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MAGYAR-FRANCZIA 
BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 

Befizetett alaptőke frt 4,000.000.— aranyban. 
Tartalékalapok „ 3,065.712.74 

A gazdaközönség figyelmébe ajánltatik a rendkívül előnyös 

mezőgazdasági általánybiztositás. 
Bővebb felvilágosítások nyerhetők as igazgatóságnál 1685 

B u d a p e s t , I V . , v á r o s h á z - t é r 1 . s z á m a l a t t , 
és a társaság minden ügynökségénél. 
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Kisorsoldssdl egybekötött életbiztositás. 
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\ A Lairitz-féle erdögyapot-áruk gyára, i 
R E M D A - b a n ( t h ü r i n g i e rdő ) , a j án l j a m m d e n 

csúz. köszvény és h a s o n l ó bajok
ban s z e n v e d ő k n e k g y á r t m á n y a i t , 

mint a leghathatósabb óv- é» gyógyMereke t , -

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható— az 
osí t . tartom, számára Szelinszki György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben I. Stefansplatz 6 
R I ^ = « t=gS?S 

PSERHOFER J.-féle Singerstr. 15. 
ram 

gold. Reíchsapfel. 

V é r t i s z t i t ó labdacsok 

gyógyszertár 
Bécsben. 

ezelőtt egyetemes labdacsok neve alatt ez 

utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel 
csakugyan al'g létezik betegség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezerszeiesen be nem bi
zonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden egyéb szer sikertelenül al
kalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idö alatt teljes gyógyulást ered
ményeztek 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr, 1 tekercs 6 dobozzal 1 fit 5 kr„ bérmentetlen után
vét mellett megküldéssel 1 frt 10 kr (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét) Számtalan levél 
érkezett, melyek írói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyo
sabb betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. A ki csak egyszer kísérletet tett velük, 
tovább ajánlja. 

Bs*T* A sok köszönő iratból közlünk néhányat: " 9 6 
Waidhofen az Ybbs mell. J880 november í l . vérfolyása vagjr rendetlen tisztulásánál, nehézvizeién, gt-

11 f f lváiee köszönet ! lisztabaj, Kromonzyöngessóg és gyomorgörcs, szédülés és 
Tekintetes nr! 186i Ate szenvedtem aranyeres bánta- sok baj ellen gyökeresen segítettek. Teljes bizalommal 

lomban és hngyrekedésben; orvosoltattam is magamat, de kérném, ha ismét 12 tekercset küldene. 
minden siker nélkül, bajom mind rosszabbá vált, ngy hogy 
idö multával heves hasfájást is éreztem, (a belek össze
zsugorodása következtében); teljes étvágytalanság állott 
be, • mihelyt csak a legcsekélyebb étket vagy egy korty 
vizet nyeltem is le, alig bírtam a puffadás, nehéz zihálás 
és fulladozás miatt egyenesen állni, mígnem végre az ön, 
csaknem csodálatos hatása vértisztitó labdacsai haszná
latához folyamodtam, melyek nem tévesztették el hatá
sukat, • engemet esaknem gyógyithatlan bajomból töké
letesen megszabadítottak. — Minek következtében én a te
kintetes nrnak vértisztitó labdacsai s más erösitö gyógy
szeréért nem győzöm hálám s elismerésemet elegendő-
képen kifejezni. — Kiváló mély tisztelettel 

O e l l i n g e r J á n o s . 
Tek. aram 1 Oly szerenesés voltam, véletlenül az ö n 

vértisztitó labdacsaihoz juthatni, melyek nálam csodákat 
müveitek. Évek óta szenvedtem főfájás- és szédülésben ; 
egy barátnőm 10 dbot adott az ö n kitűnő labdacsaiból, s 
• 10 labdacs oly teljesen helyre állított hogy az valódi 
csoda. Köszönettel kérek ujabban 1 tekercset. 

Piszka, 1881 mircz 13. P s v r r A n d r á s . 
BiaUtz, 1874 júniust . 

Mélyen T. Pserhofer ürl IrásbelUeg keU nekem és sok 
másoknak is, kiknek az ö n •vértisztitó labdacsai* egészsé
güket visszaadták, forró köszönetünket kifejezni. így sok 
betegségben labdacsai a legcsodásabb gyógyerót tanúsítot
ták, a hol már minden más szer hasztalan volt. Nőknek 

Teljes tisztelettel K a u d e r K á r o l y . 

Tekintetes ár I Előre boeeátva azt, miszerint való
színűleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bir az 
ön híres faryhalzsamaval, mely osaládomban több idült 
fagydagnak gyorsan véget vetett, daczára valamennyi úgy
nevezett egyetemes szer iránti bizalmatlanságomnak, el
határoztam magamat as ön vértisztitó labdacsaihoz 
folyamodni, hogy esen apró golyóbisok segélyével meg
ostromoljam sok évi aranyeres bántalmamat. Egyáta-
lában nem restelem önnek bevallani, miszerint régi bajom 
négy heti használat után egész tökéletesen megszűnt, • 
én ezen labdacsokat ismerőseim körében a legbnzgóbban 
ajánlom. Az ellen nincs semmi ellenvetésem, ha ön ezen 
soraimat, — jóllehet névaláírás nélkül — nyilvánosság 
elé óhajtja hoosájtani. 

Mély tisztelettel 
Bécs, 1881 február zXI C . V . T . 

Csenőj, 1874 máj. 17. 
Tek. uramt Hintán •vértisztitó labdacsai* nő

met, ki sok évi idült gyomorbajban és tagszaggatásban 
szenvedett, nem csak az életnek visszaadták, hanem fiatal 
erőt is szereztek neki , nem állhatok ellen, máa ha
sonló bajokban szenvedők kérésének, ée kérném : nékem 
ujolag í tekercscsel küldene póstautánvét mellett e csoda-
hatású labdacsokból. Teljes tisztelettel 

S p i s s t e k B . l á z a . 

Amerikai köszvény-kenőcs, gJwT 
u n ható , kétségtelenül legjobb szer minden kösz-
Ttmyto éa csúzos, b a j , nevezetesen bátgeriDCibaj, 
tagsaaggatás , görcs, ideges fogfájás, fejfájás, fttl-
saaggatáJ, stb. alb. ellen. 1 frt 20 kr.  

Chinai toilette-szappan,*'br5."X 
pangyártás terén. Használata után a bör bársony 
•ima lesi és igen kellemet szagot tart meg. Igen 
tokáig tart és ki nem szárad. Egy darab 70 kr. 

FasT-balzsam ?'?T^otiz J"tó1 tvek ót,a 

™ "*t» J «»»»«»»avi»avai legbiztosabb szernek van el
ismerve, mindennemű fagybajok és idült sebek 
stb. ellen. 1 tégely 40 kr. 
É | 0 t . t > c c p n r 7 Í 9 ( P r á S a i cseppek, svéd 
t l C l C9acilly£lcá cseppek) megromlott gyo
mor, roaa emésztés rr indennemü aiteati bajok ellen. 
kitflnö háziszer. Eg üvegcse 20 kr. 

Por lábizzadás i l f a k K s S ; 
• ai ezáltal keletkező kellemetlen szagot, épen tart
ja a lábbelit, és ártalmatlan szernek van bebizo
nyulva. Egy doboz ára 50 krajcaár. 

George Pate pektorale-ja,'!^.!* 
sódig, köhögés, rekeataég, hurut, mell- ét tüdőba
jok, gégebántalmak ellen legjobb éa legkelleme
sebb segéd-szernek általánosan elismerve. 1 doboz 
ára 50 krajczár. 

Tannochinin-hajkenőcs^^^0.' 
sok é s la ikusok által valamennyi hajnövesztő szer 
között a legjobbnak e l i smerve , 1 cs inosan kiállított 
nagy szelencze 2 frt. 

Egyetemes t i s z t i t ó - s ó K ^ ^ ; 
szer megzavart emésztés minden következményei, 
a. tn. fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév 
aranyér, dugulás, stb. ellen. Egy csomag ára 1 frt* 

Valamennyi franczia különlegesség vagy raktáron tartatik, vagy kívánatra pontosan és legolcsóbban 
beszereztetik. 

.wrpostai küldemény ek 5 írtra aluli megrendeléseknél csakis as összeg előleges bekül
dése suliéit, nagyobb össxegeknél utánvéttel is esiköxöltetnek. ~M 

A legtöbb elősorolt specxialitás kapható Budapesten. TÖRÖK JÓZSEF gyógy 
szertárában, király-ntcza 12. az. alatt is. 11695 

, nevezetesen 
UHU* ** n.glia.in.*w««-'- — - T3-I - » « J 

e r d ő g y a p o t a l só ingek , a l s ó n a d r á g o k , h a r i s n y á k , t e s t m e l e -
g i tők , b e t é t - t a l p a k urak és hölgyek részere, a e r d ő g y a p o t -
szövetek alsóiuhák készítéséhez stb. nemcsak minden ily beteg
nek, hanem olyanoknak, a kik meghűlés és a már gyógyult kösz 

• a - — - , vényes tünetek visrzatérhetésétöl magokat megóvni kívánjak, me
legen ajánlhatók. Az erdőgyapot wattá beteg testi ész k burkolására, az erdögyapot- -
olaj és erdögyapot-szesz bedörzsölésre, az erdögyapor (fenyűlomb) kivonat furddk -
használatára a legközvetlenebb és legbiztosabb szerek még ugy idült csúz es köszvény -
bajok ellen is. Az erdöpyapot (fenyűlomb) f t ts tölőbalasam .11 és tüdőbetegeknek, és -
kellemes szobalég előállításához, az erdö-yapot-kivonat czukorkák köhögés rekedtség I 
ellen felülmúlhatatlanok és sokszorosan jónak bizonyultak. .Magyarországi főraktár : • 
t g . J X ' C vász n-, kész fehérnemű-, harisnya és szövöttáru-rak- I 
O l g l U U U C l «J O Z S e i tarában, BUDAPEST, IV., városhás-ntcza 2—4. szám. , 

H a s z n á l a t i u t a s i t á s o k , s á r j e g y z é k e k b é r m e n t v e . 1861 \ 
m n i H I H I H I i ! • • • • • •» 

KINCSEM-SORS JATEK 
* * Egy sorsjegy 1 frt, 11 sorsjegy 1 0 frt. -* 
(A sorsjegyek valamint a sorsolási Jegyzék eortoroen-
tes megküldése czeljibol 15 k r . melléklendő a 

megrendeleanea.) 

10.000 » 
nyeremény 
éa pedig: Dlrtüodtlr 

f ő n y e r e m é n y 

'«- 20.000 
C Q \ ^ ^^^^njereménj 1 0 . 0 0 0 *• * érL 

^^^^ további BTcnntarfaik 

á Irt 5000, 3000 , 2 0 0 0 , 1 0 0 0 stb. 
20*/, levonással 

<ü Minden nyeremény készpénzben kifizettetik. H> 
A so r s j egyek kaphatók) 

A Magyar Lovar-Egylet Sorsjegy-Irodájában 
HatTani-utcza BUDAPEST Nemzeti Gasino 

úgyszintén valamennyi Yáltóházaknál,lottogyüjtöúék és szivaríözsdéknél. 

\ 

A «Finnklin-Társu!at» kiadásúban Budapesten menjél nt s minden könyvárusnál kap
ható, — az osztrák tartományok számára Szelinszki György csász. kir. egyetemi könyv-

árusn i l Bécsben I., StephansplaU Nr. 6. 

VILÁGTÖRTÉNELEM 
Irta 

D U R U Y VICTOR 
az Institut tájija volt közoktatásügyi miniszter. 

Á T D O L G O Z T A É S M A G Y A R O R S Z Á G T Ö R T É N E T É V E L B Ő V Í T E T T E 

Dr. B A L L A G I A L A D Á R . 
A r a f ű z v e 3 f r t o. é . A r a f ű z v e 3 f r t o . é . 

KINCSEM-SORSJEGYEK 
drbja 1 frt o. e. 11 drb 10 frt. 

1. főnyeremény értéke 

frt frt 
2. f ő n y e r e m é n y é r t é k e 2 0 . 0 0 0 frt 3 . f ő n y e r e m é n y é r t é k e ÍO.OOO frt, 
t ovább i n y e r e m é n y e k 6000 , 3 0 0 0 , 2 0 0 0 , ÍOOO for int titb., ö s s z e s e n 

10,000 nyeremény. 
flkafT 20 levonással minden nyeremény készben lesz kifizetve. '«M 

LŐRY J., banküzlete 
B U D A P E S T E N , h a t v a n i n t e a a 1 7 . a z . a l a t t . 
A pénzügyi és sorsolási MAGYAR MERKTJR ozlmü lap előfizetési 

ára egész évre 2 frt o. é. 1950 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-utcza 4. szám.* 

52? •' s;: 

-' v\ 

'-W 
^Í!rÉ lÜp.-̂ f̂ea;, 

^BNA_PI w^ 
SZÁM. 1885. BUDAPEST, FEBRUÁR 8. XXXII . ÉVFOLYAM. 

T ^ ~ r ! * ! f c B 'ITl C-P*-.vmBXAPIÜ«iO: 'tr^frt, p o U T I K U W D O N s A o o K : , egész évre 6 frt j U1MM. e . M . . t é s e k h „ a „ostaU^ 
r u m i i t A i l.ll>OP.bA(TOK e g m t t . 1 félévre . - t j « l f é l é v r e — 4 ' \ f é l é v r e . - - 3 * I meghatározott vit HÍJ is csatolandó 

A MAGYAR 
TÖRTÉNETÍ ÉLETRAJZOKBÓL. 

Á
MULT év végén megindult «Magyar Tör

téneti Életrajzok» most megjelent 2-ik 
. füzetében ismét érdekes közleményekkel 

találkozunk. Anjou Máriának, a szerencsétlen 
veget ért királynénak élete utolsó szakát tár
gyaló leíráson kívül egy életrajz kezdetét vesz-
szük, Thallóczy Lajos tollából. Ennek hőse 
• csömöri báró Zay Ferenczu, kinek szereplése a 
mohácsi vészt követő időkre esik. Zay lőOő-ben 
született Valkó vármegyében, tehát olyan vidé
ken, mely a terjeszkedő ozmán hatalom táma
dásainak volt kitéve. Itt nőtt fel húsz éves 
koráig. Minő nevelésben részesült, csak ké
sőbbi életéből következtethetjük, hogy az 
akkori idők viszonyaihoz képest szülői sem
mit sem hanyagoltak el arra nézve, hogy a 
gyermekből egykor hasznos polgára váljon a 
hazának. Kétségtelennek tarthatjuk, hogy az 
irás és olvasás tudományát a szülői háznál 
szivta magába. A fegyverforgatásban atyja — 
Zay Péter — s a törökkel folytonosan hadi 
lábon álló végvidéki nemesség voltak mesterei. 
A húsz éves ifjú 1526-ban II. Lajos király 
udvarába kerül, s ott harczol ennek oldalán a 
mohácsi ütközetben, melyben a szerencsétlen 
Lajos életét vesztette, el. 

Mohács után két pártra szakad az ország. 
Az egyik párt a hatalmas erdélyi vajdában, 
Szapolyai Jánosban keresi az ország megmen
tőjét; a másik Ferdinánd «római király»-ban 
remélte feltalálni azt. Az első párt a nemzetnek 
szabad választási jogát vitatta; a másik kötött 
szerződésre hivatkozott. Zay Ferencz Ferdinánd
hoz csatlakozott, ki iránt hűségében egy pilla
natra sem tántorodott meg; s ez érdem volna, 
ha nem tudnók azt, hogy a XVI. század oly-
garkháját urat cserélgetésében nem pusztán saját 
haszna, hanem ezzel együtt érdek is vezette. 

Most elkezdődött a küzdelem az ellenkirá
lyok között. Most ennek, majd amannak kedvez 
a hadi szerencse. Szapolyai a mohácsi ütközet 
ntán csakhamar királylyá koronáztatik, de vesz
tett csatái egymást érik, s 1528-ban Lengyelor
szágba futni kénytelen. Ferdinánd jogáért a 
pártja által vivott harczokban, vívattak legyen 
azok bár karddal vagy tollal, Zay hiven osztozott. 

Ez időben ugyszólva már nem volt sereg, 
mely a törökével mérkőzhetett volna. A jobbára 
keresztény gyermekekből összerabolt és nevelt 

jancsár-had fegyelmezettsége, vitézsége mond
hatni páratlanul állt. Lovassága: a szpahik, 
tímárok és zaimok, szintén kitűnő volt, de ez a 
XVI. század magyar huszárságában verseny
társra talált. A Zay Ferencz, Bakich Pál és 
Ostrosich Miklós huszárjai fényes nevet vivtak 
ki a magyar vitézségnek. 

A hosszas küzdelemnek Ferdinánd és János 
között az 1538-iki nagyváradi béke mintha vé
gét szakította volna egy időre. Azonban a fölté
teleket egyik fél sem teljesítette, s midőn a béke 
végrehajtása feletti egyezkedésnek nyomatékot 
adandó, Szapolyainak 1540-ben történt halála 

után Ferdinánd Buda ellen kétszer támadást 
intézett, a török felhasználva az ellenségeske
dést, 1541-ben Budát csellel hatalmába ejtette. 
E csapás végét vetette a huzalkod ásnak, s ha
zánkban másfél száz esztendőre három társadal
mat és három központot teremtett. Erdély és a 
tiszai részek az erdélyi fejedelmeket, az Ausztriá
val határos országrész a Habsburgokat ismerte 
urának, mig az Alföld s a Dunántúl nagy része 
török iga alatt görnyedett. 

Buda elveszte felrázta Európát, s 1542-ben 
mintegy keresztes hadat indított a török ellen a 
vár visszavételére. A had, melynek Brandenburgi 

Z R Í N Y I M I K L Ó S . ZUND MÁTYÁS E G Y K 0 R U RÉZMETSZETE U T A N . 
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Joachimvala vezére, gyalázatos kudarczot vallott. 
A nehézkesség, a fegyelmezetlenség, mely az ak
kori német hadviseletet jellemzi, volt ezen hadjá
ra t szerencsés kimenetelének megölője. A Zrinyi 
Miklós, Perényi Péter, az olasz Vitelli, Móricz 
szász herczeg vitézsége a hadjárat sikerére 
nézve eredménytelenül multak el. Csak a baj
noknak szerzettek vitézi hírnevet. 

Az 1542-iki kudarczot Szulejmán a követ
kező évi hadjárattal torolta meg, mely ismét 
egy sereg várat jut ta tot t a török birtokába. 
Ebben az évben tűnik ki Zaynak diplomácziai 
tehetsége, midőn szép szóval, pénzzel nem egy 
faluról fordítja el a fosztogató török csapatokat. 

Zay Ferencz, mint egy huszárcsapat vezére, 
1546-ban részt vett V. Károly császárnak a 
schmalkaldiszövetségesek leverésére viselthadjá-
ra tában. 1547-ben Mühlfeldnél harczolt, 1548-ban 
Eger várnagyának, Dobó Istvánnak tiszttársául 
rendeltetett . Később a szolnoki vár építése bí
zatott reá, melynek 1551. augusztusig volt ka
pitánya. Innen Egerbe tért vissza, bár ugy lát
szik, hogy a török ostroma 1552-ben nem találta 
a várban őt, ki ez időtájban a dunai naszádok 
fölszerelésével foglalkozott. 

Ezalatt — 1551-ben — megtörtént Erdély 
átadása Ferdinándnak, miután Fráter elérkezett
nek hitte az időt, hogy Ferdinánd V. Károly 
segélyével képes lesz az országot a török ellen 
megvédeni. Ez év végén Fráter orgyilkos kéztől 
elesett. 1552-ben a szultán Erdély átadását meg
bőszülni újra hada t küldött az országba, mely 
ujabb szenvedést hozott. Ez, valamint Cas-
taldo ügyefogyott tehetetlensége megrendítették 
a nemzet bizalmát Ferdinándban, ki látván, 
hogy a német birodalmi segélyre nem építhetni, 
1553-ban Verancsics Antal pécsi püspököt és 
Zay Ferencz naszádos kapitányt békét kötni 
Konstanünápolyba küldte. Ez időtől fogva Zay 
mintegy 4 évig tartózkodott Konstantinápoly
ban, mialatt a fegyverszünetet kieszközölték, de 
azzal a föltétellel, hogy Erdélyről, melyet a 
szultán János Zsigmondnak adott, egy szót se 
szóljanak. Ezzel Zay konstantinápolyi első kül
detése, mely diplomácziai pályájának kezdetét 
jelzi, véget ért, s Zay és követtársa, Verancsics 
1557 nyarán elhagyták Konstantinápolyt. 

A «Történeti Életrajzok* második füzetének 
fényes kiállítása az elsőjót jóval fölülmúlja. 
Szinnyomatban és metszetben közölt képei bár
mely hasonnemü, külföldi munkának díszére 
válnának. A sok kép közül ez alkalommal kettőt 
muta tunk be olvasóinknak :[I. Ferdinándét, a 
Habsburg-házból első magyar királyét, és a 
szigetvári hős Zrinyi Miklósét. 

I. Ferdinándnak egykorú művészektől több 
képe maradt fenn. Az itt közölt Lautensack réz
metszetének kicsinyített másolata. 

Zrinyi Miklós arczképének rézmetszete az 
egykorú Zund Mátyástól Nürnbergben készítte
tett. Ez, valamint első Ferdinánd arczképének 
itt közölt metszete, a bécsi udvari gyűjtemé
nyekben találhatók. 

A SORSHOZ.* 
Óh sors, én nem álltam utadba merészen, 
Mégis hogy kivettem haragodból részem! 
Nem játszottam véled, mégis megczibáltál, 
Ciendes magányomból de kiránczigáltál! 

Beférkőztél hozzám, mint egy nemes eszme, 
Tettekre ragadtál, s minden el lett veszve; 
A kitartó munka nem hiányzott nálam, 
A közjóért tettem, s felkopott az állam! 

Majd jöttél mosolygó jóbarát képében, 
S egy kig szívességre kértél igen szépen. 
És én megnyitottam a barátság tárát, 
Oly örömmel tettem, — s megadtam az árát! 

* Fölolvastatott a Kisfaludy-társaság jan. 28 
tartott havi ülésén. 
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Ölted oszt' magadra bájos tündér leplét, 
Ragyogó szemeit, vágyrakeltő keblét. 
Csalogattál, vontál tüskébe-bokorba, 
Álomba ringattál, — s fektettél a porba. 

