- 
noctiumok és napfordulások, solsticiumok, m in
dig igen csekély változással ugyan azon napra 
fognak esni minden évben b nem lesznek kitéve 
észrevehető változásnak.

A  niceai zsinat idejében (325-dik évben 
Kr. u.), mikor az egyház elfogadta a juliánusi 
rendszert, a tavaszi éj nap-egyenlőség márczius 
21-dikére esett és ekkor lett megállapítva, hogy 
husvét mindig a márczius 2 1 -dikét követő hold
tölte utáni vasárnapra essék. Hanem 1257 év 
alatt Gergely pápa fentjelzett reformjáig a 11 
perczből álló időkülönbség a tavaszi éjnap- 
egyenlőséget márczius 11-dikére szöktette elé. 
Ezért Gergely pápa naptára 1582-ben úgy ren- 
deztetett, hogy abban a számlálás október 4-ről 
október 15 éré szökött, tehát 11 nap kiküszöböl- 
tetett az uj naptárból.

Ez előzmények után lássuk a kalendárium 
némely fontosabb följegyzéseit, melyeket már 
rendesen az első lapon fel szoktunk találni.

Látjuk ott először is a korszámítást, mely a 
rendes számítás szerint folyó esztendő, és vala
mely nagyfontossággal biró időszak közti v i
szonyt állapítja meg. így például olvassuk, hogy 
1885 Varró szerint a Kóma alapításától kez
dődő időszámításban a 2638-ik évnek felel meg. 
É6 itt mindjárt az a kérdés támadhat, hogy 
mikép lehetséges ezt a két különböző korsza
kot egymással kifejezni? Ebben a számí
tásban nagy segítségére van a khronologiá- 
nak a csillagászat, mely gyakran szövétne- 
ket nyújt az idők sötétségében, s a történészet 
hibás vagy ellentétes följegyzéseit megvilágítja.

Lássuk például, hogyan lehetett biztosan 
bebizonyítani, hogy a Varró által megállapított 
korszak Róma építésére vonatkozólag, melyet ő 
a hatodik olympiadi 3-dik év végére tesz, épen 
a Krisztus előtti 753. évnek felel meg? Több ut 
▼ezet a feladat megfejtésére, de a legbiztosabb a 
következő:

Polibius, Plutarkh és Thukydides említést 
tesznek egy teljes holdfogyatkozásról, mely Ni-
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ceást, az athenei hadak vezérét Szirakuza ostroma 
alkalmával annyira megrettentette, hogy fel
hagyva az ostrommal, futásban keresett mene
külést, de mind ö, mind katonái s az egész 
athenei hajóraj két napi viaskodás után az 
ellenség kezeire kerültek; és Diodorus hozzá
teszi, hogy ez, a 91-dik Olympiad negyedik évé
ben, vagyis az első Olympiadtól számítva a 
361-dik évben történt. A csillagászati fe ljegy
zésekből utánszámitva kitűnik, hogy az emlitett 
holdfogyatkozás nem U hetett más, mint az, mely 
a Krisztus előtti 413-dik év augusztusának
27-dikére esik, mely Szirakuzára nézve csak
ugyan teljes kellett hogy legyen. E szerint az 
olympiadok kezdő éve a Krisztus előtti idők 
777. (364 -f-413) évére tehető. Következőleg a 
6-ik olympiad 3-ik éve,vagyis Róma eredete nem 
más, mint a Krisztus előtti 751- (771— 23) év 
vége. A mi egyszersmind azt is értésünkre adja, 
hogy a fentirt római év 754 nyarától 753 nya 
ráig terjed, minthogy a görög évek a nyári 
napfordulótól a következő nyárfordulóig szá
míttattak. —  E szerint az év vége, melyet Varró 
mint Kóma építési idejét megnevez, nem lehet 
más mint a Krisztus előtti 753. év tavasza.

Sokáig tanakodtak a khronologusok azon, 
hogy Krisztus urunk születése vájjon a Róma 
építése utáni 753-ik vagy 754-ik évre esik-e? s 
e vita csak az ujabbkori pontosabb számítási 
rendszer alapján döntetett el a 753. év javára. 
Hanem a régieknél nagy volt ebben a tekintetben 
a zavar, a mi legvilágosabban kitűnik Heródes 
királynak azon rendeletéből, hogy ö minden két 
éven alóli csecsemő kardra liányatását paran
csolta meg, mert még a mágusok, kiket a csil
lan Jeruzsálembe vezetett, maguk sem tudták 
neki megjelölni bizonyosan, hogy az a csillag, 
mely a Megváltó születése napján fénylett, az 
egyik vagy másik évben jelent-e meg az égen ?

Fontos följegyzés még, melyet a kalendá
riumokban látunk, a Napkor (cyclus solaris).

Napkör nevet visel azon 2K évet magában 
foglaló periódus, mely a hét napjait a hónap 
napjaival ugyanazon sorrendben vezeti vissza.

A rendes esztendő 365 napból állván, 
52 hetet és egy napot tesz ki. Ha tehát egy bi
zonyos év például csötörtökkel kezdődik, hason
lóan csütörtökkel fog végződni is, és a kö
vetkező év péntekkel fog kezdődni. Ha ez is ren
des esztendő, a harmadik szombattal kezdődik 
s szombattal végződik, de ha a második szökőév 
v o lt : akkor ez szombattal s nem péntekkel vég
ződik és a harmadik év szombat helyett vasár
nappal fog kezdődni. Világos tehát, hogy ha 
minden év rendes esztendő volna, akkor min
den 7 év múlva az ujesztendő első napja vissza
kerülne a hét ugyanazon napjára, s tehát pél
dául 1878-ban és 1885-ben a hét napjai ugyan 
azon sorrendben következnének egymás után.

De a bisextilis évek közbejötté megzavarja 
ezt a sorrendet s minthogy minden szökő évben 
egy nappal előbbre ugrik a következő uj esz
tendő : könnyű átlátni, hogy a fentemlitett sor
rend csakis 7 X  4 =  28 év múlva kerülhet 
vissza.

így például az 1884 bisextilis év volt, ked- 
del kezdődött és keddel fog kezdődni ) 889 is, 
de minthogy ez nem szökőév: a hét napjainak 
ugyanazonossága csak február 28-ikáig fog tar
tani, mely mindkettőben csötörtökre esik, ha
nem azután a rend fölbomlik s márczius 1-je 
1889-ben péntekre fog esni, mig 1884 ben 
szombat napra esett. Hasonlóan 1895 és 1906, 
ezek is keddel fognak kezdődni, de rendes évek 
ezek is; az első szökőév, mely kedd nappal 
kezdődik s ugyanazon sorrenddel folytatódik 
mindvégig mint a most bevégződött 1884-dik 
év, 1912 fog lenni, mely 1884-től épen 28 év 
távolságra van.

És igy a kalendáriumban a (Napkor*-tétel
nek megfelelőleg be szokott íratni azon sor
szám, melyet a folyó év ezen 28 évi cziklusban 
elfoglal.

Mint kiindulási pontot, a Krisztus előtti 
9-dik évet szokták a khronologusok a cziklus 
első esztendejének venni; hogy tehát a folyó 
1885-nek a napköri sorszámát megtaláljuk: 9-et 
hozzá kell adni s az igy talált összeget (1894)
28-al elosztva, a 67 mint hányados a cziklusok 
számát, a fenmaradt különbség, 18 pedig a kere
sett sorszámot fogja adni, úgy a mint ezt be
írva találjuk az 1885 évi naptárakban.

Ezek után lássuk, melyek az arányszámok 
és a holdkulcs, vagyis a hepakták, minthogy 
ezek is az egyházi «komputum» elemei közé
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tartoznak. így nevezik azon szabályok összegét, 
melyek specziáliter husvét napja meghatározá
sára szolgálnak, a melytől minden más mozgó 
ünnepek ideje függ.

(Vége következik.)

KARÁCSONY A TENGEREN.
New-Yorktól Liverpoolig.

n.
A tengeri betegség. Karácaonyest. Matrózok éueke. 
Elhanyagolt őszi szokás. A vihar előjelei. Égő hajó 

éjjel a tengeren. A • Mary ■ naplója.

Pár nap múlva a fedélzet közönsége vala
hogy fogyni kezdett. Eleinte nem is mertük 
volna úgy bizonyosan á llítan i, hogy valaki 
hiányzik, —  inkább csak éreztük, hogy nehányan 
felsőbb parancs következtében lent maradtak a 
kabinokban. Egyes elvétett megjegyzésekből 
azonban megtudtuk, hogy ez és ez a hölgy
• kissé rosszul érzi magát*. Az efféle megjegyzé
sek aztán úgy hatottak a társaságra, mintha 
leforrázták vo lna : arra a gondolatra, hogy a bor
zasztó szörny már megkezdette működését, 
mindnyájan elhallgattak. Kell-e kényesebb álla
pot, mint mikor az ember egy szűkén hatá
rolt területen látja, mint betegednek meg a 
többiek 8 tudja, hogy a ragály pár nap múlva 
majd őt is leszállítja, —  még pedig minden va
lószínűséggel, a kabinába. Akkor aztán a fent- 
maradtak, az ö elkárhozását túlélők, majd ő róla 
fognak oly szánakozó kétségbeeséssel beszélni.

A szörny csakugyan megkezdette műkö
dését. Felütötte főhadiszállását valahol a ka
binok tájékán s egyenként rendelte le magá
hoz az utasokat. Hogy irjam le? Fakó arcz- 
szin, kimeredő szemek, görnyedt testtartás, két
ségbeesett tekintet, melyre a nézőt mintha 
hideg szél legyintene, íme ezen lelki szín
falak mögé rejtőzött el a tengeri betegség 
szörnye. Szegény n ők ! Ok mentek legelőször 
hozzá audiencziára, —  s a vidor, életerős 
fiatal leányok, kik még pár nappal azelőtt 
nevetgélve nézték a szárazföld utolsó köd- 
fátyolát, — 'most beesett, szinevesztett arczczal 
jöttek fel néha nagy ritkán a kabinokból, üre
sen bámultak maguk elé s révedező szemeik 
szinte azt mondották: inkább m eghalni! Még 
ismerőseiket sem akarták vagy tudták megis
merni, s ha megszólították őket, az ember szinte 
megdöbbent arra a nagy változásra, a min e 
pár óra alatt keresztül mentek. Mert a tengeri 
betegség frthatása abban áll, hogy a beteg min
den életkedvét elveszti; szeretne meghalni. E 
tekintetben a legkétségbeejtőbb bajok egyike, 
olyan, a mire gondolni is kellemetlen, —  és íme 
mégis akadt a világon ember (persze német), 
ki Hamburgban egy ily tengeribetegség gyártó 
gépet talált fel, melybe az embernek bele kell
ülni és menten elkezd........ Én azt hiszem, e
férfiú dicséretreméltó törekvéseit úgy lehetne 
legjobban megjutalmazni, ha örökre belezárnák 
a maga gépezetébe; tudom hamar jó l laknék a 
találmányával. Általán véve a tengeri betegség 
nem veszélyes (bár halálesetek már fordultak 
e lő ); némely embernek,— jobban mondva, a 
legtöbbnek hajlandósága van rá, hanem igen 
sokaknál egyedül a hajón való életmód idézi 
azt elő. így p. o. nem lehet csodálni, üa egy 
kubai barátunk, ki mindennap két üveg pezsgőt 
ivott ki, ugyancsak beteg lett s hűségesen elvé
gezve a tengeri betegség által rárótt kötelezettse- 
geket, különben az egész utón aludt, mintha csak 
khloroformirozták volna. De viszont máso
kon, még ha a legelővigyázatosabbak is, a leg
borzasztóbban tölti ki ez a szörny a boszuját: 
igy például volt egy utitárenőnk, ki még a new- 
yorki haven-ban megbetegedett s tizenegy napi 
utunk alatt egyszer sem jött fel a fedélzetre. 
Még Liverpoolban is ájulva vitték ki a partra. 
Tehát mit kell tenni? Mindenekelőtt semmi 
szeszes italt sem inni és nem ülni naphosszat a 
kabin egész sajátszerüen undorító légkörében, 
hanem lehetőleg sokat járni a fedélzeten, —  
különösen viharban. Mert a tengeri beteg kettőt 
vészit el, először mindennapi nyugalmát, másod
szor a tengeri utazás hasonlithatlan kellemeit, 
bájait, melyek egészséges állapotban valóságos 
Árkádiává változtatják át a hajót. Részemről 
legalább mindig sajnáltam, mikor végre partra 
kellett szállanom. Az ember pár nap múlva 
egészen összeforr a társasággal, mely teljesen 
maga magára lévén utalva, százszorta gyorsab-
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bán köti meg a barátságot itt, mint a száraz
földön.

Októberben a hires vihar alkalmával há
romszáz hajót nyeltek el az oczeánok: mi 
deczemberben voltunk s jó l tudtuk, hogy az a 
kegyetlen «szellő* minket is fölkeres. Hanem 
azért karácsonyig szépén teltek a napok. 24-en 
este a fiatalság lement a pazarul díszített sza
lonba, — még a betegek is egészségesek lettek 
—  s egy csinos leány zongorakisérete mellett 
szép angol dalokat énekelt. A szobák köröskörül 
kedves nustletoe és hollyval voltak bevonva, 
melyek szerény örökzöld leveleikkel oly ottho- 
niasan mosolyogtak mindenkire. Az édes dalla- 
níí?̂ ‘.. fölhangzottak a fedélzetre s a szalonból 
kiözönlő fény barátságosan világította meg a 
szélben suvitő kötélzetet. Egy pár a viharnak 
neki öltözött hajós szomortian nézett le a bol
dogokra, . . .  hisz tán ő is lehetne oly vigan ott
hon . . .  de hát hol az otthon ? Hol van az ő ott
hona? Ott, a hol a szél oly vadul sivit; a haj
szák röpködnek... s a szegény hajós szomo
rúan nézett végig a sötét oczeánon. —  A  Smo- 
kmg-roomban az urak komolyabb dolgokkal 
foglalkoztak; ők nem érzelegtek, hanem kár
tyázván, nyúzták egymást éjfélig.

Másnap reggel mindenünnen fölhangzott a 
• boldog karácsony!» «Merry christmas! merry 
christmas!» —  s az ünnepiesen öltözött társa- 
ság ünnepies, de azért vidor arczczal üdvözölte 
egymást. Csak a lilaszin orrú ur volt elégedet
len. • Botrányos eljárású, mormogá, —  «ime tel
jesen eltérnek az ősi szokásoktól.. Ö tudniillik 
azt vette zokon, hogy angol hagyomány szerint 
nem akasztottak fel a szalonban egy mistletoe- 
csokrot, mely arra jogosítja fel a férfiakat, hogy 
minden alatta elmenő leányt megcsókoljanak.
A lilaszin orrú ur bánatosan nézett a csinos leá- 
nyokra, kik betegségükben sápadt arczukkal 
es kedves mosolyaikkal liatszorta szebben néz
tek ki, mint különben. Hanem nem ö volt ám 
az egyedüli, ki ily bánatos érdeklődéssel visel
tetett irántunk........ott volt a gyémántkeres
kedő, a koloradói bányász, —  ez is, az is, —  én 
is teljesen egyetértettem velük. Az egész Smo- 
king-room elszomorodott a lilaszin orrú ur nyi
latkozatára. Hisz nem is csoda, —  azok a lányok 
oly kedvesen ültek ott, —  s aztán illik is az ősi 
hagyományokat tiszteletben tartani.

