
524 VASÁRNAPI UJSÁG. 31. .-.ZÁM. I8S7. xxxiv. ÉvpoLíAü.; 

KERESKEDELMI TAKARÉK- ÉS HITELSZÖVETKEZET, 
Budapest, Gizella-tér 2. szám, I. emelet. 

Van szerencsénk a szövetkezet t. tagjaival tudatni, hogy a mar 
1887 január 1-én teljesen befizetett törzsbetétek szelvényivvel ellátott 
részjegyekkel cseréltetnek föl. Az ez év folyamában befizetett, vagy 
uj tagok által jegyzendő részjegyek után f. é. január 1-től a kiállí
tási napig ői^ojn kamatok terítendők meg, ellenben az osztalék már 
1887 január 1-től számíttatik javukra. Egy részjegy 50 frt, mely 
összeg után tavaly — az adó levonása után — tisztán 6o/0 azaz 3 frt 
fizettetett. — Uj tagok naponta fölvétetnek. A vidékről belépni szán
dékozó tagoknak mindennemű fölvilágositással az iroda készséggel 
szolgál. A Z I G A Z G A T Ó S Á G : 

Benke Gyula elnök, Peterdy Lajos vezérigazgató. 

A "Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kaphitó — 
az osztr. tart. számára Szelinski György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben I. Stefansplatz 6. 

i BELGYÓGYÁSZAT TAEÖMVE 
ORVOSNÖVENDÉKEK ÉS GYAKORLÓ ORVOSOK SZÁMÁRA 

IRTA 

Dr. P U R J E S Z Z S I G M O N D 
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 . 

A r a . f ű z v e 1 1 f r t . 

A Frankl in -Társu la t k i a d á s á b a n B u d a p e s t e n é p e n m o s t j e l e n t m e g : 

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

különösen 

K O S S U T H O T É S K Ö R N Y E Z E T É T I L L E T Ő L E G , 

Törökországban és az Amerikai Egyesült-Államokban. 

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

Kossuth Lajos a szerzőhöz 1887 február 1 0 - é n intézett sajátkezű leve lének 
hasonmásával. 

Tartalont. Első rétz. 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 házak építése módja s bútorozása. — A haza 
menni kívánókért osztrák gőzhajók küldettek WSddinhez. — A török vallásra tértek elszál -
litása Widdinböl. — «Kurbán Bájrám» ünnepi szokások. Kossuth tisztelgése Ziah pasánál — 
Az át nem tért magyarok utazásának leírása Widdinböl Sumlára. — Sumlábani elszállásolás. — 
P. tábornok londorkodása. — 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. Alkudosáaok a bellebbezést illetőleg. — A Kossuthtal mehetők névjegy
zéke. — A bellebbezettek utazása Kutahiába; elszállásoltatásuk és életmódjuk. — Magyar 
istenitisztelet a laktanyában. — A •Kossuth-kert». — Kossuth gyermekei érkezése Magyar
honból Butkainéval. — Ujabban bellebbezettek érkezése. — A «Bamazán»-bőjt és «Bájrámi-
ünnep. — Lajosnap és Kossuth gyermekei vizsgája.— Kossuthhoz öt angol, franczia és olasz 
vendég érkezett. — Kiszolgált török katonák elbocsátási ünnepélye. — Bem József altábor
nagy halálának hire. — A kutahiai magyar és lengyel fogoly-menekültek névjegyzéke és 
havi fizetése. — Ujévnapi tisztelgés Kossuthnál. — Kossuth magyar telepet akart felállítani. — 
Bem érdemjele Kossuth kezébe küldetett. — Dembinszky táborno k elutazása Kutahiából. — 
Ismét Kossuth-látogatók érkeztek Kutahiába. — Keresztyén halotti szertartás török laktanyá
ban. — A menekültek lázongása. —, Jó hir az amerikai Egyesült-Államokból. — Ismét osztr. 
ügynökök érkeztek Kutahiába. — Ujabb aggodalmak. — A K utahiában volt magyarok egy 
része szabadon bocsáttatott. — Oláh küldött és cserkeszek Iá togatása Kossuthnál. — Török 
vallatásmód. — Házmán és Lórody vádlása és magok igazolása. — Július 4-dike Kutahiában.— 
Készülődés az Egyesűit-Államokba menésre. — Gould Walter arczképei. — Az osztrák és a 
török 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 főzésmódja és 
ételeik. — A törökök öltözködése. — Török társadalmi élet. — Bepillantás a hárembe. — 
A törökök étkezése. — Török menyegző. — A török nők házon kivül. A török leányok nevelése. 

Második rész. Az Egyesült-Államok. Elutazás Törökországból New-Yorkba.—A spezziai 
öböl. — Kossuth Marseilleben. — Kossuth Gibraltárban. — Kossuth Gibraltárból Angol
országba ment és a Mississippi Amerikába. — A Mississippi a funchali kikötőbe érkezett. 
Madeira szigete. — Vihar az oczeánon. — Vihar az oczeánon ismét. — Megérkezés a new-
yorki öbölbe és kikötőbe. — Hogy fogadtattak a Mississipin érkezett menekültek. Ezek név
jegyzéke. — A menekültek fogadtatása a városi hatóság által a városházában. — Leírása az 
•Irving houset 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 megérkezése New-Yorkba és fogad
tatása. — A New-York városa által Kossuth tiszteletére adott nbanquetti. — Kossuth körútra 
indul az öt meghívó városokba. — Kossuth Philadelphiában. — Vasutoni utazás az 
Egyesült-Államokban. — Kossuth Baltimoreban. — Kossuth Washingtonban. — Kossuth 
fogadtatása a senatorok házában. — Kossuth fogadtatása a képviselők házában. -»• Indiánok 
tisztelgése Kossuthnál. — Kossuth anyja halálának a hire. — Kossuth Annapolisban. — 
Kossuth Harrisbourgban. — Pittsburgba utazási kellemetlenségek. — Kossuth Pittsburg-
ban. — Kellemetlen tintermezzo» Pittsburgban. — Kossuth Clevelandban. — Kossuth Co-
lumbusban. — Kossuth Cincinnatiban. — Szellemidézőnők. — Cincinnati leírása. — Utazás 
Indianopolisba. — Kossuth Indianopolisban. — Kossuth Madisonban. — Kossuth Louisvil-
leben. — Utazás Saint-Louisba. — Kossuth Saint-Luisban. — Saint Louis leírása. — Utazás 
New-Orleansbe. — Kossuth New-Orleansben. — «Lunch» (ozsonna). — Methodista isteni
tisztelet. — New-Orleans leírása. — Utazás vissza New-Yorkba. — Megállás Mobilban. — 
Utazás folytatása s megállás Montgomeryben. — A kis folyói gőzhajók leírása. — Utazás foly
tatása New-Yorkba. — Kossuth visszaérkezett New-Yorkba. — Kossuth meglátogatta még 
Worcestert, Bostont. — Kossuth Bostonban. — Kossuth ismét New-Yorkban. — Július 4-ike 
New-Yorkban.—Kossuth elutazása Angolországba. — Kossuth elleni vád a annak megczáfolása. 
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A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent a minden könyvárusnál kapható — az osztr. tar
tományok számára Szelinski György cs. kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz Nr. 6. 

A MAG-YAK 

IBÜNVÁDI EJLÁRÁS 
MAI ÉEVÉNYÉBEN. 

IRTA 

Dr. F A Y E R LÁSZLÓ, 
egyet, rendtivüli tanár. 

Á T A L A K Í T O T T É S B Ő V Í T E T T M Á S O D I K K I A D Á S . 

Ára fűzve 3 frt 6 0 k r . 

n 

Kn 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható, — 
az osztr. tart. számára Szelinski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

MAKROBIOTIKA 
V A G Y 

HOGYAN ROSSZABBÍTHATJUK HEG ÉLETÜNKET 
IRTA 

Dr. HUFELAND KRISTÓF VILMOS. 

Dr. KLENCKE átdolgozása nyomán, fordította KEMÉNY FÜLÖP. 

Ara fűzve 1 frt. Vászonkötésben 1 frt 60, 

T A R T A L O M : 

Elmélet i rész. A makrobiotika történeti 
fejlődése. — Az életerő és az élettartam 
általában. — A növények élettartama. — 
Az állatvilág élettartama. — Az emberek 
élettartama. — A tapasztalatok eredményei. 
Az emberi élettartam meghatározása. — 
Közelebbi megfigyelése az emberi életnek, 
legfőbb mozzanatainak, s magasabb és ér
telmi tökélyének befolyása az élet tarta
mára. — Egyes emberek élettartamának 
különös alapokai és ismertető jelei. — Az 
élet hosszítását czélzó különféle rendszerek 
vizsgálata, és az egyedül lehetséges, s az em
beri életre érvényes rendszer megállapítása. 

Gyakorlati rész. Első szakasz. Az élet-
röviditő tényezők. Ferde nevelés, — elké
nyeztetés, — túlingerlés, fizikai és erkölcsi 
elpuhultság. — Kicsapongás a nemi élve
zetben, — a nemzési erő elpazarlása, — a 
fizikai és erkölcsi önfertőzés. — A lelki 
erők túlfeszitése. — Betegségek, — ezek
nek helytelen gyógykezelése, — erőszakos 
halálnemek, — hajlam az öngyilkosságra. 
— Tisztátalan levegő, — az embereknek 
nagy városokban összezsúfoltan való lakása. 
— Mértékletlenség az evés- és ivásban, — 
a finom konyha, — a szeszes italok. — 
Életröviditö kedélyhangulatok és szenve
délyek, — haláltól való félelem, — rossz 
kedv, — túlságos elfoglaltság, — semmit
tevés, — unalom. — A túlságosan kifejlett 

képzelőtehetség, — betegség képzelése, — 
érzékenykedés, — Mérgek, úgy fizikaiak, 
mint ragályosak. — Az öreg kor s annak 
korai előidézése. — Második szakasz. Élet-
hosszitó tényezők. Jó fizikai származás. — 
Észszerű fizikai nevelés. — Tevékeny és 
munkás ifjúság, — az elpuhultság kerülése. 
— A fizikai szerelemtől való tartózkodás 
az ifjú korban és házasságon kivül. — 
Boldog házasélet. — Az alvás. — Testi 
mozgás. — A szabad levegő, mérsékelt hő
fok. — A falusi és kerti élet. — Utazás. — 
Tisztaság és a bőr ápolása, — vájjon a 
gyapjú, vagy vászon fehérnemű ajánlato
sabb-e ? — Helyes étrend; — mértékletes
ség evés- és ivásban ; — a fogak ápolása ; 
— orvosi étkönyv. — Lelki nyugalom ; — 
megelégedettség; — élethosszitó kedély
hangulat — és fog'alkozásnemek ; igazi jel
lem. — Kellemes és mérsékelt érzéki és 
érzelmi ingerek. — A betegségek elhárítás 
és okszerű kezelése; — a különböző beteg
ségek iránti hajlam felismerése, s az ez 
esetekben követendő eljárás; — az orvosi 
tudomány, s az orvos helyes felhasználása; 
— házi és uti gyógytár. — Életmentés sze
rencsétlenségeknél. — Az Öregkor és kellő 
gondozása. — A szellemi és testi erők mí-
velése. — A fenti szabályoknak a testszer
vezet, vérmérséklet és életmód különböző 
volta szerinti alkalmazása. 

A Frank l in -Társu la t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkeres
kedésben kapható — az osztrák tartományok számára Szelinski György cs. kir. 

egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

A M A S S A GE. 
Irta 

D O L L I N G E R G Y U L A tr . 
A testegyenészet magántanára a budapesti kir. magyar tudomány egyetemen. 

Hat ábrával. 

M á s o d i k á t d o l g o z o t t é s m a g y a r á z ó k o r t ö r t é n e t e k k e l b ő v í t e t t k i a d á s . 

Á r a f ű z v e 1 f o r i n t . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem utcza 4. szám. • 
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POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / íélévre _ 6 • Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG / egész évre 8 frt 
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\ félévre _ 3 • 

G R Ó F SZÉCSEN ANTAL 
ES 

G R Ó F K U U N G É Z A 

HAZÁNK közművelődésének két nevezetes té
nyezője : az országos magyar történelmi 
és a hunyadmegyei történelmi és régé

szeti társulat tartá a múlt hét folyamán gyűlé
seit Hunyadvármegye klasszikus földjén, Déván. 
Mind a két társulat sokat tett a magyar tudo
mányosság érdekében. Az országos történelmi 

társulat hunyadmegyei kirándulásának vezetője. 
A hunyadmegyei történelmi társulat megterem
tője, vezére és lelke gr. Kuun Géza. Ok elnököl
tek a két társulat dévai gyűlésén s ez alkalomból 
mutatjuk be őket olvasóinknak. 

GEÓF SZÉCSEN ANTAL magas állást foglal el az 
udvarnál, a király oldalánál, a kinek valóságos 
belső titkos tanácsosa, cs. és kir. főudvarnagy. 
A királyi kegy csak nemrég tüntette ki őt az 
aranygyapjuval, a miről jól tudjuk, hogy azzal 
csak kiváló érdemeket szoktak jutalmazni. Magas 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
megbatározott viteldíj is csatolandó 

vármegyei szolgálatban kezdette, mint Sopron
megyének tiszteletbeli al-, majd főjegyzője. 

Családi összeköttetéseinél fogva gyakori érint
kezésben állott Metternich herczeggel, a nagy
hírű és hatalmas osztrák államférfiúval, a ki 
nagyon korán felismerte benne a ritka éleseszű 
és tisztán, higgadtan gondolkozó embert. Alig 
volt 24 éves, midőn a pozsonyi országgyűlésen, 
1843-ban, mint a főrendiház tagja fellépett s itt 
tartott beszédeivel annyira magára vonta a köz
figyelmet, hogy Metternich herczeg felszólította, 

G R Ó F S Z É C S E N A N T A L . Ellinger Ede fényképei után. G R Ó F K U U N G É Z A . 

társulat húsz év óta, nem szűnő buzgalommal mű
ködik hazánk történelmének müvelésén, — a 
hunyadmegyei hét év óta buzgólkodik a megyei, 
erdélyi s átalános történelem érdekében. A siker
dús működést, a mivel eddig kétségtelenül di
csekedhetnek, első sorban a vezérférfiaknak 
köszönhetik. 

A történelmi társulat élén olyan emberek ál
lottak, mint gr. Mikó Imre, Horváth Mihály, 
Ipolyi Arnold, a kiknek méltó utódja e hazafias 
és serény társulat élén (br. Kemény Gábor és 
Pulszky Ferencz mellett) gr. Szécsen Antal, a 

méltósága nagy elfoglaltatással jár és annál in
kább méltánylandó, hogy ő vállalkozott a törté
nelmi társulat kirándulásának vezetésére. Meg
szoktuk őt, mint elsőrangú államférfiút, mint 
kiváló irót, főkép essayistát tekinteni: a dévai 
gyűlésen tartott elnöki megnyitója ép oly méltó 
az államférfi hírnevéhez, mint a mennyise mély 
történetbölcselem nyilatkozik annak szavaiból, 
eszméiből. 

Gróf Szécsen Antal 1819 ben született. Tanul
mányait otthon a szülői háznál kezdte s a po
zsonyi és bécsi iskolákban végezte. Közpályáját 

es hogy-a magyar politikai élet nyilvánulásai 
kívánalmai felöl írja meg neki időközönként vé
leményét. 

Egyéniségének főjellemvonása s kora fiatal
ságától kiváló tulajdona, a higgadt, nyugodt itélő 
képesség. Vérmérséklete és családi tradicziói a 
konzervativizmus felé vonzották, mely politikai 
irányzatnak hazánkban gróf Apponyi György, 
Majláth György és b. Sennyey Pál mellett egyik 
legkiválóbb képviselője. 

Az 1843-iki országgyűlésnek, melyen ő már 
szerepelt, nevezetes kérdése volt a magyar nyelv 
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ügye, melyre nézve Metternichnek, a ki vélemé
nyét kérte, határozottan kimondotta, hogy a 
magyarok kérését már csak azon okból is teljesí
teni kell, mert ez által elveszti a kérdés politikai 
agitaczionális jellegét. Egy másik kérdés volt 
ekkor a vegyes házasság és az abból származó 
gyerekek vallásának a kérdése. Ebben azt a taná
csot adta, hogy helyezkedjék a kormány liberális 
álláspontra s nyilvánítsa ezt a családok olyan 
belügyének, melybe az államnak beleszólása 
nincs. 

Ez meg is történt s bár sem a katholiku-
sok, sem a protestánsok nem fogadták el, a ker -
dés elvesztette akut jellegét. A politikai ügyek
ben részt vett egész a forradalom kitöréséig. 1848" 
ban vissza vonult a politikai térről. A forradalom 
lezajlása után 1849-ben politikai küldetést vál
lalt Londonba, mielőtt még az 1850-iki márcziusi 
alkotmány életbe lepett volna. Ezután ismét 
visszavonult. 

Az 1859-iki háború után a szabadabb eszmék 
felszábadultával jónak látta kilépni a passzivi
tásból s az ó -konzervatív árnyalathoz csatlako
zott, melynek élén báró Jósika Samu, gróf Appo-
nyi György és gróf Dessewffy Emil állottak. 
Résztvett a «verstárktes Reichsrathi>-ban, a hol 
ö felterjesztést dolgozott ki ő felségéhez, mely az 
1848-iki álláspontra helyezkedést javasolja. 0 
volt a többség véleményének tolmácsa és kidol
gozója s ennek alapján készült az októberi 
diploma. 

Midőn 1862-ben a februári alkotmány kiada
tott, lelépett a szereplés szinteréről s csak 1865-
ben szerepelt újra, midőn a főrendiházban nagy 
beszédeket tartott s az ö felségéhez intézett fel
irat szerkesztésével ő bízatott meg. 1870-ben, 
a porosz háború előtt az országgyűlésen te
vékeny részt vett; 1874-től megint a főrendi
házban szerepelt; ujabban a keresztények és 
zsidók közti házasságok ellen tartott nagy be
szédet s a főrendi ház reformját hathatósan tá
mogatta. 

Szorosan vett irodalmi működését egy Tacitus
ról szóló tanulmánynyal kezdte meg, melyet 
1876-ban Gyulai Pál felszólítására a «Budapesti 
Szemle» számára irt. Ezt követték Shakspeare-, 
majd Palmerston-tanulmányai. Az akadémiában 
Majláth György felett, a ki neki benső barátja 
volt, ő tartott emlékbeszédet. 

A történelmi s főkép történelembölcsészeti ta
nulmányok iránt mindig kiváló érdeklődést tanú
sított. 

Méltó feltűnést keltett nagybecsű és ma
gas színvonalon mozgó tanulmánya, melyet Bu
davár visszavételének 200-ados emlékünnepére 
irt, s ehhez méltán sorakozik a dévai gyűlésen 
tartott elnöki megnyitója Erdély történetének 
vezéreszméiről. 

Gróf KCXJK GÉZA, a hunyadmegyei történelmi 
és régészeti társulat elnöke, igazi mintaképe az | 
erdélyi főurak ama részének, a kiket a nemesség 
arra kötelez, hogy életüket magasabb és neme
sebb eszmények szolgálatára szenteljék. Kora 
ifjúságától fogva komolyabb tanulmányokkal 
foglalkozott. Kitűnő neveltetésben részesült már 
sa atyai háznál Nagy-Szebenben, a derék atya és 
anya (gr. Gyulay Crescentia) vezetése alatt, majd 
Pozsonyban, Pesten (a Szőnyi intézetében s az 
egyetemen) s midőn tanulmányait hosszabb kül-
földi utazással bevégezte a komoly törekvésű 
fiatal ember mái' kész tudós volt, a ki gyönyö-
rüségót nem főúri származása s gazdagsága 
könnyen kínálkozó élvezeteiben, de a komoly ta- \ 
nulmányokban találta fel. Széleskörű nyelvisme- i 
rete, melyről családjának több tagja volt neveze- ' 
tes, arra késztette öt, hogy nyelvészeti taiiulmá- '' 
nyokkal is foglalkozzék. így keletkeztek ama, 
fökóp a sémi nyelv körébe vágó nyelvészeti I 
munkái, melyek alapján tudományos akadé- | 

imánk már 1867-ben levelező tagjává válasz
totta. 

Legfőbb munkája a« Codex Cumanicus». E czíni 
alatt Velenczében egy a XIV. századból származó 
nyelvészeti szótárt őriznek, mely a régi kún nyelv 
maradványait s annak összehasonlítását a ma
gyarral és latinnal tartalmazta. Gr. Kuun Géza 
ennek kiadásával s erről hott tudományos nyel
vészeti munkájával tűnt föl nemcsak ország
szerte, de az egész Európának is nyelvészeti 
köreiben; annál is inkább, mer t a régi kún 
nyelvről egyedül az ő munkája alapján van fo-

: galmunk. 
Az ujabb időben gr. Kuun Géza egy tudományos 

iskolát teremtett Déván. Megalapította hétévvel 
| ez előtt a hunyadmegyei történelmi és régészeti 
! társulatot, mely rövid fennállása óta már is nagy 

szolgálatot, tett a tudománynak. Feltárta a régi 
dák főváros romjain épült római colonia, Sarmi-
segethusa (Várhely) földalatti emlékeit, a castru-
mot, a fürdőket, nem sokára feltárja az amphi-
theatrumot stb. Nagyon szép muzeumot te
remtett a régi Dácia feliratos köveiből, érmei
ből, szobraiból, összegyüjté a megyei levéltá
rak kincseit s tisztázta Erdély történelmének 
nem egy kérdését. A dévai társulat egy kis 
akadémiává nőijte ki magát, melynek párja 
vidéki városaink egyikében sincsen. Sólyom 
Fekete Ferencz, Téglás Gábor, Király Pál, Kun 
Róbert, Majland Oszkár kiváló munkásai e derék 
társulatnak s munkásságuk nem napi értékű, de 
maradandó becsű; vezérök és buzdítójuk gróf 
Kuun Géza, a kitől, mint élete delén álló s ifjúi 
munka-erővel dolgozó tudóstól jövőre is sokat 
várhatunk. 

Maros-németi-i kastélya valóságos múzeuma a 
római régiségeknek; gyönyörű könyvtára s szép 
levéltára is van. Elete pályájának részletesebb 
adatait már ismertette lapunk (1876-ban), most 
ez általánosabb jellemvonásokhoz csak azt az 
óhajtást fűzzük, vajha főuraink közül mennél 
többen vennék példányképül gr. Kuun Géza 
nemes törekvéseit és munkásságát, a kit a magas 
eszmények, tudományszomj s a munka éltetnek 
s gyönyörködtetnek. 

Sz.L. 