— Óh sors, nem úgy jösz te, mint haragos ellen, 
Vagy te csupa jóság, csupa báj és kellem. 
A szomjú rajongót csalod délibábbal, 
S ott hagyod a pusztán, jól megrokkant lábbal! 

Nem engedsz pihenőt, csalogatsz és űzöl, 
Vékonyka jutalmat nagy messzire tűzöl, 
Hívogathat a lét, virágit kínálva, 
A kit te megfuttatsz, nem nyúl az utána! 

De mire a lélek lángja lohad, oszlik, 
Mire a szép ábránd rózsaköre foszlik, 
Mire megun a szív pusztán csak remélni: 
Akkor látjuk, hogy te megtanítasz élni.' 

SÍPOS SOMA. 

KISFALUDY KÁROLY HAGYATÉKA. 
A kegyelet parancsolja, hogy el ne vessük 

még a porszemet se, mely, ha szerény mértékben 
is, de részét teszi azon becses anyagnak, mely
ből jeleseink emléke az utókor számára fölépül. 

Kisfaludy Károly hagyatékáról — nem iro
dalmi hagyatékát értem — a költő életrajzá
nak megirói közül tüzetesebben egyik sem em
lékezik. 

Csak azt tudják, hogy mikor irodalmunk e 
lángszellemü úttörője, a magyar nemzeti víg
játék megteremtője, 1830. november 21-én sze
meit örökre lehunyta, oly adósságot hagyott 
hátra, mely vagyoni állapotát jóval felülmulta. 

Barátai szomorúan álltak ravatala körül. 
A veszteség óriás súlyához még az aggoda

lom is járult, hogy nagyérdemű barátjuk diszes 
nevére anyagi viszonyainak rendezetlensége 
talán némi árnyat vethetne. 

Es ekkor ama testvéri szeretet, mely az élő 
keblében már az élő iránt is oly megragadó 
módon nyilatkozott, még haló porában is érez-
teté melegét a már szintén halott költő po
raival. 

Teréz, a forrón sztretett nővér, elhunyván, 
javaiból a költő is örökölt, s ez az öröksége 
képezte ama hagyatékát, mely arra szolgált, 
hogy belőle hitelezői arányos és tisztességes ki
elégítést nyerjenek, s a költő nagy neve a kegye-
letlenség esetleges támadásai ellen megovassék. 

Ennek a hagyatéknak a történetét akarom 
itt elbeszélni. 

Kisfalady Károly elhunytával hagyatéká
nak gondnokául Fáy András lön kinevezve. 

A gondnok, ki elköltözött barátja ügyeinek 
rendezését kegyeletes buzgalommal karolta fel, 
hamar tisztában volt magával teendői iránt. 

Károly anyai örökségét a bécsi viharos élet, 
az atyait pedig a pesti küzdelmek fölemésztvén: 
az, hogy a költő után maradt csekély ingóságok 
az adósságok fedezésére nem elégségesek, csak
hamar világossá lett előtte. Gondoskodni kellett 
tehát más alapról, hogy a hitelezők, a mennyire 
lehet, kielégítést nyerjenek. 

Károly testvérei közül ekkor még Sándor, a 
költő, Mihály; Győrmegye főjegyzője, Jánt>s, 
kapitány és Anna, Mayr őrnagy neje voltak 
életben, kik közül Sándor zalamegyei, Mihály 
és Anna györmegyei, János pedig pestmegyei 
lakosok voltak. 

Teréz, kisbarnaki Farkas Gábor hitvese, az 
áldott emlékű nővér, ki Károlyt oly forrón sze
rette, s kit a költő is egész haláláig a legrajon-
góbb testvéri szeretettel ölelt körül, hasonlóan 
1830-ban, de még Károly halála előtt (1830. 
október 23.), költözött jobblétre magtalanul, s 
utána Győrmegyén kivül Vasmegyében, Magyar-
Gencsen is maradtak bizonyos javak, melyeket 
ő szülői halálával örökölt. 
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E javakból egy ötödrész Kisfaludy Károlyt 
illette. 

Az öröklő testvérek Teréz halála után, 1830 
nov. 19-én, e javukat bérbe adták Kisfaludy 
Teréz férjének, tehát sógoruknak: Farkas Gábor
nak ha'rom évre, évi 400 váltó forint haszon
bérért. 

Ez örökségrészre vetette szemeit Fáy András, 
s nem is késett Pestmegyénél megtenni a szük
séges lépéseket, hogy a Teréz után Károlyt illető 
javak a költő hagyatékához csatoltatván, a hite
lezők kielégítésére fordíttassanak. 

Pestmegye Vas- és Győrmegyéhez fordult 
a hagyatéki ügy tisztázása végett. 

Vasmegyét tüzetesen a miatt kereste meg, 
hogy a Kisfaludy-testvéreket illető, osztatlan 
állapotban levő magyar-gencsi birtok megosztá
sát eszközölvén, néhai Kisfaludy K á r o l y j ^ e -
keinek megóvására gondnokot n e v e z n e j j Hp 
annak javára eső részt k a m a t o z t a t o d H > v ' 
massa minden kilelhető módon gyarVpwUkiM, 
s a Hitelezőknek kielé(jittetcsük mentül xiiwym-
ben eszközöltethessen, ez által pedig az ElluuJL. 
nak a Hazában közönségesen kedcelt, s a meígTM: 
literatura mezején olly becses emlékezetben leml 
hire s neve minden arra homályt vonható ked- „ 
vctleníbb környülállásoktól kitclhetó'képpen oltah 
maztasson* — i r j a n tmes Pestmegye az 1831. ' \ 
márczius 30-án kelt levelében. 

Vasmegyében azonban az ügy", az érdeklett 
testvéreknek egymástól s a megyétől való távol 
lakása miatt, egy kissé megfeneklett, ugy, hogy 
Pestmegye 1832. márczius 1-én és szeptember 
5-én ismételve is sürgette az ügy elintézését. 

Végre a testvérek az osztály eszközlése 
czéljából egy bizonyos határnapra megidéztet-

, vén, ugy látszott, hogy az ügy mégis befejezése 
felé közeledik. 

Ekkor azonban Kisfaludy Sándor Sümeg
ről a következő levelet * intézte Vidos Dániel 
vasmegyei főszolgabíróhoz, ki a hagyatéki ügy 
tisztázásával volt megbízva: 

• Tekintetes Főbiró Ur! 
Vettem becses Uri levelét, N. Pest vármegyének 

levelével, és a nemes Vass vármegyének végzésével 
együtt, mellyre következendőt van szerencsém vá
laszolni: 

Boldogult Testvéremnek, Kisfaludy Therezianak, 
T. Farkas Gábor Táblabíró Ur elhalt Hitvesének 
Gencsi és Szemerei osztályrészében néhai Károly 
testvéremnek örökösülése tagadhatatlan ugyan, mint
hogy ez három héttel utóbb halt meg, mintsem The-
rezia Testvérem; de ugyanezen portziók mindgyárt 
Therezia testvéremnek halála után igen hasznos 
árendába adattak Sógorunknak, Farkas Gábor Urnák, 
és még most is birtokában vannak. Ezen Árendába, 
melly esztendőnként 400 forintokat tészen váltóban, 
maga Károly testvérem is megégj'ezett: hanem a 
Contractust már nem írhatta alá. Az őtet illető esz
tendei 80 forintokat v. eddig mindenkor én vettem 
kezemhez, rétztzeiint mivel én Fáy András Massae 
Curator úrral esztendőnként összejövök, részszerint 
mivel én is praet endens vagyok néhány i záz forin
tokra nézve javaiban. 

Minek utánna a három többi osztozó testvér 
három Vármegyében elszórva lakik, most hamarjá
ban tökélletes tudósításokkal nem szolgálhatok T. 
Főbiró urnák, hanem mihelyt minden okleveleket 
öszve fogok szedhetni, legottan megküldöm azokat 
T. Uraságodnak. 

Ennél fogva a következendőkre bátorkodom 
kérni T. Uraságodat: 

1. Méltóztassék a jövő 21-ik Deczemberi határ
napot utóbbra halasztani, és beadandó kinyilatkozta
tásom után egy más határnapot rendelni. 

2. Méltóztassék hivatalos levele által Kisfaludy 
Mihály N. Győr Vármegyei főjegyző Urat hivatalosan 
megkeresni, hogy a Gencsi birtokról szólló fundualis 
könyvet, mellynek kezemhez adatását én már régen 
sürgettem, de meg nem nyerhettem, — T. Urasá-

* Vasmegye levéltára, 1833. 49. sz. Még eddig ki
adatlan. 
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godnak megküldeni el ne mulaszsza, mely nélkül 
csak kevésre mehetüuk. 

En legjobbnak gondolnám: ha ezen csekély 
Gencsi portziónk T. N. Vass Vármegye által igazsá
gosan és törvényesen megbecsülteinek. Azután en
nek értékéből egy ötöd rész vagy valamellyik vérro
kon által kifizettetnék, vagy ha egyiknek sem kellene, 
természetben kimetszetnék; vagy ha a T. Bíróság 
az árendát helyben hagyná, a massa egy ideig az egy 
ötödrész árendával elégednék me<r. A mit eddig én 
kezemhez vettem, 120 forintokat váltóban, minden 
időben kész vagyok oda fizetni, a hová rendel
tetni fog. 

Egyéberánt becses, nagy uri jóvoltába ajánlott, 
különös tisztelettel vagyok 

Tekintetes Főbiró Urnák 
.Sümegben, Nov. 27-én, 1832. 

^ f l a t alázatos szolgája 
Kisfaludy Sándor. 

Kisfaludy János kapitány Urnák, testvéremnek 
• • • N W ) ft. v. praetensiója vagyon Karoly massájáno. 

• g azon 1832. évi decz. havában újra hal-
Bkvát K. Sándor ez ügyben s egy hosszabb 

ÍAS, njfiKkozatot * intézett a vármegyéhez, melyben 
/^**^eBekes részletekkel ismerteti a Kisfaludy-esalád 

/íHragyoni körülményeit, Károly osztályrészét az 
f összes atyai vagyonból, s világot vet a költő' 

^ anyagi helyzetére, melynek részleteit életirói 
mindekkorig bővebben nem tárgyalták, vagy ta
lán szándékosan mellőzték. 

Pedig kit ne érdekelne e kiváló jelesünk 
anyagi körülményeinek részletesebb ismerete! 

Azon kivül e nyilatkozatban oly uj adatok
kal is találkozunk, melyek részint irodalomtör
téneti, részint egyéb tekintetben kiválóan érde
kesek, s élénk világot vetnek Sándornak hazafiúi 
gondolkozására is. 

Nem habozhatom tehát e mindeddig lap
pangott, habár egy kissé terjedelmes, de, néze
tem szerint, igen figyelemreméltó nyilatkozatot 
közzétenni: 

«Alázatos Kinyilatkoztatása Az Alulírottnak 
T. N. Pest Vármegyének T. N. Vass Vármegyé
hez intézett megkeresésére néhai Kisfaludy Ká
roly Urnák még osztatlan öröksége iránt. 

Boldogult Atyánknak, néhai Kisfaludy Mi
hály Urnák 1825-ben Martius 25-én történt 
halála után, minekutánna Testamentuma sze
rint Testvérünk, Kisfaludy Mihály Ur lön szer
zeményeiben egy Legatariussa, egy Ezzel tett 
Egygyesség következésében, mely szerint a 
Massából egy bizonyos rész jószág N. Győr Vár
megyében, Téthen és Felpéczen néki által en
gedtetett, a többi javak pedig a hét Testvér 
között hét felé osztattak, néhai Kisfaludy Károly 
Urnák következő Osztályrésze jutot t : N. Győr
vármegyében Téthen és Mérgesben 2"Ve hold, 
92DÖ1 Curia, — és 1156/s hold, 82GÖ1 állodiá-
lis szántóföld és ré t ; — A Téthi jobbágyoknak 
egy negyedrésze. Mivel ezeknek fele Mihály 
testvérének esvén Legatum fejébe, másik fele 
János és Károly testvér között osztatott fel. Ezen 
kivül jutot t Kisfaludy Károlynak a Felpéczi és 
Kispéczi tulajdon erdőből és a Felpéczi malom
birtokból egy-egy hetedrész. Az osztálynak kul
csa ez vol t : egy hold föld, rét általlyában 1200 
D ölbe vétetett; s a hol a négy Vármegyében el
szórt jószág az elszaggatást kár nélkül nem 
engedte, egy hold Curia 150 ftban, egy hold föld, 
rét 100 ftban, váltókban pótoltatott általlyában 
és különösen a Testvérek között. Egy gyalog ro
bot 30 krajezárokban vétetett ugyan váltókban. 

Osztálybéli kiegyengetés fejébe Alulirtt pó
tolt Kisfaludy Károlynak 2515 ft. 55 krajezáro-
kat váltóban. Ezen summából, mellynek ka-
mattyai minden időben meg voltak fizetve, Alul
írott még 1000 váltó forintokkal tartozik; de 
minthogy ezen pénzt Kisfaludy Károly Ur még 
életében Bencze János nevezetű Inassának adta 
által, ki őtet folyvást 16 esztendeig és haláláig 
szolgálta, tehát ez már a massának Activumai 
közé nem számláltathatik, és Alulirtt a maga 
934 váltóforintokból álló követelését Károly 
testvérén ezen summából kipótolni, szivére nem 
veheti, hanem más helyre hagygya. 

Amely ősi tőkepénzek adóslevelekben és az 

* Vasmegye levéltára, 1833. 49. sz. Kisfaludy 
Sándor sajátkezű irása. 
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atyai háznál találtatott kész pénzek, ugy az el
adott ingókból is bejött pénzek Kisfaludy Károly 
részére jutottak, azokat ő mind felvette. 

Fellyebb emiitett osztálybéli ingatlan javait 
néhai Kisfaludy Károly ur elidegenítette Szabó 
Péter, most N. Győr vármegyei második Al-
ispány Urnák. Minthogy azomban ez a Test
véreknek hirök és tudtok nélkül történt: sem az 
bizonyosan nem tudatik, ha azokat mind által 
adta-e, vagy a Felpéczi és Kispéczi tulajdon 
erdőt, és malomrészt magának fentartotta; 
sem az, hová tette légyen osztállyába jutott 
ingó j ava i t , mellyeket az eladásig az egész 
jószággal együtt Kisfaludy Mihály Testvér bírt 
panaszos árendába? — De még azt sem tudja 
az alulirtt, ha ezen elidegenittés örökbe tör
tént-e, vagy csak zálogban? — Zálognak kell 
lenni annyiból, minthogy az eladót kora halála 
a törvényes bevallásban megakadályoztatta. A 
zálogos Summa 13.000 forintnak mondatik vál
tókban. Alulirtt Károly testvérét azon idő olta 
csak életének utolsó napjaiban látta, midőn 
ilyekről vele értekezni már nem lehetett. Csak 
abban egygyezett meg szóval, hogy három hét
tel előbb meghalt Testvérünknek, Kisfaludy 
Therezianak osztályrészét Sógorunknál, Far
kas Gábor Urnái hagygyuk Árendában , ki 
eránta egész életében nagy barátsággal viselte
tett, és azon jószágot tovább is árendában birni 
szándékát jelentette. 

Az 1825-diknek végével tellyesitett első 
osztály után, 1827-ben, Martius 27-kén Kisfa
ludy Boldizsár, egygyik testvér, meghalt. Ennek 
meghagyott özvegye 1828-dikban, mint férjének 
minden szerzemény-javaiban, sőt az ősiekben 
tett javittásainak is örökössé, Márkus Therezia 
asszonyság, Szalabéri Horváth János kamarás 
úrral uj házasságba lépvén, a Kisfaludy örökö
sök ősi osztálybéli javaikhoz is pör, és utóbb 
egy ezt követő Egygyesség által jutának. 

Néhai Kisfaludy Boldizsár Urnák osztály
része vol t : Gyömörőben, Gógánfán, Sárosdon 
N. Zala Vármegyében, Lakon N. Vass Várme
gyében, mindenestül Curia 7Va hold, 1 2 6 0 öl, Al-
lodialis föld, rét 1186/s hold, 46 D öl és 288 ro
bot ; A Felpéczi és Kispéczi erdőnek és malom is 
birtoknak egy heted része. Kisfaludy Boldizsár
nak halála után ezen javak mo3t már hat test
vér között felosztatván, ezekből néhai Kisfaludy 
Károlynak jutott a Gyomoréi porcziónak egy 
harmada, mellynek foglalattya: Curia 1 Vs hold, 
9 6 D ö l ; allodiális föld, rét 18 hold, 60 D ö l ; és 
a Gógánfai, Gyömrei Jobbágyok robottyából 61 
gyalog napszám. A fellyebb jegyzett erdő és 
malomporcziók, mint elejétől fogva, most is 
közre, a most már hat testvérre fenmaradtak. — 
Ezen kis fiók osztályrészt (ide nem értvén a 
Felpéczi és Kispéczi erdő és malomjust) az 
Alulirtt Károly testvérétől, ki ezt másképpen 
idegennek adta volna, örökbe megvette 2500fo
rinton váltókban, és árát lefizette. Valamint 
szintén megvette örökbe, ugyan ennyi árron, 
egygyenként Kisfaludy János, és Therezia Test
véreknek egy fiókosztályrészeket is Gyömörőben 
és Gógánfán, azon okból, mivel ezen csekély 
osztályrészeknek, mint szomszédságában levők
nek egyedül ő vehette többi birtokával egygyütt 
hasznokat. Ezen vétel történt 1829-diki Május 
5-én, amint ezt az erről szólló oklevelek nyilván 
megbizonyittyák. 

A most már ha t testvér közül 1830-diki 
october 23-kán ismét meghalt Kisfaludy There
zia, T. Kisbarnaki Farkas Gábor Urnák Hitvese. 
Ezen meghalt Testvérnek első, az az Öreg osz
tályrésze következendő volt: N. Vass Vármegyé
ben Gencsen két sessio, és N. Győr Vármegyé
ben Szemerén egy sessio. Kiterjedése összevéve: 
Curia 2V« hold, 38DÖ1; allodiális föld, rét 135 
hold, 87 • öl — Bobot : 54 gyalognapszám. Gen
csen két Sessiohoz való tulajdon erdő, a leg-
roszszabb állapotban és Szemerén két Sessiohoz 
tartozó erdő fundus: mert a Gencsi erdőt több
nyire, a Szemerei erdőt egészen még boldogult 
Atyánk levágatta. — S ezeken kivül a Felpéczi 
és Kispéczi tulaj donerdőnek ós malombirtoknak 
most,Kisfaludy Boldizsár Testvérnek halála után, 
egy hatod része, — Ugyan Kisfaludy Therezianak 
Boldizsár halála után a fiók osztályban Gyömö-
rébenju to t t : Curia lVs hold, 9 6 D ö l ; Allodiális 
föld, rét 18 hold, 60 Döl és a Gógánfai és Gyo
moréi Jobbágyok robottyából 61 gyalog nap
szám. De ezen fiók osztálybéli portziót, mint már 
fellyebb érdekelve vol t , mint néhai Kisfaludy 
Therezia részéről, minthogy öreg osztályrésze | 
N. Vass és Győr Vármegyében esett, ő pedig I 
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lakását Győr városába vette, egészen haszna
vehetetlent, Alulirtt, valamint János és Károly 
testvérek részét is, örökbe megvette 2500 forin
tokon váltókban, 1829-diki Május 5-én s a pénzt 
le is fizette. így tehát ebben sem néhai Kisfa
ludy Károly, sem mai akármelyik élő testvér 
sem osztozhatik. 

Néhai Kisfaludy Therezianak halála után, 
annak öreg osztálybéli javai öt hasonló részre 
oszlanak, melyeknek egy ötöd ré3ze néhai Kis
faludy Károlyt is illeti, minekutánna ő There
zia után négy hét tel* későbben, azaz 1830 diki 
November 21 -én halt meg. 

Boldogult Kisfaludy Therezianak ezen javait 
még néhai Kisfaludy Károly halála előtt, az ő 
megegyezésével ós akarattyával a testvérek 
több fontos okokra nézve három esztendőre 
árendába adták 400 ft. váltókban T. Farkas Gá
bor urnák, mint azt az ide mellekelt Árenda-
Contractus megbizonyittya. Ebből tehát néhai 
Kisfaludy Károly massájához esztendőnként 
80 ft járul váltóban. Az árendának ideje kezdő
dik 1831-diki Szt. György napkor, és tart 1834-
diki Szt. György napig. Addig ezen jószágot 
mind az osztozó testvéreknek, mind a massá
nak kára nélkül felosztani nem lehet. Az ezen 
árendából eddig bejött és néhai Kifaludy Károly 
massáját illető 120 váltó forintokat Alulirtt ek
korig magánál tartotta, minthogy azon massán 
Ő n é k i - i s 934 ft. v. követelése vagyon. Kisfa
ludy János kapitány urnák pedig még ennél is 
többre megy keresete azon massán, minekutánna 
a költségből kifogyottnak, halálos betegségének 
kezdetében, 0 kölcsönzött 1000 váltó forintokat. 

Boldogult Kisfaludy Károly, Hazájának és 
Nemzetének forró s kimeríthetetlen szeretetétől 
buzogván, elhagyá az idegen lelkű s nyelvű ma
gyar hadi szolgálatot, és életét, idejét, tehetségét 
és egésségét fáradhatatlan szorgalommal a ma
gyar Literaturának áldozá. Örök élő bizonyságai 
ennek tiz kötetben halála után közre bocsá
tott elmemivei. De a literátorság hazánkban 
nemcsak nem gyarapodás, és nyereség, hanem 
bizonyos veszteség: mind azért, mivel a nagy 
költséggel nyomtatott könyvek számára a több
nyire idegen nyelvet beszélő Hazában csekély az 
olvasó közönség, és még ennek nagy része is csak 
kölcsön vett könyveket szeret olvasni; mindazért, 
mivel a magyar íróknak elmemiveikből gazda-
gülni agyarkodó, többnyire huszonöt perczentu-
mot venni szokott könyv árrosok már előre meg
fosztják a szerzőkel minden haszontól, annyira, 
hogy a könyvnyomtatásra kiadott tökepénzek 
többnyire veszendők, és a csupa kamatoknak be-
vehetése is már elég szerencse. Ehhez képest a 
boldogultat buzgó hazafisága már adósságba 
meritté, mikor 1825-ben egy alkalmas nemesi 
birtoknak hetedrészbeli, következőleg csekély bir
tokú örökösévé lön. Bizonyos levén most már 
arról, hogy kedvelt szenvedelméről vagy le kell 
mondania, hogy meg ne romollyék, vagy meg 
kell romlania, ha buzgóságát követi, egy oly 
nemzeti Intézetet vett czélba, mely által a nem
zeti lélekre hatván, igen jóltevőleg szolgálhatna 
Hazájának, és egyszersmind sorsát is jobb karba 
helyezné. Ez volt a • Jelenkor »-nak,mint hazai po
litikai hírmondónak, és a * Társalkodó»-nak, 
mint tudományos, mtdattató Irománynak, most 
már Helmeczy Mihály Ur által folytatott Inté
zete. Erre ő az engedelmet maga részéről csak 
temérdek fáradozás, utazás és költségeskedés 
u'án, mások részéről hosszas huzás-vonás, kém-
lelődés, kérdezősködés, ellenkedés után tudd 
megnyerni. Végre megszerezvén az engedelmet, és 
az Intézetnek folyamatba tétele végett uj tetemes 
költségeket tevén, — meghalt, — és igy fárado
zásainak csak terheiben, s életgyilkoló aggodal
maiban részesülhetett. — Szomorittó bus érzés, 
látni s tudni, miként lön őbenne egy buzgó ha
zafi, kinek örök érzése és gondolattya csak a 
Haza és Nemzet volt, legviritóbb férfikorában 
áldozattya a halálnak, és öröksége, keveset kivéve, 
uzsorás kölcsönözőinek martalékja ! 

