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A F r a n k l i n - T a r s a l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkereskedésben kapható : 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
Szerkeszti: GYULAI PÁL. 

1. Csokonai Vitéz Min. Dorottya. 20 kr. 
2. Bret Harte kaliforniai beszélyei. 40 kr. 
3. Kölcsey Ferencz elbeszélései. 20 kr. 
4. Macaulay T. B. Machiavelli. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
5. Kerényi Frigyes összes költeményei. 1840—1851. 60 kr. 
6. Sandeau Gyula. A montsabreyi kastély. Beszély. Fran

cziából fordította. B. S. 20 kr. 
7. Kármán József. Fanni hagyományai. Beszély. 20 kr. 
8. Sollohub gróf. Előkelő világ. Orosz beszély. 30 kr. 
9. Szigligeti Ede. Liliomfi. Eredeti vígjáték, népdalokkal, 

zenével, három felvonásban. 20 kr. 
10. Dickens Károly. Karácsonyi ének 30 kr. 
11. Gogol Miklós. Beszélyek az orosz életből. 20 kr. 
12. Chateaubriand. Atala. Francziából ford. Csiky K. 20 kr. 
13. Tennyson Alfréd. Király-idyllek I. Helén. — Ginevra. 

Angolból ford. Szász Károly 20 kr. 
14. Macaulay T. B. Lord Bacon. Angolból ford. B. P. 40 kr. 
15. Kemény Zsigmond. Szerelem és hinság. Beszély. 30 kr. 
16. Hugó Victor. Hernani. Szomorújáték. 30 kr. 
17. Kölcsey Ferencz válogatott szónoki müvei. 60 kr. 
18. Jósika Miklós b. Egy igaz ember. Beszély. 20 kr. 
19. Consclence H. A szegény nemes. Flamand beszély. 40 kr. 
20. Popé S. A mübirálatról. Tanköltemény. 20 kr. 
21. Pálffy Albert Egy kastély az erdőben. Beszély. 20 kr. 
22. Boissier Gaston. Virgil. Fordította Végh Arth. 30 kr 
23. Sollohub gróf. A gyógyszerészné. Beszély. 20 kr. 
24. Macaulay T. B. Milton. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
25. Goethe. Iphigenia Tanrisban. Dráma öt felvonásban. 

Fordította Kis János. 30 kr. 
26. Beaumarchais. Figaro házassága vagy egy napi bolond

ság. Vígjáték öt felv. Ford. Paulay Ede 
27. Gyulai Pál. A vén színész. Beszély. 
28. Sbfter Adalb. Brigitta. Beszély. 
29. Gauthier Th. A lélekcsere. Begény. Francziából ford 

Szekula Gyula. 
30. Macaulay T. B. Byron. Angolból fordította B. P. 
31. Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. 
32. Eynaud A. Ferizade dala. Beszély. 
33. Czuczor Gergely népies költeményei. 
34. Prescott H. E. Scháfier Magdaléna. Beszély. 
35. Sayous E. A mongolok betörése Magyarországba. 1241— 

1242. Francziából ford. Takács István 20 kr. 
36. Zichy Antal elbeszélései. 30 kr-
37. Qulntus Horatius Flaccus. A költészetről. Levél a Pi-

sókhoz. Ford. Czuczor Gergely 20 kr. 
38. Flegler S. A magyar történetírás történelme. Sayous E. 

A magyar történelem kútforrásai. 60 kr. 
Sand György. Az ördög-mocsár. Beszély. Francziából 

50 kr 
20 kr. 
20 kr. 

30 kr. 
20 kr. 
30 kr. 
20 kr. 
30 kr. 
40 kr. 

39. 
ford. Csukássi József 

40. Lessing G. E. Laokoón. 
41. Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. 
42. Csokonai Vitéz M. L i l la . 
43. Merimée Prosper. Carmen. Beszély. 
44. Nagy Ignáez. Tisztújítás. Vígjáték négy felvonásban. 

1842-ben akadémiai pályadijt nyert mű. 
45. Murray E. C. Grenville. A franczia politikai életből. 
46. Fraknói Vilmos. U. Lajos és udvara. Történeti rajz. 
47. Sand György. Leoni Leó. Beszély. 
48. Miehelet Gyula. Lengyel- és Oroszország. 
49. Flegler Sándor. Kölcsey Ferencz. 
50. 
51. 
52. 
53 

30 kr. 
50 kr. 
20 kr. 
30 kr. 
20 kr. 