KÁRPÁTI EMLÉKEK. 
i. 

Ama sötét hegy, mint egy ravatal, 
Néz a jég-tengerszemre. Körülállják 
Kő órjások, felhők foszlányival, 
így gyászolván a természet halálát. 
Lábok elé hullt könycseppjök a tó, 
Megfagyva ott, a holtat sirató. 
Az ősz havastetők mind hangtalan 
Magányban néznek a szinetlen égre. 
A zivatar se néz ily komoran, 
Ha jő pihenni e kihalt vidékre. 
S a fellegosztó csúcsok szétverik 
Vashomlokkal magának a viharnak, 
A haragos villámnak fészkeit, 
Még mielőtt a mennykövek lecsapnak. 
Kürtjébe itt zivatar sohse fú, 
A mennydörgés nem átkozódik itt, 
Sohseni látják az égi háború 
Görögtüzet, olthatlan nyilait. 
De a borongás állandó, s a csend 
Halotti gyászt, megrögzött bút jelent. 
Csak olykor, ha vadász vetődik erre, 
Füttyent a hómezőn a mormota, 
A zergék előőrse, s mérföldekre 
Veri a jelt sziklák gránit-fala. 
E titokteljes gyász vajon minek ? 
Mért temetői pompája a béreznek, 
Mit tűz emelt föl s megvesz a hideg ? . . 
Mulandóság, bércz-eltipró enyészet, 
Itt a természet téged ünnepel, 
Tudván, hogy néki szintén halni kell I 

II. 
A puszta ormon áll a puszta rom, 
Mint megkövült szív s néma fájdalom. 
Sóhajtó szellő jár a rom felett, 
Vagy te vagy az, bolygó emlékezet! 

Édes-bús emlék, mely a rég halott, 
Porlandó szívet lágyan csókolod, 
Hogy álmodjék elmúlt dicsőségérül, 
Bár az hamvából többé föl nem épül! 

BARTÓK LAJOS. 

A NYÍRI PAJKOSOK. 
Történeti elbeszélés. 

Irta SZOMAHÁZY ISTVÁN. 
VI. 

Ut a pusztaságon. 

Arra az éjszakára újólag egybehivá Váczi And
rás Debreczen városának senatorait. 

Mind megjelentek; egy sem hiányzott közülök. 
De hiányzott ama lelkesedés, mely a múlt ta
nácskozás végén annyira felbátoritá a sziveket. 

Mi legyen most már a teendő ? 
— Őrültség volna arra gondolnunk, hogy Debre

czen városát fegyverrel akarjuk megvédelmezni, 
— szólt Pomarius. — A fölemelt fegyver e város 
halálitéletót jelentené. Valóban nincs más mód 
annál, a mit a fejedelem ajánlott: itt csak főhaj
tás és ajándékok használhatnának. 

Mély csend követé e szavakat. 
— Azért is csupán azt ajánlom, s ez az egyet

len mód, a melyet követhetünk, — folytatá a 
rektor-professor, — hogy a város küldöttséget s 
ajándokot küldjön a tatárok fővezérének, s párt
fogását, kegyelmét kérje e város részére, melyet 
nem lehet fegyverrel megvédelmeznünk. 

— S ha nem nyerjük el e kegyelmet ? — szólt 
egy hang a szöglet félhomályából. 

— Ha nem nyerjük el, — szólt szilárdan Po
marius — ha más van határozva, hogy sorsunk 
legyen: mi arra is készen vagyunk. Olvastunk 
példákat a történelemből, hogy egy föld megvé-
delmezéseért a biztos halált is elszenvedték né
melyek ; mi sem leszünk rosszabbak, mint ezek 
voltak. S ha az van praedestinálva, hogy mi le
gyünk utolsó lakói e városnak, melyben ősatyá
ink is lakozának: nos, én nyugodtan várom a 
halált s akkor is azt mondom csupán: Te kíván
tad ! Legyen meg a te akaratod! 

— Istenem! Hogyan lehetne az! szólt egy 
remegő hang; — talán épen azon öreg föld
műves, ki a múlt éjjelen Rákóczy Györgyhöz 
ment követségbe. Hogy Debreczen elpusztuljon! 
Hát nincs-e már, ki fölöttünk virrasztana? Oh! 
Édes Istenem! 

Mindenki könnyezett e szavakra. Csak Poma
rius folytatá hidegen és könnyek nélkül: 

— Lehet-e ? Nem-e ? Nem a mi dolgunk kiku
tatni. Mi mind a két esetben tudni fogjuk, mi a 
kötelességünk s nem rettegünk a haláltól, ha 
arra kerül a sor. S ezt bebizonyítandó, álljanak 
fel mindazok, kik a tatárokhoz indítandó küldött
ségben résztvenni kivannak. 

Az egész gyülekezet felállott helyéről. 
— Mindenki gondolja meg, hogy milyen útra 

indul! folytatá Pomarius. — E vezér s az egész 
ellenséges csorda fel van ingerelve ellenünk. 
Ha rossz perczében találjuk: könnyen meg
lehet, hogye várost, melynek védelmében buz
gólkodunk, soha sem fogjuk többé megpillan
tani! 

Egy szó, egy hang sem támadt a teremben; de 
senki sem ült le a felállottak közül. 

— Jó! folytatá a rektor-professzor. — Senki 
sem fél a következendőktől s bátran szembe
megy a veszélyekkel. Ezt vártam ón s erre voltam 
elkészülve. De valamennyien nem mehetünk, 
azt mindannyian beláthatjuk. Engedtessék meg 
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tehát nekem, hogy én ajánlhassam azokat, kik 
társaim legyenek e küldetésben. 

S aztán körülnézett a teremben; itt is, ott 
is megjelölt egyet s a kiválasztottak némán 
nyújtották kezeiket, mintha köszönetet monda
nának. 

Pomarius uramon kivül még négy ember lön 
kiválasztva, kik életüket hajlandók valának 
feláldozni, s e férfiak méltók arra, hogy nevük 
az utókor számára fentartassék. E négy férfi : 
Péter Gáspár, Pataki Albert, Sólijom István s 
Szilágyi Szabó János volt. 

Másnap hajnalban, midőn a fuvarosok készen 
voltak a felrakodással, mind az öt férfiú meg
jelent. Mind családos, gyermekes ember volt s 
egyik sem könnyezett, midőn a hozzátartozóitól 
elbúcsúzott. 

— Látlak-e valaha ? szólt Pomarius Bálintné 
a férjének. 

— S ha nem ? szólt a nagytiszteletű úr. — Ha 
nem jönnék többé vissza az életben: nem tud
nád-e, hol vagyok akkor ? 

— A leányunknál! rebegé a nő. 
— S szomorúság lenne-e az? Nem jönnél-e te 

is utánam csakhamar ? . . . 
Mikor a «leányunk»-at említette: akkor egy 

perezre elérzékenyült a nagytiszteletű úr. De 
megkeményítő a szivét s midőn Sára asszonyt 
megcsókolá : nem volt már könny a sze
meiben. 

S azzal megindultak az ajándokokkal, a me
lyek 12 szekér kenyér- s kalácsból állottak s 
1000 darab ezüst tallérból: régi, jobb idők pénz
maradványából. 

Az otthonmaradtak már kora hajnalban neki 
fogtak a munkának : a várost szélesebb és mé
lyebb árkokkal vették körül s úgy a hogy, elké
szültek egy újabb ostrom lehetőségére. Azt még 
látták egy perczig az útra menők; de lassan-las
san minden elmaradt mögöttük. 

Midőn az utolsó torony csúcsa látszott a látó
határ szélén: mind az öten visszafordulának. 
Nem szóltak egymáshoz; de a míg e pont el nem 
tűnt a messzeségben: nem vették el róla sze
meiket. 

Egyszer aztán semmit sem lehetett többé 
látni Debreczenböl. A látóhatár üres és puszta 
volt mindenütt. 

Kora hajnal volt még. A Hortobágyra vidám, 
üde őszi nap borult s a messze zöld látóhatár 
végetlenül terült el az utazók szemei előtt. Órá
nyi távolságokra egy élőlény sem látszott a pusz
taságon, sem egy pásztor, sem egy juhnyáj; s 
közel és távolból csak a tücskök czirpelese hallat
szott. A puszták lakói mind eltűntek már innen; 
s ha egy karámot, vagy csőszházikót fölfedeztek : 
az üresen és nyitott kapukkal állott a puszta
ságban. Egyszer-egyszer egy elhagyott csárdára 
akadtak; az ivóban össze volt törve a söntés, a 
hordók feneke beverve; itt bizonyosan a «nyíri 
pajkosok» gazdálkodtak. Az udvart egészen be
nőtte a fű és a gaz; a kutak ágasait leverte va
laki; s csak valami öreg házőrző eb búsult a 
küszöbön, a ki itt maradt a sietségben. Micsoda 
vendégeket láthatott ez már itt azóta ? 

Az öt ember néha betért egy ilyen csárdába s 
míg a kocsisok a lovaknak vetettek valami rágni-
valót, ők is leültek az ivószobába, hogy valamit 
falatozzanak. Az öreg házőrzőn kivül senki sem 
volt az egész hajlékban; a világszép csaplárosné, 
meg a híres vendégei ki tudja, merre szaladtak a 
világba ? Csak egy öreg kandúr bujt elő egyszer a 
padlásablakon; de az is egészen megvadult; rég 
nem látott már emberi lényt. A söntés mellé fel 
volt ugyan irva otromba veres betűkkel: ITT 
VOLTUNK? De ki tudja, mikor volt az ? És ki
csoda? 

Odább a bodóházai mocsárok következtek; egy 
egész sáserdőség, a miben ki tudja micsoda is-
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_ VASÁRNAPI UJSÁG.  

meretlen állatok tanyáznak? Búgó, sikoltó, csat
togó hangok hallatszottak ki belőle. De élő em
berre itt sem lehetett találni. 

így mentek tovább-tovább a pusztaságon, 
egy-egy leégett házikó, egy összetört kútágas 
mellett; maga a kut is majdnem egészen be
omolva. Ha élelmet nem hoznak magukkal: 
maguk és lovaik éhen vesznek el a puszta
ságban. 

Harmadnap forró, égető nap sütött; mintha 
a nyár még visszatért volna egy napra; lovak, 
emberek eltikkadva ballagtak tova a mező
ségeken. Délben a Kálló-ér mocsarai közé ér
tek, melyek a messze vidéket bevonták sáser-
deikkel. 

Ott a sás partján állt valami kunyhó; inkább 
valami értelmetlen kéztől durván összetákolt 
kalyiba; teteje és oldalai elperzselt, elvirágzott 
moh-szőnyegtől bevonva. Mögötte egész sáserdök 
terültek el, a melyeknek mocsaras, piszkos tala
jában mindenféle vízi állat kényelmesen elrej
tőzhetett. 

A kunyhót már messziről meglátták az uta
sok ; de a mint közel értek, egy annál nagyobb 
ritkaságra is akadtak. 

— Nini egy ember! — kiáltott Sólyom Ist
ván. — Ott gubbaszkodik a kalyiba ajtajában. 
De ezt már megnézzük, kicsoda? 

Valóban egy ember ült a kunyhó előtt; a fejet 
a könyökeire támasztá s úgy bámult bele a vi
lágba. A ruhája rongyos volt és piszkos a mo
csártól ; a haja össze-vissza borzolva s a szemei 
is olyan tévetegül néztek a vidékre, mintha 
már nagyon régen hozzászokott volna a magá
nyossághoz. 

A debreezeniek leszálltak kocsijaikról s oda
ballagtak a remetéhez. Még csak meg sem moz
dult a közeledtükre. 

— Járt-e erre ellenség, atyafi ? — kerdé tőle 
Pomarius. 

A kérdezett fel sem tekintett e szavakra; csak 
mintha magának dörmögte volna: 

— Oda van! Oda van! 
— Mi van oda atyafi ? 
— Oda van! Oda van! 
— Hát mióta ülsz te itt? Miből élsz? 
A kérdezett csak egyre a földre tekintett s a 

világért sem szólt volna mást, minthogy: «oda 
van! odavan!» De azt is olyan sivár, monoton 
hangon mondta, mintha már nagyon régen is
mételgetné magában. 

Nem lehetett kétség, hogy az atyafi meg van 
zavarodva az elméjében. Semmi kérdésre sem 
felelt egyebet ennél a két szónál s mikor a deb
reezeniek már tovaballagtak kocsijaikkal, még 
akkor is egyre azt ismételgeté magában. 

Vájjon mi az, a mi «odavan» ? Vájjon mi le
hetett az a nagy veszteség, mely ez ember el
méjét megzavarta? Szülők? Gyermek? Fele
s é g ? . . . 

Oh! az rettenetes ellenség lehet, mely ily álla
potban hagyja hátra az embereket! . . . 

De a debreezeniek még mindeddig nem talál
koztak vele. Mintha az egész tatárság ez öt em
ber elől futott volna: mindenütt csak nyomaikra 
akadtak; de az ellenséget magát egyszer sem bír
ták fölfedezni. 

Mintha csak a föld nyelte volna el az egész ta
tár hadsereget. 

Negyednap reggelén a Berettyó vizén is átkel
tek. A körülfekvő puszták szintén le voltak ta
rolva, az élelem elhordva, a kutágasok össze
törve ; a szénaasztagokat ellenséges kezek telje
sen szétrombolták, a házak falait beverték, 
bepiszkolták; de csak nyomuk maradt hátra, 
maguk ki tudja, hova tűntek el a pusztasá
gokon? 

A Dózsa-puszta környékén találkoztak első 
ízben embercsoportozattal a debreezeniek. Buj-
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dosó pórok voltak, kiket a háborúk csapásai 
egész idáig elhajtanak tűzhelyeiktől. Ezek be
tek, hogy a tatárság harmadnapja vonult át 
a Berettyó vizén; azóta rég eltűntek szem elől. 
Még aznap este Zsákáig ért a küldöttség; s 
csak itt pihenhetett meg először fáradságai után. 
Mert azt valamennyien megfogadták, hogy addig 
míg városuk ügyét el nem intézik, nem hagynak 
fel fáradalmaikkal. 

Az Isten, a csapásaiban is jó, örökirgalmu Is
ten, meghallgatá kérelmeiket. 

Zsákán értesültek, hogy a tatár csordák, meg
elégedve a vidék elpusztításával, elvonultak a 
környékről, s Puszta-Told felé vévén utjokat, 
egészen eltűntek a szem elől. Leselkedő zsákai 
lakósok messze kisérték Őket utjokban s biztos 
hirt hoztak eltávozásukról. 

Ah! minő öröm volt az! Milyen véghetetlen 
kegyelme az Istennek! 

Tehát használt az ezrek imádsága! Meg van 
mentve Debreczen! Az ősök hamvai békén pihen
hetnek sírjaikban. 

Az öt ember némán kezet rázott egymással, 
midőn e hírt meghallotta. Nem szóltak; de a mi 
szemeikből kicsordult: az több volt a szónál. 
Nem az ajkon lebegő hazafiság volt az; hanem a 
szivek megrezdülése valami névtelen és kimond
hatatlan gyönyörérzettől, a mi megragad és fel
villanyoz s ismeretlen tüzet gyújt a szemekben. 
Ez az érzés, az édes, a jó szülőföld szeretete, a 
mi széppé teszi a halált, ha annak védelmében 
halunk; az örökre lelkesítő, örökre gyújtó haza
szeretet érzelme. 

(Folyt, köv.) 

HUNYADVÁRMEGYÉRÖL. 
I. 

A régi Erdélynek legnagyobb, s egész Ma
gyarországnak is nagyságban hatodik törvény
hatóságát kívánom ösmertetni, ez alkalommal 
csak körrajzaiban, mintegy madártávlatból. 

Történelmünknek aránylag nagy tényezője 
volt mindenkor, az utóbbi években mind sűrűb
ben emlegették, most pedig épen napirendre ke
rült három látogatás által. 

Az első a magyar történelmi társaságé volt 
júliusban; másodikul a magyar írókat és művé
szeket várjuk augusztus második felére; a har
madik koronája mindannyinak a hódolattal várt 
magyar király itt tartózkodása lesz szeptember 
közepén. 

Hunyad vármegye a régi Erdélynek délnyu
gati részét foglalja el a bihari hegyektől Oláhor
szágig, Alsó-Fejértől Arad, Temes és Krassó-
Szörényig. Nagysága, 6932 klmtr. 

Székhelye és körülbelül középpontja Déva, a 
Maros balpartján. Innen fölfelé a Maros mellett 
van a megye területén 3 vasúti állomás, lefelé 4, 
Piskitől Petrozsényig 7. Északfelé, a volt Zaránd 
irányában nincs még vasút. Erdély legnagyobb 
folyója a Maros, mely itt teljes nagyságát eléri, 
körülbelől közepén szeli ketté a megyét északi 
és déli darabokra. Ebbe szakadnak balfelöl: a 
Kenyér vize, a szászvárosi víz, a Sztrigy-, Cserna 
és a dobrai patak; fbalfelöl a Gyógy vize. Petro- / 
zseny vidékéről a Magyar- es Oláh-Zsil egyene
sen Romániába folynak, Brád és Kőrösbánya 
tájáról a Fejér-Kőrös a Tiszába. 

Eme számos folyó mentében megannyi szép és 
termékeny völgyek terülnek el. Valamennyinél 
nagyobb térség a bájos Hátszeg vidéke a Retye-
zát hegység aljában. A megyének nagyobb gaz
dagsága azonban hegyein és hegyeiben van. 
Hegyein a gazdag legelők mellett nagy kiterje
désű fenyő-, tölgy-, bikk- és gyertyánfa-erdők, a 
melyek sok pusztítást szenvedtek ugyan a forra
dalom utáni években, de az újabbkori gondozás 
alatt szépen gyarapodnak. Hegyeiben az egy
mástól teljesen különböző bányatermények nagy 
sokasága. 

Déva határában csak nemrég büntették meg 
a rézbányászatot. A határ más része sótalajon 
fekszik. 

Dévától északra az egész megye hosszában 
egymást érik az arany-ezüst bányák. Nagy-Ág, 
mely túlnyomólag a felséges uralkodó család és 
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a kincstár tulajdona, a legvirágzóbb és rend
szeresebb aranybánya egész hazánkban. Rudat 
erdélyi főúri családoktól nemrégiben szerezte 
meg egy porosz társaság egy millió forinton. 
Bosicza, Brád, Kőrösbánya vidékén és Algyógy 
felett egymást éri a sok zúzda. Németek, francziák, 
angolok úgy nyüzsögnek, kutatnak itten, mint 
egykor Kaliforniában. 

Dévához közel délre a régi hírű gyalári vas-
ércz található, a mely vajda-hunyadi vas neve 
alatt ösmeretes a piaczokon és legelső minőségű. 

Fenn délkeleten, épen Oláhország szélén, a 
Zsilvölgy kőszénen fekszik; petrozsényi név alatt 
szállítják szét nagy mennyiségben. 

Van ásványos víz is sok. Rápolton, Kalánban, 
Váczán és Algyógyon, a hol az erdélyi fejedelmek 
kerestek üdülést, ásványos források; Szokolt, 
Kéménd, Sólymos, Veczel községek határain 
vasas, szénsavas hideg vizek. 

E gazdag földnek lakossága épen nem sűrű 
még, mert ekkora területen csak 248.000 lelket 
találtak az utolsó népszámlálás alkalmával. Ezek 
is szét vannak szórva 436 faluban és 4 önálló 
tanácsú városban, összesen 440 községben. Van
nak községek, a melyeknek lélekszáma a 100-at 
sem éri el, 6000-en pedig a legnépesebb város, 
Szászváros is alól marad. 

Ennek a szétszórtságnak tulajdoníthatni, hogy 
Hunyadmegye népe általában szegény; az újabb 
időben nagy lendületet vett miveltsége is sok te
kintetben erőfeszítéssel van előrehajtva. 

A lakosság nagy részének anyanyelve a ro
mán. 248 ezer közül csak mintegy 12 ezer val
lotta magát magyarnak, mintegy 8—10 ezer a 
német és egyéb; a többi nagy tömeg románul 
ejtette ki az első szót. 

Ez a románul beszélő népség azonban ere
detre, testalkatra, jellemre és viseletre nézve 
egymástól felette különbözik. 

Egy felirat, a mely a dévai ref. templom ol
dalában van, még a XVI. században is dákok 
és géták neve alatt különbözteti meg őket. 

Többé nem vita tárgya, hogy magyar és szé
kely lakosság is tömegesen fogadta el az oláh 
nyelvet és a keleti vallást. 

Különböző időkben jöttek albánok, bolgárok 
is és beleolvadtak az oláh tömegbe. Csaknem bi
zonyosnak mondható, hogy a szétvert hunok s 
később az avarok egy része Hunyadmegye he
gyei közt vonta meg magát. 

Többször fel volt már jegyezve, hogy sok ős-
eredetü község lakossága következetesen eluta
sítja magától azt, hogy oláh volna; ha nemzeti
ségét kérdezik, mindig csak azt feleli, hogy ő 
nemes. Az ilyenek a politikai mérkőzések alkal
mával is rendszerint a magyarokkal tartanak, a 
tősgyökeres oláhval házasságban sem igen ve
gyülnek; keresik az alkalmat, hogy gyermekei
ket magyarul taníttathassák. 

Viseletök is teljesen és többféleképen külön
bözik egymástól. Egy-egy hátszegi, vagy dévai 
vásárban 8—10-féle, egészen elütő jellegű nép
viseletet különböztethetni meg. 

A megye történelmének körvonalait a követ
kezőkbe foglaltam össze legközelebbről, a törté
nelmi társaság nagygyűlése alkalmára. 

Még nem volt megszületve a «római» név, a 
mikor valamely óriások megépítették Gredistye 
várát s uralkodtak belőle a vidék felett. Talán 
Kis-Azsiából jöttek, keresztül a tengeren és fel a 
• nagy folyón ?» Annyi tény, hogy Gredistyét 
már «nagy Traján is romokban lelé;» a mai 
nemzedék pedig vékaszámra ásta romjai alól a 
Lysimachu8 és Cozon aranyokat s ma már nem 
használt alakú drága edényeket. 

Dévának várát a legközelebbi időkig fentar-
tották az egymás felett államokat építő nemze
tek ; de eredetét rég nem tudja senki: legfeljebb 
neve sejteti, hogy Ázsia valamely ős hitének 
voltak hívei az alapítók. 

Hunyad neve is ázsiai eredetre vall; Bálint 
Gábor szerint a nagy turáni népcsalád egyik 
ága nemzettségnóvnek használja ma is. 

Ősi családnevek maradtak fenn itten, a me
lyeknek értelme meg nem fejthető sem a ma- j 
gyár, sem a román vagy szláv nyelvekből. Egé
szen valószínű, hogy az összeroppant hún és j 
avar birodalmai roncsai hagyták ránk. 

