
240 VASARiNAPI UJSAG. 

T i sz t e l t B e a k c z i ó és K ö z v é l e m é n y ! 

Fél teJiát! 

R ö p k é d b á r m a m e l u k b o m b a 
B ö l c s I s t ó k r a , a B o l o n d r a : 
N e m s ü l e l , — » m o s t r a j t ' a s o r : 
I s t ó k n á l a p u s k a p o r ! 

A h o n i k o z á k o k e l l e n 
V é d c s u p á n i s t ó k i s z e l l e m . 
F e l t e h á t , n é p f e l k e l ő ! 
I s t ó k r a fizess e l ő ! 

Bolond Istók. 
+ 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

A „ B O L O N D ISTÓK"-ra . 
A Bolond Istók, a legdíszesebb kiálliUísu és legnagyobb élcz-

lapunk, ez évnegyeddel uj előfizetést nyitunk. 

Előfizetési feltételek: 
apríti*—június érueyf/edre ... , tif'i't 
április—szeptember félévre... — _. 4 frt 
április-deczemberre ... ... ... — (i frt 

Előfizetések, legczélszertibben posta-utalványnyal, a kiadó
hivatalnak küldeni. Budapest, egyetem-uteza 4. szám. 

A Boloml Istók kiailóhivatala. 

3132 A D r . V A S K O V I T S - f é l e 

Vizgyógyin téze t 
B u d a p e s t e n , I . . v á r o s m a j o r - u t e z a 6 4 . s z á m . 

Gyógyesakö iök : V i i g y o g y m o d . v i l l a m o x á s és a u u a a g e . J ó eredményűvel ke
zeltetnek különösen a következő betegségek : Általános alkati és vérbetegségek, 
mint »4pkór és gö rvé lykó r ; továbbá gerinczagyi és i d e g b i n t a l m a k , g e r i n c i -
Kgy-sorvadás , bénulások , görcsök, főfájás, szédülés , g é g e - és t ü d ő h u r m t és 
egyéb m e l l b a j o k . I d ü l t g y o m o r h u r u t , m a k a c s bé l r ekodések . Cs ú i és k ö s s -
r é a y , valamint a r a n y e r é n b á n t a l m a k él különféle n ő i b a j o k stb. — A s v á b -
kttgyl T i sgyógy in t é se t májns 1 5 - é n n y í l i k meg . — Igen kellemes és díszes 
gyógyhely. Az intézetet és vizgyógymódot ismertető könyvecskét szívesen küld 
ingyen és bérmentve a z i g a z g j a t ó s á g f . 
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; TTalamennyi külföldi szerektől előnybe helyezendök, a magyar 
i l l közönségnél különben már legjobb hírnévnek és fokozatos 
' I filtArifidésrifilr örvendő a külföldi labdacs - gyárosok óriási 

; TTalamennyi külföldi szerektől előnybe helyezendök, a magyar 
l l közönségnél különben már legjobb hírnévnek és fokozatos 
lelterjedésnek örvendő a külföldi labdacs - gyárosok óriási 

\ reklámja daczára, százezer esetben tíz éven á t legjobban meg-
kisérlett és több éveken át a bel- és külföldön nyert tapasztala-

i tok nyomán, csakis növény-kivonatokból összeállított dr. Kvap i l 
• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • H L • . • • • i i i i n . i i n i i i n i m i i n i i i n i m m i i i i s s ' 
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kárpáti egészségi labdacsok, 
r H U H U 

melyek biztosan, minden káros következmények nélkül, nem erő
szakolva, hanem minden fájdalom nélkül hatnak: eldugulás, nyál-
kásodás, étvágyhiány, gyomorbaj, felfúvódások, szédülés, fejfá
jás, váltóláz, aranyér, bőrkiütések és sárgaság ellen. — Pótolja 

a keserüvizeket, melyek vizenyős ürülóst eszközölnek. 
Egy skatulya ára 21 kr.. egy tekercs 6 skatulyával 1 frt 5 kr., nem 
bérmentes küldeménynél 5 kr. bélyegdljjal több. Ha a labdacsok 
árához 20 kr. mellékeltetik és az egész összeg posta-utalványnyal 
beküldetik, akkor a megrendelt mennyiség az összes birodalomba 

bárhová bérmentve beküldetik. 3109 
T J a V f á r a V ' Budapesten: Pataky Károly gyógyszerésznél, az újépület átellenében; 
l U l r i . l e l i a ü i Pozsonyban: Érdy István a ivörös ráki-hoz czimzett gyógyszerésznél; 
Debreczenben: Miliálovits István gyógyszerésznél; Kecskeméten: Molnár János gyógysze
résznél ; Szegeden : Kovács Albert gyógyszerésznél és Temesvárott: Tárczay Istv. gyógysz. 
' " ' " " " • • Legújabb hálairatok! • . - m g 

Igen tisztelt Friedrich n r l Irásbelileg kötelezve 
tartozom magamat és velem többen, kiknek önnek 
labdacsai magint agészségraaagitettek, ő sün t e és leg
melegebb hálánkat kifejezni. Hok betegségben önnek [ 
labdacsai csodaszerü hatás t gyakoroltak, midőn már 
minden más eszköz hasztalan volt. Évekig szenved
tem fejfájásban és szédülésben, egy barátom tiz dtb 
Önnek kitűnő labdacsaiból adott és ezen tiz labdacs 

egészségemet egészen helyreállították, ugy, hogy iga
zán csodaazerü. Fogadja e miatt egész szivbol Őszinte 
}i.̂ iiimnftif és nagyrabecsülésemnek kifejezését. — Te
mesvár, 1886 január 9. F e r r y J ó z s e f , deák. 

Tekintetes ur 1 Kérek kitűnő hatású kárpáti egész
ségi labdacsaiból 3 tekercset postautánvéttel küldeni. 
Gyöngyös-Tarján, u . p . Gyöngyös, 1886 ápril hó 19. 

Tisztelettel M e r h e l y i L a j o s , esperes-pléb. 
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A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkereskedésben 
kapható — az osztr. taitományok számára Szelinsfei György cs. kir. egyetemi könyvárusnál 

Bécsben I.; Stefansplatz Nr, 6. 

NAPLÓ-TÖREDÉK 
az 18é9-iki menekülteket, internáltakat, 

különösen 

KOSSUTHOT ÉS KÖRNYEZETÉI ILLETŐLEG, 
Törökországban és az ,4IH erikái Egyesült-Államokban. 

L Á S Z L Ó KÁROLY-tól. 
Ára fűzve 2 frt. 

T a r t a l o m . Első rész. Törökország. Menekülés Törökországba. — Hogy bántak a 
törökök a magyarokkal. Alkudozások a menekültek kiadására. — Bem és többeknek a török 
vallásra áttérése. — A török városok kinézése, a bázak építése módja s bútorozása. — A haza 
menni kívánókért osztrák gőzhajók küldettek Widdinhez. — A török vallásra tértek elszál
lítása Widdinből. — tKurbán Bajrám. ünnepi szokások. Kossuth tisztelgése Ziah pasánál — 
Az át nem tért magyarok utazásának leirásaWiddiaből Sumlára. — Sumlábani elszállásolás. — 
P. tábornok fondorkodáía. — Osztrák bérgyilkosok érkezése Sumlába. — A török nyelv. — 
Újévi tisztelgés Kossuthnál; lengyel és magyar istenitisztelet. — Kossuthné megérkezése 
Magyarországból. — A menekültek lázongása; P. tábornok gőgös viselkedése. — A porta kül
döttje megérkezése. Alkudosá-iok a bellebbezést illetőleg. — A Kossuthtal mehetők névjegy
zéke. — A bellebbezettek utazása Kutahiába; elszállásoltatásuk és életmódjuk — Magyar 
istenitisztelet a laktanyában. — A .Kossuth-kert.. — Kossuth gyermekei érkezese Magyar
honból Butkainéval. — Ujabban bellebbezettek érkezése. — A «Eamazám-bőjt és «Bájrám»-
nnnep. — Lajosnap és Kossuth gyermekei vizsgája. — Kossuthhoz öt angol, franczia és olasz 
vendég érkezett. — Kiszolgált török katonák elbocsátási ünnepélye. — Bem József altábor
nagy halálának híre. — A kntahiai magyar és lengyel fogoly-menekültek névjegyzéke és 
havi fizetése. — Ujévnapi tisztelgés Kossuthnál — Ko>,siitkja*gvar telepet akart felállítani. — 
Bem érdemjele Kossuth kezébe küldetett. — Dembinszky tábornok elutazása Kutahiából. — 
Ismét Kossuth-látogatók érkeztek Kutahiába. — Keresztyén halotti szertartás török laktanyá
ban. — A menekültek lázongása. —,.Ió hir az amerikai Egyesült-Államokból. — Ismét osztr 
ügynökök érkeztek Kutahiába. — Ujabb aggodalmak. — A Kutahiában volt magyarok egy 
része szabadon bocsáttatott. — Oláh küldött és cserkeszek látogatása Kossuthnál — Török 
vallatásmód. — Házmán és Lórody vádlása és magok igazolása. — Július 4-dike Kutahiában — 
Készülődés az Egyesült-Államokba menésre. - Gould Walter arczképei. — Az osztrák és a 
torok kormány. - Török takarodó Kutahiában. - Hogy hagyta el Kossuth Törökországot. — 
Kossuth jutalma a hűségért. — Szabadulás Kutahiából. Kutahia leírása — A kutahiai mene
kültek a .Mississippi hadihajóra száltak, azoknak névjegyzéke. - A törökök fözésmódja és 
ételeik. — A torokok öltözködése. — Török társadalmi élet. — Bepillantás a hárembe — 
A törökök étkezése.— Török menyegző.— A török nők házon kívül. A török leányok nevelése. 

Második rész. Az Egyesült-Államok. Elutazás Törökországból New-Yorkba — A spezziai 
öböl. — Kossuth Marseilleben. — Kossuth Gibraltárban. — Kossuth Gibraltárból Anttol-
orszagba ment és a Mississippi Amerikába. — A Mississippi a funchali kikötőbe érkezett 
Ma?? i ra..^?8ete — Vihar az oczeánon. — Vihar az oczeánon ismét. — Megérkezés a new-
yorki obolbe es kikötőbe. — Hogy fogadtattak a Mississipin érkezett menekültek Ezek név
jegyzéke. — A menekültek fogadtatása a városi hatóság által a városházában —' Leírása az 
•Irving house. hotelnek, melybe a menekültek szállásoltattak s hogy töltötték azok az időt 
a Kossuth megérkeztéig. — A menekültek a new-yorki magyarok által bántalmaztattak — 
Kossuth megérkezése a new-yorki kikötőbe. — Kossuth megéíkezése New-Yorkba és fogad
tatása. - A New-York varosa által Kossuth tiszteletére adott -banquett.. - Kossuth körútra 
indul az pt meghívó varosokba. — Kossuth Philadelphiában. - Vasutoni utazás az 
Egyesült-Államokban - Kossuth Baltimoreban. - Kossuth Washingtonban - C a S 
fogadtatása a senatorok hazában. - Kossuth fogadtatása a képviselők házában. - Indiánok 
tisztelgése Kossuthnál. - Kossuth anyja halálának a hire. - Kossuth Annapolisban. -
Kossuth Harrisbourgban - Pittsburgba utazási kellemetlenségek. - Kossuth Pittsburg-
? f t n ; - K e l I e m « ü e n •intermezzo. Pittsburgban. - Kossuth Clevelandban. - Kossuth Co-
lumbusban. - Kossuth Cincinnatiban - Szellemidézőnők. _ Cincinnati leírása. - Utazás 
IndianopoUsba. - Kossuth Indianopohsban. - Kossuth Madisonban. - Kossuth LotusvU-
t ^ T n T U t f •• S a £ t - L o ' ; l t 8 - - K 0 8 8 " ' 0 Samt.Luisban. - Saint Louis leírása. - Tta lás 
?;Z:?I<m«' - K o s s u l i New-Orleansben. - .Lunch. (ozsonna). - Methodista isteni-
™ ? , á V i ^ New-Orleans leírása - Utazás vissza New-Yorkba. - Megállás Mobilban. -
Í & S o l í t ? í a s a tí m e « a ' l á s Montgomeryben. - A kis folyói gőzhajók leírása. - Utazás foly
tatása New-lorkba. — Kossuth visszaérkezett New-Yorkba. — Kossuth meclátooatta mL 

t T t í ' B°S%Dt- -JfT^ B r ü n , b a n - - K 0 S 8 a t h ««** N e w T o r k b ^ - J°ugíus S New-Yorkban. - Kossuth elutazása Angolországba. - Kossuth elleni vád 8 annak megczáfolása 
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Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetera-uteza 4. szám.) 
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15-DIK SZÁM. 1887. BUDAPEST, ÁPRILIS 10. XXXIV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: f félévre _ G « 
Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG 

/ egész évre 8 frt 
V félévre ™ A « 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: í e f f e V f e ® ' r t 

l félévre .„ 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

H E R M Á N OTTÓ. 

ATERMÉSZETTUDOMÁNYOK Magyarországon sem 
szűkölködtek oly férfiak nélkül, kik azokat 

. már régebben eredeti, kutatások alapján, 
mondhatnók, általános jellegük mellett is nem
zeti alapon művelték irodalmilag. A magyarokra 
sem maradt hatás nélkül Linné nagy reformátori 
munkája s voltak igen kitünö természettudomá
nyi íróink, kik európai magaslaton, de határozott 
nemzeti szellemben gyönyörűen irtak. Sőt még 
Darwinnak is akadt magyar előhírnöke Tóth 
Pál verőczei ref. pap személyében, ki lefordította 
s kitűnő jegyzetekkel látta el Bonnet franczia 
filozófus nagy munkáját. 

Ez a nemzeti tudományos irány tetőpontját 
érte el Diószegi és Fazekas botanikájában és 
Földi János állattanában és ha a természettudo
mányok irodalmi müvelése ez irányban marad, 
sokra vihettük volna, mert nem csak a tudomány 
részesült volna ápolásban, hanem a nemzet igazi 
művelődési szükségéhez mért eljárást is követ
tünk volna. 

A század elejéig követett ezt az irányt eltemette 
az európai nagy reakezió s a reá következett 
nyelvújítás, mely megszakította a nemzet és a 
tudomány közötti szoros kapcsolatot. A tudomány 
nálunk is czéhes színt öltött s a magyarság ré
gibb, helyes tudományos törekvésének tudata 
tinnyüa veszendőbe ment, hogy még Toldy 
Ferencz, a magyar irodalomtörténet megalapí
tója sem méltatta figyelmére. 

A magyar természettudományi társulat 'kez
detben szintén ezzel az áramlattal tartott; de 
utóbb — kivált Szily Kálmán befolyása alatt — 
fölismerte az igazi irányt, melyet követnie kell, 
ha meddőnek maradni nem akar, hogy t. i. a tu
dománynak is vannak közművelődési, tehát 
nemzeti föladatai s ezeket csak a nemzet művelő
dési állapotának, szellemi ifjúságának számba
vételével és felelevenítésével lehet és kell is tel
jesíteni. 

Azok között, a kik a természettudományok 
irodalmi művelése terén azon vannak, hogy a 
tudomány és nemzeti élet közti szerves kapcsot 
létrehozzák és erősítsék, a legkiválóbbak egyike 
Hermán Ottó, kinek a «Magyar Halászatá
ról most megjelent s lapunkban ismételve ismer
tetett könyve valóságos esemény gyanánt fogad
tatik tudományos irodalmunk terén. 

Hermán Ottó, kinek természetkutató öltözet
ben, halászati eszközökkel körülvett alakját ez 

alkalommal olvasóinknak bemutatjuk, 1835-ben 
június á7-én született, szepességi származású 
szülőktől. Atyja Hermán Károly, anyja Ham-
mersbergi Ganzstuck Franeziska. Hét gyerme-
mekök közül Ottó volt a középső s egy testvér-
öcscse elhunyta után az egyetlen fiu. Gyermek

éveit Borsodmegyében a Bükkben fekvő gyönyörű 
vidékü Alsó-Hámorban töltötte, hol atyja kincs
tári orvos volt, ki mint Petényi Salamonnak, 
a későbbi kitünö természettudósnak tanulótársa 
és benső barátja, maga is rajongott a természetért 
s szép madárgyüjteményt állított össze, melyből 

H E R M Á N O T T Ó H A L Á S Z A T I T A N U L M Á N Y - U T J Á N . 
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néhány ritkaság ma is látható a nemzeti mú
zeumban. A midőn az atya elbetegesedett, Ottó 
már mint gyermek kijárt madár-leszre, s hordta 
atyjának a lőtt madarakat, melyeket az öreg ur 
aztán kitömögetett Ekkor ébredt föl Hermán 
Ottóban a természet vizsgálata iránti hajlama, 
mely az óta nem hagyta el soha. 

A fiu Miskolczon látogatta a gymnasiumot, hol 
1848,9-ben Máday Károly volt tanára a synta-
xisban és rhetorikában. Máday, az utóbb, kivált 
a pátens idejében oly hiressé vált tanár, később 
lelkész, majd superintendens, rendkívüli hatás
sal volt tanítványan-a s előadásaiban az akkor 
divó legelőrehaladottabb irányt követte. Petőfi 
('Talpra magyar»-ja, Czuczor «Riadó»-ja volt a 
szavalmány, a világtörténetekben pedig a római 
köztársaság dicsőítése volt az irány. Tanítványai 
áhítattal hallgatták népgyűlési szónoklatait s 
megjelentek a templomban a midőn ö az 1849. 
ápril 14-iki nyilatkozatot kihirdette. Természetes, 
hogy az ébredező ifjú lelkekre ez se maradhatott 
hatás nélkül, Hermán Ottónak pedig egész éle
tére szóló irányt is szabott. 

Atyja gépészmérnöki pályára szánta, vagy 
inkább kényszerítette, daczára annak, hogy a 
gyermek a természetvizsgálatra hajlott a leg
határozottabban, 8 folyton gyűjtött és minden 
természetrajzi könyvet, mely kezébe akadt, mo
hón elolvasott. Sok küzködés után kivitte, hogy 
Bécsbe mehetett, azzal a szándokkal, hogy ott 
a műegyetemre beiratkozik. De alighogy Bécsbe 
ért, atyja meghalt s a fiú minden segítség nélkül 
önmagára maradt. 

Rendkívül nehéz küzdési korszak kezdődött 
most reá, a nélkülözések ideje, mely sokszor 
már a véginség határát érintette. Eveken át tar- i 
tott e küzdelem, mely alatt leginkább mint gyári 
rajzoló tartotta fönn magát s e mellett folyton j 
kitartóan tanult és tanult. Erős akarata keresz- I 
tül segítette a nehéz megpróbáltatáson, de midőn 
már annyira vitte, hogy Nyugot-Európát is be- | 
utazhatta s Felső-Olaszországban is megfordult 
és így tanulmányaiban biztosan czélt érhetett 
volna: akkor jött rá egy újabb csapás, a — so
rozás. 

Mint «illegal abwesend» büntetésképen be- ! 
soroztatott az osztrák hadseregbe tizenkét esz
tendőre s mint katona, gyalog tette meg Fiúmé
tól — illetőleg Sajó-Szt-Pétértől — Záráig azt az 
utat, melyet az «Adriai képek» czímü czikksoro-
zatában a «Vasárnapi Ujság» számára oly érde
kesen leírt. 

A katonaságból hamar kiszabadulva, ismét | 
Bécsbe került s azon volt, hogy tanulmányait 
befejezze. De ekkor beköszöntött a nemzeti ébre- ; 
dés korszaka, utána azonban a magyarság üldöz- í 
tetése s ő rá a hányattatásnak újabb korszaka, 
mely csak akkor ért véget, a midőn 1864-ben \ 
Brassai Sámuel maga mellé hívta Kolozsvárra 
az erdélyi múzeumhoz, hol az állatok osztálya- | 
nak berendezésével bízta meg, mely megbízatás
nak a legnagyobb elismerésre meg is felelt. 

Ugyanez évben, mint Brassai ammaniensise s 
ez érdemes tudós ösztönzésére megkezdte a ter
mészettudományi irodalom müvelését is, és pe
dig egy sólyomfaj biológiai leírásával az «Erdé- ; 
lyi múzeum-egylet Evkönyvei*-ben, melyekbe I 
azontúl egész az évkönyv megszűntéig folytono- j 
san irogatott. Főbb dolgozatai, melyek a német j 
kivonatok révén a külföldön is ismeretesek let
tek s reá irányozták a német szakkörök figyel- j 
mét, az erdélyi Mezőség madárvonulását tárgyal- i 
ták. Egy újból fölfedezett sáskafajnak általa esz- | 
közölt leírása azért nevezetes, mert ebben jelent 
meg első kiadott rajza, mely egy kis iskolának j 
vetette meg alapját,ja melyhez többek közt a 
rendkívül finom szemű Tömösváry Ödön, Pun-
gár Gyula és más ifjabb természetvizsgálók tar
toztak. 

Ugyanekkor a bécsi állat- és növénytani tár
sulat is fölkérte közlésekre s ott jelent meg tőle 
többek között a «Decticidák rendszere». E tanul
mánya folytán meghívást kapott Bécsbe Brun-
ner de Wattewoyl mellé, melyet ő azonban, ki
zárólag hazájának kívánván szentelni tehetségét, 
el nem fogadott. 

Közben irogatni kezdett a «Magyar Polgári) 
czímü kolozsvári napilapba is, leginkább tárczá-
kat, s ekkor adta rá magát a pókok megfigyelé
sére, még pedig, kezdetben legalább, mint maga 
mondja, daczból. Mikor ugyanis a pókokat a 
múzeum gyűjteményének kiegészítése végett úgy 
szedegette, mint sok más rend- és családbeli álla
tokat : egy nagyúri társaság meggunyolta a «pó
kászt » s ekkor ő megfogadta, hogy csak azért is 
megfogja egyszer a pókokat kedveltetni velők. 

Általában a természet iránti rajongása soha, 
semmi körülmények között nem lett hozzá 
hütelen. 

Bécsben sokszor az utczai lámpa világánál ol
vasott s az erdélyi múzeumban nem egy tengeri 
tárgy akad, melyet Hermán katona-bornyujában 
rejtegetett s hátán hozott haza. A császári állat
tani múzeum pontos ismeretével megnyerte ma
gának a Novara-utazó, Frauenfeldt barátságát és 
támogatását, s ezen az utón számos összekötte
tést a külföld szakköreiben, a melyeket mindig 
következetesen a magyarság iránti rokonszenv 
terjesztésére igyekezett fölhasználni 

Kolozsvárit idözése alatt, a mint a politikai 
ellentétek mind élesebbekké fejlődtek s a társa
dalomban is visszavonást szültek, Hermant is 
mindinkább a politika felé sodorta az áramlat, 
úgy hogy megvált a múzeumtól s a K. Papp 
Miklós szerkesztése alatt megjelenő *Magyar 
Polgári)-nak, a Királyhágón túli részek ez elter
jedt lapjának főmunkatársa lett. Az 1872-iki vá
lasztások sajtópörökbe, üldözésbe keverték, ehhez 
járult, hogy a szerkesztő és főmunkatárs sok fon
tos tárgyra nézve nem értettek egyet s igy tör
tént, hogy Hermán Ottó, a ki független meg
győződését más tekintetnek soha sem rendelte 
alá, egy nap elbúcsúzott Kolozsvártól és — zse
bében í22, mond huszonkét o. é. krajczárral — 
neki vágott a hegyeknek, elment Szász-Vesszősre 
s ott Bedőházy Jánosnál húzta meg magát s újra 
visszatért a vigasztaló s mindent kibékítő termé
szet kebelére, hol újra megkezdte vizsgálódásait. 

Abban a hangulatban, melyben akkor volt, jö
vőt nem látva maga előtt itthon, azzal a szán
dékkal foglalkozott, hogy talán mégis Bécsbe 
megy. Budapesten azonban marasztgatták s mi
velhogy a pókokra vonatkozólag sok anyagot 
gyűjtött, a magyar kir. természettudományi tár- j 
sulat megbízta a magyarországi pók-fauna meg- j 
írásával. 

A kutatás és írás eltartott 1874-től 1879-ig, s 
1875-ben Hermán a nemzeti múzeumban 
mint őrseged nyert alkalmazást. Ez időközben, 
1877-ben alapította meg a nemzeti múzeum ter
mészetrajzi közlönyét, a «Természettudományi 
Füzetek »-et, melyeket nagy gonddal szerkesztett, 
a vállalat köré gyűjtvén a legkiválóbb hazai erőket. 
Minthogy e füzetekhez, melyekből immár 10 kö
tet jelent meg, egy szemle van csatolva, melyben 
teljes nyelvszabadság uralkodik, a vállalat s kül
földi szakirodalom előtt is nagy becsben áll, a Ma
gyarországra nézve föltétlen hitelű forrásnak van 
elfogadva. 

1879-ben jelent meg «Magyarország pókfau
nája)) teljesen, összesen három terjedelmes kö
tetben, tíz kőnyomatu táblával. A maga nemében 
irodalmunkban páratlan, úttörő munka megala
pította Hermán Ottónak természettudományi irói 
hírnevét. Hazánk állatvilágának egy nagy, eddig 
majdnem teljesen mellőzött csoportját ölelte föl 
oly széles alapon, oly tudományos kivitelben s 
tetszetős előadási formában, melyre nálunk előre

haladottabb nemzet is büszke lehetne. Első sor 
ban hazánk állatvilágának ismeretéhez szolgál
tatott bő anyagot, előbbre vitte a kutatás övét s 
*kitölté a hézagot, mely Európa faunájának isme
retében hazánk részéről még kitöltésre várt, nem 
is említve a számos új fajt, melylyel magát a 
tudományt is gazdagította. A mi azonban Her
mán e nagy művét még a pókokról szóló több 
mint négyezer munka a legjobb franczia, angol s a 
tizenhat kötetre menő német pókászat mellett is 
számottevővé s azoktól előnyösen különbözővé 
teszi, az, hogy a magyar szerző e művében, sza
kítva a száraz leíró modorral, a pók életét is tu
dományos alapon rendszerbe foglalta. Mutatja a 
munkának nem csak értékes, hanem egyúttal 
népszerű voltát az, hogy, a mivel nálunk kevés 
tudományos mű dicsekedhetik, immár az egész 
kiadás elfogyott. 

Hermán e nagy szorgalmat és időt követelő 
munka mellett ráért irodalmilag még egyébként 
is foglalkozni. Nem egy tartalmas és szellemtől 
szikrázó czikke, tárczája jelent meg az időszaki 
lapokban, így a «Vasárnapi Ujság»-ban, «Egyet
értési) -ben, (i Fővárosi Lapok»-ban stb. Némelyik 
czikke valóságos szenzáczió.t költött, így például 
a «Mérges esók» czímü, melyet minden művelt 
nyelvre lefordítottak, s még Ausztráliában is ki
adtak. Belgium legjelentékenyebb lapja, az nlnde-
pendence», a czikket közölvén, külön vezérczikket 
is írt róla. A «Diphteritisz»-ről írt czikke, mely 
lapunkban jelent meg először, szintén körutat tett 
a világirodalomban. A madarak vándorlásáról 
«Nagy úti) czím alatt a természettudományi 
népszerű előadások gyűjteményében megjelent 
értekezése szintén úgy van jelezve, mint a mely 
már nem kapható. 

Mindezek többé-kevésbbé belevágnak szakmá
jába, a természettudományba. Hermán irodalmi 
működése azonban nem szorítkozik csupán erre. 
Politikai és kivált társadalmi téren is élénk 
munkásságot fejt ki. Az iparos mozgalom sikeré
ben az ő irodalmi munkásságának nem csekély 
része volt s Kossuth Lajos ő hozzá intézte 
1877-ben a vám- és bankügyről szóló nevezetes 
levelét. De még annál is jelentékenyebb a nagy 
hontalannak szintén Hermanhoz feleletül inté
zett azon levele, melyet az erdélyi nemzetiségi 
viszonyokról írt s melyből egy kiadást Hermán 
az erdélyi közművelődési egyesületnek ajándéko
zott, mint a mely egylet működésének e levél 
egyik előfutárjáúl tekinthető. 

Irodalmi és társadalmi téren igyekezett Her
mán hatni arra is, hogy hazánkban az állatvéde
lem ugy a hatóságok, mint a müveit közönség 
részéről fölkaroltassék. E fáradozása sem maradt 
sikertelen s a budapesti már is virágzó egyesület 
mintájára az országban több hasonló egylet ala
kult. 

Szeged város második kerülete az 1879-iki 
választások alkalmával Hermán Ottót választotta 
képviselőjévé, a ki ez óta folyton e kerületet kép
viseli. Az országgyűlési mandátum addig elfog
lalt múzeumi állásával incompatibilis levén, ez 
utóbbiról lemondott s a «Természetrajzi füzetek» 
és «Népszerű előadások" terén folytatta tudomá
nyos működését. Ez utóbbi gyűjteményben jelent 
meg «Az átalakulások világáról», s a «Filloxerá-
ról» szóló értékes tanulmánya is. A természet
tudományok művelését általában soha, a leg
nagyobb zaklatások s a mindent elemésztő poli
tikai küzdelmek közepette sem szakította meg, 
annyira, hogy még pl. Szegeden 1884-ben is, 
mialatt a szavazás folyt, ő a «Magyar halászat 
könyvéhez» a mesterszótárt Írogatta. 

E nagy munkájáról, melynek megjelenése al
kalmul szolgált arra, hogy az érdemes szerző 
életpályájával, kivált irodalmi munkásságával 
olvasóinkat megismertessük, — tüzetesen emlé
kezünk meg más helyen. Hermán Ottónak fő-

15. SZÁM. 1887. xxxiv. K.VFOLYA-H. VASÁRNAPI UJSÁG 243 

törekvése volt és maradt, hogy itthon a termé
szettudományt megkedveltesse s a magyar faj 
kulturképességéröl a külföldet is meggyőzze. Hogy 
e két irányban tanúsított buzgó törekvése nem 
volt hiu, arról már eddig is meggyőződhetett. 
Kívánjuk, hogy kitartóan folytassa a nemzetet 
hálára kötelező működését s megélhesse a teljes 
sikert. 