40 kr. 
60 kr. 
20 kr. 
50 b . 
30 kr. 
20 kr. 

Gvadányi József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 40 kr. 
Plouvier Ed. Beszélyek. 30 kr. 
Feuillet Octar. Trécoeur Júlia. Elbeszélés. 30 kr. 
Kazinczy Ferencz. Magyarországi utak. 20 kr. 

54. Tolstoj L H. gróf. Családi boldogság. Beszély. 40 kr. 
55. Kisfaludy Károly. Tihamér. Beszély. 30 kr. 
56. Flegler Sándor. Szalay László és munkái. 50 kr. 
57. Szigligeti Ede. Magyar színészek életrajzai. 40 kr. 
58. Vasiliadis Sz. N. Galatea. Dráma. 20 kr. 
59. Dayka Gábor. Költeményei. 20 kr. 
60. Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. 30 kr. 
61. Gogol Miklós. Bolyba Tárász. Beszély. 30 kr. 
62. Kisfaludy Károly. Irene. Szomorújáték 5 felvonásban. 30 kr. 
63. Zsilinszky Mihály. Kupeczky János. 20 kr. 
64. Korner Tiv. Zrínyi. Szomorújáték. Ford. Szemere Pál. 

Korner Zrínyijéről. Bírálat, irta Kölcsey Ferencz. 40 kr. 
ö5. Csokonai Vitéz M. Ódák. Két könyvben. (1794—1804.) 20 kr. 
66. Andersen. Regék és mesék. Fordította Milesz Béla. 30 kr. 
67. Kisfaludy Károly vig beszélyei. 40 kr. 
68. Ouida. Egy pár kis faczipő. Beszély. Angolból ford. 

Belényesi Gábor. 40 kr. 
69. Theuriet A Búzavirágok háza. Beszély. 30 kr. 
70. Schiller. Mózes küldetése. Fordította Jurany Gusztáv. 20 kr. 
71. Taine H. Az eszmény a művészetben. Francziából ford. 

Harrach József. 30 kr. 
72. Lessing Gotthold Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai köl

temény. Németből ford. Zichy Antal. 50 kr. 
7a Beüli. Angustna családja és kora. Francziából átdol

gozta Molnár Antal. 30 kr. 
74. Lindau Pál. Moliére. Németből fordította Bánfi Za. 30 kr. 
75. Feuillet Octáv. Egy nő naplója. Begény. Ford. Fáy Béla. 40 kr. 
76. Macaulay. Barere Bertrand. Fordította Angyal Dávid. 30 k r . 
77. Moliére. A bot-csinálta doktor. Vígjáték. 20 kr. 

78. Louis-Lande L Camaron. 20 kr. 
79. Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és müvei. 30 kr. 
80. Merimée Prosper. Colomba. Beszély. 40 kr. 
81. Berzsenyi Dániel versei. Hatodik kiadás. 50 kr. 
82. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vígjáték 4 felvonásban. 20 kr. 
83. Arago és Vermond. Az ördög naplója. Vígjáték. 20 kr. 
84. D'Haussonville. Sand György. Francziából. 30 kr. 
85. Teleki László gróf. Kegyénoz. Szomorújáték. 40 kr. 
86. Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. 20 kr. 

Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vígjáték. 20 kr. 
Uchard Mario. Jean csillaga. Beszély. 40 kr. 
Bulwer Edvard. A jövő nemzedéke. Begény. 40 kr. 
Karr Alfonz. A normandiai Pénelopé. Begény. 50 kr. 
Pulszky Ferencz. Eszmék Magyarország története phi-
losophiájához. 30 kr. 
Macaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. B. P. 20 kr. 
Mészáros Ignáez. Kartigám. Begény. Ötödik kiadás. 80 kr. 

94. Amerikai nők. Bajzok és beszélyek. Ford. György Aladár 40 kr. 
95. Kölcsey Ferencz versei. Ötödik kiadás. 60 kr. 

Zschokke Henrik, A szegény viltshirei lelkész naplójá
ból. Beszély. 20 kr. 
Kont Ignáez. Aristophanes. 30 kr. 