Ks a sejtelmek homályos körvonalain innen, 
az írott történelem korában is nagy alakok éa j 
irányjelzö események tettek történelmivé Hunyad- J 
megye földjét. 

Várhely alól Sarmisegetusa és Ulpia Trajana j 
romjait ássák ki, Decebal és Trajanus egymásra j 
következő uralmának hirdetőit. 

Mellette, a Vaskapunál Hunyadi János nyerte 
egyikét legszebb és legnehezebb győzedelmeinek. 
Az ő, és a nemzeti kegyelet oltárára emelt fiai
nak emlékét és nevét őrzi szép Hunyad vára is. 

Kenyérmezőn Báthori és Kinizsi törték össze 
az országduló török sereget. 

Innen rajta a piski hid Bem tábornoknak és 
legutolsó szabadságharczunknak egyik legdicsöbb 
napjáról lett örökre nevezetes. 

Maros-JJlyén Bethlen Gábor született, a kinél 
uralkodói és hadvezéri tulajdonságokban na
gyobbat a magyar faj még nem emelt fel maga 
közül. 

az európai színvonalon álló első magyar regény
író és a nagy mérkőzések viharában is rendület
len hazafi b. Jósika Miklós emléke iránt. Még a 
dévai rozzant papi lak is oly alapos és tekinté
lyes történetírót adott a hazának, a minő Sala
mon Ferencz. 

II. 
Hunyad vármegye városai. 

Már említettem, hogy a megyének négy vá
rosa van. Szászváros, a mely legpolgáriasabb 
jellegű és legnagyobb, csak a legújabb szervezés 
óta tartozik ide. Az előtt, mint a Királyföld része, 

Déva gyors emelkedése óta inkább hanyatlóban 
van, mint emelkedőben Szászvárossal együtt. 

Déva egy felette érdekes kis hely. Ha meg
gondolja az ember, hogy lakosainak száma az 
utolsó népszámláláskor még nem érte a 4000-t 
és mindamellett sűrűbben emlegetik nevét, mint 
sok más jóval nagyobb városét, könnyen eszébe 
juthatnak azok a törpén maradott kis lények, a 
kikre tábornoki, vagy herczegi öltözetet adnak 
és ők komolyan játszódják a rájuk ruházott mél
tóságot. 

Lényegileg azonban Déva nem ilyen, mert 
élet- és fejlődésképes s az utóbbi időben valóban 

sai is, mint Hunyadi János, Szécsi Mária stb. 
Most a magyar kincstáré az uradalommal együtt. 

A hozzáfűzött sok történelmi emlék közül 
csak azt említem meg, hogy Apor vajda itt tar
totta fogva Ottó királyt és hogy itt halt meg 
börtönben Dávid Ferencz, az unitárius vallás 
erdélyi megalapítója. 

Közvetlenül a várhegy meredek oldala alatt 
terül egy nagy kiterjedésű belsőség, emeletes fő
épülettel. Az a sokat emlegetett «magna curia» 
jelenleg bérben használva a megyei hivatalok és 
adóhivatal által. Békésebb időkben itt laktak a 
dévai uradalom tulajdonosai és kormányzói. Ide 

DÉVA 

A MAROS-NÉMETH KASTÉLY. 

VAJDA-HUNYAD VÁRA. 

A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TAGJAI VAJDA-HUNTAD VÁRA ELŐTT. 
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A szép Kőrös völgye és a Maros jobb partja 
Hórának s a 48-iki oláh lázadásnak kegyetlen
ségeitől sötét. 

Barcsán fejedelem lakott s Algyógyon feje
delmi erényü férfi él ma is. 

A nemzeti nyelv és irodalom művelésének 
lelkes úttörő bajnokai közt méltó tiszteletben 
részesül folyvást a Barcsay Ábrahám neve. 

Maros-Németi felett Kazinczy Ferencz és 
DöbrenteiGábor szenMelkesedé3e terjeng; abban 
nevelkedett nemes hazafivá gr. Gyulay Lajos és a 
szép birtokkal együtt nem fogyó hatályosságban 
szállította át utódjára. 

Branyicskán úri lak ébreszti fel kegyeletünket 

egy hasonnevű piczike törvényhatóság székhe
lye volt. Annyu-a be volt azonban ékelve a régi 
Hunyad vármegye földjébe, hogy mindazok, a 
kik a hagyományok tekintetbe vétele nélkül szer
veztek, mint II. József császár és Bach, összeol-
olvasztották a megyével. Abban az időben, a né
metesítés korában, székhely volt, habár a tör
vényhatóság szélén fekszik. 

Hátszeg régi város, külön nagy vidékkel. 
A történelemben és törvénykönyvekben sokat 
emlegették. Traján útja mellette vonult el s 
utóbb az aldunai közlekedés, a Hunyadi János 
csatájáról nevezetes Vaskapun keresztül Hát
szegnek tartott. Lakosainak száma csak 1900 ós 

gyors fejlődésnek indult. Szép jövője annál biz
tosabb, mivel állami szükségesség, mert felette 
hosszú vonalon, mondhatni Aradtól Nagy-Enye-
dig nincs más erőteljes központja a magyar álla
miságnak és művelődésnek. 

Felette, külön álló gyönyörű hegyen fekszik a 
népmondákban is megénekelt «hires Déva vára.» 
Eredetét nem tudja senki. Annyi tény, hogy 
f entartotta mind a római, mind a magyar ura
lom. Legutóbb helyreállíttatta e század elején 
• Ferencz császár.» 1849-ben egy robbanás 
rommá tette. Nagy uradalom, 56 falura kiter
jedő, tartozott hozzá. Rendszerint az uralkodók 
tulajdona volt; de voltak más hírneves birtoko-

fog szállani a szeptemberi hadgyakorlatok alkal
mával felséges királyunk, I. Ferencz József. 0 Fel
sége azonban nem a főépületben fog lakni; azt 
csak kíséretének és hivatalos helyiségének jelöl
ték ki. Lakásául a főépület alatti nagy kert ele
jén fekvő földszintes házat választották, a melyet 
a fiatal b. Nopcsa Elek, mint az uradalom elébbi 

^ haszonbérlője építtetett ki kényelmes lakhelylyé. 
A «magnacuria» külső kapuján Bethlen Gábor 

! felirata köszönti a belépőt: «Az Ur megőrizze a 
te kimeneteledet és bemeneteledet mostantól 
kezdve mindörökké!") Alatta latinul: Gábriel 

j király, a magyar királyok teljes ezimével. Év-
I szám 1621. 

A «magna curiá»-n kivül Dévának még e szá
zad közepén sem volt számot tevő emeletes épü-
letje. A nagybirtokosok, a kik vidéki kastélyaik
ban nagy kényelem közt éltek, itt csak kisded 
házakat tartottak, megszálló helyül a megyei 
gyűlések idejére. Polgári elem nem fejlődhetett, 
mert a városnak nem voltak sem előjogai, sem 
jövedelmei; minden az uradalomhoz tartozott. 
Még most is ez a legfőbb akadálya a város fejlő
désének. A legszebben fekvő telkeken ronda 
épületek éktelenkednek, mert a kir. kincstár 
tulajdonai; az italmérési jog ugyanezen okból 
egyedáruságot képez. Régibb középület csak a 
nemzeti kaszinó, melyet a megyei értelmiség 
még 1844-ben épített. Ennek méltó társa a ta
valy készült vigadó, hasonlókép a lakosság áldo
zatkészségéből építve. A piaczon levő honvéd
laktanyát csak a múlt tizedben építtette a hon
védelmi miniszter. 

Most a vallás- és közoktatási miniszter építtet 
megfelelő épületet az állami főreáliskolának és 
tervezve van a megye nagyszabású palotája. Az 
utóbbi években egész sora épült az igen ízléses 
magánlakásoknak is. 

íme Déva képe! Ha nem volna itt a vár és 
a piaczon a reformátusok temploma, mely a 
Hunyadiak korában, vagy még elébb épült, egé
szen most fejlődő új városnak lehetne vélni. 

Vajda-Hunyad kicsiny város, csak 2300 lakos
sal a Cserna és Zalasd vizek együvé szakadásá
nál. Annál nagyobb azonban a híre várának, 
történelmünk legdicsöbb kora emez élő emléké
nek, a legértékesebb középkori épületnek egész 
hazánk területén és sokkal messzebb is. Egész 
irodalom van felöle, főként a most elhalt dr. Ará
nyi Lajos lelkes kezdeményezése után. Bizonyos, 
hogy Hunyadi János ott már várat talált, a me
lyet stylszerüen, tömören tovább építtetett. Foly
tatták az építést Mátyás király, Bethlen Gábor, 
Zólyomi Dávid. A véletlen, vagy barbár kéz ösz-
szerombolta sokszor, legalább az absolutismus 
alatt, a mikor hivatali irodákat helyeztek belé, 
aztán felgyúlt vagy felgyújtatott. Az alkotmányos 
magyar kormány hozzá kezdett helyreállításához 
és a király ő felségének szánta. Elébb a pénz
ügyminiszterek foglalkoztak vele, a kik sokat 
költöttek rá, de nem nagy szerencsével. A kép
viselőház átadta aztán a közoktatási miniszter
nek s azóta meglátszik rajta Trefort Ágoston 
gondos és szakértő keze a felette szűk fentartási 
költség mellett is. 

Sziklán fekszik és a város felé emelkedve, de 
azért a környező hegyek alatt. A mint Petőfi 
mondja: 

• Mélyen, lehajló völgynek lágy ölén.» 

Megilletődéssel és kegyelettel távozott falai 
közül eddig mindenki, a ki megnézte. Rég várjuk 
már sóvárogva azt a napot, a melyen meg fogja 
látni az egyedül illetékes gazda, a király. Áz idei 
szeptember meghozza ezt is, és bizunk, hogy meg 
fogja hozni a dicső vár fényének visszatértét, gya
rapodását. 

Vajda-Hunyadon kisebb épületek, műemlékek 
és okmányok is maradtak fenn a Hunyadiak 
fényes korából. 

Áz új kornak hires alkotása a vasolvasztó, a 
melyet 32 kim. hosszú levegői sodronypálya köt 
össze a bányákkal. 

Ez és a várjavítás már is nagy lendületet adott 
az elhanyatlott kis városnak. Van ok remélleni, 
hogy ez a lendület fokozódó emelkedéssé állan
dósul. Réthi Lajos. 

A HEGEDŰ A CZIGÁNYOK KÖLTÉSZETÉBEN. 
Sajátságos és titokzatos, rejtélyes ós regényes 

faj a czigány, •— igazán érdekes nép. A tudo
mány huzamosan foglalkozott származásával, 
nyelvével, mig valamennyire tisztába jött velők. 
E fajnak a nyugoti kultúra közepette és nivelláló 
hatásával szemben makacsul megőrzött csodála
tos szokásai, föltétlen szabadságvágya és a ba
bona előtt félelmes titokzatossága a romantikus 
költészet egyik fő elemévé tette, mielőtt a világ 
még csak sejtette volna is, hogy neki magának is 
van saját nagyértékü költészete. A czivilizáczió 
úgynevezett metropolisa, Paris, találkozván a kul
túra e derék negacziójával, a szélsőségek érintkezé
sének elvénél fogva, bohemikens-nek, czigányok-
nak nevezte el róluk a művelődés könnyű vérű, 
tehát lelkesülő, szegény, tehát önzetlen bajno-
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kait, a rajongó, tehát rajzó, meg nem lépesedett 
szabadelvű költőket ós művészeket. 

Minket magyarokat, a Tissot «czigányországá-
nak» nemzetét, nem babonás, hanem igazán reá
lis varázshatalmuk bűvös eszköze : hegedűjük ér
dekel különösen és érdekelhetné méltán őket 
magokat is, mert ez tette őket itt nálunk egé
szen kivételesen a nemzet egyik szerves elemévé, 
ez tette őket a legjelentősebb és legáltalánosb 
hatású művészet, a nemzeti zene letéteménye
seivé. Ennek köszönhetik a czigányok azt a ki
váltságos állást, a melyet az egész világon csak 
itt foglaltak el, a hol szabad kényök-kedvök sze
rint szintén hajléktalanok maradtak ugyan, de 
nem hontalanok. Csapongó lelkük, a mely a pá
ria szívósságával mindenütt ellent tudott állani 
a haza fogalmának, itt nem zárkózhatott el ez 
annyiszor elnyomott, de soha meg nem tört, 
büszke, nagylelkű és szabad nemzet geniusá-
nak ihlete elől, a mely a honszerelem lehével 
illette őket is. Megsejtették e géniust s talán bi
zonyos ősi kongenialitásnál fogva annyira hozzá 
tudtak simulni, hogy az a «hírhedett zenésze a 
világnak* egy sajátságos halluczinacziojában ösz-
szetévesztette a virtuózt a teremtő költővel. 

Ez alkalommal azonban nem a czigány zené
ről akarok értekezni, s nem arról a szerepről, a 
mely a czigány zenében, hanem, mint érintem, 
arról, a mi a czigány nép költészetében a hegedű
nek jutott . 

Minthogy a költészet közvetítője a nyelv, talán 
helyénvaló körülnézni, hogyan nevezi a czigány 
a maga nyelvén ezt a nevezetes tárgyat ? A ma
gyarországiaknál többnyire a «lavuta» járja, az 
erdélyieknél a «hegedive* (a cseh czigány oknál 
hegeduva); előfordul nálunk még a «setra», 
«setera» (csetera) is és Molnár, a ki 1798-ban a 
magyar és czigány nyelv rokonságát fejtegette, j 
a «cobza» (koboz) alakot is említi. A hegedűvel 
nem sokat bíbelődő német czigányok közt a j 
«geiga» és «veljuna» hal lható; a lengyelorszá
giaknál a «skripka»; máshol meg más nevek is elő- i 
fordulnak, ha nem is kizárólagosan a hegedű j 
jelölésére. Már Pott megjegyzi, hogy hindu szár
mazású czigány neve nincs e hangszernek. A "he
gedülök >i ige kifejezésére szolgáló «bashavav» je
lentése általában: «játszom», vagy «hangoztatok», 
s valószínűleg causativuma egy «ugatok» ér
telmű igének. Erdélyben a «basalyipen» szót 
találtam «hegedűjáték» értelmében; máshol a 
bashavav igének számos főnévi származékát is 
találhatni hegedű értelemben, sőt Leland, hírne
ves amerikai czágány-tudós szóbeli közlése sze
rint az angol czigányok ez ige gyökerét (szanszkrit 
bhash) használják hangszerük nevéül, a mi 
olyanforma képzés lehet, mint ha mi heg-nek 
mondanók a hegedűt. 

Láttuk, mi sokféle neve van a czigánynak e 
tárgyra. A kik a czigányt alig tudják képzelni 
hegedű nélkül, a kik megszokták azt, hogy a mi 
nép- és műköltészetünk egyaránt rajong a he
gedűért és barna orpheusaiért, a kik Lisztnél 
azt olvasták, hogy a czigányok egész lelkét ze-
néjök tölti be, a mely az ö eposzuk és történetük, 
tradicziójuk és vallásuk: bizonyára igen termé
szetesnek találják azt a föltevést, hogy a czigá
nyok költészete is, mint a kedelyi élet reszo-
nancz alapja, csak úgy zsong a hegedűre vonat
kozó érzelmektől és reflexióktól. És ezzel szemben 
talán kissé meglepő lesz annak a ténynek a 
konstatálása, hogy az elég gazdag s a czigány 
külső-belső életét híven visszatükröztető czigány 
népköltészet aránylag keveset foglalkozik a he
gedűvel. Az 500 költeménynél jóval többet tar
talmazó Wlislocki-Hermann-féle erdélyi czigány 
népköltési gyűjteményen kívül az összes iroda
lomban még vagy 300 czigány népdalt vagy 
effélét ismerek, és csak harminczat találtam 
olyant, a mely a hegedűről szól, vagy a zenét 
csak említi is, és ezeknek is néhányát nem lehet 
egészen népi eredetűnek mondani. Ama nagy 
tömegben ez kissé csekély szám, kivált ha tekin
tetbe vesszük, hogy a népköltészet tárgyköre, ha 
nem is fölötte szűk, de elég korlátolt, s hogy a 
hegedűt milyen fontosnak tartják a czigány-
életben. 

Hiszen a nyirettyű az a varázsvessző, a mely 
a czigányt vándorpatkányból emberré tette ha- vagy pl ; 

zánkban, nem dicstelen tagjává egy dicső nem-
zetnek, itt-ott czivilizált vagyonos polgárrá is és 
a szellemi fensőbbség magas fokára emelte min
den más országbeli fajsorsosai fölé, a kik, mint 
élő ethnografiai anachronismus és anatopismus 
lebegnek századok óta a természetbeli ősállapot 
és a kultúra között, attól elszakadva, ennek 
ellentállva. Hazánkban pedig a hegedű világhírt 
adott némelyiköknek, sok ezernek pedig elég bő
ven kenyeret és elég könnyű megélhetést. 

ügy van, megélhetést! A hegedű nekik megél
hetési, kenyérkereseti eszköz, majdnem csak 
olyan, mint a vályogvetés, a melyet még soha 
meg nem énekelhettek, vagy az aranymosás. 
Az aranyt sem magoknak mossák, és bizony a 
nótát sem magoknak húzzák, mint Liszt mondja 
(Lorsque les Bohemiens font de la musique, il leur 
importé surtout de se plaire á eux-mémes. Des 
Bohemiens, 249.1.) Igaz ugyan, hogy a czigány 
zenei faj ; némelyek szerint czigányok voltak a 
lurek, a kik a Salvhname szerint már 420-ban 
húzták a perzsáknak, s nálunk Pharao népe 
már századok óta hegedül a magyarnak. A jó 
fül és az ügyes kéz az övék ősidőktől fogva; de 
a hangszer és hangja nem, azt ugy vették át, 
ellesték és megtanulták, a magyartól, hogy a 
magyart gyönyörködtessék benne, az oláhtól, 
hogy az oláhot mulattassák vele s így a többiektől 
is. Vettek belőle, tettek hozzá: természetes! 
Nagy zene-kupecz a more ! De még a he
gedűt sem fogadták el Európától, noha már 
Indiában volt és van is valami hasonló hang
szerük, lényegileg mégis meglehetősen külső 
dolog maradt a hegedű a fajra, a lélek leg
mélyére nézve, a hol az ősi ösztön lakik és 
a költészet terem. Még a hegedűs czigány sem 
lelkesedik ugy a hegedűjéért, műit gondolják, s 
a nép zöme általában meglehetősen közönyös 
iránta. S a hegedű, a melyet mi fehérek műidig 
ott látunk a czigány kezében,mégsem viszi avezető 
hangot az igazi czigány költészetben, a hol a rhom 
(czigány) szólal meg közvetlenül rhomnak. Mi 
utczahosszant muzsikáltatjuk magunkat s a mi 
elénekelt nótáinkhoz a hegedű szól a csárdában: 
de ha a dádé vagy a purdé magányosan, a folyó 
partján üldögélve, a hullámzó vizekbe bámulva 
próbálgatja, tanulgatja a mi nótáinkat : nem 
fújja hozzá a mi dalainkat, a melyeknek ritkán 
tudja a szövegét végig; pedig a népköltészetben 
elválaszthatatlan a szöveg és a dallam; a nóta 
meg a szava mint ikertestvérek születnek, egy
mástól elválva nem élhetnek. S ha az erdő tisz
tásán, bujdosó holdvilágban lobogó tüzek körül 
festői csoportban guggol és hever a fekete csa
pat, és dünnyögi azokat a tüzesen méla, fájdal
masan ujjongó, igazi czigány-dalokat, a melyek
nek tar talmára itt-ott mintha emlékeznénk ré
gibb népdalgyűjtemónyeinkből, s a melyeknek 
dallama is, mintha ismernők, úgy zsong fülünk
ben, míg előadásuk, szinök, czifrájok, a virágos 
sallang, a trillák, toldások, nyújtások, ismétlések 
mind igazi tiszta czigány termék: ezeket az éne
keket nem szokta ám a hegedű hangja kisérni. 
Hallottam én azokat az erdőszéli nótákat nyári 
éjjeleken és van egy konkrét és igen eklatáns 
példám is a hegedűhöz való viszonyukra: a 
múl t nyáron a Kísfaludy-társaság megbízásából 
tett tanulmány-utamon a belényesi primás fele
sége zamatos eredeti czigány-dalt énekelt nekem, 
az ura pedig nem is ismerte azt a dalt s alig 
tudta utána pengetni. 

Nem tartot tam feleslegesnek, talán kissé szo
katlan szempontból rámuta tn i a czigányoknál a 
hegedűnek a költészethez való viszonyára, mielőtt 
áttérnék tulajdonképeni tárgyamra, magára a 
költészetre. 

A dalt nagyon szereti a czigány. Czéltalan 
kóborlásai, henye sátorozása alatt ráér dalolni. 
Dalával rövidíti az utat, toldja a pihenést. Dalol, 
ha este végig terül az erdő gyeptelen földjén, a 
melytől alig különbözik, mint a hogy reggel éne
kel a pacsirta, felemelkedve az ugar porából, a ' 
melytől színe nem választja el. Szereti is a czi
gány magát pacsirtához hasonlítani: 

vagy: 

Élek műit a kis pacsirta, 
Mely az erdőt, mezőt bírja, 

Énekel a kis pacsirta, 
Úgy énekel, mintha sírna, — 
Siratja a bánatomat, 
Mely szivemnek nyugtot nem ad, 
Én is műid azt dalolgatnám : 
Szeretsz-e míg édes babám ? . . . 

Vigan szól a kis pacsirta, 
Mert a rét harmatát itta ; 
Vigan dalol most a szám, 
Megcsókoltam a babám! 

Változatosság kedvéért a czinegével is össze
állítja magát, pl. 

Vigan repül a czinege, 
Nem bántja a tél bidege, 
Nem bántja a hideg szél — 
Egyre vigan zöngicsél. 
Olyan ő mint a czigány, 
Ki a búval egy tanyán 
Alszik, eszik, lakik, mulat, 
Mégis dalol az egész nap. 

De nem mindig van abban a helyzetben és 
hangulatban, hogy közösséget vállaljon a lég 
zenészeivel, műit pl. ebben az igazi czigány 
motivumú humorral telt dalban : 

Száraz ágon madár himbál; 
Gyönyört szép dalainál 
Zöld fa alatt nem alhatom, 
Vig dalát busán hallgatom. 
Nem is értem én vig dalát, 
Csak azt tudom, hogy nem kapált, 
Csak hogy legyen ital, étel — 
Úgy mint én ma nagy nyögéssel. 