H E R Á N OTTÓ. 
Klösz György fényképe után. 

HÚSVÉT ÜNNEPÉN. 
Zúgó harangok érczes öble 
Feltámadást hirdetve zeng . . . 
S mint hogyha földre szállna, zengő 
Hangjával, minden égi szent: 
Orömsugár rezg a szivekbeD, 
S hő fényitől oszlik borúja ! 
S repesve zendül szájról szájra: 
• Alleluja! Alleluja!* 
Az eltiport nép sírra néz ma, 
Melyet az eszme feltörött! . . 
«Nem ! nem maradhat, a mi szent volt, 
A durva föld-porok között! . . 
Jog és igazság égre törve, 
Bár százszor essék, fölkel újra !» 
Ah hogyne zengne ezrek ajkán : 
«Alleluja! Alleluja!» 
Börtön sötét űrében sinlő, 
Kit ármány tőrbe csalt gazul, 
S bilincsét rázva zord kedélylyel 
Mond: «égen többé nincsen í/r.'» 
Mozdulni érzi szivét, s mintha 
A béke-angyal rásimulna: 
Hivő kebellel zengi fennen : 
• Alleluja! Alleluja!* 
A sir felett kesergő árva, 
Ki földbe zárta mindenét, 
És árva sorsát megsiratni, 
Szegénynek, könnye nincs elég : 
Föl, égre néz ma, s dúlt szivében 
Szivárvány gyúl a borúra, 
És térdre hullva zengi hévvel: 
• Alleluja! Alleluja !» 
Jer, szenvedőtárs ! kit az élet 
Remény s örömben megrabolt . . 
Kereszt alatt, im' nézzed: Ö is 
A sir poráig meghajolt!. . . 
S ma győzedelmet zengi vissza 
Múlt századok örök tanuja : 
A vén idő.' . . . Ah zengjük véle : 
«Alleluja! Alleluja!» 

ILLIÉS BÁLINT. 

UTAZÁS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ. 
XI. Harmadszori veszteglés, ez egyszer az olmtttzi 

várban. 
Az ajtónak hagyott nyílás a bástya falán in

kább visszaijesztőleg mint hívogatón bámula ránk 
a mi ő rá. Sötétségnek is beillő homály boronga 
túl rajta. A napfényből belépők szinte visszahök

kentek a küszöbnél, de biz át kellé lépnünk. Sa
játságos sirboltféle, dohos, bűzzel telt, meglehetős 

j tág öblű tornáczba jutottunk, melynek baloldalá-
j ról az őrség szobájának éppen akkor megnyílt 

ajtaján át némi világosság terjedt szét. Egy má
sik ajtó is lett ekképen láthatóvá,melyről későb
ben megtudtuk, hogy az a porkoláb lakába és 
azon keresztül a szabadba szolgál. Minket jobb 
kéz felé utasítottak, illetőleg vezettek egy hosszú 
alagút-félébe, melyből jobbra nagyobb szabású 
helyiségekbe nyíltak a tömören megvasalt ajtók. 
Az alagút sötétségét csak a jobbra-balra alkal
mazott ajtók fölötti keskeny ablakfélék oszlatták 
kissé el. 

A jobbra eső három első helyiségben a grófok 
kaptak szállást és mert idehozattatásunk némi
leg megszöktetésnek is bevált volna, vasárnap, 
1849-ben augusztus 12-én, a grófok is a puszta 
földre terített szalmazsákokon voltak kénytele
nek az éjét tölteni. Minket azután négyesével be
osztottak a baloldalon fekvő odúkba, melyek a 
bástya falából kifelé nyiló ágyulövésekre alkalma
zott lőréseken át kaptak világosságot. 

Mióta Buda várából útnak indítottak, nem 
éreztük magunkat annyira rosszul mint itt. Vol
tunk hurczoltatásunk idején mindenféle vissza
taszító helyeken elszállásolva, de mindenkor azzal 
tartottuk magunkat fenn, hogy egy éj nem a vi
lág. Most azonban nem egy éjre, hanem rövid 
időre hagyott el a porkoláb, a mit nagyon is 
hajlandók voltunk nem venni a szó szoros értel
mében, hisz e kifejezés: «rövid idö» a mi körül
ményeink közt legalább is heteket jelentett. 
Ereztük, hogy egy-két nap kedvéért bizony nem 
utaztattak volna bennünket első osztályú vasúti 
coupékban! Meg kellett azt szolgálnunk. Ha első 
veszteglésünk a laibachi várban inkább csak 
kellemetlen letartóztatás szinét viselte, második 
veszteglésünk a pozsonyi várban ellenben már 
fogsághoz volt hasonló, harmadik veszteglésünk 
az olmützi várban már valóságos börtön volt s 
életünk sanyarú rabélet. 

Délelőtt és délután egy szigorún kimért órács
kára megnyitották ajtóinkat s kieresztettek az 
úgynevezett szabad levegőre, egy alig három öl 
szélességű sikátorba, melyre az apáczazárda sze
mét-lerakó helyének elrácsozott ablakai és a mi 
börtönünk hasonló helyiségének kétszeresen el
rácsozott ablakai is nyíltak. A zárda elhanyagolt 
magas falai és a bástya kormosra barnult merev 
oldala közt csak vajmi keskeny szelet ég pillan
tott le ránk. 

Elhagyatva kezdtük magunkat érezni. Ételünk
ről a porkoláb családja gondoskodott, valamint 
fehérnemünk mosatásáról is. Nem tudom micsoda 
tekintet vezette azt, a ki minket szétosztott, de 
mivel mindenki csak három lakótársra volt utalva, 
s az udvaron tölthetett naponkinti két órán kí
vül szorosan el voltunk egymástól zárva, szeren
csésnek mondhatta magát, a ki jobb kedvű és 
olyan társak közé jutott, kik nem csak érezték, 
hogy kötelességök egymásnak a sorsát, a meny
nyire telik, könnyebbíteni, hanem e köteelsségnek 
igyekeztek is tehetségűk szerint megfelelni. Pa
naszra e tekintetben nem is emlékezem. Nem tu
dom már, kik melyik odúban voltak együtt, de 
aligha csalatkozom, mikor úgy emlékezem, hogy 
valahányszor az udvarban szabad volt a vásár, s 
kiki azt szemelhette ki rövid pár perezre társal
kodónak, a kit leginkább akart, egyikünk sem 
maradt társ nélkül, s örömnek is beillett az az 
érzés, hogy ismét együtt vagyunk mindnyájan. 
Jól esett elpanaszolni bánatunkat, közölni egy
mással biztató álmainkat, s ha szabad lett volna, 
elővettünk volna egyet-egyet laibachi dalainkból 
vagy társas-játékainkból. «Ha már fogva kellett 
minket tartani, fakadtunk ki nem egyszer, miért 
nem hagytak továbbra is a laibachi várban!» 
Mire természetesen nem hiányzott a gúnyos vá-

I lasz, hogy ez mind a mi jóvoltunkért, bővebb 
tapasztalás szerezhetése végett volt megírva sor
sunk könyvében. 

Az első hét, melyet veszteglésünk jelen tanyá
ján átszenvedtünk, felejthetetlen nyomokat ha-

: gyott emlékemben. Csendes odúinkban, jobbnak 
hiányában, ábrándok szövésével, a kinek módja 
és kedve volt, kártyázással, dohányzással és he
verészve, majd testgyakorlatul barátságos birkó
zással öltük az órákat. Hétfőn bebutorozták 
helyiségeinket. Hoztak és felállítottak vaslába 
ágydeszkákat, terítettek rá lepedőket, szalma-

i vánkosokat, pokróczokat, s hoztak mindegyikünk 
; számára széket és közös asztalt. Most hát már 
i fölemelkedhettünk és megszűntünk «földhöz ra-
! gadt»k» lenni. A ki nem tapasztalta, nem hinné 

el, mily roppant különbség van a közt, mikor 
földre terített szalmazsákból áll az összes bútor
zat, 8 az étket is a földön elrakott tálakból 
kell meríteni, és a közt, mikor a vaslábu nyoszo
lyákon nyugvó szalmazsáknak lepedő és pokrócz 
már ágynak formáját adja, 8 mikor az ételt-italt 
asztal mellett ülve lehet elkölteni. A különbség 
a közt, a mihez azelőtti szabad életünkben, még 
a legszegényebb társunkat is beleértve, szokva 
voltunk és a közt, a mihez itt kellé törődnünk, 
akkora volt, hogy legtanácsosabbnak találtuk nem 
is emlegetni, még kevésbbé feszegetni. A magába 
merülés óráiban különben is mindegyikünket bi
zonyára a multak emlékei foglalkoztatták leg
inkább, mert a jelen állapot nem igen nyújtott a 
gondolatnak tápot, a jövő pedig annyira bizony
talan volt, hogy tervezgetni ugyan mindenfélét 
lehetett, de bizony csak úgy a levegőben, mint 
légvárakat építőknél szokás. Azonban nem e cse
kélységek tették az első esetet emlékezetessé, ha
nem egészen más valami. 

Az első hét elején ugyanis az a hir terjedt el 
köztünk, hogy gróf Zselinszky neje engedélyt ka
pott férjét meglátogatni fogságában, s némelyek, 
kik a gróf szobájához közelebb voltak elzárva, 
hallottak is női hangot a folyosón, mely bizonyo
san a grófné ajkairól kelt, hisz oly előkelően zeng
zetes és oly meghatóan gyöngéd és bánatos volt 
csengése. 

Magas lobbot vetett e hir hallatára még a fá
sultabb kedély is, s a legnagyobb feszültséggel 
vártuk, mily híreket hozhatott férjének a grófné. 
Edus barátunk, ki pozsonyi fogságunk alatt még 
azt sem puhatolhatta ki, hogy jóltevö grófjaink 
merre vannak, Olmützben ismét talált összeköt
tetést velők, 8 e réven nemcsak szorultabb álla
potban levő társainknak jára ismét a várva várt 
segély, hanem egyes, megbízhatatlan ugyan, de 
mégis megragadott és villámsebesen tovább adott 
hírek is szárnyaltak közénk. 

Minthogy lS49-ben augusztus napjaiban a 
hadi események már rohanva rohantak a végel
döntés felé, a grófné sem közölhetett megbízható 
híreket férjének, s mi sem tudhattunk meg egye
bet, mint azt, hogy a grófné csak egy kísérő 
tiszt jelenlétében beszélhetett férjével és csak a 
tiszt által értett német nyelven, s hogy a tiszt 
azonnal közbeszólt, mihelyt a legszorosabb sze
mélyes és családi ügyeken kívül másra, és külö
nösen a haza dolgára, vagy harcztéri esemé
nyekre akartak kitérni. Annyit még is hallot
tunk, hogy a haza sorsa válponton áll s hogy 
egy három napos ütközet hire déli Magyaror
szágban, Klapka kitörése Komáromból és elő
nyomulása Győr felé képezték a közbeszéd 
tárgyát. 

Ennyivel be kellett érnünk s a milyen volt ak
kori kedélyhangulatunk, e pár szóból kiki azt 
okoskodta ki, a mit leginkább óhajtott, vagy a 
mitől leginkább félt. S mert a félelem és a re
mény egy áron voltak kaphatók, inkább a re
ményből szereztünk be képzelődésünk tárházába 
minél többet ós fontuk, szőttük az ábrándokat 
kedvünk-kényünk szerint egész szombat estig, 
mikor aztán néhány szónyi hitelesnek állított 
értesítés úgy hatott ábrándjainkra, mint a májusi 
dér a májusi pompában díszelgő zsenge virágra. 

E pár szónyi értesítést a városból hozta nagy 
sietve a porkoláb, ki maga is meghatottnak lát
szott a teljesen váratlan rémhír által, mely a 
kivilágításra készülő város falain felragasztott, 
öreg betűkkel nyomatott falragaszokon volt ol
vasható, s így szólt: «Bécs, aug. 18-án. Péter-
várról a következő sürgöny érkezett Gráczon 
keresztül: Paskievits herczeg a czárnak azt a 
jelentést tette, hogy "Magyarország felséged lá
bainál fekszik,» stb.» 

Hangos kaczagás volt erre részünkről az első 
felelet, mert még csaknem mindnyájan az udva
ron őgyelegtünk, mikor a porkoláb szokatlanul 
az utcza-ajtón rohant be hozzánk és fennhangon 
kezdte hirdetni, hogy miről szólnak a falragasz 
félreérthetetlen szavai. Most először történt, 
hogy a porkoláb napi eseményt juttatott tudo
másunkra, mely azonban annyira váratlannak s 
annyira hihetetlennek tűnt fel magasan szárnyaló 
lelkünk előtt, hogy hangosan kikaczagtuk. S ö 
ezért fel sem fortyant, hanem kinyitotta a nagy 
kapu kis ajtaját, s a véletlenül épen ott elhaladt 
polgári embereket szólította meg, fenhangon 
kérdezvén tőlük: olvasták-e a falragaszokat, és 
mi áll bennök ? 

Szórói-szóra ismételték a hirdetmény lénye-
| gét, de akkor azután becsapván és gondosan 
i bezárván a kia ajtót, szokott egykedvüségével 
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bejelentette a sétaóra végét s a bastyaür ajtó
nyitásánál megállván, mintegy szemlét tartott 
felettünk s jól megnézte, ott vagyunk-e még 
mindnyájan, mintha mindegyiknek az arczárói 
szerette volna leolvasni gondolatait vagy érzel
meit. Abban még volt időnk megállapodnunk, 
hogy a sürgöny nem lehet más, mint arra szá
mított koholmány, hogy az uralkodó születése 
évfordulójára készülő kivilágításhoz egy kis jó
kedvet csináljanak a jámbor városi népnek. 
«A mi önmagában lehetetlen — így alkottuk 
meg meggyőződésünket — azt egy kis nyomda
festék nem teheti valóvá.» S ezzel jó éjszakát 
kívánva egymásnak, bevonult kiki odújába. 

De hiába kívántunk ez egyszer egymásnak jó 
éjszakát. A hány odu, annyi vitatkozó kis tár
saság. Mert mit ér üyen leverő hirrel szemben 
a puszta hitetlenség. A kétely, e roncsoló szú, 
azonnal kikél minden tagadási eröködés daczára, 
kikél és megkezdi romboló munkáját, melyet 
makacsul folytat mindaddig, míg van őrleni va
lója, vagy addig, míg maga is el nem pusztul. 

Csaknem teljesen átvirrasztott éj után, midőn 
vasárnap reggel 8 óra tájban az ajtók megnyíl
tak, a rokonabb érzelműek siettek egymással 
találkozni, s a szokottnál jóval hangosabban 
vonultunk ki az udvarra. Voltak, kik már is 
ténynek fogadták el a lesújtó távirat borzasztó 
tar talmát s bús önmegadásban a kérlelhetetlen 
sors végzései iránt, találgatták a lehetőségeket, 
melyek a legrosszabb esetben is a hazát és min
ket érhetnek. Ezeknek fővigaszuk az volt, hogy 
a fordulat közeledik, s mihamarább vége lesz az 
emésztő bizonytalanságnak, mely folytonosan 
izgatott és minden számítást lehetetlenné tett. 
Szerencsénkre mások a sürgönyt ma is merő tiszta 
koholmánynak tartván, nem engedték, hogy az 
elcsüggedés lábra kapjon és átalánossá legyen. 
Ezek azután az okoskodás minden nemével igye
keztek nézetöket támogatni s a két nézet közötti 
szóharczok több-kevesebb hévvel folytak majd
nem egy egész hétig. Az önmegadók kisded csa
patát az időközben sűrűn egymásután érkező 
ujabb részletesebb hírek apránkint szaporítani 
kezdték, de a hitetlenek számát ha e hirek 
apasztották is, de nem lohaszthatták a vérme-
sebbek hevét. A hirt, hogy Görgei hadserege 
Világosnál az oroszok előtt letette a fegyvert, 
egyenesen képtelennek mondták, azt pedig, hogy 
;i kormányzó és a kormány több más tagja az 
országból kimenekültek és a szent koronát is 
magokkal vitték, épen istenkáromlásnak vagy 
legalább is hazaárulásnak. Ha a hitetlenek okos
kodásai a hét első napjaiban megóvták a társa
ságot a kétségbeeséstől, az önmegadók türelme 
ós higgadtsága megóvott bennünket a meghason-
lástól, s érdekes volt nézni az alig észrevehető 
közeledést a szélső nézeten lévők álláspontjai 
közt. A hét végén már nem a világosvári ese
ményről folyt a beszélgetés, melyet mind a két 
fél még mindig «be nem bizonyítottnak" szere
tett tekinteni, hanem a tatárpusztítás, a várnai 
gyásznap, a mohácsi vész, a bécsi, a linczi, a 
szatmári békekötések kerültek tárgyalás alá. «De 
neked élned kell, oh hon» — volt rendesen az 
esteli elválás előtti utolsó szava mind a két 
nézetű társainknak, s míg az egyik fél azt haj
to t t a : dFleetere si nequeo superos, Acheronta 
moveboo, a másik azzal felelt, hogy «Omniajam 
fiunt, fiaen que posse negabam.» De azért éljen a 
haza, bajtársak, jó éjszakát! 

A porkoláb, mintha csak e végre külön utasí
tást kapott volna, eddigi szokása ellenére három
szor, sőt néha többször is napjában kéretlenül, 
sőt már olykor kelletlenül is kedveskedett ne
künk a legújabb hadi és politikai hírekkel, s mi
vel észrevette, hogy szavaiban merünk még 
kételkedni is, hírlapokat kezdett zsebébe rakni s 
a ki akart , saját szemeivel olvashatott belőlök 
egy-egy különösen megjelölt mondatot. Az önér
zetesebbek, bármilyen fontosak lehettek is a 
közölt újdonságok, elnyomták keblökben a kíván
csiságot, s nem csak olvasni nem, de hallani sem 
igen kívánták a ránk nézve semmi esetre sem 
kellemes közléseket, melyeket azonban nem 
akarva is kénytelenek voltak tudomásul venni, 

így múlt el fejünk fölött augusztus, így lép
tünk be szeptemberbe. Időközben majd vala
mennyinek szüksége volt már foltozó szabóra, 
vargára és varrónéra, mert régen volt, mikor 
otthonunkból elhoztak, s bizony akkor sem volt 
egyikünk sem újdonatúj öltözetben tetőtől talpig. 
A fehérnemű is szakadozóban, mert bővelkedni 
abban sem bővelkedett egyikünknek a tarisznyája 
sem, s a fogházban lévők számára mosó szemé

lyek bizony nem bánnak a fehérneművel valami 
kímélettel. Uj öltöny-darabok beszerzésére nem 
volt sem pénz, sem hitel. Eészletfizetés kedvéért 
pedig nem óhajtottunk még soká maradni ! 

(Folyt, köv.) 

AZ ERDÉLYI CZIGÁNYOK HÚSVÉTI 
SZOKÁSAI. 

Minden nép, mely bonyodalmas művelődési 
mozgalmaink közepette még fiatalkori hévvel 
érez, különféle, sajátságos szertartásokkal ün
nepli meg a természet feltámadását, a tavasz be
vonulását. Különféle sajátságos szertartások, szo
kások támadtak az egyes népek körében, melyek
kel a bűverejü tavasz megérkezését üdvözlik; 
nem csoda, ha czigányaink, főleg a vándor vagy 
sátoros czigányok is, kik télen-nyáron úgyszólván 
künn a természet kebelén tanyáznak, ennek fel
támadását saját szokásaik szerint szintén meg
ünneplik. Már a tél küszöbén vágyva-vágyik a 
czigány a meleg nyár után és sajátságos humo
rával dalolja: 

Elmultak a nyári napok, 
Tavaszig most elvárbatok, 
Mig eljön a nap melege 
És vele jön Isten kegye. 

Karácsonyig van mit egyem, 
Alvás közt elmúlik telem; 
Húsvétra majd felébredek, 
Ha kizöldült minden berek. 

A tél ö reá nézve a nyomorgás, a koplalás ideje; 
nyárban pedig, ha zöld a berek, ha lanyha szellő 
fújja a sátor vásznát, akkor még szegénységét is 
megveti: 

A nyári nap arany sugárt rám is vet, 
Felejteti velem szegénységemet; 
Szegény vagyok, de arról nem tebetek! 
Elég nekem, ba a napfény jó meleg I 

A már régi népektől személyesített évszakok, 
a nyár és tél harczának, egymással való küzdel
mének majdnem minden európai néppel közös 
eszméje a czigányok körében is megtalálható és 
ez ő náluk őshazájukban, Indiában, valószínűleg 
még mai napig is tavaszszal megünnepelt vissza
emlékezés arra a győzelemre, melyet Talami 
istennő a sötétség ura fölött nyert. A tavasz újra-
támadásának megünneplése majdnem minden 
keresztény népnél a húsvéti ünneppel esik egybe. 
Erdélyi czigányaink is, ámbár az egyházi szertar
tásokkal egyáltalában nem igen törődnek, mégis 
a tavasz bevonulását, mely ő reájuk nézve új, 
jobb életszakot jelent, a húsvéti napon ünnepelik 
meg sajátos, és egy régi korra visszautaló szoká
saikkal, melyeket itt röviden előadni megkísér
tem, még pedig úgy, a mint részint magam lát
tam, részint pedig ezigányoktól hallottam. 

A húsvétot megelőző vasárnap délutánján az 
«öreg elfürészeltetikn (pcures yon cinen), azaz a 
tél legyőzetik, mely alkalommal a nép mint néző 
közönség a következő dalt énekli : 

Jó isten, szép a világ, 
Virágzik már minden ág, 
Közeleg a meleg nyár, 
Mert a busvét itt van már! 
Jó istenem, térj be hozzám, 
Kisöpörtem a kis kunyhóm 
S tiszta abrosz asztalomon ! 

T. i. egy bábot asszonyi ruhákba öltözve a 
sátrak előtti szabad téren egy gerendára fektet
nek és minden jelenlévő kötelessége, egy bottal 
legalább is egyet ütni a bábra, különben meghal 
a nyár folytán. Erre álarczos férfiak elfűrészelik 
a bábot és aztán elégetik. E szertartás az ((árnyék
királynét* (ushályákri thágári) illeti meg és 
ezért a húsvét előtti vasárnapot «árnyék-vasár
napnak » (ushályákri jives) is nevezik. A bábot a 
legutoljára özvegygyé lett asszony ruharongyaiba 
öltöztetik; az özvegy nő e rongyokat nagyon szí
vesen odaadja, mert ezeknek elégetése elhalt fér
jének netalán szükséges kiengesztelésére szolgál; 
és erre bizony minden sátoros czigány asszony
nak, illetőleg özvegynek különös szüksége van, 
mert ha már férje életében is eleget verte, úgy 
hitök szerint a boldogult lelke meglátogathatja 
élő társát és esetleg régi tartozás fejében és an
nak kiegyenlítésére még jól elverheti özvegyét. 

Az egész nagy hetet czigányaink babonák és 
kuruzsló szerek készítésével töltik. Ezek köziil 
csak egynehányat akarok e helyen felsorolni. 

Mogyoróvessző, melyet nagyhéten nyesnek, 
megóvja a villámcsapástól az épületet, sátrat, a 
melyben ezt tartják. E héten a mogyoró-kigyó 
is, mely máskor a mogyoróbokor alatt száz mér
földnyi mélységben a földben tanyázik, feljön a 

bokor gyökerei közé. Ki ezt meglesi és megfog
hatja, midőn a szabadra kimászik és a harmatot 
iszsza, annak kezében még a kő is aranynyá válik. 
Nagy-péntek (vagy Szt. Jánosnap) éjjelén jó egy 
villaalakú mogyoróvesszőt vágni, még pedig egy 
azelőtt semmire sem használt késsel, mert ennek 
a vesszőnek azon megbecsülhetetlen tulajdonsága 
van, hogy birtokosának a föld alatt levő érczeket, 
kincseket, szükség esetén még a vizet is megmu
tatja. E bűvvesszőt t. i. birtokosa oly formán ra
gadja meg, hogy az ág villás végét kezében tartja, 
mig két kis ujját egymásra szorítja, hüvelykeit 
pedig a vesszővel együtt égfelé irányozza, könyö
keit testéhez szorítja. Aztán a kincset kereső bi
zonyos igék elmondása mellett bejárja azon vi
déket, hol aranyat, kincset vagy vizet találni vél 
és ha a keresett tárgyhoz közeledik, akkor a mo
gyoróvessző ég felé irányított vége a föld felé 
hajlik. 

Ki nagy héten kakukszót hall, annak jó dolga 
lesz egész éven á t ; hajadon leány férjhez megy, 
családos ember kincset lel, beteg ember felgyó
gyul ; a ki pedig ülve vagy heverve hallja a kakuk 
szavát, az beteges lesz egész éven át, ha a leg
közelebbi fát rögtön háromszor meg nem kerüli 
és annak héjából nem eszik egy kis darabocskát; 
kire pedig nagy héten pillangó száll, az egész 
nyáron át, mig csak pillangó szállingál, részeg 
lesz. Ki nagyhéten kigyót lát, sok ajándékot kap 
a nyár folytán, a ki pedig egy békát vagy halat 
lát, az egész éven át csak vizet fog látni és inni. 

A czigányok voltaképeni tavaszi ünnepe hús
vét első napjára esik. Néhány évvel ezelőtt Szt. 
György napján tartották ezen ünnepet, melyet 
• zöld György»-nek (seleno Gorgio) neveznek. 
E napon t. i. a sátrak népe egy fűzfa-ágat fel
díszít virággal, zöld galylyal. Az ágat fiatal legé
nyek felállítják a sátrak előtt, mire megkezdődik 
a táncz és lakoma. Ez ünnep főszemélye egy 
fiatal legény, ki tetőtől talpig zöld gályákba van 
burkolva és ezért «zöld György »-nek neveztetik. 
Az ő hivatalos kötelessége a sátor népe birtoká
ban levő minden állatnak egy maroknyi zöld fű
vel szolgálni, mi által az állat a jövő nyár alatt 
minden betegségtől megóvatik. Ezután «zöld 
Györgyi* oly három vas szeget, melyek három 
nap és három éjszakán át szakadatlanul égő tűz
ben hevertek, a legközelebbi folyó vizbe dob, 
hogy ezzel a vízben lakó szellemeket (Nivási) ki
engesztelje és azok pártfogását a nemzetsége szá
mára kieszközölje. 

E tavaszi ünnepély főpontja azon pillanat, 
a melyben a sátor népe a «zöld György kalácsát" 
(seleno Gorgeskro márikli) szétosztja, azaz ma
guk közt egymást megkínálják. Ezt mindenkinek 
el kell fogadni, ha a kínálónak halálos ellensége 
is volna a megkínált; ezzel aztán régi sérelmek 
kiengesztelteknek tekintetnek és e napon min
denkinek ki kell békülni társaival. E kalács egy
szerű közönséges lisztből készül, melybe dagasz-
tás közben még illatos füveket és különféle virá
gokat és gyökereket gyúrnak. A fiatal leányok is 
megkínálják kiszemelt leendő férjöket vagy ked
veseket ily kalácscsal, ki akkor dalban dicsőíti 
annak jóságát, midőn pl. így énekel: 

Olyan leány alig akad, 
Ki neked oly czipót adhat, 
A minőt süt az én rózsám 
Húsvét táján, szent György napján. 

Beledagaszt sok virágot, 
Beledagaszt gyöngyharmatot, 
Belesüt ő sok szerelmet, 
Babja, a ki abból evett ! 

Húsvét általában a szerelmi sejtelmek ideje. 
Húsvét másodnapján böjtölnek a legények és 
leányok; este pedig, lefekvéskor, a legény valami 
asszonyi ruhadarabot, a leány pedig valami férfi -
ruhanemüt. tesz feje a lá ; azt hiszi, hogy ekkor 
álmában meglátja leendő életpárját. 

Sátoros czigányaink még egy különös húsvéti 
szokását kell felemlítenem, mely szellemi, vallási 
és erkölcsi állapotukba egy mély pillantást enged 
vetni. T. 1. húsvét másodnapján a sátoros czigá
nyok fából egy kis skatulyát készítenek, melyet 
«küldemény»-nek (bicápen) neveznek. E böl-
cső-alaku skatulyát vörös és fehér szinü gyapot
tal fonják körül, miután belsejébe mindennemű 
titkos gyógyszereket tettek, melyeket a csapat 
minden embere előbb kezével érintett. Ha végre 
e «küldemény» elkészült, nagy proczessióval 
viszik egyik sátorból a másikba, azután pedig 
valamely folyó vagy patak partján leteszik és 
miután mindenki egyszer rá köpött, ott hagyják. 
Azt hiszik, hogy az, ki e skatulyát, melyet a 
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rósz szellemeknek küldtek, megtalálván, felbontja, 
arra és annak egész nemzetségére fognak ragadni 
mindazon betegségek és nyavalyák, melyek ere
detileg a sátor népének voltak szánva. 

Ezek volnának, röviden előadva, mindazon hús
véti szokások, melyeket az erdélyi sátoros czigá
nyok mai napiglan is többé-kevésbbé megtarta
nak és a melyek új bizonyságot szolgáltatnak arra, 
hogy a legprimitívebb, látszólag legaljasabb nép 
körében is vannak oly érdekes szemek, melyek 
nélkül az etimológia tudomány, s búvárkodásá
nak lánczolata hézagos maradna. 

Dr. WLISLOCKI HENRIK. 