A matrózok, szintén ünnepiesen öltözve, 
ejöttek a szalonba s helyet foglaltak az aszta

lok körül, hol a kapitány isteni tiszteletet tar
tott. Megható volt a barna, kémény, viharedzett 
arczu hajósokat látni, a mint durva kezeikbe 
véve az imádságos könyvet, ájtatosan együtt 
enekeltek a kapitánynyal. Akár csak Ulysse 
Butin valamelyik képét látta volna az ember.
S a szalon-utasok legkevésbbé sem húzódtak 
felre ezektől az egyszerű kék inges emberektől 
ellenkezőleg egy könyvből énekeltek velük, 
meg lévén győződve róla, hogy isten előtt mind
nyájan egyformák. S ez szép vonás az angolok
nál és amerikaiaknál.

Nehány perez múlva már fölhangzott a 
fedélzeten a boát swain sípjának a hangja s a 
szegény tengerészek a rövid szünet után ismét 
a kötelekhez nyúltak.

Almom szakadozott volt, —  különböző ké
pek váltakoztak abban; párszor homályosan azt 
is ereztem vagy álmodtam, hogy valaki kilök a 
kabin kis fekhelyéről. Éreztem, hogy valami 
nincs rendén, —  hogy valami hiányzik, —  és 
folebredtem.

Igen, hiányzott valami, —  az a monoton, 
egyhangú zene, mely este oly édesen visz be az 
alom birodalmába s reggel oly üdén vezet ki 
Morpheus karcai közül. A gép megállt, s a hajó 
erősen lihegett ide s tova. Kívül sürgés-forgás 
érthetetlen szóbeszéd, sietség: ugyan mi baj 
lehet? Fölkeltem, de valaki úgy a falhoz vágott 
s onnan az ágy alá, hogy előttem azonnal tisz
tán állott, hogy mért állt meg a hajó.

Az ég ólmos, szürke felhőkkel vala fedve, s 
a reggeli halovány fényben sötét alakok jártak a 
fedélzeten. A nap már meg akart volna születni, 
de az eget oly konok fellegóriásak párnázták ki* 
hogy az embernek minden reménye oda lett. 
vége a karácsonyi szép napoknak! Deczember 
^fc-ika igen rosszul kezdődött. —  Egy pár utas 
kiket a sötétségtől alig lehetett fölismerni, egv 
távcsovon a tenger egy pontja felé nézett, me
lyen kis piros világ volt észrevehető. Ezért állott 
meg hát a hajó ! A  távcsövén át tisztán ktvehet-

tűk, hogy az a piros világ —  tűz s egy kis hajó 
fedélzetén ég. Két törött árbocz, és egy roncsolt 
ormánysudár; bizonyosan valami sülyedő hajó. 
Kapitányunk óvatosan haladt előre, nehogy 
a hullámok a .Scythiának. lódítsák a sze
rencsétlen jármüvet. Jó idő múltán hajónk 
már oly közel jutott hozzá, hogy kive- 
hettük annak alakját. Schooner volt, még 
pedig a nagyobb fajtából, hanem teljesen össze- 
roncsolva. Előárbocza teteje hiányzott, mig a 
második, a főárbocz, töben volt kitörve. Ormány- 
sudárja, mely tudvalevőleg a vitorlás hajóknál 
elkerülhetlenül szükséges, szilánkokra vala ha
logatva s csak egy pár rongyos vitorlaczafat 
lógott le róla. De a tűz hatalmasan lobogott, 
mintegy jeléül annak, hogy a szegény schooner 
már a végét jáija.

A  mint hogy úgy is volt.
Ez alatt az idő még jobban beborult; a le

vegő nehéz és fojtó vala, mig az eget az a furcsa, 
vészes szürkeség lepte el, mely vihar előtt szo
kott mutatkozni. A lomha álomszin hullámok 
nehezen csapkodták a Scythia oldalát, de bizo
nyos türelmetlenséggel, mintegy éreztetve, hogy 
valami jönni fog. Mikor már csak pár száz öl- 
nyire voltunk a schoonertól, kapitányunk kezébe 
vette a szócsövet.

—  Who are you? (kik vagytok?) —  kérdé. 
Vie are in distress. Schooner .M ary. St.

Johns. (Bajban vagyunk, Schoner .M ary. St. 
Johnéból) —  felelt egy erőteljes hang az idegen 
hajóról, melyen több alak jelent meg.

What do you want? (Mit akartok?) —  
kérdé kapitányunk folytatólagosan.

Can you give us a tor ? —  kérdé viszont 
az erős hangú férfi. —  (Az említett tengerész
kifejezés azt jelenti, hogy képes volna-e a Scy
thia kapitánya a roncsolt hajót a Scythia után 
kötni és magával vontatni.)

—  No. (Nem.)
A többi hangot el-elkapta a szél, hanem 

annyit mégis megtudhattunk, hogy a beszéd 
eredménye az lett, hogy kapitányunk elrendelte 
az egyik mellékcsolnak leeresztését.

Ekkor már mindenki a fedélzeten volt.
Az utasok álmosan dideregtek a rácsozat

nál : a matrózok ellenben ép olyanok voltak 
mint különben ; hallgatagok, de gyorsak és szí
vósak. Neki láttak a munkának, melynél még a 
czingár pinczérekből álló frakkos banda is se
gédkezett, úgy nézvén ki a markos tengerészek 
mellett, mint egy sereg összeázott esernyő.
A  .M ary. ez alatt ott hánykolódott mellettünk: 
most már tisztán kivehettük az a lakját; lehetett 
úgy hatvan láb hosszú. Pár pillanat múlva a 
csolnak már a légben függött (ezt gyakorláskép 
minden ut előtt megteszik a kikötőben) s egy 
tiszt vezénylete alatt tizenkét markos tengerész 
beleszállott. Valamennyi kaucsuk - felöltőben 
volt. A kapitány szavára leeresztették a csolna- 
kot a már türelmetlenebbül zajlani kezdő ten
g e re  >' a tiszt a kormánynál foglalt helyet, mig 
a többiek parafa-életmentőt véve magukra (ilyen 
minden kabinban kettő van) evezőt ragadtak 
kezeikbe s leoldották a csigákat. Mikor a csolnak 
a vízre került, a hullámok őrült tánezba ragad
ták. A tengerészek, nehogy a nagy hajóhoz vá
gódjék. evezőiket tárták ki védelmül. Hanem 
mindjárt az első hullámcsapásnál egy evező fog
piszkálóként szilánkokra tört Amozgó vizhegyek 
magukhoz kwpták a csolnakot és mintegy gúnyo
san hajigáiták át egymásnak. Valóban csodával 
határos, hogy el nem sülyedt, —  néha oly őrül
ten ragadta el az áradat valami 30— 40 öles hul
lámvölgybe, hogy az ember szinte összeborzadt.
A  tengerészek úgy dolgoztak, mint valami gép, 
s a csolnak maga egy- száz lábú vízi bogárhoz 
hasonlított, mely csápjaival szabályosan dolgo
zott. Hosszas küzdelem után elérték a «Maryt*. 
Hogy itt mi történt, azt nem lehetett tudni, csak 
azt már messziről kivettük, hogy a csolnak hét 
hajótöröttel és egy pár zsákkal jön  vissza. A
• M «ry » kapitánya remegő kezekkel kapta meg 
a kötelhágcsót és mászott fö l; társai és a matró
zók követték mind egy szálig; utoljára csak a 
vitorlamester maradt a csolnakban. Ezalatt a 
láthatár erősen besötétedett s csak közvetlenül a 
tenger fölött húzódott végig egy vérpiros esik; a 
■ white caps», a fehér sipkák, vagyis a fehér hab
foltok vészesen mutatkoztak a sötét oczeánon.
A kapitány, ki aggodalmasan pillantgatott a lát
határ vérpiros csíkjára, sürgette a csolnak fel
húzását. Hanem ez nehezen ment, s a vitorla
mester nem tudta a két csigát egyszerre beakasz
tani a ladikba, mely, ha ez nem egyszerre tör-
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tenik,egy kötélen függne, s menthetetlenül elme
rül a türelmetlen hullámokban. Végre a kapitány 
jelt adott a vitorlamesternek a feljövetelre. M i
kor a fáradt matróz felmászott, a tengerészek és 
pinezérek eleresztették a kötelet s a csolnuk 
a matrózok ruháival s a hajótöröttek összes 
megmentett holmijával, melyek a zsákokba vo l
tak behányva, a hullámok martalékává lett. 
A Scythia elindult s a ladik az idegenek összes 
pénzével, távcsöveivel, puskáival és restantiái- 
val lassan vonult el a közénk tóduló hullámok
rnöge---- Hja, vihar készült s a kapitány nem
degálhatott tovább. A csolnak s a Mary las
sanként eltűntek a nagy vizhegyek mögött s az 
utóbbinak roncsolt árboczait oly fény világí
totta meg, melyet csak vihar előtt lá tn i___

Egy rongyos, kopott, szánalomra méltó 
csoport, —  hét kimerült alak állott a fedélze
ten, melyre kíváncsian tolongtunk föl. A leg
többnek be volt kötve a keze, de az összefagyott 
ujjak eleven sebeikkel azért ijesztően tűntek 
elő. Mind szép szálas legény volt, négy közülök 
a kapitány fia, egy annak sógora: a hetedik egy 
matróz volt. A kapitányt, ki egyszerű hajós em
ber vala, Jabez Buttlernek hívták. Egy rossz 
kabát takarta testét s hosszú szárú csizmák 
fedték lábait. Mintha most is látnám kellemes 
arczát, azt az őszbe csavarodott hajat s azokat 
a becsületes szemeket, melyek könyezve ta
padtak a sötét láthatár ama pontjára, a hol 
hajója eltűnt, —  s azzal együtt annyi, annyi 
reménye! Történetük igen szomorú; novem
ber 24-én, tehát több mint egy hónappal 
feltaláltatásuk előtt indultak el a ntw-found- 
landi SL Johnéból, hogy a közeli Green- 
Bay-ba gabonát szállítsanak. Útközben vihar 
érte őkets hajójuk árboczai pár nap rnuha 
már kitörtek; a «Mary» pedig maga még decz. 
8-ika előtt teljesen menetkeptelenné lett, mi 
igen fontos körülmény, mivel biztosítása csak 
decz. J5-én járt le. Hó, szél, vihar es jég
eső sújtotta őket, s az utóbbi időben már mind- 
nyájan összefagyva hevertek a kabinban. Csak a 
kapitány legidősebb fiának, —  ki egyszersmind 
a .M ary. kormányosa íb  volt, —  volt még 
annyi lelki ereje, hogy tüzet rakjon, mely csak
ugyan meg is mentette őket. Sok hajóval talál
koztak, de ezek közül egyik sem vette, vagy nem 
akarta észre venni őket. Igen fontos volt rájuk 
nézve Buttler hajónaplója, melyet fia vezetett s 
a mely hivatva volt a biztosítótársaságnál szó
szólójuk lenni. Később, mikor már nagy bará
tokká lettünk a kapitánynyal, elkértem tőle a 
kabátja zsebében őrzott kopott könyvet, melvlw 
a legkorrektebb helyesírással voltak az adatok 
napról-napra bevezetve, egyszerűen, —  meg
ható egyszerűen. Tartalmát lemásoltam • —  iuv 
kezdődik :

N ő t. A  *M a ry » Schooner naplója flu q ) 
ot. Jolim tól Grtenbayiti.

Csütörtök, nov. '24. Elhagytuk St. Johnst. 
Gyönge szél; egy órányira kivontattuk hajón
kat dél felé. A szél csakhamar erősbödött Egy 
óra hosszá'g mentünk K. É. K -nek  s aztán 
E. E. K. felé vettük utunkat sürü hózivatar kö
zepette. Sz. Ferencz fokán meghallottuk a kör- 
kűrtöt, még pedig délután négy órakor. Ekkor 
Ny. D. Ny.-i irányt vettünk s a szél erősbödté- 
vel bevontuk az elővitorlát (főre sail) és kettős 
fogást tettünk rajta (donble reefed it), ugyanezt 
cselekedtük a fővitorlánál (main sail). Majd iá
mét fölhuztuk az elővitorlát s egyes fogást tet
tünk a felső vitorlán (stay sail). Később ugyan
ezt a fővitorlával együtt felvontuk. Nyolcz- 
kor este megpillantottuk a baccalieni világító 
tornyot.

Péntek h o c . 2 ő . Két órakor reggel írvöníre 
szél támadt Ny. E. Ny. felől, melyre mi éjszak
nak fordultunk. Virradatkor a szél iránya felől 
(leeward) egy vitorlát láttunk; egy másikat pe
dig a szel irányában (windward). Heggel nyolca
kor megláttuk a Bonarista-fokot s délnyugatra 
menve, mikor 10 méternyire voltunk tőle, fogást 
tettünk az elővitorlán. Déli tizenkettőkor a szél 
íranya megváltozott s az E. Ny. felől jövő  nagy 
hullámok (heavy sea) eltörték az ormunysiulárt 
(jib). Megpróbáltuk kijavítani, hanem a nö
vekvő hullámok meggátolának ebbtn. tatalm á
nak tartva, erős É. Ny.-i szélroham lepett meg.
Négykor igyekeztünk.......  megállani Catalinu
előtt, hanem a vihar kitörte az előárboczot Mi 
St. Johns felé fordultunk vissza, de mialatt a 
tört árboczot elhordtuk, a fővitorla megrepedt. 
Kudját biztosítani akartuk, de mielőtt a mun
kát bevégezhettük volna, az eltört. Mialatt a
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fővitorlát bevontuk, a rúd egyik emberünket 
veszélyesen megsebezte. Fedél alá vittük (ez a 
kormányos volt) s aztán megmentettük a (fővi
torla) rudat 8 a fövitorláu magán kettős fogást 
tettunk. Mialatt az első árbocz tetejéről leszed
tük a szerszámot, a kapitány leüttetett lábáról 
s aztán a rácsozathoz Bujtatott. Két oldalbordája 
eltört. Egy vitorlát oda erősítettünk afőárbocz 
tetejéhez 8 biztosítottuk.*

Aztán megkezdődnek szenvedéseik; —  a 
napló szerint 27-én már vésztüzet raktak, 28-án 
hózivatar lepi meg őket; deczember 2-án a felső 
vitorla megreped, 3-án már ki kell az egész fő- 
árboczot vágni, —  s be kell a szivattyúkat á llí
tani, —  6-án vizük fogyni kezd és egy ökröt le- 
ölnek, 10-én erős hózivatar lepi meg őket, 11-én 
nagy vihar dühöng s a hajóba erősen tódul be a 
viz ; 15-én köd és hó, 17-én egy Clipper schoo- 
nert és 18-án egy gőzöst látnak. Végre 25-én 
heavy sea mellett egy barque-ot (legnagyobb faja 
a vitorlás hajónak) vesznek észre; reménytele
nül integetnek neki, persze hiába. A napló e
szavakkal végződ ik : « ------- és a hajóba még a
szokottnál is több viz tolult bele», — jeleül an-

igv érintkezhetünk egymással vagy a parti állomá
sokkal.