Alulirtt maga és Testvérei nevében könyö
rög a T. N. Vármegyének, méltóztassék egy ke
belebéli, hajdan jobb sorsban tündöklött nemes 
Nemzetségnek ügyét szivére vévén, olly kegyes 
intézetet tenni , mely szerint a kereső felek a 
vérrokonságnak mennél kevesebb kárával elé
gíttessenek ki. Talán nem volna igazságtalan
ság, ha a T. N. Vármegye a Gencsi Portzio érték
beli becsüje alapjának azon osztálykulcsot hatá
rozná, mely szerint az osztozó testvérek, mint 

* Fennebb három hetet ir, azonban az ntóbbi dá
tum a helyes. — B. Gy. 
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fellyebb említve van, a Cáriaknak, 
földnek, réteknek holdgyát és a ro
botokat egymásnak pótolták, és 
ennek egy ötöd része készpénzben 
fizettetnék a testvérek által a mas-
sába. Azonban akármit méltóztatik 
aT .N. Vármegye rendelni, Alulirtt 
maga és János testvére nevében 
könyörögni bátorkodik, hogy az ö 
kereseteket ezen Genesi birtokon 
fekvő tehernek venni méltóztassék. 

Egyébiránt, mint kebelbéli bir
tokos, a T. N. Vármegyének igaz
ságszeretetébe és törvényhatósági 
pártfogásába bizván, Alulirtt magát 
és testvéreit a Tekintetes N. Vár
megyének kegyességébe ajánlya, és 
alázatos tisztelettel a T. N. Vár
megyének kegyes rendelését el
várja. 

A Tekintetes Nemes Vár
megyének 

Sümegben, Decz. 16-kán 1832. 
alázatos szolgája 

Kisfaludy Sándor, m. k.» 

Mily érdekes adathalmaz, 
mily szivetfacsaró vázolása az ak
kori irodalmi viszonyoknak! 

Mig azonban az osztály ügye 
egyre húzódott, a hitekzők által 
ostromolt hagyatéki gondnok meg
unván a hosfzas várakozást, de 
másrészről, minthogy az örökösök 
a körülmények által is sürgettettek, 
Fáy András és Kisfaludy Sándor, 
úgyis mint János és Anna testvé
reinek megbízottja között, a hi
telezők hozzájárulásával, Pesten, 
1833. november 18-án barátságos 
egyesség * jött létre, melynek értel
mében a Kisfaludy testvérek a Ká
rolyt ülető javakat 3000 váltó 
forintért megvásárolták, s egyúttal 
Sándor és János azon 1135 forint 
24 kr. követelésükről, melylyel 
nekik Károly hagyatéka adósuk 
volt, mindörökre lemondottak. 

Ezen egyesség azután a ma-
gyar-genesi osztály hosszura nyúlt 
ügyének is véget vetett. 

íme, a magyar író és sorsa 
csak alig félszázaddal ezelőtt! 

A vérrel verejtékes pálya nem
csak anyagi gyümölcsöket nem ter
mett, de még az ősök szerzeményét 
is felemészté, s ki mégis szent ra
jongással csüngött rajta azt a mar-
tyr-halálba kergette. 

Tanuljunk hazaszeretetet ama 
kor igazán csodálatraméltó fér-
fiait61! BALOGH GYULA. 

A DINAMIT-ROBBANÁS LON
DONBAN. 

A polgári szabadság minta
államában, melynek népe e mel
lett vallásosságáról is annyira hí
res, pár év óta csak oly gyako
riak kezdenek lenni a titkos me
rényletek, mint az abszolutizmus 
eszményképében, Oroszországban. 
Bármily szoros összeköttetésben 
vannak is ez angolországi me
rényletek az elkeseredett írek ame
rikai társainak izgatásaival, a 
merényletek gyors egymásután 
következése s látható tervszerűsége 
méltán meglepő. Nem említve az 
ír parasztok nem tisztán politikai 
jellegű merényleteit a földbirto
kosok és bérlők ellen, az első — 
ha ugy nevezhetjük — nihilista jel
legű merénylet 1883 márczius ha-

*Vasmegye leváltára. 1834. 962. sz. 
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A korlát az alsóházban a robbanás e lőt t 

A szavazó-folyosó az alsóházban, a hol a dinamit e lrej tve vo l t . 

A korlát az alsóházban a robbanás ntán. 

Gladstone ülése. 
A miniszterek padja az alsóházban. 

A régi lovagfegyver-tár a Towerhen. 

A szavazó-folyosó a robbanás után. A robbanás a Westminster-Hallban. 

A L O N D O N I D I N A M I T - R O B B A N Á S O K 
Rész le t a Towerból a robbanás után. 

vában történt a belügyminiszteri 
palota ós a «Times • hirlapkiadó-
hivatala ellen. Egy hóval később 
Büminghamhan Gallagher és tár
sai elfogása által uj merénylet 
csiráját gátolták meg, de azért 
még abban az évben, okt. 30-án, 
Charing Cross mellett a földalatti 
vasúton történt robbanás. A követ
kező év február havában a Viktória-
állomást rob antották fel, május 
30-án Nelson szobránál és St. Ja
mes Squarenél, az év végén Lon
don Bridgenél volt robbanás. S 
bármily rövid életű még a jelen 
év, ebben is két robbantási kísér
let volt már Londonban: az első 
a Metropolitan vasútnál s január 
24-én a parlamenti palotában és a 
Towerben. 

A Londonban megkisérlett me
rényletek közt ez utóbbiak méltán 
nagy feltűnést keltettok. Egy nap 
három különböző helyen helyez
tek el robbanó anyagokat s e he
lyek közt kettő nemcsak az angol 
főváros, de Nagybritannia legneve
zetesebb középülete: a parlament
ház és a Tower. A merénylet e mel
lett mindkét helyen eredményes 
volt s bár szerencsére aránylag ke
vés ember sérült meg, kiszámitbat-
lan kárt okozhatott volna, mivel e 
szerencse egészen véletlen volt s 
a robbanások helyén sok ember 
mozgott. 

A parlament palotája, mely 
nemcsak Londonban, de az egész 
világon a legnagyobb modern góth 
épületek közé tartozik, a Themze 
folyó partján fekszik, közel a hires 
Westminster templomhoz, az ango
lok Pantheonjához. Közte és e 
templom közt van a Westminster-
Hali nevű nagy épület, mely, kivált 
régibb időkben, a törvénykezések
nek egyik főszékhelye volt. Magá
ban a parlament palotájában ugy 
az alsó, mint a felsőház üléster
mein kivül számos mellékhelyiség, 
sőt magánlakás is van, ugy hogy 
valóságos labyrinthot képez. E he
lyek egy részének megtekintésére 
a szombati nap van kitűzve, midőn 
a háznagytól nyert jegy segélyével, 
melynek kiadása minden nehézség 
nélkül történik, bárki megtekintheti 
ez épület termeit. Ily alkalmat vet
tek igénybe a merénylők is, s — 
miként gyanítják — női ruhába 
öltözve vitték magukkal a dinami
tot rejtő dobozt, hogy azt alkalmas 
helyen eldobják. A parlament pa
lotájában ily helynek az alsóház 
ülésterme mellett levő folyosót 
választották ki, hova a parlamenti 
tagok szavazni mennek, és pedig 
ősrégi szokás szerint egy korlát által 
elválasztva «igen» és «nem» jelzésű 
csoportokban. E folyosó oldalán, 
közel az alsóházi elnök (angol 
elnevezés szerint Speaker=szónok) 
emelvényéhez, van egy kis lépcső 
a felsőházi terem felé s e lépcső 
mögött a vizfütés mérésére hasz
nált gép. A merénylő a dinamit
dobozt e helyen rejtette el 8 azt, 
mivel félreeső helyen volt, senki 
sem vette észre s csak a robbanás 
és rombolás után tudták a helyet 
meghatározni. 

A robbanás és rombolás igen 
jelentékeny. Az alsóház szárnyas 
ajtajának egész baloldali része 
összetört s az ajtó és a kis folyosó 
közt fekvő rész tönkre ment, ugy 
hogy a padlózatbői is alig maradt 
ép rész. A szavazó-folyosót kő-, vas-
és fadarabok csaknem egészen elbo
rították. Magában a teremben el
pusztult az a pad, hol Bradlaugh 
szokott ülni, a képviselők és főren
diháztagjainak karzata, a minisz
terek ülőpadja (régi angol szokás 
szerint ez, a nemzet kereskedelmi 
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szellemének megfelelően gyapjuzsákokból áll, 
bársouynyal bevonva), továbbá a szélső bal 
üléshelyei nagyon megrongáltattak, Gladstone 
helye is senilést szenvedett. Hasonlókép több 
tekintetben megsérült az elnöki emelvény, a 
mellette levő helyek, eltört a nagy csillárlámpa, 
a keleti oldalon levő ablakok szétrepedtek, az 
egész terem kövekkel s porral telt el, s csak a 
karzat egy része nem sérült meg. Prím Vilmos, 
a parlament mérnöke, v rombolás által okozott 
kart mintegy százezer forintra becsüli. 

Valóban szerencsének mondható, hogy e 
nagy rombolás közepette emberhalál nem törtónt. 
Az alsóház termének közelében ekkor csak két 
látogató volt, azok is szerencsesén megmene
kedtek. £ szerencsét azonban csak annak kö
szönhetni, hogy a szomszéd Westminster-Hali
ban néhány perczczel előbb történt meg a 
robbanás s a parlament házának látogatói épen 
akkor kinn voltak, hogy azt a szerencsétlensé
get nézzék meg, nem is gyanítván, hogy ez által 
a haláltól menekültek meg. 

A másik robbanás nem is történt ily simán. 
A merénylő a dinamitot itt egyszerűen a kripta
helyiségben dobti el s azt észrevették. Egy 
Green nevű épitész ngével es sógornőjével járt 
ott s feltűnt nekik a különös szag, mely a már-
már égni kezdő doboz burkolatából eredt. Ki
áltásukra egy Colé nevű rendőr elősietett, az 
égő dobozt telkapta s a szabadba igyekezett 
vinni, azonban oly meleg volt, hogy el kellett 
dobnia már a St. Stephen terem felé vezető lép
csőn. A robbanás megtörtént, a rendőr súlyo
san megsérült, a terem megrendült, sok fabútor 
cs padlózat összetört a tönkre ment egy gyö
nyörű ablak is, melynek értékét mintegy 10,000 
forintra becsülték. 

Csaknem egyidejűleg ezzel ment végbe a 
robbanás a Towerben is. E bires épület, mely 
hajdan a fejedelmek vára volt, ma pedig na
gyobb részében állami kincstár, jó félóra távol
ságra van a parlament épületétől, de szintén a 
Themze-parton, a City (belváros) közelében, 
azon a helyen, hol a hajók kikötni szoktak. 
A magas, négyszögletes tornyú, normán korból 
való épület London egyik jellemző részlete s 
közepén van a királyi fegyvertár és kincstár. 
E gyűjteményeket is rendesen szombaton lehet 
megtekinteni, bár máskor is megnyittatnak s 
január 21-én mintegy 80—10*J ember jelent itt 
meg. A merénylő a dinamitot tartalmazó dobozt 
a fegyvertárban rakta le és pedig azon terem
ben, hol az Erzsébet-kori lovagfegyverek voltak 
s a hol egykor VIII. Henrik neje lefejeztetését , 
elrendelte. Ez az úgynevezett .BanqnetingHall*, 
étkező terem, a Sz. János kápolna mellett. A rob-
bánó eszközt nem vették észre 8 a robbanás 
megtörtént. Néhány másodperczig nemcsak 
mintegy 100,000 darab régi fegyver forgott ve
szélyben, hanem az egész gyűjtemény (pedig itt 
vannak a koronák és a hires gyémántok is), mi
vel a robbanás következtében romboló tűz 
támadt, melyet az elősietett tűzoltóság is csak 
nagy nehezen olthatott el. Két felnőtt leány s 
három gyermek sérült meg itt a robbanás követ
keztében, kettő közűlök életveszélyesen. Az 
anyagi kár azonban aránylag igen csekély. Mint
egy 4000 puska sérült meg, de nagy része jelen
téktelenül a magában az épületben, melynek 
külső falai különben 15 láb vastagságúak, na
gyobb baj nem esett. A kárt megközelítőleg 
10,000 forintra becsülik. 

A robbanások egyidejűsége s a dinamit el-
helyezése arra mutatnak, hogy a merényletek
ben tervszerű eljárást követtek, s a merénylette
vők összebeszéltek. E sorok Írásáig még nem 
fogták el őket, de abban senki sem kételkedik, 
hogy anarkbistáknak kell lenniök. A merénylet 
alkalmából a Westminster-Haliból egy, a Tower-
bőt két, az alsóházból pedig három pontot mu
tatunk be angol források után, mint azokat a 
helyeket, a melyeken a robbanás bekövetkezett 
vagy kárt okozott. 

A VIRÁGOK ÉS A VIRÁGIPAR. 
Tulajdonképen nem a tavasz az igazi szaka 

a virágoknak. Ha valamikor, ugy a farsangban 
van ideje és helye a virágokkal foglalkozni; 
ilyenkor jö meg a virágok divata s ez a virágke
reskedőknek is a tnlajdonképeni saisonji. Mikor 
a rétek virulva ébrednek mintegy varázsütésre 
a kikelet első csókjának melege alatt, mikor 
ezerféle illat tölti be a léget s az erdő madarai 

dobogó szivecskével köszöntik az első nap-
sugárt, ilyenkor senkinek se jut eszébe a virá
gokról irni vagy beszelni. A virág közönséges 
valami, a mit untig szemlelhet uton-utfelen 
a legközönségesebb libapásztornő; tele i-
heti vele markocskáit, hogy aztán újra eldobja ; 
de a tél meghozza azt a mesterséget kultuszát 
a virágnak, a melyhez képest a természet kul
tusza egeszén észrevétlen es csöndes valami; a 
divat másodszor is feslesbe hozza a bimbókat s 
akkor már a nagyvilágiasabb közönség is kezdi 
komoKan venni azokat. És miértf mert most 
már pénzbe kerül, és az emberek nagy 
előtt csak a pénz nimbusza az, a mi érteket 
kölcsönöz a dolgoknak. 

De nem böjti predikácziót, hanem farsangi 
csikket szándékunk irni. Hagyjuk tehát a vilá
got a maga utján menni és ismerjük el azt leg
alább, hogy a divat ujabb időben mind nagyobb 
kedvenczévó kezdi avatni a virágot. Nem min
den kor egyezett ebben a maival. A középkor 
például határozottan nem volt kedvelője a virá
goknak. Használta őket az építészeti ornamen
tika terén, mindenféle csodás és nem ritkáit 
szörnyszerü összetételekben, de maga az elő 
virág sohasem képezte szeretete tárgyát. XIV. 
Lajos ellenszenve a tizenhetedik század franczia 
társasköreiből is száműzte a virágokat. Voltak 
bizonycs időknek bizonyos fajta virágai, melyek 
irányt adtak egy egész korszak divatos Ízlésének. 
A Bourbonok lilioma, a Napjleonok ibolya
csokra egész politikai es pártjelszavakká nőttek 
ki magukat a franczia társadalom különböző 
osztályaiban. Ismeretes a fehér 6a piros rózsa-
harca az angol alkotmányos küzdelmek idejé
ből, valamint a búzavirágnak is jutott szerep a 
legújabb osztrák alkotmányos viszályokban. 
Dumas regénye, a .Kaméliás hölgy, oly időből 
keletkezett, mely rajongott e büszke, halvány, 
szagtalan és hideg virágért, s ugyanoly nő-esz
ményeket kultivált az irodalomban is. Majd 
minden virág keresztülment már a divat nép
szerűségi fázisán s aztán újra feledésbe merült. 

! Mmt gondolkozásunkban és cselekedeteinkben^ 
ugy virágkedvelésünkben is az exotikus, ritka' 
és idegen fajoknak adunk ma előnyt, szeretjük 
a vérpiros szegfűt, de csak ha olasz éghajlatból i 
szállítják hozzánk, az ibolyát, de csak ha pár- j 
mai, s a jázmint, de csak ha valódi spanyol, s 
azon arányban veszti műiden virág divatb'eli 
értékét, a melyben közönségesebbé és elterjed
tebbé válik. 

A csokornak a legkülönbözőbb formája 
i hogy ugy mondjuk: fizionomiája lehet Kicsiny 

es vastag, sűrű és ritkás, kisebb és nagyobb 
hosszúkás vagy kerek, a szerint, a műit külön
böző alkalmaknál használják. Ujabban meg
lehetős ritka és laza összefüggésben kötik a csok
rokat s e divat bizonyosan nem csekély előnyere 
van a virágkereskedőknek. Csokrot küld a vő
legény menyasszonyának, csokrot ad a gyermek 
nagyapja születésnapjára, csokrot vet aszinház-
dühöncz kedvelt primadonnájának, azt küld a 
felgyógyult beteg a hála oltárára, a résztvevő 
rokonság ós baráti kar az ifjú életet záró ko
porsóra, szóval mindig és mindenki, hol ünne
pélyes alkalomról s egy kis kegyeletes hazug
ságról van szó. Egy csokor elkészítése valóságos 
művészet, melynek ep ugy megvannak titkai 
mint a festésnek. Ép oly Ízlést, tapintatot és finom
ságot igényel. A csokor egy virágokból ösaze-
rakott v,rag, mint a hogy a keleti költő mondja. 
Ott fekszenek az asztalon kameliák, ibolyák 
rózsák, liliomok és tulipánok zavart összevissza
ságban ; de ez még csak festőanyag, melybe a 
muvesz van hivatva életet lehelni. Neki kell az 
élénk és rikító színeket gyöngéd nuanceokká 
olvasztani, enyhíteni a túlságos élénk színeket 
kiemelni egy-egy anemone halványságát, vagy 
árnyékban tündököltetni egy-egy jázmin-köte
get. Nem elég ehhez a képzelet es az Ízlés, valódi 
tudomány kell hozzá, ismerni kell a törvénye-
ket, melyek a művészi szeszélyt korlátozzák kü
lönösen a virágok választásánál. Megvan a virá
goknak a magok nyelvök, melyet a keletiek 
se amnak neveznek s ezt a csokor-készitők 
jól isménk, tudják, hogy nem szabad narancs
virágokkal ifjú leányokat disziteni, sem fehér 
rozsával özvegy-asszonyokat. Egészen 
alhtnak össze egy báli csokrot 
máskép szőkéknek. 

A esokorkötéshez njftatoss eszközök a kö
vetkezők : erösebb es finomabb rzérna, zöld es 
fekete varo'selyem, kis és nagy olló, drótcsipest 
kis es nagy kés, feloldott gummi, különféle lágy 

máskép 
barnáknak és 

ecsetekkel, papir-mauchetták, különböző erős. 
segu drótok, stb. Az eljárásiul kérdés, hogy 
sima éi lapos, vagy pedig magasabb ivezetu 
csokrokat akarunk-e előállítani. M ndke 
ben először egy kisebb csokrot állítunk őssxe, 
egószenakivant formában zöld szálakból él im-g-
felelő lombozatból, mely alapul szolgál. E ezélra 
repkényt, örökzöldet, rezedát, stb. haiom-n.-gv 
szálanként kötözünk ösaxs, s miután a dróttal 
körűikötöttük, annak veget a szükségei iiostz.u« 
ságban szár gyanánt hagyjuk lecsüng-ni. A ki> 
csokrocskákuak szabályos, de könnyed és laza 
szerkezettel kell birniok, hogy az összetételnél 
önként alkalmazkodjanak egymáshoz, Középre 
aztán egy ugyanoly módon készített kerek 
csokrot kötünk s e köre illesztjük, folyvást 
dróttal, az egyes eaokrocskákat, ügyelve mindig 
arra, hogy az egész elég laza legyen arra, hogy 
a drótok vegére erősített virágok nehézség nél
kül közibe szúrhatók legyenek. Mindenesetre 
e zöld alapcsokornak valamivel kisebb szé
lességet kell adni, mint a mekkorára a színes 
eaokflr tervezve v-m, mert a virágok későn* 
közbeszúrása jelentekenyen ki fogja i 
felületet. 

A fölhasználandó virágokat részint 
szárral, részint, mint a kameliák at,egé» 
nélkül készítik elő, s csak gerezden virágo 
•69, pl. fuchsiánál hagynak egy kise hosszabb 
szart, mely körül a drótot kötözik. A vékonyabb 
drótokat M :!."> centiméter hosszura vágják H 

| azok egyik végével a feldolgozandó virágot ott 
szúrják át, a hol az legjobban tart, például a 
termőt, vagy a kelyhet. A másik oldalon eló-
tűnő drót végét meghajlítják es újra komik 

| zik a fen maradt dróttal, hogy ne engedjen föl 
I s a drót többi része szarnak marad. Ha több 

virágot akar az ember meghatározott csoportba 
foglalni, hogy a csokorban egymás mellett fog-
laljanak helyet, akkor ezeket előbb egyenként 
vékonyabb dróttal, s aztán az egészet vastagab
bal kötözik körül a egy közös szart hagynak 
nekik. 