98. Cherbuliez Victor Apépi király. Elbeszélés. 30 kr. 
99. Hugó Károly. Bankár és báró. Szomorújáték 3 felv. 20 kr. 

100. Szilágyi Sándor. Történeti rajzok. 60 kr. 
101. Csengeri Antal. A magyar közoktatás és közművelődés 

némely főbb kérdéseiről. 50 kr. 
102. Vautier Gy. A keresztanya. Beszély. 30 kr. 
103. Kisfaludy Károly versei. VH. kiadás. 50 kr. 
104. Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. 30 kr. 
105. Gaius Valerius. Catullus versei. Ford Csengery János. 30 kr. 
106. Szigligeti Ede. A trónkereső. Szomorújáték 5 felv. 30 kr. 
107. Theophrastus jellemrajzai. 20 kr. 
108. Gyulai Pál. Br. Eötvös József. Emlékbeszéd. 20 kr. 
109. Lamartine. Héloise és Abelard. Fordította Erhardt. 20 kr. 
110. Olasz beszélyek. írták Bariili, Ghislanzoni és Sara. 

87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

92. 
93. 

96. 

97. 

Olaszból ford. Huszár I. és Mócs Zsigmond 50 kr. 
111. Augier Emil. A Fourchambault család. Színmű. 40 kr. 
112. Pálffy Albert A szebeni ház. Beszély. 20 kr. 
113. Tennyson Alfréd. Arden Enoch. Angolból Jánosi G. 20 kr. 
114. Turgenjev Iván. Tavaszi hullámok. Begény. 40 kr. 
115. Farina Salvatore. Két szerelem. Begény. 30 kr. 
116. Goethe F. Hermann és Dorottya. Ford. Hegedűs I. 20 kr. 
117. Pálffy Albert Az itélőmester leánya. Tört. beszély. 40 kr. 
118. Macaulay T. B. Nagy Frigyes. 30 kr. 
119. Theuriet Veronika asszony. Beszély. 30 kr. 
120. Puskin Sándor. Anyegin Eugén. Begény versekben. 60 kr. 
121. Beaumarchais. A sevillai borbély. Vígjáték. 30 kr. 
122. Szalay László. Mirabeau. 40 kr. 
123. Gaal József. A peleskei nótárius. Bohózat. 40 kr. 
124. Csokonai Vitéz Mihály. Békaegérharcz. Irta Homer. 20 kr. 
125. Kisfaludy Károly. A kérők. Vígjáték három felvonásban. 30 kr. 
126. Collins Vilmos. Sophokles. Angolból fordította Kont I. 30 kr. 
127. DaudetErnő. A férj. Begény. Francziából ford. Luby Gy. 50 kr. 
128. Spielhagen Frigyes. Az utolsó órában. Elbeszélés. 30 kr. 
129. Kisfaludy Sándor. Összes regéi. I. 70 kr. 
130. Kisfaludy Sándor. Összes regéi. H. 50 kr. 
131. Kochanovszkyné. Szeretett. Orosz beszély. 30 kr. 
132. Poole János. Pry Pál. Vígjáték. 30 kr. 
133. Andersen János Keresztily. Képeskönyv képek nélkül. 20 kr. 
134. Gombos Imre. Az esküvés. Szomorújáték öt felvonásban. 40 kr. 
135. Szentjóbi Szabó László. Mátyás király vagy a nép szere

tete jámbor fejedelmek jutalma. 30 kr. 
136. Pulszky Ferencz. Martinovics és társai. 20 kr. 
137. Forster-Arnold Florence. Deák Ferencz. Életrajz. Angol

ból ford. Pulszky Ágost. 60 kr. 
138.- Bessenyei György. A philosophus. Vígjáték. 30 kr. 
139. Ebelot Alfréd. Casaus András. Bajz a délamerikai pam-

paszokból. Ford. Kárffy Titusz. 30 kr. 
140. Hugó Viktor. Borgia Lncretia. Dráma. Ford. Szász K. 30 kr. 
141. Tennyson Alfréd. Költői beszélyek. Ford. Csukássi József. 30 kr. 
142. Goldoni Károly. A hazug. Vigjáték. Ford. Radó Antal. 40 kr. 
143. DelpitAlbertOiette házassága.Begény.Ford.Fáy J.Béla. 50 kr. 
144. Taylor Tamás. Barátságból. Vigjáték. Fordította Csiky 

Gergely. 20 kr. 
145. B. Feuchtersleben Ernő. Adalék a lélek életrendjéhez. 