* Egy élez hatása. I. Lipót osztrák császár 
| egyszer a mezítlábas barátok zárdáját nézve meg, a

kápolnában 8z. Jákob álmát ábrázoló oltárképén 
gyönyörködött s tréfásan kérdé a barátoktól: « Hogyan 
történhetik, hpgv az angyalok itt fáradságosan mász
nak a lajtorján, holott szárnyaik vannak s kényel
mesen lerepülhetnének?* A barátok megzavarodva 
hallgattak; ekkor egy fiatal noviczius lépett elő. b 
erősen szeme közé nézve a császárnak, igy szólt:
• Bocsásson meg felséged, az angyalok szárnyai való
színűleg vedlésben vannak*. A császár kedélyesen 
nevetett, sokáig beszélgetett a fi-ital emberrel s csak
hamar kinevezte őt udvari szónoknak. E í ifjúból vált 
a később oly híres szónok, Abraham a Santa Clara.

* Sirah Bernhardt közelebb Sirdou hires uj 
darabjának, • Thoodorának* előadásakor egész híven 
utánoztatta e császámŐ Rivennábin levő mozaik
képp látható ruháját. Kékszatinból készült a ruha 
aranya zegélylyel. rajta zafír- és smaragd-tollas pávák
kal, melyeknek rubinszemeik voltak. A ruha 3200 
forintba kerüli de az eredetit Theodora állítólag egv 
millió 200,000 forint költséggel készíttette. Sarah 
Bernhardt e ruhát akkor viseli, midőa mint császárnő 
megy a czirkusba.

sek alatt levő helyen azonban már előbb erős konyha
só-oldattal készült tintával valami feleletet írunk, 
mely igen egyszerűen igen vagy nem is lehet. A pa
pirt ezután levélalakban összehajtjuk, borítékba 
teszszük, oly módon, hogy a pecsét a konyhasó ol
dattal irt válaszra jusson. A  pecsét viaszt egy darabig 
hagyjuk a boritokon égni, hogy a forróság következ
tében az előbb láthntlan irás láthatóvá legyen. Ekkor 
kinyitjuk a borítékot, s a kénlés alatt mindenki cso
dálkozására ott fogjuk találni a feleletet.

* Láthatlan vattát készítenek most Angliában 
a fül számára. Különösen ftilbajok miatt ugyanis 
husszinú vattát dugnak a fülbe, melyet kívülről alig 
lehet észrevenni, de azért orvosszerekkel is telíthető.

111 Nagy belföldi tavat fedezett fel Kanadában 
a quebeci földrajzi társaság által Bignell vezetése 
mellett kiküldött expodiczió. Hét napon át hajóztak 
e tavon, mélység méréseket eszközölve s igen számos 
öblöt s szép s/igeteket találtak, de bár 120 angol 
mérföld utat tettek meg, az egész tavat nem kutat
hatták át, úgy hogv az valószínűleg sokkal nagyobb. 
A tóban tömérdek hal van, partjain sok prémes állat 
s a környék erdős, részben mivelliető. Az expediczió 
egy része már letelepedett a tó partján, hogy további 
kutatásokat tegyen s már is beszélnek arról, hogy 
Quebectől idáig vasutat vigyenek. Mondják, hogy a

nak, hogy a szerencsétlen *Mary» már a végit 
járta, mikor mi föltaláltuk.

Kapitányunk igen szívesen látta a hajó
törötteket s szeretet* jeléül Buttlerre mindjárt 
rá is adta a maga kabátját, melyet ez, ámbár 
kétezer is belefért volna, igen boldogan viselt. 
Néha mi is becsaltuk Buttlert a szalonba s szi
varozó mellett kellemesen beszélgettünk kiállott 
szenvedéseiről. P e k Ar  G y u l a .

EGYVELEG.
* A  telefon használata a tenger és föld alatt az 

eddigi kísérletek szerint nagyon korlátolt. A tenger- 
alatti kábeleket telefonul íegfelebb 40— 50 angol 
mérföldre lehet használni, földalatti huzaloknál pe
dig a szót 12 angol mérföldnyi távolságban már alig 
lehet megérteni. A levegőben azonban a messze- 
beszélés mind nagyobb térre teljed. Drezda és Berlin 
közt most állítják fel a huzalt. Bell Grahnm, az egyik 
feltaláló, most oly kísérleteket tesz, melyek által a 
hajók egymással huzal nélkül is telefonozhatnak oly 
módon, hogy a huzal végét a tengerbe bocsátják s a 
hang közvetítését a vizre bízzák. Igaz, hogy a kísér
letek eddig alig 2 kilométer távolságra sikerültek, de 
mivel az eszközök tökéletlenek voltak, nem lehetet
len, hogy jövőben nagyobb távolságban levő hajók is

*' A  kholera-ragály az olasz hatóságoknak több 
mint 910,000 forint direkt kiadást okozott. A veszte
ség természetesen még nagyobb az emberhalál s az 
üzletpangás miatt; magából a touristák kimaradá
sából eredt kárt körülbelől tizenöt millió forintra 
teszik.

* Több mint tízezer viruló rózsával ékítette 
fel a híres new-yorki milliomos, Aster Vilmos a házi 
kápolnává alakított képtárt és fogadó termeit leányá
nak nov. 18-án történt lakodalma alkalmával. 
A menyasszonynak szánt adományok egy teremben 
voltak kiállítva, s egy oldalt csupán ékszerek foglal
tak el.

* A  pipázást az utczákon, mint a neveletlen
ség jelét, melyet önhitt angolok honosítottak meg, 
San-Franciskóban egész komolyan üldözni kezdik.

c A  jé g  karneválünnepét ez évben Montreal
ban (Kanada) különös fénynyel akarják megülni. 
Egy nagy jégből készült palotában történeti és allegó
ria! tableauxo-k lesznek, melyek a kanadai életmódot 
különböző korszakokban ábrázolják.

* A  karok éa vállak csiszolása is hozzá
tartozik már némely new-yorki szépség báli készüle
teihez. Először rózsavízzel kenik be a testrészeket, az
után hideg cream alkalmaztatik reájok. Egy negyed
órái száradás után flanellel megdörzsölik s azután 
port hintenek a testre, úgy hogy az egész mintegy 
kifényesítettnek látszik.

* Varázslevél. Közönséges tintával felírunk 
egy darab papírra egy vagy több kérdést. A kérdé-

Hudson-öböl-társaság ismerte e nagy tavat, azonban 
monopoliuma biztosítása érdekében titokban tartotta 
tudomását.

* New-Torkban a hideg téli idő miatt a híres 
egvházi szónok, dr. Talmage templomát számos ház
zal telefon utján kötötték össze, hogy az áhitatoe- 
kodók ne hütsék meg magukat. A kegyes példát 
most több amerikai városban akarják utánozni.

’ Furcsa szerkezetű hidat akarnak építeni 
Londonban a Themzén át, a Tower mellett, hol e 
folyó már nagyon széles s a hol régen a viz alatt 
alagutat használtak. A hid 880 láb hosszú s 50 láb 
Bzéles lesz, de hogy a legnagyobb hajók is kényelme
sen közlekedhessenek alatta: a hid középeő részét 
úgy tervezik, hogy az nehány másodpercz alatt 
hidraulikus gépek segítségével magasba emelhető 
legyen. E gépeket két toronyban helyezik el. A hid 
építési költségét 7‘/i millió forintra teszik, tervezője 
Jones Horácz.

* Sör-kiállítás is lesz már Bicsbon, ápril ha
vában rendezik.

* A  japán nőket újabban a távíró-hivataloknál 
alkalmazzák, a mi igen jelentékeny újítás a keleti 
nőkre nézve.

*  125,000 frtot, tehát valóban mesés összeget 
ajánlottak fel Hamond volt galambkereskedőnek
• St. Gátién nevű lováért, mely a legutóbbi Derby- 
versenyben győzött. Hamond azonban nem akar meg
válni híres lovától.
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nemi magyarsagnak »  legyen legalább látszata, 
ü előtte pedig csak a mohácsi csatában elesett 
szerencsetlen Lajos király alatt voltok magyar 
udvari ünnepélyek s azóta soha.

Albrecht főherczeg az abszolutizmus evei
ben tartott nehány « udvari bált* a budai királvi 
palotában. Akkor még nádori palotának nevez
tek ezt. De ezeknek az udvari báloknak semmi
ben se volt magyar jellege. A magvar nyelv, 
m apar zene^ magyar öltöny, magvár tán'cz ki 
volt tiltva. Ha nem egyenes rendelet szülte is 
•i tilalmat, a szokás hozta azt magával. A  papok, 
katonák szokott egyenruhájukban voltak; a vá
rosi, egyetemi, birói es hivatalnoki notabilitá- 

pedig az egész Európára kiterjedő fekete 
egyenruhában: a frakkban. Az alkotmányos fő 1 
és kozepnemesseg távol vo lt; vármegyék se vol- 1

es magvar testörsegevel s az udvari szolgák es 
csendőrök nagy seregevei.

Miben magyar tehát a magyar udvari bál ?
Először is ott vannak a főlépcsőn a magvar 

koronaőrök. Aczéldiszitésü skarlátvörös egyen
ruhában. aczélsisakkal, sárga csizmával és ala- 
barddal. Igazságos Mátyás király szabta meg ezt 
az egyenruhát, melyet aG7-iki kiegyezés ébresz
tett fel sok százados álmából.

, Azután ott van a magyar diszöltönv, melv 
nem veszté el soha és sehol udvari képességéi 
se a diplomacziaban, se a katonaságnal, se az 
udvarnál. De kiment divatból a nőknél, a főpa
poknál, a minisztériumnál, a bitóknál es ügyvé
deknél, valamint az országgyűlésnél is. Ezek 
tagjai 1848-ig nemzeti ruhálmn végezték a köz
dolgokat es nyilvános mulatságokat. Igaz hony

a dolmánt, a salavárit es a papucsot, c$ak fezük 
maradt meg speczialitás gyanánt. Lengjelek 
meg vannak, de lengyel diplomaták már nin
csenek. Bismarck diplomácziai öltönynyé tette 
a katonai egyenruhát s Am lrótny urői is 
minden diplomácziai összejövetelnél honved- 
ezredesi vagy később tábornoki ruháját ö l
tötte fel. S mintán ő felségének különös elő
szeretete van a katonai egyenruha iránt, a ma
gyar miniszterek, mágnások és képviselők is. ha 
szabadságolt állományn honvédek vagy kato
nák. katonai egyenruhában elennek meg az 
udvarnál.

A magyar díszruhának van egy nagy elő
nye udvari és hiúsági szempontból. S ez czifra- 
sága. A sok ékszer, zsinór, paszománt es vitez- 
kötes mellett nem tűnik föl a r<rdt k es keresz-
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MAGYAR UDVARI BÁLOK.
Irta EÖ TVÖ S K Á R O LY .

Van-e magyar királyi udvar vagy nincs, s 
ha van, olyan-e az, a minőnek kellene len n i: e 
kérdést sokszor fölvetették már a kis politiku
sok, de rá sohase feleltek meg a nagy politiku
sok. Hogy magyar udvari bálok csakugyan van
nak, a fölött nem lehet kétség, miután csak 
január 7-én is volt egy.

De nem régóta vannak. Oly magyar udvari 
bálokat, melyeken a király es királyné is jelen 
van, csak a kiegyezés óta, csak 1867 óta isme
rünk. Azután fel kell mennünk Mária Teréziáig 
ki megengedte, hogy a bécsi udvari bálokban

tok a megjelent nehány loj ális mágnás a maga 
dmzoltonyevel nagy kisebbsegben maradt s csak 
ugj tunt fel, mint a régi korra emlékeztető fur
csa czifraság.

A mostani udvari bálok, akár Budapesten, 
akar Becsben tartatnak, sok tekintetben egyen
lők. Maga a fejedelmi ház szabja meg a bálok 
jellemet es különösségéit. A  fejedelmi ház pedig 
se magyar se német, se cseh, se lengyel, hanem 
Aű'bsburgu Spanyol es franczia udvari szokások, 
kibővítve nemet császári reminiszczencziákkal, s 
nem, magyar külsőségekkel, képezik az udvari 
balok jelleget. A habsburgi császárságot látjuk 
az udvart, bálban a maga császári udvarának 
méltóságaival, tisztjeivel, kosztümjeivel, arcier

a nők már regebben elszoktak tóle. Az ország
gyűlés tagja, ma csak a király jelenléteben öltik 
fel a magyar ruhát
. Köztudomású, hogy Mária Terezia emelte 

vissza ősi jogaiba —  mint szokás mondani — 
a magyar díszruhát. S ezóta főrendeink meg
tartják ezt a kulkövetségeknél is. A diplomaták
nak sajátságos egyenruhájuk van, mely csaknem 
egyenlő az angolok, francziák, nemetek, olaszok 
oroszok es osztrákoknál, valamint a kisebb 
észak, allamok diplomatáinál is. Sajátságos es 
ránk néz ve epen nem hizelgő, hogy- csak a ma 
gyár, a lengyel es a török diplomaták tartják meg 
os nemzeti öltönyüket a diplomácziában. De 
a torokok is elhapyták'már a turbánt, a kaftánt,
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tek hiánya. Az európai szárazföld egyéb udvar- 
képes embereihez képest a magyaroknak arány
lag oly kevés rendjelük van, hogy ők egyszerű 
fekete ruhában az osztrákok és külföldiek mel
lett igen egyhangú feketén néznének ki. Ezt az 
észrevételt meg íb tették 1873-ban a világkiállí
tási jury tagjai, midőn Szlávi/ miniszterelnök 
számukra estélyt rendezett s midőn itta magya
rok frakkban egyszerűen, a jury-tagok pedig 
fölrendjelezve jelentek meg. A díszruha czifra- 
sága segít e bajon —  látszólag és messziről 
nézve. Az igazi udvari ember természetesen 
azért azonnal észreveszi a rendjelek hiányát, 
miután ez a rendjelektt nézi első sorban s 
udvarlását ehhez szabja.

A magyar udvari bálok specziálitása 1867 
óta a magyar zene a ezigánvnyal és a magyar 
táncz is.

Régebben, kivált az erdélyi fejedelmi ud
varnál, a fáklyatáncz, a vánkostáncz s a három
száz nzce'iy asszon fi táncza voltak a magyar 
tánczok. A két első játékos táncz volt, az utóbbi 
egy kissé hasonlított a toborzóhoz, a verbunkos 
tánczhoz. Ezek azonban már a múlt században 
kimentek a divatból. Nemzeti tánczunk e szá
zad első felében csak három volt. Egyik a to- 
borzó, a katonák számára; másik a csárdás, a 
parasztok számára, s harmadik az (indáitló, mely 
hangulatos és festői táncz volt, s melyből az 
ötvenes évek végén a különböző palotás tánczo- 
kat csinálták. A csárdást báró IVenckheim Béla 
es társai tették szalontánczczá a 40-es években.

A királyi és nádori udvar mind e tánczokat 
nem fogadta el, nem tette udvarképesse. A  szá
zad elejétől fogva a menuet, a kottilon, a quad- 
rille, a polka és a keringő voltak az udvari bá
lok tánczai. Az elsőt • minet* név alatt ősemk 
is szerették, de már e század elején az udvarnál 
kiment a divatból. A  fiizértánczot —  kotillont —  
az 1825-iki országgyűlés alatt tánczolták őseink 
először a nádori udvari bálokon. De az ország
gyűlési ifjúság nem igen szerette, gúnynéven 
elnevezték pulykatáncznak. Ennek volt leg
nagyobb mestere Zsedényi Ede, akkor még 
Pfnnrischmid névvel —  a nádor által 1827. feb
ruár 27-én Pozsonyban, a főrendek palotájában 
tartott nagy udvari bálon. Sokszor is évődtek e 
miatt az öreg urral az utóbbi években fiatal 
törvényhozó társai, midőn rettenetesen elhanya
golt czinikus öltözetét szemügyre vették. A len
gyelke, a keringő és a franczia négyes udvari 
tánczok maradtak mind máig.