A virágok ízletes csoportosításához szük
séges, hogy ne alkalm izznnk nagyon elütő szí
neket egymás mellett, hanem más színek, vagy 
zöld alkalmazásával közvetítsük az átmenete
ket. A beillesztésnél a drótokat lehetőleg a 
közép felé toljuk, hogy as összes drótok a 
középpontban találkozzanak. A csokor felülete 
egyarányos kell hogy legyen, egyes lebegve ki
álló virágok, füvek, lombok, stb. kivételével, 
melyek igy változatosságot eredményeznek s az 
egésznek elegáncziáját elősegítik. A legeséiről 
alkalmazott virágokat kívülről szúrják a zöldség 
köze, aztán a szart erős czernával korülkotozik. 
beleillesztik a papirhüvelybe, czernával meg
erősítik, körűigöngyölik a szart hüvelyknyi sze
les staniolszalaggal s az egészet fehér karton -
papirgöngybe teszik. 

Emiitettük azt is, hogy lehet a virágokat a 
csokorban a virágnyelv szerint csoportosítani. 
Ez esetben a kővetkezők a virágok értelmei: 
Az almavirág azt kérdi: •szeretsz-e ?», abalzsa-
min : «vágyom utánad*, a czitromlevél: .isten 
veled!», a repkény: .hü maradok., a heliotrop: 
• ma alkonyatkor., az éji viola: «ma este*. 
Vannak azonban visszautasító értelmű virágok 
is, például a szegfű jelentése: .ne gyötörj to
vább"; a ranunculusé: •csapodár vagy*; a tuba
rózsáé: 'meguntalak*, s igy tovább. 

Asztal- és szobadiszitésre szolgáló váza-
csokrok többnyire kupalakuan köttetnek. Ezek
nél szem előtt tartandó elvek, hogy a legmaga
sabb csucsvirágoktól számítva mindig csak egres 
vagy kevés szálakat illesztünk hozzá, • azokat 
mindig czernával jól körulkötjük.aszárakatpedig 
hátlapjokkal illesztjük be, hogy a virágok kifele 
forduljanak. A lejebb etfl virágok szárai arám 
san rövidülnek. Oly vázákba, nu Ivek fal Bell 
vagy tukor-console-on állanak, inkább szélesre, 
mint kerekre kötik a csokrokat, a hátul laposan, 
hogy a virágok előre csüngenek, 

I gyanez az elv szolgál irányadóul minden 
fele szántott virágból es füvekből kötött angol. 
orosz, holland es olasz fflcsokroknál, továbbá a 
Makart-csokroknál, csinált mezei virágcsokrok-
nál, menyasszony-, legyező-, kotill.m él ko-
porsó-csokroknál, jardiniére-eknel, vrág-kosa-
raknál, stb. 

sem az idebb— nagy divatba 
jött virág-vánkoeok készítése. Mindenekelőtt 
egy drótváz fzükseges hozzá, mely a kívánt 
Mjpsígban e« formában széleitől kósspe fi 
némelyed. Ern • vázr.i most egy réteg finom 
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moha jő, vékony dróttal odaerősítve, s ez ala
pon emelktdik ki egy kerek, s közepe táján 
kissé ivezetesen emelkedő csokor rózsából, 
jjvöngyvirágból és tubarózsából, míg a négy 
szögeletet hasonló kis csokrok ékítik s a közbeeső 
tért sötét pensée-ek, ibolyák vagy mas ily vilá
gok töltik be. 

Igen csinos es divatos csokortartók ujabban 
a szaru- vagy kosárfornmbim, szárított pálma-
Uvelböl fonottak, melyeket virágkereskedőink 
Bordigberából nyernek. Ezeknek darabja a virág 
nélkül 5—10 frtba kerül. A bordigherai datolya
pálmák (Portó Mauritio olasz tHrtomamban)már 
évszázadok óta termik a pálmaágakat, melyeket 
Kómában a katholikus egyház rítusa szerint 
virágvasárnap fölszentelnek. E czélra az úgy
nevezett szív-ágak, miután hat hónapi beköte-
-ey*J a koronának magán a pálmán megfehérít-
tj^fck, többnyire barokk-izlesu hagyományos 

^^Hkkba fonatnak, mig a rövid száruyazatu 
J ^ H íeln ntetlen állapotban a zsidó rítusnál 
Ijjj^ftek alkalmazást. E szerint nevezik átvive a 
^ B e ket faját is keresztény és rsidó pálmá-

•jiilib in nagy pálma-kertek tulajdonosai 
Hoflpl" raban arra az ötletre jöttek, hogy a 
j ^ V t < t t és szárított pálmalevelekből művészi 
jzffiáju tárgyakat (kosarakat, böségszarukat, 
snliiuiint egész asztali díszítéseket, virágok be-
fogadáfára i készítsenek. Az ily kikészített pál
mákat a kereskedésben palmorelliknek hívják, 
s azok készítését most már különösen a bordi-
gh< rai Wuiter-czég gyáripan-zerüleg üzi. 

Legdivatosabb alakjai az ilynemű kosarak
nak először a kehely-formák, melyek különféle 
stylszerü rajzokkal egyetlenegy pálmalevélböl 
vannak fonva, melynek tollazatszerü levélcsu-
csai mindenfele garnitúrákra ügyesen fölhasz
nálhatók, mig előrészét az ily tartóknak ro-
sette-ek, szalagok ékítik, gyönge mohlevelekkel 
B finom (-záritott virágokkal vegyítve. 

Jobban meghajtott formában ily tartók a 
bőségszaru alakját veszik föl, s ez alakban 
könnyű és csínos dróttalapzat segélyével szin
tén kellemes díszei buffet-knek, consoloknak. 
Előfordul még egy harmadik változat is, mely
ben három-négy ily tartó összetéve s díszes 
talapra állítva, elegáns asztali ékül szolgálhat. 

Mindegyik alakjában azonban egyaránt 
alkalmasak az ily készítmények akár Makart-
féle szárított füvek, akár frissen levágott virágok 
liefogadására s ily kiállításban termek falainak 
diszitésére. Csak arra kell ügyelni, hogy ha friss 
virágokat használunk bennök, azok megöntö-
zesénél a viz a drótot ne érje, mely tsetben az 
könnyen megrozsdásodik. Épen azért szokás e 
kosarak drótállványait zöld repkény- vagy más
nemű lombokkal vonni be. 

A fővárosi piaezokon a virágoknak egész 
árfolyama van, mely a hőmersékkel emelkedik 
vagy csökken. Ily virágoknál termesz. 
sok a hulladék, de a haszon kárpótolja a vesz
teséget. A holt saison a virágkereskedőknél má
jus 15-től június 15-ig és szeptember 15-től ok
tóber 15-ig tart; legjobb bevételi napok a far
sangon kivül halottak napja, szeptemberben né
hány nagyobb izraelita ünnep, melyeken jelenté
keny mennyiségű mirtuságat adnak el, es a ka
rácsony és újév, mint a mely napokon szinten di
vatba jött ajándék gyanánt virággal kedveskedni. 
Megjegyezzük még, hogy a kertészek védun 

augusztus ;íl-ike, a virágárusoké pedig 
húshagyó kedd. 

Vaunak külön virágkereskedelmi utazók, 
kiknek feladata bejárni minden vidéket. . I uj 
fajokat fedezni fel. Új virág számba megy mind 
az, a mely eltérő szint, formát es terjedelmet 
mutat a kereskedésekben előfordulóktól, ujsag 
ellenben az a virág, mely melegházi tenyésztés 
utján, évszakon kivül jön létre. Piacai virágok 
a pelargonia, fuehsia. verbenia. heliotrop, re-
K ,1a. szegfű, melyek a legkönnyebb tem 
suek és kevés idő alatt a legelőnyösebb alakban 
hozhatók piaezr.t. Gyökérrel árusítják el nz ibo
lya, pensee, volubilis, gobea stb. fajokat, me-
heknek gvokeret egyszerűen nedves tőidbe bur
kolják be. A virágkereskedőknek segédkezet 
nvujt a magkereskedő i-

Profiin ember nem is sejti, mennyi gond
jába kerül a virágkereskedőnek temeszdéje. 
15—20 fokra kell hogy melegítse üvegházát es 
nagy hidegekben egész éjjel virrasztania szük
ség, hogy ugyanazt a hőmerséket tartsa fent. 
Egyetlen éj elég. hogy gyűjtemény* megfagyjon, 
s egyetlen hanyag pillanat roppant veszteséget 
okozhat. Alig süt fel a márcziusi nap, arra kell 
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ügyelnie a tenyésztőnek, hogy plántái meg ne 
égjenek, védekezni kell a napsugarak ellen. 
Végre egész nyáron át szünetlenül folytatni kell 
az öntözést az időjárás szerint és még ezer más 
dolgot végeznie, melyekre itt nem terjeszked
hetünk ki. Látni való, hogy a virágtenyésztök 
mestersége sem sinecura, de nincs is több 
oly foglalkozás, mely annyi igaz örömöt nyúj
tana. Nem is csoda tehát, hogy rendes je
lenség az, hogy a kertészet atvárói fiúra örök
lődjék át. 

Szólnunk kell még valamit a koszorúkról 
és virágíüzerekröl is. Különösen azért, mert 
ezek újra el kezdik helyöket foglalni a szoba-
diszitesek sorában. Nem használjuk ugyan már 
fejdiszül, mint a régi görögök és rómaiak, kik 
szarj mutatták magukat ezirkusbanés akadémiá
ban, színházban és köztereken; annyi volt ak
kor a koszorú nek;k, mint ma a kalap, sőt a 
parókát is helyettesitette. Alkibiadesnek na
ponta háromszor változtatta fején Athéné első 
fodrásza koszorúját. Maga Sokrates sohasem 
mulasztotta el virágokkal övezni homlokát. 
Czézar harminez éves korában koszorúval ta
karta kopaszságát Róma szép hölgyei előtt, s 
Anekreon is meg nyolezvan éves korában is 
rózsakoszorúval mutatta magát. Voltak divat
hősök, kik jobbra vagy balra csapva, előre vagy 
hátra teve viselték koszorúikat. Némelyiknek 
csak feje tetejét érintette, mások jól fülökbe 
húzták, hogy a hülés ellea védekezzenek. Nagy 
lakomáknál, tudjuk, a fejre övezett koszorú arra 
is szolgált, hogy átható illatával legyőzze a fej
ben gőzölgő mámort 

A középkor a koszorúk különböző divatjait 
hozta újra magával: a királyi, a berezegi, a grófi 
és bárói koszorúkat, melyek azonban most már 
aranyból voltak s virágaikat gyöngyök vagy 
gyémántok képezték. Igy alakult át a koszorú 
koronává, XIV. Lajos azonban már csak a ba
bérkoszorúkat tartotta meg, mint ez az ő és a 
korabeli hadvezérek arczképein látható. 

Nemi eltérést mutat a csokorkötéstől a 
koszorukötés. Itt előbb egy vastagabb dróttal 
megcsinálják azt a kört, mely a koszorú belső 
nyílását képezi, a drót végeit összekötözik, s 
aztán az egyes, dróttal körülkötött moha-, 
lomb- és zöldségkötegekből egy alsó koszorú-
vázat csinálnak, jobbról balra kötve a drót körül 
rétegre a zöld csokrocskákat. A mint a belső 
koszorú elkészült, ez alá, kifelé, egy más réteget 
fonunk, most már balról jobbra, tömötten hozzá 
az előbbihez, a külső oldalon. S igy tovább, 
addig, mig az egész koszom elkészül, ugy hogy 
alul ellapul, felülről lefelé iveződik s felül tö
möttnek látszik. Azután ugy illesztik bele a virá
gokat, mint a csokroknál láttuk, azaz az egyes, 
vagy kis csokrokba epheu- vagy babérlevelekkel 
összefogott és megdrótozott virágokat a drót
szárral a koszom belső-alsó széle felé beleszúr
ják s a drótot meggörbítik. 

(iyászkoszorukhoz rendesen fehér virágokat 
vagy sötétebb virágokat vesznek repkény- vagy 
egyéb zölddel; annál tarkább és színesebb ko
szorúk váltják azonban fel ezeket születésnapi, 
vagy más ily örömünnepi alkalmakra. 

Ma már a koszorút a női öltözékeken is füzé
rek helyettesitik, minden lehető formában, vagy 
itt-ott elszórt csokrokkal. Nem vagyunk már 
abban a nemes korban, midőn oly szépen fejez
tek ki a bánatot azzal, hogy koszoraikat letép
ték, mint Sophokles tette, midőn Euripides 
haláláról értesült, vagy Aspaeia, midőn nagy
szerű ünnepélyes lakoma közben hirül hozták ve-
telvtársnője, Cleagenes haldoklását. Mi már csak 
rózsa-szüzeket koszorúzunk meg. vagy gyerme
keink és hozzánk tartozóink sűjára teszünk ko
szorúkat. Ezek a koszorúk is minél prózaiabbak, 
minél gyáriabbak ma; lehetetlen színekre festett 
szárított virágok, abban a franczia kerek 
mött stylban, melyet a Pere La Chaise temető 
ezrenként mutat, s" mely nálunk is mindinkább 
tért hódit. 

Elkisértuk a virágok útját a báltermekből a 
temetőig s azt láttuk, hogy mindenütt beleját
szik a virág az emberi divat szeszélyes változá
saiba. Az emberi művelődés fontos ágának teszi 
fejezetét a virág. I ennélfogva érdemes bővebben 
is foglalkozni azokkal a körülményekkel, melyek 
ipari, történeti és kultúrai jelentősegével össze
függnek. A fővárosi élet lázas hajszájában sok
nak ád kenyeret, még többbnek okoz örömet I 
a virág azzal a szoros viszonyával, melyben 
legbensőbb es legtitkosabb érzéseinkhez áll. 

95 

EGY RABLÓ VERÉBCSALÁD. 
I>r. Hoffer Ede gráezi tudós, a .Kosmos* 

legújabb lüzeteben, a következő erdekts adatot 
beszéli el: Ismeretes dolog, hogy a veréb, a hol 
csak teheti, élősködik. Midőn a r gó a földből 
fáradságosan kikaparja a g;lisztákat, gyorsan 
oda repül s elkapja az orra elöl. Nekem azonban 
módom volt ez állat élősdi természetét egy való
ban meglepő nyilvánulásában észlelni. Egy ma
gas ház harmadik emeleten laktam, honnan 
igen jól észlelhettem a madarak eletét. A szem
közt fekvő egy-emeletes ház tetején volt egy 
tavaszszal nem használt kemény is, ket oldal-
nyílással. Egy barázda-billegető-pár itt telepe
dett le s a keleti nyilastól mintegy két deezi-
méter távolságra fészket rakott. Magas helyünk
ről kényelmesen vizsgálhattuk e madárcsalád 
életét a fészek megrakásától egész addig, mig a 
fiatal madarakat etetni kezdték. Egy nap azon
ban a szomszédház ablaktáblája mögött fész
kelő verebet láttam, a mint a fiainak eledelt 
vivő barázda-billegetőket saját fészküknél meg
támadta, azok csőréből az eledelt kivette és 
saját fiainak adta. A dolog igen erdekeit s 
ezentúl minden szabad időmet az ablaknál 
töltöttem. Csakhamar észrevettem, hogy az 
egészen rendes dolog s főkép a himveréb volt a 
rabló, mig a nőstény csak alkalmilag bántal
mazta a szegény barázda-billegetőket. Ez utób
biak azonban a rablómadár szemtelen maga
viselete miatt annyira megrémültek, hogy néha 
10 perczig s tovább is ültek a hozott eledellel 
csőrükben a szomszéd tetőn vagy fán, hogy 
megvárják a veréb eltávozását s ekkor gyorsan 
megetessék fiaikat, melyek folytonosan sipítot
tak eledel után. Gyakran sikerülte csel,gyakran 
azonban hirtelen előrohant a veréb s már a fé
szeknél kivette az eledelt a barázda-billegető 
szájából. Néhány nap múlva az egész veréb-
család kirepült a fészekből s odatelepedtek a 
I arázda-billegető fészke elé. Igen érdekes volt 
látni, miként igyekezett a szegény madárpár az 
ujabb veszedelem daczára is valamit juttatni 
fiainak. Mindkettő ugyanis egyszerre repült a 
keletre fekvő, közösen használt bejárás felé, de 
midőn mind az öt fiatal veréb ide futott s a be
járást elzárta, az egyik vagy a másik barázda
billegető hirtelen a déli nyilason át repült be a 
fészekbe fiaihoz. De még igy is gyakran elvettek 
tőle a falatot, mert az öreg veréb hirtelen a másik 
oldalra repült S igy folyt ez több napon át, mig 
egyszer valami előttem ismeretlen okból az egész 
verebtársaság eltűnt Sohasem vettem észre 
azonban, hogy a barázda-billegetők bátran lep
tek volna föl a merész rablók ellen ; valószínű
leg érezték gyengeségüket De az előbb emii
tetteken kivül még azt a ravaszságot is elkö
vették, hogy egész közel repültek a verebekhez 
s azután igyekeztek felettök elrepülni; ez a kí
sérlet azonban rendesen nem sikerült, mert a 
veréb ekkor a falat lecsüngő részét ragadta meg 
s legtöbbnyire sikerült az egeszet elrabolnia. 

EGYVELEG. 
* Festő kéz nélkül. Statusra orosz kormányzó

ságban néhány évvel ezelőtt egy kezek s lábak nél
kül született paraszt fia rendkívüli hajlamot érzett a 
rajzolásra s a szájába vett ironnal maga fejétől igen 
érdekes dolgokat készített. Egy müveit tanitó csak
hamar a festészetre is oktatta s az ifjú sokáig igen 
kedvelt szent képeket festett. Közelebb egy nagy 
szent Miklóst készített s azt a trónörökös nagyher-
cresnek küldték ajándékul. Mondják, hogy a kép oly 
sikerült, hogy kiváló művész sem szégyenelhetné ne
vét aláje^yezni. 

* Bon mot Egy tekintélyes német gyáros, ki 
folytonosan Bismarck mellett ólálkodik, egy alka
lommal ezt kérdezte a herczegtől: .Nos. Excellen-
cziád, hogy áll most az egyiptomi kérdés t• A berezeg 
egész komolyan nézett rá 8 igy szólt: .Azt nem 
tudom, uram, még ma nem olvastam az újságokat* 

Úszó virágszigeteket mai nap már könnyezi 
lehet előállítani. 1*za füzfakosarat készítünk ke-keny 
széllel, megtöltjük földdel s kósspéte erős gyökeret 
verő növényeket, Ilemerocallist, Irist, disr-füveket 
Callst s különösen oly hagymás növényeket ültetőnk, 
melyek gvökereiket a fonadék hézagain át * vízbe 

tik, E sziget csakhamar buja zöld lesz * ha kö
zepébe vitorla gyanánt szolgáló zászlót teszünk, a 
kerti tavon egén élénken fog ide • oda mozogni. 

* A túlszoros befűzés miatt Bázelben, a jeko 
év első bálja alkalmával, egy fiatal leány tánc* kéé
ben elájult s néhány óra mnlva tsa*««»«4É»%ezi 
meghalt. 
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A FÖLDRENGÉSEKRŐL. 
Bár a Spanyolországban dúlt földrengés 

pillanatnyilag szünetelni látszik, egyáltalában 
nem bizonyos, hogy vajjun megszűnt-e egészen. 
A földrengések, a hol egyszer nagyobb mérvben 
lépnek fol, hónapokig, sőt évekig is eltarthat
nak. Az 17öö-iki földrengés, melyben Lissabon 
nagy része és 60,000 emberélet néhány perez 
alatt esett áldozatul, november l-jétől cleczem-
ber 9-ikéig tartott, s különböző egymást követő 
rázkodásokból állott, melyek közül némelyek 
rombolók, mások pedig csak alig észrevehetők 
voltak. Az 1784-diki földrengés, mely Calabriá-
ban kezdődött, tovább mint három évig tartott 
s az első évben nem kevesebb mint 959 meg
különböztethető rázkódást észleltek, a föld azon
ban csaknem folytonosan rezgett. A vispi föld
rengést, Svájczban, 1855. jul. 25-dikén, oly 
földindulás követte, mely csak 1857. végén 
szűnt meg. 

Valósággal ez az oly mozdulatlannak vélt 
föld szünetlenül ingásban van, soha sem nyug
szik s a jelen században azok a rejtett erők, me
lyek kérgét feszitik, különösen 
hatályosak voltak. Az 1811 — 12-
diki raississippi-i földrengés egé
szen átalakította e tartományt. 
Sok helyen a talaj lesübyedt, száz 
mérföld átmérőjű tavak képződ
tek, B az egész Uj-Madrid vá
rosa több ölnyire sülyedt előb-
beni felszíne alá. Ugyancsak 
1812-ben történt a caracasi bor
zasztó földrengés, mely alatt közel 
20,000-en vesztették életöket s 
Venezuela fővárosa csaknem egé
szen tönkre ment. Az összes ká
rok még máig sincsenek helyre
hozva s a város környékén sok 
nyomai láthatók még az iszo
nyú dulásnak. Ugyanekkor a Sou-
friére, egy sokáig kialudtnak vélt 
st. Vincenti tűzhányó, hirtelen 
kitört, oly dörgések kíséretében, 
melyek a Trinidad szigetéig elhal
latszottak s ágyudörejhez hason
lítottak, ugy hogy a kormányzó 
azt hitte, hogy ütközet fejlett ki 
az angol és franczia liották közt. 
Pedig megjegyzendő, hogy St.Vin-
centtől Trinidad 150 mérföldre 
esik. 

Meglepő tény, hogy ámbár 
Trinidad szemmel látható közel
ségre van Venezuelától s a szá
razföld északi része csaknem foly
tonos rázkodásoknak van kitéve, 
e szigeten soha sem emlékeznek, 
hogy földrengés lett volna. Ez 
kétségkivül egyrészt annak tulaj
donitható, hogy a sziget alluviális 
képződmény s az Orinoco iszap
jából támadt. De minthogy észa
kon és keleten sziklás és he
gyes, tehát a rejtély ezzel csak 
félig van megoldva. Más külö
nössége e vidéknek, mely még 
magyarázatra vár, hogy ugy Tri
nidad, mint Venezuela északi partja mentes 
a forgószelektől, a melyek pedig Nyugatindia 
más helyein nem kevésbbé dulók és sokkal gya
koribbak, mint a földrengések. 