EGYVELEG. 
* A föld bensejének kuta tásá t most egyszerre 

két helyen tervelik. Flammárion Kamill, a hires 
franczia tudós, katonák által akar több ezer öl mély 
üreget ásatni: ez által nem csak a tudománynak 
szolgálnának a katonák, hanem egyúttal nézete sze-
pzerint el is felednék, hogyan kell harczolni. A gya
korlatiasabb amerikaiak az Egyesült-államok kong
resszusa elé törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy a 
pénzügyi többletet tudományos czélokra fordítsák és 
minden államnak adjanak 200,000 forintot, hogy 3000 
láb mély kutat fiújának tudományos czélból és egy
szersmind hasznos ásványok keresése végett; e terv 
s/erint több millió embernek lenne, most és esetleg 
uj hasznos ásványok találása folytán később is ke
resete. 

* A szürke szín divatos jelenleg a bojt idején 
Parisban. A ruhákon kívül e divat kiterjeszti hatását 
&/. étkezésekre. Szerdán és különösen pénteken nem 
szabad az asztalokra virágokat tenni, sem gyümölcsö
ket. Ez utóbbiakat most már mesterségesen leveles 
gályákra tűzve a szolgaszemélyzet hordja szét a ven
dégek között. 

* A hallgatás ár t az egészségnek dr. Fletcher, 
bires angol élettanár állítása szerint, ki azt is hirdette, 
hogy a nők azért élnek rendesen hosszabb ideig, mint 
a férfiak, mivel többet beszélnek s ezáltal a legfonto
sabb szerveket jobban működtetik. Dr. Eusch amerikai 
orvos szintén helyesli e nézetet s nagyon ajánlja az 
ének gyakorlását. 

* Egy tehén bőréből 35 font kikészített bőr 
lesz, egy lóéból már csak 18 font. A finom lóbőrt a 
szíjgyártók használják különösen, de női keztyüknek 
is alkalmazzák. A legvastagabb és legtartósabb bőr 
rendesen a délamerikai félvad szarvasmarháktól ered. 

-•' Fiatal lapszerkesztők. New-Yorkban a megle
hetősen elterjedt «The Ninth Street Journal» («9-ik 
utcza lapja*) czimü lapot, mely főkép művészettel 
foglalkozik, egy tizenegyéves gyermek szerkeszti. 
Marylandban egy 13 éves fiu adja ki a «The Acorn» 
(«Makk») czimü tudományos havi folyóiratot s e mel
lett ő a szedője is. 

* A legszenvedélyesebb dohányosok Mexikóban 
vannak. Az iskolás gyermekeknek, ha jól feleltek, ju
talmuk abban áll, hogy az iskolában szivarozhatnak a 
tanítóval együtt. A törvényszékeken a birák és es
küdtek is szivaroznak. 

* A legelső gyógyszertár a 8-ik században Bag
dadban alakult. Az «apotheka» görög szó csak rak
tárt jelent s a rómaiaknál az igy jelölt helyiségben 
rendesen bortömlők állottak. Európába ngyógytára-
kat az arabok hoztak be, de lassan terjedtek. Ausz
triában, Prágában 1342-ben állították az elsőt. A leg
első törvényes szabály a gyógyszertárakra nézve 
Parisban 1484-ben kelt s az első gyógyszerészeti 
munkát Paracelsus 1530-ban adta ki. 

:; Khinai étlap. A newyorki uj khinai követ hon
fitársainak nemrég lakomát adott. Az étlapon a kö
vetkezők voltak: 1. Sárkány főtt zellerrel. 2. Czápa-
uszonyok páczolva; madárfészekleves. 3. Holothur-
niiák gyömbérrel és földi mogyoróval. 4. Gyümölcs, 
tojás, befőzött. 5. Tengeri ördög (hal), sült csirke s 
kacsa. 6. Apró malacz. bambuszrügyek s rizs. 7. Il
latos disznóhús gombákkal és tengeri babbal. 8. Fű
szeres kolbász, töltött tojás és köles. 9. Czomb 
szőllőfürtökkel és gesztenyékkel. 10. Máklepény és 
confect. Az ital thea, mandulathea, arak s khinai 
likőrökből állott. A mandulathea uj ital volt; édes 
mandula forrázatából állt borszeszszel és kandise-
czukorral vegyítve. 

* Régi tö r téne t uj alakban. Az Amur mellett 
Albasin várost ostromolták a khinaiak. Midőn az 
oroszok élelme már vége felé járt, Csernikovszky 
parancsnok a régi cselhez folyamodva 50 font sulyu 
pástétomot küldött az ostromló sereg parancsnoká
nak, min'egy annak jeléül, hogy az erőd bővében 
van az élelmi szereknek. A ravasz khinai azonban az 
ízletes ajándék ismétlését kérte, a mit már nem tel
jesíthettek. 

A kövérség nagy becsben állott a régi egyip
tomiak előtt s hogy azt megszerezzék, a sirásó boga
rak némely faját (Polaps sulcatát különösen) vajban 
megfőzték s megették; általában azt tartották, hogy e 
kellemetlen szagú rovarok élvezete nagyon kövérít. 

* Hivatalos himlő-oltást rendeltek el a párisi 
kiállításon alkalmazottaknál kivétel nélkül. A kor
mány fizeti az orvost és az a munkás, ki a beoltás 
után egy ideig nem dolgozhat, levonás nélkül kapja 
bérét. 

* Az Egyesült államok területe Alaskával együtt 
3.501,404 angol négyszög-mérföld, tehát sokkal ki
sebb, mint Európáé (3.761,657.) Mindkettőnél a lak
ható rész körülbelül három millió angol négyszögmér
földet tesz ki. De mig Európában — Oroszország ki
vételével— egy négyszög-mérföldre 160 lakos jut, az 
Egyesült-államok 60 millió lakosságából csak 20 és 
egyedül egyes keleti államokban van oly népesség, 
mint Európában. 

* 600 törülköző egy napra. A washingtoni kon
gresszusban a számadások szerint a legutóbbi ülés
szak alatt (mintegy 240 nap) 138,550 törülközőt 
használtak fel, más szóval minden napra 600-nál több 
törülköző jutott, holott 300 képviselő sincs. A törül
közők mosása 2770 dollárba került. Az amerikai 
képviselők nagyon tiszta ságszerető emberek lehetnek. 

A HÓDÍTÓ ROBUR. 
VERNE GYULA REGÉNYE. 

FORDÍTOTTA H ü S Z Á R IMRE 

(Folytatás.) 
XII. Melyben Prudent bácsi haragja a sebesség 

négyzetével egyenes arányban fokozódik. 

Az Albatros este tiz órakor elérte Francziaor-
szág határait körülbelül Dünkirchen irányában. 
Az éjszaka meglehetősen sötét volt. Egy pilla
natra látni lehetett a Gris-Nez világító-torony 
villámfényét és a doveri vüágító-toronyét a calaisi 
szoros két partján. Aztán az Albatros tovább ha
ladt a franczia terület felett, ezer méternyi kö
zépmagasságbán. 

Sebessége nem csökkent. Bomba gyanánt rö
pült végig városok, mezővárosok és falvak felett, 
a melyek oly sűrűen feküsznek egymás mellett 
éjszaki Francziaország e gazdag tartományaiban. 
A párisi délkör alatt Dünkirchen után Doullens, 
Amiens, Creü, St.-Denis következett. A léghajó 
egy perezre se tért le az egyenes irányról. így 
érkezett meg éjfél tájban a világosság városa fölé, 
a mely e nevet még akkor is megérdemli, mi
kor a lakói alusznak, vagy mikor aludniok kel
lene. 

Nem tudni, miféle különös szeszély birta rá a 
mérnököt, hogy Paris felett megállapodjék. Annyi 
bizonyos, hogy az Albatros alászállt és csak né
hány száz méternyi magasságban lebegett. Ro
bur ekkor előjött kabinjából és az egész legény
ség megjelent a fedélzeten, szabad levegőt szivni. 

Prudent bácsi és Evans Phil a világért se mu
lasztották volna el a kínálkozó kedvező alkalmat. 
Miután rekeszükből előjöttek, mindketten igye
keztek magukat elszigetelni, hogy megragadhas
sák a legalkalmasabb pillanatot. Mindenekelőtt 
azt kellett elkerülni, hogy lássák őket a döntő 
perezben. 

Az Albatros csöndesen vonult el a nagy város 
felett, mint egy óriási rovar. Végig haladt a bou-
levardok felett, a melyeket fényesen világítottak 
meg az Edison-féle készülékek. Hallani lehetett 
az utczákon közlekedő kocsik zörejét és a Paris
ban összpontosuló számos vasúti vonalon szá
guldó vonatok robaját. 

Majd még lejebb bocsátkozott, mintha sú
rolni akarta volna a Pantheon gömbjét ós a rok
kantak templomkupolájának keresztjét. A Tro-
kadero minaretjeitől átrepült a Marsmező óriási 
éreztornyához, melynek nagyszerű reflektora vil-
lamfénynyel árasztja el az egész várost. 

Ez a légi séta, ez az éjjeli kóborlás körülbelül 
egy óráig tartott, és rövid pihenő volt, mely a 
végnélküli utazás folytatását megelőzte. 

Robur mérnök kétségkívül meg akart mutatni 
a párisiaknak egy olyan meteort, a melyről a csil
lagászok nem is álmodtak. Az Albatros villa
mos fáklyái működni kezdtek. Két fényes villa
mos sugár sétált végig a város téréi, squarejei, 
kertjei, palotái és hatvanezer háza felett, óriási 
fénypalástot vetvén az egyik láthatártól a má
sikig. 

Az Albatrost ezúttal látták — nem csak jól 
látták, de hallották is, mert Turner Tamás elő
vette a trombitáját és harsogó riadót fújt. E pü-
lanatban Prudent bácsi kihajolt a párkány felett, 
kinyitotta a kezét és leejté a burnótszelenczét. 

Rögtön ez után az Albatros gyorsan fölemel
kedett. 

A Paris felett létező légkörben pedig meghar
sant a boulevardokon sétáló nagy néptömeg óriási 
hurráhja — a mely csudálkozva üdvözölte a bá
mulatos meteort. 

A léghajó villamos fáklyái egyszerre kialudtak. 
Sötétség ós némaság uralkodott egyszerre körüle 
és újra kezdődött a röpülés, óránként kétszáz 
kilométernyi sebességgel. 

Ennyiből állt minden, a mit a léghajó személy
zete és utasai a franczia fővárosból láttak. 

Reggeli négy órára az Albatros rézsut végig 
röpült az egész franczia terület felett. Nehogy 
időt veszítsen a Pyrenées-k vagy az Alpesek közt, a 
Provence felett lebbent el, az Antibes fokig. 

Kilencz órakor a San Pietrinik, a kik a római 
Szt. Péter templom terrasszán ültek, álmélkodva 
látták elhaladni az «Örök város» felett. Két óra 
múlva a nápolyi öbölhöz ért és egy pillanatig 
lebegett a Vezúv kénes gőzei közt. Végre 
miután a Közép-tengert rézsut átvágta dél
utáni egy órakor La Gouletteban, a tuniszi 
partokon jelezték^átrepülését. 

Amerika után Ázsia! Paris után Európa! A 
csodaszerü készülék nem egészen huszonhárom 
nap_ alatt harminczezer kilométernyi utat te t t ! 

És most tovább halad Afrika ismeretes vagy 
ismeretlen vidékei felett! 

Az olvasó talán tudni óhajtja mi történt a hí
res burnót-szelenczével, leesése u tán? 

A szelencze a Rivoli utczában esett le, a 210 
számú ház átellenében, oly pillanatban, mikor 
az utcza meglehetősen néptelen volt. Másnap egy 
becsületes utczáseprőnő megtalálta és sietett el
vinni a rendörfőnökségre. 

I t t eleinte robbanó gépnek vélték és rendkívüli 
óvatossággal bontották és nyitották fel. 

Egyszerre meg is történt a robbanás egy óriási 
prüsszentés alakjában, a melyet a rendőrhivatal
nok nem bü t visszafojtani. 

Ezután az iratot kivették a szelenczéből és a 
következőket olvasták: 

«Prudent bácsit és Evans Philt, a philadelphiai 
Weldon Institute elnökét és titkárát, elszöktették 
Robur mérnök Albatros nevű léghajóján. 

((Erről a jó barátok és ismerősök értesitendök. 
P.b.ésE. Ph.» 

Végre tehát a megmagyarázhatlan tünemény 
meg volt fejtve a két világrész lakói előtt. A 
földgömb különböző vidékein működő obszerva
tóriumok tudósai is végre tehát megnyugod
hattak. 

XII. FEJEZET. 
Melyben Robur mérnök ugy tesz, mintha a 

Monthyon-dijak egyikére akarna pályázni. 
Az Albatros körutazásának e pontján bizo

nyára szabad felvetnünk a következő kérdéseket: 
Ki ez a Robur, a kinek eddig csak a nevét is

merjük ? Vájjon a levegőben tölti-e egész életét ? 
Nem pihen-e meg a léghajója soha? Nincs-e 
menedékhelye valamely hozzáférhetetlen ponton, 
a hol, ha nincs is szüksége a pihenésre, legalább 
élelmi szereinek készletétkiegészítheti? Csodá
latos volna, ha nem így lenne. A leghatalmasabb 
röpülőknek is mindig van valahol odujok vagy 
fészkük. 

Mellesleg még az a kérdés is felmerülhet, 
hogy mit szándékozik tenni a mérnök önkényte-
len utasaival? Végleg a hatalmában akarja-e 
őket tartani ? Vagy pedig az-e a szándéka, hogy 
miután, a makacskodókat meggyőzendő, végig 
sétáltatta őket Afrika, Dél-Amerika, Ausztrália, 
az Indiai oczeán, az Atlanti-tenger és a Csöndes
tenger felett, visszaadja a szabadságuk-1 ós így 
szóljon hozzájuk: 

— Remélem uraim, hogy most már kevésbbé 
fognak kételkedni a «légnél súlyosabb» elvének 
helyességében. 

Van még időnk e kérdésekre felelni. A felelet 
a jövő titka s a rejtély egykor talán meg fog ol
datni. 

Annyi bizonyos, hogy a Robur madár az emlí
tett fészket Afrika éjszaki partjain kezdé keresni 
A nap hátralevő részét majd ide-oda röpködve, 
majd egyenes irányban lebegve a tuniszi regens-
ség területe felett töltötte, a Bon-hegyfoktól a 
karthágói hegyfokig. 

Aztán elindult a vüágrész belseje felé a Med-
terda csodaszép völgyében, követvén a kanyargó 
folyamot, a melynek sárgás vize el-eltünik a kak
tuszok és az oleanderek közt. Mennyi röpült fel 
jedtében a papagájok közül, a melyek százan
ként ülnek a távirda-huzalokon, mintha a sür-

XI. FEJEZET. 
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gönyöket várnák, hogy útközben felfogják és a 
szárnyaik alatt szállítsák tovább. 

Az éj beálltával az Albatros elérkezett a 
krumirok földére és ha van még a világon egy 
krumir, az bizonyára arczra borult az óriási sas 
láttára és Allaht hivta segítségül. 

Másnap reggel Boné következett és a körüle 
levő szép halmok; majd Philipeville, a mely 
most már egész kis Algir, boltíves rakpartjaival 
ós csodaszép szőlőivel, a melyeknek zöld indái 
ellepik az egész térséget, mintha a bordeauxi 
vagy a burgundi vidék egy darabját ide helyezi 
ték volna át. 

Ez az ötszáz kilométernyi hosszú séta a nagy 
es Kabylia felett déltájban az algíri Katbahnál * 
végződött. Mily látvány tárult fel a léghajó uta
sai előtt! A kikötő a Matifou hegyfok és a Pescade 
csúcs közt, a palotáktól, marabout-któl és nyara
lóktól ellepett partvidék, a szeszélyes alakú völ
gyek és szőlőktől zöldelö domblejtök és a csóna-

Kabyla későbbi meghódításának megkönnyítése 
végett. Átkelés a Stillen torkolaton. Ez az átke
lés nem minden nehézség nélkül történt, a meg
lehetősen erős szél ellen. Átkelés a sivatag felett, 
majd lassan, a zöldelő oázisoknál, majd szédítő 
sebességgel, — gyorsabban a keselyük röpténél. 
Több ízben lövésekkel kellett elriasztani e ve
szélyes madarakat, a melyek tizeiikét-tizenöt 
állatból álló csapatokban rohanták meg a légha
jót, Frycollin nagy rémületére. 

De ha a keselyük az ellenséges tüntetésekre 
! csak borzasztó rikácsolással, karmaik és cső

reik csattogatásával tudtak válaszolni, a nem ke-
vésbbé vad bennszülöttek nem kímélték meg a 

| léghajót puskalövéseiktől, főleg miután az Al-
| batros elhaladt a Sóhegy felett, melynek zöld és 

lilaszin kőzete a fehér leplet helyenként átlyuk-
gatja. Ekkor a léghajó a nagy Sahara felett lebe-
get. Itt-ott még látszottak a Saharán Abd-el-
Kader táborhelyeinek egyes nyomai. Az utazás 

itt mindig veszé
lyes az európaiak
ra nézve, főleg 
a Beni-Mzal szö
vetség területén. 
Az Albatros kény
telen volt maga
sabb légrétegekbe 
felemelkedni,hogy 

megmeneküljön 
a számumtól, a 
mely vöröses színű 
homokleplet bori-

részével : a szultán palotájával, a mely megerősí
tett fellegvárhoz hasonlít, téglából épült házai
val, a melyeknek tégláit a nap sugarainak kell 
kiégetniük és artézi kutjaival, a melyekből a 
léghajó megint kiegészíthette volna vízkészletét. 
De rendkívüli gyors járása következtében víz
tartói még az afrikai sivatag kellőközepén is csak
nem tele voltak a kashmiri völgyben, a Hydar-
pes medréből felszivattyuzott vízzel. 

Vájjon látták-e az Albatrost az arabok, a 
mozabiták es a négerek, a kik együtt laknak az 
Uargla oázisban? Kétségkívül, mert megjelené
sét néhány száz puskalövés üdvözölte, de a kilőtt 
golyók lehullottak, a nélkül, hogy a léghajóig 
hatolhattak volna. 

Majd elérkezett az éj, a sivatag csöndes éjsza
kája, a melynek összes titkait Dávid Feliczián 
oly költőileg értette meg velünk hires symphoniá-
jában. 

A következő órákban délnyugat felé irányozta 
útját a léghajó, keresztülvágván az El-Golea 
útjait, a melyek közül egyiket a merész Duve-
gnier Ferencz határozott meg 1859-ben. 

Mély sötétség uralkodott. Semmit se lehetett 
látni az épülőfélben levő trans-saharai vasutból, 
a mely Duponehet tervei szerint készül és Algirt 
Tombuktuval fogja egybekötni Laghuaton es 
Gerdáján keresztül, később pedig Tombuktut a 
guineai öböllel. 

Ekkor az Albatros behatolt az egyenlítő regió
jába, a ráktérítőn túl. A Sahara nyugati határ
szélétől ezer kilométernyire átment ama pont 
felett, a hol Laing őrnagy 1846-ban elesett, át-

AZ ALBATROST EZÚTTAL LÁTTÁK. PRUDENT BÁCSI LEEJTETTE A BURNÓT-SZELENCZÉT. 

A H Ó D Í T Ó R O B U R . 

koknak látszó gőzhajóktól barázdált kék vizű 
Közép-tenger! Es így volt ez a festői fekvésű 
Orászig, melynek a fellegvár kertjében elkésett 
lakosai láthatták az Albatrost egybeolvadni az 
estalkony legelső csillagaival. 

Ha Prudent bácsi és Evans Phil azt kérdezték 
maguktól, vájjon milyen szeszély következtében 
sétáltatja Robur mérnök röpülő börtönüket az al
gíri terület — Francziaország e folytatása felett, 
a franczia tó nevét érdemlő tenger túlsó olda
lán — akkor azt kellett hinnük, hogy szeszé
lyét kielégítette a naplenyugta után két óra 
múlva. A kormánykerék egy fordulata délkelet 
felé röpíté az Albatrost és a léghajó, kibontakoz
ván a Teli hegyes vidékéből, másnap reggel a 
Sahara homokja felett látta felkelni a napot. 

Július8-ánakutiterve a következő volt: Meg
szemlélése Géryville városkának, a melyet, ép 
úgy, mint Laghnatot, a sivatag szélére építettek 

* Fellegvár. 

tott a síkságra. Majd Sebka kopár fennsíkjai 
tártak fel fekete láva tömegeiket a friss és zöld 
Ain-Massin völgyig. Alig volna lehetséges elkép
zelni e területek változatosságát, a melyet a 
szem a magasból egyszerre áttekinthetett. A fák
kal és bokrokkal borított dombokra hosszú, 
szürkés, hullámos vidék következett, a mely a 
földre terített arab burnuszhoz hasonlított, mely
nek redői barázdákat képeznek a talajon, a tá
volban «nedek» tűntek elő rohamos vizeikkel, 
pálmafa-csoportok, egyes dombok tetején egy 
mecset körül épült kunyhó-csoportok, többek 
közt Metliti, a hol egy vallási főnök: Szidi Seik, 
a nagy marabu ól. 

A léghajó még néhány száz kilométernyi utat 
tett az éjszaka beállta előtt, hosszú homoktorla
szoktól átvágott, meglehetősen lapályos terület 
felett. Ha az Albatros pihenőt akart volna tar
tani, leszállhatott volna az Uargla oázisba, a 
melyet óriási pálmafák árnyékolnak. A várost 
tisztán lehetett látni, három elkülönített várós-

vágta a Marokkóból a Szudánba vándorló kara
vánok útját és a sivatag e részén, ahol a Tuare-
gek garázdálkodnak, hallani lehetett azt a csöndes 
és panaszos mormogást, a melyet a «homokok 
énekének» neveznek és a mely mintegy a talaj
ból emelkedik fel. 

Csupán egyetlen feljegyzésre méltó esemény 
történt: egy roppant nagy sáskafelhő emelkedett 
fel a levegőbe és e kártékony állatokból annyi 
hullott a fedélzetre, hogy a léghajó az «elsülye-
dés» veszélyében forgott. A legénység sietett le
söpörni ezt a felesleges terhet, néhány száz sáska 
kivételével, a melyeket Tapage összeszedett és 
oly ízletesen tudott elkészíteni, hogy még Fry
collin is elfeledte egy pillanatra örökös rettegését. 

— Ezek a sáskák többet érnek a crevetteknél! 
— monda. 

Az Albatros itt már ezer nyolczszáz kilomé
ternyire volt az Uargla oázistól és csaknem az 
óriási szudáni királyság éjszaki határára érkezett. 

(Folyt, köv.) 
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H E T E S Y D Á N I E L . 
Lapunk ez évi első számában röviden megem

lékeztünk arról a szép ünnepélyről, melylyel 
Kis-Kun-Halas városa népiskolái igazgatóját, 
Hetesy Dánielt 50 éves tanítói pályája méltány
lásául megtisztelte. Ez ünnepélyt a halasi reform, 
egyháztanács egy az agg tanférfiú érdemeit meg
örökítő jegyzőkönyvi végzésben közelebb újította 
meg, s egyszersmind Hetesy Dániel nevére egy 
200 forintos alapítványt tett, melynek kamatai 
évenként egy gymnasiuini, s első sorban a Hetesy 
Dánieltől egyenesen leszármazó tanuló jutalma
zására lesznek fordítandók. 

Mi is részt veszünk a dunai alföld kiskirályné-
jának, a szép magyar-kún városnak örömünne
pében, s ünnepelt tanférfiának arczképét, egy 
szépen irott czikk kíséretében ím itt közöljük. 

* 
Hetesy Dániel 1814 október 15-kén Zalame

gyében Alsó-Örsön született. Szüléi a köznemes
ség amaz osztályához tartoztak, mely több-keve
sebb szilvafái árnyékában előszeretettel csüng a 
hagyományos irányon, hogy gyermekeinek utat 
nyisson a lisztesebb pályákra. Mint Somogyban 
Nemes-Déd, Baranyában Szent-Király, Tolnában 
Szent-György, Veszprémben Szent-
Gál, stb., úgy Zalában is a Balaton
parti köznemes fészkek szolgáltat
ták az írástudó embereket a hazá-
nak,s képezték tartalék-medenczéjét 
a közép-osztálynak. így adott a 
Hetesy-család is e században több 
mint harmincz hasznos tagot a kö
zéposztálynak; ez a hagyományos 
irány vezette Hetesy Dánielt is a 
pápai főiskolába, hol a gymnasiumot 
sikerrel végezvén, 1835-ben a taní
tói pályára lépett. 

A kies Baranya északkeleti szög
letében, Pécsvárad fölött emelkedik 
a megye legmagasabb csúcsa, az 
örök «Zengő*. Nem oly szép alakú 
mint a Harsány, de annál jóval 
magasabb. — Kétezer lábnyi ma
gasságú ormán régi vár alapfalait 
rejtegetik a törmelékek; oldalán 
bükkös, lejjebb a híres gesztenye
erdő, a fák tövében kora tavaszszal 
mosolyog a primula és rózsákat 
szül a pünkösdi hajnal; a hegy tövé
ben, rejtett völgyben zúgó patak két 
partján szőllő- és gyümölcserdö kö
zött egy régi magyar falú: Várkony. 

Egy kis Hymettus, gazdag mén
telepeivel, melyekről azt ítéli az ott 
lakó öreg esperes, hogy azokat sok
kal könnyebb kormányozni, mint a 
tolnai egyházmegyét. Igen ám, mert 
a méhek presbyteriumai nem palás
tolgatják az iskolakerülőket; aztán 
meg a tolnai egyházmegyét február
ban kell vizitálni, míg a Dzierzon-
traktust szeptemberben szokás, a 
mikor is minden törlések és hátralékok nélkül 
beszedhetni tölök a közalapot. 

Hetesy Dániel itt kezdette meg tanítói műkö
dését s folytatta mint rektor-tanító s egy sze
mélyben községi jegyző nyolcz esztendeig. Itt 
lépett boldog házasságra 1839 deczemberében 
Vass Máriával, egy halasi tisztes közbirtokos, 
Vass János leányával. Az élőket nem illik dicsér-
kedéssel megpirítani, de ki ne tudná, hogy a kún 
leány leánynak szép, feleségnek pedig épen 
kincs ? Csak egy hibája van, ha hiba. Halas neki 
a világ közepe. Addig mesterkedik, míg férjét 
Halasra nem viszi. így persze könnyű Halasnak 
példabeszédet csinálni a hatalmából: Halas ha
talmas. Hatalmas ám, de nem Halas, hanem a 
halasi lány. 

Ez magyarázza meg, hogy a zengő bérezek, a 
kies Füred szülötte — a mit nem is bánt meg — 
1843-ban Halasra jött, hol ez időtől fogva nagy 
szorgalommal és elismert sikerrel működve, a 
mostani egész nemzedéket lábainál látta felnö
vekedni. Az edzett, erős, vállas, könnyű járású 
barna kún sereg, mely szép vasárnap reggelen
ként a városháza előtt temérdekük, mint a kap
tár előtt a méhgomoly, mind ismeri • Hetesy 
uramat* és szívesen köszönti, mert az mind az 
ö tanítványa volt..Ha volt. Mert bizony Zsaná-
tól Debeákig és Tajótól Rekettyéig a halasi exar
chátusban akadhatnak, a kik sohasem látták az 
iskolát belül; noha ilyen kevés van, mert a ha

lasi nép szereti az iskolát csakhogy maga sze
retné megítélni, mit adjanak neki a jóból. Már 
ezt így szoktad te édes magyarom! Hát még te, 
édes kunom! 

Szorgalmáról szóltunk, s hozzátehetjük, lelki
ismeretes szorgalmáról, mely akadályt nem tűrt, 
időt nem kiméit, betegséget nem ismert. Mikor 
1850 után a világ, s ezzel együtt az iskolai vi
lágnak is nagyot-fordultával a tantárgyak köre 
tetemesen megnőtt: ő volt az első, a ki minden 
külső vagy felsőbb kezdeményezés megelőzésé
vel, az addig ismeretlen tantárgyakat iskolájába 
bevitte az új és jobb methodussal együtt. Igazi 
tanítványa a derék Kovács Pál professzornak, a 
ki — mert akkor még nem hordották ám vaggon-
számra a tanszereket, — maga faragta a Caesar-
hídját, hányatta az aggereket, komponálta a tér
képmásoló instrumentumokat, esztergályoztatta 
és berajzolta a földgömböket, és a sudaras-játék-
ban kontempláltatta a világtestek súlyakozását. 
Hetesy kezében is a hazai történet új, vonzóbb 
alakot nyert, a Kistükör verses vármegyéi térkép
szárnyakra keltek, a hallatlan magyar nyelvtan 
országútat kapott, s Gáspár olvasókönyve Vade-
mecumává lett az apró kunnak. Szerencsés és 
tetsző tijítások, melyek felköltötték az egyházta
nács méltányló figyelmét, s később az egymást 

H E T E S Y D Á N I E L . Bitzó Géza rajza. 

felváltó tanfelügyelők, Papp Mór, Szász Károly, 
Dömötör János és Tóth József jutalmazó nyilat
kozatait. 

Egy dolog azonban nem ragadt rá az új idők 
termékéből. A játszva-tanítás, ez a filantropikus 
mézes madzag, melyet ártatlannak látszó csalárd
ságból szokás végighúzogatni a gyermek száján. 
Komolyan vette hivatalát, komolyan kívánta ta
nítványaitól is a kötelességteljesítést. Nem be-
czézve bánt velük, mint a hogy a gyermekkel 
rossz szokás, — de nem is kicsinylőleg, mint a 
hogy még rosszabb szokás, hanem úgy szólva 
hozzájuk mint emberekhez; nem a kikből ember 
lesz, hanem a kik már is emberek. Sohasem vol
tak válogatottjai, és épen ezért elhagyogatottjai 
Erezte, hogy az iskola nem a nagy tehetségek 
kiképzésére szolgál, és az iskola nem abban az 
egy-két táltosban ragyog, a ki az osztály élén 
öntelt arczczal deklamál, hanem azokban a kis 
borzasokban, a kik magukat az utolsó padban 
húzzák meg nehéz fejükkel. Nem volt szokása 
tovább menni, míg az utolsó is fel nem fogta 
tárgyát; a szigort inkább az erösebbek mint a 
gyengébbek iránt alkalmazta, emezek iránt tü
relmesebb, elnézőbb, bátorító; innen osztályai
ban ha egy-két gyengén felmondó találkozott is, 
de értelmetlen ritkán. Okosan tanított; szám
tant, földrajzot nagy előszeretettel; vallást buz
gón, hittel, komolyan; egy dolgot pedig — a ha
zai történetet — hévvel, lelkesen. 