De azzá lön 1867 óta a csárdás is. E táncz 
azonban a mai fővárosi és vidéki tánczvigal- 
makban meglehetősen elromlott. Az igazi csár
dás se nem oly gyors, se nem oly tipegös és 
reszketős, mint a hogy ma tánczolják. Ezen ja 
vítani kellene.

Sajátságos, hogy a czigány-bandát volta- 
képen nem a magyar udvar, hanem a porosz 
udvar tette udvarképesse. A  porosz trónörökös 
ugyanis egykor Bécsben czigányzenét hallván, 
ezt nagyon megszerette s a schleswig-holsteini 
háborúban Peczek Hugót, egy hegedülni jó l tudó 
magyar gyalogsági századost kérdezte meg, hogy 
össze tudna-e állítani a Dánia ellen küzdő ma
gyar ezredekből egy czigány-bandát? Peczek 
százados kísérletet tett és csakugyan összehozott 
valami kilencz muzsikust. Távirati utón rendel
tek hegedűt sípot, bőgőt, czimbalmot Pestről s 
a százados alig pár hét alatt begyakorlá baka- 
cigányait, a kik azután a trónörökös mellett 
maradtak az egész hadjárat alatt, elvitte őket 
Berlinbe is s játszatott velük Vilmos király előtt, 
a ki még akkor nem volt olyan ősz, és Binmarck 
„lőtt, a ki még akkor nem volt olyan herczeg —  
mint most. Ez huszonegy év előtt történt s pár 
év múlva, 1867-ben, már udvarképes volt a czi- 
gány a budai királyi várban is.

Magyar diszöltönyben lengyelkét, füzértán- 
ozot, keringőt tánczolni nem lehet. Toborzót és 
palotást, de még a csárdást is —  természetesen 
a régi divatut— jó l lehet. Azonban sűrű tömeg
ben nem, miután a kardot és kalpagot kézben 
kell tartani. Sőt a valódi magyar táncz mellé 
csakis díszruha való. Táncz, zene és öltöny közt 
összhangnak kell lenni s a lassú csárdásnak és 
andalgónakkomoly méltósága szinte megkívánja 
a díszruhát. A  régi nádori udvari bálokon szin
tén díszruhában kellett megjelenni, de a meg
hívóra följegyezték, hogy a ki tánczolni akar: 
frakkot öltsön.

E bálokon azonban nem egyszer történt, 
hogy az urak a kalpagot, mentét és kardot letet
ték b úgy tánczolták keringőt. Kell bizonyos

gyakorlat hozzá, nehogy a tánczos a sarkantyú
val összemetélje először saját csizmáját, másod
szor a tánczosnők öltönyeit.

A  nádori udvari báloknak —  kivált régeb
ben —  volt még egy magyar speezialitásuk, tud
niillik a kartya. Pozsonyban, a főrendek palotá
jában, hol az udvari bálok és estélyek szoktak 
tartatni, két terem volt a kártyázók számára be
rendezve. Igen nagyban elvo lt terjedve a ichist, 
mely a bécsi kongresszus után jutott el ha
zánkba, es a tarokk, mely régebben is ismeretes 
volt. Ezeket játszották leginkább. A mostani 
udvari bálokban ezekről természetesen szó se 
lehet. Még helyiség sem volna hozzá, de a ki
rályi család jelenlétében nem is lehetnek oly 
patriarkhálisok a szokások, mint József nádor 
alatt.

A crrde és buffct, a mit őseink czirkelnek 
és kredencznck neveztek, csak olyan most is, 
mint régebben volt. Azzal a különbséggel, hogy 
a haza vinni való bonbonok, czukorkák és 
sütemények lassanként kimennek a divatból s 
nem tölthetik meg a menték zsebjeit és ujjait s 
a kalpagok fityegöit.

A JANUÁR 7-DIKI UDVARI BÁL.
A farsang fényesen kezdődött. A  vigalmak sorát 

január 7-ikén az udvarnál tartott bál nyitotta meg. 
A királyi páron kivül részt vett abban a trónörökös
pár is és az uralkodó család több tagja. Meghívást 
nyertek az országgyűlés két házának összes tagjai, 
két képviselő kivételével, kik bűnvádi eljárás alatt 
állanak. A főméltóságok, a miniszterek, az arisztokrá- 
czia, a katonai előkelőségek, konzulok, teljes szám
ban voltak képviselve. Csak a főpapság hiányzott. 
Az egyházi rendből egyedül a pap-képviselők jelen
tek meg. A többiek még előtte való nap kimentették 
magokat az udvarmesteri hivatalnál.

József főherczeg és Koburg herczeg nejökkel 
együtt vettek részt az estélyen. Pozsonyból meg
érkezett Frigyes főherczeg is, nejével, Izabella fő- 
herczegnővel.

A  felvonulás a királyi váriakba már esti 7 óra
kor megkezdődött, s a kocsik folytonos lánczolata 
csak lassú lépésben tudott előre haladni. Nagy tömeg 
állt a várba fölvezető utakon, kivált pedig a palota 
környékén.

A bálnak tündöklő képe volt. Viseletben a ma
gyar öltöny uralkodott; csak szórványosan lehetett 
látni frakkot; leginkább a szász képviselők öltöztek 
igy. Sok volt az egyenruha is. Nyolcz órakor már 
együtt volt a meghívottak nagy része.

A fényes társaságnak jelentékeny részét nők 
tették, kik közül számosat ezúttal először mutattak 
be a királynénak és királynak. A bemutatás a mel
lékteremben történt. Az udvar megjelenése kilenczed- 
fél órára volt kitűzve, de ez némi késedelmet okozott 
egy kellemetlen eset miatt. Ugyanis egy fiatal gróf, 
kinek neje nem udvarképes, tévedésből —  hason
nevű rokona családja számára kiállított meghívót 
kapva meg, nejével együtt megjelent a bálon. A grófné 
nem találhatott egyetlen egy ismerőst sem a meg
jelent hölgyek között. Sok kellemetlen t megbeszélés• 
után a föudvarmesteri hivatal egy tisztviselője fel- 
szólitá a grófot, hogy nejét, ki legfeljebb csak téve
désből kaphatott a bálra meghívót, vezesse ki tüstént 
a teremből. A gróf halotteápadtan, reszketve az izga
tottságtól engedelmeskedett. Az esetet nem igen 
vették észre, de a mágnáskörökben kínos feltűnést 
okozott az. A fiatal gróf később újra megjelent a te
remben s a tévedés okát magyaráztatta meg ma
gának.

A király a királynét karöltve vezetve lépett be ; 
közvetlen utána a trónörökös nejével, József főher
czeg nejével. Frigyes főherczeg nejével és Koburg 
herczeg nejével.

A királyi udvar a terem egyik szélén foglalt lie- 
Ivet. A pamlagon a királyné ült, kihez b. Nopcsa a 
főúri világ hölgyeit cerclehez vezette. A királyné 
mellett a trónörökösné, Klotild főherczegnő, Izabella 
főlierczegné ültek, kik, mig a királyné cerclet tartott, 
csak egymás közt beszélgettek. A király feltűnő jó 
kedvben volt. A hölgyek közül többekkel beszél
getett.

A  királyi udvar megérkezte után a bál rögtön 
kezdetét vette. Az első táncz keringő volt. Utána 
négyes, mit 20 pár tánczolt. Két zenekar játszta a 
tánczdarabokat: egy katonai és Berkes Lajos zene
kara.

A táncz közben az udvar minden megjelent 
tagja megszólításokkal tüntette ki a jelenlevőket, kik 
közül hosszabb megszólításban részesültek : Andrássy 
Gyula gr.. Tisza Kálmán, Apponyi Albert gr., Feste
tich Tasziló gróf. a megjelent konzulok, az egyes 
miniszterek. Feltűnően hosszasan beszélt a király 
a hónát bánnal. Károlyi Pista gróffal, Teleki Samu 
gróffal a trónörökös mulatott hosszasabban.

Mig a király a hölgyekkel cerclet tartott, a tnm- 
örökös hosszabb ideig beszelt Tisza Kálmánnal, majd 
Festetich Tasziló. Kálnoky. Széchenyi Pál és Káro
lyi Tibor grófokkal, azután Jókaival és egyes főbb 
tisztekkel. Frigyes főherczeg a társaságba elegyedett 
és az arisztokráczia számos tagjával társalgott; Jitzsef 
főherczeg és Koburg herczeg ama körben maradtak, 
rnelv az udvar körül alakult.

A mágnások közül nagy érdeket keltett ]• este- 
tich Tasziló gróf, ki Mária Terézia korabeli fényes 
magyar ruhában jelent meg, mit még a gróf nagy 
atyja viselt. A  knlpagon egy dniga ékszer van, mely 
Mária Terézia ajándéka. A trónörökös, mihelyt meg 
látta Festetich Tasziló grófot, rögtön hozzá sietett s 
megdicsérte a gróf érdekes diszöltönyét, melynek 
történetét figyelmesen hallgatta végig.

A királyné az első négyest követő polka után 
eltávozott; több hölgynek panaszkodott távozása 
előtt csekély főfájásról. Az udvar elkísérte a király
nét, de aztán ismét visszajött, s ekkor a trónörökösné 
s a főherczegasszonyok tartottak cerclet.

A trónörökösné Szapáry István gróf, Pestraegye 
főispánja által hivatta azokat, kikkel beszélni óhaj
tott. Első volt ezek közt a horvát bán, s utána mind
járt Apponyi Albert gróf; majd Tisza Kálmán, az 
Andrássvak, a fiatal Pálffy Miklós herczeg, Kemény 
János báró, stb.

Klotild főherczegnének és Koburg herczegné- 
nek Andrássy Aladár gróf mutatott be egyeseket, 
mialatt IzaM la  főlierczegné a tánczban vett részt, 
mely ezután még a csárdás után újra négyesből, ke
ringőbői és füzértánczból állott. A füzértáncz alatt 
a hölgyeknek gyönyörű virágbokrétákat osztottak 
szét. A  király nem egyszer tett megjegyzést a virág
csokrokkal eihalmozott hölgyekre.

Időközben a gazdag buffet is megnyílt, oda 
vonzva a nem tánczolók nagy részét. A trónörökös 
kétezer is bejött a buffetbe, hangosan mondva : « Itt 
aztán kellemes lenni, ha az embernek melege és ét
vágya van. • A nagy teremben szünet nélkül szolgál
tak frissítővel, minek az uralgó nagy meleg miatt 
meglehetős kelete volt.

A füzértáncz befejeztével veget ért a bál. A ki
rály a trónörökösnével, a trónörökös Klotild főher- 
czegnővel, József főherczeg Izabella főlierczegnővel, 
Frigyes főherczeg Koburg herczegnŐvel karöltve 
hagvták el a termet.

' S ezzel a bálnak vége lett. A megjelentek nagy 
része hiába várta a szokásos, szép formájú czukrokat, 
azok az idén kimaradtak ; bár a .rendes, czukrokból 
s pezsgőből volt elég, a ki nem fogyhatásig. Éjfél 
után a zajosan hazarobogó kocsik verték fel álmuk
ból Budapest békés lakóit.

P U S Z T Á N .

Wagner Sándor rajza.

Nyári hőségben, midőn a tanyák feketéllő 
füstje alant gomolyg, mintha lomhán akarna 
végig heveredni a levegőben, a birkanyáj széle- 
dezve kóstolgatja a száraz füvet s meg megnyi- 
korg a kutgém fája a perzselő nap sütésében: 
ismeretlen vidéken, idegen ég alatt honnan veszi 
magát az a két torul metszett alak, teljes fölszere 
lésben, még a szűr is hátukon, mintha rájok 
nézve nem is volna a napnak heve, a déli suga
raknak melege? Vagy tán még egy kissé na
gyobb «hőség# űzi őket arról felől, a merről jö t
tek ? Meglehet, mert legalább az egyiknek hóka 
lova horkolva bicczenti meg a fejét a fáradságtól, 
mig a másik, veszélyt sejtve, türelmetlenül kapá
lózik a rövid megállásra, melyre kénytelenek, 
hogy megkérdezzék a gyanútlan bojtárfiut, merre 
hamarabb az ut. A  nagy figyelemből, melylyel 
az útbaigazítást hallgatják, kitűnik, hogy ő 
kelmök aligha rossz fát nem tettek a tűzre s 
most a perzekutor a nyomukban, s ha mihama
rabb biztos helyre nem érnek, lesz hadd el hadd. 
így is leolvasható különben arczukról a szegény
legénység keserveB kenyere. A  büszke, daczos 
és megviselt vonások, a katonás tartás és he
gyesre pödrött bajusz bizony mind nem a jámbor 
szántóvető emberre vallanak.

Mindezt nehány vonással árulja el Wugner 
Sándor, Münchenben élő kitűnő festő hazánk
fia művészi ecsetje, mely a puszták életének 
oly beható ismerője, mint ezt már korábbi 
festményein is ’ volt alkalma széles e világnak 
tapasztalni. A látszólag oly mindennapi, oly 
semmitmondó jelenetben egy egész lefolyt drá
mát tár fel a művész ónja a legkerekdedebb 
hangulatossággal, és a legszabatosabb jellem 
zéssel. Ugyanazok a tőrülmetszett, eredeti ma
gyar népalakok, melyeket már a debreczeni 
ménesről festett képében, s más hasontárgyu 
genre-kepeiben oly jó  ismerősökként üdvözöl
tünk Wagnernél.
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OSZTOZKODÁS AFRIKA PARTJAIN.

OSZTOZKODÁS AFRIKA. PARTJAIN.
(Térképünkhöz.)

Afrika az ó-világhoz tartozik; azonban mig 
Amerikát, az uj világrészt, nehány gyakorlati
lag egészen hasznavehetetlen északsarki részen 
kivül, csakhamar fölfedezése után szétdarabol
ták egymás közt az európaiak s ma már oly rész 
is kevés van, minő az Amazon folyó felső része 
vagy Patagonia, hol az európaiak uralma inkább 
csak névleges : az ó-világhoz tartozó Afrikából 
az osztozkodó európaiak mindeddig keveset vet
tek el b az a pár európai birtok, mely nem
csak a tengerpartra terjed, hanem kissé befelé 
is, mint a francziáké Algírban s az angoloké 
és boéroké a Fokföldön, meglehetős uj keletű 
foglaláson alapszik. Vannak ugyan Afrika más 
részeiben a portugáloknak meglehetősen kiter
jedt s a fölfedezések után rögtön okkupáit te
rületei, de e birtokok inkább névlegesek s igen 
csekély kivétellel csak a partvidékre terjed
nek ki.