Könnyebben ugyan, műit a kapáló czigány, 
és nagy nyögés nélkül, de mégis sok bajjal keresi 
meg ételét, italát a hegedűs czigány, ki szelle
mesen és jó magyar felfogás szerint fejezi ki a 
hegedűnek, mint megélhetése jó eszközének je
lentős voltát e Palics vidékéről való da lban; 

Konty nélkül a menyecske, 
Fazék, ha nincs hús benne, 
Kutya, hogyha fogatlan, 
Száj, ha nyelv híjával van, 
Ház. mely áll fedetlenül, 
Lány, ki tánczba nem kerül, 
Végre huszár kard híján 
S hegedű nélkül czigány : 
Nyomorúság igazán. 

Szereti is kellőképen szerszámát, a mely 
után é l : 

Hegedűm, te édesem, 
Tőled nyerem kenyerem; 
Ha többé nem húzhatnám, 
Végem volna igazán! 

Mert keserű kenyér ám a szegény kóbor mu
zsikus czigányé is. Petőfi «Utolsó alamizsna »-
jára emlékeztető hangulatot találunk e versben: 

Jóságos az Isten jót ád ! 
Szereti a czigány dolgát, 
Ki ha vénségre jutott : 
Hegedű és koldusbot 
Terem a czigány számára, 
Velők a világot járja. 

Hasonlít ehhez egy más dal, a melyben a 
rossz idők miatt panaszkodik a czigány: 

Mondd csak, most már mit tegyek ? 
Koldulgatva lebzselek; 
Nem kelendő a nóta, 
Bo.-sz világ jár azóta. 

A kenyér mellett nagy rubrika a muzsikus 
czigánynál a torokgyanta: az ital (persze nem 
forrásvíz!), a melyet szintén hegedűjével sze
rez m e g : 

Hegedűmnek van két társa. 
Mely a belein s szivem rágja: 
Az ital s a szerelem 
Játékommal megterem. 

S mily gyakran bántja szegényt még egy har
madik baj i s : duhaj legények virtuskodása, a 
melynek vegjelenetét Biharinak «A bűó előtt» 
czímű élethű festményében szemlélhettük, s 
melyről az oláhországi czigányoknak Koós Fe-
rencz brassói tanfelügyelő, a buzgó czigánytudós 
által fordított ezen verse szól: 

Fehér káposzta levél! 
Lassabban húzd, jó testvér! 
Nem tehetem, Demeter 
Mögöttem áll s majd megver. 

Azért t ehá t : ács more ! mint mi mondjuk ne
kik, s a mint előfordul a brassói fogházban (a 
melyben Kenyeres ügyész úr előzékeny szíves
sége folytán érdekes czigánytanulmányokat te
hettem) egy előttem rögtönzött hosszú börtön-
jeremiádban: «ácsén te hegeldun!» (Hallgassa
tok és hegedüljetek!) hozzá az tán : «marel len a 
czimbalmosisz, chudel len o gordonosisz» (veri o 
czimbalmos, szedi a gordonos — marosvásárhe 
lyi dal vége.) 

így húzzák ők századok óta a magyar ember 
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minden ünnepén, tánczban és lakodalomban, 
murikon és a táborban is. Ott állottak a Kákó-
czy-nóta bölcseje mellett ; a szabadság harszai-
ban ők is elhagyták családjukat, tűzhelyöket a 
kuruczokkal együtt, hogy lelkesítsék őket a 
labanczok ellen: 

Rég elhagytam kis kunyhómat, 
Elhagytam menyasszonyomat, 
Hogy a nemes jó uraknak 
Kedvök szerint muzsikáljak. 
Ha megverték a németet, 
Azt a czudar, hitvány ebet! 

A kurucz-időből való régi nótájok ez, hazafias 
nemzeti érzületök egy elég jellemző vonása, ele
gendő arra, hogy ellensúlyozza nagyidai szerep
lésüknek Arany János által kissé drastikusan 
színezett komikumát. 

Sajnos, hogy a hegedűre nézve kevés ily vo
natkozás van régi hagyományaikban. Az erdélyi 
czigányoknak van egy érdekes balladájuk Czinka 
Pannáról, a múlt század közepe táján szerepelt 
nagyhírű hegedű-virtuóz czigánynőről, a kinek 
művészetét ország-világ bámulta és több nyelven 
dicsőítették. (EvvaLajosa «Reform» 1873. május 
30-iki számában megjelent ezikkében úja, hogy 
unokája volt a Kákóczy-nóta szerzőjének; Polko 
Eliz csinos novellát ós Ökröss Bálint népszín
művet ű t róla, a melynek bevezetésében megfog
hatat lan módon félre vannak magyarázva a Pan
nára irt latin versek; Jókainak «Szeretve mind a 
vérpadig" regényében is szerepel.) Abban a czi
gány balladában a hatalmas úrfi megöleti az 
őt és palotáját visszautasító Czinka Panna ap
ját és üldözi a leányt, ki az erdőben az égből hul
lott húst eszik és ettől megvesz (czigány babona), 
végre pedig megtalálja testvérét és csókjától meg
gyógyul. Érdekes vonások, de szó sincs hegedűről 
s Panna világhűü művészetéről, a mi nem igen 
mutat a czigánynak a hegedű iránti érdek
lődésére. 

Most ritka a nő-muzsikus, de a fekete fehérnép, 
ugylátszik, élénken érdeklődik urának vagy ked
vesének hegedűs volta iránt, sőt büszke is reá. 
A hegedű teremtéséről szóló s alább tárgyalandó 
rege végére emlékeztet ez a da l : 

A rózsámnak nagy a hire, 
Van is neki sok irigye . . . 
Hegedül ő a világnak, 
Kedve szerint tánezot járnak, 
Sírnak, rínak, verekednek, 
Bottal ütik egymást agyon, 
Csak hogy legyen nagy vigalom! 

Csakhogy nagy lelkesedésekben és vigalmukban 
néha a czigányt ütik agyon, vagy legalább 
agyba-főbe. 

Foly a patak sebesen . . . 
Hegedűs a kedvesem! 
Foly a patak de lassan . . . 
Él a babám urasán ! 

Mintha azt mondaná : kedvesem fürge játékával 
pénzt szerez magának s aztán elkölti szép ké
nyelmesen. Hosszabb epigramszerü a következő: 

Piros kendő fejemen: 
Muzsikus a kedvesem. 
Sárga kendő fejemen: 
Notárus a kedvesem. 
Fehér kendő fejemen: 
Úrfi az én kedvesem. 
Ha fekete a kendőm :. 
Czigány csak a szeretőm ! 

Különös, hogy a leány itt megkülönbözteti a mu
zsikust a czigánytól. Ehhez hasonló tartalmú, de 
tökéletesebb szerkezetű, románezszerű e csinos 
dal, a melynek párja megvan a legtöbb nép köl
tészetében, nálunk is több variánsban: 

Patak csörg a réten át, 
Lány hallgatja szózatát: % 
• Lány, kovácsot ne szeress, 
Kormos mindig és szennyes ! 
Lányka, utast ne szeress, 
Elfeled és mást keres ! 
Lányka, úrfit ne szeress, 
Halovány és beteges! 
Lány, csak hegedüst szeress, 
Nótájától szűd repes! 

De úgy látszik, a czigány leányok még sem 
méltányolják műidig kellőképen a barna muzsi
kust. Erről szintén elegikusan panaszkodik ez 
a da l : 

Kis kertemnek rózsafái . . . 
A madárnak el kell szállni; 
A hol nyáron dalia, költe, 
Onnan száll most messze földre. 

Barna csinos szép leányok, 
Bú lesz távozásom rátok ; 
Majd még mondja a leányok gyöngye : 
«A muzsikus bárcsak visszajönne !» 

Mert bús, rideg télen, mikor a természetben 
nem sok gyönyörűsége telik a czigánynak sem, 
bizony jól esik neki is, ha meghúzhatja magát 
valami zugban és szívderítő zenével űzheti unal
mát, csillapíthatja buját-baját, s ha az öröm 
kifejezésére nem is igen használja a hegedűt: bá
natában még is csak talál enyhülést a saját 
játékában. A zene gondűző, búfelejtő hatása áta-
lános emberi, azt a czigány is érzi, és «derül 
zordon homloka» s ilyenkor igazán kegyelettel 
van hegedűje h á n t és igen gyöngéden szól 
róla: 

Sátramban csak bú terem, 
Életem csak gyötrelem, 
Egyedül a hegedű, 
Az maradt még hozzám hű; 
Hogyha hangját hallgatom: 
Felejtem nagy bánatom. 

Vagy: 
Búbánat a szivemben, 
Krajczár sincs a zsebemben ; 
Elhúzom a nótámat, 
Elalszik a búbánat. 

Búfelejtőnek találjuk a hegedűt Gyulafehérvár 
vidékén, egy lokalizált helyzetképben: 

Hej, Várallya tájékán 
Együtt vigad legény s lyán; 
Tánczra kelnek minden nap, 
Nincs is náluk boldogabb. 
Ha hegedű nem volna, 
Hej de sok könyű folyna ; 
Isten adta a nótát, 
Hogy ne sírjon a világ ! 

Hasonló szerepe van a hegedűnek a szintén e 
vidékről való (poplákai) kis dalban, a melyben 
azonban a pálinkával osztozik a vigasztaló ha
tásban : 

Az emberek, szegények, 
Hej, mit tevők lennének, 
Ha pálinka s hegedű nem volna; 
A világon de sok könnyű folyna. 

Néha el van bizakodva, s mintha asszekurálta 
volna jó kedvét a hegedűjénél, fittyet hány a 
bána tnak : 

Olyan bánat nem is lehet, 
Mely megölné a kedvemet ; 
Mert jó kedvem véghetetlen, 
A bánattól megóv engem; 
Hegedűszó, vigalom 
Túltesz minden bánaton! 

Hébe-hóba minden árnyék nélkül való víg 
kedve kerekedik; gondtalan életével dicsekedik, 
a melyet a hegedűnek köszönhet, mint a délvi
déki czigányoknak, kiknek költészete általában 
derültebb, e vidám dalában: 

Nagy a világ kereken . . . 
Sátramnál nincs egyebem, 
Mégis vigan élek én, 
Úrral nem cserélek én, 
Holnappal nem gondolok; 
Vígan telnek a napok, 
Vígan élem világom; 
Mindenütt van barátom, 
Hegedülök szüntelen: 
Vígan élem életem! 

Máskor azonban az utolsó menedék, a végső 
vigasz a hegedűje : 

Nem ismertem az apám, 
Nincs barátnak gondja rám; 
Édes anyám rég meghalt, 
A babám is rég megcsalt. 
Nem volt soha e világon 
Nekem egy csepp boldogságom; 
Te egyedül, hegedű. 
Maradtál még hozzám hű ! 

Szegény árva feje! Egyedül van, nincs asszony 
a háznál, pedig de bölcsen mondja egyik köz
mondása: Háztartás asszony né lkü l : hegedű 
húr nélkül! Sajátos furfangos gondolkozását, 
különös szokásait érdekesen, velősen jellemző, 
sok találó megfigyelést mutató közmondásai
ban még többször előfordul a hegedű: Néma 
ember : hegedű húr nélkül. — Sánta ember 
táncza: repedt hegedű hangja. — Hegedűszó 
dalt fakaszt. — Szundikáló hegedűsnek üres a 
tányérja. — liendesen nagyobb tündérmesékbe 
szőtt találós meséi közt is találtam egyet, amely 
a hegedűt rejtegeti: 

Kis deszkácska négy zsinórral. 
Kis botocska sok szőrszállal, 
Szerelmes párokat 
Víg tánczra csalogat! 

A hegedű 
dába: 

néha öt magát is becsalja a esár-

Hegedűszó és a dal 
Engem a kocsmába csal. 
Szeretem én a kocsmát, 
Mint a leány a rózsát; 
A leánynak virág kell, 
A legény meg italt nyel. 

úgy látszik, maga is muzsikáltatja magát néha 
és iszik hozzá, akár egy gentry. De hogy a he
gedűszót nem tartja, legalább magára nézve, a 
mulatság és vigalom, az öröm és kéj nélkülözhe
tetlen kellékének, azt világosan, bár kissé mes
terkélten kifejezi a Möskesch-féle gyűjtemény 
(Haideblümchen, Bukarest 1873.) következő dala: 

A hegedűs érdeme. 
Hogyha már elhallgatott a hegedű, 
Lesz a legény csak igazán jókedvű, 
A csárdában ölbe kapja babáját, 
Ölelgeti, s csókolgatja a száját. 

Azért kár is zsörtölődni, hisz mindegy, 
Csárdából a hegedűs ha el is megy — 
Elég tőle, hogyha tánczra, vígságra 
Kicsalt minket sátrainkból nótája. 

Szabadabb lesz enyelgésünk és dalunk, 
Tüzesebben ölelünk és csókolunk . . . 
Szerelemmel hogyha tele a szivünk .-
Hej ! hegedűs nélkül is ellehetünk I 

Dr. HERMANN ANTAL. 

(Folyt, köv.) 

A KISHEGYESI CSATAEMLÉK. 
1848,9-diki szabadságharezunk annyi kálvá

riája közül egy ismét meg lön jelölve a vértanúk 
emlékoszlopával. 

Eddig csak történetírásunk őrizte, a népkegye
let adta szájról szájra annak a térnek véres em
lékezetét, mely Bácsmegyének telecskai fensík-
ján a természetnek oly bőkezű áldásaiban bővöl-
ködik. Ma már büszke obeliszk hirdeti ott is, 
műit nemzeti dicsőségünk egyik határköve, a 
magyar szabadságharcz egyik győzedelmet. 

Mit örökít meg itt a vértanuk érczoszlopa? 
. . . 1849. év július havában Bácsmegye szi

vébe hatol Jellasics, a hadi szerencse által elka
patott horvát bán. Nyomában nem csak katona
vér, de teljes pusztulás. Guyon Eikhard tábornok 
Kishegyes, Szeghegy és Feketehegy előtt ü t 
tábort. Hadi tervének czélja az, hogy Kmetty 
közreműködésével az elbizakodott bánt két tűz 
közé szorítsa. Ehhez képest intéz csatarendet és 
a támadást július 15-ére tűzi ki. Jellasics azon
ban orvtámadással előzi meg Guyon szándókát; 
Verbásznál átkelve a Ferencz-csatornán, július 
14-ének éjjelén, a túlerő nyers gőgjével veti ma
gát pihenő honvédeinkre. A legelkeseredettebb 
tusák egyike fejlődik ki. Végre a tíz órai harcz 
ingadozó esélyeit eldönti a mieink halált meg
vető elszántsága. A kevély bánt 12,000 em
berével teljesen megveri Guyon 7000 honvédje. 
Jellasics futva menekül át a Ferencz-csatornán, 
de hátában az üldöző ellenséggel Titelig meg se 
pihenhet. A kishegyesi győzelem kiszorította 
Bácsmegyéből az ellenséges hadakat. 

Ezt az úgynevezett Jiegyesi diadalt örökíti meg 
az az obeöszk, melyet Bácsmegyében, a telecs
kai dombok magaslatán, ott állítottak föl, a hol 
Kis-Hegyes, Szeghegy és Feketehegy határai 
összeszögellenek, hogy ébren tar taná az utódok
ban a kötelességérzetet és intené, hogy nemzeti 
dicsőségünk örökéihez méltók maradjanak. 

A mozgalom, a most már magasztos rendelte
tésének átadott honvédsűemlék felállítása uránt, 
még a 70-es években indult meg. A hazafias 
ügyet később a bácsmegyei honvédegyesület vette 
kezébe, míg végre ennek és a bácsmegyei alis
pánnak, Schmausz Endrének odaadó buzgólko-
dása folytán a megye közönségének kegyeletes 
adakozásából el nem múló érezbe öntetett. 

E honvédemlék méreteinek arányossága és az 
ízléses kivitel által egyaránt kitűnő. A szobor 
talpa falazott alapon nyugszik. Lábánál két lép
csős, inauthauseni szürke gránit-talapzat veszi 
körül. Maga a bronczirozott vasba öntött obeliszk 
három darabból áll, fölfelé tetszetős arányokban 
fogyván, míg tetején gömbdíszszel végződik. 
A szobor magassága, alépítmény nélkül, öt mé
ternyi, és így a telecskai dombok magaslatán 
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állva, hatása teljes. A szobortalp, négy oldalán, 
ugyanannyi feliratot visel. 

Keleti oldalán ezt: 
'Síremlék vagyok én, száz vértanú nyugszik alattam, 
Kik hónukért, honodért, estek el, itt, e mezőn. 
Szent végrendeletük hálásan vésve szivedbe, 
Add unokáidnak még ezer évig odább : 
Honfi, szeresd a liazát.' Élj, halj érette.' Csak akkor 
Lesz bármily sorsban nagy, szabad és a tied.'* 

Déli oldalán ez áll : 
*E hely környékén győzte le 1849. július 14-én 

Gw/on Richárd honvédtábornok 7000 honvéddel, 42 
ágyúval, Jellachichnak 12,000 emberből, 79 ágyúból 
álló hadát.» 

Nyugotí oldalának felirata így szól: 
'Guyon a fólnyámultában reá támadó 

Jellachich bánt Hegyes, Szeghegy, Fekete 
hegy határán vitéz honvédéivel megvervén, 
Verbászon át Kátyra futamitotta s várme
gyénkből kiszorította. > 

Északi oldalán pedig ez áll: 
tBdcs-Bodrogh vármegyének a névtelen 

szabadság-hősök iránt kegyeletes közönsége 
adakozásából emeltetett 1887. július 17-én.* 

A díszes emléket négyszögben hat-hat 
méternyi oldalméretű vasrács keríti be, 
sóskúti talpkövekbe erősített rácsosz
lopokkal, a bejáratnál kétszárnyú rács
kapuval. A rács pálczái 80 cm.magasak. 

Az emlék az Oetl-féle gyár müve és 
teljes kiállítása 1900 frtba került. A 
maga nemében szép és különösen szilárd 
mű. Méltó őre alatta alvó hőseink emlé
kezetének idő és enyészet ellen. 

Ez év július 17-én ment végbe ennek a 
C8ataemléknek ünnepélyes leleplezése. 
Délelőtti 10 órakor már ezrivel hullámzott 
az egyre szaporodó közönség a csataemlék 
közelében s az előtte összefutó öt or
szágút kegyeletes búcsújárás nyüzsgő 
mozgalmát mutatta. Ünneplő ruhában, 
ünnepi hangulattal gyülekezett a nép 
közelből és messze földről, tüntető cso
portokba verődve össze a szabadságharcz 
egy-egy öreg honvédé körül. 

A betakart obeliszk rácsoszlopai, a fel
vert sátrak ormai nemzeti zászlókat lo
bogtatnak; lengésükre egy Szeghegy alatti 
halom tetejéről az alvó vértanuk közös 
sírjainak egyikéről, gyászlobogó ingatja 
fekete szárnyát. 

Mikor az obeliszk lábánál már halomra 
gyűltek a kegyeletnek odarakott koszo
rúi : pontban 11 órakor felléptek a lom-
bozott korlátú ünnepi emelvényre az 
ünnepély szerepvivői. Az emelvény köz
vetlen közelében a szabadságharcznak 
még élő s itt megjelent öreg honvédéi, — 
mellettük az ünnepélyt rendező három 
községből alakult dalárda foglaltak helyet. 

A hullámzó néptenger csakhamar szín
be verődött az ünnepély központja körül. 
Az ünnepélyt a rendező bizottság alelnöke, 
Cziráky József kishegyesi jegyző nyitotta 
meg, átérzett beszédben adva elő az ön
védelmi harcz indító okait, és méltatva a 
csataemlék jelentőségét, mint az önfelál
dozó honszerelem szent szimbólumát. 
Beszéde alatt lehullt a szobor leple, s a 
közönség egy névtelen ihlet sugallatára ^ ^ 
emelé le fővegeit, ós csöndes áhítattal 
kiséré a dalárda által elkezdett «Hymnus» 
énekét. 

Majd Balassy Endre czimzetes kano
nok, kishegyesi plébános tartotta meg felavató be-
szódét. Előadása hatásos, tartalma magvas volt. 
A honszeretetre való fohászos intelem beszéde 
végét már az ima magaslatára emelte. 

Most Bakay Károly feketehegyi tanitó olvasta 
fel Zomborcsevits Györgynek a hegyesi csatáról 
szóló, pályanyertes emlékiratát. A felolvasás 
azon epizódjánál, mely Kafga Gyulának, a he
gyesi csatában részt vett honvédszázadosnak 
megsebesülésével foglalkozik, a közriadalom szár
nyára veszi a jelenlevő öreg honvédet, KafgaGyu-
lát; a sebütő, de megőrzött golyót ereklyeképen 
adják kézről kézre, hőse pedig az ünnepélynek 
mindvégig egyik állandó központja lesz. 

Következett Dömötör Pálnak ez alkalomra irt 
ünnepi ódája, melyet dr. Lovászy Márton sza
valt el, kisértetve az elragadtatás minden je
létől, melyben a költőnek és az előadónak egy

aránt osztoznia kell. Ha a hatás legmaga
sabb fokának mértéke a köny: ugy e költemény 
elérte azt*. 

Ezután Cziráky József meleg szavakkal adta 
át a csata emlékét a megyehatóságot képviselő 
aüspánnak, Schmausz Endrének, a ki a honfi-
hálának immár felavatott oltárához méltó szavak
kal vette át a diadalemlék kulcsait, hazafias fo
gadalmat téve, hogy a megye a kegyeletnek fé
nyes monumentumát hiven őrizni fogja. 

Befejezésül a dalárda énekelte el a «Szózat»-ot 
és ezzel az ünnepély felavató része véget ért. 

A felavatást ott a harcztéren sátorokban ren
dezett díszebéd követte. A fősátorban adott 
banketen kétszázan vettek részt. Itt az első 
felköszöntőt Schmausz Endre megyei alispán 

A K I S H E G Y E S I C S A T A E M L É K . 
Fénykép után rajzolta Háry Gyula. 

mondotta a koronás királyra és az uralkodó csa
ládjára. A második poharat Kozma László zom-
bori ügyvéd köszönté föl nemzetünk vezérhősére 
és prófétájára, Kossuth Lajosra. Szilády János 
feketehegyi ref. lelkész a szabadságharcz hon
védéire, különösen pedig Tisza Lászlóra, az 
országos honvéd-egyesület elnökére emelt po
harat. 

Ebéd alatt a leglelkesebb hangulat uralkodott. 
Az öreg honvédek váltakozva lettek a tüntetések 
és körmenetek központjai, s közülök a leeresz
kedő estével már nem egy kerekedett tánczra 
ugyanazon a téren, melyen 38 évvel azelőtt véres 
fegyver-tánezot jára. 