Nevezetes földrengés volt a hires cutch-i, 
1819-ben, midőn egy falu, egy erőd, s egy egész 
vidék tűnt el az Indus partjain, s helyöket egy 
nagy tó foglalta el. 1828-ban egy földindulás, 
melynek középpontja Chili volt, 6000 négyszög-
mérföldnyi területre terjedt ki. 1836-ban Borsó, 
Balluno mellett, esett áldozatul a földrengésnek, 
mely az Alpok északi oldalát érte. Ugyanazon 
évben egyidejűleg voltak földrengések Rivierá-
ban és Szíriában. 1840-ben több hegy Salins 
közelében, a franczia Jura-hegység közt, a szó 
szoros értelmében darabokra esettszét. 1855-ben 
és 56-ban a felső Rhone völgye szenvedett sokat 
a földrengésektől. Mondják, hogy azóta a leuki 
meleg források forróbbak lettek tiz fokkal. 
1865-ben a Maldive-szigetek egyike örökre el-
eltünt egy rázkodástól. 1867-ben erős rezgés 
hozta hullámzásba a Lago Maggiorét, s ugyan
akkor elpusztította Ferriolo falut a simploni 
utón. 1868-ban történt a nagy perui földrengés, 
valószínűleg a legextenzivebb, mely valaha 
történt, még az oly ingatag délamerikai talajon 

is. A föld természettani külsőjén ennek követ
keztében előállott változások bámulatosak s 
több falu sülyedt el, nyomát se hagyva előbbeni 
fekvésének. Voltak ezenkívül földrengések San-
Franciscoban, Olaszországban, Kis-Ázsiában, 
Khinában, Jávában, Japánban, Angliában s 
másutt s azonkívül számtalan kisebb méretűek. 
Vegyük például az 1884-iki év két utolsó hó
napját. November 20-ika és 24-ike közt külön
böző rezgéseket észleltek Olaszországban s 
Francziaország havasi vidékein. November 
27-ikén egy rázkódás, mely Szavoját érte a 
nyugati alpesekkel, ugyanazon időben érezte-, 
tett Turinban, Nizzában, Marseilleben, Saint-
Etienne-ben, Lyonban, Locle-ban s a berni 
havason. Deczember 19-ikén könnyű rezgést 
éreztek Fleurienben, Svájczban. Forel tanár, 
Morgesból, egy kitűnő svájezi seismologista, 
kinek észleletei több évre terjednek ki, abban a 
véleményben van, hogy az a két lökés, melyet 
Zernitzben éreztek deczember 25-ikén, egyiket 
8 óra 17 perczkor, a másikat 11 órakor este, szo
ros összeköttetésben van a spanyol földrengés
sel, mely szinte ugyanazon időben kezdődött. Az 

FERDINÁND. — LAUTENSACK RÉZMETSZETE UTÁN. 
A Magyar történeti életrajzokból. 

összetalálkozás esakugyan figyelemreméltó,mert i 
a berni 8 óra 17 perez idő megfelel a madridi ; 
7 óra 32 pereznek s egy granadai tudósítás sze- j 
rint az első lökést a félszigeten 7 óra 35 percz
kor érezték. 

A spanyol földrengés intenzivitása igen 
nagy volt. Az olasz és svájezi seismologisták 
által elfogadott fokozat szerint az egytized, 
vagyis legmagasabb fokot érte el, melynek ismer
tető jelei ezek: «Nagy rombolás, összedőlt há
zak, a föld megrepedése, roppanások a föld 
kérgében, hegyek leszakadása.» De a rengés 
területe is extenzív volt, mert valószínűleg az 
egész félszigetet, mintegy 370,000 D mérföldet 
magába foglalta. Ám az 1755-diki lissaboni föld
rengéshez arányosítva, ez még nem is rendkí
vüli. Az egész nyugati Európa s az Atlanti-ten
ger egy része is többé-kevésbbé érintve volt e 
katasztrófától, melynek területköre nem keve
sebb, mint 21,* millió mérföldet foglalt magába. 

A seismologisták két faját ismerik a föld
rengéseknek, melyeket vulkanikus meg oroge-
nikus névvel jelölnek. Az előbbi a tűzhányók 
nyugtalankodásának kifolyása, s kitörés alatt 
vagy után áll be s csak azon vidékekre szorít
kozik, melyeken még működésben levő vagy 

csak nem rég kialudt tűzhányók találtatnak. 
Az utóbbi szoros kapcsolatban áll a hegyek 
képződésével. A mint földünk az űrben forog, 
meleget veszít, kihűlve összehúzódik, kérge meg
hasad, földudorodik, mint a kis/áradt alma. Ezek 
a dudorodások a hegyek.s képződésüknek proces-
susa hasadozás, töredezés, helyváltozás, — szó
val oly tünemények kíséretében történik,a milye
nek a földrengések. A földrengések ez utóbbi fa
jához tartoznak azok,melyek az alpok között tör-
ténnek.mert e vidékeken nyomasincsatüzhányó-
nak. Némely seismologista szerint ez osztályba 
sorozandók a lissaboni és granadai földrengések 
is. A spanyol félszigetnek nincs működésben levő 
tüzhányója,csak korábbi földtani kornak néhány 
kialudt vulkánja található rajta. Kataioniában 
van egy vulkánikus vidék, valami tizenöt krá
terrel, melyek mind kicsinyek és kialudtak. 
Délen néhány sziget Valenczia és Majorka közt 
vulkanikus eredetű s a kartbagenni c-s san-mar-
tinoi fokok között két vagy három tűzhányó-
kúp látható még. De eem Andalúziában, az 
1884/5-diki földrengés középpontján, sem Por
tugália királyságban, az 1755-diki cataclysma 

színhelyén nincsenek sem ujabb, 
sem régibb vulkanikus működés
nek nyomai sem. Valószínű azért, 
hogy az oly nagy pusztításokat 
okozott katasztrófa a földkéreg 
helyi összezsugorodásának tulaj
donítható. 

Mindez azonban csak elméleti 
föltevés és igazában, tapasztalati-
lag még nagyon kevés tudható a 
földrengések okairól. Még csak 
a hozzávetések stádiumában va
gyunk e tekintetben. Sok geoló
gus azt állítja, hogy a föld szilárd, 
mások ugy vélik, hogy belseje 
telve van olvadt állapotban levő 
érczekkel és ásványokkal, melyek 
szünetlen gyúlékony gázokat bo
csátanak ki s igy voltaképen valódi 
tűzgolyón élünk. A dijoni Perry 
föltevése az, hogy a föld belsejé
nek ez a tüz-oczeánja csakúgy bir 
dagálylyal és apálylyal, mint a 
tenger, sőt statisztikai számítá
sokba bocsátkozott arra nézve, 
hogy mi befolyással van a hold e 
dagály és apályra, minek követ
keztében kimondta, hogy a föld
rengések gyakoriabbak napfor
duló és napéjegyen szakában, mint 
egyébkor. 

Közönséges vélelem, hogy a 
légköri állapotok is befolyással 
vannak a földrengésekre, s hogy 
ezeket, mint ez 1755-ben, 1851-
ben és 1884-ben is történt, nagy 
esőzések előzik meg. De messze 
vezetne azt következtetni ebből, 
hogy a földrengések a nedves idő
járás eredményei, vagy hogy az
zal közös okra vezethetők vissza. 
Különben ez sem uj eszme, már 
sok századdal ezelőtt hitte né
hány görög bölcsész s a Molukka-
és a Peru partmelléki szigetek 

egynémelyikének lakói annyira meg vannak 
győződve erről, hogy esős évszak közeledtével 
odahagyják házaikat s a szép idő visszatértéig 
könnyű sátrakban laknak, melyek darabokba 
hullhatnak a nélkül, hogy valakit megsérte
nének. 

Akármint álljon is a dolog, nem ártana 
azon is gondolkozni, hogy mikép lehetne a föld
rengés elleni biztosítást is szervezni ugy, a mint a 
tűzkár ellen biztosítják a házakat, meg a hajó
törés ellen a rakodmanyokat. 

VASÁRNAP DÉLUTÁN. 
Nincs kedvesebb barátja a szegény ember

nek mint a vasárnap. Ilyenkor, mintha a ter
mészet is kicsípné magát, szebben illegeti bájait, 
ünneplő ruhát ölt, derülten mosolyog le a nap 
az égről s bizonyos szokatlan komolyság csendje 
ül az erdőn, réten és ligeten. Nem mintha a 
kalendárium néha nem rontaná el, a mit az 
emberek olyan szépen kigondoltak, de még ez 
is ritkábban történik vasárnap. Vagy cBak az 
ünneplő szegény ember látja talán ugy, a midőn 
napok óta tett előkészületei után az egész kor-
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nyezetet maga körül reményei és aranyos ter
vei fátyolán át látja? Mert ki az ur pihenő 
napját egész derült méltóságában akarja és tudja 
élvezni, nem virrad előkészület nélkül fel a va
sárnapra. Szegényes hajlékokban, és jobb sorsú 
háztartásokban mindenütt vannak olyan kedves 
jelek, melyek a munkától való pihenés és kelle
mes szórakozások időszakát mintegy előre jel
zik. Szombat este van" dolga a vasalónak és a 
sikárló rongynak, illik, hogy vasárnap ragyog
jon minden, mint az emberek kedélye. Fői 
a káposzta a tűzhelyen, itt is, ott is akad 
valami igazítani való az ünnneplő ruhán, s jó 
barátok, bizalmas barátnők előre megbeszélik, 
miként fogják tölteni másnap idejöket. 

S ha még a városi élet feszélye sem ront
hatta el a munkának ezt a megszentelő ünne
pét teljesen s ha itt is akadunk ezerre meg 
ezerre, a kik gyermetegen tudnak örülni a va
sárnap nyugalmának és élveinek, mennyivel 
teljesebb még ez élvezet falun, hol az egysze
rűbb erkölcsök naivabb örömökre is képessé 
teszik az embereket. Istentisztelet után megné
pesül a tágas libalegelő, közvetlen a falu végé
ben, hanczurozó, bohóskodó ifjak seregétől, kik 
népünk oly testedző s néha oly mély értelmű 
és igazán költői játékait űzik. Lapda, dal, bu-
josdi, zálogos, találós mese ós táncz egymást 
váltja fel s néha az öregje is letelepül a rét 
tarka hímén, hogy figyelemmel kisérhessék s 
megoszszák gyermekeiknek örömét, csöndes, de 
elégült szemlélődéssel, ügyelve arra is, hogy a 
tréfa át ne lépje soha a kellő határokat. 

Más a felnőttek mulatsága. Itt ismét vagy 
a duhaj legények kurjongatásától csendül 
meg a csárda ablaka, a minek aztán néha 
komolyabb verekedés is a vége (a bűnügyi 
statisztika rovatainak nem legjelentéktelenebb 
forrása a vasárnap), vagy pedig egy-egy ven
dégszerető hajlék egyesíti fedele alatt a jó 
ismerősöket, a mikor aztán kiki a maga kedve 
szerint keresi időtöltését. Borozgatás, kedélyes 
pipaszó mellett megszólal néha a «csöndes» is, 
kivált rosszabb időben, ha az időjárás nem en
gedi a házon kivül keresni a szórakozást. 

Ily bizalmas kompániát ábrázol képünk is, 
mely ez alkalommal a jegyző vendéglátó hajlé
kát tűzte ki összejövetele színhelyéül. Semmi 
kétség benne, hogy egy kis szolid ferblire.a 
tisztelendő ur is szívesen átfutott a szomszéd
ból, persze csak egy rövidke félórára, azért van 
a fején is házi sapka, de azért lehet még öreg 
este is belőle, mire hazatér. Már ez a kártya 
járásától függ. Erős kozákokkal gyűlt meg a 
baja, annyi bizonyos; a postamester a kabátját 
is levetette s ugy gusztálja két marka közt a 
tízeshez az ászt. Az a kikent-fent bajuszú, makra 
pipáju, csurgóra álló kalapu kurta nemes pedig, 
a ki olyan professzionátus komolysággal osztja 
a ká r tyá t . . . . no abból már a gyermek is ki
nézné a «spillért». Mi természetesebb, mint 
hogy a házigazda a tisztelendő urnák «drukkoló, 
tudva azt, hogy «ecclesia pra?cedit». Egy, a 
többinél valamivel gavallérosabb kinézésű fiatal 
ember— amolyan tanitó-képezdét végzett iskola
mester, de a kiről már jótékonyan mosolyog le 
a Trefort-aera — nem kisebb «prozicczert» fogott 
magának, mint maga a házi kisasszony. Talán 
majd egész életére is «prozicczerül» fogja?. . . 
No de ez már nincs a képen megírva. 

Igaz n i ! . . . Nem lenne teljes a hangulat, 
ha az apróságokat is észre nem vennők ott a 
pohárszék mögött. Ok is kártyát játszanak, de 
csak az ócska játékból fenmaradtakkal s csak 
amúgy várat épitve, a melyet első szuszmogások 
újra halomra dönt. És mégis, vájjon melyik a 
két társaság közül az, a melyik «szolidabb, 
maradandóbb alkotást" végez? Vájjon nem-e a 
gyermekek? 

A SZEMFÉNYVESZTŐK FEJEDELME. 

2. ábra. 

II. 

Alább következő 1. 
ábránkon bemutatjuk 
Houdin mutatványai
nak színhelyét az asz
talon elhelyezett külön
féle tárgyakkal, a mint 
azokat előző czikkünk-
ben részletesebben le-
irtuk, s a melyeknek 
folyvást a bűvész keze-
ügyében kellett len-
niök. Hasonlóan esoda-
szerü mutatványa volt 
Houdinnak száz gyer
tyát egy pisztolylövéssel 

felgyújtani. Ez a villamos szikrának régi elvén 
alapult és bár Houdin csak szerényen száz 
gyertyát emiitett, ennél többet is meggyújtha
tott volna pisztolylövésével. E czélra egy gáz
csőnek egyik vége (2. ábra. A) egy hydrogen-gáz-
tartóba lett vezetve, míg két kis igen finom ércz-
gömb közül (B és C), melyeknek végei összeérnek, 
egyik (B) üveglábbal van izolálva, a másik (C) 
pedig a földbe vezet le. Mikor a gáz az A csőből 
kiáramlik, egyenesen az érczgömbök között álló 
D. gyertyára csap és ha e pillanatban egy villám-
szikra vezettetik be a B gömbbe, ez annak 
másik végébe fog szaladni, keresztül hatolva a 
gázon és lángra lobbantva azt, mig a láng ter
mészetesen a gyertyát is fölgyújtja. Nagyobb 
biztonság okáért Houdinnál a gyertyabelek be 
voltak terpentmezve. Mindamellett bár hatalmas 
villamgép fejlesztette a szikrát, megtörtént ned
ves időben, hogy a fejlesztett villamosság nem 
volt elég s a mutatvány nem sikerült. Ez okból 
Houdin a Buhmkorf-féle gyertyához folyamo
dott, mely a mutatványt biztossá tette a rossz 
idő ellenében. 

Houdinnak egész tábor szellem is állott ren
delkezésére. Tudvalevő, hogy az optika utján el
érhető csalódások végtelen változatokig fej leszt-
leszthetők. Egyike ezeknek abban állott, hogy a 
színen két egyén sétált végig, gestikulálva, egy
máshoz beszélve s mindenféle mozdulatokat 
téve. De mig az egyik húsból ós vérből áll, 
mint magunk, a másik csak egy megfoghatlan 
fantom. Az élő lény igyekszik megragadni a 
tüneményt, de mindhiába; keresztül döfködi 
rajta kardját, sőt maga is keresztül megy rajta, 
mint egy árnyékon, s a tünemény még sem 
veszti el emberi alakját. Érintetlenül áll ott, 
gestikulál s neveti támadóját, utoljára eltűnik s 
az élő ember borzadálytól lesújtva egyedül 
marad a szinen. E mulattató csalódás magyará
zata, mely Amerikában Pepper Ghost név alatt 

igen ismeretes, röviden adható meg. Kép
zeljünk egy 12—15 hüvelyk magas és ugyanoly 
széles tükörlemezt fölállítva egy asztalon. 
Helyezzünk négy-öt hüvelyknyire szemben a 
tükörrel egy fölgyújtott gyertyát s e mögé 
egy könyvet ernyő gyanánt. Ha a könyvön 
keresztül nézünk a tükörbe, ott visszatükrözve 
fogjuk látni a gyertyát, melynek közvetlen látá
sát a könyv elrejti szemünk elől, ugy hogy a 
gyertya a tükör mögött látszik állni. Ez egy
szerű tüneményen alapszik az egész büvészeti 
eljárás a föntebbi szellemidézésben, csak a 
gyertya helyett kell egy erősen megvüágitott 
fehér testnek venni át a szerepet. Houdin mu
tatványában a színpadon mozgó két alak, az élő 
és a szellem között egy megfelelő hajlásszögbe 
állított nagy tükör emelkedett a nézők és a szín
pad között (3 ábra).Szemben a tükörrel,a színpad 
alatt, egy fehér lepelbe burkolt egyén állott, ki
nek egész alakja Drummondfóle villamfény 
által volt megvilágítva. Ennek az alaknak a 
visszatükrözését látták a nézők a tükörben, és 
vélték a színpadon levőnek. Megjegyzendő, hogy 
a színpadon mozgó színész a látományt nem ve
heti észre, mivel látpontja egészen más mint a 
szembenülőké, s arra nézve, hogy mozdulatait a 
szellem mozdulataival összhangzatba hozza, 
egész rendszere aj eleknek és intéseknek van előre 
kicsinálva. Hogy az optikai csalódás a nézők 
részéről teljes legyen, arra nézve megkívántatik, 
hogy a tükör a legfinomabb legyen, hogy a szín
pad és a nézőtér homályosan maradjon s maga 
a szellem alakja teljes fénynyel legyen meg
világítva. Csak ily ellenkező világítás adhatja 
a tükörnek azt a visszaverődését meg, mely a 
siker próbaköve. E czélra szolgál a színpad alsó 
részének, hol a szellem alakja játszik, fekete 
szövetekkel való behúzása is, mint a mely szín 
legjobban magába nyeli a fényt. 

Indiai eredetű az indiai varázslók által 
először föltalált s azóta Houdin által is több
ször bemutatott kosár-tréfa, mely a maga idejé
ben rendkívüli szenzácziót okozott. A fölhúzott 
függöny egy hosszúkás alakú kosarat mutatott 
valami könnyű asztalon, teritő nélkül. A bűvész 
belépett, magával vonszolva egy indus berezeg
nek öltözött szép gyermeket, aranynyal hímzett 
fehér kasmírban, fején pávatollal, melyet gyé
mántforgó szoritott le. 

— "Irgalom! irgalom!» — kiáltozott a 
gyermek. 

1. ábra. 
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— Indus vagy és herczeg s ezért meg kell 
halnod.» 
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— «Hiszen csak gyermek vagyok* — ri
mánkodott a kis fiu. 

r — «Mindegy; azért megöllek.» 
Égreható kiáltásokkal menekült a gyermek 

oldalra, de kínzója utolérte, s karjaival fölemelve 
a kosárba dobta, melynek fedelét rábocsátotta. 
Aztán kirántotta kardját, s megpróbálva élét a 
padlón, több izben beleszúrta a kosárba, miköz
ben a gyermek szívszaggató kiáltásokat hallatott. 
Valahányszor a kardot visszahúzta, az mindig 
vértől csepegett, s benn a kosárban a fájdalom
kiáltások mindegyre elhalóbbak, nyöszörgőbbek 
lettek, mig utoljára egészen elhaltak. Az egész 
mutatvány alatt rémület fogta el a közönséget, 
az asszonyok zsebkendőkkel takarták el arezu-
kat, némelyek sírtak is; férfiak felugráltak 
helyeikből, kiáltva:«elég! t A bűvész most moso
lyogva hajtotta meg magát, s kinyitva a kosarat, 
fölfordította a közönség szeme-láttára, mutatva, 
hogy üres. A közönség pedig fölhangzó taps
vihar közt pillantotta meg a kis indus herczeget 
lent a nézőtéren egy páholyban, a mint kis ke
zeivel csókokat hintett. 

A dolog magyarázata egyszerű. A mint a 
gyermek a kosárba beleszállott, annak fenekén 
kinyitott egy ajtót, mely az asztal egy megfelelő 
nyilasába szolgált s innen alámászott az asztal
nak tükörlemezekkel elfedett lábai közt, mig 
egy alkalmas pillanatban ott hagyta helyét, s 
egy titkos utón át megjelent páholyában. Vörös 
folyadékkal telt szivacs volt elrejtve a kosárban, 
s ez festette véresre a kardot. Fontos körülmény 
volt, hogy a bűvész ne lépjen az asztal elé, mert 
különben visszatükröződő lábai az egész titkot 
elárulták volna. Houdin azonban még több 
javítást tett e mutatványon azután is, hogy 
a sikert teljesebbé tegye. Világos volt ugyanis, 
hogy az indusok sem ugyanezt az eljárást 
követhették. íme mit gondolt Houdin az ő 
általok gyakorolt fogásról. Föltette minde
nekelőtt, hogy kosaraikon elől vagy hátul egy 
nyilas van s mig térdeikkel neki feszülve nyom
ják le a födelet s kapcsolják be annak pántját, 
addig a gyermek kicsúszik térdeik között s a 
bűvész bő öltönyei közé rejti magát. Mialatt 
már most a kard általjárja a kosarat s a gyer
mek sikoltásai egyre szivrehatóbbak lesznek, a 
nézők tolongva állják körül a mutatványt s a 
gyermeknek könnyen sikerül látatlanul elil
lanni. A szükséges pillanatban távolról futva 
tér vissza a közönség nagy álmélkodására, mert 
a kosarat időközben felnyitván a bűvész, az 
üresnek bizonyult. Ehhez kepést módosította 
Houdin is mutatványát később. Kosarának ket
tős feneket adott s mikor a gyermek eltűnését 
mutatta, a kosarat szájával a közönség felé for
dította. De a második fenék, a gyermek teste 
súlyától nyomva nem fordult a kosár többi ré
szével, s így csak az üres fenék volt látható. 
A mi a kardszurásokat illeti, azok előre megál
lapított módon történtek, bizonyos pontokon, 
hová a gyermek teste nem ért, s nem nagyon 
mélyen. Végre a gyermeknek a páholyban való 
megjelenése egyszerű személyváltozással lett ke-
resztülvive, a mennyiben egy egészen hasonló 
módon öltözött s az előbbihez arezban és ter
metben is hasonló gyermek várta az adott jelt, 
hogy annak idején magát a nézőtéren a kö
zönségnek a másik gyanánt mutassa. 