Úgy látszik, mintha korunkban e tekintet- 
bengyökeres változás következnék s egy világtör
ténelmi fontosságú esemény: az európai népek 
osztozkodása a nagy Afrika területén állana 
küszöbön. Valóban minden jel oda mutat, 
mintha azóta, hogy Stanley megtette hires útját 
a (sötét világrészen keresztül* s utána vagy 
vele egyidejűleg egész sereg utazó járta be e 
világrésznek minden vidékét, úgy hogy ma már 
aránylag kevés egészen ismeretlen terület van 
itt: az európaiak sokkal jobban vonzódnának e 
földrész kincsei után, mint azelőtt, midőn a 
tengerparton, a nagyrészt kopár, vízhiányban 
szenvedő, de a mellett rekkenő meleget s euró
pai emberre gyilkoló hatású lázakat ter
jesztő tengerparton kivül még mit sem is
mertek. S a mire a kapzsi, itt-ott már túl
népesedésben, de csaknem átalában gyáripari 
túltermelésben szenvedő európai egyszer vágya
kozik, azt bizonynyal el is éri. Száz meg száz 
m illió néger lesz rövid idő alatt az európaiak 
alattvalója s közel van az idő, midőn Afrikában 
is minden terület valamely rendezett es pol
gáriasodon állam alkatrésze lesz.

E tekintetben Afrika jóval előbb állott már 
ezelőtt is Amerikánál. Az indiánok nagyresze 
vadászattal és halászattal foglalkozó nomád nép 
volt, Afrika lakosai ellenben csaknem átalában 
földművelők, kik rendezett községekben, sőt 
itt-ott nagyobb államokban is éltek. Esznkon 
Egy iptom es Murokkó eléggé ismeretesek s ma 
már mindenki tud a zauzibári szultán államá
ról is. Mindezekben már bizonyos műveltség és 
rendezett társadalmi viszonyok találhatók fel. 
Az ujabb utazók azonban meglepetéssel láttak 
a sötét földrész bensejében is meglehetős mü
veit s na^v kiterjedésű néger államokat, minők 
Ugunda, hol Mtéza, a *Néger Napoleon* ural
kodik, továbbá a nagy Cs id-tó környékén Burnu, 
60,000 lakosságú Kuka nevű fővárosával, Ba- 
i'irmi, a sokotoi császárság, Libéria néger köz
társaság a nyugati parton, stb. Mindamellett 
Afrika nagyobb része uratlan jószág, azaz sem 
rendezett államterülethez, sem európai birtok
hoz nem tartozik, mivel az európaiak inkább 
csak telepeket (faktoriák) tartottak fenn eddig a 
partokon.

Az európaiak osztozkodási hajlamát ko
runkban több esemény mozdította elő. Legelő
ször a francziák tuniszi hadjárata, melynek kö
vetkeztében Tunisz ma már tényleg Franczia- 
ország hatósága alatt á l l ; az angolok hadjárata 
a zuluk s a máhdi ellen. Sokkal fontosabb volt 
Stanley törekvése, hogy a Kongót megnyitja az 
európai kereskedelem számára; e törekvés, 
melyet a belga király által alapított •nemzet
közi afrikai társasági pártfogolt, hozta létre a 
szabad Kongó államot, mely épen most van 
alakulóban, h már eddig igen tekintélyes 
számú —  közel 50 —  gyarmata van a Kongo 
torkolatától az egyenlítőig, sőt egy pár a kö
zépafrikai tóvidékekig. Ez hozta létre továbbá 
a francziák terjeszkedését is különösen Brazza 
gróf vezetése alatt Közép-Afrikában s ez oly 
sikerrel lörtént, hogy ma már Afrika nyugoti 
partjának középrészé, melyet tíz évvel ezelőtt a 
szoros értelemben vett partvonalon kivül alig 
ismertek, európai birtoknak tekinthető. A  leg
hatalmasabb ok volt azonban a németek beavat
kozása, kik Dél-Afrikában Angra Pequena öböl 
környékén s a másik oldalon Santa Lucia öböl 
táján nagy területeket okkupáitok, az egyenlítőn

felül Kamerun mellett fekvő kereskedelmi tele
peket állami jellegüekké tettek s állítólag a 
zauzibári szultán bnodalmát is védnökségük alá 
akarják venni. E német gyarmatok zajos alaku
lása folytán terjeszkednek most napról napra a 
francziák és angolok Nyűgöt Afrika oly helyein, 
hol eddig csak kereskedelmi telepeik voltak; a 
portugálok is mozogni kezdenek, az olaszok is 
okkuptáltak egy kis területet a Vörös-tenger kö
zelében s a francziák Madagaszkár elfoglalása 
után ohajtoznak.

Afrika partvidéke 16,718 angol mérföldre 
terjed. Ebből (Egyiptom, Tripolis, Marokko és 
Zanzibar6000 mérfö'ddel hosszabb partvidékkel) 
még mindig 10,057 mérföld jut nem európai 
birtokokra. A francziák :Í339, az angolok £017, 
a portugálok I9í>0 mérfölddel, a németek £70, 
az olaszok 40, a spanyolok 35 mérfölddel szere
pelnek s végre a holland eredetű boerek ben- 
földi birtokaikat most igyekeznek a partig ter
jeszteni s valósziuü, hogy a Kongo-állam is meg
nyer egy kis partvonalat, mely által a kül
világ számára nyitva lesz. E viszonyok rövid 
idő alatt bizonyosan átalakulnak s az a közel 
3000 mérföldnyi hosszú partvonal a guineai öböl 
mellett, melyen ma még többnyire kereske
delmi telepek állanak a benszülöttek országai 
(Dahomey császárság, Asanti terület) s a füg
getlen törzsek területe mellett, jövőre bizo
nyosan európai nemzetek hatalma vagy véd
nöksége alatt álló testületekké osztotik meg 
s nyugoton Egyiptom és Abisszinia határaitól 
egész Zanzibarig szintén több európai birtok 
fog keletkezni. S ha az európai népek egyszer a 
Kongo mellett s a közép-afrikai tó-vidéken szi
lárd állást foglalnak s a tervezett vasutakat ki
építik : hatalmukat bizonyosan tovább is kiter
jesztik befelé. Mindez már a közel jövőben meg
történhetik s nagyon valószínű, hogy a £000-ik 
év bekövetkezése előtt egész Afrika önálló 
országokra fog oszolni, melyeknek legnagyobb 
részében európaiak viselik a vezérszerepet 
E  nagy átalakulás bizonynyal világtörténelmi 
fontosságú esemény lesz s ezért nem tartottuk 
feleslegesnek e mel lekelt térképen a jelen át
alakulási folyamat kezdetén levő állapotot 
olvasóinknak bemutatni.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Magyar díszítő styl. Ilyen cziratt. közérdekű 

munka jelent meg, mely épen most. —  mikor a 
hazai műipar pártolását, de egyszersmind a műipar 
magyaros stylben, népies motívumokból való fejlesz
tését annyira hangoztatják, —  alkalomszeröleg is 
jött. s valószínűleg hatni is fog. A közoktatásügyi 
minisztérium segélyezése mellett műiparosok, ipar
és polgári iskolák, tanító- és tanitónő-képző intéze
tek. valamint középtanodák használatára irta és 
rajzolta Hutzka József sepsi-szentgyörgyi rajztanár. 
A nagy negyedrét-alaku művet díszesen állította ki 
a Dentsch-féle műintézet Budapesten. Első iveit 
Huszka tanár fejtegetése foglalja el a magyar dí
szítő stylrőL

• Midőn évekkel ezelőtt — irja —  magyar dí
szítő modorunk anyagát kezdtem gyűjteni, minde
nekelőtt bejártam az eredetiségekben igen gazdag, s 
így nemzeti díszítő modorunk megismerhetésére is 
legtöbb anyagot igérő Székelyföldet. A székelyföldi 
anyagot s az időközben megnyílt 1881. évi orsz. nő- 
iparkiáilitásnak, majd a későbbi kolozsvári ipar kiál
lításnak tárgyait összevetve, meggyőződtem, hogy 
kerek Magyarországon megvolt még a múlt század
ban is a nemzeti díszítő modor, s hogy főbb vonásai
ban az egész hazában ugyanazon ismertető jelekkel 
bírt, bár az egves díszítő részek alkalmazásában 
némi helyi eltérés mutatkozik.

• Erdélynek XVII. és XVIII. századi teljes ön
állósága iparművészeti téren a többi Magyarországtól 
némileg elütő, egyöntetű fejlődést eszközölt, miért 
is a közelmúlt századok magyar díszítő modorának 
megismerhetésére Erdélyben kereslető a legmegbíz
hatóbb anyag.

• A jelenben közzétett l-ső rész ezért inkább 
csak Erdélynek s különösen )egmagyarabb része a 
Székelyföldnek műiparczikkeiről gyűjtött formákat 
nyújt bár az egyes virágok némely alakjainak meg
értésére és a köztük levő rokonság kimutatására 
számos nem Erdélyből vett formát is fel kellett 
használnom, miáltal azonban az egész országban 
mutatkozó azonos karakter is szemlélhetővé lett.

• Erdélylyel, s az általa képviselt múlttal szem
ben díszítő modorunkban az idők folytán beállott 
szembeötlőbb változást, a jelent Magyarország egyéb 
vidékeinek s különösen a nagy magvar Alföldnek a 
múlttól sok tekintetben elütő népies modora kép
viseli. •

Már a szöveg között is számos csinos illasztrá- 
cziót találunk, a melyek közül egyet mai számunk-
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bán be is mutatunk. Ezenkívül még ötven nagy lap 
következik diszitményi rajzokkal, gazdag változatos
ságban. Ezek a házi bútorokról, cserépedényekről, fali 
czifraságokról, szűrökről, ruhákról, hímzésekről, ki
varrásokról, csipkékről,*szerszámokról, vannak má
solva, és a hol kell, színes nyomásban visszatükrözve. 
A metszvényeket Morelli vésője készítette. Sok százra 
megy e díszítési motívumok száma, s komponálásra 
nagyon alkalmas anyagot nyújtanak, valamint női kézi 
munkám is fölötte változatos mintákat. Némelyek 
régi kori emlékek másai, ismét mások ujabb koriak, 
tehát a gyűjtemény változatossága e tekintetben is 
nagy és érdekes, tulipános ládák virágaitól, a kapu
félfákra vésni szokott czirádáktól kezdve a finom 
hímzésig. Kívánatos, hogy minél jobban elteijedje- 
nek, mert valóban a hazai iparnak gazdag támoga
tást és határozott njjmutatást nyújtanak a magva
ros és eredeti formákra. A nagy diszmű ára 12 frt.

Balog István költeményei. Egy eddig ismeret
len vagy csak alig ismert iró egyszerre egész kötet köl
teménynyel lép a világ elé, melyek azonban kétségbe
vonhatatlan jeleit mutatják a tehetségnek. Nem csak 
a verselésben való gyakorlatosság, de a költemények 
közül soknak a belértéke is igazolja ez ítéletet. Külö
nösen sikerült darabokat találunk az egyszerű nép
dal-formában írottak és az érzelmes családi költemé
nyek között. Megható bensőséggel nyilatkozik az 
apja és anyja iránti szeretet s az anyja halála fölötti 
bánat az «Az én szüleim* czimmel kezdődő cziklns- 
ban, melynek egyik darabját mai számunkban be
mutatjuk. Az eszmélkedő hangot is sikerül néha elta
lálnia, ámbár ahhoz nincs még mindenütt megfelelő 
ereje. Kevésbbé sikerülnek a humoros kísérletek; 
legkevésbbé pedig a nagyobbacska elbeszélő költe
mények, mint a «Falu helye*, <Baaafája. czimü, 
tatárjárás s törökvilág korabeli mondái beszélyek, 
melyekben egy-két sikerült leiró részlet akad ugyan, 
de sem kompoziczió, sem az elbeszélés egyéb kellé
keiből semmi. S legkevésbbé még ezek közt is a 
■ Bangó Bálint, első éneke. Arany Bolond Istók töre
dékének e felettébb gyarló utánzása. Kisebb, bal- 
ladaszerü alkotásai közt jóval sikerültebbeket talá
lunk, pl. a «Halotti nász>* (melyben csak azt nem 
tudjuk, ki ölte meg a lány kedvesét ? sejtjük, hogy 
tán a gőgös szülők tétették el láb alól), vagy a
• Dobozi harangozó*. Szóval, az uj név reményger- 
jesztőleg lép föl s idővel még többel s jobbal fogja 
igazolhatni a hozzá kötött várakozásokat. Akkor 
majd remélhetőleg eredetisége is megszabadul remi- 
niszczencziáitól, a minőkkel most még gyakran talál
kozunk is pl. a .Meddő órákban. (47 1.) Aranyra, a
• Sápadt asszonyban* (53 1.) Bérangerre stb. A. 162 
lapra terjedő igen csinos kiállítású kötet Nádor Kál
mán kiadásában jelent meg s ára 1 frt 20 kr.

Petőfi Sándor élete versekben, irta Mátray 
I-ajos, kiadja Nagy-Szombatban Winter Zsigmond. 
Igénytelen kis —  24 lapra terjedő —  füzetke 
mely csak a ponyvái termékekkel kíván versenyezni 
—  s épen ebből a szempontból érdemel dicséretet.
A szerző egyszerű, parasztos, néhol nagyon is gyönge, 
néhol ismét neki-neki lendülő versekben beszéli el 
Petófi viszontagos életét. Gyermekkorán mulatoz 
legtovább s itt valóban csinos részlet, a mint a ter
mészet benyomásait festi gyermeki kedélyére.
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Eszes fiúvá lett, szerette a könyvet;
Sokat el-elnézte égen a felhőket 
Keletről nyugatra a hogy jönnek mennek.
Úgy szeretett volna ő is menni velek;
Végtelen halárral a nagy rónaságot 
A rezgő, lebegő, csalfa délibábot;
A hullámzó vetést, a virágos rétet,
A csárdát, a hová utas ritkán téved,
Elnézte a m Miest, a nyájat, a juhászt.
Annyiszor ha%atta fűben a fnrulyást.
S a mikor elhagyta, oda csúszott szépen:
• Fújjon el még egyet — igen szépen kérem.*
Ha a csendes tájon vihar vonult által,
Bémitően dörgőtt sújtott villámmal.
Nem rettent a gyermek, nézett a villámba;
Már ekkor meglátszott, nem lesz holmi gyáva I

Népiesnek elég jó  a mint a költőt pályája tető
pontján rajzolja:

Nem is beszéltek most senkiről csak róla, 
Dicsőségét a liir szanaszéjjel hordta.
8i ő , hogy megköszönje a hirt;. dicsőséget, 
Meg-mogirt időnkint egy Alföldi, képet,
A • ( sárda romjait, bedült tetejével,
A száguldó betyárt rettegett hírével.
Annyi igazsággal, olyan mély érzéssel,
Olyan magyarosan, oly elevenséggel,
Hogy szinte azt várjuk, ugyan mikor kél fel 
Egy egy alak s nekünk ugyan mit beszél e l !

Ha a • Betyárt- festi s szilaj paripáját,
A  melynek a szél sem éri el a nyomát,
A hamis csapiamét, furfangos diákot,
S hol vigadoznak a jó kedvű huszárok:
Szinte előttünk van, annyi benn az élet,
Nem győzi eléggé szóval’ a dicséret!
Dalait e honban mindenütt dalolják,
Jó kedvű legények, deli szép leánykák!
• János vitézébeu. e tündér mesében,
Kukoricza Jancsi s Iluska képében,
Úgy festi tündérhont s a jó magyar né|>et!
Soha ennél kedvesb és ragyogóbb képet!

A nagyon is egyszerű kiállítású füzetke ára 
nincs rá jegyezve, a mi hiba. kivált ilyen fajta mun
káknál. melyeket vásári ponyván kell terjeszteni.