KOZMA LÁSZLÓ. 

* E költeményt, mely több napilapunkban is m9g-
jelent, mi is közöltük társlapunk, a «V.-K.rónika» kö
zelebbi számában. — Szerk. 

EGYVELEG. 
* Nők párbajai már a régi időkben is előfordultak. 

1701-ben Tnrinban Eocca grófnő s Bellegard mar-
qnisnő egy bezárt szobában segédek nélkül párbajoz
tak, az egyik kaiján, a másik basán kapott sebet s ha 
a szolgák be nem törik az ajtót, megölik egymást. 
1687-ben Francziaországban két nő férje helyett 
pisztoly-párbajt vivott s az egyik el is esett. 

••'• Hajfonatukra tettek esküt a középkori német 
n°k> igy Sakler történész szerint Hohenzollerni Ve
rona grófnő 1403-ban. A grófnő, miután hajfonata 
valódiságát megvizsgálták, kénytelen volt azt balkar
jára göngyölni s azután szivére tenni, jobb karját 
pedig a biró botjára tette. A bécsi városi tanács 
1351-iki rendelete szerint két hajfonatra voltak köte
lesek esküdni. 

* Az ember átlagos súlya. A hires 
franczia anthropolog, dr. Broca számítása 
szerint az egészséges embernek annyi kilo
grammot kellene nyomnia, a hány centimé 
ter magas, egy métert nem számítva. Az egv 
méter és 80 centiméter magasságú férfiúnak 
tehát 80 kilo súlyúnak kell lennie. Ha töb
bet vagy kevesebbet nyom, már kövérnek 
vagy soványnak lehet mondani. 

* Szörnyeteg nő volt ámult század elején 
Schad Borbála Magda, egy előkelő ulmi család 
tagja. "Weyermann krónikája szerint egy 
karja oly vastag volt, mint egy középtest-
alkatu férfi dereka. Fejével nem nézhetett 
ki közönséges ablakon; dereka 5V« rőfnyi 
volt; lábai még vastagabbak, mint karjai — 
valóban méltó társa az ugyané korban élt 
Bright Edének, a legvastagabb angolnak. 
Keggelire 12 tál ételt evett, ebédre 7 font 
húst mellékételekkel s e mellett napközben 
6—8 kenyeret és IVa itcze pálinkát fogyasz
tott el igen sok sör és bor mellett. Különben 
egészen ostoba volt s 174-7 -ben halt meg 40 
éves korában. 

* Léghajóval az atlanti oczeánon át 
akar menni október hóban egy franczia lég
hajós. Az óriás léggömböt, melynek különös 
szövetje lesz, St.-Nazaireban fogják feleresz-

S, teni. 
* Udvarlóinak mellképeit hordja mell

ékességül egy new-yorki szépség, hasonlóan, 
mint az indiánok ellenségeik scalpjait. 

* 82,000 német lakik jelenleg ismét Fran
cziaországban, kik mind a nagy német-
franczia háború után költöztek oda s számuk 
folytonosan gyarapodik, jeléül, hogy a fran-
cziák német-gyülölete inkább csak elméleti. 

* Az Indiában lakó perzsák, kik különö
sen Bombayban mint vagyonos kereskedők 
s a régi perzsa hit buzgó követői általában 
ismertetnek, ujabban nagyon megváltoztak, 
az ujabb nemzedék nem is akar kereskedő 
lenni, hanem orvos, ügyvéd vagy mérnök 
s a leányok is angol szokásokat követnek. 

* Szétrepedt hegy. Jávában egy nagy 
földrengés következtében egy hegy hét részre 
repedt. A hol az előtt egyetlen hegy állt, 
most hét hegycsúcs emelkedik mindenik 
7000 láb magasra. 

* A claque megteremtője Maria An-
toinette királynő volt. Gluck «Alceste»-jének 
előadását, a párisiak német-gyülöletétől tart
ván, biztosítani akarta s ezért Artois és Pro-
vence grófokat felkérte, hogy hű lovagjaival 
tapsoljanak, midőn ő legyezőjével jelt ad. A 
darabot 1776 ápril 24-én adták elő s a színi 
igazgatók e módszert csakhamar felkapták, 
s a claque lassanként teljesen kifejlődött 
műiparrá lett. 

'•' A Szajna kimélyítését Paristól Ko-
MW ninig már befejezték. Mindenütt legalább 

3 5 méter mélysége van, ugy hogy nagyobb 
tengeri hajók is járhatnak rajta. Az egész 
építés 50 millió frankba került. Most hoz
záfognak a munkálatokhoz a Szajna alsd 
részén, Bouentól a tengerig. 

* A zsidó szombatnak vasárnapra áttétele sok 
helyen szóba került a zsidóknál A reformot az; 
1900-ik évben akarják megkezdeni. 

* A déli sarkvidék kikutatására Victoria ausztrá
liai állam most igen ügyesen akarja felhasználni a 
czethalászokat, kiknek szintén érdekükben áll, hogy 
még eddig ismeretlen vidékeken halászszanak. Két 
czethalász-hajó tulajdonosának, ha a 60-ik szélességi 
fokon túlról Í00 tonna czetzsírt hoznak s hajójukon 
két természettudóst visznek el, százezer forint ju
talmat adtak, ha a 70-ik fokon tulmennek, még 
többet. 

* A bűnösök és őrültek Marro olasz tudós szá
mítása szerint leginkább igen korán vagy igen későn 
egybekelt házaspáraktól származnak. Ezen kivül még 
azt is kimutatta, hogy a bűnösök hőmérséklete kissé 
nagyobb, mint más embereké. 
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Dr. ARÁNYI LAJOS. 
1812—1887. 

A hazai tudományosságnak egy érdemes baj
nokát, ugy az irodalom, mint különösen a tan
szék utján sikerben gazdag tényezőjét vesztettük 
el közelebb dr. Arányi Lajos nyugalmazott egye
temi tanárban, ki Nagy-Maroson, a hol hosszas 
betegségében üdülést keresett, végelgyengülés
ben elhunyt a múlt július hó 29-ikén. 

A megboldogult széles körökben tette ismere
tessé nevét hosszú életét betöltő serény munkás
ságával. Dr. Arányi Lajos a mellett, hogy szak
tudós vala, s tevékenységének java részét az élete 
czéljául választott szakmának szentelé, — távol 
állott a legtöbb szaktudós rendszerinti egyolda
lúságától, mely őket szakmájukon kivül minden 
egyéb iránt csaknem érzéktelenné teszi. Széles 
látókörrel biró tudós vala ő, a kinek figyelme 
sok más oly dologra is kiterjedt, mely szakmájá
val alig volt valamely összefüggésben s melyben 
ő mégis tekintélylyé emelkedett. A mellett birto
kában volt annak a ritka s tanárnál megbecsül
hetetlen adománynak, hogy a saját ismereteit 
rendkívül kellemes, élénk, figyelmet lekötő mo
dorban tudta tovább adni; világos, mondhatni 
népszerű előadási modorával meleg érdeklődést 

Orvosi hajlama az 1831-ikikholera idején tört 
magának utat. A mikor a rémesen pusztító ven
dég látogatása elöl mindenki, még sok orvos is 
menekült, ő részt vett a kholerabetegek ápolásá
ban s midőn a járvány véget ért, — szó sem volt 
többé róla, hogy a jogi pályához visszatérjen: 
megtalálta életének czélját. Orvosnövendék lett 
s egész lelkesedéssel vetette magát e pálya tanul
mányaira. Nemcsak látogatta, de szorgalmasan 
jegyezte is az előadásokat s a mi akkor még 
szokatlan vala, rajzokkal látta el jegyzeteit. 
A mellett tevékeny részt vett az orvosnövendé
kek természettudományi értekezleteiben a buzgón 
foglalkozott a műszavak megmagyarosításával, 
a miben nagy segítségére volt kitűnő nyelvi kép
zettsége. Kiváló kedvencze lön a sebészet akkori 
kitűnő tanárának, Stáhly Ignácznak, a boncztani 
és sebészeti rajzokban s a nevezetesb képletek 
és kóresetek gipszöntvényeiben tanúsított ügyes
sége által. 

A szünidőket utazásokkal töltötte, nép- és 
tájrajzi tanulmányokat gyűjtött s ritka nyelv
érzékénél fogva bámulatos mértékben tudta el
sajátítani a hazai magyar nyelvjárások minden 
sajátságait. 

A szigorlatokat kitűnő sikerrel letévén, a nagy 
hirti Bene Ferencz tanársegéde lett, ki mellett 

táp- és leiró boncztana (1865)» czimű munkája. 
Törvényszéki orvostani előadásai, melyeket a 
joghallgatók számára tartott, rendkívüli látoga
tottságnak örvendettek s a jeles tanár tudomá
nyos érdemeit az akadémia is méltányolta, mely 
őt már 1858-ban levelező tagjává választotta. 

Abból a sok irányú előképzettségből, melyet 
már ifjú korában gyűjtött, szinte önkényt követ
kezett, hogy oly tevékeny és eleven szellem, 
mint az övé, szakmáján kivül egyéb tárgyakban is 
kiválóvá tegye működését. 0 előtte még elkép
zelni is nehéz volt, hogy az orvosi mükifejezése-
ket csaknem teljesen nélkülöző magyar nyelven 
lehessen tartani előadásokat. Az ö kifejlett és ki
művelt nyelvérzóke könnyű szerrel küzdte le e 
nagy nehézséget is. A mellett pihenő óráiban 
is a tudományok végtelen birodalmában keresett 
magának szórakozást. Ily módon mint jeles 
archaeologus lön ismeretessé. A budai várban 
levő történeti emlékű pontok emléktáblákkal 
megjelölésének nemcsak az eszméje volt az övé, 
hanem kivitelében is neki van a legnagyobb ré
sze ós érdeme. Páratlan építészeti műkincsünk, 
a vajda-hunyadi vár restaurácziója mellett is 
ő indította meg az agitácziót, díszes rajzok
kal adván ki a középkori műépítészet e remeké
nek leírását s a restauráczió czéljaira elsőnek 
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birt kelteni hallgatóiban a tudomány iránt s 
eleven szelleme tanítványaira nézve valódi élve
zetté tette előadásait. 

Lapunk egy régebbi — 1869-iki — folyamá
ban bővebben részleteztük az érdemes tudós 
és tanférfiu élete pályáját. Most, hogy halála hire 
érkezik, elég lesz röviden visszaidézni az emlé
kezetbe az ott elmondottakat, hozzátévén az 
azóta lefolyt tizennyolcz év adatait. 

Dr. Arányi (azelőtt Lostainer) Lajos 1812-
ben Komáromban született, hol atyja sószál-
lítási hivatalnok volt. Három éves korában 
vagyonos nagybátyja örökbe fogadta s taníttatá
sáról és tudományos kiképeztetéséről gondosko
dott. A tehetséges, élénk szellemű gyermek már 
tizennégy éves korában szép jártassággal birt a 
magyaron és németen kivül a latin, franczia és 
olasz nyelvekben, a rajzban és zenében. A gym-
náziumot Budán kezdte s Pesten fejezte be, hol 
a bölcsészeti tanfolyamot is bevégezve, nevelő 
atyja kívánatára a jogi tanulmányokra lépett át. 
Szorgalmasan tanulta a jogot s a mellett a görög 
és angol nyelveket. Kedve azonban már akkor 
határozottan a természettudományok felé voná 
s üres óráit a természetrajz, az állati és növényi 
fiziológia s a boneztan tanulmányára fordítá, 
sőt még arra is talált időt, hogy a festészetben 
órákat vegyen s abban szép előmenetelt tegyen. 

két évet töltvén, Paduába, majd Bécsbe ment, 
hol még ötödfél évig tanulta kiválasztott szak
máját, a kórboneztant s azzal összefüggőleg a 
törvényszéki orvostant és életmentést. Ekkor 
kiadott «Typoplastikája» mindjárt figyelmet kel
tett a jeles fiatal tudós iránt s már 1844-ben 
rendkívüli tanárul hivták meg a pesti egyetemre. 
Lelkesedéssel fogott teendőihez s vüágos, köny-
nyed előadása hamar tette az ifjúság kedvencz 
tanárává. 1847-ben még egyszer Bécsbe ment, 
hogy tantárgyának egyik ágában még bővebb 
tanulmányokat tegyen; de már 1848-ban vissza
tért s azóta küencz hónap kivételével, a mely 
alatt mint lelkes magyar hazafit az abszolút 
kormány őt is felfüggesztette, folyton tanára 
volt a budapesti egyetemnek egész nyugalomba 
vonulásáig. 

1855-ben adta ki magyarul irt, majd németre 
is átdolgozott kórboneztanának első füzetét, me
lyet gondos és nagy számú rajzokkal ellátva, 
50 ívre tervezett s mely nagy műnek összevontabb 
kiadása, a «Kórboncztan elemeis teljesen meg
jelent. Ideiglenesen az épboneztant is előadta. 
Az életmentésről tartott rendkívüli előadásairól 
szintén kiadott egy népies modorban tartott 
munkát, míg e tárgy tudományosabb kiadását 
40 ives munkában irta meg. Orvosi körökben 
általános figyelmet keltett «A mell-űr zsigereinek 

vivón oda egy egész évi nyugdiját. Hogy a 
rendkívüli régészeti értékű lovagvár mennyire 
annyira meg van oltalmazva az elpusztulástól, 
hogy régi styljében való helyreállítását végre az 
állam vette a kezébe, — ezt az ő buzgó fáradozásá
nak köszönhetjük s ha a nagy és költséges mű 
egyszer majd elkészül, az Aranyi emlékezetének 
is legszebb monumentuma lesz. 

Arányi 1860-ben ünnepié tanárságának ne-
i gyedszázados jubileumát, s a hetvenes évek ele-
! jén vonult nyugalomba, azonban a budai állami 
| tanító-képezdében még az után is több éven át 
| tartá az életmentést tárgyaló előadásait. Néhány 

év óta egészsége erősen megrendült, de ő azért, 
a mennyire állapota megengedő, nyárszakán még 
is folytatá kirándulásait az ország szebb vidé
keire s tanulmányszomja, mely gyermekkorában 

: belegyökerezett, agg napjaiban sem hagyta el. Igy 
1 még tavaly, 75 éves korában megtanulta a spa

nyol nyelvet. 
Sokan fognak- hálával és szeretettel emlékezni 

j a nagy érdemű tudósra, hiszen az ujabb magyar 
| orvosi nemzedék mind az ő tanítványa volt, — 
\ kinek a tudomány s a közélet különböző téréin 
| tanúsított tevékenysége meg fogja őrizni emlékét 
j a magyar kultúra iránt érdeklődőknél. 
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E hó első napján mély megdöbbenés vett erőt 
a magyar főváros közönségen. Az esti órák
ban terjedt szét a hir, hogy a kerepesi temető 
egy kicsiny sírhalmán holtan elterülve találták 
meg a magyar irodalom egyik szép tehetségű 
régi munkását, szellemességéről és kedves hu- | 
moráról ismeretes irót, Balázs Sándort, ki 
sokat hányatott életének kis leánya sírján erő- i 
szakos kézzel vetett véget, ép ugy, mint Czakó 
Zsigmond, mint Ferenczy Teréz, mint Dömötör 
János, mint Kubinyi Lajos, kétségbeesve zakla- ' 
tott sorsa fölött, mely nem engedett neki osztály-
résről nyugodt megélhetést, sem pedig — most 
már hozzá tehetjük •— nyugodt meghalhatást. 

Balázs Sándor a jelesebb szépirodalmi magyar | 
íróknak volt egyike, kinek munkáit derült, játszi, 
verőfényes kedély, magyaros zamat é% erő s a j 
mellett franczia elevenség és könnyedség jellemzé, | 
de annak ledérsége nélkül s inkább angolos hu
morral vegyítve. Eredetisége nem követett min- j 
tát, járt a maga utján, az angol legjelesebb hu
moristák, Dickens, Thackeray szellemének hatása 
mégis sokszor átcsillant modorán. A hatvanas 
években, mikor zenitjén állott pályájának, ((ma
gyar Thackeray-nek» is nevezték s oly fényes ! 
jövőt jósoltak neki, a milyen csak kevés magyar 
iróra vár. Egyénisége is azon szerinti volt, j 
hogy azzal a társadalomban bárhová felküzdhette 
magát: megnyerő, szép külső, szellemes társal
gási modor s a mellett gyermeteg kedély, mely 
nem tudott ártani, de szeretetre birt han-
golni minden szivet. Beszélgetése, ha elemében i 
volt, beillett a legszellemesebb csevegésnek, me
lyet csak lejegyezni s nyomdába adni kellett 
volna. E mellett volt előadásában valami saját
ságos báj és kellem, mely őt páratlan fölolvasóvá 
tette. Már ez az egy tulajdonsága is európai hír
nevet s kényelmes életet biztosított volna neki, ' 
ha esetleg más nemzet írójának születik. Még a 
körülmények is közreműködtek, — írja egy 
ismertetője — hogy elősegítsék sikereit. Mint 
elbeszélő az ötvenes években lépett föl, tehát 
abban az időben, a mikor egy vidám szellemű 
iró föltünése valóságos jótétemény vala a zsib
badó, csüggedt közönségre. Jól esett a nyomasztó 
honfiúi gondok elől legalább néhány órára oly 
iró társaságába menekülni, ki ritka éleslátással 
ismerte föl a mindennapi élet komikus oldalait. 
A magyar társasélet fölvillanyozásához abban az 
időben Jókait és Vas Gerebent kivéve talán egy 
iró sem járult annyival, mint a fiatal Balázs 
Sándor. De a mig a két első inkább hosszabb 
müvekben szólott a közönséghez s a régi idők, 
vagy a közelmúlt derűs képeinek rajzolásával 
iparkodott fölvidítani és munkára serkenteni a 
csüggedező nemzedéket: Balázs S. mindenkor 
a jelenből merítette tárgyait, alakjait s kisebb 
elbeszéléseket, rajzokat irva, gyakrabban talált 
alkalmat arra, hogy szellemét sziporkáztassa, s 
majd szarkasztikus mosolyt, majd vidám kaczajt 
csaljon olvasóinak ajkára. Legkedveltebb alakjai 
a polgári osztály, kisbirtokú nemesség, hivatal
nokok és kereskedők sorából kerülnek ki; elő
szeretettel festé a vidék becsületes, de naiv lakos
ságát, s azokat a jámbor, de ügyefogyott lénye
ket, kik kellő erély hiányában, minden jó igye
kezetük és szorgalmuk daczára sem tudnak zöld 
ágra vergődni. Munkáiból élesen látó szem által 
támogatott elmélyedés, életismeret és derűs ke- ! 
dély sugárzik felénk; mind olyan tulajdonságok, | 
melyek csakhamar megszerezték számára a kö
zönség rokonszenvét s ezzel egyidejűleg a kritika 
elismerését. 

Balázs Sándor 1830-ban Kolozsvárott szüle- ! 
tett jó módú polgári szüléktől s már 1848-ban 
élénk részt vett az ifjúság mozgalmaiban. Atyja 
a polyteehnikumra fölküldte Budapestre, hol ! 
akkoriban nagyon szűk körre szorítkozott az 
irodalmi élet. Egy-egy kis korcsmában, Primus j 
urnái vagy a honvédörnagyból lett korcsmáros, ; 
Parragh Gábor Csigájában megfért az egész ma-
gyár irodalom. Balázs Sándor e kicsi tűzhelyeket ; 
elöszerettel kereste föl s itt ismerkedett meg az j 
akkori írókkal, Lisznyaival, Sárossyval, Beöthy j 
Lászlóval s a vele egykorú Tóth Kálmánnal, kik ! 

között néha Vörösmarty is megjelent, a kinek 
Balázs Sándor hamar kedveneze lett. Nem is 
igen taposta a műegyetem küszöbét, a helvett 
inkább regényeket olvasott: Kock Pált, Dumast, 
majd Dickenst és Thackerayt, mely utóbbitól 
a Kisfaludy-társaság számára" egy regényt is for- ! 
dított. Első eredeti elbeszélése, az «Első szere

lem » s néhány szeszélyes verse 1851-ben jelent 
meg a «Hölgyfutár »-ban, melynek dolgozótársa 
lett, úgy szintén a később keletkezett ((Budapesti 
visszhang»és ((Divatcsarnok" czimü szépirodalmi 
lapoknál. De nyugtalan szelleme egyik helyen 
sem engedé huzamosabb ideig megmaradni: 
valóságos madár természete volt, a szabadságot 
és függetlenséget szerető, szerteszét csapongó s 
minden lekötöttségtől irtózó. 

«Tükördarabok» czimű első beszélygyűjtemó-
nye hatalmas elbeszélő tehetségre figyelmeztette 
az olvasókat és kritikát. Uj hang, uj egyéniség 
szólt a közönséghez. S e tehetség még ez után, a 
hatvanas évek végén és a hetvenesek elején kez
dett fejleni rohamosabban. Most már nem csak 
jóizü alakokat és vidám jeleneteket mutatott be, 
hanem nagyobb mübecscsel biró alkotásokat is. 
Regényt csak egyet irt, «A visszatért fecske» 
czímmel. Érdekesebb azonban ennél rövid vígjá
téka: «Az égben», hol a kötelességeiről megfe
ledkező családanyát ostorozza, s mely annyiszor 
aratott a nemzeti színpad deszkáin teljes sikert. 
«Mért nem házasodik a sógor», «A kis árva», 
«A megboldogult') czímüek már kevesebb tet
szésben részesültek. Kisebb elbeszélései, melyek
ben a rangkórságot, felületességet, szájhősködést 
s a társadalomnak csupán külsőségek után ítélő 
elfogultságát teszi nevetségesekké, mind erős 
szatirikus érről tesznek tanúságot. Ez a szatíra 
azonban csaknem kivétel nélkül mosoly kísé
retében jelenik meg elbeszélő műveiben. Balázs 
Sándort még legerőteljesebb, legszínesebb mun
káiban sem lehet vádolni kegyeletlenséggel 
vagy frivolitással. Szerető szive s finom érzéke 
megkímélte őt a túlzásoktól. Alkotásaiban foly
vást ott látjuk az emberbarátot, kinek szivéből 
még a legkeserűbb csalódások sem voltak képe
sek kiirtani a szeretetet. 

Ez tette őt a közönség kedvenczévó, mely 
élénken látogatta azokat az irodalmi fölolvasá
sokat, a melyekben ő neki is volt szerepe. Az ő 
buzgó közreműködésével alakított Petőfi-társaság 
megnyitó gyűlésén tartott fölolvasását, «A szí
nésznő féijét• s annak jellemző és mulatságos 
részleteit ma is emlékezetben tartják azok, a 
kik hallották. 