Ford. Dr. Kleckner Alajos. 40 kr. 
146. Augier E. és Sandeau Gy. Poirier ur veje. Színmű. 

Ford. Haraszti Gynla. 30 kr. 
147. Gozlan Leo. Három ara egy koronára. Beszély. 20 kr. 
148. Suonlo. A hold regéi. Finnből ford. Vikár Béla. 20 kr. 
149. Orosz beszélyek. írták Puskin S., Gogoly M., Krylov I., 

Dosztojevszkij T. és Turgenyev. Ford. Csopey László. 80 kr. 
150. Fáy András. Érzelgés és világ folyása. 30 kr. 
151. Lever Károly. Viharban. Begény. Ford. György Aladár. 60 kr. 
152. Legouvé Ernő. Beatrix. Szinmű. Ford. Feleky József. 40 kr. 
153. Csiky Gergely. Az első és második. Elbeszélés. 30 kr. 
154. MalotHector. Pompon. Begény. Francziából ford. Sz. E. 80 kr. 
155. Bérezik Árpád. Az igmándi kispap. Népszínmű. 30 kr. 
156. Kisfaludy Károly. A pártütők. Vigjáték 3 felvonásban. 20 kr 
157. Gyulai Pál. Szilágyi és Hajmási. Költői beszély. 20 kr. 
158. Bernardin de Saint-Pierre. Pál és Virginia. 30 kr. 
159. Kemény Zsigmond. Élet és irodalom. 30 kr. 

160. Petőfi Sándor beszélyei. 30 kr. 
161. Le Sage. A sánta ördög. Ford. Varga Bálint. 60 kr. 
162. Dugonics András följegyzései. 30 kr. 
163. Qréville Henrik. Árulás. Begény. Ford. Huszár I. 80 kr. 
164. Schiller. Wallenstein halála. Ford. Hegedűs I. 40 kr. 
165. Balzac Honoré. Grandét Eugénia. Ford. Toldy László 60 kr. 
166. Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója. 1832—1833. 60 kr. 
167. Csiky Gergely. Anna. Dráma egy felvonásban. 20 kr. 
168. Klapp Mihály. Bosenkranz és Güldenstern. Vigj. négy 

felvonásban. Ford. Csiky Gergely. 30 kr. 
169. Goldsmith Olivér. A wakefieldi pap. Ford. Acs Zsigm. 50 kr. 
170. Petőfi Sándor. A helység kalapácsa. Hősköltemény. 20 kr. 
171. A magyar emigratio mozgalmai 1859—1862. Kossuth 

emlékiratai nyomán. 30 kr. 
172. Turgenjew. Költemények prózában. Ford. Csopey L. 30 kr. 
173. Coppée Ferencz. Kisebb színmüvek. Ford. Csiky G. 20 kr. 
174. Fáy András. A külföldiek. Vigjáték két felv. 20 kr. 
175. Roseher Vilmos. A nemzetgazdaság a klasszikái ókorban. 

Ford. M. G. 20 kr. 
176. Theuriet A hableány. Beszély. Ford. Sz. E. 30 kr. 
177. Gaskellné. Cranford. Begény. Ford. Belényesi Gábor. 60 kr. 
178. Ebers György. Egy azó. Begény. Ford. Kacziány Géza. 80 kr. 
179. Malot Heetor. A szépség vonzereje. Ford. Sz. E. 80 kr. 
180. Wieland. Abderiták. Ford. Farkas Albert. 1 frt. 
181. Gyöngyösit. Ének Thököly és Zrínyi Bona házasságáról. 30 kr. 
182. About Edmond. A csonka-fülű ember. Begény. Ford. 

\Fáy J. Béla. 50 kr. 
183. Heményi Ambrus. A franczia forradalom hírlapjai és 

hírlapírói. 30 kr. 
184. Boileau A költészetről. Tanköltemény i énekben. Ford. 

Erdélyi János. 30 kr. 
185. Két házaspár. Vigjáték Picard után francziából ford. 