Mondottuk, hogy dolgait komolyan vette; de 
inkább csak szava és tekintete volt komoly, mint 
a keze; noha negyven-ötven esztendő alatt az 
évenkénti száz gyerek között lehetetlen volt al
kalmazáson kívül maradnia annak az orvosszer
nek, melyet már Bölcs Salamon is hathatósan 
kommendál, s a mely a halasi szép temetőt má
jus elején eltölti balzsamillatával, s a melyre 
a jubiláris ebéd alkalmával a város egyik előke
lősége háládatos szívvel reflektált. Értvén a vi
rágos orgonafa tövében sarjadó egyenes hajtáská
kat, melyek — ha kívánatos volt — ép úgy 
rávetették árnyékukat a leendő polgármesterekre 
és főgondnokokra, mint az ő leendő tizedeseikre 
és dékányaikra. Bitkán, de egyenlően, mert ez 
az igazság. 

Ez a korral járt, s illusztrálásául érdemes lesz 
feleleveníteni egy közkézen forgó anekdotát. 

Mikor gróf Mikó első miniszteri körútját tette 
Erdélyben egy állomásnál egykori nevelője fo
gadta : az öreg Benedek esperes. 

«Talán rám sem ismer már Exczellencziád ?» 
kérdé az öreg, az ünnepélyes beszéd után. 

«Dehogy nem! sokszor megpuhogatott nagy
tiszteletű uram annak idejében.* 

«De meg is látszik Exczellencziádon!» felelt rá 
a kurtanyakú. 

* 
Hetesy Dánielnek van egy másik 

iskolája is. Szőlleje. Dunántúli em
ber létére nem feledhette a zalai 
szép hegyeket, melyek között az ö 
ősi cseresznyefái is piroslottak, nem 
a magas Zengőt, melynek kéklő 
orma oda látszik a halasi földre. 
Neki Halason is hegy kellett. Ki
kereste a halasi homokszőllök leg
meredekebb buezkáját, azt niegvette, 

kidöntötte, beültette. Úgy bánt 
vele, mint iskolájával odabent. Csak
hogy odabent száz tőke, idekint ezer 
és ezer, a mit ismer mind; azt mind 
ő ültette, oltotta, sőt döntötte is 
— kivált mig fiatalabb volt — sa-

t játkezüleg. Szép gyümölcsös, mind 
az ő keze közvetlen munkája. Nemes 
almák, körték, őszi baraczkok, s ez 
utóbbiak közt egy nemes faj az ő 
nevére keresztelve szerepel a kiállí
tásokon és faiskolákban. Ha ez a 
nagy arányokban műiden téren fej
lődő nagy jövőjű város várt virág
zásának teljére emelkedik, szöllö-
és gyümölcstermesztése hatalmas 
folyamának egyik elrejtett szerény 
kútfejét e szőllőig nyomozhatja. 
Négy évtized óta mondhatni min
den délután, iskolai munkái befe
jezése után, ide jár ö lelkét pihen
tetni, mig gondja és keze örök 
mozgásban; nyes, fürészel, metél, 
.olt, gyomlál, egyenget, ás, dönt, 
kapál. 

Biz' úgy öcsém, fiatal népnevelő, 
ki igényeidet az állam maximumá

hoz aranyozod! Addig is, mig ezt a maximumot 
meghozná a muszka háború, ott az az egy 
hold vagy másfélhold sívó homok, a mit csak
nem ingyen kötnek a nyakadba; azt elegyen
geted, beülteted, oltogatod, nyesegeted. No ez 
nem egy esztendő munkája, de nem is száza
doké. Mire megszületik a harmadik kis lányod, 
már annak van hol szaladgálni, van mit csi
pegetni. Aztán azok a tőkék bizony szép tan
díjat fizetnek. Nem kell azt a bíróval exekvál-
tatni, megfizet az mind; ha az idén nem, jövőre 
duplán is. Igaz, hogy egy-egy kis májusi fagy — 
eS7'eSy kis júliusi futó jégeső után könnyen ki-
szalasztja desperans ajakad, hogy az egész ter
mést egy kézi kosárban haza lehet szállítani, a 
mi igaz is, csakhogy annak a kosárnak szüretre 
akkorára kell nőni, mint a Paprika uram száraz
malma. Micsoda gyümölcsök ! Nézd meg csak a 
Hetesyék kamaráját. Hogyan mosolyognak az 
almái, műit a tanítványai examenkor. Es milyen 
bor! műit a gránát. Csak a legbűnösebb maliczia 
meri azt állítani, hogy annál jobb is van Szek
szárdon. No ha jobb van is, de tisztábban kezelt 
aligha, jobb szívvel nyújtott pedig semmi esetre 
sincs, ha Hetesy Dánielnek vendége vagy. 

Hanem hogy igy legyen, bizony sokszor meg 
kell az embernek hajtani a derekát. No, nem az 
emberek előtt; azt ö maga sem tanácsolná; 
hanem a csemeték, a tőkék, a fiatal oltványok 
előtt, mert ezek csak úgy értik meg a szót, ha 
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egészen hozzájok hajol az ember; le — a szivü
kig, a gyökerükig. 

Fárasztó egy kicsit, de ha megszokja... Nem; 
a megszokás nem elég. Ha megszereti az ember: 
gyönyörködtető is. Az iskolai fáradalmat kipiheni 
az ember a fái között. A szőllöbeli fáradalmat 
pedig otthon. Szép nyári alkonyatban óriási, jege
nyéktől szegélyezett homokos úton — minden 
ághegyröl egy madár mond jó éjszakát — haza
ballag az ember, s megpihen otthon. 

Ez az otthon is — mintha a szőlő egy negyed
része kiemelve, s a város közepére úgy volna 
általhozva (különben ilyen Halason majd min
den ház) dús lugasaival, virágágyaival és gyü
mölcsös lombjaival. Nem nagy ház, de elég tágas 
arra, hogy ha szeretteik összegyűlnek, otthon 
érezzék benne magukat. A falak diszítménye 
néhány ismerős arczkép, — köztök néhány göm
bölyű unoka, — kitüntető oklevelek, magyar vi
tézek, — az asztaloké szépirodalmi és kertészeti 
könyvek, s ujabban a jubiláris gazdag klenódiu-
mok. Söt egy rácz szőnyeg is, — az öreg úr 
diadalmi tropheuma, a szerbek elleni győztes 
hadjáratából. 

Az otthon kívül ragyog a mésztől, belül a tisz
taságtól. A mi aztán már nem a gazda érdeme, 
mert a férfi, ha még oly rendes is a szőllejében 
és iskolájában, otthon mégis csak versenyt sze
metelne az unokákkal, ha nem volna egy erélyes 
kéz, mely fürésznek és ollónak, pipának és do
hánynak kimutatja az illő helyet, melyet ezek
nek általhágniuk fej vesztés terhe alatt tilos. 

Az a kéz, mely láthatatlanul bár, de mégis 
sokat épített azon a szőllőn takarékosságával, és 
sokat szépített ezen a házon gondosságával, 
a feleség keze. 

Hol van tisztábbra söprött és nagyobb discip-
linára valló lugas, mint az, a mely az ö kis veran
dájával szemben nyílik ? Merje ott bár egyetlen
egy inda is a többinél kijebb nyújtani a kacska
ringós bajuszát: majd meglátjuk, nem keserüli-e 
meg az ollót tüstént! És aztán kinek van a 
városban korábban fejes salátája, öregebb mál
nája, szebb piszkéje, több ribizkéje, kövérebb tele
fonborsója ? Aztán a saláta is, a telefon-borsó is, 
még az igazi sáfrán is, •— noha csak három szá
lanként egy virágban, — jól fizetik ám a tandíjat. 

Állandó munkásság, egymást megértő okos 
gondolkodásmód; ez az alapja annak a csinos kis 
fehér háznak, melyben Hetesy Dánielek laknak; 
szigorú takarékosság, annak a tisztes háztartás
nak és pedig vendégszerető háztartásnak, mely 
ismerősöket és barátokat láthatatlan szálakon oda 
von. Mérhetetlen mélységű szeretet az apánál, 
feláldozó jóság az anyánál, mely soha egy pilla
natig magára nem, hanem mindig gyermekeire 
gondolt — titka annak a nevelésnek, melylyel 
gyermekeik jövőjét előkészítették, s a sorsnak, 
melyre őket kibocsátották. Mert szárnyon van 
mind a három. Viktor fiuk, a franczia egyházi 
irodalom szorgalmas tanulmányozója és sikeres 
ismertetője, drávafoki lelkész; Viktória leányuk 
Baksay Sándorné; és Eszter Mészáros János 
czeczei lelkész és tolnai egyházmegyei főjegyző 
neje. Az öreg pár egy egész életen keresztül sokat 
megtagadott magától; vetett sírva, mint a zsoltár 
mondja, de aratják most gyermekeik szereteté
ben azt, a mit vetettek. A gyász nem lépte még 
át házuk küszöbét. Kevés atya és anya van úgy 
szeretve, mint ők. 

Öreg ember! Öreg pár! Sokáig tartson alko
nyod ; sokáig fényesítse azt ez a szeretet! 

A 

A MAGYAR HALÁSZAT KÖNYVE. 
Hermán Ottónak a föntebbi czim alatt most 

megjelent könyve, mint már említettük, néhány 
meleg sorral Semsey Andornak van ajánlva. Elő
szavában a szerző elmondja a könyv megírásának 
czélját, bevezetésében pedig történetét. Mindket
tőre már múlt heti közleményünkben történt 
hivatkozás. Ezúttal a könyv tartalmára kívánunk 
vetni egy futó pillantást, a mennyire azt a két 
kötet nagy terjedelme megengedi. 

Az első czikk az ember és a hal közti vonat
kozást állapítja meg abban a komoly tudóst és 
a szellemes előadót jellemző modorban, mely
nek Hermán a magyar irodalomban oly kima
gasló képviselője. Kezdi a messze őskoron, a 
mikor az éhség, a szomjúság, az álom ós a 
szerelem szabta meg az ember előtt azt az 
irányt, melyet fönmaradhatása biztosítására kö
veted tartozott s melyen haladva, a ragadozó 
nagyobb hal, a halászó sas, a küszvágó, a gém 

megfigyeléséből, a vizek természetének vizsgála
tából, a bokor tövisétől, a nádtól, a fától, a tó 
hínárjától tanulva, rábukkant a peczekre, a 
szigonyra, a horogra, a rekesztésre, a dugásra, 
a hálóra. Kimutatja, hogy a halászat az emberi 
fajnak egyik legősibb foglalkozása sőt hogy vizek 
mentén az élő lények közül a fősúly az ős ember 
háztartásában a halra esett, mely nem futhatott 
el az ember elöl, mint elfuthat az erdő, a mező 
vadja, s a melyről az ember mindig tudhatta, 
hol keresse s melynek ennélfogva, nem ugy, mint 
a helyet változtató vadászatnak, kiválóan tele
pítő hatásúnak kellett lenni. 

A társadalomnak és a halnak egymáshoz való 
viszonya mái- nem sejtésszerű föltevésekben, ha
nem történeti nyomokban találja meg illusztrá-
czióját. Több őskori népeknél vallásos tisztelet
nek tárgya volt a hal, ' oltárokra került, jelkép 
gyanánt szolgál, vonulásából jövendőt mondtak, 
alakját Írásjegyül vették s görög neve: TX0TS 
mystikus összefüggésbe hozatott a Megváltó czi-
mének kezdő betűivel: 'frjaoo; Xpiato? 0söv 
T'.ÓÍ IwtYjf/ (Jézus Krisztus Isten Fia Üdvözítő) 
s nagy szerepet játszik a szeretet vallásában, 
melynek isteni alapítója a szegény halászok kö
zül választja apostolait, megtölti hálójukat, s a 
hegyen oktatva két ballal s néhány kenyérrel 
vendégeli meg a hivők seregét. Innen van a pá
pák halászgyürüje, melyen Péter apostol, hajón 
állva, beveti a hit horgonyát a tévedések tenge
rebe. Ősi családok fölveszik czimereikbe, hol az 
a hazaszeretetet, a szülőhelyhez való ragaszkodást 
és az óvatosságot jelenti. Mint a tisztaságnak is 
jelképe, böjti eledellé válik; följut az égi jelek 
közé, február a «halak hava» lesz s a csillagá
szatban külön jegyet nyer (x)- Gazdasági jelen
tősége általánossá válik, mert a kisebb vízben is 
csak akad s mert mérges hal nincsen. Az, hogy 
a szárazra vetve elhal és hamar romlik, meg
tanítja az embert, hogyan óvja meg huzamosab
ban az enyészettől: a sózás, aszalás, olajba-, 
eczetbe-, füszer'számba főzés, füstölés mestersé
gére s így lesz a kereskedésnek is egyik legfon
tosabb tárgyává, közgazdasági hatalmas ténye
zővé, ugy hogy csak az egy Francziaország halak 
után húsz millió forintot forgat, tengeri halá
szata 24,000 hajót és 300,000 embert foglal
koztat. 

Magyarország ettől s a tenger által övedzett 
vagy azzal érintkező országoktól e tekintetben 
messze áll. «A magyar ember és ahal» czimű kis 
czikkben a szerző rá mutat a magyar felföld sebes 
patakjainak «pisztrángtudósára», a székelyföldi 
horgászra, a halat kézzel tapogató vagy rózsa
tüskével horgászó czigányra, a Tisza, a Duna 
öreg halászára, ki száznál is több öles hálójával 
szűri az ősfolyamok vizét, a Balaton bérlőjére, 
ki nagy dereglyén vontatja vasdaruval háromszáz 
öles hálóját, a fenekesre, ki az őskori czölöpépít-
ményekbe visszavágó «fentö»-vel keresi föl a víz 
mélyébe rejtett fenékhorgát, a méregfüvei dol
gozó orvhalász gyilkos munkájára s mindezekben 
egymás mellé állítja Európát és — Ausztráliát. 
Hogy a halászat is a nép ősfoglalkozása vala, azt 
kimutatja többi közt a család-, a határ-, a hely
ségnevekből, vármegyék czimereiből, halászda
lokból, példabeszédekből, a hol a halnak jelen
tékeny szerep jutott. 

* 

E bevezető czikkek után jut a tudós szerző 
munkájának történeti részéhez, hol a halászat 
őskoráról szólva, már kész irodalmat talál s 
nagynevű búvárok adataira is támaszkodhatik, 
kiknek munkáit könyve végén terjedelmes soro
zatban állítja össze. De belőlök csak annyit 
merít, a mennyi okvetetlenül szükséges s még ez 
általános részben is — az egyetlenben, melyben 
idegen anyagot is fölhasznál, — megóvja erede
tiségét s kiemeli a magyar vonatkozásokat. Be
mutatja az őshalászat ránk maradt első nyomait, 
a szarvasagancsból készült, a kovahegyü, a tüs
kés, a kétágú szigonyokat, az ugyancsak szarvas
agancsból készült s a nagy-enyedi kollégiumban 
őrzött nagy harcsahorgot, melynek letört füle 
nem rég még megyolt, a két végén hegyes, 
közepén zsineghez kötött peczket, melyből aztán 
lassankint kétágú, s az egyik ág letörése után 
egyágu horog válik, előbb csak sima, de aztán 
szukás. Bemutalja két tűzkő-horog ábráját, a két 
fácskából összekötött finn horgot, a csont-, majd 
a bronz-horgok egész sorát. S áttérve a halászat 
okiratos nyomaira, vonzóan ismerteti az ó-egyip
tomi halászatot, melyet a tárgyra vonatkozó 
érdekes képekkel illusztrál s a római s a gali-

lseai halászattal bővít ki, mely utóbbinál a húzó 
hálót — asqfjvs — s a pöndör- vagy rokolya
hálót —- ájj.tp;pXéaTpov — mutatja be az aposto
lok hálószerszámainak. 

A vaskoron áthaladva, áttér a magyar halászat 
múltjára, melynek ismertetésénél már igazán 
egészen töretlen utakon jár. Hogy az ősmagyar 
nép a történelem világában ugy tűnik föl, mintha 
a hadi mesterségen kivül semmi mással nem 
foglalkozott volna, azt a szerző, igen helyesen, a 
történetírás egyoldalúságának tudja be, mely 
csak a királyok, nagy emberek tetteivel, hábo
rúkkal és politikával foglalkozott, mig egészen 
figyelmen kivül hagyta a nép millióit s azok 
zajtalan, de állandó foglalkozását, életmódját. 
Hogy a halászat már a magyarnak is ősi foglal
kozása volt, azt bebizonyítja a magyarság el
helyezkedéséből a honfoglalás után. A hol na
gyobb folyó hönvpölyögteté habjait, tóságok, te
rűletek, vizek szakadtak egymásba a nagy 
síkságokon s a hegységnek is folyómenti völgyei
ben telepedett meg a magyar. Ezek voltak a 
földmívelésre, marhatenyésztósre, de a halászatra 
is a legalkalmasabb helyek, s hol a természeti 
viszonyok megszűnnek,ott néha feltűnően éles ha
tárvonalban szűnik meg a magyarság s más ajkú 
nemzetiségnek ad helyet, mint pl. Beregben, hol 
a hegység lábainál terülő Szernye mocsárvilágát 
rnagyar ember halászsza, televónyét magyar em
ber túrja, mig a hegységgel nyomban beköszönt 
a kis-orosz elem. A királyok adományainak tár
gyát sűrűn képezi a halászati jog, s a latin szö
vegű adománylevélben, nagyobb szabatosság 
okáért, mindig benne van a népies magyar ha-
lászmester szó is, mely a nép ajkán maiglan is él 
Nehéz elképzelni, hogy egy, csak hadakozást is
merő, lóháton élő, helyről helyre kalandozó &ép 
oly rövid idő alatt változnék át földmívelövé, 
hogy egyszerre csak «tanyát» vessen, «czéget», 
«vejszét» állasson, közkeletet tudjon adni mester-
szavainak. Halásznapnek is kellett lenni a ma
gyarnak már akkor, mikor ide költözött, s hogy 
halászat a magyarsággal együtt járt, az is mu
tatni látszik, hogy a halászat a magyarság hatá
rán, a Drávánál találta végét s egy történeti adat 
sem ismeretes, mely a Dráván túl halastavat 
vagy halászatot említene. Még a nyelvhatárok 
helyén is a halászat mindig a magyarok kezében 
van sőt a német lakosságú helyeken is a német 
jobbadán csak vállalkozó, halászai magyarok. A 
hol a halászat nagy arányú, a hol hatalmas szer
számmal, kitartóan kell dolgozni, pl. a Balaton 
körül, ott a bérlő a legtisztább magyarságú he
lyekről, Szegedről, Szentesről, Csongrádról sze
gődteti halászait. 

Igen, harczias nép volt a magyar, jól tudta 
forgatni a kardot. De ez csak szerző és védő szer
szám vala, a fentartás egyedül arra a munkára 
esett, mely zajtalanul folyt, s melyhez a magyar
nak nem kevésbbé kellett érteni. De azt bizo
nyítják a tősgyökeres magyar mesterszavak is, 
melyek a roppant anyagú és változatosságu ha
lászkészség legkisebb fonalára, szegére is tudnak 
adni jellemző kifejezést, s melyek a nép ajkán 
élve, nagy részükben csodálatos világosságot 
vetnek a régi okiratok halászati elnevezéseire és 
intézkedéseire. így az eddig sokféleképen ma
gyarázott «mansio,» nem más, mint a ma is 
fönnálló sajátszerű halász-szövetkezet, mely vala
mely halász-szerszám kezeléséhez okvetlenül 
szükséges, s melynek neve ma «bokor», másutt 
«kötés», ismét másutt «felekezeti). így a «pis-

| cina»-t általában halastónak vették eddig s akadt, 
a ki az árpádkori mesterséges halastavak számát 
3—4 ezerre teszi. Holott a piscina nem mindig 

; halastó, hanem halászó hely, halászó eszköz is: 
j tanya, a hol a folyamok alkalmas partján az 

öreg hálót kivonni szokás, végre a folyókban 
kerítéssel rekesztett és terelő halfogók, az egész 
folyót egyik partjától a másikig elzáró sövény -
fonású vész a czége, a füles varsa, szóval a hely
hez kötött, tehát királyi adomány tárgyát képez
hető halfogók. Néha ezeket is piscina, clausura, 
captura, lacuna, laquem névvel nevezik a régi 
okmányok s így lesz teljesen megérthetővé az a 
nagy szám, mely halastó értelemben véve nehe
zen volna megfogható. 

A magyar okiratos történetnek a könyvben 
bemutatott fölötte érdekes anyagát lehetetlen e 
helyen bővebben ismertetnünk. Hermán nagy 
szorgalommal gyűjtötte egybe a mindenesetre 
jelentékenyen szaporítható anyagot s az adomá
nyokra, a halfogásra, a halászeszközökre, a halak 
áraira stb. vonatkozó adatokat megtoldotta a 
halak elkészítésére vonatkozó részszel is, s fölötte 



252 
érdekes mutatványokat közöl regi szakácskönyv- j 
irodalmunkról. Bethlen Gábor elveszett szakács- ! 
könyvének egy fönmaradt kivonatos másolat-
töredéke, Galgóczi István «Szakaczitudoman»-a, | 
Készei János uramnak a «Meinezi Elector feö-
szakácsai) nyomán Bornemisza Anna számára 
készült munkája, s a nyomtatásban is megjelent 
régi szakácskönyvekből vett mutatványok igen 
élvezetes olvasmányt kinálnak kivált derék ma
gyar házi asszonyainknak, kik ezekből nieggyő- < 
ződhetnek, minő inyenczek voltak ősapáik s mily 
művészek a tűzhely körül ősanyáik, kik a hala
kat nem kevesebb, mint kétszáz és ötvenféle j 
módon tudták elkészíteni és tálalni. 

A magyar népies halászatot ősi formáival rész- ! 
ben ismertettük már, midőn test vérlapunkban, a 
Politikai Újdonságok « Magyar Gazdája »-ban 
képben is bemutattuk a rekesztő halászat for
máit, a székely czégét, a magyar czégét, a czigány 
czégét, a magyar vejszét a kürtövei, a beregi 
vejszét, a rácz vejszét, a füles varsát. A ősré
gészeti és néprajzi vonatkozású magyar halász
szerszámok rokonsága be van mutatva a háló-
ós fenekhorog-súlyokban, az átlyukasztott, meg
kopott súlyzó-kövekben, melyeknek sokáig nem 
ismerték rendeltetését, míg a nálunk ma is 
divó népies halászat egyszerűen megmagyarázza; 
a jégen korcsolya gyanánt használt u. n. kecze-
csontok, a különböző alakulásu horgok és tu-
zsérok— a hal szigonyra fűzéséhez való fa- csont-, 
bronz- vagy vastűk, — az ágasbogas s mestersé
gesen sulyzott fatövekből készült fentők, melyek 
a folyam medrén végig húzva, az ott elhelyezett 
fenékhorgok inába kapaszkodnak s azt fölszedik, 
magok a kövekkel sulyzott s hosszú inra fűzött 
fenékhorgok, melyeket a halász a folyó mé
lyébe vet; a szigonyoknak különféle nemei s 
azoknak a nyélhez való különböző erősítési 
módjai; a sokfele nádvágók, a gyalóczka, a ka-
szur, a nyesellő, s maguk a ladikok. Mindezek
nek a magyar halászatban ma is divó eszközök
nek szerkezete sokszor meglepöleg hasonló, sőt 
azonos a czölöpépítés, aTíŐ, a bronz korabeli ha
lászeszközökkel. 

Három eszközt e helyen külön is kiemelünk. 
Egyik a köröstarcsai halzsirfölözö kanál, melyet 
e hely halásznépe ősi soron a hasított hal beléből 
kifőzött zsir leszedésére használ. A kanál maga 
egy békateknö, a nyele pedig egy behasított 
fácska. E kanál önkénytelenül eszünkbe juttatja 
az őskori kagylótelepeken gyakran talált lyukasz
tott kagylófeleket, melyek mindenféle magyará
zatra adtak okot. Itt a megfejtésük. 

Másik a pöndörháló. A Kaspi-tenger persa 
halászai használják az itt ábrán is bemutatott 
vető hálót, az apostolok amphiblestronját, mely, 
ha tartó kötelénél fogva felemeljük, úgy esik 
össze, mint a bezárt esernyő, sőt összecsappan, 
mert a belső inán sorosan álló ólomgolyók (I) 
gyorsan összesietnek. Pöndörítve dobja a vízre a 
halász. Balkeze csuklójára hurkolja a tartóköte
let, aztán balvállára veti a hálót, mint valami 
köpönyeget; az ólmos inat egy helyen a fogaival 
ragadja meg, sokkal alább ismét jobb kezével s . 
ekkor a hálót ügyesen röpítve, sarkon fordul s a 
levegőben szét terülő hálót a víz felé löki. Sza
kasztott így bánik a pöndör- vagy rokolyaháló
val a magyar parti halász. 

A harmadik, néprajzi tekintetben szerfölött 
érdekes halász-szerszám a harcsa fogására való. 
Ezt a Volga s nálunk a Tisza-Duna halászai hasz
nálják. Hangfestő neve: kiittyogató, buttyogató, 
arról a hangról, melyeta halász kicsal vele s mely 
a béka «kuty-kuty» vagy «ung» hangját csalódá
sig híven utánozza. 

A mikor a nyári esőzések a folyókat megda
gasztják, esöndes éjszakán kiszáll a halász lélek-
vesztŐjén a folyóra, olyan helyre, a hol a harcsa 
szeret megfeküdni; előveszi kettős horgát, melyen 
derék ólomsúlyok vannak, eleven kecskebékát 
tűz reája s lebocsátja a mélységbe. Azután elő
veszi a kuttyogatót s a talpával sajátságosan bele
vág a vizbe, a mire egy locscsanás és egy «kutty»-
szerü hang hallható. 

Az előbbi úgy hangzik, mint a mikor a meg
riadt béka a vizbe czuppan, az utóbbi úgy 
mint mikor a dugót a palaczkból kihúzzák. E két 
hang oda csalja a harcsát, mely a fölszín felé 
tartva, beleütödik a horog inába, melyet az ele
ven béka ide-oda rángat. A harcsa nekikap, le
nyeli a békát és rajtaveszt. Ez a kuttyogatás. 

* 

A magyar halászszerszám anyaga, berendezése 
és a vele való élés szerint tizenkét csoportra osz-
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lik, u. m.: 1. rekesztő, 2. kerítő', 3. emelő, 4. hajtó, 
5. állító, 6. kereső, 7. vető, 8. tapogató, 9. hurok
vető, 10. szigonyos halászatra, 11. horgászatra 
és 12 jeges halászatra, melyek ismét alcsopor
tokra oszlanak. 

E halászatnemek mindenik csoportját tüzete
sen ismerteti Hermán Ottó könyve, minden szer
számaival és fogásaival s az ismertetés során élet
eleven színnel festi ki egy-egy ismeretesebb hazai 
halászhely vagy vidék életét. A rekesztő halászat
nak azt a némát, a hol egy vízfolyást másfelé 
terelnek s a szárazon maradt mederből a halat 
egyszerűen kiszedik, gyáva s törvény által is el
tiltandó, mert halpusztító eljárásnak mondja. 
Annál több kedvteléssel időz a varsák különböző 
vidékeken dívó formáinak ismertetésénél. A kerítő 
halászatnál apróra ismerteti a nagyobb vizeken 
használt«öreg hálót», az apostolok * szagéné*-]i,t, 
melyről valóságos stúdiumot találunk könyvé
ben, a hol apróra elsorolja nem csak a háló, 
hanem a hozzá tartozó bárka, ladik, s néhány 

I tuczat egyéb szerszám minden alkatrészét, egész 
! az ivó napokig s a kötelek meghosszabbítására 

szolgáló «halászcsat» kötése módjáig, a nagy 
í halak fogásához használt, ma már ritka vágó 

horogig s a bográcsig, melyben a paprikás halat 
főzi a halász. Külön ismerteti a hegyes orrú 

I kecsege fogására használt kerítő hálót, s mely 
voltaképen hármas fonadékú, levén erősebb fo
nálból két nagyszemű s e kettő között egy fino
mabb fonalból készült kis szemtí hálója (mester
szóval: inléhés). A kecsege a háló közé kerülve, 
menekülni iparkodik s orrával neki megy az in-
léhésnek, mely enged s azzal készti a halát, hogy 
még inkább furakodjék. Az inléhés, finomságá
nál fogva, mindinkább enged s a külső, u. n. 
tükörháló nagy szemén is kitolul s az inléhésből 
valóságos zacskót készít. Mihelyt a kecsege any-
nyira kitolta az inléhést, hogy hónaljszárnya a 
zacskóban marad: már el van fogva, mert vissza 
felé már nem szabadulhat, mint azt az egyik ábra 
mutatja, hol K a kecsege, I a zacskószerűen ki
tolult inléhés, F a tükörháló. 

Az olyan kerítő hálót, melynek közepén zacskó, 
u. n. káta van, gyalom-nak nevezik, mely a vizek 
közepén használatos, míg az említett üreghálóval 
a partra vonszolják ki a halat. 