Az időszaki sajtó terén is mosolygott rá a sze
rencse. A hatvanas évek első felében megindítá 
az ((Ország tükre» czimü képes lapot, melyre 
ezerenként özönlöttek az előfizetők s a kiadó 
mindjárt az első félévben ötezer forintnál többet 
adott át neki, mint tiszta hasznot. Mihelyt meg
kapta, Parisba és a londoni világkiállításra uta
zott s onnan üres zsebbel került haza. Lapja 
azonban még mindig fönnállt, pártolásban része
sült s csinos jövedelmet hozott. A nemzeti szín
házban akkor váltak kapósakká a finomabb 
izlésü operettek, melyekben kitűnt Bognár Vilma 
csinos eleven alakja, üde fris hangja, a ki főként 
a ((Fortunio dalá»-ban, Friquet férfiruhás szere
pében a közönségnek kedveneze volt. Balázs 
Sándor megkérte s elnyerte a kedves művésznő 
kezét s mindenki gratulált a szép pár e frigyé
hez, mely állandó, zavartalan boldogságot igért. 
S úgy is volt: a boldogság harmadikul szegődött 
hozzájuk. Mind a ketten az emelkedés időszakát 
élték. A férj nem akará, hogy fiatal neje operet
tekre vesztegesse hangját s Olaszországba vitte a 
milanói Lampertihez, hogy drámai énekesnőnek 
képezze ki magát. S Balázsné-Bognár Vilma 
csakugyan a nemzeti színház drámai énekesnője 
lett s a fiatal pár házasságából egy kedves kis 
leányuk is származott, a ki teljessé tette boldog
ságukat. 

Ekkor következett be életükben az a fordulat, 
mely utoljára oly tragikus végre vezetett. Hazai 
művésznők iránt a hazai kritika többnyire szigo
rúbb és követelőbb volt, mint idegenek iránt. 
Balázsné is, ki az operánál nem is tűnt ki any-
nyira, mint az operettekben és népszínművekben, 
tapasztalni volt ezt kénytelen s ez sok kellemet
lenséget okozott. Ehhez járult, hogy az ((Or
szág tükrén-tői, állítólag egy fölötte népszerűtlen 
(muszkavezető hírében álló) férfiú arczképének 
közlése, de inkább valószínű, hogy a szerkesz
tésben mutatkozó ernyedés miatt, a közönség 
részvéte elfordult s a lap ezentúl csak tengődött, 
utóbb czímet is, kiadót is, szerkesztőt is cserélt. 

A bizarr tervezgetések korszaka ekkor kezdő
dött Balázs Sándor életében. Szokatlan előké
születekkel indított meg egy uj napilapot, az 
«Omnibuszt», melyek valószínűleg sikerre vezet
tek volna valahol Amerikában, minálunk azon
ban a lapnak hitelébe kerültek, mielőtt még 
megszületett. Nem is élt soká. Ekkor Balázs a 

«Házi barátot" indítá meg, de annak is rövid 
j élete volt. A munkabíró s mindent rózsás szin-
! ben látó irót azonban mindez nem csüggeszté el 
! nagy időre. 1874-ben azonban, midőn kis leány

káját elragadá a halál, mintha életének czélját 
vesztette volna el. «Nincs már miért élnii>, mon-
dogatá s anyagi bajokkal is küzdvén, mindin-

•: kább elkedvetlenedett, a nélkül azonban, hogy 
'• azt ismerősei külső magaviseletén észrevették 
1 volna. Nejétől is elválván, elveszte bizodalmát a 

maga erejében s úgy volt meggyőződve, hogy 
rajta már csak a kedvező véletlen segíthet. A vak 
szerencsére bízta hát magát s szenvedélyesen 
rakta a kis lutrit. Azon felül csodálatos találmá
nyokon törte a fejét s annál biztosabban számít
hatott pártfogására minden félreismert lángész, 
minél képtelenebb találmánynyal állt elő. A kü
lönös betűszedő és mázsáló gépek, a kormányoz
ható léghajók, a lámpásos botok és mindenféle 
összerakható bútorok föltalálói kész protektort 
találtak benne s ő azok érdekében a legnagyobb 
buzgósággal fáradozott. Természetes, hogy min
den ilyen ábrándkép csak egy-egy csalódással 
tette gazdagabbá. 

Kedélye azonban ez után is olyannak látszott, 
mint hajdan a jó szerencse napjaiban. Víg baráti, 
vagy női társaságban nem volt ügyesebb, elmé-

j sebb és tegyük hozzá, finomabb társalgó Balázs 
Sándornál. Testvéröcscsénól, a honvédelmi mi-
niszterinm irodatisztjénél lakott, ki szeretettel 
osztá meg vele szobáját, keresetét. 0 maga a 
nemzeti színháznak lett szerény fizetésű könyv-

. tárnoka. 
A mellett aránylag elég sokat dolgozott a 

szépirodalom terén, bár ekkori munkái közül 
már nem egyen látjuk meg, hogy nem belső ösz
tön szülöttjei. Legutoljára politikai vezérczikke-
ket kezdett írni s a választások idején képviselő
jelöltnek lépett föl Mohácson, antiszemita prog
rammal. Ennek sikerétől várta sorsa jobbra 
fordulását. 

A kísérlet balul ütött ki: ő megbukott. És 
ezzel nem csak érzékeny ambiczióis szenvedett, 
de reményeinek utolsó horgonya is elszakadt. A 
választási költségekkel is zaklatni kezdték. Szó
val csordultig telt a keserű pohár s ő ott állva 
egy verőfényes kezdetű, majd viszontagságossá 
vált életpálya végén reménytelenül, részvétlenül, 
biztató kilátás nélkül elhunyt gyermeke sírján 
leszámolt azzal az élettel, mely oly kegyetlen 
volt hozzá, hogy végig hurczolá minden megpró
báltatáson, csalódáson és keserűségen, miután 
vele előbb a boldogságnak és a dicsőség kilátá
sainak édességeit megkóstoltatá. 

Valóban jobb sorsra lett volna érdemes a bol
dogtalan véget ért férfiú, a kit szive gyengeségé
ből származó hibái daczára is mindenki szeretett, 
de oly kevesen segítettek, s a kinek annyi jó paj
tása és oly kevés igazi jó barátja volt. Még 
ő maga sem. Sőt ha ellensége volt valaki, legin
kább maga volt az. 

Nyugodjék békével ártatlan kis angyala mel
lett, a kinek hamvai fölött üríté ki a gyilkos 
cseppeket! 

HAJÚHADI SZEMLE SPITHEADNÉL AZ ANGOL 
KIRÁLYNŐ JUBILEUMA ALKALMÁVAL. 

Viktória angol királynő uralkodásának ötven 
éves jubileuma alkalmával számos más ünnepé
lyek között, melyekről már részben megemlékez
tünk, július hó 23-án Spitheadnél, Portsmouth 
kikötőjében nagyszerű hajóhadi szemle is volt, a 
legnagyobbszerű ünnepély a maga nemében, 
mely méltó befejezése volt a jubileumi ünne
peknek. Minden összevágott, hogy az ünnepély 

[ emlékezetes és kellemes legyen. A rendezés oly 
tökéletes volt, a milyen csak lehetett, a néző 
tömeg óriási és fényes, az időjárás kitűnő. 
Egyetlen baleset történt csak, a «Kite» ágyú
naszád üdvlövésénél, midőn egy Tűssel nevű 

j matróz megöletett, s több más megsérült, de 
j ez a szerencsétlenség — bármily sajnosnak 
i mondható is — a résztvevők nagy száma mellett 
; alig jöhet számba. 

Anglia népe, melynek hajóhada hosszú idő óta 
j a legelső az egész földgömbön, már V. Henrik 
í kora óta gyakran látott nagy hajóhadi szemléket 
i s volt egy olyan is, 1856 apr. 23-án, közvetlenül 
| a krimiai hadjárat befejezése után, midőn 240 
: hajó vett részt, több mint a jelenlegin. De most 
| a nagy s tekintélyes hajók száma emelkedett a 
i így a jelenlegi jubileumi szemle, melyben pedig 
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csak 135 hajó szerepelt, még e tekintetben sem 
maradt hátra a többiek mellett, más tekinte
tekben pedig hasonlíthatlanul felülmúlta azo
kat. Az ünnepélyességben résztvett 135 hajó 
között volt huszonhat nagy pánczélos, kilencz 
nem pánczélos hadi-hajó , három torpedó-na
szád, 1 torpedó-ágyuhajó, 1 ágyú- és torpedó
gőzös, 38 első rangú torpedó-hajó, 38 ágyúnaszád, 
12 csapathajó, 1 fregát hajó és 6 gyakorló na
szád. A hajóstisztek és matrózok száma megha
ladta a 20,000-et és az ágyuk száma mintegy 
500 volt. Az egész ünnepélyt Sir Willes György 
admirál vezette, három csoportban állítva fel a 
hajókat oly módon, mintha valóban tengeri üt
közet volna készülőben. 

AZ ÁGYUSZÓ HATÁSA. 

Portsmouthba gyűlt e napon Anglia előkelő vi
lága. A jelentékeny hely (Portsea szomszéd város
sal együtt mintegy 150,000 lakosa van) zsúfolva 
volt idegenekkel, kik egy ágyért mesés árakat fizet
tek. London felől minden negyedórában jött egy-
egy vonat, hajók és más közlekedési eszközök 
öntötték a többi idegeneket. A városban az üz
letek teljesen szüneteltek és ünnepi öltözetű urak 
és hölgyek tolongtak a tágas kikötőben, különö
sen azokat a yachetokat és hajókat nézve, melye
ket a fehér és aranyos öltözetben levő matrózok 
és a lobogók erdei, mint a királynő és kíséretének 
hajóit jelölték meg. Köztök volt az <(Osborne» 
királyi yacht, melynek fedélzetén volt a walesi 
herczeg nagy családjával, a görög király és a 

EGY SEGÉDKEZŐ A HAJÓ FŐLDISZÍTÉSÉNÉL. 

spártai berezeg s a melyre szálltak fel azután a 
bámuló tömeg éljenzései között a portugál és 
persa herczegek, a német trónörököspár, a pá
risi gróf, Eulalia spanyol herczegnő és más 
hírneves külföldi vendégek. A regényes fekvésű 
Wight sziget és keleti Cowes partjai felöl egymás
után jöttek a fellobogózott királyi naszádok és a 
kikötőben egymásután szállottak hajóra a kül
földi diplomaták, a két parlament tagjai, indiai 
herczegek és tekintélyek, valamint a különböző 
gyarmatok képviselői festői öltözetökben és a 
parti erőd üdvözlő lövései, az óriási tömeg éljen
zései egymást váltották fel. 

így teltek el az órák egymásután szünetlen 
forrongás és nyüzsgés között. 3 órakor megadták 
a jelt, hogy a királynő Cowest elhagyta s a nép
tömeg, a mennyire lehetett, a "Viktória és Al-
bert» hajó felé tolongott, a hova a királynő volt 
szállandó s mely a hófehérbe öltözött legénység 
s lobogóerdö miatt külsőleg is igen sajátságos 
képet nyújtott. Az ünnepelt királynő 3 óra 25 
perczkor lépett a hajóra, a hol a fejedelmi család 
tagjai s a külföldi nagy vendégek már helyet 
foglaltak s nyomban azután a hajóhad felé evez-

tetett. Legelői ment egy vezérhajó. A királynő 
hajója után az ((Osbornei), majd a többiek. Az 
((Enchantresso az admiralitás főembereit vitte, a 
((Helicon» a nagyköveteket s idegen diplomatá
kat, az ((Euphratesi) a peereket s azok nejeit; a 
((Crocodilei) az alsóház tagjait, a «Malabar» az 
indiai s más gyarmati vendégeket s végül az 
(iAssistance» más meghívott notabilitásokat ós 
a sajtó képviselőit. A hatalmas «Inflexible» hajó 
adta meg a jelt a királyi menet elindulására s 
egyszerre minden hajóról 21—21 üdvlövés hang
zott mennydörgésszerű morajával s óriási füst
jével elborítva az egész vidéket. 

A királyi szemle jó hosszú ideig tartott. A 
«Viktória és Alberti) hajó oly közel ment az 
egyes hajókhoz, hogy onnan távcsővel a királynő 
arezvonásait is jól lehetett látni. Minden hajón 
a királyi naszád közeledtekor megzendült a zene 
s felhangzott a háromszoros éljen. A királynő 
hajója fedélzetén mennyezet alatt ült unokái s 
udvarhölgyei környezetében s minden üdvözle
tet mosolylyal fogadott. Az utánuk következő 
«Osborne»>-on a walesi herczeg uj egyenruhá
jában, mint tiszteletbeli admirál, foglalta el 
a helyet s elől állva alig vette le távcsövét sze
meiről, ha csak nem, hogy néha gyors megjegyzést 
tegyen a walesi herczegnőhöz, ki halvány na-
rancsszin ruhában állott mellette. A szemle vé
geztével Sír Willes admirál az (ilnflexible» hajó
ról jelt adott az összes kapitányoknak, hogy 
jelenjenek ineg a királynő hajóján, a melyre 
átmentek ez alkalommal a walesi herczeg s a 
külföldi fejedelmek is. A királynő mindenikhez 
szólott egy nyájas szót s azután kiadta hivatalos 
parancsát, hogy «nagy megelégedése s büszke
sége a gyönyörű ünnep felett» kihirdettessék. 
Minden kapitány visszatérve hajójára, az egybe
gyűlt legénység előtt felolvasta a királyi paran
csot. Néhány idegen (franczia, holland s német), 
de közel tartózkodó hajók kapitányai tisztelegtek 
ezután a királynőnél, a walesi herczeg bemuta
tása mellett. A királyi menet erre visszaindult s 
a hajókon megdördültek ismét az ágyuk, melye
ket a parton levő erődök is viszonoztak. 

Este nagyszerű kivilágítás következett. Né
hány kereskedőhajó szabályellenesen már előre 
megkezdte a tüzjátékot, mielőtt az (ilnnexible»-
ről fölröppent volna a jeltadó rakéta. De csak
hamar azután átalánossá lett a pompás kivilágí
tás. Villamfény tüntette ki az összes hajók 
körvonalait, az árboezok fényben úsztak s a 
lámpák fénye kék, fehér s bíborpiros szint öltött 
fel egymásután. Majd megkezdődött az általános 
tüzjáték. Bombák repkedtek minden irányban, 
néha még több zajt is okozva, mint azelőtt 
az ágyudörgések, rakéták ezerféle színben s 
alakban töltötték be a levegőt s egy tel
jes órán át szakadatlanul új és új képek tárul
lak a nézők elé. Az angol lapok feljegyezték a 
számokat is. A fedélzetek kivilágítására 2356 
lámpa volt szükséges, 1396 ezek közül szivárvá
nyokat képezett, 1182 tornyokat s árboezokat 
díszített. Kék világítást 4961 s vöröset ugyan
annyi nyújtott, rakétából 3500, római gyertyából 
9140 s szines rakétákból 1750 fogyott el. Hozzá 
tehetjük még azt, hogy a nagy hajók számára 
egész külön hajók szállították a virágokat s min
den nagyobb hajón külön banketteket rendeztek, 

I mert igen természetesen mindeniknek volt egész 
sereg vendége is, kik azonban a királyi naszád 
közeledtekor eltűntek a fedélzetről s csak az abla
kokon s más nyilasokon át leskelődtek. 

Az egész ünnepélyt alig lehetett látni. Az 
ágyulövések s tüzjátékok roppant füstje mind
untalan eltakart egyes részleteket s a rakéták 
szakadatlan egymásután következése a nagy 
távolságokban lehetetlenné tette, hogy a néző 
mindent figyelemmel kisérjen. De a látottak is 
sok élvezetet nyújtottak, még a tüzjáték befeje
zése után is alig akart oszolni a közönség s csak 
11 óra után, midőn a kivilágítás véget ért, ke
reste fel a tömeg otthonát s egy része a korcs
mákat s más közhelyeket, a jubileumi ünnepélyek-

! ről s különösen azoknak legutolsó nagy szabású 
részletéről társalkodva. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Jókai uj müvei. Koszorús irónk jelenleg a tGon-

dolatolvasót czimű regényen dolgozik, mely több 
kötetre terjed és közlését a «Nemzet» október hóban 
kezdi meg. — A nemzeti színház igazgatóságának 
fölkérésére a színház félszázados jubileumára alle
góriái képekkel összekötött prológot irt, melynek 

czime «Olympi verseny. A prológot az ünnepi elő
adáson két drámai művésznő szavalja. 

Az «Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
Képben» czimű irodalmi vállalatból most jelent meg 
a XLI. füzet, mely egyúttal a Magyarországra vonat
kozó első kötetnek 11-ik füzete. Szövegében folyta
tását nyerjük koszorús irónk s a vállalat magyar 
részének szerkesztője, Jókai Mór által irt fölötte ér
dekes czikknek «A magyar népről». A «mondakör* 
befej ező része után, melyhez Zichy Mihály világlűrtí 
festőművészünknek «Csaba útját* feltüntető geniális 
képe sorakozik, élénken vannak ismertetve «a ma
gyar nép babonái*: a tündérek, sárkányok, vasoirú 
bába, lidércz, óriások, manók, a táltos, garabon-
czás, a varázslók, boszorkányok stb. alakjai. Ebben 
a részben is egy-egy egész oldalt elfoglaló gyö
nyörű két képe látható Zichynek és pedig «A vizj 
tündér és a királyfi», «A garabonczás deák és az árva 
gyermek*, olyan kompoziczióban és kivitelben, a 
minő csak e nagy művész bámulatos képzelő tehet
ségétől és rajzolási virtuozitásától telhetik ki. — *A 
magyar nép humoráról* szól a népismertető czikk 
folytatása. A mint képzelni is lehet, e tárgyat senki 
sincs oly illetékes ismertetni, mint Jókai Mór. Művé
szi összeállítású kezdőképét, továbbá a magyar nép
humor alakjait, a táblabírót, a bakát, a huszárt, az 
obsitost, a czigányt, a kántort, kortest, jegyzőt, stb. 
feltüntető csoportozatát Vágó Pál jeles fiatal festőnk 
rajzolta. E füzetben kezdődik «a magyar népköltésze
tet* ismertető czikk is, Roskovics Ignácznak egy igen 
sikerült kezdőképével, melyen egy alföldi táj s alól 
a kútról korsóval hazatérő daloló leány alakja tűnik 
föl. A humorról szóló czikkben gondosan vannak 
mutatóul kiválogatva a jellemzetes adomák, a nép
költészetről szólóban pedig az eredeti tősgyökeres 
magyar népdalok gyöngyei. A füzet, melynek ára 
30 kr., a Révai-testvérek bizományában jelent meg. 

Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn (Eth-
nologiai közlemények Magyarországból) czim alatt 
dr. Hermann Antal budapesti tanár — kinek egy, 
lapunk számára irt érdekes czikkét mai" számunk
ban kezdjük meg — folyóiratot indított a kül
föld számára, hogy hazánk ethnologiai viszonyait 
elfogulatlan forrásból meríthessék a távolban. Olyan 

! gondos és tartalmas szerkesztésben indult meg, 
i hogy óhajtanunk kell, minél többen elolvassák, s 

mélyebb bepillantást vethessenek a magyarországi 
népek lelkületébe, költészetébe, népmondáiba, az 
egész népszellembe. Az első füzet kettős hasábban 
nyomott 123 oldalra terjed, és sikeresen igyekszik 
megoldani kitűzött feladatát. A szerkesztői bevezetés 
után, melyben a vállalat iránya van előadva, figye
lemreméltó adalékokat közöl a magyar népköltészet 
viszonyáról az összehasonlító népköltészethez, Katón a 
L-tól, Lelandtól. Kálmány Lajos is érdekes czikkben 
ismerteti a hold szerepét a magyar nép felfogásában. 
Egy másik közlemény Réthy Lászlónak az oláh nem
zet és nyelv eredetéről irt munkájából ád kivonatot. 
Csopey László ruthen népmeséket közöl, Weber ka
rácsonyi játékokat a szepeségi németeknél. Atalában 
a füzetben a hazai nemzetiségek népköltészetére vo
natkozó sokféle adalékot találunk s az első fűzet ál
talában bizonyítja, hogy a szerkesztő felfogta felada
tát s azt munkatársai jól megválasztásával, valamint 
közleményei érdekességével meg is tudja valósítani. 
A mellékletek közt közölve van a régi Rákóczi-nóta 
dallama is egy 1819-diki hangjegyátirat szerint. A 
folyóiratnak «Ethnologiai Közlemények* czimmel 
rendes havi magyar melléklete is van. Felhívjuk az 
uj vállalatra az érdeklődők figyelmét. A füzet ára 
1 frt 20 kr. 

A nemzeti színházban augusztus 4-ikén kezdték 
meg az előadásokat, Szigligeti II. Rákóczi Ferencz 
fogsága czimű hatásos történeti drámájával. A meg
nyitó előadást nem valami nagy közönség nézte, de 
ez hálás volt mind a darab hazafias szelleme, mind 
pedig az előadók iránt. A főszerepet Náday játszotta, 
s meleg szavalatáért sok tapsot kapott. Mellette Fe
lekiné (Zrínyi Ilona), Hegyesi Mari (Amália), Szigeti 
József (Knittelius), Újházi. Vízvári, Benedek, Szacs-
vai osztoztak az előadás sikerében. 

A népszínházban *A vakvezető* czimű drámát 
mutatták be július 30-ikan. Franczia régi termék 
Maillard és Toumay tollából, de nem a régi jó ter
mékekből. Hatása nagyon is közepes volt. Az ide
gekre számított meséje elég ügyesen van gondolva, 
de a közönség idegei ilyen melegben nem elég hála-



536 

sak. Aztán van benne sok elkoptatott fogás, unalmas 
közhely. A darab meséje a körül forog, hogy Jeanne 
de Labarre asszony (Fodor Fruzsina) tíz évre magá
hoz tudta lánczohu a milliomos Lucien D'AUerée-t 
(Szirmai,) de annyi hatalma már nincs fölötte, hogy 
meg is tartsa s nőül vétesse magát vele. Pedig ő 
D'Allerée-né asszony akar lenni, a nélkül nincs tár
sadalmi állása. Megvakítja tehát a férfit, ki szakitni 
szeretne vele s aztán csábos szerelmi Ígéretekkel rá
veszi Octave Froment orvost, (Benedek) saját nevelt 
fiát, ki őrülten szerelmes • kereszt marná*-jába, hogy 
magára vegye a bűnt. Az orvost hosszú rabságra Íté
lik, de öt év múlva kegyelem utján kiszabadul és 
Janne-t, mint a vak D'Allerée feleségét látja viszont. 
Az ördögi nőt leálczázzák, de ő a börtön elől a ha
lálba menekül: a rendőrök szemeláttára leugrik az 
erkélyről s meghal. A darabnak egy pár megjátsz
ható alakja s jelenete van, a melyeket Fodor Fru
zsina és Szirmai elég jól meg is játsztak. Melletök 
Barcsay Lujza érdemel figyelmet és dicséretét, ki 
mint vendég lépett föl és egy balllerina epizódszere
pében élénk színpadi temperamentumával azonnal 
megnyerte a közönség tetszését. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A fiumei orsz. tűzoltó közgyűlés a mily láto

gatottnak, ép oly érdekesnek Ígérkezik. Magyaror
szágnak csekély kivétellel valamennyi tűzoltótestülete 
képviselteti magát a gyűlésen, ugy hogy a résztvevők 
.száma 1400-ra rug. Az orsz. tűzoltószövetség képvi
seletében Goreczky Zsigmond titkár a múlt héten 
járt Fiúméban, hol az ottani rendező bizottság elnöke, 
lovag Thierry Frigyessel megállapította az elszállá
solás és ünnepélyességek részleteit. 