Csiky Gergely. 20 kr. 
186. Dugonics András. Kun László. Szomorú történet. Beveze

téssel Dr. Heinrlch Gusztávtól 40 kr. 
187. Turgenyev Sz. Iván. Egy vadász iratai. Ford. Csopey 

László. 1 frt 20 kr. 
188. Theuriet A, Aurélia néni. Begény francziából. 60 kr. 
189. Wlisloczki Henrik, dr. Az erdélyi czigány népköltészet. 20 kr. 
190. Longfellow Henrik. Hiavata. Ford. Tamásfi Gyula. 40 kr. 
191. Kazinczy Gábor. Emlékbeszéd Szemere Pál felett. 20 kr. 
192. Moncrieff. A szégyenlős. Vigjáték. Ford. Csiky Gergely, 20 kr. 
193. Eliot György. A raveloei takács (Silas Marner). Begény. 

Ford. Kacziány Géza 60 kr. 
194. Bérezik Árpád. Nézd meg az anyját. Vigjáték. 30 kr. 
195. Concha Győző. A kilenczvenes évek reformeszméi és 

előzményeik. Irodalomtörténeti vázlat. 40 kr. 
196. Augier. A bürök. Vigjáték. Ford. Perényi István. 30 kr. 
197. Gervinus, Bevezetés a XIX. század történetébe. 50 kr. 
198. Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. 50 kr. 
199. Cicero. Laelius a barátságról. Ford. Nemethy 6, 20 kr. 
200. Goethe. Berlichingeni Gottfried. Ford. Ballá M 50 kr. 
201. Pellico Sylvio. Börtöneim. Ford. Erdélyi Károly. 50 kr. 
202. Taine Hippolit az olasz művészet bölcselete. Ford. 
203. Kádár Béla. 20 kr. 

Ilosvai Selymes Péter. Az hírneves Tholdi Miklósnak 
históriája. Kiadja Szilády Áron. 20 kr. 

204. Gregorovius. Pápák síremlékei. Ford. Hegedűs I. 30 kr. 
205. Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. Angolb. ford. 

Jánosi Gusztáv. 40 kr. 
206. Chateaubriand. Bené. Francziából ford. Bogdánfy Laj. 20 kr. 
207. Czuczor Gergely. Hőskölteményeí és meséi. I I . kiadás. 30 kr. 
208. Fáy András. A mátrai vadászat. Vigj. 3 felvonásban. 20 kr. 
209. Augier és Foussier. A szegény arszlánnők. Dráma öt 

felvonásban. Francziából fordította R. J. 30 kr. 
210. Shakspeare. Sok zaj semmiért. Vigjáték 5 felvonásban. 

Angolból ford. Ács Zsigmond. 30 kr. 
211. Constant Benjámin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt 

talált történet. Francziából ford. és bevezetéssel ellátta 
Dr. Béri Moravcsik Gyula 30 kr. 

212. Lóvay József. Bozzai Pál hagyományai. 30 kr. 
213. Greguss Ágost A balladáról. A Kisfaludy-Társaság által 

1864-ben jutalmazott pályamű. Harmadik javított és 
bővített kiadás. 40 kr. 

214. Planehe Gusztáv. Művészek csarnoka. (Báfael, Miohel An-
gelo, Leonardo da Vinci.) Francziából ford. Szász K. 30 kr. 

215. Tibullus Elégiái. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Csengeri János 30 kr. 

216. Petrarca összes szerelmi szonettjei. Fordította és ma
gyarázatokkal ellátta Radó Antal. 80 kr. 

217. Szász Károly. Schiller. Élet- és jellemrajz. 30 kr. 
218. Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Németből ford. 

Ballá Mihály. 20 kr. 
219. Corneille Péter. Cinna vagy Augustus kegyelme. Tra

gédia öt felvonásban. Francziából ford. Pajor István. 20 kr. 
220. Czuczor Lyrai Költeményei. 40 kr. 
221. Racine. Athalia. Tragédia öt felvonásban. Francziából 

fordította Csiky Gergely. 20 kr. 
222. //. Fülöp. Prescott nyomán Szász Károly. 30 kr. 
223. Schiller kisebb prózai irataiból. Aesthetikai értekezések. 

Németből fordította Zollner Béla. 30 kr. 
224. William Brough. Flipper és Nobler. Vigjáték egy fel

vonásban. Angolból fordította Csiky Gergely. 20 kr. 

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

1887. BUDAPEST, S Z E P T E M B E R 18. XXXIV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetői feltételek : VASÁRNAPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ 6 « Csupán a VASÁRNAPI UJSAG { T . 8 Z é " e ? ' * 
\ félévre _. 4t • CBupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: I egéss évre 6 frt 

V félévre _ 3 • 

A ZALA- UJVÁRI KASTÉLY. 