Az emelő halászatról szóló részben megismer
kedünk az itt használt hálók sokféle nemeivel: 
a viliing- vagy billinghálóval, a táplival, az olló
hálóval, a négy kávás meritővel, az ághegyháló-
val, a voltaképi emelő hálóval, míg a hajtó halá
szatnál a farkashálót találjuk a szurboló rúddal, 
aztán a bokor-, a bölcső, a leshálót, a turbukhálót 
stb. Az áZ/ííó-halászatnál a ni ét-, amarázsa-, az 
eresztő- hálót, a kereső halászatnál a különféle 
keczéket, vezető, kaparó és varsahálókat s az 
azokkal való bánást ismerjük meg. 

Következik aztán a vetőháló, a már említett 
amphiblestron; a tapogató vagy borító halászat
nál az ősi magyar, az ecsedi lápi,Ja kávás, a szeged
vidéki, a velenczei tónál divó, a festővidéki stb. 
tapogatót, melyekkel, mint valamely fenék nél
küli kosárral, a halat — sekély vízben — leborít
ják s fölülről kiszedik. A hurokvető halászat in
kább játék s abban áll, hogy a rúdra erősített 
kötélhurkot ügyesen a megfekvő csuka feje tövére 
úsztassák s ha az a kopótyú tájára jutott, meg
rántsák s a halat kivegyék. Ha a csuka egyszer 
megfeküdt, húszszor-harminczszor lehet a hurok
kal elhibázni a nélkül, hogy megriadna. 

A szigonyos halászat tüzetesen van ismertetve 
különböző nemeivel és szerszámaival, melyek 
mind a helyi viszonyokhoz alkalmazvák. Mi itt 
csak a mind ritkábbá váló s a nagy hallal aprán
kint ki is pusztuló régi tiszai szigonyost mutatjuk 
be, a ki kinézi, hogy mikor a könnyű szellő a víz 
szinét fodorítja, hol van a «limány», vagyis az a 
piczi hely, a hol a víz tükörsima s a hol aztán 
biztosra veszi, hogy ott egy megfekvő nagy har
csa feje nyugszik. Oda evez ós szigonyát a limány 
kellő közepébe böki s ha jól talált, alája nyúl a 
vágóhoroggal s akkor a szabadulni nem tudó ha
lat ladikjába emeli. Az. itt bemutatott kép Tápé 
régi szigonyosát ábrázolja, a ki egy négymázsás 
harcsával, a vizek alattomos, falánk rablójával 
vette föl a küzdelmet, úgy látszik, diadalmasan. 

A forraszainak nálunk három csoportja van: 
a kosztos horgászat, a nyélre erősített hurokkal, 
a karózó vagy kikötő horgászat, melynél az em
ber parti szilárd tárgyhoz köti a horog vagy hor
gok mát és a fenékhorgászat, a hol az in súlyzó
hoz van kötve s úgy dobja a halász a víz fene
kére, hogy aztán a fentővel kiemelje. Mind a 
három igen érdekesen van tárgyalva. 
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Ezúttal a horgászat legősibbnek látszó ne
mét, a czigányhorgászatot mutatjuk be. A czi
gány erős madzagot szerez s ha ehhez még egy 
vékony kis rézdrótra is szert tehet (hogy a csuka 
el ne haraphassa), akkor biztosra megyén. De ha 
nincs, úgy is jó. Aztán fölkeresi az apró halak 
sütkérező helyét, megkerüli s ügyesebben a 
macskánál kimarkol egyet a gyanútlanok közül, 
gödröt kapar, tele meríti, a halat belebocsátja, 
aztán a vadrózsa tüskéjéből olyan horgot farag, 
minőt a mellékelt ábra mutat s azt úgy köti 
az eleven kis hal hasa alá, mint egy má
sik ábrán látható. Ezt a nagy furfangot aztán 
beereszti a vizbe s minthogy a kis hal sértetlen: 
elél, úszkál napestig, mind addig, míg valami 
éhes csuka be nem kapja. Hogy a czigány ki
várja, az bizonyos. 

A jeges halászat, melynek ismét kétféle alneme 
van, a legnevezetesebbek egyike s legjobban bizo
nyít a magyar halász éles elméje mellett. Ava
tatlan ember alig képzelheti el, hogyan lehet a 
jég alatt egy százölet is meghaladó kerítő háló
val dolgozni, mint a Balatonon szokás s ha a 
szerencse beüt, egyetlen húzásra 32 mázsa süllőt, 
18 mázsa fogast és 61 mázsa keszeget fogni ki, a 
minek valóságáról egy pör űatai tanúskodnak. 

Hermán Ottó könyvének első kötetét a magyar 
halászéletből vett rajzok egész gazdag sorozata 
rekeszti be. A szerző bemutatja a magyar halász
embert, a tihanyi halászatot érdekes halásztör
vényeivel (melyek artikulusai között ilyenek 
is találtatnak: «Ha az kormányos bekerít, 
mikor egy szál kötél elmegy, akkor Uram Jézus 
Légy velünk, adj Jó Szerencsét, ments meg min-

; den veszedelemtől")), a balatoni «Látott halat», 
Rév-Komárom halászéletét, a pákásztanyát, a 
mindinkább ritkuló csikaszt, a szigonyost, a pön-

; döröst, a kullogót, a «Zsidó-utcza» táját, a kis 
halászt, halebédet, a háló-állítást, a székely 
halászokat stb. mind oly vonzóan, elevenen irt 
képekben, hogy szinte halászni látjuk magunk 
előtt, a mint arról olvasóink a lapunk múlt szá
mában közölt mutatványokból is meggyőződ
hettek. 

A könyv második kötetében találjuk a magyar
országi halaknak ismertetését és pedig a hal 
helyét a tudományban, a természet háztartásá
ban, a hol ellenségeit, szervezetét, a magyar édes
vizekben élő halak rendszeres lajstromát, elter
jedési viszonyaikat, rendszeres áttekintésüket s az 
egyes fajok körülményes leírását és pedig 69 
magyar édesvízi halét, melyek között nem egy 
akad olyan, melynek erőszakosan készült neve itt 
nyer helyreigazítást a magyar nép ajkaűól vett 
elnevezéssel, valamint olyan is, mely eddig vagy 
nem, vagy rosszul, vagy egyébnek volt leh-va, 
mint a mi. 

Nyelvészetileg igen becses része e könyvnek, 
igazi szókincs, az a mesterszótár, mely előbb a 
magyarországi halak tudományos latm neve után 
adja a megfelelő magyar elnevezéseket, s néha 
tuczatot haladó synonimjaikat, a szepességi és 
erdélyi német, majd a szláv és az oláh halneve
ket; aztán a halászatra vonatkozó összes mes
terszavakat, melyek gyűjteménye maga hetven
két sűrű nyomású kéthasábos lapot tölt be s 
melyek között közel 600 van olyan szó, melylyel 
ez alkalommal ismerkedik meg először az iroda
lom. Mind közvetlenül a nép ajkáról vett, tős
gyökeres eredeti magyar, vagy legalább annyira 
átrnagyarosított szók, hogy idegen eredetükre 
alig ismerni rá. 

A terjedelmes munkát a fölhasznált fontosabb 
irodalmi források kimutatása után részletes tárgy
mutató rekeszti be. 

A LADIK. 
— Hermán Ottó könyvéből. — 

Az ősrégészetben dívó közfölfogás szerint a 
legrégibb vízi járómű az egy fatörzsből tűzzel vájt, 
külseje szerint pedig köbaltával kiformált ladik, 
magyarán mondva «lélekvesztő »* volt. E fölfo
gást támogatják azok a lélekvesztő-roncsok, a 
melyek a svájczi tavak czölöp-építményeiből, más 
helyeken régi, ma már kiszáradt halashelyek 
tőzegrétegeiből kerültek napvilágra. 

A kőkorhoz számított, tengermelléken álló 
konyhahulladék-rétegekben oly halaknak marad
ványai is akadnak, a mely halak csak a sík ten
geren kaphatók, tehát parti halászattal ki nem 

* Nem régi szó; halász-ember nem él vele s alkal
masint a német «SeeIentránker» révén szakadt reánk. 
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4. ábra. Laposfaru ladik. 

teremthetők; s így föl kell tenni, hogy az östele-
pek lakói már oly járművekkel bírhattak, a me
lyeken a síktengerre kiszállhattak. 

Ezeknek alakjáról, szerkezetéről eddig tudo
másunk nincsen s azon az alapon, a melyet azok a 
bizonyos halak nyújtanak, csak létezésük fölte
vése jogosult. 

Ámde, ha a magyar népies halászat járómű
veit sorozatba állítjuk, kezdetlegesség tekinteté
ben nem a lélekvesztő, hanem a nádtutaj köve
teli magának az elsőbbséget. És ha a dolog ter
mészetét veszszük, nagyon csábít az a föltevés, 
hogy az első vizi járóművek nem kivájt ladikok, 
hanem tutajok voltak; mert hiszen sokkal egy
szerűbb sorozat a fa úszó voltát észrevenni, több 
fát guzszsal összekötni, mint a tűzzel való vájás, 
vagy akár az odvas fának döntése, mindkét vé
gén való befeneklése. 

A mit pedig a kezdetlegesség dolgában az 
Ecsedi láp éjszaki részének csikasz embere még 
a mai napon is mivel, az valóban teljesen őskori. 

Nem vesződik ö fasudarak összekötésével, 
nagy törzsek kivájásával, az odvasoknak dönté
sével és befeneklésével, hanem leghűségesebb 
nádvágó szerszámával, a kaszapengéből készült 
kaszurral, hirtelenében lekanyarít annyi nádat, 
hogy három jókora kéve teljék belőle, ezeket a 
mocsárfűzből csavart guzszsal megköti, két do
rong közé fogja, csúcsos végüket guzszsal össze
foglalja s készen van az ő vízi járómüve, melynek 
tisztes formáját az 1. ábra mutatja. 

Mire ez a jószág készen van, a csikasz toló-
rudat ragad a kezébe, bedönti a nádtutajt a 
vízbe, reá áll a vastag végére s vi.an tologatja a 
csikkasok ós lápkutak tájára. 

A mint láthatjuk, már ennek a kezdetleges 
járóműnek is megvan az orra és a fara — éles 
és tompa vége — és természetes, hogy a tologa
tásnál ennek is az orra jár elől. 

De még ennél is van kezdetlegesebb járómű 
az erdélyi részek egyik zugában, már az u. n. 
Mezőségen fekvő Apahida nádas és részben ingó-
lápos taván, a hol egyszerűen az ingólápnak egy 
leszelt darabja szolgál a vejszés kárászhalász járó
műve gyanánt. 

Ezek után áttérhetünk a lélekvesztők legfőbb 
magyar alakjaira, a melyek kétfélék. 

Az egyik törzsalak a Balaton «bödönhajója», 
mely mindig tűzzel is van vájva; a másik a 
folyókon divó «csónyik». 

A Balaton bödönhajója kétféle s mind a két 
alakja tölgyfából való; keresztmetszete szerint 
vastag körtealakú, orra hegyes, magasra felálló. 

Az egyszerűbb az, a melyet a 2. ábra tüntet 
föl. Ez magyarán mondva suta, mert a fara el
kerekített; hossza 3 m. — egy, legfölebb két 
embernek való; a balatoni kishalász szerszámja, 
melynek egyetlen példányát csak Siófokon láttam. 
Repedező orrát ekkoron még pléh védte, illetőleg 
pléh akadályozta a víz benyomulását. Van első 
és hátulsó tatja és húzószöge. 

A második alak a bödönhajó kiálló orral és 
vágó farral, mely sok esetben szintén felkunko
rodik s ekkor ez a nevezetes járómű nagyon em
lékeztet a tengermellék régi «mentő hajóira», a 
melyek alma-szelethez hasonlítottak, hogy soha I 
föl ne borúihassanak (3. ábra). 

Ez 4 méteren túljár, négy halászt szerszámos
tól elbír s mély járása, szövetkezve a halászok 
ügyességével, mely valóban bámulatos, csendes 
vagy csak lengedező vizén megóvja a fölboru
lástól. 

Igen ám; de az u. n. nagy szerszám, t. i. az 
öreghálóval való halászat, kivált kissé habos 
vízen, egy hödönnel nem végezhető, mert leg
alább is nyolcz ember kell hozzá, ki egy bödönbe 
nem fér el; azonkívül tér is kell az öregháló ! 

elhelyezésére, fágyására. 
Ezen úgy segítenek a bödönösök, hogy két 

hajót kötnek össze s ehhez képest van a hajó 

1. ábra. Nád-tutaj. 

felvasalva, a mint következik, természetesen az 
orrán kezdve: t tatyvas, mely a bödön orrát az 
elrepedéstől óvja; k, k az első és második kötés
vas, a melynél fogva két bödön összeköthető; 
sz a húzószeg, a melybe az evezőt beakasztják, 
rendszerint három; h a habvető, egy rámás al
kotmány, mely a habot visszaveti, mert megjegy
zendő, hogy a bödön hasas volta mellett hab
vető nélkül a víz igen könnyen benyomulhatna. 

Ez a «magyar tengeri) ősi vízi járómüve, mely 
manapság már letűnő félben van, hogy helyébe 
a lapos fenekű hajó állhasson. 

A folyókon divó lélekvesztők keresztmetszet 
szerint nyilt félkörüek s vagy lapos far mellett 
csúcsos orrúak, vagy olyanok, hogy faruk, orruk 
egyformán éles. 

A lapos farú lélekvesztők között kiváló figyel
met érdemel a Körös-Tarcsán és a Berettyón is 
divó, melyet a 4. ábra ábra állít elénk, mely meg
üti az 5 m-t is s négy embernek való. Orrát és 
farát tat erősíti s van rendesen négy kilincse (F), 
mely arra való, hogy keczézés alkalmával vala
mennyi evedző a cziklend (cziklony), csikló vagy 
kallószíjba akasztható legyen, a mint azt az ábrán 
a fartól számított első kilincsen láthatjuk is. 

Az ötödik ábra a szegedi lélekvesztőt ábrázolja, 
melynek közszájon forgó neve «csónyik». Ez 
előre-hátra egyformán szolgál s kilincs helyett 
húzó vánkossal, kolomppal, vagy kallantyúval 
van ellátva, hogy az evedző gúzsba vethető 
legyen. 

Á midőn ide teszszük, hogy a régi balatoni 
bödön vajasánál — akárcsak az őskorban — a tűz 
is közreműködött, érdekességénél fogva ide iktat
juk még azt az arany lélekvesztőt, kissé bús ar-
czú halászával együtt, mely egy régi szilágysom
lyói arany lánczon ékeskedik s a melynek bi
zonyos rokonságát a Körös és Berettyó mai 
laposfaru lélekvesztőjével tagadni alig lehet. 

KRISZTUS KÉPEI 
A kereszténység nagy és fenséges ünnepem, 

melyek a vüág megváltójának halálát, eltemet
tetését és diadalmas feltámadását jelképezik, 
minden évben megelevenül lelkünkben annak 
képe, ki mindnyájunkért szenvedett, s kinek 
megdicsőülése az emberiség örök eszményei
nek jelenti megvalósulását. Erkölcsi fogalmaink 
a keresztény hit e magasztos alakjáról meg
lehetősen ugyanazonosok, nem ugy az érzéki 
benyomás, melyben képzeletünk előtt testet ölt. 
A Krisztus-ábrázolások története bő anyagú feje
zete a vallásos eszmék történetének, s egyező 
hagyományaiban ugy, mint eltérő változataiban 
felette tanulságos. De különösen fontos legelső 
sorban annak megállapítása is, hogy a Krisztus-
arczok számtalan meglevő tipuszai közül melyik 
a valódi, hű és hiteles leszármazásu. 

3. ábra. Felvasalt bödönhajó. 

Krisztus idejében tudvalevőleg a babona szám
űzött a zsidók közt minden ábrázoló művészetet, 
ugy, hogy egy zsidó sem merte volna arczképi'cs-
tésre adni magát, nehogy a második parancsot 
megszegje. Az ábrázoló művészetek merőben po
gány kezekben voltak, már pedig a görög képző
művészetnek kevés keresni valója volt a római 
birodalom egy kicsiny syriai tartományában. 
Krisztus első arczmásai valószínűleg egyik
másik tanítványától eredhettek s mivel azok, kik 
szerették őt, óhajthatták érzékeik előtt is meg
örökíteni hasonmását, tehát az előítélettől men
tesebb gnostikusok kezdetleges művészetökkel 
újra meg újra kiformálgattak valamely előttök 
ismert, de ma már ismeretlen tipuszt. 

Annyi bizonyos, hogy már a kereszténység ős 
idejében közkézen forogtak különböző s egymás
tól néha nagyon is eltérő másolatok az ázsiai s 
afrikai keleti egyházakban. Ily példányok legelső 
említését Tertulliannál találjuk (szül. Kr. u. 
160.), ki Krisztusnak egy képét úgy bírálja meg, 
mint nem találót, hasonlótlant. Ebből az követ
kezik, hogy tehát kellett egy hasonlatosnak is lé
teznie. Az első egyházi történetíró, Eusebius is 
ily képek nagy számáról tesz említést 340-ben, 
melyek közül némelyek igen régiek, s eredetökre 
nézve csodálatos hagyományokkal vannak kap
csolatban. A következő században Augusztinus 
beszél ismét e képek számtalan változatairól s 
némelyeket szintén régiekül jelöl ki. 

A Krisztus-ábrázolások legrégibb példányai
ról két legenda szól különösen. Az egyik az 
«Abgarus» vagy «Edessa»-képre van vonat
kozással, melynek legrégibb másolata most a 
genuai St.-Bartolomeo egyház tulajdona. A 
legenda egyidejű lehet az apocryph könyvek 
keletkezésével, melyek egyikében egy levél van 
közölve, a melyet Abgarus irt volna Krisztushoz, 
felajánlván neki a mesopotamiai Antiochia egy 
kis tartományának, Edessának vendégszeretetét. 
Abgar TJchamo, a «fekete», vagy mint az örmény 
történetírók nevezik: Apkár, beteg levén, Anan 
vagy Ananiás nevű kamarását, ki egyszersmind 
művész is volt, küldte el levelével Jézushoz, ki
nek csodatevő gyógyításairól már hallott volt. 
Meghívta Jézust, hogy jöjjön és gyógyítsa meg, 
vagy ha nem jöhetne Edessába, legalább engedje 
meg követének, hogy arczképét vigye vissza 
királyi urának. Jézus azt válaszolta a küldöttnek, 
hogy nem utazhatik oly messzire, de levelet irt 
Abgarusnak, melyben megköszöni ajánlatát. 
Ananiásnak engedélyt adott ügyessége megkisér-
tésére, de minden igyekezete hiába való volt, 
hogy Krisztus arczképét lefesse. Az arcz egyik 
perczben sem hasonlított az előbbihez, minden 
tekintetre megváltozott, és sugárzó ragyogásával 
megkápráztatta a művészt. Krisztus most egy 
törülközőt vagy kendőt kért, s megmosva arczát, 
a kendőbe törlé s úgy adta át Ananiásnak, rajta 
arczának tökéletes másával, abban a természetes 
színben, melyet annak nem sikerült visszaadni. 

A legenda további folyama számos kalandos 
és csodás eseményről ad számot, melyeknek elő
idézője a kép volt Edessába vivő útjában, mig 
végre Abgarus kezeihez érkezett, ki a «szent 
arcznak» első látására felgyógyult. Egyik képünk 
ennek a nevezetes ereklyének a másolata; való
színűleg ennek eredetije volt a Tertullián által 
ismert, a melyre Eusebius és más régi egyház
atyák is czéloznak, s mely a negyedik századig 
Edessában őriztetett. Számot tevő kutatók hiszik 
ma is, hogy ez az eredeti tipusz, vagy mint a né
metek nevezik: a *prospografia». 

BeiskitU azt mondja, hogy a legrégibb görög 
pénzeken is, melyekről alább szólunk, az "Abga
rus »-példányról van véve Krisztus képe. Dr. 
Glückselig pedig, Prágából, negyven évi szakadat
lan kutatás után Európában és Ázsiában annak 
a véleménynek ád kifejezést, hogy sikerült egy 
valódi és hű Krisztus-ideált szerkesztenie ekklek-
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tikus utón, az edessai tipusznak más regi ké
pekkel és hagyományokkal való egybeveté
séből. 

A másik legenda Krisztusnak ismét egy cso
dás keletkezésű «achierotypikus» — azaz kéz 
nélkül tcatctt kepéről szól, s ez az úgynevezett 
«Veronica», a katholikus egyháznak szentség 
gyanánt tisztelt fökincse, mely a római Szent 
Péter templomában külön szentélyt, vagy erek
lyetartó kápolnát foglal el. 

A hagyomány szerint Krisztus, útban a Gol-
gotha felé, a «via Dolorosán» keresztje súlya 
alatt roskadozva, épen azon nő lakása előtt ro
gyott össze, kit előbb súlyos betegségéből felgyó
gyított, s kinek neve Veronika, TOgy Berenice. 
Ez látva az Üdvözítőt, részvétre gerjedt s átnyúj
totta fátylát, \&gysndariiimjút, hogy letörülje 
vérrel, porral és izzadtsággal borított arczát. 
Krisztus elfogadta a nyújtott kendőt s hálája 
jeléül rajta hagyta «felséges arczát, kínja és 
szenvedései minden siralmával". Ezt a jelenetet 
jelképezi a katholikus passzióknál a hatodik stá-
czió. Az egyházi irodalom gyakran tesz említést 
a századok folyamán e legendáról s egy régi 
vatikáni kézirat: «Alveris Roma in ogni stato», 
azt is felemlíti, hogy Kómába Tiberius császár 
követei vitték el az esemény hírét, a kik azért 
mentek Jeruzsálembe, hogy hívják el Krisztust, 
gyógyítna ki Tiberiust nagy betegségéből. De mire 
megérkeztek, az Üdvözítő már keresztre volt fe
szítve ; hallván azonban Veronikáról, s a birto
kában levő szent képről, kérték, hogy menjen 
velők Rómába. Veronika elment ós Tiberius rög
tön meggyógyult a «szent arcz» láttára. Tiberius 
e csoda hatása alatt a római pantheonban akarta 
Krisztust tisztelet tárgyává tenni, de a szenátus 
vonakodott helyet adni egy embernek istenei 
közt. A kép, melyet közlünk, a Szent Péter 
templomában levő eredeti másolata, mely kánoni 
pecséttel ós bizonyítványnyal van hitelesítve. 
Felirata ez: «Urunk Jézus Krisztus szent arczá-
nak igaz mása, mely vallásos tisztelettel őrizte
tik a római Szent Péter templomában, a Vati
kánban. » 

Kétségen kívül igen régi kép ez is s az idő és 
pusztulás oly nyomokat hagytak hátra rajta, hogy 
már aüg hogy kivehető. Fekete táblán függ, gaz
dag arany, ezüst és drágaköves keretben, kris
tály-lappal fedve. Hasonló példány azonban, 
melyek mind eredetiségre tartanak igényt, több 
is van Európában, valamint hogy az Ábgarus-
legenda is összezavartatik a Veronika-legen
dával. 

Az Abgarus ós a Veronika-féle tipuszok nem
csak a keleti és nyugati egyház versengését képvise
lik, hanem a régi egyházatyák eltérő eszményeit 
is visszatükrözik a Krisztusi arcz felfogásában. 
Egyrész — a keleti és afrikai egyházfők—Ézsaiás 
ötvenharmadik fejezetére támaszkodtak, mely 
azt mondja, hogy: «nem vala néki formája, se 
ékessége, nézénk ö reá, és nem vala kívánatos áb
rázatja.* Jusztiniánus vértanú, alexandriai Ke
lemen, Tertullián, Oiigenes és szent Cyrill 
ehhez a felfogáshoz csatlakoztak, mely általáno
san el lett fogadva a keleti egyházban, bár Da-
mascusi János és nyssai Gergely szembe szállot
tak vele. A gnostikus és bizánczi eszmény ennek 
a felfogásnak volt kifolyása. Ugyanilyen eltérő 
nézetei voltak különben a zsidóknak is az eljö
vendő Messiásról szentkönyveik alapján. A «Tal
mud Sanhedrim» azt állította, hogy szépség nél
küli, sőt bélpoklos lesz, míg Abarbanel szerint a 
prófécziák Dávid királyi szépségének ifjúi sarját 
Ígérték. 

Viszont a nyugati egyházatyák a negyvenötö
dik zsoltárra hivatkozva, Krisztust «minden em
berek fiainál szebbnek,» «tízezrek közt elsőnek» 
hirdették s azért rokonszenveztek némely régi festő 
Apollószerü felfogásának, hagyományos klasz-
szikai tipuszának ideális szépségével. Ezen a ré
szen voltak: Chrysostom, Ambrosius, Augustinus 
és Jeromos, a keleti atyák közül nyssai Gergely-
lyel és damascusi Szent Jánossal, 

Eusebius egyháztörténetében, 340-ben leir egy 
szobrot, melyet Paneasban, vagy Caesarea Phi-
lippiben látott. «Azt mondják, így ír,hogy azaz 
asszony, kinek vérfolyása volt, s kit az evangé
listák említenek, e helyen született, s házát még 
ma in mutogatják a városban, Üdvözítőnk rajta 
elkövetett irgalmasságának csodálatos emlékei
vel. Háza kapujánál, egy emelkedett kövön réz-
asszony-alak van, térden állva, s kérőleg kiter
jesztett kezekkel. Szemben vele egy más alak 
szintén rézből, palástba burkolva s az asszonynak 
nyújtva kezét. Ez a szobor, mondják, jézus 

| Krisztus szobra s máig fenniaradt, úgy hogy 
magunk is láttuk a városban.» 

Sokat vitatkoztak azóta ama már elveszett 
pancasi ereklyéről, de az egyházi irók több 
helye bizonyítja, hogy a maga idejében jól ismer
ték s egy rV". századbeli sarkophag ugyanazon 
jelenetet mutatja. Kicsiny réz-szobrocskák s 
Krisztus mellképével ellátott érmek, zsidó vagy 
görög feliratokkal, sűrűn fordultak különben elő 
az első századokban. Mindannyit gnostikus ere-
detüeknek hiszik, az első, második és harmadik 
századból, s valószínűleg amuletteknek használ-

! ták. Egy kitűnő szaktekintély, Hottinger azt véli, 
í hogy ezeket aranyból s ezüstből is készítették, és 

zsidó feliratokkal a zsidó megtóröknek adták. 
Képünk egy ilyent mutat, melyet a múlt század
ban ástak ki Walesben, s jelenleg az oxfordi 

| múzeum bh-tokában van. A rajta levő zsidó föl-
! irat értelme ez: «A Messiás uralkodott. Béké-
! ben jőve el, s az ember világosságává letten él.» 
' Egy más példányt Wagenseiln mutat be órmé-

szeti könyvében, mely szerinte az első századból 
ered. Ennek, melyet szintén közlünk, zsidó szö
vege így szól: «Nazarethi Jézus, Messiás, Isten 
ember egyben.» 

De készültek görög feliratuak is, valószínűleg 
görög megtérök részére, részint ily felirattal: 

! «Jézus Krisztus, királyok királya», s állítólag a 
második vagy harmadik századból, részint pedig 
egyszerű «Emmanuel» felirattal, az ötödik szá
zadból. Egy negyedik változat az ujabb keletű s 
latin feliratú aSalvator mundis»-érem, mely
nek itt bemutatott példánya a British Múzeum 
hires King-féle gyűjteményének egyik disze. 

A monumentális festészet Krisztus-ábrázolá
sának első történeti nyomait a Domitilla-féle ka
takombák falképeiben fedezzük föl, melyet hibá
san tulajdonítanak Szt. Calixtusnak is. A temető, 
melyben ez a festmény találtatott, Krisztus után 
200-ból ered, midőn az első keresztények oda 
rejtőztek az üldözés elől. E katakombákat Da-
masus pápa zárta el 365-ben. A festmény több 
tekintetben érdekes és eltér a későbei művészet 
jelvies felfogásától. Dicsfény, vagy glória nincs 
Krisztus feje körül s ruhátlansága is korábbi 
időszakra vall. Csaknem arczképszerü határo
zottság látszik rajta, mely valamely ismert min
tának szem előtt tartásából eredhet. Kifejezése 
méltóságos és közvetlen, de kegyes ós jóakaró, 
a kire az emberek imádattal nézhetnek. 

E katakombák egyéb falképei közül még egy 
mást is kiválasztunk, mely érdekes azért, mivel 
kétségtelenné teszi, hogy Krisztus mozaik-képei 
már a negyedik században is ismertek voltak. 
Ez egy életnagyságú mozaik-utánzat, mely most 
a Vatikán múzeumában foglalt helyet. Termé
szetes színű arczél, teljesen hagyományos voná
sokkal, de dicskör nélkül, s a mi felette ritka, 
zöld ruhában. Az arcz maga kissé zsidós, de 
görög vonásokkal vegyítve. Kifejezése komoly, 
megnyerő, csak a száj igen érzéki a maga husos-
ságában. Pcrret, e nagy franczia szaktekintély 
a katakombák régészetében, e művet a negyedik 
századra teszi. 