Legnagyobb mester volt Houdin a fény, ár
nyék és tükrök segélyével előidézhető optikai fo
gásokban. Ezen a téren mindig uj meg uj terveket 
koholt. Ő volt megteremtője a Sokrates lebegő 
feje czimü mutatványnak is, melynek magyará
zatát azonban terünk szűk volta mellett annál 
inkább mellőzhetjük, mert azok az elvek, me
lyek segélyével ily lebegő fejek rendszerint elő
varázsoltatnak, már egy izben részletesen is 
voltak ismertetve lapunkban. Az akusztika terén 
legérdekesebb mutatványa a négy hárfa volt, 
melyek nemcsak érintés nélkül játszottak, de az 
egyik a zongora, másik a hegedű, harmadik a 
bőgő, s a negyedik a klarinét hangján. E fogás 
titka abban állott, hogy a színpad alatt négy 
zenész játszott a megfelelő hangszereken. 

De mindent fölülmúlt Houdin varázslatai 
közül az, hogy miként vett ki egy alig hüvelyk
nyi vastagságú tárczáhól egymásután különböző 
képeket, két női kalapot, virágokkal és tollakkal, 
négy élő galambot, három nagy rézkandót, tűz
zel és vizzel megtöltve, egy nagy kalitkát több 
madárral, s végre egy hatéves kis fiút. Hihetet

len az az ügyesség, melylyel a bűvész mindé 
tárgyakat a néző-közönség elé tudta varázsolni. 
A tárgyak egy része már benn volt a tárczában, 
így a képek, a kalapok, az egyik döglött galamb, 
a kandó álfedője, és a kalitka, mig az élő galam
bok, a kandók, és a gyermek csak azután kerül
tek bele, még pedig a következő módon: 

Valahányszor a bűvész a képeket mutatta 
föl, mindannyiszor arra használta fel az időt, 
hogy a közönség figyelmét elterelje titkos mani-
puláczióitól. A tárgyak nagy részét a bűvész 
ruhái alól szedi elő. A női kalapok óra-rugóra 
járnak, ugy, hogy laposra nyomhatók össze a 
tárczában. A kandók, bár egyméretüeknek lát
szanak, egymásba szolgálnak. Maga a kalitka 
merő láncz- és gyűrű szerkezet, mely hirtelen 
egyenesedik ki, a midőn a bűvész előrántja, 
mire a benne levő apró madarak is természete
sen fölrepülnek. A mig a közönség figyelmét a 
madarak veszik igénybe, véletlenül kiesik a tár-
czából egy zöld szövet s annak fedezete alatt 
egy adott jelre a sülyesztőből, egyenesen a tár-
cza alatt, kiemelkedik egy gyermek. Mindez ép 
oly nehezen magyarázható meg, mint vihető ki; 
minden az aprólékos körülmények szabatos 
egybevágásától s ama rendkívüli ügyességtől 
függ, melyet a bűvész egyrészt ujjaiban, más
részt a közönség figyelmének más irányban való 
foglalkoztatásában bír kifejteni. 

Houdin volt az első, a ki leleplezte és egy- I 
szerű szemfényvesztésnek bélyegezte a spiritis-
ták által azóta is oly gyakran űzött kioldozkodást 
a kezekre és lábakra alkalmazott kötelékek 
alól. Először a Davenport testvérek mutatták 
be ez irányban kifejtett ügyességüket Parisban s 
Houdinnek nem sok időbe kerültmegtalálnínyit-
ját az oly nagy feltűnést keltett kísérleteknek. 

Ugy a Davenport testvérek, mint későbbi 
számos követőik arra használták ügyességüket, 
hogy megkötöztetve egy szekrénybe zárassák 
magokat, hol aztán kioldódzva, mindenféle 
hangszereket szólaltassanak meg s elhitessék, 
hogy azokon a «szellemek» játszottak, miközben 
magok visszabújtak kötelékeikbe. (4. ábra.) 

Houdin Bobért ügyessége és leleményes
sége által kényelmes életet biztosított magának, 
a mikor visszavonulva a nyilvánosságtól, Blois 
mellett, Saint-Gervais faluban, szép nyári lakába 
vonta meg magát. Hártartása körül ezerféle 
apró fogást alkalmazott, melyeknek csodájára 
jártak a falubeliek. Nehéz kapuja egy érintésre 
magától feltárult s bebocsátotta az idegent; a 
postás pedig csak az ajtó feletti szekrénybe 
dobta be csomagját s a megindított villamos 
csengettyűk hangjából Houdin már tudta, hány 
levele, csomagja, újsága stb. érkezett, vala
mint ő is villamossági utón értesítette a postást, 
ha átadandó küldeményei voltak. A villamos
ságot használta arra, hogy távoleső istálló
jában lovait szobájából maga etesse, üveg
házának hőmérsékét kellő fokra emelje, stb. 
S pedig ez időben a villamosság elmélete még 
távolról sem volt oly magas fokig fejlesztve, 
mint ma; mit tudott volna kivinni Houdin a 
mai segédeszközökkel! 

IRODALOM É S M Ű V É S Z E T . 
A «Budapesti Szemle* februári számának 

első czikkében Téglás Gábor részletesen foglalkozik 
Pulszky Ferencznek jeles művével«A rézkor Magyar
országon!, Asbóth János folytatja ismertetését a bos
nyák bogumilekről, a régibb süemlékekről, s bizo
nyítja, hogy alig létezik már valóságos bogumil 
Boszniában, de e keresztény felekezet hagyományai 
annál élénkebben élnek ma is a nép közt. A harma
dik közlemény szintén folytatás: Imre Sándor na
gyobb és alapos tanulmánya Arany Jánosnak Ari-
stophanes-forditásáról. Elbeszélést a francziairodalom 
egyik jelesétől, Merimée Prospertől Halasy Aladár 
fordított «Aubainabbé» czimen, költemény van Góbi 
Imrétől: «A zöld kokárda», Heltai Ferencztől pedig 
közgazdasági fejtegetés: «A gazdasági liberalizmus 
hazánkban*; Péterfy Jenő ismerteti Taine-nek a 
forradalmi kormányokról irt müvéből a legújabb 
kötetet, mely a jakobinusok kormányzatáról szól. 
E muska két első kötete már magyar fordításban is 
megjelent az akadémia könyvkiadó vállalatában. 
A könyvbirálatok Jókai «Lőcsei fehér asszony •áról, 
a magyar történeti életrajzokról, Ecseri Lajos a mun
kás-segélyezés magyarországi ügyéről irt művéről, stb. 
szórnak. Nagybecsű közleménye a kötetnek Arany 

j egy költeménye "Ártatlan dacz> czimen, melynek 
j történetét is elmondja a szerkesztő. 

Nemrégiben a lapok gróf Lónyay Menyhért irat-
| gyűjteményéből Arany Jánosnak egy 1867-ben kelt 
i levelét közölték, melyben elpanaszolja, hogy meny-

nyire rosszul esik neki, hogy az akadémia palotájá
ban a titkári lakást tőle megvonták. Mikor Szalay 
László halála után 1865-ben Aranyt a titkárság el
vállalására felszólította az akadémia, abban a hitben 
vállalkozott, hogy ugyanazon illetményekkel foglal-

: hatja el, mint előde; ezek közé tartozott az akkor 
I épülő palotában a titkári hivatalos szobák mellett a 

titkári lakás is. De az igazgatótanács másképen ha-
tározott 8 a titkárnak szerényebb lakást jelölt ki az 
akadémia bérházában, vagy pedig lakbért ajánlott. 
Aranyt bántotta ez eljárás, de nem panaszkodott, 
hanem megmaradt üllei-uti lakásán, azzal vigasz
talva magát, hogy ugy is nem sokára visszamegy 
Nagy-Szalontára leánya szomszédságába, a hol már 
egy házhelyre alkudozott. Ily benyomások közt irta 
az «Ártatlan dacz» költeményét az akadémia palotá
jának megnyitása napján, 1865. deczember 11-ikén. 
Harmadnap kapta a leverő hirt Szalontárói, hogy 
leánya beteg, s néhány nap múlva meg is halt. Sza
lontára költözésének terve tehát meghiúsult. Később, 
1867-ben Arany a titkári lakást is megkapta az aka
démiában, s akkor a költeményhez egy jegyzetet 
csatolt, melyben azt irja: «Fekete hálátlanság volna 
el nem ismernem a m. tud. akadémiától érdemem 
fölött nyert jótéteményeket és kitüntetéseket, a fön-
nebbi humorkás elmejáték csupán azon egyéni fájdal
mas benyomás szüleménye, hogy a határozottan tit
kári lakásnak épült lakrészt az én megválasztásom 
után idegennek adták bérbe, nekem pusztán lakbér 
és bérlak közt engedtetvén szégyenitő választás." 
A költemény a költő halála után a család birtokában 
maradt, s a «Budapesti Szemle* most abból az alka
lomból hozza nyilvánosságra, mert nyilvánosságra 
jutott Aranynak a titkári lakásról Lónyay Menyhért
hez intézett levele is. A költemény igy szól: 

Ártatlan dacz. 
A Tudománynak háza vagyon : 
Ennek örüljek hát ma nagyon ? 
Kell gyalogolni a lelkem agyon 
Nyári melegben, téli fagyon. 

Hát hisz a malmot befejezték: 
De szegény molnárt kirekesztek ; 
Kormányos evezzen a gálya után — 
így akará ezt a kapitány. 

Nincs ki ne lássa, bár csupa vak, 
Hogy kocsis helye kocsin a bak ; 
Ha leszorítják, hajtja gyalog : 
Csakhogy ez aztán lassú dolog. 

Ámde ki vallja ebben a kárt ? 
Nékem ez a kis séta nem árt: 
Pezsgeti vérem', tart melegen — 
Csak a szekéren baj ne legyen! 

Nem palotába — veszszen a fény! — 
Nem oda vágytam s gondolok én; 
Vontok erővel, kór-nyavalyást, 
S dísze nekem Dejaníra-palást. 

Egyszerű kunyhó, ott keletm .' 
Kakja rajongó képzeletem; 
Oda sóvárog e fáradt tetem : 
Küzködöm, várok, mig tehetem. 

Tavaszi fecskék, dal kedvesi! 
Jertek el, Isten kőmüvesi! 
Rakjatok ott egy fecskefalat: 
Megpihen a költő az alatt. 

A magyar történeti életrajzok második füzete 
elhagyta a sajtót. A becses vállalat tehát a megjele
nésben is pontosságot tart. Az uj füzet is díszesen és 
gazdagon'van illusztrálva. A czimképek között a két első 
melléklet színnyomat az egykorú Froissaft króniká
ból, mely jelenleg a boroszlói városi könyvtár tulaj
dona. Az egyik kép Zsigmondnak magyar királylyá 
koronázását és Valois Lajos berezegnek, Mária ki
rálynő kérőjének kikosarazását mutatja, a másik pedig 
azt a jelenetet, a mint Zsigmond a franczia királytól se
gélyt kér a törökök ellen. Következik egy térkép Nagy 
Lajos 1382-iki magyar birodalmáról; majdTinódy Se
bestyén krónikájának 1554-iki kiadásából egy hangje
gyes lap másolata; majd Verancsics Antal, I. Ferdi
nánd, Augier Busbeck arczképei egykorú rajzok után, 
Esztergom képe a XVI. században. A szövegben 
minden egyes fejezet bővelkedik rajzokban, me
lyeket Dörre Tivadar és Ágotha készitettek. Ja-
nus Pannonius, Bajazid szultán, a Mária ki-
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rályné váradi sirja és ott talált koronája, a 
királyné selmecz- és körmöczbányai házai, nagy pe
csétjének töredékei, Buda legrégibb képe egy egész 
lapon s több kisebb rajz kisérik a királyné életrajzát. 
Utána XVI. századi képek következnek, mert az uj 
életrajz — Zay Ferenczé — e korszakból való. Csö
möri báró Zay Ferencz életrajzát ThalUkzy Lajos 
irja, s ezúttal nyolcz iv jelent meg belőle. Czimlapja 
Ortelius művének 1603 ki kiadásából van véve ; Zay 
Ferencz lobogója és fegyverei, a család czimere, I 
EL Lajos, a szerencsétlen király és neje arczképei, 
valamint fegyverzete, a mohácsi csatatér, a bécsi 
Burg a XVI. század elején és végén, Zay egy ágyuja s 
egykorú mozsár, további Martinuzzi arczképe, vala
mint Zrinyi Miklós, Eger és Szolnok képei. Különö
sen érdekesek a XVI. századi kisebb viseleti képek, 
melyek a különféle török katonák, magyar hajdúk, 
landsknechtek, német hadak s a magyar nők vise
letét tüntetik föl gondosan kiszemelt egykorú rajzok 
után. Mint már emiitettük, • Mária királyné* élet
rajza Márki Sándortól véget ér s összesen 24 ivre 
terjed, tehát tekintélyes kötetre. A most megjelent 
rész a fiatal királyné viszontagságos életének utolsó 
éveit festi, s a szerencsétlen királyné jellemzése és 
a korábbi magyar gazdasági s művelődési viszo- | 
nyok vázolásával ér véget. Szorgalmas forrástanul
mány mellett, a kor nem egy homályos vagy isme
retlen részletének föltárását adja a régi Magyarország 
ismeretéhez. Thallóczy Lajos munkájáról, Csömöri 
báró Zay Ferencz életrajzáról, melynek most közre
adott része teljes érdeklődést biztosit a folytatásnak, 
részletesben szól mai első czikkünk. A vállalat, melyet 
a tud. akadémia történelmi bizottságának segélyezése 
mellett a történelmi társulat ad ki és Szilágyi Sán
dor tudósunk szerkeszt, a közönségnél már megta
lálta első füzetével a megérdemlett figyelmet. Előfi
zethetni rá 5 írtjával. 

Passautól Budapestig csolnakon. irta Nauti-
lus, kiadta a nemzeti hajós-egylet. A díszesen kiállí
tott könyv a vizi sport barátjainak van szánva. 
A szerző, ki Nautilus nevet vett föl, s a ki a nemzeti 
hajós-egylet egyik tagja (dr. Csorba Ferencz), eleve
nen és kivált a csolnakázókra érdekkel bírón irja 
le a tavaly nyáron megtett vizi útját, mely hét 
napra terjedt. A sportirodalom nálunk csak kezdetén 
van, s az a kör sem nagy még, melynek ez az iroda
lom szólhat. A nemzeti hajós egylet jóravaló könyv
vel járul gyarapításához. Egy öttagú társaság vizi 
útja van leirva benne, mely 1884. aug. 5-én kora 
reggel indult el Passauból a «Deák Ferencz» négy
evezős csolnakkal, s aug. 11-én este 9 órakor ért 
Budapestre. Ezt az utat 7 napon 55 óra és 40 perczig 
tartó evezéssel tette meg. A könyv a vidék leírását 
és az uti kalandokat is előadja. Ara nincs megemlítve. 
Grill Károly bizományában kapható. 

Folyóiratok. A «Hazánk' czimü történeti köz
lönyből (szerkeszti Abafi Lajos és Szokoly Viktor) az J 
uj folyam első füzete igen gazdag a szabadságharczra | 
vonatkozó közleményekben. Ezek közt van Gelich ' 
Bikhárd tanulmánya Vetter Antal tábornagyról; I 
id. Szinnyei József komáromi naplója, melynek épen 
most közlött része Mack alezredesről közérdekű '[ 
adatokat szolgáltat; továbbá Vetter Antaltól "Ada
lékok az 1848—49-iki magyar függetlenségi harcz • 
történetéhez" ; Jakab Elektől «A bécsi titkos rend- I 
őrség befolyása Magyarország belügyeire»; Torma 
Károiytól tKettegi György emlékiratai 1764-ből*, j 
stb. — A 'Nemzeti nőnevelés* ez évi első füzetével 
hatodik évfolyamát kezdi. A budapesti sugárúti állami • 
tanitónónőképző intézet tanítói nagy gonddal szer- j 
kesztik a folyóiratot, s minden számában van elég, i 
a mit tudni érdekében áll a leányiskolák tanítónői
nek, vagy átalában mindazoknak, kik nőneveléssel j 
foglalkoznak. Péterfy Sándor .A két Mária Dorothea \ 
főherczegnő* czim alatt József nádor nejéről és József i 
főherczeg leányáról emlékezik meg abból az alka- \ 
lomból, hogy a fiatal főherczegnő a magyar tanító
nők és nevelőnők menedékházának védasszonyává ! 
lett. Arczképöket is közli. A füzet többi közleményei: i 

"A tettetés pszikhologiája*, Léderer Ábrahámtól. 
• Leányiskoláink és a női természet», Felméry Lajos- j 
tói. «Á leánynevelés kérdéséhez a történettanítás I 
szempontjából», Legouvé után fordította Feleki Jó
zsef. «Képek a Kongó vidékéről*. (Képekkel.) «Nő- ! 
nevelési eszmék a múlt században •, közli Komáromy ! 
Lajos, s több szakközlemény, — A «Földrajzi Köz- \ 
lemények*-nek, a földrajzi társaság közlönyének idei ; 
első füzete Hanusz István tanulmányát közli az Alpok | 
jégárainak időszakos változásairól s ezek viszonyáról \ 
hazánkhoz; s egy másik czikket Pamir orografiájáról. j 
Rövid közlemények 8 könyvészeti rovat egészítik i 
ki a füzet tartalmát. — A «Philosophiai Szemle*, a 
bölcsészeti tudomány e derék magyar közlönye, az '< 
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újévi folyamot uj szerkesztők vezetésével kezdi meg. 
Böhm Karoly és Barát Ferencz visszalépvén, Bokor 
József és dr. Buday József tanárok szerkesztik. Első 
czikkét Bokor Jázsef Böhm Károlyhoz intézi, ki e 
vállalatot létrehozta és nagy gonddal szerkesztette. 
Ezután Heller Ágost értekezik a fizika és filozófia 
közti érintkezési pontokról; dr. Nemes Péter nagyobb 
tanulmányt kezd meg Horváth Czirill életéről és 
bölcseletéről. Ezeken kívül még dr. Bihari Pétertől, 
dr. Maczki Valértói és dr. Kiss Mihálytól közöl dol
gozatokat, s könyvismertetések, lapszemle fejezik be 
a tartalmas füzetet, melynek ára 1 forint. A folyóirat 
előfizetési ára egész évre 5 forint. 

Nemzeti színház. Január 30-ikán Bérezik Ár
pádtól *A protekczió* czimü 3 folvonásos eredeti 
vígjáték került szinre s elég derült hangulatban tar
totta a közönséget. A darab czime nem egészen ta
láló a tartalomhoz, mert az nem a protekeziót osto
rozza, s mikor a függönyt először felhúzzák, már azt 
hallja a közönség, hogy Pataki miniszteri tanácsos 
véget vetett a protekeziónak és most épen azon 
fárad, hogy hivatalát megtisztítsa ettől a járványtól. 
Protekczió utján tehát semmi sem tönénik a víg
játékban, mert Pataki csakugyan jellemes ember. 
De vannak, a kik a protekezióban még reményked
nek, s a kik keserűséget okoznak a miniszteri taná
csosnak. Ilyen Igaliné, a ki öcscsét, Gusztit miniszteri 
titkárrá szeretné kineveztetni, hogy a fiu aztán egy 
milliomos leányt nőül vehessen, a mi valóban nagy 
járulék egy titkári álláshoz. Ilyen Mócsing Fábián 
irodatiszt, egy szájas hazafi, a ki azonban a protek
eziót egyenesen zsarolássá fordítja, s fenyegetésekkel 
akarja a miniszteri tanácsost a maga, meg az Igaliné 
java érdekére kényszeríteni, s még pénzt is zsarol 
Patakitól. A darab mozgalma a körül támad, hogy 
Guszti úrfi titkári állást kapjon. Három felvonásnyi 
apparátus és szerteszét ágazó intriga szolgál erre a 
czélra. Belevegyül Pataki leányának, Szerénának 
szerelme is Veres Károly miniszteri fogalmazó iránt, 
kit korábbi protekczió nem engedett titkárságba 
jutni, most pedig az intriga akarja kiszorítani, mert 
mihelyt Pataki megtudja, hogy leánya a fiatal embert 
szereti, habozik előléptetésében, nehogy protekezió-
val vádolják. E miatt a szerelmes párok közt félreértés 
is támad. A vígjáték tulajdonképeni magva vidám és 
elmés jelenetek közé van vetve, a hol szerteszét nyúló 
gyökeret ereszt, de csak lassan hajt ágat, s mindig 
jobban érdekel, a mi körülötte van : az epizódok, a 
mellékes alakok, kik közül Luczi képviselő, egy üres | 
fejű, de elégedett honatya, a szerző legjobb ötletei ! 
közé tartozik. Bérezik eleven és mulattató jelene- I 
tekben irta a vígjátékot, s ezekkel biztosította az elő- I 
adás hatását, mely a darab közepénél csökkent, de | 
az utolsó felvonásnál ismét felszínre jutott, A nem- I 
zeti színház művészeiben erős támaszt találtak a 
szerepek. Prielle Kornélia (Igaliné) ismét egyik ki
váló alakját mutatta be. Patakinak Bercsényi a jó 
személyesitője, Csillag Teréz (Szeréna), Szacsvayné, 
Náday (Luczi), Benedek (Guszti), Újházi (Mócsing), 
s a többi kisebb szereplők is, mind az előadás javát 
emelték. 

A nemzeti színház csarnokait szépen fogja 
közelebb diszittetni az igazgatóság. Az előcsarnokot, 
az oszlopos csarnokot, lépcsőzetet és elsőemeleti 
foyert pompéjii ós görög stílben festik ki. Továbbá a 
foyer-ba Feszty Árpád néhány falképet fest, jelképes 
alakokkal. Elhelyezik továbbá a régi színművészek 
és művésznők ama mellszobrait, melyek most a mű
csarnokban vannak letéve. Ezek közül négy a foyert 
fogja ékíteni, nyolcz pedig a főlépcső sarkait; egy-
egy oldalon négy lesz fölállítva csinos talapzatokon. 
Mindezt, ha csak lehető, már a kiállítás megnyitá
sara akarják elkészíttetni. 

A kolozsvári nemzeti színház intendásául, 
hir szerint, gr. Esterházy Kálmán, kolozsmegye főis
pánja van kiszemelve, a kinek kinevezése legköze
lebb megtörténik. 

Megjutalmazott népszínmű. A népszínház ál
tal kitűzött népszínműi pályázat sorsát a bírálók jan. 
31-ikén döntötték el. A 100 aranyas dijat «Felhő 
Klára» darabbal Rátkay László dunaföldvári fiatal 
ügyvéd nyerte meg, kitől «Toborzás» czimü népszín
művet már adott elő a népszínház. 