A képzőművészeti társulat albumlapjai.
A képzőművészeti társulat most küldözi szét tagjai 
számára az 1885-ikí évre szóló díszes albumlapokat, 
összesen hármat. Az egvik Wagner Sándor ismert 
debreezeni csikósversenyét ábrázolja és a bécsi föld
rajzi intézetben készült fénymetazet; a másik kisebb 
lap Lucidel Miklós női arczképe az országos képtár
ból, Eis8enhardt J. metszésében. Legbecsesebb azon
ban a nagy műlap: Munkácsy Mihály műterme, az 
eredeti olajfestmény után Koepping C. művészi kivi
telű rézkarcza. Mind a három műlap a bécsi sokszo
rosító intézet műterméből került ki.

Az akadémiai értekezésekből a következő 
füzetek jelentek meg; ..4 reflexir ét raJláserkölcsi 
elem a költészetbe«>. Szász Béla levelező tag székfog
lalója. Ara 30 kr. —  ,A  belriszonyratfok használata 
a magyarban*, dr. Kunos Ignácztól és dr. Munkácsi 
Bernáttól. Megszerezhető 50 krért. — .Adalék PUn- 
nmia történetéhez Antonius Pius korában>, Hampel 
József értekezése. Ara 20 kr. —  .Erdély katonai 
redereje a tizennyolczailik században., irta Jakab 
Elek levelező tag, s kapható 60 krért. —  Végre 
Tóth Lőrincznek « Zsíróra György  fölött tartott 
emlekbeszede, melynek ára 20 kr.

Folyóiratok. A «Hazánk. történelmi közlöny 
melyet Abaíi Lajos és Szokoly Victor gonddal szer
kesztenek, deczemberi füzetében dr. Jancsó Benedek 
•Kölcsey Ferencz megyei tisztviselősége. czim alatt 
szolgáltat ujabb adatokat, Melczer István pedig az 
1836-iki országgyűlés történetéhez. Szokoly Viktor 
közreadja Kossuthnak 1849. okt. 8-án Viddinben irt
• megbízó levelét*, melv gr. Guyon Rikhárd tábornok
hoz van intézve s melyben a tábornokot nevezi ki 
itthon maradt családja gondnokául. Abafi Lajos
• A magyar emigráczió történetéhez* czikkében a 
szabadságharcz nehány szereplőjének levelét közli • 
id. Szinnyei József folytatja oly sok érdekes korraizi 
vonást tartalmazó naplóját 1848—49-ből. Ivánvi Ist
ván szintén folytatást ád .A  tiszai határőrvidék*-ről 
irt dolgozatából, Torma Károlvtól .Rette-ri György 
emlékiratai*-ból, Borbély Sámueltől .Egy gúnyvers. 
ohasható a Hóra*világból. Bo tárczarovat fejezi be a 
füzetet, melynek áru 60 krajczár. —  Az • Unqarische 
R e c w  deczemberi számának közleményeiből meg
említjük hogy Ábel Jenőnek egyik irodalomtörténeti 
dolgozatát közli fordításban, a bártfai színészet 15. 
és 16. századbeli állapotáról; Heinrich Gusztáv Sepp 
nemet tímárnak magyarellenes könyve ellen folytat 
polémiát. Közölve van ezeken kivüí a Görgei Arthur 
érdekeben kiadott •Nvilatkozvánv. s ismertetve a

minisei- jelentése a hazai tanügvnek 
1883-üci állapotáról. -  A . Pfnlologiai Köziöny. 
már kiadta januári füzetét. Főbb czikkei ezek:
• Teljes és nem teljes szótövek a magyarban., Hun- 
falyy Páltól ; •Ptolotmeosmik hazánkra vonatkozó 
térképéi., Frohlich Róberttól; .Adalékok a XV I—
AVII. századi elbeszélő költészetünk irodalmához., 
Nagy- Sándortól; -Avult-ág a magyar nyelvben., 
Tun Mészáros Istvántól; ezenkívül könwismer- 
tetősek t fordítások , vegyesek,könvvészet.

Előfizetési fölhívások. Kassav Adolf Buda
pesten megrendelési iveket adott ki .A  protestánsok 
hatasMadt szabályozó II. József-féle nvilt parancs és 
a későbbi törvények, czimü kézikönyvére, melv a 
protestáns házasságokra vonatkozó összes törvénye- 
két tárgyalja. Megrendelhető szerzőnél iuivilá?- 
utcza 6- az.) 60 krjával. -  Mezei virágok czimü 
verses kötetre nyit előfizetést Perénvi Kálmán, kinek 
költeményeiből lapunk is közölt. A február hóban 
megjelenő kötet előfizetési ám 2 frt. s ez összeg 
szerző nevére, koronaherczeg utcza 16. szára alá 
czi tűzendő.

A  műcsarnokban a legközelebbi napokban 
Olt-on Charles hírneves franczia művésznek kolosszá
lis művét, a «Két nővér, czimü festményt fogják ki- 
állítani, ügyancsak Girontól .Parisíenne. czimen 
egy női arczkép is ki lesz állítva. Max Gábrielnek 

; Vero„mk* kendője, czimü festménye több más 
műyel fogja kiegészíteni e tárlat foglalatját 

Többek közt Spányi Béla néhány kiváló tájfestménv- 
nyel, Telepy Károly, Brodszky Sándor. Molnár Jó
zsef, Parlagin- \;!ma (néhány csendélettel), Paczka 
Ferencz, Greguss Imre, Pállik Béla, Pataky László 
Valentinv János es még többen a képek egész sorá-

KÖZINTÉZETEK ÉS  EGYLETEK.
A m. tud. akadémia január 5-íkén kettős ülést 

tartott. Először összes ülés volt. lhnler Tivadar el
nöklete alatt, ki az ujévben először összegyűlt tago
kat röviden üdvözölte. Aztán Gyulai Pál előteijesz- 
tette az akadémiai pályázatokra beérkezett műveket. 
Az összes ülés után az első osztály ülésezett Hunfalvy 
Pál elnöklete alatt. Ennek tárgyát két nyelvészeti 
fejtegetés képezte.

Szarnia Gábor értekezését a *czápa* szóról ifj. 
Szinnyey József olvasta föl. Szarvas felsorolja, hogy 
a czapa, czápa szó sokféle értelemben fordul elő a 
légibb mag\ar iratokban; mig a nagv tengeri halat 
csak e század eleje óta nevezik czápának. Hosszasan 
nyomozva a szó eredete után, a német .Zappe* szó- 
bán véli föltalálni e szó eredeti alakját. Zappe ripa* 
csos bőrt. kordovánt jelent. Innen a magvarban a
• czapaval bontott kard* bőrrel bevont kardot tesz 
a .czapa pohár* ripacsos. varkocsospoharat; .czapa 
dinnye, pedig kérges héjú dinnyét. A tengeri halra 
is kerges bőrre miatt juthatott az elnevezés. —  Volf 
György olvasott föl ezután egy hosszabb polémiából 
részleteket. A polémia Asbóth Oszkárnak az akadé
miai kiadtok közt a .Nyelvtudományi közlemények, 
legutóbbi füzeteben megjelent közleményére vonat
kozik, mely azt fejtegetvén, hogy a szláv szavakból 
mily sok van átveve magyarba a keresztény vallási 
gyakorlatba, ebből arra a következtetésre jut, hogy 
a csehek Iiirdették Magyarországon először a keresz- 
teny vallást. Megjegyzi azonban, hogy e szavak az 
ó-szlá\ nyelvből valók, a cseh nyelvnek semmi nyoma 
a magyarban. Mégis azt állítja, hogy- a magyarokat 
a csehek tanították írni es olvasni, s erre bizonyíté
kul azt hozza föl, hogy a cseh helyesírásban szintén 
8 betűvel uják a sziszegő sz hangot, mint a régibb 
magyar okiratokban is. Volf ezt az állítást czáfolja, 
s kimutatja, hogy abban az időben voltaképen még 
cseh írás nem is volt, s hogy a magyarok az olaszok- 

taf  lrni ?■ olvasni, még pedig a felső olasz - 
országi (velenczei) olaszoktól, lak az * betűt most is 
selypítve ejtik k i; tőlük vették a gy hangot is mert 
a velenczei olasz most is használja ezt. például 
giorno helyett gyorno-t mond.

Az 1884-ben lejárt akadémiai pályázatok.
A m. tud. akadémián az év utolsó napján többféle 
pályázat határideje jár le. A beérkezett művekről a 
jan. .Viki ülésen tettek jelentést. Ezek a következők :

, ÍP'óf Teleki-féle drámai jutalomra, melyre az 
idén csak tiszta vígjátékok pályázhatnak, tizenöt mű 
erkezett ; czimeik: .Reformátorok-. .A  vörös orr.
• A tudosok*. .Rövidlátók., • Udvarlók*. .Gróf Má
ria., .A  más fészke*, • A  szerelem bolondjai*, .Csehi 

1r--*Az összeesküvők*, .A  bankószoknya.. .A  ve
télkedők*, •Syrén* .Ovid. és .A  c'zivilizáczió 
?7,e. veV Farkas-Raskó díjért, mely hazafias
koltemenyre volt kitűzve, harminczlmt mű verse
nyez. —  Csupán egy-egy mű érkezett a következő 
dijakra: Lakacs hnsztma-jutahm  (hogyan szere-
Ö  a i?agvar n-velvben a mondat határozó részei, 
1000 forint.); Gorove-jutalom (a hazai iskolák törté
nete s a magyar ifjak külföldi iskoláztatása a tizen- 
nvolczadik században, 100arany); Oltrányi-jutalom 
(a magyar Pálos-rend története, 600 frt); Lévai/ju ta 
tom [a nemzetgazdasági tudomány utolsó évtizedi 
haladása, 500 forint). Egyetlen egy mű sem érkezett 
a száz aranyos Fraknói-dijra. mely már harmadszor 
volt egy hazai kath. főpap életrajzára kitűzve Ellen
ben kilencz pályamű érkezett a 3000 frtos Fán 
Andras-dijra, melynél a kérdés ez : mily intézkedé
sek volnának a földbirtokos osztály anyagi jóléte ér
deke ben a polgári törvénykönvvbe fólveendők. Végre 
tazennegy mu pályázik az 500 frtos Fekésházy-juta- 
louiia, melvet hazánkban dívó nem-magyar nvelven 
irt, a magyar nyelvet és irodalmat ismertető s az 
utolsó négy- ev alatt megjelent mű kaphat meg. A 
I 1' a'nűveket bírálatra kiadták az osztályoknak.

A történelmi társulat e hó 2-án tartotta köz
gyűlését. Legelőször a választmány egy harmadát 
választották újra. meghagyván az eddigieket; uj ta
gok pedig Knauz Nándor és Szádeczky Lajos lettek.

t Aí / V‘ Jelentéfit, S*il(i<fyi Sándor titkár teriesz- 
tette elő a gyarapodás bizonyságául hozva föl. hogy 
míg kezdetben csak egy közlönye volt a társulatnak, 
a .bzázadok., most már a .Történelmi tár. és leg
újabban a .Történelmi életrajzok, is a társulat mun
kásságának kifejezői. Említette Bav Ilona urhölgy ál- 
d^atkészségét is meíy gyakran nyilvánul a táraulat 

llál.váz*tot (történeti jellemrajzra) 
örvendetes eredményűnek mondta. Az eredmény 
azonban még nincs kihirdetve. A közgyűlés tárgyai 
közé tartozott még egy felolvasás is. Barabás Samu 
értekezett ily czim alatt: .Fráter György életéből., 
restette az ország viszonyait Zápolya .János halála 
után. aztán Fráter György szereplését, melvet védel- 
mezett. Fokep pedig az ellen védte, mintha Budának 
1541-ben török kézre játszásában részes volna. Nem 
r  rátér árulta el Budát és Izabelk királynét, hanem 
mf^okkal hozták ez eseményt a viszonyok kénvaze- 
ntő . következesei, Ferdinánd kétszeri támadása - a 
torokok sem bíztak Izabella királynéban. Budavárra
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pedig nagy szükségük volt hadászati okokból is. —
A felolvasás után Szilágyi Sándor titkár a folyó 
ügyeket adta elő. A jászói prépostság száz forintos 
alapítványát kiegészitette még száz forinttal; ujabb 
alapitó tag lett özv. Pálffv-Daun Lipótné grófnő. 
Dr. Schrauff Károly bécsi levéltárnok pedig ismét 
becses okiratokat küldött a társulatnak. A pénztári 
számadásokról, miután még nincsenek letisztázva, 
röviden emlitette a titkár, hogy 3700 frtjönát, mint 
maradvány a folyó évre. de ebben benne van az aka
démia segélyezése a «Történelmi tárra» és a ((Törté
neti életrajzokra.*) A közgyűlés alig félórát vett 
igénybe.

A Petőfi-társaság e hó 6-ikán tartotta az aka
démia disztennében évi közgyűlését, nagy számú 
közönség előtt. Az ülés lefolyása is változatos tar
talmú volt.

Komócsy József elnökölt, miután Jókai akadá
lyozva volt a megjelenésben. A megnyitó beszéd 
emlitette az irói és művészi tulajdonjogról szóló tör
vényt, mely a szépirodalomnak máris hasznára van, 
mert a külföldi selejtes műveket kiszorítja, s több 1 
uj vállalat keletkezett. Ábrányi Emil olvasta föl a 
titkári jelentést. Kiemelte, hogy a társaság havi ülé
seit mindig nagy közönség látogatja, kivált nők. mig 
a férfiak körében egyoldalú felfogás uralkodik, mely 
a gyakorlati ember komolyságát mintegy ellentétbe 
állítja a széppel való foglalkozással, holott minden 
kultúrának virága a műizlés. Megemlékezett Fran- i 
kenburg elhunytáról és érdemeiről, felsorolta a tár
saság kiadványait, melyek: Torkos László költe
ményei, Beniczkyné-Bajza Lenke egy kötetnyi elbe
szélése, Tolnay Lajos két kötetes regénye. — M ik
száth Kálmán költői melegségü megemlékezését 
«A jó öreg Frankenburgról» Bodnár Zsigmond ol
vasta föl. <( Az Íróknak — úgy mond — lallön szerző
désük van a halállal; megszűnnek dolgozni, de 
könyveikben tovább élnek. Hogy meddig, az a köny
vektől függ. 0  mint ember többet ért nekünk. Annyi 
a, valódi érdeme, hogy a hamis magasztalásokat bíz
vást elhagyhatjuk. Nem volt messzetündöklő csillag, 
hanem gyümölcsfa az irodalom kertjében. Közép
szerű iró volt, de egyike a leghasznosabbaknak. Ne
héz hivatást teljesített. Félreháritotta a töviseket, 
hogy a szomjazok a forrás fölé hajolhassanak, de ő 
maga nem oltotta el szomját.» Mikszáth ezután ismer
tette Frankenburg életét, s kegyeletes szavakkal 
végezé emlékbeszédét. — Szász Gerő szavalta ezután 
három lyrai költeményét «A szerető szivekről)), 
«A bolyongás)* és «A hópelyhek» czim alatt, melye
ket a hallgatóság tetszéssel fogadott. Tolnai Lajos 
pedig «Az urak nyári fészke télen» czimü rajzot 
adott elő. Kiss József is maga olvasta föl «Dózsa 
Györgyo költeményét, melyben a szerző mint víziót 
irja le, hogy feltűnik előtte Dózsa György és e sza
vakat dörgi fülébe : «Mig emberjog tiporva senyved, 
s hazugság marad a legszentebb, mig köny és vér 
patakba folynak és átka lesz csak a nyomornak; mig 
egy sziv lesz, a mely fellázad, hogy a születés meg
alázhat, megalázhat, pokolra vethet, Dózsa lelke meg 
nem pihenhet.» Még Balázs Sándor «Egy rút lány 
története» elbeszélése volt hátra, s ezzel az ülés véget j 
ért, a befejezést azonban az «Angol királynő)) fogadó 
éttermében találta, hol jókedvű lakomára gyűltek 
össze.