Gyakori feltüntetése Krisztusnak ez időből, a 
mint vértanukat koszorúz, vagy az uj-szövet ég
ben említett csodatételeket hajtja végre. Szent
ségtartó üvegedények, üvegbe foglalt aranyzott 
mintákkal, szintén nagy számmal találtattak a 
katakombák fülkéiben, melyek mindenike egy-
egy hullát tartalmazott, rendesen kőlappal le
zárva. Néha az üvegeket sértetlenül találták meg 
a csontvázak között, épen úgy, a mint ünne
pélyesen elhelyezték a régi századokban. Majd 
pedig a vakolatba voltak beágyalva, melyekbe a 
holtakat gyakran fektették, egy a fej, másik a láb 
felől. Rendszerint patenák, azaz kehely-tányérok 
voltak, vagy kelyhek az áldozati borral, vagy 
palaczkok, melyek a vértanuk véreit tartalmaz
ták. De mindeniken arany festések és üvegbe al
kalmazott feliratok voltak, s még ma is szépek, 
bár az üveg elhomályosult és töredezett. Krisztus 
képe itt nem ritkán szakáltalan, ifjúi Apollo-
tipusz. De gyakran a rendes nazarethi tipusz, 
hosszú hajjal és teljes szakállal. Egy képen is 
bemutatott, s nyakba akasztásra szánt tessera 
vagy üveg-amulet azért fontos, mert lerontja azt 
az elméletet, mintha Krisztus első kéjjei mind 
szakáltalanok és klasszikái jellegűek lettek volna. 
Ez amulet Róma mellett, Szent Ágnes temetőjé
ben, Eustychia sírjában találtatott, annak mellén, 
a hol valószínűleg életében viselte, s Krisztust 
ugy mutatja be, a mint az élet fájáról a gyümöl
csöt viszi. Hasonló ez ábrázolás a falképeken, 

I szobrokban gyakran előforduló jó pásztor alakjá

hoz is, mely Rumohr szerint a keresztény szobrá
szat első kimutatható nyoma, s ruházatban, styl-
ben szinten a klasszikái eszményt testesíti meg, 
mely gyakran volt hosszú göndör hajú, még sza
kái nélkül is. 

Mikor az első keresztény császár, Konstantin 
elfoglalta a trónt, az üldözött vallás is napvilágra 
jött a katakombákból s győzelmesen járta be a 
világot. Krisztus diadalra jutott hitének emblé
mái, minő a «Királyok királya*, díszítették a 
Konstantin és utódai alatt vert pénzeket; Krisz
tus képe látszik Justiniunm aranypénzén is a 
bizánczi eszmény styljóben. Erre vonatkozó ké
pünk Reiskius művéből van véve. Krisztus 
baljában az igazság könyve van, jobbja áldólag 

j emelkedik, ujjainak keleti módon való oly el
rendezésével, hogy a «Christos» görög betűit 
ábrázolja. 

Velenczében, Pisában, Flórenczben és Rómá
ban gyakran óriási méretű szép mozaikok talál
tak alkalmazást a legnagyobb bazilikák és szé
kesegyházak dómjaiban és apsisaiban, az ötödik 
századtól a kilenczedikig. Egyike a legszebbek
nek ezek közt a római St. Cosmo és Damiano 

' régi temploma apsisában trónoló kolosszális 
' Krisztus-kép. E felséges művet méltán tekintik 

a legszebb keresztény mozaiknak. A trónoló 
Krisztus alakja ülve van feltüntetve, térdén 
nyugtatott baljában könyvvel vagy irattekercs
csel, míg jobbja kiterjesztve, az ujjak keleties 
áldó helyzetben, s a harmadik ujj a hüvelyket 
érinti. Egy hasonlót a ravennai St. Apollinare 
Nuora egyház apsisáról, a hatodik századból, 
itt is bemutatunk. Ez is bizánczi tipusz. 

A Krisztus-arcz felfogásában Cimabueval áll 
I be csak jelentősebb fordulat a képzőművészeti 
'• előadás terén. 0 a régi görög peldányképeket 
i saját inspirácziójával is megnemesítve vette min-
; tául, s geniusával döntő befolyást gyakorolt nagy 

tanítványára, Giottora és iskolájára. Cimabue 
ábrázol először mély költői lendülettel siró an
gyalokat a keresztnél és sírnál, a bánat és rész
vét különböző kifejezéseivel, összekulcsolt kezek
kel, elfödött arczczal, vagy borzalommal fordulva 
el a jelenettől. 

Giotto a tizennegyedik század elején dolgozott 
s többször tüntet föl egész jeleneteket Krisztus 
földi életéből. A paduai Aréna Giotto-kápolná
jában, Flórenczben, Assisiben s a pisai Campo 
Santóban még láthatók Jézus életéből vett drá
mai jelenetei. Az ő Krisztus-eszménye is a bizán
czi tipusz a főbb vonásokban, valamint a Meg
váltó feje körül vont köralakú nimbuszban s a 
ruházat és díszítés részleteiben is. De az emel
kedett, átszellemült arcz szépsége, az alakok 
meglepő drámai csoportosítása s a tájképi rész
letek eszményi baja, mind korszakot jeleznek a 
festőművészet történetében. Az a falképe, melyet 
itt közlünk, a paduai Arénából való s Krisztus 
diadalmas bevonulását tünteti fel Jeruzsálembe. 
Bármily kezdetlegesnek látszassék is, rendkívüli 
alkotás a rajz egyszerűsége és közvetlensége 
tekintetében. Nem sok változatosság van benne, 
de a jelenet szabatosan és tömören van vissza
adva. A fákon guggoló alakok pálmaágakat tör
nek és szórnak Krisztus útja elé, a térdelők 
pedig ruháikat terítik az érkező király elé. Álta
lában Giotto Krisztusai rendesen profilok, bár 
vannak háromnegyed- és teljes arczczal is, mint 
a Feltámadás ós Pilátus előtti jelenetekben. 
Krisztus szakálla nála általán sötét és tömött, s 
a dicskör a szokásos bizánczi korong. Giottonál 
hatalmas már a haladás motívumokban és kivi
telben egyaránt. De a rajz nagyobb szabadságá
hoz s az eszményibb felfogáshoz Fra Angeiico-
nál, a fiesolei misztikus szerzetesnél még bizo
nyos mély vallásos bensőség is járul. Ő gyakran 
festett könnyek közt, térdelve, vallási rajongásban. 
Arczainak igazi földöntúli magasztosságot tudott 
kölcsönözni. 

Alakjai többnyire magasak, karcsúak, arczai 
hosszukások, keskenyek, de azzal a finomsággal 
dolgozva, mely miniatűr és másoló munkáját is 
jellemezte. 

A vallásos képzeletnek az emberi gondolkodás
sal való egyesülése nyomja rá Leonardo da Vinci 
müveire az egyéniség bélyegét. Hires «Utolsó 
vacsoráján, mely ma már csaknem elmosódott a 
milanói dominikánus-kolostor refektoriuma fa
lairól, a világ leghatalmasabb és legmegragadóbb 
ábrázolása. Képünk Da Vinci eredeti kartonja 
után készült metszet; a karton jelenleg a mila
nói .Bwa-palotában van. . 

Átfutva a képzőművészetek történetének több 
nagy nevén, csak aG'aracaa&realista családját em-
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lítjük még föl, kiknek művei koruk gondolkodás
módjának és érzetének hü kifejezői. Caracci An-
nibale szép Krisztus-arcza minden műbarát 
gyönyörűségét képezi s három századon át szám
talan ízben lön másolva. Metszetünk a drezdai 
mellképröl való, melynek óletteljes kifejezése, 
nagy élénk szemei, szép idomú szája és orra, s 
puha göndör haja és szakálla önkéntelen megra
gadják a nézőt. 

Nem szabad megfeledkeznünk e tanulmány 
során • a Tiberius császárról nevezett ábrázolások
ról sem, minthogy ezek a szent vagy smaragd-kép
pel kapcsolatban egy Bajuzet konstantinápolyi 
szultán ós VIII. Incze pápa közt felmerült törté
neti eseményre is vonatkozással vannak. 

Az ezek közül bemutatott egyik másolat 
az ismeretes váltságdíj történetének egy Euró
pában élő változatával függ össze. Az eredeti 
smaragd elveszett, s most csak másolat után is
meretes. Oly drágakövekből álló ajándékokkal, 
mint ez a «smaragd», gyakran szoktak kü
lönben a keleti császárok kedveskedni s a 
váltságdíj-história nem valószínűtlen, kivéve 
a Tiberius császár parancsára vonatkozó részt. 
De azért lehet, hogy egy ily eredet-ezím valódi
ságában vetett hit keltett akkora keresletet a 
másolatok után, hogy csakhamar cameokban, 
szőnyegekben és festményekben utánozták, Olasz-
Német-, Franczia- és Angolországban. Az arcz 
ezekben erős görög profil s a balváll annyira 
elörehajlik, hogy csaknem a hátat mutatja. Egy 
állítólag a smaragdról másolt hires bronzérem 
a British-múzeum King-íéle gyűjteményében 
Őriztetik, egy másik másolat egy szönyegképen 
található, mely valószínűleg a XV-dik századból 
ered s a következő beszőtt latin felirattal van 
ellátva: « Vera Salvatoris nostri effigiesadimita-
tionem imaginis smaragdó incisae jussa Tiberii 
Caesaris Quo Smaraqdo Postea Ex Thesauro 
Constantinopolitano Turcarum imperátor Inno-
centium Vili. Pont. Max. Rom. donavit pro 
redimendo fratre Christianis Captivo.v («Igaz 
hasonmása üdvözítőnknek, a Tiberius császár 
parancsából smaragdra vésett arczkép után 
másolva, mely smaragdot azután a törökök csá
szárja a konstantinápolyi kincstárból VIII. Incze 
pápának ajándékozott, a keresztények által fog
lyul ejtett fivére váltságául.») 

A régi németalföldi, flamand és német iskola 
művészei is Olaszországban téve tanulmányokat, 
onnan hozták magokkal az uralkodó irányokat. 
Előbb a középkori iskola bizánczi tipuszát ta
lálták, s azt adták vissza, de kevésbbé állván a 
hagyományok befolyása alatt, hamar megterem
tették saját nemzeties tipuszaikat is. Szabadabb j 
ós eredetibb lett a felfogás s a nemzeti ízlés oly j 
Krisztus-alakot követelt, mely a nép fogalmaival | 
legyen összeegyeztethető. Egyike az elsőknek, i 
kik a népies eszményt kifejteni segítettek, Hans I 
Memling volt, a 15-ik században hires erőteljes I 
rajzáról, kifejezése bájáról s remek színezéséről. ; 
* RedemptorMundi-ja, a, bizánczi tipusz befolyását 
mutatja az ő szabad művészi szellemére is. 
A styl és a külalak bizánczi, de a vonások ne
metek. Komoly és méltóságos, de köznain arcz. 
Érdekes példáját mutatják Rembrandt művei is 
a nemzeti befolyásnak Krisztus arezvonásai egyé-
nítésében. A Louvre-ban levő képe oly arcz, 
mely bátran németalföldinek illenék be: komoly, 
méltóságteljes és nemes, szelíd és vonzó kifeje- j 
zéssel a nemzeties vonásokon. 

Vandyck is gyakran festette Krisztust merész ' 
rajzzal és finom kidolgozással, ámbár rendsze
rint kissé keskeny, rideg és öreges arczczal. 
Rubens Krisztus-képei Európa minden muzeu- I 
mát megtöltik a számos csoportozatokkal, me- j 
lyeket foglalkoztat, de Krisztus-arczai sokkal ! 
változatosabbak, semhogy azt lehetne mondani, 
hogy határozott eszménye lett volna. 

Francziaországban nagy múltja van az egy
házi festészetnek, de mint modern mű Dela-
roclie Krisztusa a legnevezetesebb. Gyönyörű al
kotás ez; valódi franczia eszménykép. Ary 
Sehefernek határozott és nagyszabású felfogás 
nyilatkozik Krisztusaiban. Festette Krisztust 
egyedül, Jánossal, s megint Judással félalakban. 
Páratlan színező volt s nagy allegóriái, a Con- ; 
solator és a Remunerator, örökszép példányai az 
egyházi festészetnek. Krisztus-arcza rendkívüli 
szépségű és bensőségü. Nincs terünk részleteseb
ben emlékezni Signol, Leloir, Jalaberi és Dóré \ 
műveh-ől, de ez utóbbi «Krisz'tusa, a mint a prae-
toriumot elhagyj a»,melyben Krisztus szelíden ha
lad át az üvöltő néptömegen, egyike a legnagyobb-
szerű alkotásoknak. Hasonlót mondhatni Hu-

gues Merles, Coguiet nagyérdemű tanítványa 
Krisztusáról, melyet ezúttal szintén közlünk. 
Teljesen egyénített alak ez, életteljes a megszó-
lamlásig, minden felesleges részlet nélkül, a 
férfias szépség mintaképe. 

Az egyházi művészet egyik mestere napjaink
ban Mtiller Károly is Düsseldorfban, i A gyer
mek Jézus», a Szent család czimü festményei 
általánosan ismertek és kedveltek. Kedvencz tár
gya Krisztus Emmausban ; s ennek konczepezió-
jában utoléretlenül áll. Áhitatteljes, megható mű 
ez. Rajzunk róla fénykép után készült, de nem 
adhatja vissza a feltámadt Megváltó arczának 
dús lágy színezését, mely szent fólmagasztulással 
tölti el a néző lelkét, mint a hogy két tanítvá
nyát is megdöbbenti, kik most ismerték fel őt, 
a midőn eltűnik tekintetük elől. Bizánczi forma, 
görög körrajzzal, az uralkodó benne, de a szin és 
kifejezés alaptónusa egy átnemesült német esz
ményé, oly művészi képzelet megtestesülésében, 
mely az elvontat érzékíti meg. 

Legújabban Munkácsy világhírű Krisztus-képe 
J jelez nagy haladást a Krisztus-arcz megérzékíté-

sében, mely még mindenkinek élénk emiékeze-

HOLUB EMIL. 

A legújabb nemzedék századunk mozgalmas 
eseményei között is osztatlan figyelemmel kisérte 
az afrikai utazók nemritkán regényes működését. 
Livingstone kora óta a i fekete világrész» térképe 
egészen más alakot öltött és bár a legutóbbi két 
évtized munkája következtében, mely Amerika 
felfedezésének fáradságos munkájával versenyez
het, Afrikában ma már kevés egészen ismeretlen 
vidék van, még mindig igaz az a régi latin köz
mondás, hogy «semper quid növi ex Africa» 
(«Afrikából mindig jő valami újság»). 

Igen természetes, hogy az érdeklődés minden
kor nagyobb azok működésével szemben, kiket 
egykor személyesen ismertünk vagy a kiket jó
formán magunkénak tarthatunk. Ezek közé tar
tozik Holub Emil, kinek arczképét jelenleg be
mutatjuk. Csehországi születésű ember, Buda
pesten s még egypár más magyarországi városban 
is tartott előadásokat első afrikai utazásáról és 
akkor szerzett természetrajzi ósetnographiaigyűj
teményéből hazánk közintézeteinek, különösen 
a nemzeti muzemnak sokat ajándékozott. Sem 
utazása, sem annak tudományos eredményei 
nem állítják őt az első sorba a hires utazók közt, 
de neve azért eléggé ismeretes s itt Magyaror
szágon talán népszerűbb is, mint Stanleyt kivéve 
bármely más élő afrikai fölfedezőé. 

Holub 1847. okt. 7-én született Holitz nevű 
keleti csehországi városban, atyja ónos volt s ő 
maga is erre a pályára készült a prágai egyete
men, de a mellett már fiatal korában szenvedé-
délyesen foglalkozott természetrajzi tárgyak gyűj
tésével s utazási könyvek olvasásával. 1872. feb
ruár havában kapta kezébe a diplomát s már 
ugyanez év július 3-án a Fokföldön volt, hol 
Dutoitspanban a gyémántniezőkön letelepedett. 
Rövid idei orvosi gyakorlatából szerzett pénzzel 
1873. elején két havi s az év végén s a következő 
év elején 6 havi utazást tett a becsuanok törzsei 
között s 52 láda gyűjteményt hozott haza. 1875. 
márezius havában uj útra kelt, mely 21 hó
napig terjedt s melyen a Zambezi folyó középré
szén fekvő Marucsa-Mambuuda országig jutott, 

de tervét, hogy a hires folyó forrásvidékét felke
resse, betegsége miatt nem valósíthatta meg. 
187ít-ben visszajött Európába, oly czéllal, hogy 
itt elegendő anyagi erőt szerezzen egy nagyobb 
délafrikai útra. 

Felolvasásai s egyes földrajzi társaságok és 
magánosok pártfogása következtében sikerült 
több ezer forintot összegyűjtenie s magával 
vivén fiatal feleségét és több vállalkozó európait, 
köztök egy Fekete nevű magyart, 1883-ban ismét 
a Fokföldre ment. Távolléte alatt azonban itt na
gyon megváltoztak a viszonyok, pártfogói elhal
tak vagy már visszavonultak a közélettől ós ezért 
a fokföldi kormány sem segélyezte utazását, sőt 
magával vitt uti podgyászáért és készleteiért 
is nagy vámot kellett fizetnie. A Fokvárosban ki
állítást rendezett gyűjteményéből és osztrák ipar-
czikkekből és az ezen nyert pénzen, valamint 
utána küldött segélylyel végre útnak indult. 
Fölszerelése azonban még mindig szegényes volt 
és igen sok kellemetlenségnek és nélkülözéseknek 
volt kitéve az által, hogy állandó teherhordókat 
nem kaphatott, hanem minden állomáson ujakat 
kellett szerződtetni igen gyakran mesés árakon. 
A Zambezi folyó közelében a Masukulumb tör
zsek tartományában végre múlt év augusztus 
havában a vadak ki is rabolták s maga és fele
sége is csak nagy bajjal tudott megmenekülni. 
Európában holt híre is terjedt, azonban február 
havában megérkezett a tudósítás, hogy a kara
ván nagyobb része, köztök Holub ós neje is, sze
rencsésen visszatértek Sosongba, a Bamangwato 
vidék déli részére, közel a Limpopohoz, mely a 
boerek által lakott vidék határa és így már félig-
meddig európai hatás alatt álló vidék. Az utazó 
gyűjteményeinek, sőt becses utinaplójának nagy
része is elveszett és maguk betegen, összetörve és 
koldusokhoz hasonló állapotban jöttek meg So
songba, s még körülbelül 10,000 frtra volna szük
ségük, hogy Európába visszautazhassanak s meg
maradt gyűjteményeiket is elhozhassák, de való
színű, hogy nagyobb baj már nem éri őket. 
E második utazás a földrajzi ismeretek terjesz
tésére nézve is csekély eredménynyel bir, mivel 
Holub a kiraboltatás színhelyéig nagy részt má
sok által is megtett utón haladott s eredeti ter
vét, hogy a közép-afrikai nagy tavak vidékére 
ismeretlen utakon át haladjon, nem valósíthatta 
meg. Azonban, ha a nagy útjában kiállott szen
vedések s nélkülözések meg nem törték, a még 
mindig fiatal s rendkívül buzgó férfiutói jövőben 
kedvezőbb körülmények között még sokat lehet 
várni, 

Holub neje, Hof Róza még alig 23 éves, leánya 
! a bécsi nemzetközi kiállítás rotundája igazgató

jának. A magyar eredetű Baker neje óta ö az első 
nő, ki férjét az afrikai vad vidékekre elkísérte. 

TAVASZI DIVATOK. 
Budapest, ájr. 8. 

Az az időszak, mely a farsangtól a kikeletig 
terjed, s melyet a franczia «demi-saison»-nak, 
fél-idénynek nevez, a divatlapok pedig rendesen 
tárgyhiányában küzdenek át, szerencsére elmúlt 
már s ime újra benne vagyunk a tavaszi idény 
kellő közepében. A bálok és estélyek ragyogó 

| szaka korántsem merítette ki a divat minden 
leleményét s a tavasz újdonságai csak oly válto-

; zatosak, mint bármely megelőző saisonéi. 
Kezdjük a legyezőkön. Estélyi használatra 

I crépe- és gazier-legyezők Chantüly- és spanyol 
I csipkékkel igen divatosak, folytonosan és azzal 
• az előnynyel is bírnak, hogy fél-toilette-ekhez éj> 

oly alkalmasak, mint egész díszhez. Ha azonban 
| a művészi szempontot sem akarjuk szem elöl 

téveszteni, arra is tág tér kínálkozik a legyezők 
tárában. Fekete és fehér, szivárványba játszó 

; gyöngyház, aranyozva, vagy elefántcsontban, sőt 
gazdagon zománezozva is, egyaránt keresettek. 
Némelyeken békateknő emeli a gazdag zománcz-

\ díszt, mely sárkány- és madáralakokat mutat, 
i dús lombozattal. Sok esetben a legyező nagyobb 
; része brüszeli csipke s rajta egy-egy Watteau-

jelenet. Máskor a legyező szemalakú likakkal 
van ellátva, melyen a hölgyek átkandikálnak, a 
nélkül, hogy elárulnák magokat. 

Díszesebb jellegűek a toll-legyezök, többnyire 
békateknő-nyéllel s monogrammal vagy koroná
val díszítve. Néha csillogó brilliánt-díszek biztosí
tanak az e fajta legyezők használatának bizonyos 
kizárólagosságot. 

A kalapok tekintetében olyanformán mutat-
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koznak a jelek, hogy a kis madarak kevésbbé 
fognak szerepelni az idei kalapdíszben, mint 
eddig, a ennek őszintén örvend a jó izlés min
den barátja. Ellenben Parisban a lepke-szárnyak 
kezdenek most fokozatosan hódítni. Hogy med
dig — ki tudná azt a divat váratlan meglepe
téseinek tudatában biztosan megmondani ? Nem 
fognak teljesen leszorulni egyelőre a rosszabb 
időjárásokhoz való kasztor-kalapok sem, melyeket 
a télen át is hordtak itt-ott s melyek közül egy 
csinos kompozicziót muta tunk itt be. 

A hajviselet jelenlegi módja bizonyos díszítést 
tesz szükségessé, s nem mindenki oly szerenesés, 
n ° g y egy gyémánt-diadém vagy más efféle ék
szer" birtokában lehessen. A kiknek nincsenek 
sem félholdjaik, sem csillagjaik, sem drága rosette-
jeik, megvigasztalódhatnak, ha tudják, hogy a 
teknősbéka-fésük, főleg brilliántba foglalva, még 
mindig divatosak elől hordva, sőt néha hátul is 
oldalt téve. A homlokhaj most is vagy göndör 
vagy hullámos s hátul fölfelé fésülve, tekercsben 
vagy kontyban van feltűzve a fejtetőn. Gyakran 
mindkét oldal különbözökép van díszítve, úgy, 
hogy az aigrette-ek, pomponok és csokrok oda-
illeszthetők, a hol a hajfonatok és fürtök rit
kábbak. 

De legdivatosabb, s teljes díszhez is alkalmas és 
mindamellett felette egyszerű hajdísz néhány 
szalag, melyek közé pár művirág is van alkal
mazva. A mily hatásosak ezek szépen elkészítve, 
ép oly sok izlést és ügyességet is követelnek. 
Csipkével vagy bársony szalagcsokorral illesztve 
össze, idősb hölgyeknek való fökötökhez is alkal
masokk, így a képünkön látható módon, hol a 
magasan álló csokor moha és crevette keveréke, 
s az utóbbinak bársony-szalagja hátra van bo
csátva, hogy egy fehér Chantüly-csipke lebbeny-
nyel vegyest jőjön elő. Egy láthatatlan madzag
hüvely lehetővé teszi adíszt úgy helyezni, hogy 
teljesen elrejtse a fej tetejét vagy felnyissa és 
füzérként körítse azt. 

Felette kedvesek és praktikusak az idei fej-
kötők. Több közülök a mellett, hogy tökéletesen 
borítja a fejet, egy spanyol mantiíle czéljainak 
is megfelel. Szövetük bársony és plüs, prémmel 
szegélyezve, szalagokkal és virágokkal díszítve 
elől. Lehet látni fehér és színes szatinokat is, 
arany és ezüst himzéssel. Előkelőbb hölgyek 
ezek szögleteibe monogrammjaikat és koronái
kat hímeztetik be. Fekete csipkéből is sokat ké
szítenek. Egy további képünk az úgynevezett 
«mantelet á la vieille»-t mutatja, de mint lát

juk, az elnevezés anachronismus, mert 17 éves 
leányoknak ép oly jól áll, mint a nagymamák
nak. Chantilly-csipke redők képeznek ebben egy 
teljes kámzsát, mely vörös bársonynyal van az 
egyik vállon megerősítve, mig egy hasonló fő
kötő, megfelelő csokorral kaczéran környezi az 
arczot. — ó . 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Franklin-társulat kiadásában nagyérdekü és 

közhasznú művek egész sorozata jelent meg. 
Széleskörű érdeklődésre számíthat ós a szabadság-

harcz, valamint az emigráczió történetéhez is sok 
kiegészítőt, jellemzőt és adalékot fűz László Károly
nak Napló-töredékek czimű könyve, mely az 1849-iki 
menekültekkel, a Kis-Ázsiába internáltakkal, külö
nösen Kossuthtal és környékezetével Törökországban 
és az Egyesült-államokban foglalkozik. László Károly 
jelenlegi kecskeméti mérnök, mint százados szolgálta 
a szabadságharczot s Törökországba menekülve, Kos
suth kíséretében maradt, vele volt Kiutahiában, Ang
liában, Amerikában, s a történtekről naplójegyzeteket 
irt, valamint a beutazott vidékekről, népszokásokról. 
Egyszerű, de a közvetlenség melegével irja meg mind
ezeket, s jegyzetei élénk képekben idézik vissza az 
emigráczió egyik részének történetét, mely Angliában 
és az Egyesült-államokban oly ünnepélyes tünteté
seket öltött. Mindenki érdeklődéssel fogja olvasni e 
lapokat, mely szabadságharczunknak a külföldön le
folyt utolsó epizódjaival és a művelt vüág rokonszen
vével oly kimerítően ismertet meg. Az egész két 
részre oszlik. Az egyik adja a Törökországban történ
teket, a másik pedig Kossuth útját az Egyesült-álla
mokban. A 240 oldalnyi kötet ára 2 frt. 

A magyarok története rövid előadásban, irta Hor
váth Mihály; hatodik kiadás, sajtó alá rendezte, bőví
tette ós jegyzetekkel ellátta Sebestyén Gyula. Tizen-

VASÁKNAPI UJSÁG. 

két év előtt jelent meg a himeves szerző e munká
jának utolsó kiadása. Ez idő alatt történetirásunk az 
anyag, a kutatások és az előadás tekintetében sokat 

UJ FEJDÍSZ SZALAGBÓL ÉS VIRÁGBÓL. 

FEJKÖTŐ IDŐSB HÖLGYEK SZÁMÁRA. 

KALAP ESŐS IDŐHÖZ. 

haladt s igy szükségessé vált, hogy Horváth műve is 
megnyerje azokat e kiegészítéseket, melyek kiván-
tossá lettek, Sebestyén Gyula a könyv individualitá
sát megőrzendő, ezt ugy érte el, hogy néhány uj 
fejezetet illesztett bele, továbbá a szöveget kisérő 

15. SZÁM. 1887. xxxrv. ÉVFOLYAM. 

jegyzetekben mondja, a mit a hiányok pótlása meg
kívánt. Ezeket a részeket a könyvben is megkülön
böztetve találjuk. Mindenki el fogja ismerni, hogy 

; erre szükség volt, ha Horváth munkáját forgalomban 
akarjuk tartani. így például az első fejezetben Sebes
tyén a magyar nép őstörténetéből, a magyar föld ős-
lakóiról ád külön fejezetet, összesítve az erre vonat
kozó ujabb adatokat. Hazánk általános történetéről 
szóló munkákban — fájdalom — nemigen válogatha
tunk, kivált kisebb alakú könyvekben, s Horváth 
Mihály e műve még ma is érezhető hiányon segít. 
Az 528 oldalt tevő könyv ára 3 frt. 

A görög és latin remekírók gyűjteménye az aka
démia klasszika-filológiai bizottságának közreműkö
désével jelenik meg a Franklin-társulat kiadásában s 
ebben a klasszikus kor jeles íróinak tisztelői s a 
jogász vüág egyaránt becses művet kap Gaius római 
jogi institutióinak négy könyve czim alatt; magyarra 
fordította és jegyzetekkel kisérte dr. Bozóky Alajos, 
a nagyváradi jogakadémia igazgatója, ki becsvágygyal 
fordítja a latin remekírókat, s nemcsak arra törek
szik, hogy hű legyen az eredetihez, hanem hogy a 
stíl és magyarság tekintetében szintén meghaladja 
az eddigi fordításokat s a remekírókat vonzó alakban 
mutassa be. Becses és alapos bevezetés — törté
nelmi és jogi tanulmány — nyitja meg a könyvet, s 
terjedelmes jegyzetek fejezik be. A magyar szöveg 
mellett a latint is kapjuk, s ekkép könnyű az össze
hasonlítás. Ara 3 frt. 

Iskolai használatra szánt jeles könyvekből is 
egész sorozat hagyta el a sajtót. Megjelent Góbi Imre 
gymnasiumi tanártól, ki lyrai költeményeiről szintén 
ismeretes, a Szerkesztéstan-hó\, a stilisztikának má
sodik része; mig az első rész (magyar irálytan) az 
írásművek alakjáról, stíljéről szólt: ez az írásművek 
tartalmával foglalkozik kimerítően, válogatott olvas
mányokkal világosítva föl a példát. Ára 1 frt. A ma
gyarok oknyomozó történelme, irta Mangold Lajos; 
a középtanodák 8-ik osztálya számára; az uj tanterv 
alapján készült második kiadás, s ára 1 frt 60 kr. 
A geometriai alaktan elemei, a középtanodák második 
osztálya számára. Az uj tanterv és utasítások értel-
méban irta Kiss E. János. Második rész: stereometria. 
Kilenczvennyolcz a szövegbe nyomott ábrával és hat 
rajzmelléklettel. Ára 1 frt. — A Jeles irók iskolai 
tára is két uj kötettel gyarapodott (27—28-ik). 
Dr. Keleti Vincze magyarázza az egyikben és közli 
eredetiben Cicero egyik beszédét: M. TuUH Cice-
ronis De Imperio Gncei Pompei. Ára 40 kr. A másik
ban Simon Pétertől kapjuk Horatius Flaccus *De 
arte poetica* czimü leveléhez a magyarázatokat s a 
szöveget. Ára 70 kr. 