Az indulás Budapestről három külön vonaton a 
központi személypályaudvarból történik, augusztus 
17-én ; 18-án lesz a központi választmányi ülés s 
19-én a nagy közgyűlés a fiumei városház dísztermé
ben. Augusztus 20-án, Szent István-napján a Scog-
liettón nagy tábori mise, melyen Várady Ferencz 
németsághi esperes-plébános, orsz. tűzoltó főpap 
pontifikál s Goreczky Károly veszprémi növendék 
pap mond magyar ünnepi beszédet. Ezután fölszen
telik a fiumei tűzoltóság diszzászlaját, melynél Ciotta 
podestáné vállalta el a zászlóanyai tisztet. Lesz ezen
kívül tengeri szerenád s több kirándulás Abbáziába 
és a környékre. A fiumei ünnepek után pedig mint
egy négyszázan külön hajón mennek Velenczébe, 
melynek polgársága szintén szívesen készül fogadni 
tűzoltóinkat. A közgyűlés alatt az egyes tűzoltótestü
letek által vitt ajándék és emléktárgyakat Fiúméban 
közszemlére állítják. Ezenkívül Mócs Zsigmond szer
kesztésében • Fiume» czímmel emléklap jelenik meg. 
Az érkezők számára a fiumei háztulajdonosok töme
gesen ajánlották föl lakásaikat. De e mellett rendel
kezésre áll a nagy kaszárnya, elemi iskolák, továbbá 
a magyar és horvát gimnázium. S miután igy bőven 
van hely, utólagos jelentkezést egyesek vagy testüle
tek részéről még augusztus 12-ig elfogad Goreczky 
Zsigmond, orsz. tűzoltó szövetségi titkár. (Budapest, 
Zöldfa-utcza 19. sz.) 

Az írói és művészi kör erdélyi kirándulása 
nagyban foglalkoztatja az erdélyi nemzetiségi sajtót. 
Az oláh és szász lapok naponkint tárgyalják a kér
dést, erővel politikát akarván csinálni abból, holott 
az egész kirándulás turistái utazás, a minőt évenkint 
szokott rendezni a kör. Az utazók óhajtják mégis- ! 
merni Erdély legszebb részét és annak lakosságát. ! 
Sem fogadtatást, sem tüntetést nem akarnak. Hogy a i 
szép utazás minden részletében csöndben, zajtalanul, ' 
jól sikerüljön, az előzetes intézkedések megtétele vé- • 
gett Dolinay Gyula titkár már elutazott Aradra, onnét j 
Dévára, Pisidre, Segesvárra és Brassóba. A két szász 
városban előkelő szász férfiak ajánlották fel a rende
zésben való közreműködésüket, a mi helyes is, mert 
szásznak, oláhnak és magyarnak egyaránt érdekében ! 
áll, hogy vidékeik ismertetésében a sajtó teljesíthesse i 
kötelességét. 

Orvosok ismétlő kurzusa lesz az idén is, szep
tember 5-ikétől 18-ikáig. E kurzusokra a vidéki orvo- 1 
sok nagy száma szokott feljönni Budapestre. A nagy ] 
haladásnak megfelelőleg, & melyet az orvosi tudomány j 
ujabban folyton tesz, módról kellett gondoskodni, 
hogy oly gyakorló orvosok, a kik a vidéken, a tudo
mányos mozgalom góczpontjaitól távol estek, szintén [ 
elsajátíthassák az ujabb gyógykezelési fogásokat, j 
Ehhez a szaklapok nem elegendők, mert a gyógyke- i 
zelési beavatkozások egy nagy része olvasás utján j 
csak nagy nehezen, vagy alig sajátítható el, mig a 
szakember bemutatása mellett annak eltanulása 
könnyű. így már külföldön régebben divatba jöttek • 
az úgynevezett szünidei orvosi ismétlő kurzusok. 
Egyetemi tanárok az egyetemi szünidő alatt 2—4 i 
hetes előadásokat tartanak, kiválólag oly tárgyakból, i 
a melyek az orvost a gyakorlat szempontjából érdek- j 
lik, bemutatják azon haladást, melyet tudományuk j 
azóta, hogy az egyetem falai közül a gyakorlat terére j 
léptek, gyakorlati irányban tett és bevezetik azon j 
betegvizsgálati és gyógykezelési fogásokba, a melyek 
helyeseknek, hatásosaknak bizonyultak. Nálunk már 
1883-ban szükségét érezték az ilyen orvosi ismétlő 
kurzusnak és az első, mely ugyanazon év szeptember 
havában tartatott, minden várakozást meghaladó 

YASÁBNAPI UJSÁG.  

eredniénynyel járt. Az orsz. kiállítás idejében az 
ismétlő kurzus folytatását képezte az orvosi kong
resszusnak. Tavaly a kholera járvány veszedelme 
miatt az orvosok állomásaikat el nem hagyhatták 
volna s igy a kurzus meg nem tartatott. Valószínű, 
hogy annál többen jelennek meg most. 

MI UJSÁG? 
Király ő felsége a most múlt hetet Bajorország

ban töltötte. Kedden érkezett Münchenbe, hol Luit-
pold regens-herczeg üdvözölte. 0 felsége Lipót her-
czeg és Gizella főherczegnő meglátogatására ment 
Münchenbe, majd Lipót berezeg egész családjával 
Tegernseebe rándult. Királyunk szombaton, e hó 
6-ikán készült Gasteiréa, az ott időző Vilmos császár 
látogatására. 

Milán szerb királyt, Sándor trónörökössel e hó 
6-ikára Budapestre várták. A szerb király az utóbbi 
években, ha útja Magyarországon viszi keresztül, 
rendesen megpihen Budapesten, hol mindig rokon
szenves fogadtatásra talált. Ezúttal utjának czélja is 
Magyarország. A fővárosban két napot tölt, s aztán 
Tátra-Füredre megy, a fenyvesek közt pihenni. 

Tátra-Fürednek szép fürdői évszaka van. A forró 
nyár tikkasztó heve elől igen sokan menekülnek a 
Kárpátok fenyvesei közé. Legközelebb érkezik meg 
Klotild főherczegnő is uj -tátrafüredi pompás nyara
lójába. Milán szerb királyt is e hétre várják. 

József föherczeg fiainak vizsgája. Az alcsuthi 
kastélynak nagy napja volt július 31 -én, vasárnap. 
József föherczeg két fia, József Ágost föherczeg, ki 
ép tizenöt éves, a gimnázium ötödik és László föher
czeg (tizenkét éves) a gimnázium második osztályá
ból tettek vizsgálatot, fenséges szülőik jelenlétében, 
ama tantárgyakból, melyeket a törvény az említett 
osztályokra előir. 

A vizsgálaton jelenvoltak: Klotild főherczegnő, az 
édes anya ; Margit főherczegnő, a jó nővér, és József 
föherczeg, az édes atya; továbbá Holdházy János 
apát-kanonok nevelő; Malatin Gotthárd és Köppl 
Károly tanárok; Vaszary Kolos pannonhalmi főapát, 
Francsics Norbert győri kath. főgimnáziumi igazgató; 
a győri tanári karból Hunfalvy Bopis és Kisfaludi 
Tóbiás. A vizsgálat harmadfél óráig tartott és a fen
ségek minden tárgyból valóban kitűnően feleltek. A 
nevelés szelleméről, a fiatal főherczegek emelkedett 
érzéséről és a magyar anyanyelvben való jártasságuk
ról igen szép tanúságot tettek az írásbeli dolgozatok. 

• Segítség». A «Segítség* album kéziratai a 
Franklin-társulat nyomdájában már kivannak szedve, 
a képek clichéi legnagyobb részt készek és igen sike
rültek, mint azt a próbanyomatok mutatják. Érdekes 
az album boritéka, melynek czlmlapját Vágó Pál 
festőművészünk készítette: egy anyát ábrázol, a mint 
a romok között csüggedten ül a földön s egyik kezét 
kérőleg nyújtja előre, mig ölében levő kisded gyer
meke nem látszik ugyan érezni a veszteség fájdalmát, 
de látva anyja kérő kezét, ő is, ösztönszerűleg kérésre 
nyújtja kis kezeit. A rajzot csinos mezei virágok kö
ritik, s a «Segítség» czím felirata egészíti ki az igazán 
művészi ízléssel rendezett és szépen sikerült czím-
lapot. A boríték hátlapját Roskovics Ignácz festőmű
vészünk rajza diszíti; magyar menyecskéink közül \ 
egyik legcsinosabb, mint az első magyar colporteumő, 
hóna alatt egy csomó t Segítség »-gel kedvesen kínálja 

a lapot. Körötte a felirat olvasható: «Kórjetek és meg
adatik nektek.* Lukács 11. 9. «A ki vesz annak lesz! 
mondja a magyar közmondás. Mi nem mondjuk, de 
levett kalappal kérjük, vegyen mindenki! A magyar 
irók és művészek, mint a «Segítség* kiadói.* — A 
boríték belső részét a közreműködők, a bizottságok s 
mindazon nemeslelkü emberek névsora tölti be, a kik 
díjtalanul járultak az album sikerének biztosításához. 

Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
államtitkár meleg hangon tartott köriratokban 
hivta föl a tuzkárosultak segélyezésére kiadandó em-
lékalbnm pártolására az egyházi, nemkülönben az j 
oktatásügyi hatóságokat és azok vezetőit. Ezek közül 
• főpapokhoz intézett fölhívás a következőleg hang- , 
zik: 

• Hazánk viszontagságos története fényesen igazolja 
azt, hogy a megpróbáltatások nehéz napjaiban, midőn 
nemzetünket háborúk irtó betegségek és elemi csa
pások pusztították, hazafias főpapságunk volt min
denkor az, mely könyörülettel szivében és a vigasz 
igéivel ajkán bőkezű adományaival előljárt mindig, 
hogy a szenvedők nyomorán enyhítsen, és a bánat 
könnyeit letörülje. Ezen lelkesítő tudatba helyezett 
eménynyel fordulok ezúttal Méltóságodhoz, hogy 
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hazánk három elpusztult városának szomorú sorsára 
hívjam fel figyelmét, a tűzvész által romba döntött 
magyar városok, Eperjes, Nagy-Károly és Toroczkó 
pusztulására irányítsam résztvevő szivét, habár jól 
tudom, hogy Méltóságod ezen elpusztult városaink 
sorsának enyhítésére közvetlen segélyezéssel és hat
hatós közbenjárásával egyaránt hozzájárulni méltóz
tatott. Mégis bizalommal fordulok ezúttal is Méltó
ságodhoz, midőn társadalmi utón is mozgalom indult 
a szerencsétlen kárvallottak felkarolása ügyében s 
nem kételkedhetem egy perezre sem, hogy Méltósá
god annyiszor tanúsított hathatós és áldásos segélyét 
s közreműködését most sem fogja megvonni. Miként 
Méltóságod előtt bizonyára már tudva van, a magyar 
irodalom és művészet képviselői emlékalbumot al
kottak össze, melynek befolyó jövedelmét tűzvész 
által földönfutóvá lett polgártársaink javára fordítják. 
E mű, eltekintve nemes czélzatától, tartalma és ki
állítása által is pártolásra méltó, s annak emelésére 
első rangú Íróinkon és művészeinken felül a trónörö
kös-pár ő fenségeik is közreműködni kegyeskedtek, 
— végre a műnek 1,3, 10 és 100 írttal megállapított 
ára értékéhez képest igen csekélyre szabatott. Hogy 
az ekként megindított gyűjtés minél sikeresebb le
hessen, hazafias érzületébe és részvételébe helyezett 
teljes bizalommal járulok Méltóságodhoz azzal a ké
réssel, hogy magas egyházi, úgymint társadalmi 
állásával összekötött befolyásával e vállalatot hatha
tós pártfogásába venni s ennek minél nagyobb mérv
ben való felkarolására a fenhatósága alatt álló egy
házi hivatalokat ugy, mint tanintézeteket is lelkesítő 
szavával felhívni szíveskedjék.* 

Gromon Dezső honvédelmi és Teleszky István 
igazságügyi államtitkárok, valamint a közlekedésügyi 
és földművelési minisztériumok elnöki osztályai 
szintén köriratokban hivták föl a körükhöz tartozó 
hatóságokat és azok vezetőit aláírások gyűjtésére. 

A 'Segítség* 100 frtospéldányára ujabban előfize
tett : az érsekújvári takarékpénztár, gr. Szapáry 
István pestmegyei főispán, gr. Zichy Nep. János, b. 
Lipthay Béla és Mexikóból Thomka Simon hazánk
fia, neje Thomka Mária részére, mely összeg Moreili 
Gusztávhoz küldetett be. 

A szent-istvánnapi országos népünnepre az 
összes magyarországi vasutak feleáru menet-térti 
jegyeket fognak kibocsájtani, de csak azok számára, 
a kik egyúttal az állomásokon belépő jegyeket is vál
tanak a Szt.-István napi népünnepélyre. A belépő 
jegyek feletti intézkedés Lévay Henrikre, az első ma
gyar átalános biztosító társaság igazgatójára bízatott, 
nemkülönben az ágyu-golyónak augusztus 20-án tör
ténendő kisorsolása. 

A rend föntartására Balogh Miklós fogja megala
kítani a bizottságot. A népünnepélyen tánczmulatság 
is lesz, a melyet gr. Teleki József rendez. Három 
különböző helyen fognak tánczolni. Az előbbkelő 
közönség zárt helyen, továbbá sátor alatt és zöld 
gyepen a nép. Mindenütt czigányzene lesz. 

A szakolczai Gvadányi-ünnep. Az emlék-táblát, 
melyet Gvadányi szakolczai lakóházára illesztenek, 
aug. 18-ikán leplezik le. Előző nap a kaszinó és a 
zeneegylet rendeznek a városligetben zeneestélyt. Az 
ünnepély reggel kilenczkor misével kezdődik, tizkor 
beszédek mellett történik a leleplezés, két órakor 
díszebéd a jezsuita-kollégiumban, este tánczmulatság 
a városligetben. Adnak ki emlékkönyvet is, melyet 
dr. Kovács Dénes szerkeszt. A rendező bizottság, 
melynek élén Sebesi József polgármester buzog, azon 
van, hogy a fővárosból s vidékről érkező vendégek 
jól és otthonosan érezzék magukat Szakolczán. A be
jelentett vendég elé kocsit küldenek a gődingi vasút
állomásra, Szakolczán pedig szállásról gondoskodnak. 

Stanley. Mint a Kongó állam főkormányzója San 
Paul de Loandából táviratilag tudatja, oda július 
15-ig nem érkezett olyan hir, mely Stanley halálát 
megerősítené. Stanley expedicziója most Vadelay felé 
tart s oly vidéken jár, a hol eddig kutatók még nem 
jártak, miért biztos híreket csak néhány hét múlva 
lehet várni. 

Az olaszországi kholeráról érkezett hírek sze
rint Kataniában a helyzet változatlan. Csak Paler-
moban lépett fel a kholera veszedelmes mértékben. 
A 20.000 főnyi lakosságból naponkint 30—40 hal 
meg kholerában. A babonás nép legújabban a puska
lövést tartja legjobb szernek a kholera ellen s az 
ablakokból vaktában lövöldöznek ki a járó-kelőkre, 
hogy elűzzék a kholerát. Egyik éjjel ily módon négy 
egyént sebesítettek meg, köztük egyet halálosan. 
Nápolyi távirat szerint ott is, valamint Resomában 
és Gaetában fordult elő több halálos vógü kholera-
eset. 

Tiltakozás és figyelmeztetés. «Ebben a hónap
ban három helyről kaptam értesítést a felől, hogy 
valaki egy-egy regényemet feldolgozta drámának s 
egyúttal kér utólagos jóváhagyást annak színpadra 
hozatalára. Annálfogva egyszer és mindenkorra ki
jelentem, hogy regényeim dramatizálását senkinek 
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sem engedem meg, ahoz való jogomat magamnál 
tartom fenn s az engedelem nélküli jogfoglalást i 
szerzői jogról szóló törvény értelmében fogom meg 
akadályozni, vagy megtorolni. 

Budapesten, 1887. Julius 25. Jókai Mór.» 

A mai számunkban megjelent Budapesti Kereske 
delmi Akadémia czimű -hirdetésre t. olvasóink figyel 
mét ezennel felhívjuk. 

HALÁLOZÁSOK. 

KATKOV MIHÁLY. 

KATKOV MIHÁLY, a hires orosz hírlapíró, a pánsz-
lávok hatalmas vezére, meghalt augusztus első nap
ján Moszkva melletti birtokán. Nekünk ellenségünk 
volt s a mit ő pánszláv szempontból ellenségesnek 
talált, fanatizmussal üldözte. Főkép Németország el
len fordult, s lapja mindent megtámadott, a mi a 
németekre emlékeztetett, Giers külügyminisztert is 
németbarát politikájáért. Katkov sajátságos jelenség 
Oroszországban. Az egyszerű újságíró rendkívüli ha
tással volt az orosz közvéleményre és magára a 
czárra. Tanácsát sokszor kérte a Czár, kitüntetések
ben részesítette, asztalánál vendégelte, barátságába 
fogadta. Pár hónap előtt indította meg támadásait 
moszkvai lapjában Giers külügyminiszter ellen. A 
miniszter beadta lemondását, mert ha Katkov táma
dott, annak eredetét mélynek tartották. Giers kívánta, 
hogy a czár elégtételt szerezzen neki az újságíróval 
szemközt. Katkov Pótervárra hivatott. Mindenki azt 
hitte, hogy a czár megdorgálja s a legközelebbi ud
vari ebédnél Katkov is megjelent a czári asztalnál. 
Giers lemondását a czár nem fogadta el, kifejezte 
neki bizalmát, de Katkovot meg nem dorgálta. Kat
kov a czárság ősi hagyományainak legbuzgóbb szó
szólója volt, tolla a czári tradicziók szolgálatában 
állott. Üldözött mindent, a mi az orthodox felfogás
sal ellentétben állt. Síkra szállt a nyugati czivilizá-
czió ellen is, mert azt hirdette, hogy az megrontja a 
nemzetek jellegét. Oroszország elég nagy és hatalmas, 
hogy magának legyen czivilizácziója, az orosz nem
zeti szellemnek önmagából kell kifejlődni. Oroszor
szág egyik bajának tartotta, hogy fővárosa Szentpé
tervár, mely nem orosz város. Azt szerette volna, ha 
a czárok visszateszik trónjukat Moszkvába, a hol a 
koronát szokták fejökre tenni. Mikor I I . Sándor 
czárt meggyilkolták «E1 Moszkvába* czimű czikk- '• 
ben sürgette, hogy a czári udvar költözzön az ó-szláv j 
világ régi metropolisába. Az ő eszménye volt, hogy 
az összes szlávságot Oroszország kormányozza. Sza- ' 
badelvü eszméket Katkov nem hirdetett, de a czár 
belső óhajainak szerencsés tolmácsa volt. Innen ha- ! 
talma. innen a közönséges hit, hogy Katkov a vicze- \ 
czár. Lakásán a legnagyobb méltóságok megfordul- | 
tak. Ha Pétervárra ment, nyugta sem volt a látoga- ; 
toktól, kik tiszteletüket kívánták tenni a nagyhatalmú ! 
újságírónál. Kérlelhetetlenül folytatta a harczot a 
németek ellen, az idegenek ellen, s mikor Német
ország összes hírlapjai azt kérdezték: vájjon mit kell 
hinni Giers politikáját, vagy Katkov németgyülöletét, 
ugyanakkor a czár a legelső rendjelek egyikével tün
tette ki. Még sem lehet mondani, hogy Katkov nép
szerű volt Oroszországban. Befolyásával, hatalmával 
imponált, de eszméi nem lelkesítettek. Nemcsak a 
nihilistákat üldözte, hanem a szabad eszméket is. De í 
a páhszlávok szerették. A pánszlávok elfogadták az 
ő zászlóját, mert tudták, hogy ezt a czár is látja. A j 
czári kitüntetés, melyben tavaly részesült, Katkovot ! 
az orosz publiczisták közt hőssé, s az orosz sajtónak ! 
a külföld által is elismert egyedüli képviselőjévé 
avatta. Most ngy beszélnek róla, hogy Oroszország ; 

•központi szellemét* vesztette el benne. Neki köszön-
hető, hogy az újonnan felköltött nemzeti szellem a 
külügyi politikában is utat tört magának. 

Katkov Mihály Nikoforovic3, született Moszkvában 
1820-ban. Régi nemes család sarja; tanulmányait ré- ; 
szint Németországban végezte. Oroszországba "vissza
térvén, a moszkvai egyetemen a filozófia tanárává j 

k neveztetett ki, mely állásáról 1849-ben lemondott, 
a mert Miklós czárnak az akadémiai tanszabadság kor-
:- látozása tárgyában kiadott ukázát sérelmesnek találta. 