A műcsarnokban Gironnak festménye, «A két 
nővér* s a többi képek f. hó 11-ig láthatók. Ezután 
Matejkó történeti festményét: "Brandenburgi Adolf 
meghódolását I. Zsigmond lengjél király előtt* fog
ják kiállítani, mely Munkácsynak legutóbb kiállított 
festményénél is jóval nagyobb. A kép a krakói len
gyel múzeum tulajdona s hozzánk Prágából érkezik, j 

Budapest látképei. A főváros képzőművé
szeti bizottsága elhatározta, hogy az 1200 forinttal 
díjazandó budapesti látképek a következő vázlatok 
után rendeltetnek meg: Nadler Róberttől a "Bomba
tér*, Schickedanztól: "Haltér sarka*, Molnár József
től: "Kálvintér*. A többi, fenmaradó pénzen a be
küldött vázlatokból megvásárolják a város részére 
ezeket: Balótól: "Petőfi-tér*, Fesztytől: .A lánczhid 
éjjel*, Tölgyesitől: "Sugárút*, Győröktől: .Helyőr-
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ségi templom*, iLechnertől : "Bózsatér és Lipót-
utcza*. Kadlert felhívják, hogy a városligetről a ki
állítás alatt a főváros számára nagyobb vázlatot 
készítsen. Benczúrt pedig felszólítják, hajlandó le8z-e 
Budavár visszavételéről 1686-ból történelmi fest
ményt készíteni. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia e hó 3-iki ülésén 

jelen volt De Gubernatis jeles olasz iró is, az akadé
mia külső tagja. A nyelvtudományi osztály ülésezett 
Hunfalvy Pál elnöklete alatt. 

Simányi Zsigmond tartotta az első értekezést a 
magyar szótőkről. A vita tárgya nem az akadémiában 
keletkezett, hanem kivül azon, az irodalomban. Si-
monyi irt egy nyelvtant, Hunfalvy pedig annak 
több részét megtámadta "Nyelvtudomány és 
nyelvtanítás* czimü, tavaly megjelent munkájában. 
Simonyi ez ellen védekezett és tüzetesen fejtegeté 
azt a tételt, hogy a magyar szótők eredetileg egy-egy 
magánhangzóval hosszabbak voltak. Ezt a rokon
nyelvekből, nyelvemlékekből, az átvett idegen sza
vakból és a kötőhangzókból vett érvekkel bizonyít
gatta. Második értekező dr. Heinrich Gusztáv volt. 
ki a német Kudrun-mondáról irt nagyobb tanulmánya 
egy részét olvasta föl. E monda a tizenharmadik szá
zadbeli Kudrun-époszban maradt fenn. de a germán 
őskorból ered. Az eposz három nemzedék történetét 
öleli föl s legszebb része a Kudrun története. Az első 
résznek költői értéke csekély; a második rész tartal
mazza Hilde történetét; a harmadik szól Kudrunról, 
ki Hedvig arája, de Hartmut megszökteti és fogva 
tartja, mignem rokonai kiszabadítják. Hilde és Kud
run történetei nagyon hasonlítanak s ma már ki van 
derítve, hogy voltakép csak egy történet ez, mely a 
századok folyamán két változatban nyert a nép ajkán 
alakot. Az értekező tüzetesen fejtegeté a monda fej
lődésének mozzanatait odáig, mig végre a Kudrun-
mondává, az eposz harmadik részévé lett. 

A Kisfaludy-társaság évi közgyűlését e hó 
8-án délelőtt tartja az akadémia nagy termében. Az 
elnöki megnyitó és titkári jelentés után Vadnay Ká
roly olvassa föl «Örök láng* czimü novelláját, Szász 
Károly «Egy pereznyi csönd* czimü költeményét, 
Keleti Gusztáv pedig "Monumentális festészet* érte
kezését. A társulatnak a múlt év végén 85,392 frt 
vagyona volt, s ez összeg január hóban még 10,000 
írttal növekedett. Az idei bevételek 10,885 frtra, a 
kiadások 9678 frtra vannak számítva. 

A társaság e hó 4-ikén zárt ülést tartott a tag
választás és pályázatok ügyében. Uj tagokul kettőt 
választottak: Ábrányi Emilt és Theurewk Emilt, kik 
17 szavazatot kaptak a beadott 23 szó közül. — 
A Lukács Krisztina-féle vig eposzra kürt pályázatra 
összesen 10 pályamű érkezett, de miután egyik sem 
felel meg a pályázat feltételeinek, a díj nem adatik 
ki. A Zsizska-féle 200 arany frankos szónoki műre 
kiirt pályázatra beérkezett művek közül az "Emlék
beszéd egy elhalt ifjú felett* czimü pályamű nyerte 
el a dijat; a 14-ik számú dicséretet nyert, s a 37-ik 
számot ia elismeréssel emiitették a bírálók. A ma
gyar színészet történetére hirdetett pályadíjért 
két mű versenyzett; mindkettő több tekintetben 
figyelemre méltó, de az egyik hézagos, a másik nincs 
befejezve; tehát a két mű szerzőit uj átdolgozásra 
szólítják föl, s akkor ítélik oda a jutalmat. Uj pálya
dijak lesznek : a Széher Mihály alapítványából 500 
frt egyfelvonásos verses vígjátékra vagy bohózatra, 
határidő 1886. nov. 30-dika ; szintén 1886-diki ha
táridővel a Lukács Krisztina-jutalom a lirai műfajok 
elméletére, a Somogyi Dezső féle díjra valamely 
széptani kérdésről szóló tanköltemények, a Bu-
lyovszkyné-jutalomra pedig szavalásra alkalmas ki
sebb költői elbeszélések fognak pályázni, még ez év
ben. Függőben van a Lukács Krisztina-jutalom, mely 
regényre van kitűzve; a határidő 1885. nov. 30-dika. 
Kisfaludy Sándor életének megírására njra kitűzik a 
jutalmat, miután a mostani pályázatra egy mű sem 
érkezett. 

A földrajzi társaság január 30-iki ülésén azt 
indítványozta Tömösváry Lajos, hogy a magyar tipus 
kiderítése érdekében az ország különböző részeiben 
anthropologiai mérések s tanulmányok tétessenek. 
Az eszmét helyesléssel fogadták, azonban vélemény
adás végett kiadták dr. Török Aurélnak, ki az egye
temen az anthropologia tanára s hazánkban e szak 
legalaposabb művelője. Török hosszasabban fejtegette 
e kérdés fontosságát, mert bár szerinte is kétségtelen, 
hogy a magyar annyira kevert, hogy valódi magyar 
típust fölfedezni teljes lehetetlenség, egyes vidékek 
s törzsek anthropologiai kutatása igen fontos, s ő, ki 
már eddig is több mint 2000 magyar koponyát gyűj
tött és mért meg, utazások által hajlandó e munkát 
folytatni, de óhajtja egyúttal, hogy ez ügyben főkép 
a tanárok s a katonaorvosok közreműködését is meg
nyerjük. — Felhozatott továbbá a keleti múzeum 
eszméje is, mely sokat pengetett kérdésnek főkép 
földrajzi szempontból tanulmányozására bizottságot 
küldtek oly utasítással, hogy ha szükségét látják, ez 
ügyben az illető körök számára elküldendő emlékira-
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tot is dolgozzanak ki. A földrajz tanítását megálla
pító tantervek s i érképek megbirálására Hunfalvy 
•János elnöklete alatt Berecz Antal és Laky Dani 
tanárokból állandó bizottságot küldöttek ki. Végül 
{jhyczy Béla altábornagy indítványára elhatározták, 
hogy a társulat közlönyében a földrajzi művek bírá
lására ezentúl nagyobb súlyt fognak helyezni. 

A földtani társula t közgyűlése febr. 4-ikén 
ment végbe dr. Szabó József elnöklete alatt, ki a 
megnyitó beszédben megemlékezett a múlt év geoló
giai eseményeiről. Ezután dr. Pethö Gyula terjesz

tette elő az évi jelentést. 
A társulat körében tartott előadások csaknem 

kivétel nélkül eredeti kutatások és vizsgálatok ered
ményeiről szóltak. A társulat közlönye 38 íven jelent 
meg 26 iv melléklettel. A tagok száma 52-vel sza
porodott, ugy, hogy a társulatnak jelenleg 27 alapító 
és 362 rendes tágja van. Uj alapítók által a társulat 
alaptőkéje 1600 írttal növekedett. A múlt évi bevé
tel 4023 frt, a kiadás 3724 frt. A társulat alaptőkéje 
1884. végén kevéssel haladta meg a 6500 fríot. 

A történelmi társulatnak népes ülése volt e 
lió 5-íkén Ipolyi Arnold püspök elnöklete alatt, s 
megjelent De Gubernato Angelo is. 

Ováry Lipót a vatikáni magyarországi okirattár 
első kötetében foglalt pápai követi jelentések alap
ján, Campeggio és Burgio nuncziusok leveleiből, élénk 
színekkel vázolta a mohácsi vészt megelőző viszo
nyokat, az általános erkölcsi sülyedést. Utána Réthy 
László értekezett az ugorokról és törökökről, s Vám-
béry ellenében a magyar-finn rokonság mellett nyi
latkozott s azt fejtegeté, hogy a történelemben, tár
sadalmi, nemzeti élet nyilvánulásaiban is keresni 
kell a rokonság nyomait. A törökkel nincs semmi 
rokon vonásunk, de a finn néppel van. Harmadik 
felolvasó dr. Vály Béla volt, ki az első magyar szín
igazgatónak, Felvinczi Györgynek 1696-ból való sza
badalomlevelét mutatta be eredetiben; ezt Tordán 
Marczell Géza találta meg s az értekező ismertette 
Felvinczi életét és irodalmi tevékenységét is. Ezután 
Kápolnai Pauer István és Fekérpataky László tettek 
jelentést a nekik átvizsgálás végett kiadott okú-átok
ról, Tagányi Károly pedig történelmi kongresszus 
tartása iránt tett indítványt. Ez utóbbi ügyben bi
zottságot küldtek ki. A titkár előterjeszté a Bay 
Ilona-féle pályázat eredményét. Négy pályamű közül 
kettő gyarló, egy többféle előnyök mellett sok hibá
ban szenved, a «Magyarország állapota 1680 ban» 
•czimü ellenben alapos, derék munka s jutalmat érde
mel. A jeligés levél felbontatván, kitűnt, hogy a nyer
te-! mű szerzője dr. Acsádi Ignácz. Megéljenezték. 
Ülés után Ipolyi püspök a "Hungária*-ba hívta a 
tagokat lakomára, melyet gróf de Gubernatis tiszte
letére adott. 

A magyar iparművészeti társulat érdekében 
Trefort miniszter lakásán ismét értekezlet folyt, me
lyen gr. Széchenyi Pál, gr. Tisza Lajos, Ipolyi Ar
nold, Pulszky Ferencz, Báth György, Hegedűs Sán
dor, Szalay Imre, Keleti Gusztáv s Badiaics Jenő 
vettek részt. Az értekezlet örömmel konstatálván, 
hogy a társulat czéljaira eddig 14.046 frt Íratott alá, 
melyből közel 10,000 frt már be is fizettetett, elérke
zettnek látta az időt a társulat megalakulására. Az 
alakuló ülés e hó 8-ikára tüzetett ki. 

Az iparművészeti múzeum ajándékot kapott 
a franczia kormánytól, viszonzásul, a mért a múzeum 
érdekes tárgyakkal vett részt a párisi szépművészeti 
kiállításon. A frariczia kormány a múzeumnak 8 da
rab sévresi porczellán tárgyat ajándékozott, melyek
nek értéke 8000 frt. E ritka értékű tárgyak már út
ban vannak. 

A magyar írók segélyegylete közelebb 200 
frtos alapítványt kapott Tompa Mihály özvegyének 

nevelt leányától, özv. Caizy Jánosnétól. 0 az örököse 
& költő művei kiadáai jogának, a mivel Mehner Vil
mos kiadó Tompa müveinek kiadását közelebb meg
vette, Caizyné az írói segélyegyletnél Tompa özvegye 
nevére tette ez alapítványt. Az egyletnek a múlt év 
második felében 1425 írttal gyarapodott a tőkéje. 
Segélyezésekre ez idő alatt 5575 frtot fordított. Vad
nay Károly titkár az irodalom ez emberbaráti intéze
tére felhívja az áldozatkész egyesek és pénzintéze

tek figyelmét. 
Az Eötvös-alap bizottsága e hó 3-ikán ünne

pélyes gyűlést tartott Eötvös halála évfordulójának 
megülésére. A budai tanítóképző intézet növendé
keinek éneke után Péterji Sándor adta elő az egye
sület tiz évi müködéaét, hálásan emlékezvén meg az 
adakozókról. 

A múlt évi bevétel 12,760 frtot tett; a kiadás 
9918 frt, miből ösztöndijakra és segélyezésekre 3400 
frt fordíttatott. Maradt tehát az 1885. évre 2842 frt 
tiszta jövedelem, mely összegből az alapszabályok 
értelmében 1525 fi-t és az 1500 frt államsegély, tehát 
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3025 frt jótéteményekre fordítandó. Az Eötvös-alap 
tőkésített vagyona ma 23,756 frtot tesz ki. Kihir
dette ezután a titkár az 1885-re kiirt segély- és ösz
töndíj-pályázatokat. E szerint ki van írva 1 kétszáz 
frtos és 20 száz forintos ösztöndíj, továbbá 4 száz 
frtos és 8 ötven frtos segélyösszeg. A folyamodvá-
nyok legkésőbb ez év május 1 -ig a közp. gyűjtő bi-

I zottság titkárához (Deák-tér 3.) küldendők be. 
A new-yorki magyar egylet deczember hó 

27-dikén tartotta meg évi gyűlését. Balog Sándor 
jegyző felolvasta szépen kidolgozott évi jelentését, 
ezt Strecker János pénztári titkár kimutatása kö
vette. Az egylet jegyzőkönyvileg köszönetet szavazott 
a volt tisztviselőknek működésükért. Ezután követ
kezett a tisztújítás, melyen nagy részben a régieket 
választották meg. 

MI UJSÁG? 
A képviselőházban e hó 10-ikén nagy viták 

kezdődnek. Ekkor kerül napirendre a főrendiház 
reformjáról szóló törvényjavaslat. Máris minden ol
dalról számos szónok íratta föl nevét a vitára. Több 
uj képviselő ez alkalommal lép először a szónok
lók közé. 

Kisfaludy-szoborbizottság Győrött. E hó 
l é n a győri megyeház termében megalakult a Kis
faludy-szoborbizottság, melynek czélja 1888-ik év
ben — Kisfaludy Károly születésének százados év
fordulóján — a költő emlékét érezszoborban megörö
kíteni. Az értekezleten gróf Laszberg Rezső megyei 
alispán elnökölt s a Kisfaludy-társaságot Beöthy 
Zsolt egyetemi tanár képviselte. Az alispán megnyitó 
beszéde után Beöthy Zsolt szólalt fel, üdvözölvén a 
győriek nemes szándékát s biztosította az értekez
letet, hogy a Kisfaludy-társaság nem csak erkölcsileg, 
hanem anyagilag is támogatni fogja a törekvést. 
Többek felszólalása után egyhangúlag elhatározták, 
hogy Kisfaludy Károly emlékére szobrot emelnek. 
Választottak egy 30 tagból álló végrehajtó bizottsá
got, melyhez a megye és a város törvényhatóságának 
4—4 tagja fog csatlakozni. A bizottság gyűjtést indít 
és Kisfaludy-kör czim alatt irodalmi egyesületet hoz 
létre. 

A trónörökös könyvének első kötetéről bizal
mas tanácskozás folyt e hó 4-ikén a m. tud. akadé
miai palota egyik termében. Az első kötet első része 
aránylag rövid történelmi vázlatot foglal magában, 
melyet Jókai Mór fog irni, illetőleg szerkeszteni s 
melyhez előkelőbb Íróink közül többen fognak adni 
részint anyagot, részint megirt részleteket. Az érte
kezletet Jókai Mór hívta össze s jelen voltak rajta ! 
kivül Pulszky Ferencz, Kerkapoly Károly, Salamon 
Ferencz, Pesty Frigyes, Pauler Gyula, Kápolnay ez- I 
redes, Fraknói Vilmos, Eötvös Károly, Szilágyi Sán
dor és Nagy Miklós. 

Jókai Kolozsvártt. Január utolsó napján érke
zett Kolozsvárra Jókai, hogy jelen legyen az "Arany 

ember* előadásán. Ezt megelőzőleg már előadták tőle : 
"Manlius Sinister* czimü drámáját is, mely a Jókai-
esték nyitányát képezte. Szombaton érkezett meg a ; 
költő, s gr. Esterházy főispán, Haller polgármester 
üdvözölték az indóházban, nagy számú közönséggel. } 

Az üdvözlő fogadásra Jókai azt válaszolta, hogy az ő 
korában már nehéz érdemeket szerezni, adósságot ; 
csinálni pedig könnyelműség, és igy igyekezni fog a 
kamatokat visszafizetni Kolozsvárnak. Egész ünnepi 
menet kisérte lakására, a nemzeti szállodába. A dél
előtt folyamában meglátogatta az egyetemi könyv
tárt, hol dr. Szabó Károlylyal a trónörökös könyve 
felett hosszasabban értekezett, továbbá megtekintette | 
a régiségtárt és a vegytani intézetet. Este volt az I 
• Arany ember* első előadása, a közönség nagy lelke
sedése közt. Aztán Biasini Domokos adott vacsorát a 
költő tiszteletére. Másnap testületek tisztelegtek ' 
Jókainál, majd díszebéd következett, s itt együtt 
volt Kolozsvár színe-java, és számos felköszöntő hang-
zott. A polgármester mondott áldomást Jókaira, ki 
viszont Kolozsvár polgárságát és polgármesterét 
éltette. A lakomán a hadsereg és honvédség főtisztjei 
is résztvettek. Este távozott el Jókai a városból és 
visszatért Budapestre. 

Liszt Ferencz néhány nap előtt Rómából haza 
érkezett, s mindjárt munkához látott, a mennyiben 
maga korrigálta ki • Királydal »-ának zenekarra irt 
ujabb kiadását, mely a napokban hagyja el a sajtót. 
Zeneakadémiai előadásait is megkezdte, melyekre 
ujabban két nőtanitványa érkezett meg Weimárból. 

A Deák-szobor-bizottság gróf Tisza elnöklete 
alatt tartott ülésén végleg megállapodtak a Huszár 

halála következtében félbe maradt szobrok befejezése 
ügyében. Az aradi vértanuk emlékszobrának ügyére 
nézve is felszólittatván e bizottság, megállapodott 
abban, hogy Zala György fiatal szobrászt és Huszár 
volt tanítványát fogja az aradi bizottságnak ajánlani 
a szobor kivitelére. A Deák-szoborra nézve Stróbl 

! Alajos hozatott javaslatba. A megbízás a művészeti 
I ellenőrzésre és egyáltalán az egész artisztikus felelős-
; ségre kiterjed és ezt Stróbl minden fizetés nélkül 
! fogja teljesíteni, csupán a felmerült napi költségek 

megtérítését kívánja. 
Huszár Adolf műtermében az elhunyt mester 

két tanítványa, Keszler Adolf és Mayer Ede végzik 
be a Deák-szobor allegorikus mellékcsoportozatain 
(a "Hazaszeretet* és "Kiegyezés*) még hátramaradt 
utolsó munkát. A felügyeletet Stróbl Alajos szobrász 
gyakorolja. 

Főherczegi műterem. Mig József főherczeg és 
családja Fiúméban időznek, addig az alcsuthi főher
czegi kastély egyik részét műteremmé alakítják Mária 
Dorottya főherczegnő számára, ki itt fogja ezentúl 
rendszeresen gyakorolni kedvencz foglalkozását, a 
festészetet, a melyben tehetségének és haladásának 
már oly számos jelét adta. 

A Széchenyi-lakomát e hó első napján tar
tották meg a nemzeti kaszinóban, hol fényes társaság 
gyűlt össze. A Széchenyi-serleggel mondandó fel
köszöntésre gr. Keghvich István vállalkozott és ha
tásos beszédet tartott. 

Hivatkozott a régi kegyeletes és buzdító szo
kásra, mely a jelesek emlékét megörökíti. Helyesen 
tettük, midőn Széchenyi alakját érezben megörökí
tettük, de igazán megörökítve csak akkor lesz em
léke, ha fölvettük bzivünkbe érzelmeit, agyunkba 
eszméit, ha követjük irányát, példáját, gyakorolva a 
férfias bátorságot és mérsékletteljes higgadtságot, 
önzetlen munkásságot, bölcs takarékosságot és áldo
zatkész bőkezűséget, komoly megfontolást és erélyes 
kezdeményezést s mások jogainak tisztelését. Ekkor 
mondhatjuk, hogy nemcsak érezben és kőben, hanem 
vérben és szellemben is megörökítettük emlékét. Az 
ifjabb nemzedék minden tagja emeljen szivében és 
agyában emlékszobrot a nagy halottnak, mutassuk 
meg, hogy nemcsak olvastuk életrajzát, hanem fel is 
fogtuk, hogy nem hiába fáradott és szenvedett éret
tünk. Sorsunkat a gondviselés jobbra fordította, itt 
az ideje, hogy egész odaadással törekedjünk Széche 
nyi czéljára : hogy nemzetünk legyen magyar, gaz
dag és mivelt, mert vész idején csak igy állhat meg. 
E munkában fényes szerep jut a magyar nemesi 
osztálynak, melynek Széchenyi István is fia volt s 
melynek fejlődésére az ö alkotó szelleme döntő be
folyást gyakorolt. A nemesség hivatva van, hogy 
vállvetve a fejlődő középosztályival és néppel, taná
csával és példájával működjék közre a haza javára. 
Széchenyi látta, mily üdvös szerepe van a nemzet 
életében az erre méltó nemességnek, de látta azt is, 
hogy a nemesség csak ott tartotta meg befolyását, 
tisztelt állását, a hol helyzetének magaslatán állt: a 
nemesség befolyása nemcsak vagyonától, hanem 
szellemi és erkölcsi tulajdonaitól függ. Végül arra 
buzdította a magyar nemességet, hogy a középosz-
tálylyal, az irodalom és tudomány férfiaival kezet 
fogva, a munkában keresse az igazi érdemet, s igy 
fölötte fog lengni Széchenyi szelleme. — A beszédet 
nagy éljenzés fogadta. 