A jogirodalom körébe tartozik két könyv: «A ma
gyar büntető eljárás kézi könyve, irta Székács Ferencz, 
a budapesti törvényszék alelnöke ; második átdolgo
zott kiadás. Ara 1 frt 60 kr. Igazság ügy miniszteri 
rendeletek 1885 és 1886-ban, ára 60 kr. 

Végül: A beteg-konyha, gyakorlati útmutató ételek 
és italok legczélszerübb készítésére betegek, és láb-
badozók számára, szerkesztette K. Beniczky Irma. 
Ez a "Közhasznú családi könyvtár* 29-ik füzete, 
és a háztartásban gyakorlati útmutatásainál fogva 
jól lehet használni. Ara 40 kr. 

A természettudományi társula t könyvkiadó 
vállalata, mely annyi kitűnő művel gazdagított iro
dalmunkat, uj folyamot nyit meg, továbbra is három 
évre kérve a magyar közönség pártfogását, az 1887— 
89-ki évekre. Bizonyára csak növekedni fog az eddigi 
érdeklődés, mert közönségünk felfogta a természet
tudományi olvasmányok szükségét, a társulat pedig 
nem kiméivé az áldozatokat, sietett a közönség vára
kozásának megfelelni. A társulat arra is fog töre
kedni, hogy az ily hasznos könyvek minél nagyobb 
körben elterjedjenek, azért az uj sorozat műveinek 
megválogatását és kiállítását uj szempontok fogják 
irányozni. 

E sorozatban egyelőre nem vesz föl oly nagy disz-
műveket, mint a megelőzőkben. Tagadhatatlan,— ugy 
mond a fölhívás, — hogy azok a gazdagon illusztrált 
nagy díszművek szépek, becsesek és tanulságosak; de 
olvasásuk, miként több aláíróink szavából és leveléből 
értesülünk, némi nehézséggel jár ; azon kivül olyan 
összegeket emésztenek fel, a milyenekért egyszerűbb 
kiállítással, kevésbbé drága képekkel még egyszer 
annyi olvasni való, ismeretterjesztő szöveget lehetne 
az aláíróknak juttatni. Mindezeket latba vetve, elha
tározta a társulat, hogy a könyvkiadó vállalat Vl-ik 
cziklusában nem nagy diszműveket, hanem a termé
szettudományok valamennyi ágából az ismeretterjesztő 
munkák egész sorozatát, egész kis természettudományi 
könyvtárt ad aláíróinak. Az eddigi cziklusokban 150 
—180 ívet igért és adott a társulat könyvkiadó vál
lalata aláiróinak ; a VI-ik cziklusban 250—280 kisebb 

| 8-adrétü ivet irányoz elő részint eredeti, részint for-
i dított művekből, melyek a természettudományok 
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minden ágából általában közérdekű tárgyakkal fog
lalkoznak. Az álattan köréből ki vannak szemelve : 
Hermán Ottótól «A tógazdaságról és a haltenyész
tésről*, számos felvilágosító rajzzal. Graber «Az ál
latok mekhanikai műszerei" czimű munkája, számos 
ábrával. A khemia köréből: Eosvay Lajos műegye
temi tanártól «A khemia alapelvei», mely a szerzőnek 
a társulat megbízásából tartott sorozatos előadásait 
foglalja magában számos ábrával. Wartha Vincze 
műegyetemi tanártól «A khemia a műiparban* meg
felelő rajzokkal. A földtan köréből: John Milne mun
kája «Á földrengésről», számos ábrával. Krümmel 
Ottó kiéli egyetemi tanár munkája «Az oczeánról*, 
számos rajzzal. Löwenberg J. «Felfedezések és kuta
tások a sarkvidékeken», több rajzzal. Egy munka 
«A drágakövekről.* A növénytan köréből: Lubbock 
«A virág, a gyümölcs és a le vél», sok ábrával. Egy 
munka «A növények táplálkozásáról; a gyökér, a 
levél és a virág képzéséről*. A természettan köréből: 
Egy munka «Az üstökösökről és meteorokról*. Egy 
munka «Az álló csillagokról*. Egy munka «A hangról 
és zenéről*. Egy munka «Az időjárásról* (Népszerű 
meteorológia). Bár az említett munkákat nem sorol
hatjuk a díszművek közé, kiállításukban a csinosság 
és a jó izlés épen oly kevéssé fog hiányozni, mint a 
társulat eddigi kiadványain, sőt, hogy az aláírók a 
csinos kötéshez is lehetőleg olcsón jussanak, e czik-
lus kiadványai mind angolosan kötve fognak meg
jelenni. Az aláírási dij évenkint: a természettudo-
dományi társulat tagjai és a «Közlöny* előfizetői 
részéről 6 frt; nem társulati tagok részéről 8 frt. 
Az aláírások három évre kötelezők. 

A természettudományok tör ténete . A magyar 
tud. akadémia 3000 frtos jutalmat tűz ki ez évi nagy
gyűlésén a magyar természettudományok fejlődéstör
ténetének a jelen század elejéig való tüzetes megírá
sára. Különös tekintettel a magyar természettudomá
nyi műnyelv és műkifejezések történeti alakulásának 
feltüntetésére. 

Akadémiai kiadványok. Ipolyi Arnold püspöknek 
egy nagyobb műve jelent meg az akadémia kiadá
sában : Rimay János államiratai és levelezései. 
Bimay a XVII ik század egyik tekintélyes irója, tanít
ványa Balassa Bálintnak, s az elhunyt Ipolyi hosszú 
időkig folytatta az iróra és műveire vonatkozó kuta
tásokat, épen a rámaradt családi levéltárban találván 
föl Bimaynak sok iratát. Az akadémia történelmi 
bizottsága megbízásából összegyűjtötte ezeket, sajtó 
alá rendezte s készült terjedelmes bevezetéssel is el
látni, mikor hirtelen halála megszakította munkáját, 
s az most Szilágyi Sándor rövid bevezetésével került 
ki a sajtó alól, bő adatokat, levelezéseket szolgáltatva 
az irodalomtörténetnek. Bimay iratai közt az első 
darab Zierotin Károly, kiváló cseh államférfiú latin 
naplója, melyet a vele barátságban élő Bimay másolt 
le, s mely eddig a cseh irodalomban ismeretlen volt. 

Megjelentek továbbá a következő értekezések: 
Joannovics György tiszteleti tag székfoglalója: a 
<• Szórendi tanulmányok* első része. Az ötven lapra 
terjedő füzet ára 30 kr. Schivarcz Gyula levelező 
tag a Az európai monarchiák rendszeres alaptörvé
nyei*. Nyolczvan lapra terjed s ötven krajczárért 
szerezhető meg. Konkoly Miklós értekezése az 1885-
iki«Hullócsillagok megfigyelésé* -ről; ára 20 krajczár. 
Végül Budenz József rendes tagnak Benfey Tivadar 
kültag fölött tartott emlékbeszéde; ára 10 kr. 

Egy köte t költeményt adott sajtó alá Pásztói 
(Platthy Andorján), kinek érzéssel telt költeményeit 
lapunk olvasói bizonyára jól és rokonszenvesen is
merik. Költeményei legjobb lapjainkban jelentek meg 
s Pásztói már nem a legifjabb nemzedék tagjai közé 
tartozván, épen nem sietett azok összegyűjtésével. 
Annál válogatottabb gyűjteményt állithat most össze, 
és számithat a költészet barátainak érdeklődésére. Az 
előfizetési felhívás így szól : 

• Mintegy húsz év alatt megjelent költeményeimet 
veszi összegyűjtve a közönség. Mai napság a verseket 
kevesen szeretik, még kevesebben olvassák; de mégis 
hiszem, hogy lesznek olyanok, kiket érdekelni fog 
egy-két hang, mely ama — reám nézve — feledhet-
len — időkből visszacsendül. Ebben a boldog hitben 
indítom meg verseim kiadását, nagy igényeket nem 
támasztva : csupán egy parányi érdeklődést kérve. A 
kötet körülbelül 20 nyomott ivre fog terjedni. Előfi
zetési ára egy fűzött példánynak 1 frt 50 kr., diszkö-
tésünek 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénzt kérem üy 
czim alatt küldeni: Dr. Platthy Adorjánok Posztón 
(Heves megye). Kötetemet az irodalom-kedvelők szí
ves pártfogásába ajánlom. A könyv díszes kiállításá
ról a Franklin-társulat gondoskodik.» 

Tannhauser, Wolff Gyulának a jeles német köl
tőnek gyorsan népszerűségre emelkedett költői regé
nye jelent meg a napokban magyarul ifj. Neumann 
Sándor fordításában, a Franklin-társulatnál. Az ujabb 
német költői termékek jobbjai közé tartozik a roman
tikus lovagi élet ez apotheozisa. A középkor lovag-
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világának szingazdag képei: kalandok, harczok, lo
vagjátékok, viszontagságai és diadalmas küzdelmei 
minden akadályon keresztültörő hősöknek, szerelmet 
és női bájt éneklő troubadourok mozognak ez örökre 
lezajlott szép világban: a lovagok korszakában. E 
kötet a munka első részét tartalmazza az I—XI. 
énekig, de ezen első rész is magában véve önálló és 
szerves egész. A kötet, melynek ára fűzve 2 frt, kötve 
3 frt, Gyulai Pálnak van ajánlva mint a fordító men
torának és szíves barátjának. Mutatványul egy dalt 
közlünk: 

Erdőbe ment meglesni 
Az ifjú kedvesét, 
Soká nem kell keresni 
A tölgyesben helyét. 

Lement a nap s világos 
Sok csillagtól az ég, 
Az éj olyan magányos 
S orczájok lánggal ég. 

Az őz félénk szivével 
A merre inni jár, 
Virággal s lóherével 
Az ágy megvetve már. 

A csendben illat lenge, 
Hallszik, ha hull levél, 
A lomb közt reg derenge 
S a csalogányka kél. 

«Kössük a csalogányka 
Szárnyába kis fejét, 
Ne lásson itt.» A lványka 
így kéri kedvesét. 

«Hiába köttök engem, 
Lehet setét az éj, 
Úgyis tudom s elzengem : 
Mi a szerelmi kéj.» 

A nemzeti színház szinre hozta Göthe «Faust•*-
ját, melynek színpadra alkalmazására annyi kísérlet 
történt, hogy a német irodalom e remekművét ábrá
zolva, s közvetlen illúzióban is élvezhesse a közön
ség. A sokféle jelenetezésből a nemzeti színház egyi
ket sem vette igénybe, hanem Paulay Ede igazgató 
a Dóczi Lajos fordításának fölhasználásával uj jele-
netezéBben alkalmazta, buzdítva a siker által, melyet 
Vörösmarty «Csongor és Tünde* s Madách «Ember 
tragédiája* átidomításával elért. Göthe «Faust»-ja 
nehezebb föladat volt; sok költői és drámai részlet 
esett áldozatul. így is tizenöt szinre s 26 változásra 
terjed. Elmaradt a "Walpurgis-éj is, továbbá az Auer-
bach pinczéje, a drámai költeménynek igen neveze
tes része. A szinre alkalmazott «Faust» ott kezdődik, 
a hol az operaszöveg, s erre jön a húsvéti ünnep. Az 
előadás fényes és a nemzeti színház legjobb erőit 
veszi igénybe. April első napján volt az első előadás, 
s a közönség nagy érdeklődéssel sietett a színházba, 
melyet bizonyára sokszor meg fog még tölteni, hogy 
a színpadról is élvezze Göthe remekét. P. Márkus 
Emilia költészettel, mély érzéssel játszotta Margitot. 
Nagy Imre Faust alakjának többféle változatában a 
leggondosabb tanulmányozásból merített erőt, hevet 
s ideális érzést. Gyenesnek Mephistó egyik legsze
rencsésebb alakítása. E három főalak körül egész 
művészi csoportban következnek a többi alakok 
személyesítői. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
Á magyar tud. akadémia ápril 4-iki ülésén, 

melyen Pulszky Ferencz elnökölt, három felolvasás 
volt napirenden. 

Schvarcz Gyula tartotta az első felolvasást • Az athé-
nei állam és társadalom jelentősége az emberi hala
dásra nézve Kleisthenestől Ephialtesig* czimmel. 
A kor, melyről szerző értekezett, a Kr. e. 507—462-ik 
évek közt folyt le. Azt mutatta ki, hogy Athén épen-
séggel nem lehet a szabadság és demokráczia esz
ményképe. Zsarnokság, erőszak, korrupczió, tömeges 
sikkasztások uralkodtak ott a perzsa háborúk idejé
ben, s a marathoni győző, Miltiades is rablóhadjára
tot folytatott Parthos ellen, és ez okozta bukását, 
mert az atheneieknek igért kincseket Parthosból nem 
hozta el. Az alsó-itáliai gyarmatokban és Szicziliában 
a görög szellem sokkal fényesebben jelentkezik. — 
Láng Lajos az 1867—1885-ik évek közti hazai kö
zépiskolai oktatásról értekezett, azt mutatva ki, hogy ! 
a középiskolákban van nálunk a magyarosodás igazi j 
fegyvere, s hogy itt csakis néhány szász és román | 
gymnasiumban nem magyar az iskolai nyelv. Végül i 
Acsádi Ignácz mint vendég mutatta be dolgozatát 
Magyarország pénzügyi helyzetéről 1526—1564-ben. j 
Ismertette az összes adónemeket, az állami szükség- ! 
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leteket, az egész pénzügyi közigazgatás szervezetét és 
működését s csaknem kizárólag eddig kiadatlan levél
tári anyag alapján készült. Ezúttal «Az adó és társa
dalom* czimü fejezet egy részét olvasta föl, azt, 
mely a régi társadalom vagyoni viszonyait, a föld
birtok megoszlását s a jobbágyság viszonyait tünteti 
föl. 

Akadémiai tagajánlások. Márczius utolsó napján 
telt le a tud. akadémián az uj tagok ajánlására kitű
zött határidő. Az akadémia egyes tagjai sok uj tagot 
ajánlanak, s ezek fölött a májusi nagygyűlés fog 
dönteni. 

Az első osztályban (szépirodalom és nyelvtudomány) 
rendes tagokat nem ajánlanak. Levelező tagokul 
ajánltatnak : ifj. Ábrányi Koméi, Bacher Vilmos dr. 
a rabbi képzőintézet tanára, Bérezik Árpád, Csengery 
János gyakorló iskolai tanár, Ferenczy József dr. az 
orsz. közoktatási tanács titkára, Petz Vilmos, egye
temi magántanár, Halász Ignácz dr. reáliskolai tanár, 
id. Szinyey József egyetemi könyvtárőr. 

A második osztályban (történelem, államtudomány, 
bölcsészet) van a legtöbb ajánlás. Tiszteleti tagul 
ajánltatnak: Brassai Sámuel, b. Badvánszky Béla és 
Bónay Jáczint; — rendes tagul: Schvarcz Gyula ; — 
levelező tagul huszonkettő : Ácsády Ignácz, Alexander 
Bernát, Asbóth János, Géresi Kámlán, Hörk József, 
Kiss István, Lipp Vilmos, Lukács Béla, Marczali 
Henrik, Márki Sándor, Medveczky Frigyes, Némethy 
Lajos, Orbán Balázs. Öreg János, Pasteiner Gyula, 
Pulszky Ágost, Scknierer Aladár-, Szádeczky Lajos.-
Téglás Gábor, Timon Ákos, Zsögöd Benő, Wertner 
Mór. Kültagul három külföldi tudóst ajánlanak, köz
tük Mayer Salamon bécsi egyetemi tanárt, ki a ma
gyar igazságügyről és törvénykezésről irt alapos 
műveket német nyelven. 

A iiarmadik osztályban (természettudomány, ma-
thematika, hadügy) rendes tagokul ajánltatnak: 
Hőgyes Endre, Koch Antal, König Gyula. Levelező 
tagokul: üaday Jenő, Heller Ágost, Inkey Bélé geo
lógus, Janka Viktor múzeumi növénytári őrseged. 
Laufenauer Károly egyetemi tanár, Örley László 
egyetemi magántanár, Schnlek Vilmos dr. egyetemi 
tanár, Schwimmer Ernő Lajos dr. egyetemi rendk. 
tanár. — Külső tagokul ajánltatnak : Beddve János 
dr. angol tudós és Flauer Vilmos Henrik londoni 
tanár. 

Atörténelmi társulat e hó 7-iki ülésén b. Kemény 
Gábor, mint uj elnök, tartalmas beszéddel foglalta el 

i helyét, szólva a történetírás fontosságáról, a nemzeti 
szellemre való hatásáról. Ezután dr. Demkó Kálmán 

| olvasott fel egy érdekes részletet "Városaink erkölcsi 
életéről a XV—VII. században» czimü nagyobb ta
nulmányából : a polgárok nyilvános és családi mu
latságairól e korszakban. Végül gr. Széchen Antal 
levelét olvasták föl, melyben alelnökké történt vá
lasztásáért mond köszönetet. 

Az irók és művészek társasága ápr. 3-án tartotta 
évi közgyűlését Urváry Lajos elnöklete alatt. Az évi 
jelentés kiemeli az egyesület pénzügyi viszonyainak 
kedvező voltát. A múlt év bevételeiből 2600 forint 
maradt meg, mely a takarékpénztárban kamatoz. 
A bevétel ugyanis 12,398 frtot, a kiadás pedig 9795 
frtot tett. A mostani évre 9024 frtra van fölvéve a 
kiadás, 11,442 frt bevétellel szemben. Elnöknek újra 
megválasztatott Urváry Lajos ; alelnökök : Paulay 
Ede és Siposs Antal; igazgatók: Várady Antal és 
Szohner Antal; titkár: Dolinay Gyula. 

A magyar orvosi könyvkiadó társulat márczius 
30-án dr. Markusovszky miniszteri tanácsos elnöklete 
alatt tartotta meg évi közgyűlését. Az 1886-ik évi 
könyvilletményt képezik dr. Parkes gyakorlati egész
ségi tanának második kötete, fordította Bózsahegyi 
tanár; továbbá dr. Babes, budapesti egyetemi tanár, 
a baktériumokról szóló munkája, színes ábrákkal. Az 
1887-ik évi illetményt képezni fogja Boleman tanár 
"Fürdőtana», mely már megjelent, és dr. Klug kolozs
vári tanár fiziológiája, 2 kötetben, mely munka nyo-
matás alatt van. A m. tudományos akadémia által a 
a társulat rendelkezésére bocsátott évi 1000 frt a ki
adandó munkák ugy szakszerű, mint kivált stiláris 
reviziójára fordíttatik. Az alapítók száma hárommal, 
a rendes tagok száma 14-gyei szaporodott. 

MI UJSÁG? 
A királyné Mehádián. Ő felsége a királyné e hó 

4-ikén esti 7 órakor érkezett Budapestről a Herkules
fürdőbe. Temesvárról Báziásig vasúton ment, ott az 
• Orient* gőzösre szállt és lehajózott a Vaskapuig. 
A szerb és.román parton díszőrség állt. Délntán ne
gyedfélkor kötött ki a hajó Orsován, hol a néptömeg 
zajosan üdvözölte a felséges asszonyt. A királyné 
Majláth Sarolta udvarhölgygyei nyitott kocsin hajta
tott Herkulesfürdőbe. Előttük Jekelfalussy miniszteri 
tanácsos és Paulovics főszolgabíró kocsija járt, a me
netet az orsovai polgármester zárta be. Herkulesfür-
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dőben Fejér miniszteri tanácsos, gr. Porcia felügyelő, 
Ta tar tzy főbérlő, dr. Licsek ffirdőorvos és Lindner 
udvar i tanácfos fogadták a királynét. 

0 felsége mindjárt másnap reggel nagyobb kirán
dulást és sétát te t t a regenyes vidéken, s azóta is 
naponkin t ismétli a sétákat. E hó 6-án délelőtt 11 
órakor indult el a kirándulásra, egész a romániai ha
tárig men t a esti 7 órakor tér t vissza. A királyné a 
Szapáry-fürdő kénes forrását használja. A dunai ú t 
annyi ra megtetszett ő felségének, hogy még egyszer 
meg akarja t e n n i ; a közelebb oda érkező Maria Va
léria főherczegnő elé tehá t Báziásig hajón megy. 

A t r ó n ö r ö k ö s n e v e l é s e . Rónay Jáczint, czimze-
tes ],üspök, a királyi udvarnál Rudolf trónörökös és 
Mária Valéria főherczegnő nevelése körül kifejtett 
működését két kötetben megírta. A terjedelmes munka 
különös részletességgel ismerteti a trónörökösnek, 
m i n t jövendőbeli királynak, az alkotmány történeté
ben és a királyi szónoklatban tör tént kiképzését. 
Felöleli a munka a trónörökösnek jelentékenyebb 
alkotmánytani és szónoklattani dolgozatait. Ez érde
kes adatokat a tudós főpap, egyenkint névre szóló tiz 
példányban nyomta t t a ki, s ebből csak két ember 
kapott egy-egy pé ldányt : a király és a trónörökös. 
A többi példányokat a tudós főpap zár alatt őrzi és 
közzétételét a király rendelkezésétől tette függővé. 

Ipo ly i -k iá l l í t á s . Radisich Jenő, az iparművészeti 
múzeum titkára, visszaérkezett Nagyváradról, hová 
Ipolyi Arnold nagybecsű műgyűjteményének átvétele 
czéljából utazott . A nagyváradi káptalan az iparmű
vészeti múzeum által rendezendő kiállításba készség
gel beleegyezett s küldöttének rendelkezésére bocsá
tot ta az egész gyűjteményt. Radisich mintegy 202 mű
tárgyat válogatott össze a legértékesebbek közül. 
E tárgyak már Budapesten is vannak, s elhelyezésük 
most történik a műcsarnok két termében. A gyűjte
mény főrészét nagybecsű gobelinek, szőnyegek, ötvös
művek, antik agyagtárgyak teszik. E gyüjteménynyel 
kapcsolatban a Pallaiicini-Orsini-féle régi képgyűj
temény is ki lesz állítva, valamint a fojniczai koroná
zási misemondó ruha, melyet ő felsége a király en
gedett á t a kiállítás számára. A gyűjteményekről dí
szes illusztrált katalógust készítenek. A kiállítás április 
15-ike körül nyílik meg. 

M u n k á c s y o l t á r k é p e . Munkácsy Mihály legutóbbi 
budapesti látogatása alkalmával Trefort miniszternek 
tudvalevőleg Ígéretet tett , hogy a budavári Mátyás
templom részére oltárképet fest. E kép méretei meg
állapítása tárgyában közelebb értekezlet volt a köz
oktatásügyi minisztériumban, melyen előlegesen ugy 
határoztak, hogy a kép a Gara-kápolnát fogja értéke
síteni, mivel a templom főhajójában a színes ablakok ! 
miat t alig lehetne alkalmas világításban elhelyezni. | 
Ezenkívül a tárgyra vonatkozólag is tör téntek javasla- ' 
tok. E megállapodásokat közölni fogják a mesterrel . ; 

T é n c z p r ó b a . Mutter Lajos fővárosi táncztanító 
vasárnap este ta r to t ta meg növendékeivel a táncz-
próbát az Andrássy-uti kaszinóépület dísztermében. : 
Müller, ki régóta kipróbált mester hírében áll, meg
lepő eredményt ért el ezúttal is. Növendékei nem 
csupán a tánczokban, de ügyes, illedelmes magatar- | 
tásuk által is ki tűntek. A 60 pár gyermek egész ko- ' 
molyan kezdte a vizsgát, de mikor rákezdtek a csár
dást, egyszerre vége lett a szertartásos ünnepélyes- I 
ségnek, s olyan jó kedvvel tánczoltak, hogy a szülők 
ritka örömet talál tak gyermekeik vidám mulatsága- j 
ban. Tánczoltak négyest, többféle körtánczot, «polo-
naise«-t, sőt menüet te t is, melyben különös elisme- i 
rést szereztek tanítójuknak ügyes mozzásuk, tartásuk 
által. 

HALÁLOZÁSOK. 
Nyirlaki TABÍNYI FBBENCZ, a veszprémi székesegy

ház nagyprépostja, aranymisés áldozó pap, meghalt 
e hó 3-án Veszprémben, élete 84-ik, papsága 61-ik 
évében. A köztiszteletben ált főpap közel negyven
ezer forintot hagyot t jó tékony czélra. A zalamegyei 
Oszterhueber-család sarja vo l t ; rokona s gyermekkori 
játszótársa Deák Ferencznek, kinek mindvégig meg
hit t barátja maradt . Egy hónapban is születtek. — 
Veszprémnek még egy másik köztiszteletű fia FBOM 
J Í N O S ügyvéd is e lhunyt e napokban, a magyar ügy
védi kar Nestora, ki még 1795-ben született, 1818-ban 
nyer t ügyvédi oklevelet és közel 70 éven át ügyvéd
kedett . Veszprémben félszázad előtt a legelőkelőbb 
családok és uradalmak ügyvédje volt és az akkor 
még meglevő jobbágyság érdiekében a legerélyesebben 
működött . Humora, jó kedélye és rendkívüli vendég
szeretete nagyon kedveltté tették a megyében. Az 
e lhunyt férfiúban Eötvös Károly apósát gyászolja. 

Elhunytak még a közelebbi napok a la t t : Id. CSEBBA 
JÁNOS, Pestmegye egyik leggazdagabb földbirtokosa, 
megyebizottsági tag, 77 éves, Felső-Dabason. — Gróf 
BOLZA JÓZSEF, szarvasi birtokos, tisztelt agg férfiú, 
szenvedélyes kertész és agg kora mellett is szenvedé
lyes vadász, 80 éves, Szarvason. — KMETHY ISTVÁN, a 
vidéki sajtó régi munkása, 48-as honvéd-tűzmester, a 
• Nyárvidék* czímű lap főmunkatársa, 57 éves. Nyír
egyházán. — CSÉPI GYÖRGY, az arad-csanádi vasúti 
állomás főnöke, Bokszegen. — DOBROJEVICS JÁNOS, 
szerb plébános, 81 éves, Sándoriban. — GULOVICS 
MIKLÓS, g. kath. lelkész, Rákoson. — JEZERNICZKY 
DÁNIEL, Jász-Kísér városnak öt évtizedig orvosa. — 
Dr. MIHALOVICS SÁNDOR, városi főorvos, 45 éves, Bárt
fán. — TÖRÖK SÁNDOR, nyng. kir. alügyész, 62 éves, 
Szombathelytt .— PIVÁNY IGNÁCZ, mérnök és vegyész, 
régi honvéd-főhadnagy, ki a föld fejlődési törteneté
ről nagyobb munká t is irt, 64 éves, Budapes ten; 
ugyanit t MAERLB MÁRK, a budapesti nagykereskedő 
testület egyik tekintélyes tagja, évek hosszú során 
elnöke a gnbnacsarnoknak, tagja a börzetanácsnak s 
egyik alapitója az első budapesti önsegélyző egylet
n e k ; JABLONICZKY SÁNDOR nyűg. honvéd-főhadbiz-
tos, 60 éves ; SZELTENREICH MIKLŐS, m. kir. állam-
vasuti hivatalnok és szab. áll. m. kir. honvédhadnagy, 
életének 34-dik évében ; BÁNYAY MIHÁLY, orvostu
dor, a budai Szt. János kórház volt alorvosa, megyei 
bizottsági tag, városi képviselő s iskolaszéki elnök, 
44 éves. — VARNAY KÁROLY, birtokos, 50 éves, a bor
sódmegyei Szakmán. — OSZTER FERENCZ, a szatmári 
gőzmalmi társulat főkönyvelője, 40 éves. — HORVÁTH 
IGNÁCZ, városi tanácsnok, Tapolcsányban. — BENEDEK. 
Anon, a brassói magyar polgárság egyik derék tagja. 

— SZILASSY SÁNDOR, m. kir. járásbiró. Barsmegye 
törvényhatósági tagja, Verebélyen, 63-dik évében. — 
Szentkereszthegyi KRATOCHWIL JÓZSEF, nyugalmazott 
m. kir. honvéd-ezredes, a hadi érem, az első osztályú 
tiszti jelvény és az olasz korona-rend tulajdonosa, 
életének 54 dik évében, Gráczban. — ROCK GYULA, 
ügyvéd, élete 36-ik évében, Miskolczon. — É L E S P Á L , 
takarékpénztári könyvelő, Fehérgyarmaton, 39 éves. 
— HEGEDŰS GYÖBGY, kassai polgár, 71 éves. — Po-
LICZER F i x ö p , nyugalmazott magyar állam vasúti 
főnök, Debreczenben, 64 éves. —• LÁNG JÓNÁS, ügy
védjelölt, Nagy-Kanizsán, 29 éves.— Cs. TÓTH LAJOS, 
köztiszteletű birtokos 1848/49-i honvéd Mező-Tnron, 
élete 59-ik évében. — BODROGI D É N E S komikus és 
jellemszinész, ki hosszú éveken át a vidéki nagyobb 
színpadokon működött , Újpesten. — PUHALA ZSIG
MOND, magyar államvasuti pénztári tiszt, 38 éves, 
Kassán. —• L E L K E S FERENCZ, ügyvéd, 74 éves, Nyit-
rán.— BOTFY BÉLA, telekkönyvvezető, 68 éves, Kősze
gen. — HEGEDŰS GYÖRGY, köztiszteletben élt polgár, 
K a s á n . — RACK JÁNOS, 73 éves, Pesterén. — BRÜN-
HUBEB NÁNDOR, a törvényhatósági bizottság tagja, 
61 éves korában, Aradon. — RÉDEY TIVADAR, mű
építész, 32 éves korában. Gödöllőn. — Ifj. Kiss 
GYÖRGY, orvosnövendék, dr. Kiss György szépremé
nyű fia, 20 éves, O-Becsén. — NANCSITY LÁZÁR szeib 
hírlapíró, az újvidéki «Zasztava» főmunkatársa, ki 
nemzetiségi izgatások miat t többször ült fogságban, 
Vloseczen. 