A földrajzi társaság e hó 8-iki ülésén Findura 
Imre a palóczokról tartott érdekes felolvasást. Ere
detökre nézve sokféle a vélemény, s Findura ezzel 
nem is foglalkozott, hanem néprajzi szempontból 
ismertette őket, tüzetesen szólva szokásaikról, vise
letűkről, viszonyaikról. Utána Havass Rezső adta elő, 
élénk figyelem mellett, raguzai élményeit, gondosan 
egybegyüjtött adatokat közölve a város történetéből, 
földirati helyzetéről és lakosainak életviszonyairól.
A könnyebb szemlélhetővé tétel végett .bemutatta 
Raguzának olajfestésü nagy tájképét. A megéljenzett 
felolvasás után választmányi ülés következett,

MI ÚJSÁG?
A király a tekhnologiai iparmuzeumban.

O felsége e hó 7-én délelőtt meglátogatta a tekhnolo 
giai iparmuzeumot, hol Trefort Ágoston miniszter, 
Szalay Imre osztálytanácsos, Hegedűs Károly főigaz
gató, Taborsky Ottó igazgató, stb. fogadták. Ő fel
sége élénk érdeklődéssel szemlélte a gyűjteménye
ket és a működésben levő gépeket. Tetszéssel nyilat
kozott Jungfer Gyula műlakatos tárgyairól, kit meg
szólítván, kérdé, hogy ő lajzolja-e a mintákat? mire 
Jungfer megjegyzé, hogy azok műhelyében készülnek.
A segédek által készített rajzok tárgyában több kér
dést intézett Hegedűs főigazgatóhoz. Az előadási te
rem megtekintésénél Trefort Ágoston miniszter meg- 
jegyzé ő felségének, hogy e helyiség csak ideiglenes, 
minthogy a muzeum számára uj épület fog emeltetni. 
Az uralkodó háromnegyed óráig időzött az intézet
ben s az időközben összegyűlt nagyszámú közönség 
lelkes éljenzése között távv»y.ott.

A trónörökös-pár egy heti időzés után e hó 
S-án reggel hagyta el Budapestet. Ápril végére ké
szülnek visszatérni és pedig huzamosb tartózko
dásra, sőt némely hirek szerint egész nyárra, mert 
Rudolf trónörökös, mint az országos kiállítás véd
nöke, nemcsak a kiállítás megnyitásánál akar jelen 
lenni, hanem minden egyes időleges kiállításnál is.

A trónörökös-pár mostani itt időzése alatt több
ször adott ebédeket, s többeket fogadott kihallgatá
son. Jókait a trónörökös e hó 7-én reggel 9 órakor 
fogadta hosszabb kihallgatáson. Jókai a népismei 
könyvhöz készülő munkálatokat terjesztette elé. 
() fenségök meglátogattak minden színházat is. 
Január 1-én, mint már említettük, a népszínházban 
a ((Gerolsteini nagyherczegnő» előadását nézték meg. 
E hó 2-án a nemzeti színház előadásán jelentek meg, 
hol Beaumarchais vigjátékát «Figaro házasságát)) 
adták. Másik estén az operaszínházban a «Gioconda» 
előadását nézték meg. Ez előadáson Klotild főher- 
czegnő és Mária Dorottya főherczegnő is jelen volt. 
A budai várszínházra e hó 5-ikén került a sor. Itt 
Blaliáné asszony közreműködésével az «Ezres bankó» 
népszínművet adták.

A trónörökös látogatása az országos kiállí
tásban. A kiállítás területén a téli időben is folyto
nosan dolgoznak. A nagy iparcsarnok teljesen kész, 
és kész igen sok épület. Egész város ez, nagyobb 
részt fából emelt csarnokokkal, de ezek is mutatósan, 
ízléssel épültek. Némelyik csinos formáival, a másik 
nagyságával imponál. A kiállítás területe körül a ke
rítést is fölállították már, de még szabad a kí-bejárás 
s naponkint sokan nézik a telepet, mely a kiállítás
nak legalább külső képéről máris eléggé tájékoztat. 
A trónörökös is újra megtekintette e hó 7-ikén dél
előtt és sorra nézte az épületeket.

Ő fenségét Széchenyi Pál gróf miniszter, Matle- 
kovics Sándor államtitkár, Zichy Jenő gróf kiállítási 
alelnök, Schnierer Gyula kiállítási igazgató, Balogh 
Vilmos titkár fogadták, az igazgatósági épület előtt. 
A trónörökös, mihelyt leszállt a kocsiról, azonnal 
megkezdte körútját, élénken tudakozódva Széchenyi 
Pál gróftól az építkezésekről. Az iparcsarnokban 
meglepetve nézett körül. «Nem hittem volna, hogy 
utolsó látogatásom óta ily sokat fognak dolgozni#
— mondá, majd később igv szólt: ((Sajnálom, hogy 
nőmet nem hozhattam magammal, de meg van 
liülve és igy nem jöhetett el.» A menet az iparcsar
nokon keresztül, az államvasutak pavillonjai felé, 
majd vissza a közlekedési minisztérium, a Ganz- és 
Oetl-féle pavillonok, az állatkiállitás csarnokai mellett 
haladt el s a főúton végig a kiállítási déli kapuig, a 
hol már várt az udvari fogat. 0  fensége kezet szorí
tott Széchenyi és Zichy grófokkal s szívélyesen kö
szöntve, kocsijába lépett és elhajtatott.

József főherczeg családjával együtt e hó 
5-ikén a főváros több művészi telepét látogatta meg. 
A főherczeg, Klotild főherczegnő és leányuk Mária 
főherczegnő először is a műcsarnokban nézték meg 
Zala Györgynek pályanyertes szobrát, «Mária és 
Magdolná»-t, innen kimentek Huszár Adolf epres
kerti műtermébe Deák Ferencz szobrának megtekin
tése végett, hol az óriási művet és a körülte folyó 
szorgalmas munkálatokat hosszasan és nagy érdeklő
déssel szemlélték. Huszártól átlátogattak Benczúr 
Gyula műtermébe s végül visszafelé menet a sugár
úti minta-rajztanodát tekintették meg.

Budapest érdekesb pontjainak lefestésére a fő
városi hatóság pályadijakat tűzött ki 200—300—-500 
írttal. A határnap ó-év napja volt, s ekkoráig 64 váz
lat érkezett be, melyek most az uj városházán van
nak kiállítva. A pályázatban részt vettek: Ligeti 
Antal kétfestménynyel, Nadler Róbert 14 (7 nagyobb 
és hét kisebb vázlattal) Baló 5-tel, Lechner Gyula 
8-czal, Schikedanz Albert 7-tel, Mednyánszky László 
báró 3-mal, Feszty Árpád 4-gyel, Löschinger Zsig
mond, Tölgyessy Arthur, Spányi Béla, Böhm János, 
Győrök Leó, Sándi Gyula, Molnár József, Molnár 
Géza, Aggliázy Gyula, Irinyi S., Gyöngyvirági Zseni. 
A pályázók leginkább fölvették a Kálvin-tért, azután 
a Ferencz József-tért, a várkerti-partot, lánczhidat, 
egyes várbeli részleteket, és egyes pontokat: mint 
a budai reáliskola, Mátyás-templom, bombatér, 
váczi-ut, hatvani-utcza, a Rókusz környéke, a kötő- 
utcza, a Sas-fogadó, stb.

Eljegyzés. Tisza Kálmán miniszterelnök leá
nyát, Tisza Paula kisasszonyt e hó 8-ikán jegyezte 
el báró Hadvánszky Béla, Zólyommegye főispánja, ki 
történelmi és arkheologiai tanulmányairól a tudo
mányos körökben ismert névvel bir.

Jókai Szegeden. Jókai «Arany ember# drámá
ját a napokban adják elő Szegeden, s az első elő
adáson a költő is megjelen. Fogadása ünnepélyes

lesz, s megérkezésekor a szinügyi bizottság élén 
Szabados János üdvözli.

Munkácsy Mihály egy Párisból irt kedélyes le
vél kíséretében már beküldte Jókaihoz a trónörökös 
népismei munkája számára rajzolandó kép vázlatát. 
Ez egy alföldi csárda belseje, borozó juhászokkal, 
parasztmenyecskékkel és egy szál czigánynyal; e 
rajz a Hortobágy leírásához fog jönni.

Bécsi vendégek Budapesten. A bécsi mérnök- 
és épitész-egylet Budapestre jött tagjait előzékeny 
figyelem és a legszívesebb vendéglátás fogadta. Elő
ször történt most, hogy Becsből testületileg jöttek a 
magyar főváros megtekintésére, melynek fejlődése a 
birodalom másik fővárosában nem épen rokonszen
ves figyelmet szokott kelteni. Fogadtatásokról, ka
lauzolásokról a magyar mérnök- és épitész-egylet 
gondoskodott.

E hó 4-én délután 2 órakor érkeztek a vendégek 
Schmidt Frigyes jeles építész vezetése alatt. A társa
ság mérnökökből, építészekből, gyárosokból, nagy
iparosokból állt. A magyar mérnök- és épitész-egylet 
elnöke, ILieronymi'Károly üdvözölte őkat és czigány 
zenéről is volt gondoskodva. A nagyszámú társaság 
a ((Hungaria» fogadóban szállt meg, s pihenőt is 
alig tartva, az operaszínházba mentek, hol a színház 
építője, Ybl Miklós és Szilágyi Lajos felügyelő ka
lauzolta őket, majd pedig a nézőtéren elhelyezkedve, 
az Asplialeia társaság mutatta be a színpadi gépeze
teket. Aztán a gépezeteket részletesebben is megvizs
gálták. Következett a nemzeti színház villamos ké
szülékének megtekintése, a magyar állami központi 
indóliáz, hol még nagyobb kiterjedésű a villamos 
világítás. Az indóliáz díszes éttermében volt a vacsora 
is, melyet a Ganz-féle részvénytársaság rendezett. 
A felköszöntések megeredvén, igen rokonszenves és 
elismerő nyilatkozatokat lehetett hallani. Másnap a 
társaság a sugárúton végig a városligetbe, a kiállítás 
helyiségeinek megtekintésére m ent; innen lóvonatu 
vasúti kocsikkal az elevátorhoz és a gabnaraktárak- 
lioz indultak; másfél órai szemle után pedig az ott 
váró «Neptun» gőzhajóra ültek, mely az ó-budai ha
jógyárhoz vette útját. A hajón gazdag villásreggeli 
várakozott. A Dunáról Jnnálkozó fényes panoráma a 
bécsieket is elragadta. A hajógyár szintén érdekes 
képet nyújtott, mert a gőzhajók egész flottája pihen 
most a gyári sziget körül, s a kijavított ((Fecske# 
hajót épen akkor bocsátották vizre. A gyárban ünne
pélyesen fogadták a látogatókat, s a telep hivatalnokai 
mindent megmutogattak. Ezalatt a társaság egy má
sik része a magyar államvasutak gépgyárát és a 
Ganz-féle budai gyárat szemlélte meg. Esti 5 órakor 
egyesült ismét a társaság, a magyar mérnökök által 
adott lakomán, a ((Hungária# termében. E hó 6-ikán 
több csoportra oszolva, a bécsi vendégek a város 
egyes helyeit nézték meg. A legtöbben Budára men
tek föl, megtekintve az épülő Mátyás-templomot, a 
királyi palotát, hol az uj palota terveit is bemutatták 
nekik. Majd Pestre visszatérve, a műegyetemet, az 
egyetemi épületeket, az üllői-uti klinikát tekintették 
meg. Délben a Hungáriában gyűltek össze ismét, s 
innen hajtattak ki az osztrák-magyar állami vasút 
indóházába, hol Schmidt dom-épitő még egyszer kö
szönetét mondott a szives fogadtatásért, s 2 órakor 
visszautaztak Bécsbe, kijelentve, hogy a legkedvezőbb 
véleményt viszik magukkal Budapest haladásáról.

Vas Gereben hamvait e hó 17-ikén ássák 
föl a bécsi temetőben, és Budapestre hozzák. A kere- 
pesi temetőben való elhelyezésekor a bucsuszózatot 
Vadnai Károly fogja mondani, kit a bizottság már 
fölkért s a ki a kérelmet szives volt teljesíteni.

A párisi magyar egylet évenként megtartott 
Szilveszter-estélye az idén rendkívül jól sikerült. 
Fényes és nagy közönség volt jelen ; igy az osztrák- 
magyar nagv-követ, Hoyos gróf az összes követség! 
és konzulátusi személyzettel, Marchesí asszony, a 
hires énektanárnő, de Rouchaud a louvrei muzeüm 
igazgatója, Tiirr tábornok, Wagner brazíliai bankár 
hazánkfia stb. A hangverseny legérdekesebb számát 
Adam  asszony magyar«mondá# -ja(monda hongroise) 
képezte, melyhez melodramatikus zenét Bertha Sán
dor irt, s melyet Brandes kisasszony, a Vaudeville 
színház tagja szavalt. E monda czlme : «La veuve» 
Adam asszony egy Budapesten megjelenő jótékony 
czélu album számára irta, s az ez alkalommal elő
idézett hatásból Ítélve, nagy hatásra várhat. Az 
estély reggeli hat óráig tartott s anyagilag is meg 
lehet elégedni eredményével. Szóval jövőre már min
denki azon kategóriába fogja helyezni e mulat
ságokat Párisban, melybe a legfényesebb és legmu 
latságosabb estélyeket sorolják.

Clovis Hugues asszony az esküdtszék előtt. 
Párisban az esküdtszék előtt e hó 8-án kezdték meg 
Clovis Huguesné pőrét. A közönség nagy tömegek
ben tódult a tárgyalásra. A vádlottnő bevallotta, hogy 
már régen elhatározta rágalmazója megölését. Egész
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nap rendkívül nagy tömeg hullámzott a törvényszéki 
palota előtt. A tanuk kihallgatása esti 8 órakor ért 
véget, s ekkor lázas izgatottsággal várta mindenki 
az Ítéletet. Éjjel hirdették ki az ítéletet, mely szerint 
Clovis Huguesné asszonyt az esküdtszék a gyilkosság 
vádja alól fölmentette, de 2000 franknyi kárpótlásban 
és a perköltségek megtérítésében elmarasztaltatott.

Dalárünnep az országos kiállítás alatt. A 
országos kiállítási bizottságban indítvány történt 
arra nézve, hogy a kiállítás ideje alatt az országos 
dalár-szövetség ünnepélyt rendezzen Budapesten. 
E végből kérdést intéztek a szövetség elnökéhez, 
Bartay Edéhez. A kérdésre a szövetség január 25-iki 
közgyűlésén adják meg a választ.

A spanyolországi földrengések. A nagy ka
tasztrófa áldozatainak száma felül van a kétezeren. 
Alfonzo király a sújtott vidéket meg fogja látogatni. 
Granadában a rengések folyton ismétlődnek. A lakos
ságot oly rémület fogta el, hogy a maiagai és grana- 
dai kerületekből eddig már 40,000 ember költö
zött ki.