Az országos kiállításon a női kézimunka is 
nagy számmal lesz képviselve, noha ezekre szigorú 
föltételeket tűztek ki. A háziipar csoportjában a női 
kézi munka osztályában 117 bejelentést fogadtak el. 
Ebből a fővárosra 22 esik. A legtöbb kiállítót (38 
hölgy) Szabadka szolgáltatja, utána Baja következik 
35 hölgygyei stb. — A kiállítási nagy hangverseny
terem tervét, mely ezer ember befogadására van 
számítva, s színi előadásokra, hangversenyekre, 
gyűlésekre, kongresszusok tartására volna alkalmas, 
a színházi bizottság nem fogadta el; ily nagy arányú 
épületet tűzveszélyesnek jelentett ki s csak egy föld
szintes, nem színház módjára berendezett épületet 
tart megengedhetőnek. 

De Gubernatis Angelo gróf, tekintélyes olasz 
iró és akadémiánknak külső tagja időz több nap óta 
köztűnk, s igen szívesen fogadott vendége az iro
dalmi és tudományos köröknek. Gubernatis Flo-
renezben a «Revue Internationale*-t szerkeszti, az • 
irodalommal sokoldalún foglalkozik, s látogatásának 
egyik czélja, hogy jelesb magyar írókról és művé
szekről egy encziklopédiát állítson össze a külföld 
számára. Egyik régi ismerőse, gróf Kuun Géza, a 
Petrarca-féle kódex fölfedezője, ki Erdélyből egyéne 
sen régi ismerőse üdvözletére jött föl; a másik isme
rőse Pulszky Ferencz. A vendég sok felé hivatalos, s 
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e hó 3-ikán az akadémia főtitkái-a, Fraknói Vilmos 
rendezett estélyt tiszteletére. 

Földrengés volt e bó 3-ikán este Boszniában, s 
érezték Banjalnkán, Jajczában, Travnikban, Szera-
jevóban. Kárt azonban nem okozott. Az utóbbi na
pok alatt Horvátországban és Zágrábban is éreztek 
gyöngébb földrengéseket. 

Khartum eleste. Az angolok szudáni hadjáratát 
épen akkor sújtotta a katasztrófa, mikor már össze
köttetésben voltak Khartummal és Wilson tábornok 
gőzhajóval s egy kis csapattal előre is ment a Nílu
son, hogy Gordon tábornokot üdvözölhesse, ki gőz
hajókat küldött már hetek előtt az angol expediczió 
elé. Gordon még pár nap előtt azt tudatta, hogy 
Khartumot négy évig is megvédheti. Február 5-ikén 
pedig az angol sereg főparancsnoka, Wolseley tábor
nok azt a szomorú hirt küldte Londonba, hogy 
Khartum árulás következtében a máhdi hadainak 
kezébe jutott, Gordon pedig valószínűleg foglyul 
esett. A város alkalmasint jan. 26-án jutott az ellen
ség kezébe. Midőn Wilson jan. 28-án a városhoz ért, 
az már az ellenség által volt megszállva. Erre Wil
son megkezdte a visszavonulást, miközben az ellen
ség a folyó mindkét partjáról lövöldözte. A gőzhajók, 
melyeken "Wilson a legénységgel visszatért, a shab-
lukai vízesésen alul törést szenvedtek. Wilson a 
legénységgel egy szigetre menekült; fölvételükre 
gőzhajókat küldtek. Hogy Gordon tábornokkal mi 
történt, arról semmit sem tudni. 

A «Jogtudományi Közlöny» február 6-diki 
(6-ik) száma a következő tartalommal jelent meg: 

Az igazságügyi budget-vitáról. D. S.-tól. — Né
hány lap uti naplómból. (Szász királyság.) Dr. Wlas-
sics Gytila budapesti kir. alügyésztől. — Törvényke
zési Szemle: A bűnvádi eljárás köréből. Dr. Bóth 
Ferencz fehérgyarmati járásbirósági aljegyzőtől. — 
Egy pár szó a conversionalis kölcsönügyletekről. La-
sits Pál pénzügyi közigazgatási bírósági segédfogalma
zótól. — Különfélék. 

MELLÉKLET: Curiai Határozatok. — A magyar 
kir. pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű 
határozatai. 

SAKKJÁTÉK. 
1316. számú feladvány. Sargeaunt J.-töl. 

A «Chess Players Chronicle» legújabb feladvány-tor
nájában mint legjobb négylépéses jutalmaztatott. 

SÜL 

« >> < dYilágos6 ' B h 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

Kohtz es Kockelkorn-tol. 
Megfejte 

vil4gos. 
1. Fdl—h5 — — — 
2 Vd2—döf 
3. e3—«4 | . .- . . . . . . . 
i. Fhö—f3 matt. 

a. 
1 . . . . 
2. Vd2—c2 f 
3. Bb3—b5 f . . . . . . 
4. Fh5—eS—f3 matt. 

b. 
1 . . . . . . . . . 
2. Vdá—dl 
3. Fh5—f3 \ . . . . . . 
4. Vdl—e2 matt. 

2. Bb3—a3: . . . . . 
3. Vd2—c2 + ... . 
4. V v. F mattot ad. 

Sütet. 
Fa7—c5 (a) 
Ke4—dó: 
Kdo—et: 

Ha3—c4 (b) 
Ke4—dó 
t. sz. 

Ffl—c4 (c) 
Fc4—b3: 
Ke4-e3 : 

h3—h2 
Fa7—c5 
t. sz. 

Helyeién fejtették meg : Budapesten,: K. J. és F. H. 
Andorfi S., Kovács J. — Az Erkel-sakktársasáy nevében : 
E. K. — Veszprémben: Roland Károly. — A pesti 

sakk-kör. 
Hibaigazítás: Az 1313 sz. feladványban Jakobs 

H.-tul Croydonban világos vezér gl-en, világos bástya 
pedig d8-o » áll. 
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HALÁLOZÁSOK. 
KBEMINGEB ANTAL, prépost. Szeged belváros1 

plébános, elhunyt e hó 5-én 83 éves korában. Sze
ged egyik legnépszerűbb alakja volt, kinek halála a 
város minden rétegében mély megilletődést támasz
tott. Fiatalabb éveiben a temesvári szemináriumban 
mint tanár is működött; 1833-ban ment vissza szü
lővárosába Szegedre, két év múlva plébánosnak vá
lasztották, s állandó és buzgó szerepet vitt Szeged 
életében. A szabadságharoz alatt súrlódásai támad
tak a hatósággal, papi állásától felfüggesztették, s 
csak az abszolút kormány alatt nyerte vissza. Bá is 
kiábrándulás várt. s a nevelés terén igyekezett hatni, 
és maradandó érdemeket szerzett. Őszinte, egyenes 
lelkű ember volt, s ezt akkor is bebizonyította, mi
kor ő felsége a nagy árviz alatt meglátogatván a 
szerencsétlen várost, az áldozatok száma után tuda
kozódott. Eltitkolták a valót, s ekkor az ősz Kremin-
ger előlépve, igy szólt: «Felség, magam eltemettem 
nyolczvanat».—Épen félszázados szegedi lelkészkor 
désének évfordulója előnapján halt meg. 

Elhunytak még a közelebbi napok alatt: NAGY 
SÁNDOR, kir. tanácsos, az aradi törvényszék elnöke, 
Aradmegye volt alispánja, a város egyik legtekinté
lyesebb is tisztelt polgára, 68 éves korában. — Csi-
tári GERMANECZ KAROLY, kir. tanácsos, barsmegyei 
tanfelügyelő, ki e hó első napjában Esztergomban 
járván, a prímás palotája melletti templomban szél-
hüdéstől érve, azonnal halva maradt. — Id. BORÓCZY 
LÁSZLÓ, a nyitrai püspöki m-odalmak főigazgatója, a 
közéletben is buzgó férfiú. — Udvardi KOSSUTH 
GUSZTÁV, Zemplénmegye főszámvevóje, a szabadság-
harczban főhadnagy, 60 éves korában. — HERTE-
LBNDY GYULA, a torontálmegyei gazdasági egyesület 
alelnöke, megyei közgazdasági előadó, Bocsáron 50 
éves korában. — Kozics SÁNDOR, volt urodalmi ügy
véd és takarékpénztári igazgató, Kossuthnak és 
Nyáry Pálnak ifjúkori barátja, 86 éves korában, 
Nagy-Abonyban. — GÜNTHER ÁGOST ügyvéd, Moson-
megye tiszteletbeli főjegyzője, 37 éves korában, 
Nezsideren. — Báró DUKA EMIL, nagybirtokos, 51 
éves korában, Temesvártt és Kádáron temették el. — 
HALÁSZ KÁROLY, mérnök, Veszprémmegye bizottsági 
tagja, 65 éves korában, Sárvárit. — Dr. DÓZSA ÁR
MIN törvényszéki orvos, Csanádmegye és Makó város 
bizottsági tagja, 40 éves korában, Makón. — PETHŐ 
ISTVÁN, Háromszékmegyének hosszú időn volt szol-
gabirája, 67 éves korában, Feltorján. — FORSTER 
ZSIGMOND, a szabadságharczban százados, Tolnavár-
megye bizottsági tagja, 55 éves korában, Tabodon. 

— WEBER DÉNES, a pannonhalmi Benedekrend 
komáromi társházának tagja, aranymisés pap, kiérde-
mült házfőnök, és gymnasiumi igazgató, 81 éves ko
rában, Komáromban. — SZÁMORD NEP. JÁNOS, a ke
gyes tanitórend áldozó papja s házi lelki atya, 74 
éves korában, Léván. — MÁHÁCS MIHÁLY, budapest
terézvárosi káplán, népszerű lelkiatya, Budapesten. 
— LUCZE ISTVÁN, osgyáni jubilált evang. lelkész, 82 
éves korában, Osgyánon. — VERES SÁNDOR JENŐ, pre
montrei kanonok-rendü pap, a rozsnyói főgymná-
zium tanára, 28 éves korában, Kassán. — BOR ÁRON, 
kötegyáni (Bihar) ref. lelkész, kit nagy részvéttel 
temettek el. — BOCSOR JÓZSEF, ref. lelkész, Látrá-
nyon. — STEINHARDT JAKAB aradi főrabbi, kiváló bit
szónok, ki negyven évet töltött az aradi hitközség 
szolgálatában; tagja volt a város törvényhatósági 
bizottságának, elnöke az országos rabbiképző intézet 
tanügyi bizottságának s 1868-ban a zsidó országos 
kongreszuson mint aradi képviselő nagy figyelmet 
keltett felszólalásával. — FRIEDENFELS EUGEN udvari 
tanácsos, az erdélyi szász mozgalmak egyik ismert 
alakja, 1848-ban, valamint azután is a magyarellenes 
mozgalmaknak tevékeny részese, ki 1848-ban a pesti 
országgyűlésre választatott meg, de a többi öt szász 
képviselővel kilépett; báró Puchner egyik bizalmas 
embere, a Bach-korszakban szerepvivő, Schmerling 
alatt a bécsi reichsráthnak is tagja: 66 éves korában 
Szebenben. — ZSIDAY LÁSZLÓ, Berettyó-Újfalu köz
ség főjegyzője, 56 éves korában.— MENSZÁROS LAJOS, 
püspökségi uradalmi ügyvéd, Nagyváradon; ugyanott 
id. SZENDBEI LÁSZLÓ káptalani nyűg. tiszttartó. — 
SZIBMAY GYÖRGY, 66 éves korában, Kassán. — Id. RTNG 
MIHÁLY, 71 éves korában, Félegyházán. — Id. FILEP 
ISTVÁN, 86 éves korában, Ér-Körösön. — BERECZKY 
KÁROLY, honvéd-főhadnagy, 33 éves korában, Székes-
Fehérvártt. — MILESZ PÉTER, a megyeszerte ismert 
•Péter bácsi>, Karczagon. — SZALMÁSSY FERENOY, 
66 éves korában, Ó-Moroviczán. — DRATSMIBDT FRI
GYES, nyűg. tábornok-hadbiró, ki a szabadságharcz 
után tartott haditörvényszékeknél gyakran elnökölt, 
s ki később azon is közreműködött, hogy az osztrák 
hadseregben a vesszőfutást eltörülték, 84 éves korá
ban, Bécsben; ugyanott KISZELÉNYI VILMOS, a bécsi 
hitelintézet titkári tisztviselője, 42 éves korában. — 
PÉTERFFY SÁNDOR, 22 éves korában, Bécsben. — 

LIND JAKAB, községi igazgató-tanitó, 34 éves korá
ban, Pécskán. 

IINKEY SÁNDORNÉ szül. Csuzy Antónia, 62 éves 
korában, Pozsonyban. — PERIGNATZ PRUDENTIA ir
galmas nővér a budapesti első gyermek-menhely 
központi intézetében. — Id. ZETTNER EDÉNÉ szül. 
Hainz Erzsébet, a VI. kerületi előljáró neje, 54 éves 
korában, Budapesten; ugyanitt SZUKÁTS PÁLNÉ szül. 
Weiss Jozefa, 61 éves korában. — FROHNER JÁNOSNÉ 
szül. Wimmer Karolina, a bécsi Hotel Imperial tu
lajdonosának neje, derék magyar nő, 55 éves korá
ban, s Budapesten temették el a családi sírboltban. 
— Özv. SZABÓ ANTALNÉ szül. Glossmann Anna, 85 
éves korában, Szegeden. — Özv. VENDÉGHY JÓZSEFNÉ 
szül. Bernáth Terézia, Bernáth Albert honvéd ezre
des nénje, 74 éves korában, P.-Vendégiben. 
— SZIEBEBTA NÁNDOKNÉ szül. Vizkelety Irma, ügy
véd neje, 36 éves korában, Pécsett. — GÜNTHER 
JÁNOSNÉ szül. Ember Vilma, 38 éves korában, Szat
márit. — Özv. LÉDING JÓZSEFNÉ szül. Bogyó Karo
lina, 63 éves korában, Székely-Kereszturon. — Özv. 
FISCHER ANTALNÉ szül. Láng Borbála, százkét éves 
korában, Stanisicson. — RÓZSAVÖLGYI ANTALNÉ szül. 
Tavaszy Ilona, tanítónő, 64 éves korában, Nagy-
Kanizsán. — BENCZÚR ABÁNÉ szül. Vladár Mária, a 
zempléni Csicsókán. — KOMÓCSY BIANKA, Komócsy 
Pál székesfehérvári kir. ügyész tiz éves leánya. — 
TESZÁBY MARISKA, Teszáry Lajos és neje szül. Szilassy 
Hona, öt éves leánykája Nagy-Abonyban. 

SZEEKESZTÖI MONDANIVALÓ. 
H. M. I. II. Czim nélkül, mintha a szerző maga 

sem tudná, mit akar tulaj donkép, de még is némi 
költői tehetséggel, határozott forma-érzékkel. Szeret
nénk többet is látni arról a konyháról a honnan ezek 
az apróságok keltek, hogy határozott Ítéletet mond
hassunk. 

Marcns Antonius. A lét határai és a többiek. 
Magasabbra törekszik, mint szárnyai birják. 

Bncsnzás. Elég meleg hangon s elég csinosan 
indul; de aztán elsenyved, elposványosodik s a vé
gén semmi sem lesz belőle. 

Nagykálló. Az epigramm (?) distichonokban 
akarna menni; de ugy látszik fogalmi sincs a hexa
meterről és pentameterről; egyetlen sor, sőt egyetlen 
láb sincs benne hibátlan. 

Kórházban. Közölni fogjuk. A levélben kifeje
zett kivánatot pár nap alatt teljesítjük. 

HETI NAPTAR. Február hó. 
Nap Kathollkus és protestáns GorBg-Orosi Izraelita 

8 V D Math. Jánosh.ÍD Hatvan, v. 
9jnjApollónia sz. jApol 

lOjjlSkolasztika sz- iSkolaszt 
11. s Dezső pk. vt. ! Frozina 
12? -
13 
14 

Eulália sz. vt. Eulália 
Ricsi. Kat. sz. \-Kasztor 
Bálint áldi vért. Bálint 

27F Hush ¥. !23A10t.h. 
28Efrém 24 
Í29Ignácz erek. 25 Joakim 
30Nagy Vaui 26Jób 
31Czirius és J. 27 

1 Február 128 Jónás 
2«yer.si.B.A.i29Sab.S.M. 

Holdvalto/ásai : Újhold 15-én 3 óra 38 pk. reggel. 

T a r t a l o m . 
Szöveg: A magyar történeti életrajzokból. — 

A sorshoz. Költemény. Sípos Somától. — Kisfaludy 
Károly hagyatéka. Balogh Gyulától. — A dinamit
robbanás Londonban. — A virágok és a virágipar. — 
Egy rabló verébcsalád. — Egyveleg. — A. földrengé
sekről. — Vasárnap délután. — A szemfényveszték 
fejedelme. — Irodalom és művészet. — Közintézetes 
ós egyletek. — Mi újság? — Halálozások. — Sakkjá
ték. — Hetinaptár. 

Képek: Zrínyi Miklós. Zund Mátyás egykorú 
rézmetszete után. — A londoni-dinamit robbanások. 
(8 kép.) — Vasárnap délután. Roskovics Iguácz 
rajza. — I. Ferdinánd. — Lautensack rézmetszete 
után. — Szemfényvesztők fejedelme. (4 kép.) 

Felelős szerkesztő : Nagy Miklós. 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

Hamisított fekete selyem. 
A venni szándékolt kelméből egy mintadarab-
kát elégetünk, s a netáni hamisítás azonnal 
napfényre jön. Valódi, tisztán festett selyem 
rögtön fölkunkorodik, hamar elalszik, s kevés, 
egészen világosbarna szinü hamut hagy hátra . — 
Hamisított selyem (mely könnyen szalonnás 
lesz és törik) lassan tovább ég, névszerint a 
«végfonalak» (ha festékanyaggal erősen vannak 
nehezítve) tovább pislognak, és sötétbarna ha
mut hagy hátra, mely a valódi selyemmel 
ellentétben, nem kunkorodik, hanem meghaj
lik. Ha a valódi selyem hamuját szétnyomjuk, 
elporlódik, a hamisitotté pedig nem. Henneberg 
G. (kir. udv. szállító) selyemgyári raktára, Zü
richben szívesen küld mindenkinek mintákat 
valódi selyemkelméiből, és szállít egyes öltö
nyökre és egész végeket, vámmentesen a házba, 
vámszámvtós nélkül . Egy levél dija a Schweizba 

10 kxajczár. 
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Külföldi előfizetésekhez a postallag 
meghatározott vittl.lij le csatolandó. 

GORDON PASA. 

i z EZEREGY éjszaka tündérregéje az, a mi most 
\ a felső Nílus folyásai körül végbemegy. 

J L J L Tündérjáték, tele káprázatos jelenetekkel, 
meglepő fordulatokkal, olyan szövevényes és 
rendkivüliségekben annyira gazdag, hogy a leg
ragyogóbb emberi képzelet sem bírná kigondolni 
ennyire változatosnak. 

A bűvölet tiltó pecsétje alól fölszabadult 
dzsinek, a föld, a víz, a levegő föl- és eltűnő 
szellemei, szörnyetegek, torzalakok, űzik ott 
förgeteges tánczukat, — közben-közben egy-egy 
emberi alakkal, mely jó vagy rossz tulajdonai
ban messze túlszárnyalja azokat a méreteket, 
melyeket mi mai napság az emberekre alkal
mazni szoktunk, — emberi formába öltözött 
csodálatos, megérthetetlen lények, a kik oly 
rendkívüli tulajdonokkal, oly sajátságos kör
nyezetben jelennek meg szemünk előtt, melyek
hez hasonlókra ma már csak a mesék világában 
akadhatunk. 

Meroéból érkezett jövevények taniták 
Egyiptom ősnépét arra a czivilizáczióra, mely
nek sok ezer éves csodái előtt a mai kor gyer
meke is az áhítatos merengés egy nemével 
szokott megállani. Magáról Meroéról kevés az, 
a mit az ó-kor történetírói el tudnak mondani . 
Papi szervezetű á l lamnak mondják, mely ott 
volt a szent folyó forrásai körül. 

Az egykori imperátorok borzadalmas czir-
kusjátékait Szudán látta el fenevadakkal, me
lyekből egész hajórakományok érkéz tek Rómába. 

Ugy látszik, e hely a csodák és borzadályok 
keltő fészke, mely évezredekig csendesen pihen, 
hogy adott viszonyok között aztán újra előtárja 
rendkivüliségeit. 

H a néhány évtizeddel ez előtt azt tanítot
ták volna a geográfusok, hogy a szudáni véres 
játék színhelye lakatlan sivatag, aszú homok
tenger, vagy dögleletes mocsár, a hol sem állat, 
sem növény meg nem élhet : el lehetett volna 
hinni, oly kihaltnak tetszett e vidék. S m a 
mintha embert okádna a homok, annyira nyü
zsög és hemzseg ottan minden. Mintha csak a 
föld alól, ugy toppannak elő váratlanul a fekete 
seregek, vadul csattogó fogakkal, bősz üvöltés
sel vetve magokat a gyanútlan haladó csapa
tokra, meztelen testükkel rohanva neki a szuro-
nyoknak s csaknem puszta kézzel nyúlva bele 
az ágyuk torkába. 

« . . . Szuakinba értem után ,—ír ja a helyszíné

ről egy ott szolgáló lovas katonatiszt, — mindjárt 
az első napokban megismerkedtem a máhdi 
híveivel. Ott lappangtak a város körül s ugyan 
kellett ügyelnünk, hogy sültünket a bográcsok
ból ki ne egyék. Két század gyalogsággal és két 
század lovassal indultunk ellenök 1883. október 
8-án. Persze mind egyiptomi katona volt, kivéve 
egy féltuczat angol tisztet. Oly téren vezetett át 
utunk, a hol már nem egy ütközet folyt előbb. 
Forróu sütött a nap, mintha valami óriás gyuj-
tóüveg lett volna az égen, mely minket tőn gyu-
pontjává. Bőrünk fölhólyagzott hevétől. Sárga 

volt a térség, violaszín a távoli hegység. Körös
körül minden busz lépésre valami halom fehér
lett. A nagyobb teve, a kisebb ló vagy öszvér, a 
legkisebb ember csontváza, mert itt a nap ha
mar leemészti a húst a csontról s a keselyű és 
hiéna ugyancsak siessen, ha azt nem akarja, 
hogy mint későn járónak csont legyen a vacso
rája. Az ölyvek, a keselyük lomha szárnylegyin
téssel, kelletlenül hagyák oda prédájukat köze-
ledtünkre s fekete felhők gyanánt keringtek a 
levegőben fejünk fölött. 

Alig haladtunk egy félórát, nyakunkon volt 

G O R D O N P A S A . 