Goics LÁZÁRNÉ szül. Géczy Jolán, kir. közjegyző 
neje, 42 éves, Mező-Kövesden. — PACHERNEG ILONA 
JOZEFA, irgalmas apácza, ki húsz éven keresztül 
teljesítette önfeláldozó hivatását . — Özv. dr. Mrr-
TEREB ANSELMNÉ szül. Rupp Francziska, 81 éves, 
Budapesten. — özv . VEBNEDA ANNA, Ve me da László 
kormányzósági irodaigazgató anyja, F iúméban. — 
PAULOVICS JÁNOSNE szül. Waldvogel Leopoldina, 
Esztergomban. — DÓSA GÁBORNÉ született Bogády 
Etelka, 29 éves, Csíkszeredán. — Özv. IMRIK IGNÁCZNÉ 
szül. Farkas Karolina, 57 éves. Nagy-Váradon. — 
KÖNTZEI GYOLÁNÉ szül. Csongrádi Éüz, kit széles 
körű rokonság gyászol, 38 éves, Fogarason. — BOÉR 
IRMA Boér Sándor 19 éves leánya. Kolozsvárit. — 
DINGFELDEB ZSIGMONDNÉ, szül. Czédly Krisztina, 
Székndvaron. — RICHTER BÉLÁNÉ szül. H ű m m e l 
Katalin, 55 éves, Nagy-Báródon. — KÁLNOKI JOLÁN, 
Káinoki Henriknek, az «Egyetértés» közgazdasági 
rovata vezetőjének kis leánya, Budapesten. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
B á r v o l n é k . Byron ifjúkori költeményei közt 

(Hours of Idleness) kétségkívül egyik legszebb ez; for
dításában a hang átalában elég jól el van találva; de 
nagyon sok elvész a gazdag színezet zománczából; 
néhol pedig épen az érthetőség rovására esik a homá
lyos vagy el nem talált kifejezés. Pl. «Sóhajjal sem 
kesergek én e fényes bú holt csillagán» (ki érti ezt?) — 
holott az eredetiben: Sóhaj nélkül lemondanék e fé
nyes nyomorúság sürgő zajáról. S több ilyen. A fordí
tást még egyszer gondosan át kellene nézni és sokat 
simítani rajta. 

A r a b . Most mái- mehet. 
C s a l f a B o r i s . Önképzőköri kísérletnek (ha csak

ugyan első mű) elnézést érdemel, bár ott sem igen 
válik be a java közé. Nyilvánosságra lépni vele nem 
lehet. 

F é l t é k e n y s z í v . Ez sem jobb. 
H i á b a ! Van bennök itt-ott egy kis eszme, de han

gulatot költeni s költőileg hatni egyik sem tud. 
T i l o s P i s t a . Prózailag van elbeszélve s ebben áll 

fő népiessége, ámbár van egypár népköltési vonás is 

benne. Hanem a megoldás és befejezés, az minden 
igazság nélkül való. 

N e m k ö z ö l h e t ő k . Egy boldogtalan kis leány. — 
Egy ős panasz. — Vándor madár. — Szabadság-Hősök 
Emléke. — Szerettem egy leányt. — Szegény legény. 

T . H i d e g k ú t . B. A. A szóban levő arczképet és 
életrajzot tárgyhalmaz miatt nem adhatván egyhamar, 
beküldőjének kivánatára már visszakiildöttük. Valami 
ujabb alkalom esetleg még napirendre hozhatja. 

SAKKJÁTÉK. 
1432. számú feladvány. Spóner Andortól. 

Sötét. 

» b c d ,j]ágos. e f g h 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

1433. számú feladvány. Piatt H.-tól. 

M e g f e j t é s . 
Világos. Sötét. 

fi f|p 
d 6 ; c 7 ; d4 ; e3. ei 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

Az 1426. sz. feladvány megfejtése. 
Nemo O.-tól. 

Megfej tés . 
Világos. Sötét. 

1. Hdő—f6 . . . .__ . . . Ke5—f8: (a) 
2. Vd2—d6 f — — t. sz. 
H. V matot ad. 

!. — . . . . . . . . . . . . e4—e3 (b) 
% Vd2—d-1 f — — t. sz. 
3. Hg4—f4 v. W 4 — a inat. 

2. Hg5—f7 t . . . 
3. Vd2—d7 mat. 

2. H i ( i - g 4 f stb. 

Fh8—Í6 : (c) 
K—: 

hfi—gö: 

H e l y e s e n f e j t e t t ék meg : Budapesten : K. J. t s F. H . 
Andorfi S. Kovács J. — Az Erkel sakktúrsasag ntvében: 
Exner Kornél. — Tarnoczon : Németh Péter. — Uj-
Szőnyón: A polgári kör. — H.-Szoboszlón : — A festi 

sakk-kör. 

HETI NAPTAR. Április hó. 
JVop Katholikus es protestáns Görög-Orosz Izraelita 

wlv. C Uusv. vas. B Hnsv. Tas. 29»6Sb. VI. Y.16P8SS. 2. 
11 H. HasTéUétfö Húsvéthétfő 30 Klim. János 17 
12 K. Gyula pp. i Gyula 31 Hipácz 18 
13 8. Hermenegild Jusztin 1 Ápril 19 
140. Tibor vt Tibor 2 Titus -20 
15 V. Anasztázia i Olvmpia S Sagy péutek 21Hv.7.n. 
16 |S. Lambert vt j Áron 4 József 22 Hv. vég 

HilsTÍlUláMi: (J. Utolsó negyed 15-én 5. óra 20 pk. reg. 

Felelős szerkesztő : N a g y Mik lós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.l 

Fekete selyem Faille Franqaise, Snrah, Satim 
merveilleux, Satin Luxor, atlaszok, damasztok, 
ripszek és taíoták, méterjét írt 1.10 . M a S S 
minőbégben) szállít egyes öltönyökre valamint egész végben vám
mentesen a házhoz Henneberg G. (cs. és k. ndv. szállító) selyem-
gyári raktára Zürichben. Minták postafordultával. Lcvéldij 10 kr. I 

15 SZÁM. 1887. XXXIV. ÉVFOLYAM. VASAKNAPT UJSAG. 259 
Eiry hatszor hasabzot t pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 k r . ; többszöri ig ta tásnál 
10 kr. Bélyegdíj külön minden ig ta tás n t án 30 kr 

Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogat 
B É C S B E N : Dukee M. Riemergasse 12, Schale* 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. Stubenbas te i 2 . 

3132 A Dr. VASKOVIIS- fé l i 

Vizgyógyin tézet\ 
Budapesten, I.. városmajor-utcza 64. szám. 

Gyógyeszközök: V izgyógymód , v i l l a m o z á s és massage . Jó eredménynyel ke
zeltetnek különösen a következő betegségek : Általános alkati ós vérbetegségek, 
mint s á p k ó r és g ö r v é l y k ó r ; továbbá gerinczagyi és i d e g b á n t a l m a k , g e r i n c z 
agy-so rvadás , bénu lá sok , görcsök, főfájás, szédülés , g é g e - és t ü d ő k u r n t és 
egyéb m e l l b a j o k . I d ü l t g y o m o r k u r n t , m a k a c s b é l r e k e d é s e k . Csúz és kösz
vény, valamint a r a n y e r e s b á n t a l m a k és különféle n ő i ba jok stb. — A sváb 
hegyi v i zgyógy in t éze t m á j a s 1 5 - é n n y i l i k m e g . — Igen kellemes és díszes 
gyógyhely. Az intézetet és vizgyógymódot ismertető könyvecskét szívesen küld 
ingyen és bérmentve a z i g r a . z g ' a . tosa.gr. 

Legolcsóbb újság a magyar nép számára 
egész évre csak 2 forint 

KÉPES NÉPLAP 
Megjelen minden vasárnap, 

mulattató és tanulságos tartalommal, s a hazai és külföldi politikát tárgyaló rendes rovattal. 
A K é p e s N é p l a p előfizetőinek a lap rendes tartalmán kivül minden évben külön mellék
letül e g y s z é p n a g y k é p p e l szolgálunk, mely keretbe foglalva a szobák falát ékesitbeti. 
A „ K é p e s N é p l a p " a „ V i l á g k r ó n i k á i v a l e g y ü t t : e g é s z é v r e 4 f r t , f é l é v r e 
2 frt, n e g y e d é v r e 1 f r t . C s u p á n a „ K é p e s N é p l a p " : e g é s z é v r e 2 f r t , f é l é v r e 1 f r t . 
Előfizethetni postán, a K é p e s N é p l a p kiadó-bivatalához, B u d a p e s t , e g y e t e m - u t e z a 
4. sz. czimzett postautalványnyal, mely 5 krért minden postahivatalnál készen kapható. 

A t. gyűjtőknek egyszerre beküldött 10 előfizető után egy ingyen-példánynyal szolgálunk. 

VILÁGKRÓNIKA 
képes heti közlöny, 

a Néplapéhoz hasonló alakban és t e r j e d e l e m b e n hetenként egy ivén számos képpel s 
gondosan megválogatott közleményekkel jelen meg, melyek mellett n a g y o b b e l b e s z é l é 
s e k e t s r e g é n y e k e t is nyújt olvasóinak, a világirodalom legérdekesebb termékeiből vá-

logagatva s számos képpel is ellátva. 
B u d a p e s t e g y e t e m - u t o z a 4 . s z . a l a t t l e v ő h í r l a p k i a d ó - h i v a t a l u n k b a n , ugyanot t , 

a bol a Képes Néplap is megjelen, lehet megrendelni a 

VASÁRNAPI UJSÁG ÉS POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
nagyobb terjedelmű hetilapjainkat 

is, melyek közül a «Vasárnapi Ujság» két ivén, szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal 
s számos eredeti képpel illusztrálva, a (Politikai Újdonságok" pedig 1£—2 ivén a heti ese
mények teljes és hű összeállításával jelen meg, s mindkét lap ezenkívül rendkívüli mellék
letekkel is van bővítve. — Előfizetési árak évnegyedre: a « V a s á r n a p i Ujság» 2 f o r i n t ; 
a "Pol i t ika i Ú j d o n s á g o k * 1 f r t 5 0 k r . ; a V a s á r n a p i Ujság és P o l i t i k a i Ú j d o n 
ságok e g y ü t t 3 f o r i n t . — E lapok előfizetői a ( V i l á g k r ó n i k á t ' é v n e g y e d r e 5 0 k r . 

pótdíjjal rendelhetik meg. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
árusnál kapható — az osztrák tartományok számára Sze l insk i G y ö r g y csász. 
kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stephansplatz Nr. 6. 

AZ IPARTŐRVÉNY 
MAGYARÁZATA. 

A f ö l d m ű v e l é s - , i p a r - é s k e r e s k e d e l e m ü g y i m . k i r . m i n i s z t é r i u m h i v a t a l o s 
a d a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l 

IBTA. 

Dr BALLAGI BÉLA. 
Magában foglalja az 1884. X V I I . törvényczikk végrehajtása i r án t kibocsájtott 

összes miniszteri rendeleteket , a elvi je lentőségű ha tá roza toka t . 

Ara fűzve 2 frt 50 kr. 

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

ban levő könyvnek terjesztésére. 
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ORITNICZAI GYÓGYFÜRDŐ 
Liptómegye, vasúti állomás Rózsahegy. 

Évad-megnyitás május 15-én. 
.tttrtínt/ri~-t/!/óf/!/niótl, fenyö-fürrlök, jiihsnvó, hUlegviz-
gyógymód. Elsőrendű gyógyhely gyomor- es be'lbetegse'-
!/'/.. máj- e's lépdaganatok, nranyeres bántalmak, sáp

kor, asthma t's if/egesse'g ellen. 

Messze mértföldekre elterülő fenyveseinél fogva 

?árat lan levegőjű kl imatikus gyógyhely. — 
osta, távirda-állomás és gyógytár helyben. — 
F ü r d ő o r v o s : I > r . O r m a i J ó z s e f . 

Menettért i jegyek 3 3 1 .s",o árleengedéssel, az elő-
és utóidényben (május 15-től jú l ius l-ig, aug. 
10-től szept. végeié) te temesen mérsékelt árak. 
Minden bővebb tudósításokkal szolgál és laká
sokra megrendelést elfogad a f t t rdőigazgatóság. 
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A Franklin-Társulat kiadásában meg
jelent és kapható. 

K E B T É S Z E T 

KÉZIKÖNYVE. 
Tüzetes u tas í t ás 

a konyhakertészet, virágmivelés 

A legújabb Itntlík útin irta 

GALGÓGZI KÁROLY. 
Átnézte éa Jegyzetekkel bővítette 

Dr. FARKAS MIHÁLY. 
Negyedik kiadás. 

A r a fos ve 80 krajotáp. 

Mimién bel- e's külföldi kiüönlegessegek készletben. 

PSERHOFEB J. 

vértisztitó labdacsai 
évek sora óta sokszorosan jónak bizonyult, és számos 
orvos által a közönségnek ajánlott házi szer a rossz 
emésztés minden következményei, dugulás, stb. ellen. 

1 d o b o z 15 l a b d a c » c s a l 21 k r . 
1 t e k e r c s 6 d o b o z z a l 1 f r t 5 k r . 

Az összeg előzetes beküldése mellett, bérmentes szál
lítással együtt: 

1 tekercs labdacs frt 1.25 4 tekercs labdacs frt 4.40 
3 < • • 3.30 5 « • • 5.30 
3 « < • 3.40 10 « i < 9.30 

Kevesebb egy tekercsnél nem szállíttatik. 

• 

Pserhofer J. gyógytára „az arany birod. almánál ír 
Bécs , I., Sing-erstrasse 15. 

Btulapesten kapliató Török J~ózs. gyógyszertárában. 

A «Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható — 
az osztr. tart. számára Szelinski György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben I. Stefansplatz ti. 

A BELGYÓGYÁSZAT TANKÖNYVE 
OKVOSNÖVENDÉKEK ÉS ÖTAKOELÓ ORVOSOK SZÁMÁRA 

IRTA 

Dr. P U R J E S Z ZSIGMOND 
a belgyógyászat egyetemi ny. r. tanára Kolozsvártt. 

A S Z Ö V E G K Ö Z É N Y O M O T T S Z Á M O S Á B R Á V A L . 

Á r a f ű z v e 1 1 f r t . 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten meg
jelent és minden könyvkereskedésben kapható — az osztr. tartományok szá
mára Sze l insk i G y ö r g y cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben I., Stefansplatz 6. 

KÖZHASZNÚ 

MAGYARÁZÓ SZÓTÁR 
A MAGYAR IRODALMI MÜVEKBEN, 

MAGÁN- ÉS HIVATALOS IRATOKBAN, HÍRLAPOKBAN, 
FOLYÓIRATOKBAN ÉS TÁRSALGÁSI NYELVBEN GYAK

RABBAN ELŐFORDULÓ 

IDEGEN SZAVAK MEGÉRTÉSÉRE ÉS HELYES KIEJTÉSÉRE. 
IBTA 

BABOS KÁLMÁN. 
HARMADIK KIADÁS. 

A r a fösve 1 fo r in t 5 0 k r a j o i á r . V á s z o n b a k ö t v e 2 for in t . 



EREDETI 

GÖRÖG BOROK 
legnagyobbrészt saját termés 

N. és G. Zacchiri nái 
Budapest, Mária Yaleria-utcza 9. 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 

ORA.NDS MA.GAS1NS DTT 

Printemps 
NOUVEAÜTÉS 

HAGYSZERÜ ILLUSTRÁLT ALBUMUNK mely 587 
dj mintarajzot tartalmaz Nöi, Férfi és Gyermik 
toileilekben, lajstroma a legújabb szövetekenek 
mint : selyem, szőrme, karton, vásson stb. 

Ép Most Megjelent 
Szétküldése ingyen és •bérmentve. 
Bérmentesített levelek intézendök : 

JULES JALUZOT & C'E 
Paris 

Ugyancsak bérmentve küldettnek a Printemps 
óriási raktárán levő szövetek mintái. (Arat és fajt 
meghatározni kérünk). 

Minden 25 frankot meghaladó rendelmény (lla-
gyarorszig minden részébe bérmentve küldetik. 

Bér-és Vámmentesen a számlaösszeg 15 0/0 
hozzácsatolása mellett. 

Külön továbbitó házunk az Osztrák Bajor 
határon Simbach Braunaun. 

Szükségesnek tartjuk tisztelt megbízóink becses 
figyelmébe ajánlani, miszerint a Grands Hlagasini 
űu Printemps nem tart utasókat, fiokraktári 
sem külföldön, sem Francziaországban. Minden 
megbízás directe Parisba intézendő. 

négy ásványos forrásának, 
h ideg - , sós-, kénes vize biztos s i k e r r e l 
h a s z n á l h a t ó : m i n d e n n e m ű b ő r k i 
ü t é sekben , gyomorba jokban , görvé lyes 
b e t e g s é g e k b e n , d a g a n a t o k , v é r t ó d u -
lá s , májbajok, köszvényes b á n t a l m a k , 
szemgyengnlés , n e m i ba jok és k ö v é r 
ség e l l e n . — Az njabbi berendezés és át
alakítás teljes kényelmet biztosit a vendégeknek 
s ugy a lakások, miké t az étkezés ura mérsé
kelve lett és jutányosnak tekinthető. A fürdő
vendégek oda- ét visszautazásra vasú ton U n g 
v á r o n á t e g y h a r m a d d i j - l eengedésben 
részesü lnek . Ungvárról Szobránczra bérkocsik 
közlekednek. — Ezen páratlan gyógyvíz üvegek
ben több évig megtartja gyógyerejét, miért is azt 
a beteg o t t hon is sikerrel használhatja. Egy 
n a g y l á d a 4 0 üvegge l a fürdőben 7 f r t , 
egy k i sebb l á d a 2 0 üvegge l 4 f r t . Meg
rendelések a fürdöigazgatósághoz czimzendök. 
A vízszállítás is vasúti kedvezményben részesül. 
Budapesten ezen víz c supán E d e s k n t y L. 
u r ke r e skedésében k a p h a t ó . — A főidő
ben még három hideg édesviz-forrás is van, 
mely a hideg víz használatát lehetővé teszi. 

50 év óta sikerrel használtatik! 
S Z E P L Ő É S M A J F O L T O K A T . valamint min
den bőrtisztátalanságot eltávolít, jótállás mellett a 

Spitzer-féle 
szeplő és máj folt elleni 

arczkenöcs és szappan. 
Valódi minőségben egyedül csak a 114 év óta fennálló 

„Salvator-gyógytárban" 
Eszéken , fe lsőváros , D i e n e s C. J . -né l k a p h a t ó . 

1 adag kenőcs ára 35 kr. — 1 drb szappan éra 50 kr. 
Vtf~ Óvakodjék a t. ez. közönség hamisítók és után
zóktól, kik többnyire nevem és czégemmel beégetett 
csupraimat összevásárolva, valami kotyvalékkal meg
töltik. — Olyanok, kik állítólag készítményeimet el
árusítják, kötelesek, tőlem kiállított — ez idei — 

számlát előmutatni. 3190 
Kapható Budapesten, Török József nr gyógy

szertárában király-uteza 12. 

Budapest, 1887 feb. 23. 
önöktől három hónap előtt ve t t kézi 

mosógép a szükségnek teljesen megfe
lel ; az ig'-n könnyen kezelhet ö, azzal a 
ruhát kevesebb szappannal és felényi 
idő alat t egészen tisztára lehet mosni. 

Dr . T o r d a y Fe renozné , s. k. 
VIII . kerepest ut 1. sz. 

Budapest, 1887 feb. 23, 
Az önöktől három hó előtt vásárolt 

mosógép minden tekintetben megfelel 
igényeimnek, mit óhajtok önöknek is 
tudtul adni. A gép gyorsan működik s 
minden háztartáshoz melegen ajánlha
tom. Elismerésem nyilvánítása után 
maradtam 

H o r v á t h Zs igmondné , 8. k. 
Városliget 

Budapest, 1887. márezius 5. 
Mosógépe használata után kötelezve 

érzem magam e találmányért teljes 
elismerésemet kifejezni és minden házi
asszonynak legjobban ajánlhatom. A 
gép rendkívüli gyorsaság mellett a ru
hát hófehérre mossa Z á r y K á r o l y , m. p . 
háztulajdonos, váczi-uteza 10. 

Budapest, 1887 márcz. 6. 
Önök által szállított mosó- és facsa-

rógép minden tekintetben várakozá
somnak megfelel. 

V e s z p r é m i S a m u n é , s. k. 
IV. hajó-uteza 16. 

Budapest, 1887. márezius 5. 
Raktárunkban vásárolt mosó- és fa-

csarógépet használván, kezelésének 
egyszerűsége és czélszerü voltánál 
fogva nagy munkaerőt és sok időt kí
mélvén meg, a nélkül, hogy ez egészen 
tisztára és hófehérre mosott ruhát leg
kevésbé is rongálná, mindenkinek lel
kiismeretesen ajánlhatom. 
T a b o d y J ó z s e í n é szül. Papvásárhelyi 
Irma. s. k. hattyu-uteza 8. szám. 

Szentes, 1887. márezius 8. 
Már rég óhajtottam a nyilvánosság 

elé hozni, mily kitűnő találmány az ön 
mosógépe. Határozottan nyilvánítom, 
hogy mosógépe csakis dicséretet érde
mel és minden eddigit fölölmulja. Min
denkinek lelkiismeretesen ajánlhatom. 
M a r s o h a l E n d r e , s. k. 

1887. április. 124., sz. 1887. április. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYULAI PÁL 
T A E T A I J O M : 

Csengery Antal mint iré. — Péterfy Jenötöl. 
Kirándulás Erdélybe. (IV.) — Hunfalvy Páltól. 
A Sóbánya-jegyekről. — Kornfeld Zsigmondtól. 
Öt év a szerb egyház életéből. y—s. 
A komédiás. Vígjáték egy felvonásban. — Csiky Gergelytől. 
Költemények: A szentimrei mezőn. I. I I . Szász Károlytól 

Dal Wolff Tannháuseréből. Németből. Ifj. Neumann Sán
dortól. 

Vitzthnm gróf emlékiratai . (II.) — Berzeviczy Alberttől. 
Banké ntolsó müve. — Marczali Henriktől. 
Az orvosi tudományok tanítása és tanulása. — Molnár 

Viktortól. 
Boskovich Boger. — Hunfalvy Jánostól . 
Glossá £ Pauler Gyula nyílt levelére. — Salamon F.-töl. 
Értesí tő: Hellebrant Árpád : A m. t. akadémia könyvtárá

ban levő ősnyomtatványok jegyzéke. H. G. — Csanádi 
Gusztáv és Plósz P á l : A borászat könyve. Lengyel István
tól. — Thiemann T . : Deutsche Kultur und Li tera tur des 
XVII I , Jahrhunder ts im Lichte der zeitgenössischen italie-
nischen Kritik. E. K. 

A BUDAPESTI SZEILE megjelen évenként tizenkétszer 120 
Ívnyi tartalommal. 

A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közön 
séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják a 
szellemeket s mintegy közvetítő kíván lenni egyfelől a szak
tudomány és a mívelt közönség, másfelöl a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nemzet
gazdasági közleményeknek, a m. tud. akadémia nemzetgazda
sági bizottságától támogatva. 

Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Előfi
zetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, Sze-
linski György cs. k. egyet, könyvárus, I. Stefansplatz Nr. 6. 

Az előfizetési pénzek az alulirt társulat kiadó-hivatalába kül
dendők be, vagy a könyvárusokhoz, a kik szintén föl vannak 
hatalmazva elfogadásukra. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda B u d a p e t i n . 

ruJHiXHAl ÚJDONSÁGOK együtt: ; félévre _ 6 i | 

SZÉKELY IMRE. 

Á
MAGTÁR zene-világnak gyásza van. A zene

hangok magyar művészetének, úgy iro-
. dalmi, mint előadási téren egyik leghiva

tottabb, kitűnő müvelője, Székely Imre nincs 
többé. A kik öt mint zeneszerzőt ismerték s el
elábrándoztak költői alkotásainak andalító hang
jainál, vagy hallották igaz művészi ihletű s 
zenekörökben az «elegáns» jelzővel 
megkülönböztetett játékát, vagy a 
kik épen abban a szerencsében ré
szesültek, hogy e minden piaczi 
reklámot kerülő, szerény, de az igazi 
«mester <> nevet teljes mértékében 
megérdemlő művész vezetése alatt 
juthattak el a zongorajáték mélyebb 
titkaihoz, pedig sokan vannak ilye
nek az országban s közöttük nem 
egy, a ki e téren többre vitte a 
«nem közönséges műkedvelésnéb : ^ 
azok bizonyosan őszinte megillető
déssel fognak értesülni a magyar 
zeneművészet ez érzékeny vesztesé
géről. j É j 

Székely Imre 1823 május 8-ikán 
Született Mátyásfalván TJgocsamegyé-
ben. Atyja, barbeli Székely Albert, 
e megye főispánja, anyja, técsői Má- M 
ria Katalin, mindkettő régi nemes ÓW1 
család sarja volt, kik kedvező anyagi pH 
helyzetük s magas műveltségük foly
tán kitűnő nevelésben részesítették 
tehetséges fiukat. Házilag neveltet
ték s atyja jeles nevelőket tartott "c^S 
mellette, többek között , a későbbi ^ ^ t 
szepesi grófot, a nagy képzettségű ^ 
Nits Jakabot. A gyermek szép elő
meneteleket is tett tanulmányaiban, 
de hajlama, atyja is jeles zongora
játékos levén, a ; zenéhez vonzotta, 
s a még igen fiatal Imre korán le
küzdve a kezdet nehézségeit, bámulatos köny- | 
nyedséggel haladt előre a zongorában. 

Midőn annyira haladt nevelése, hogy maga
sabb iskolára lön szüksége, szülői Pestre tettek 
át lakásukat, hol Imre elvégezvén a gymnáziu-
mot, az egyetemre ment s a jog- és államtudo
mányi tanfolyamot is befejezte. De e mellett tág 
tere nyilván a fővárosban zenei hajlamai kielé- í 
gítésére, nagy szorgalommal tökéletesítette ma
gát a zongorajátékban, sőt már a zeneszerzéssel 
is foglalkozott, s ismerős körökben csakhamar 

úgy ünnepelték, mint igen szép jövővel biztató 
zongora-virtuózt. 

Csakugyan ez is volt ifjúkori ambicziója. 
1844-ben már nyilvános hangversenyben lépett 
föl Pozsonyban, s már ez első föllépésével szép 
sikert aratott. Nemsokára Liszt Ferencznek a 
«Puritánok» dallamai fölötti ábrándja mellett 
saját szerzeményeit is bemutatá s mindkettővel 
nagy mértékben magára vonta a zeneértő körök 

S Z É K E L Y I M R E . 

figyelmét. Az így elért siker még komolyabb ta
nulmányokra ösztönözte, melyek után a gróf 
Teleki család pártfogása mellett beutazta az 
egész Erdélyországot s hangversenyeket adott 
Kolozsvárott, Tordán, Nagyszebenben és Nagy-
Enyeden, melyek széles körökben tettek ismere
tessé nevét. 

1847-ben Reményi Edével Parisba ment, hol 
megismerkedett Feuület Oktávval, a hírneves 
szinmü- és regényíróval, a kivel benső barátsá
got kötött, továbbá Bocage Pállal, az idősb Du

mas Sándorral s a párisi iró- és művészvilág 
számos jelesével, kik elragadtatással hallgaták 
Liszt Ferencz honfitársainak, Székely Imrének 
ós Reményi Edének magyar tárgyú zongora- és 
hegedű-játékát. Gróf Apponyi György, az akkori 
párisi osztrák nagykövet, szintén megnyitá ter
meit művész-honfitársai előtt, s termeiben a 
legelőkelőbb társaság gyönyörködött művészi 
előadásukban. Később nyilvános hangversenyek

ben is föllépett s a párisi zenekedvelő 
közönségnek kedvencze lett. 

A szabadságharcz Magyarországon 
kitörvén, Székely Imre is tagja IŐH 
annak a magyar küldöttségnek, mely 
Lamaxtine elnököt Parisban fölke
reste. Kis időre ez után Londonba is 
elrándult, hol hangversenyeivel zajos 
sikert aratott. A hon veszedelme 
azonban őt is haza szólítá s odahagyva 
művészetet, koszorúkat, haza jött, 

É ^ hogy a honfiúi kötelességből ő is ki-
| | | | | L vegye a maga részét. 

A függetlenségi harcz leveretése 
után Reményivel ismét Londonba 
menekült, a hol megint több hang
versenyt adtak, melyek annál láto-
gatottabbak voltak, mivel azokat az 
angol közvélemény előtt fölötte nép-

• | szerű magyar menekült zeneművé
szek rendezték. Mindkettejüknek bő
ven kijutott az elismerésből és kitün
tetésből. Székely e mellett szorgal
masan foglalkozott zeneszerzéssel is 
s több műve jelent meg Londonban, 
gyarapítva jó hírnevét. Természetes, 
hogy mint zenetanár is nagy kere
settségnek örvendett. 

1852-ben visszatért hazájába, hol 
lelkes fogadtatásban részesült. Ma
gyar ábrándjaival gyorsan vált nép
szerűvé s az ötvenes évek legkedvel
tebb szalon-zeneszerzői közé tartozott, 

annyira, hogy Magyarország akkori helytartója, 
Albrecht főherczeg is, nem tekintve Székelynek 
«kompromittált* voltát, fölhivatta budai palotá
jába s rendes zongoratanárnak szerződtette, úgy 
hogy teljesen biztosítva lehetett ama nehéz idők
ben az üldöztetéstől, s a következő évben meg is 
nősülhetett, nőül vévén Dévaványai Halassy 
Magdolnát. Ez időtől kezdve állandó lakosa lön 
a fővárosnak, de a családi élet csendes örömei 
mellett mind ritkábban rendezett hangversenye
ket s lassanként megszűnt szerepelni, mint 