A «Jogtudományi Közlöny# január 9-diki 
2-ik) száma a következő tartalommal jelent meg :

Megye- követek a felsőházban. Dr. Kuncz Ignácz 
pozsonyi akadémiai jogtanártól. — Jogirodalom : Bűn
vádi eljárás a törvényszékek előtt. Szokásjogi forrá
sokból összeállította Dr. Fayer László. Dr. Jellinek 
A rthur  budapesti ügyvédtől. — Törvénykezési Szemle : 
A telekkönyvileg bekebelezett kamatok elsőbbségének 
kérdéséhez. Sztehlo Kornél budapesti ügyvédtől. — 
Örökségi jogra rendelhető-e el végrehajtás? K. Nagy 
Sándor n.-váradi ügyvédtől. — Bövid visszatekintés 
az Írástudatlanok váltóképességére. Serly A n ta l loson- 
czi kir. aljárásbirótól. — A btk. 2i8. §-ához. Dr. M. 
T. budapesti kir. táblai fogalmazótól. — Különfélék.

M ELLÉKLET: Curiai Határozatok. — A m. kir. 
pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű hatá
rozatai.

HALÁLOZÁSOK.
Marschalko Leó, kir. táblai tanácselnök, a ma

gyar birói kar kiváló tagja, 69 éves korában elhunyt 
e hó 3-án. Marschalko a Bach-korszak alatt egri 
ügyész volt, később az «Oberlan.desgericht»-hez ne
vezték ki bíróvá, a hol többek közt a hírhedt Rózsa 
Sándor bünügyét is referálta. Ugyancsak ebben a kor
szakban a pestvárosi polgármesteri állással is meg
kínálták, de ezt már nem fogadta el, miután barátai 
már azt is rossz néven vették tőle, hogy egvátalában 
hivatalt vállalt. Az alkotmány visszaállíttatván, Mar
schalko a kir. táblához neveztetett ki bíróvá s később 
ugyanitt tanácselnök lett, mely hivatalát élete végéig 
viselte. Marschalko fivére volt a tavaly elhunyt Mar
schalko Tamás honvédezredesnek.

Herczeg Auerspehg Adolf, az osztrák volt 
miniszterelnök, s az osztrák főszámvevőszék elnöke, 
meghalt január 5 én goldeggi birtokán, 64 éves korá
ban. A király, királyné, a trónörökös-pár és Valéria 
főherczegnő részvét-táviratot küldtek a családnak, 
melyet az osztrák és a magyar főnemesség kiválóbb 
tagjai, a miniszterelnök és a diplomácziai testület 
tagjai is fölkerestek részvétük nyilatkozataival. Az 
elhunyt az osztrák arisztokráczia egyik legkitűnőbb 
családjához tartozott, s az alkotmányhű pártnak volt 
utolsó miniszterelnöke, belviszályok közt hagyván ott 
a kormányzatot, 1879 február havában. Leköszönése 
után az osztrák legfőbb számvevőszék elnöke lett s a 
politikától visszavonult, de az udvarnál családjával 
együtt meghitt, bizalmas állást foglalt e l ; leánya, 
Aglája herczegnő, Mária Valéria főherczegnő gyer
mekkori játszótársa és barátnője. Az elhunyt herczeg 
neje magyar főúri hölgy volt: Festetich Johanna 
grófnő, kinek nemrég történt halála'igen lesújtotta a 
herczeget. Azóta igen visszavonultan élt és sokat idő
zött goldeggi kastélyában.

Botka T ivadar, a magyar tud. akadémia tisz
teleti tagja, meghalt e hó 7-én Ipolyságon, élete 
83-ik évében. Jogi és történeti kutatásai előkelő he
lyet szerzettek neki tudományos életünkben, s kriti
kai Ítéletei nagy sulylyal bírnak a történetírásban. 
A jeles tudós életét és nagyérdemű munkásságát már 
méltányolta bővebben is lapunk. Pályáját mint ügy
véd 1821-ben Barsmegyében kezdte, majd a megye 
tisztviselője lett, s mint főjegyző élesen kelt ki a 
főispáni visszaélések miatt, a miért le is kellett mon
dania. A közélet teréről azonban nem lépett le, 
sőt inkább ekkor kezdett szerepelni. 184-3-ban követ
nek választották s a liberális eszmék harczosai közé 
állott. 1847—48-ban ismét megválasztották, de le
mondott mandátumáról. A szabadságharcz után rö
vid ideig törvényszéki elnök volt, de a midőn tapasz
talta, hogy hazafiatlan tetteket óhajtanak tőle. vissza
lépett. 1861—1872-ig ismét tagja volt a képviselő- 
háznak, még pedig különösen közjogi kérdésekben 
tekintélyes tagja. Az irodalom terén már igen korán

szerepelni kezdett. 1829-ben adta ki első művét a 
perdöntő párbajokról Magyarországon, aztán a me
gyék régi szervezetéről, mindkettőt latinul. A sza
badságharcz után fejtette ki azonban legnagyobb 
irodalmi munkásságát, kivált a jogtörténelem búvár- 
lásában. Az akadémia 1857-ben választotta tagjául. 
O volt egyik megalapitója a történelmi társulatnak 
is. Tőle származik az inditvány, a honfoglalás 
ezredik évének megölésére. Barsmegye ezelőtt három 
évvel ülte meg a kitűnő férfiú működésének ötven 
éves jubileumát.

L ázár Miklós, a nagyváradi káptalan czimzetes 
kanonokja, az egyházi költészet egyik kiváló műve
lője, meghalt e hó 6-án Nagv-Yáradon, hol mint új
városi plébános nagy tiszteletet szerzett. A szabad- 
ságharczban mint lelkész is jelentékeny részt vett, a 
miért több évi fogságra Ítélték, s mikor kegyelmet 
kapott, az egyházi szolgálattól eltiltatván, Nagy- 
Váradon leczke-adással tartotta fent magát. Végre a 
peterdi, aztán a nagyvárad-újvárosi plébániát nyerte 
el. A költészetet fiatal éveitől kezdve művelte, s val
lásos költeményei önállólag is megjelentek. Költői 
munkásságából a zsoltárok fordítása maradandó fog 
lenni, s ezekből Szász Károly többet felolvasott 
nem régiben is a tud. akadémia előtt.

Elhunytak még a legközelebbi napok alatt: 
Beke Kálmán, nyug. udvari alkanczellár, a Szent- 
István-rend lovagja, 72 éves korában, Sövényházán.
— Capdebo I stván, fővárosi bizottsági tag, a negy
venes években Temesmegye jegyzője, ki a hatvanas 
évek óta Budapesten a különböző egyesületek körül 
fejtett ki hasznos tevékenységet, 71 éves ko
rában. —  P aulus Nándor, érsekujvári orvos, az 
o ttani polgárm ester testvére, 74 éves korában. — 
Tompa J ános, kolozsvári nyug. m érnök, a szabad- 
ságharczban százados, 68 éves korában. — T umi- 
dalszky J ános, tekintélyes aradi polgár. — L ehner 
Mihály, czimzetes kanonok és somfalvai plébános, 80 
éves korában. —  K őnek Benedek, köbölkuti plébá
nos, esperes-kerületi jegyző. -— Ivutasy F erencz, ref. 
lelkész, 70 éves korában, Belénves-Remetén. — 
F luck K ároly, bányatanácsos, 72 éves korában, 
Bélabányán. -— Novak J ános, gróf Károlyi Alajos 
összes uradalm ainak főszámvevője, 70 éves korában, 
B udapesten; ugyanitt Keesz-G usztáv, fűszerkeres
kedő, köztiszteletü polgár, 54 éves korában. —  Sza
bados Sándor, békési ref. tanitó, 76 éves korában, 
melyből ötvenhárom  évet tö ltö tt m int tanitó, s nagy 
becsülésben élt. — Dr. F abini Albert, nagysinki 
születésű m agyar orvosi kitűnő miveltségü ember, 
nov. lo -én  Santo Nicolas argentínai városban, Dél- 
Amerikában, hová évek előtt költözött, 52 esztendős 
korában. — Dr. H alász H enrik, almás-kamarási 
körorvos, ki Aradon is működött, 64 éves korában, 
Almás-Kamaráson. — Missák Zakhár földbirtokos, 
Nógrádmegye törvényhatósági bizottságának tagja, 
Baracskán. —  Bory P ál, a negyvenes években or
szággyűlési követ, később kormánybiztos, legutóbb 
megyei írnok, 75 éves korában, Ipolyságon. — 
Klokner Móricz, ügyvéd, több ízben Brassó város 
képviselője a szász egyetemen, 42 éves korában, B ras
sóban. — Bornemissza Abpád, volt lovassági tiszt, 
36 éves korában, Kassán. —  H amvassy T ihamér, 
ügyvéd és a m. k. állam vasutak tisztviselője, 42 éves 
korában, Újpesten. — P ollák Sándor, az irodalom 
ban Zempléni P. Gyula név alatt foglalkozó fiatal iró 
édes apja, 69 éves korában. — Gábris I stván, Esz
tergom  város becsült polgára. — Csigaházy J ózsef, 
segéd-szolgabiró Német-Ujvártt. — Andretti Sán
dor, 40 éves korában, Sóskuton. — Gróf D esages 
E mil, fiumei franczia konzul, családja utolsó sarja.
— P oynár J ános, 76 éves korában, Miskolczon. — 
E ckhardt F erencz, Arad város polgára, 75 éves 
korában.

Szebeni F erenczné szül. Vajda Róza, abrud- 
bányai jeles ügyvéd neje. — R aáb J ózsefné szül. 
Voschitz Mária, városi képviselő neje, Esztergom
ban. — Özv. Vattay Tamásné szül. Báthy Zsófia, 66 
éves korában, Miskolczon. -  P atz Gusztávné szül. 
Czirbesz Etelka, 31 éves korában, Rozsnyón. — 
L ederer I gnáczné szül. Drózsa Babett, fővárosi te
kintélyes kereskedő neje.

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ.
D a lo k . Biz ezek is, az egyiknek vég-szavaival 

szólva, olyanok . . . .  mint rossz eczet.
A  z a rá n d o k -lá n y  és a  b a rá t  (Burger). Elég 

gonddal van fordítva s itt-ott sikerült is eltalálni az 
eredeti hangját; de több helytfc meg nem. Meg sokkal 
több gyakorlottság kellene, hogy egészen sikerüljön.

A n y á m n a k  1885. évre. Ez is, a másik is, a hosz- 
szadalmasság és prózai laposság kettős eredendő bűné
ben szenved.

Tem etéskor. Ez a minden áron való allegorizálás 
szörnyű ízetlen Ez már m últ századi ízlés, aVágy-at, 
Bemónység-et, Öröm-öt, Csalódás-t, a gyászkiséretben 
személyek gyanánt szerepeltetni; ki hiszen ma már 
ilyesekben, vagy ki indul meg rajtok?

A  cz igány  lán y . Tehetségre m u ta t; egy pár 
igazán sikerült mozzanat van benne: például mikor a 
mennybeli fogadtatással biztatja gyermekét:

«Felvisznek téged is, gyönyörű kis bimbóm, 
Aranyos lovakon, gyémántos kis hintón,
Piczi angyalkáknak lészsz fürge sorába’,
S akadsz majd szerető jó édes apára.»

Kár, hogy a hangulatból néhol kiesik, pl. a kö
vetkező két sorban :

«Legkisebb angyala a nagy mennyországnak. 
Legnagyobb, legszörnyebb bűne az anyádnak.# 
Nem is említve, hogy a legkisebbre két ellentét is 

v a n : a nagy mennyoi'szág s a legnagyobb bűn, ez 
utóbbi még a legszörnyübb jelzővel is erősítve, igen 
sok — s nem talál az anya hangulatához. Ő nem 
érzi azt oly szörnyű bűnnek; némi gúnynyal m ond
hatja, hogy a világ annak bélyegzi. I t t  tehát a tárgy
ban látszik rejleni a hiba, melyet a kidolgozás még 
erősebben kiszínez.

SAKKJÁTÉK.
1310. számú feladvány Plánok O.-töl.

Sötét.

a b c d Világos6 f 8 h 
Világos indúl s a második lépésre m attot mond.

1311. számú feladvány Eees L. P.-töl.

f5; e8, li4; a5 ; c4, e7 ;

d p w ö i
(16 ; c 8 ; d8; b6, c5

Világos indúl s a második lépésre m attot mond

Az 1305. sz. feladvány megfejtése.
Kohtz és Kockelkorniól.

M egfe jtés .
V ilágos.

1. Kh6—g7 . . .  _
2. Fd6— el f
3. Fe7—h4: . . .  .
4. Fli4—g3 matt.

2. Fli3—e4 matt.

Sötét.

Kf4—g5 
Kg5—f4 (a) 
Kf4—eö :

Kg5—li5 :

H e ly esen  fe jte tték  m eg : Budapesten ; K. J. és F. H.
Andorfi S. — Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság ne
vében : E. K. — Veszprémben : Roland Károly. — 
A nagrjenyedi olvasókör nevében : Nagy András. — 

A pesti sakk-kör.

H E T I  N A P T A R .  Január hó.
Nap Kathollkus és protestáns Görög-Oros? Izrae lita

11 V D 1 Hygin p. v. I) 1 Higin 30 G. Aniz. sz v. 24
12 H Taczián vt. Rezsőid 31 Melániasz. v. 25 Hénok
13 K Vidor egyh. a. Vidor 1 Ja n . 1885 26
14 S B idog áld. vért Bódog 2 Szilveszter p. 27
15 0 Pál rém. Mór 3M alakhi. pr. 28 Sz. kiz.
16 p Marczel p. v. t Marczel 470 apostol 29
17 s Antal remete Antal remete STheopempt 1 Sa.S.Y.

Holdváltozásai: © Ujhold 16-án 9 óra 52 pk. reggel.
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S z ö v e g : A khivai khán és a bokharai emir. — 

Az én szülőimhez. Költemény. Balog Istvántól. — 
Hogy lett jobbágygyá Gyepesi Ambrus bá ? Elbeszélés. 
Irta  Szathmáry Károly. — Kliivából. — A Hit. — 
A kalendáriumok történetéből. — Karácsony a ten 
geren. New-Yorktól Liverpoolisr. II. Pékár Gyulától.
— Egyveleg. — Magyar udvari bálok. Irta  Eötvös 
Károly. — A január 7-diki udvari bál. — Pusztán. 
Wagner Sándor rajza. — Osztozkodás Afrika tenger
partjain. Térképünkhöz. — Irodalom és művészet.
— Közintézetek és egyletek. — Mi újság? — Halálozá
sok. — Sakkjáték.— Szerkesztői mondanivaló.— Heti
naptár.

K é p e k : Muzaffareddin , Bokhara Emirje. —
Mehemed Bedsin, Khiva khánja. —Khiva a Hazarasp 
kapu felől. — A hit. (Gerlach Márton ((Allegóriák 
és jelképek# czimü diszművéből.) — A pusztán. 
Wagner Sándor rajza. — Székely edények. Huszka 
József «Magyar díszítő styl» czimü művéből — Osz
tozkodás Afrika partjain. (Térkép.)

Felelős szerkesztő: N a g y  M ik ló s .  
(L. Egyetem-tér 6. szám.)