CSODÁLATOSAN változnak az idők ! Eégi poros 
okiratokban, krónikákban, de még magában 
a Corpus jurisban is van egy bizonyos pasz-

szus, melyet a mai kor gyermeke már alig ért s 
ha megérti, megcsóválja fejét és sehogy sem tudja 
összeegyeztetni sem a világhirűvé vált magyar 
vendégszeretettel, sem azzal az igaz és őszinte 
hódolattal, melylyel a magyar ember fölkent 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj ts csatolmido 

királya személye iránt mindig viseltetett. E 
passzus egy akkor igen nagyra vett privilégiumot 
tartalmazott, előkelő helyet foglalt el a kiváltsá
gok között és akként szólt, hogy «X. város vagy 
Y. föur — egy szóval az, a ki a királyi kegy jó
téteményeiben részesült — országjáró dolgában 
a királyt vagy kíséretét vendégül házába fogadni 
nem tartozik s ellátásuknak terhétől mentve 
van.» 

Az akkori időket kell ismernünk, hogy meg
érthessük, miként mehetett még ez is olyan 

számba, mint bármi más köztehertöl való men
tesség. A mai korban, ha oly napi renden lenné
nek a királyi donácziók és szabadalomlevelek, 
mint akkoriban, nem tekintenék királyi kegynek 
azt, hogy ő felsége a magyar ember házát elke
rülni tartozzék, sőt azt hiszszük, bármelyik város 
és bármely főúr, a ki abban a módban van, hogy 
méltóan fogadhassa vendégül királyát, szívesen 
adná oda valamely más privilégiumát azért a 
kegyért, hogy a király nála megszállni s néhány 
napig ott időzni tartozzék. 

A Z A L A - U J V Á R I K A S T É L Y . Fénykép után rajzolta Biczó Géza. 



6 2 2 VASÁRNAP: ÜJSÁÍ 38. SZÁM. 1887. xxxiv. KVFOLYAM. 

Látjuk ezt abból az örömből, abból a lelkese
désből, melylyel ő felségét országjáró útjában 
most, bármerre fordul, lépten-nyomon fogadják, 
s abból a lázas izgatottságból, melylyel az elő
készületek folynak, hogy őt hozzá és loyalitásuk-
hoz méltóan fogadhassák s számára olyan ott
hont készítsenek, a melyben jól, igazán otthon 
találhassa magát. 

Nyitráról, a hol a város által épített sátor
tábor parancsnoki pavillonjában a püspök és a 
vidék főbb emberei gondoskodtak a főhadiszál
lás berendezéséről, egyenesen Csáktornyára uta
zott a király, mely alkalommal a város ünnepi 
szint öltött, föllobogózta magát, virágszönyegbe 
és zöld lombdiszbe borult, mint valami vőlegé
nyét váró menyasszony. Pedig csak a fogadási 
szertartások és ünnepiességek alat t időzött ott a 
király s azok végeztével a pályaházból egyene
sen gróf Festetich Jenő közel eső zala-ujvári 
kastélyába kocsizott, mely ez alkalomra teljesen 
elkészült a magas vendég elfogadására. 

Zala-Ujvár egy igénytelen kis falu, Csáktor
nyától kissé keletre ugy egy negyedórányira fek
szik s néhány száz, jobbára horvát lakót szám
lál. Nem rég még Pribiszlavecz volt a neve s 
csak ujabban keresztelték el mai magyar ne
vére. E csendes kis falu sem hitte volna még 
néhány héttel ez előtt, hogy oly nevezetességre 
jut s néhány napra a magyar királynak lesz ott
hona. Pedig lett volna jussa hinnie, mert van 
egy olyan nevezetessége, mely magában is jo
gosít arra, hogy országszerte megemlékezzenek 
felőle és van e nevezetességnek egy lelkes ma
gyar ura , a ki, ha armálisában benne volna, 
most kitörlését kérné annak a «privilégiumnak», 
hogy a királyt vendégül fogadni nem tartozik. 