Mái- régebben irogatott a lapokba, de tulajdonképeni 
irói tevékenysége csak 1856-ban kezdődik, mikor a 
•Ruszkij Jestnik» czimű hirlap kiadó tulajdonosává 
vált. A modern liberalizmus elveit fejtegette s külö-
nősen az angol önkormányzati rendszer mellett kar
doskodott, a mivel hazájában rendkívüli feltűnést 
keltett. A lengyel fölkelés, a lázas forrongás, mely 
1861-ben az egész orosz birodalmat áthatotta, Kat-

- kov politikai magatartását is megváltoztatta. Átvette 
a «Moskauer Zeitung* szerkesztését és ebben az orosz 
nemzeti párt mellett harczolt. Az ő működésének 
lehet tulajdonítani, hogy a kegyetlen Muraviev tábor
nokot Vilnába küldték és hogy Vielopolszki marquist 
állásától elmozdították. Sikerei nagy befolyást bizto
sítottak számára hazájában. Az ő tevékenységére ve
zethető vissza az orosz kormány ama kísérlete, hogy 
Lengyelországot — ha kell, erőszakkal is — oroszszá 
változtatja. Súlyos csapás érte Katkovot Leontievnek, 
legkedvesebb barátjának. 1875-ben bekövetkezett 
halála által, mely nagyon leverőleg hatott reá. 
II. Sándor czár halála után Katkov ama párt élére 
állt, mely ellenezte a vidéki képviselőtestületek kül
dötteiből alakítandó testület egybehivását és kivívta 
Lorisz-Melikov, Abaza és Miljutin miniszterek elbo
csátását, valamint a szigorúan nemzeti, abszolút 
reakczionárius rendszer keresztül vitelét. Több izben 
megkínálták a közoktatásügyi tárczával, de sohasem 
lépett be a kabinetbe, csak a titkos tanácsosi méltó
ságot fogadta el. 

DEPRETIS ÁGOST, Olaszország miniszterelnöke, a 
jeles államférfiú, az olasz egység egyik lelkes előké
szítője, meghalt jul. 29-ikén Stradellában, 74 éves 
korában. Az agg államférfiú halálát egész Olaszország 
gyászolja. Életrajzát és arczképét lapunk nem régi
ben közölte. A temetés e hó 4-ikén volt, és Stradel-
lába messze vidékről eljöttek. Az utczákon a gyász 
jelvényei látszottak, Akirályt Amadeo herczeg kép
viselte. A miniszterek mind jelen voltak. Umberto 
király koszorúja mellett ott volt Róma városáé is. 
A papság távol tartotta magát a temetéstől, miután 
Depretis a halottak szentségének fölvétele nélkül 
hunyta le szeméit. Az egész gyászmenet egy kilomé
ter hosszúságra terjedt. Beszéoek nem tartattak. Az 
egész ünnepély csendes és méltó volt az elhunyt 
érdemeihez. A temetés után Amadeo herczeg visszar 
utazott Turinba. 

BALÁZS SÁNDOR temetése e hó 3-ikán a Rókus-kór-
ház halottas kamarájából, ment végbe. Sokan gyűl-

! tek össze, megadni a végtisztességet az érdemes Író
nak, ki belefáradt az élet terheinek viselésébe. A ko
porsónál állt öcscse, Gábor, kit annyira szeretett, s 

| kivel együtt lakott. A Kisfaludy-társaság, a Petőfi-
: társaság, az írók és művészek köre s a jó barátok ko-
j szorukat vittek. Számos iró, a nemzeti színház i 

tagjai, énekművészek vették közül a koporsót melyet 
', Klincsik József kórházi segédlelkész szentelt be. A 
: Petőfi-társaság részéről, melynek az elhunyt alapí-
I tója volt, Komócsy József alelnök mondott érzéstől 

telt bucsúszózatot. A halottas menethez csatlakozott 
; a népszínháznál Rácz Pali zenekara is, s eljátszotta 
: az elhunyt kedvelt dalait. A kerepesi uti temetőbe : 
j visszavitték ahoz a sírhoz, a hol halva találták, kis 
j leánya sírjához, s a mellé helyezték örök pihenőre. A 
. Kisfaludy-társaság nevében Ábrányi Emil mondott 
j isten veled-et s a sírt körülállók meghatottan vetet

ték a koporsóra a hantokat. 
Elhunytak még a közelebbi napok alatt: ÉDES 

ALBERT, volt alsó borsodi 'ref. esperes, Tarjánban, 83 
éves korában; a ref. egyház egyik jeles papja és szó
noka, kit 1869-ben a csáthi kerület országgyűlési 

• képviselőnek is választott. Akkor mondott le lel-
I készi teendőiről s azontúl a gazdaságnak, politikának 
I és irodalomnnk élt. Jelentek meg tőle egyházi beszé-
| dek, költemények, gazdasági czikkok. — BÉKEFFY KÁ

ROLY, a budapesti kegyes tanitórend társházának 
! tagja, rendi kormánysegéd, arany misés áldozópap, 
I 74 éves, Budapesten. — FRIDECZKY GYÖRGY esperes-
i plébános s tanfelügyelő, 68 éves, a szabadságharcz-
; ban honvédek lelkésze, a miért Aradon és az Ujépü-
! létben fogságot is szenvedett. Nagy Nardán. — SZOM-

BATHY LAJOS, lovasberényi ref. lelkész, Fehérmegye 
ref. lelkészi karának érdemes Nesztora, ki a szabad-
ságharcz után súlyos fogságot szenvedett, mert a 
templomban kihirdette Kossuth proklamáczióját, 84 
éves. — FINTA JÓZSEF kath. lelkész, 66 éves Ojtozon. 
— GAJDOSIK LAJOS, nagykéri birtokos 67 éves, Iván
kán. — CzErrLER LÁSZLŐ, az osztrák állami vaspálya 

'. volt hivatalnoka, 26 éves Budapesten. — TESSEDIK 
í KÁROLY tekintélyes polgár, 74 éves N. Váradon. — 

BUCHWALD ÖDÖN, 38 éves, Aradon. — LÁZÁR BENŐ, 
' ügyvéd, ki önkezűleg vetett véget életének, Pápán. — 
! Özv. Felsőbükki MAGY SÍNDORNÉ szül. Weitgang Te-
! rézia, Ugron Ákos orsz. képviselő anyósa, 72 éves, 

K -Sitkén. — Özv. GERÉB LÁSZLŐNÉ, szül tamásfalvi 
; Thury Zsuzsanna élete 70-ik és másodszori özvegy

ségének 23-ik évében Imecsfalván. — ASZTALOS IRMA, 
özv. Asztalos Istvánná leánya Békésen, élete 24-ik 
évében. —' JENEY GYULÁNÉ szül. Tors Bona Puszta-
Péterin, élete 24-ik évében. — Faji FÁY MANŐNÉ szül, 
pelsőczi Hámos Gizella Arlón, élete 37-ik évében.— 
Ozv, Hász Antalné szül. Paradeyser Hermina, Pára- í 

i deyser Lajos aradi főszolgabíró nővére Tövisegyhá- ! 

i zán. — STAND TERÉZ úrnő, 70 éves, Budapesten. — 
Özv. BOZZAY JÓZSEFNÉ, 63 éves, Győrben. — Özv. 

! SCHNEEBERGER MIHÁLYNÉ szül. Grüner Babette 7 2 
éves, Aradon. — DÁNOS EUGÉNIA, fiatal müveit neve
lőnő, Bééiben. 
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KERESKEDELMI TAKARÉK- ÉS HITEL-SZÖVETKEZET 
B u d a p e s t , Gize l la- tér 2. szám, I. eme le t . 

I I kir. nyeremény-sorsjegyek részletfizetésre. 
Főnyeremény 150,000 frt adómentesen. 

Évenkint 3 hozással, legk. hnzás ang. 13-án. Ezen nyeremíny-tervezeténél fogva 
oly előnyös s kedvelt sorsjegyeket következő föltételek mellett adjuk részletfizetésre 
£ drb 26 hó alatti lefizetésre havonkint 3 frt. 1 drb 26 hó alatti lefizetésre havonkint frt 5 . 9 0 . 
Ezen, a törvény által ellenőrzött módszerét a vásárlásnak mindenkinek a legmele
gebben ajánljuk. — Az egész darabokra vonatkozólag megjegyezzük, hogy ezek 
helyett kivánatra két fél darabot is adunk, külön számokkal ellátva, ugyanazon fel
tételek mellett. — Részletivre vett sorsjegyeknél az esetleges nyeremény minden 
levonás nélkül már az első részlet lefizetése után a részletiv-vevőt illeti. — Vidéki 
megrendelések postautalványnyal eszközölhetők ; ideiglenes nyugtául a feladó
vevény szolgál. — Utánvételi megrendelések nem vétetnek tekintetbe. — A t. kö
zönség szíves figyelmébe ajánljuk azon körülményt, hogy — ü g y n ö k e i n k 
n e m l é v é n — minden érintkezést egyenesen a szövetkezettel eszközöljön. 

A Z I G A Z G A T Ó S Á G : 
B e n k e G y u l a , elnök. P e t e r d y L a j o s , vezérigazgató. 

I 1 

1 LEGJOBB FOG-ÉS SZÁJVÍZ 
Dr. Ranimlr szabadalm. fog- é s szájvize, 
mely a magyar és szerb királyi és az osztrák cs, 
magas kor.nány által h i v a t a l o s a n meg-vizs-
g-álva és szabadalmazva p a t e n t i r o z v a ; 
van. — Egy legez él szerű bb és minden tekintet 
ben megfeleld kitűnő száj- és t'ogszer, mely a 
legkellemetlenebb fogfájást is azonnal megszün
teti és minden fog- és szájbajt, mind rbeumát, 
skorbutot, parulest, kellemetlen szagot stb. gyö
keresen gyógyít és eltávolít. — A «Dr. Ranimir» 
fog" és szájvize felülmúlta a kitűnő gyógyhatásá-
val és általánosan elismert czélszerüségével tény
leg bármily más eddigi száj- és fogszert, mely 
álíitást megerősítik a szenvedők számtalan hála
nyilatkozatai és több állam kormányi szabadalmai. 
— Kapható közvetlenül fposta-utánvét mellett) a 
Dr. Ranimir z imonvi főraktárából és a Koch-
meister Fr. utódainál Budapesten. Ára 1 üvegnek 
1 frt 20 kr. Dr . B a n i m i r , Zimony—Belgrád. 

^ KUHNE E. 
Alaknlt 

1856-ban. 

7 0 
elsödijH 
ajánlja mint legjobb és m i n d e n igényeknek m e g 

felelőbb, va lód i I t i i l m « ' - l " é l t - s z a b . 

„ H U N G Á R I A DRILL" 
sorvetői t l e s z á l l í t o t t árakon. 

Visszaé léseket k ikerü lendő a vételnél mindig valódi 
K i L h n e - f é l e H u n g á r i a ü r i l J s o r v e t ő t 
kérjünk. Rosták, árpatokiászok, konkolyválasztót , 
knkoriczamorzsolót , m i n d e n n e m ű fö ldművelő esz
közök, t a k a r m á n y t készi tő gépek olosé árakon. 

Főraktár: 
Budapest, 
YI., váczi 
körut 21. 
1887. jnl. 
N.Palánka 
aranyérem. 

En, CSILLAG AMA 

185 cm. hosszú ó r i á s i L o r e l e y 
h a j a m m a l , melyet az általam 
feltalált kenőcs 14 havi haszná
lata után nyertem, egyetlen szer. 
mely megakadályozza a ha jk i 
h u l l á s t , elősegíti a h a j n ö v é s t 
és erősíti a h a j b ő r t , uraknál 
elősegít egy teljes, e r ő s s z a k á i 
n ö v é s t , rövid ideig való hasz
nálat után a hajnak, valamint a 
szakálnak természetes szint és 
sűrűséget kölcsönöz és megóvja 
a korai Őszüléstől a legmagasabb 
korig. — Egy köcsög ára 50 kr.f 
1 frt és 2 frt. Szétküldés napon
ként, a pénz előleges beküldése, 
v. utánvét mellett az egész világba 
Csi l lag és társa 

Budapest, TeirtÜu-utcza 20. sz. 
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A BUDAPESTI 

h|íri*7gy*rb.on el»ő, legnagyobb éa legjobb hlrnevtt 6r»ttzlete.">iöi 

F B R A U S W E T T E R JÁNOS S Z E G E D E N 
cs. kir. és m. kir. szab. chronometer 

v0- M a g y a r h o n elad, l e g n a g y o b b é s l e g j o b b hlrnevtt ó r a ü z l e t e . ~»d 

folyó évi sieptember hó 1-sején az V. ker., Alkotmány-uteza 11. szám alatt 
fekvő uj épületében h a r m i n c z e g y e d i k é v f o l y a m á t nyitja meg. 
Midőn ezt a szülők és gyámok figyelmébe ajánljuk, megjegyezzük, hogy az 
intézet czélja: a kereskedő pályára lépő fiatal embereket az á l ta lános 
m ű v e l t s é g a lapján a kereskedői hivatásra, még ped ig ennek felsőbb 
á g a i r a is , m i n d e n t e k i n t e t b e n a laposan e lőkészí teni , őke t nemcsak 
é r t e l m i és szaktudományi , hanem erkölcsi és nemzet i i rányban is 
n e v e l n i , és még mie lő t t a kereskedésbe lépnének, az i sko lá tó l t e l h e t ő 
l e g g y a k o r l a t i t e k i n t e t b e n is kiképezni . — A károm évi tanfo lyambél 
álló intézet igazgatását, szervezetét, tantervét, a felvételi feltételeket tárgyazó 
ér tes í tő t az igazgatóság kivánatra bérmentesen megküldi . 

Ugvancsak az igazgatóság készséggel ad felvilágosítást az intézetben fenn
álló és a fővárosi kereskedő testületek, v a l a m i n t az i n t é z e t vezérlő 
bizottsága által alkotott a l a p í t v á n y i tandíjmentes he lyeket és a t a n d í j 
mentesség e lnyerésé t i l l e t ő l e g . 

Azon ifjak, kik az intézetben érettségi vizsgálatot tesznek, fel vannak jogo
sítva, hogy hadköte lezet tségüket m i n t egy évi önkéntesek te l jes í tsék. 

Az intézettel egy évi k e r e s k e d e l m i szaktanfolyam áll kapcsolatban, 
olyan ifjak számára, kik gymnásiumi vagy reáliskolai éret tség i b izonyí t 
v á n y t vagy valamely szakiskolai végbizonyí tványt nyertek, és tisztán a k e 
r e s k e d e l m i szaktudományokat egy év a l a t t elsajátítani óhajtják. 

Budapesten , (V. ker., Alkotmány-utcza 11. sz.) 1887 augusztus 5-én. 

IS... 

A budapest i kereskedelmi a k a d é m i a igazgatósága. 
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IETA 

Dr. HUTELAIH) KEISTOF VILMOS. 

Dr. KLENCKE átdolgozása nyomán, fordította KEMÉNY FÜLÖP. 

Ara fűzve 1 frt. Vászonkötésben 1 frt 60. 

T A R T A L O M : 

Elméleti rész. A makrobiotika történeti 
fejlődése. — Az életerő és az élettartam 
általában. — A növények élettartama. — 
Az állatvilág élettartama. — Az emberek 
élettartama. — A tapasztalatok eredményei. 
Az emberi élettartam meghatározása. — 
Közelebbi megfigyelése az emberi életnek, 
legfőbb mozzanatainak, s magasabb és ér
telmi tökélyének befolyása az élet tarta
mára. — Egyes emberek élettartamának 
különös alapokai és ismertető jelei. — Az 
élet hosszítását czélzó különféle rendszerek 
vizsgálata, és az egyedül lehetséges, s az em
beri életre érvényes rendszer megállapítása. 

Gyakorlati rész. Első szakasz. Az élet-
röviditő tényezők. Ferde nevelés, — elké
nyeztetés, — túlingerlés, fizikai és erkölcsi 
elpuhultság. — Kicsapongás a nemi élve
zetben, — a nemzési erő elpazarlása, — a 
fizikai és erkölcsi önfertőzés. — A lelki 
erők túlfeszítess. — Betegségek, — ezek
nek helytelen gyógykezelése, — erőszakos 
halálnemek, — hajlam az öngyilkosságra. 
— Tisztátalan levegő, — az embereknek 
nagy városokban összezsúfoltan való lakása. 
— Mértékletlenség az evés- és ivásban, — 
a finom konyha, — a szeszes italok. — 
Életröviditő kedélyhangulatok és szenve
délyek, — haláltól való félelem, — rossz 
kedv, — túlságos elfoglaltság, — semmit
tevés, — unalom. — A túlságosan kifejlett 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható, — 
az osztr. tart. számára Szelinski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

MAKROBIOTIKA 
V A G Y 

HOGYAN HOSSZABBITBATJUK MEG ÉLETŰMET 

képzelőtehetség, — betegség képzelése, — 
érzékenykedés, — Mérgek, úgy fizikaiak, 
mint ragályosak. — Az öreg kor s annak 
korai előidézése. — Második szakasz. Élet-
hosszitó tényezők. Jó fizikai származás. — 
Észszerű fizikai nevelés. — Tevékeny és 
munkás ifjúság, — az elpuhultság kerülése. 
— A fizikai szerelemtől való tartózkodás 
az ifjú korban és házasságon kivül. — 
Boldog házasélet. — Az alvás. — Testi 
mozgás. — A szabad levegő, mérsékelt hő
fok. — A falusi és kerti élet. — Utazás. — 
Tisztaság és a bőr ápolása, — vájjon a 
gyapjú, vagy vászon fehérnemű ajánlato
sabb-e ? — Helyes étrend; — mértékletes
ség evés- és ivásban; — a fogak ápolása; 
— orvosi étkönyv. — Lelki nyugalom; — 
megelégedettség; — élethosszitó kedély
hangulat — és foglalkozásnemek; igazi jel
lem. — Kellemes és mérsékelt érzéki és 
érzelmi ingerek. — A betegségek elhárítás 
és okszerű kezelése; — a különböző beteg
ségek iránti hajlam felismerése, s az ez 
esetekben követendő eljárás ; — az orvosi 
tudomány, s az orvos helyes felhasználása; 
— házi és uti gyógytár. — Életmentés sze
rencsétlenségeknél. — Az öregkor és kellő 
gondozása. — A szellemi és testi erők mí-
velése. — A fenti szabályoknak a testszer
vezet, vérmérséklet és életmód különböző 
volta szerinti alkalmazása. 

A •Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható — 
az osztr. tart. számára Szelinski György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben I. Stefansplatz 6. 

A BELGYÓGYÁSZAT TAEÖMVE 
OKVOSNÖVENDÉKEK ÉS GYAKOELÓ 0BV0S0K SZÁMÁBA 

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 E N Y O M O T T S Z Á M O S Á B R Á V A L . 

A r a . f ő z v e 1 1 f r t . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem ntcza 4. szám.) 
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• -

é 

TSTRNAPT 
33-DIK SZÁM. 1887. BUDAPEST, AUGUSZTUS 14. XXXIV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetett feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ 6 • Csupán . VASÁRNAPI UJSÁG ' T . " "" ? ' * \ félévre ... 4fc « Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: / egész évre 6 írt 
\ félévre _. 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meírhutározott viteldíj ic cpfttn'andó 

BERZEVICZY ALBERT. 
A KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM UJ ÁLLAMTITKÁRA. 

A
PABLAMENTAEISMUS ellen sokszor emelik azt 
a vádat, hogy gyorsan koptatja el a közélet 
fórfiait. Egyidöben, a gyorsan ismétlődő kor

mányválságok idején, nálunk is hallatszott ez a 
vád. Az utóbbi időben azonban, mióta a viszo
nyok állandóbbakká váltak, inkább hallatszott 
egy másik panasz : az, hogy az ujabb magyar 
parlamenti élet új erők produkálásában meddő. 

Pedig ez a vád nem volt alapos. 1867-ben 
ugyan szinte kivétel nélkül az 1848 előtti korszak 
életben maradt jelesei álltak közügyeink é lé re ; 
de ez alig is lehetett másként, mert az alkotmá
nyos élet húsz éves szünetelése alatt újabb erők
nek érvényesülni csakugyan nem lehetett. De már 
akkor is a parlament ellenzékének egyik vezére, 
Tisza Kálmán, a közügyek terére csak 1848 után 
lépett ujabb generácziónak tagja volt, s magában 
az államkormányzatban is gyorsan kezdtek érvé
nyesülni az uj erők. Az első miniszterváltozások 
egyike mindjárt a vörös bársonyszékbe ültette 
Kerkapoly Károlyt, ki már nem volt ugyan «ifju» 
ember, de mint a közélet férfia egészen a hatva
nas években fejlődött kiemelkedő egyéniséggé; 
gyorsan követte az ő miniszterségét Tóth Vilmos, 
majd gróf Zichy József minisztersége, kik mind 
a ketten egész «uj emberek" voltak s 1875-ben, 
a pártok egyesülése után, Széli Kálmán, a ki har-
minczkét éves kora előtt vette át a pénzügyi 
tárczát, már teljesen ahhoz a generáczióhoz tar
tozott, melyet akkor mint legfiatalabbat emle
gettek. E generáczió, sőt még a nála fiatalabb is 
igen sok jó erőt, sőt elsőrendű tehetséget is adott 
a magyar közéletnek. Ehhez tartozik a mérsékelt 
ellenzék két vezérférfia: gróf Apponyi Albert és 
Horánszky Nándor, ehhez Szilágyi Dezső, ehhez 
a függetlenségi pártból Eötvös Károly és Ugrón 
Gábor, ehhez magában a kormányban Baross 
Gábor, Matlekovics Sándor, Wekerle Sándor, Lu
kács Béla, Teleszky István, ehhez a kormány
pártban a legtöbben azok közül, kik a bizottsá
gokban előadókul, a házban iegyzökül működ
nek, s a kik így a parlamenti munka nehezebb 
részét viszik. 

Berzeviczy Albert, a vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium új államtitkára, még ezeknél 
is fiatalabb: korra is, de parlamenti szereplésre 
is. Mig a föntemlítettek nagy részének születése 
a negyvenes évekbe, parlamenti pályájának meg
kezdése a hatvanas évek végére, vagy a hetvenes 
évekbe esik, Berzeviczy Albert már a független
ségi harcz gyászos vége után következő idők szü

lötte, s parlamenti föllépése is egész évtizeddel 
későbbi amazokénál: a nyolezvanas évek elején 
történt. A közéletüeg szereplő legfiatalabb nemze
dék gyors emelkedésű tagja tehát, az új államtit
kár, egy darab «fiatal Magyarország«, odaállí tva 
a nemzet legfontosabb érdekei, a közművelődési 
érdekek ápolásának szánt tárcza vezetője, Trefort 
Ágoston mellé, hogy együtt mozdítsák elő kul

turális haladásunk ügyét, mely •— Eötvös soha 
meg nem czáfolható axiómája szerint — hazánk
nak és nemzetünknek életkérdése is. 

Berzeviezy Albert 1853. június 7-én Berzevi-
czén, Sárosmegyében, szülői birtokán született. 
A megyében nagy szerepet játszó Berzevkzy-
család sarja s atyja (Tivadar) 1848-ban megyei 
főjegyző, 18(31-ben alispán, később képviselő, 
majd tanfelügyelő volt. Iskoláit Kis-Szebenben, 

B E R Z E V I C Z Y A L B E R T . 