E nevezetesség épen az emiitett kastély, mely 
a stájer Alpesek egyik végső keleti nyúlványán, 
elragadó kies ponton fekszik. A Festetich grófok 
amaz ősi kastélyának helyén épült, melyet még 
az Altheim grófok emeltek s melyet e messze 
környék boldog emlékezetű főura, a nevezetes 
alkotásairól hires gróí Festetich György renovált. 
Jelenlegi ura, gróf Festetich Jenő az egészet 
renaissance-stilben újra építtetó, úgy hogy az 
mai napság az ország legszebb főúri kastélyai
nak egyike. 

A kastély melynek rajzát ez alkalomból be
mutatjuk, mindjárt a kis falu elején, az ország
úttól balra, gyönyörű park közepén emelkedik. 
Kívülről a magasra törő platánok, fenyők, nyár-
ós ákáczóriások lombja mögül csak a tornya 
látszik; környéke is magas kőfallal van elzárva ! 

a szem elől. De a mi e falon belül terül, az a 
magas tökélyre vitt kerti kultúra, valóban cso
dálkozásra ragad. A kastély előtt délnek fenyves 
liget terül egész a bejáratig, rengő árnyékot 
vetve az alat ta terülő üdezöld pázsitra. A bejá
rat előtt egy stilszerüleg épült őrház vonja ma
gára a figyelmet. Odább keletre terebélyes gesz- ' 
tenyefasorok, körülövezve délszaki növények s ' 
a derekukon fölfutó iszalag zöldjétől; a kastély- ! 
tói nyugatra gyönyörű virágszőnyegek tárják elé i 
ritka izlésü pompájukat. A suttogó fenyőerdöben j 
az illatos lombok között egy kies üdülőhely kí
nál pihenést, távolabb pedig, de még mindig a í 
fenyvesben,Bajcsavár híres kapitányának, Malikó-
czynak szobra áll. A park berendezése olyan, j 
hogy minden fordulatnál valami uj látvány lepi ! 
meg és gyönyörködteti a szemet. 

Maga a park közepén álló kastély a maga ne
mében a legszebbek egyike. Egy emeletes négy
szegű épület, délkeleti sarkán gót modorú to
ronynyal. A kastélyt Flór bécsi műépítész 
terve szerint Tiefenbrunn, ugyancsak bécsi épí
tész készítette, az impozáns és egyúttal meg
nyerő külsőnek teljesen megfelelő modorban és 
oly berendezéssel és kényelemmel, mely valóban 
királyinak mondható. 

A földszinten az említett torony aljából a do
hányzó-szobába érünk, mely ezúttal ő felsége itt 
léte alkalmából cercle-ek tartására lőn berendezve. 
A drága keleti szőnyegek, dagadó kerevetek, tám-
lányok, antik vázák, majolikák ós értékes régisé
gek, a nagy rokokó kandalló valami középkori 
lovag termébe látszanak varázsolni a szemlélőt. 
A dohányzóból a gróf kényelmes dolgozó-szobá
ján keresztül, mely ez út tal ő felsége főhadse
géde számára lett* kijelölve, a tágas ebédlőbe 
ju tunk, melyben az udvari ebédek tartattak. A 

í földszint egész többi része, valamint a magas 
| souterrain a szolgálattevő személyzet s a kony

hák számára volt fönntartva. 
Az emeleten az illatos virágágyakra néző tágas 

nagy termet ő felsége dolgozó ós elfogadó-szobá-
, jává rendezték be. A pazar pompával butorzott 

terem padozatát egész terjedelmében süppedő 
perzsa szőnyeg borítja, a terem kerek fülkéjében 

Í honnan a park virágszönyegeire és Csáktornyára 
' nyílik kilátás, a király íróasztala volt elhelyezve. 
; Az elfogadó-terem közvetlen szomszédjában volt 

ö felsége hálószobája, falán a csáktornyai vár 
múlt századbeli hű képmásával, mely festményt 
még érdekesebbé teszi az, hogy a vártoronyban 
szövevényes óragépezet mutatja az időt. 

A szomszéd szobában, melyben a gazdag kézi 
könyvtár áll, s az emelet többi termeiben az 
udvari kiséret volt elhelyezve, míg a kastély 
melletti vendégszobákat az udvari hivatalok és 
tisztségek foglalták el. 

A kastélytól nem nagy távolságra esett a had
gyakorlatok szintere, melyhez ez alkalomból ki
tűnő uta t készítettek. 

ZÚGOLÓDÁS. 
Miért is élek e világon ? 
Hogy mindörökké rab legyek ? 
Hogy meghajolva, verítékkel 
Keressek száraz kenyeret ? 

Hogy füstös, fulladt irodában 
Ne lássak szép napot soha, 
S ne boldogítson rét virága, 
Tavaszi égnek mosolya ? 

Hogy engedelmes szolgaképen 
Hurczoljam egyre az igát, 
Hogy testem', lelkem' tönkre téve, 
Bevárjam nyugton a halált ? 

Hogy a mi bennem örök-éltű, 
Mind, mind elpazaroljam itt 
S lemondjak az örök jövőről, 
Jelennek hordván lánczait ? . . . . 

Csitt, csitt, szegény, törüld le könnyed', 
Mely szemedből szivárgva foly. 
Csak tűrj tovább is megadással, 
Csak lankadj, hervadj, haldokolj! 

PALÁGYI LAJOS. 

G R Ó F B A T T H Y Á N Y L A J O S I F J Ú S Á G A . 
(Vége.) 

Gróf Batthyány Lajosnak a felsőbbséghez 
benyújtott emlékirata még a következőket tar
talmazta : 

(i Mivel ezredbeli bajtársaim, kik közül szüle
tés és vagyonra nézve legtöbb utánam áll, •— 
három, de legalább is két jó lóval rendelkeznek, 
az én két lovam pedig még elöljáróm által is 
használhatatlannak nyilváníttatott, azt hittem, 
hogy jobb lovakra én is joggal számíthatok. Ugy 
akarták ugyan, hogy egy 70 forintos lovat kül
denek utánam, de azt korábban még csak meg 
se nézzem. 

«Épen oly gúnyosan válaszolt anyám akkor 
is, mikor arra kértem, hogy havidijamat emelné 
fel, mely, mióta tiszt vagyok, 100 forintból áll. 
Es a megtagadásnál még jobban fájt az a modor, 
melylyel kérésem megtagadtatott. 

«A közben nem szűnt meg, hogy az eddigi 
barátaimmal való társalgást akként tüntesse 
fel, mint a mely az én tisztességemre nézve na
gyon ártalmas, s nyomatékosan sürgetett, hogy 
magammal hason-születésü ifjakkal társalkod
jam ; sőt annyira ment, hogy azzal fenyegetett, 
miszerint, ha kívánságának eleget nem teszek, 
irni fog Vicenzába az ezredemnek s engedetlen
ségemért megbüntetésemet fogja kívánni. 

«Hogy tehát anyám akaratának végre is eleget 
tegyek, s ez által óhajtásaim, teljesítésére őt is 
fogékonyabbá tegyem, legutóbbi bécsi tartózko
dásom alatt előkelő ifjak társaságát kerestem fel, 
kik szívesen is láttak maguk között. 

«De ez is mind hiába volt. De már ekkor tü
relmem, melylyel egy ideig lehet ugyan vissza

élni, teljesen elhagyott, s mivel uj előkelő bará-« 
taim egyik-másik mulatságba magukkal hivtak, 
keserűségemben elköltöttem azt a kevés pénzt, 
mely birtokomban volt* s elfogadtam az egy idő 
óta mindig körülem őgyelgett haszonleső alku
szok ajánlatát, kikkel, ugy látszik, csupán esetle
gesen ismerkedtem meg. 

"Fellázított a gondolat, hogy anyám az atyai 
végrendelet intézkedéseinek törvényellenes meg
akadályozásával törvényes jogaimban, s megillető 
jövedelmeimben annyira megrövidít, s hogy rész
vét és anyai szeretet nélkül győzelemittasan a 
nagyvilág veszedelmei közé lök ki. 

«A benső felháborodás ezen állapotában ismét 
megjelentek a zsidók ajánlataikkal, s fáradhatat
lanok voltak abban, hogy engem egy pénzműve
let veszélytelenségéről meggyőzzenek. É n bele
egyeztem. De alighogy megtörtént, legnagyobb 
fájdalmamra beláttam, hogy belekerültem a há
lóba, melyet anyám már évek óta kivetett elle
nem ; s hogy most már kíméletlen hatalmába 
kerültem. 

«Midőn nyughatatlan ságom a legnagyobb 
fokra emelkedett, magamhoz kérettem Freiber-
gert, felfedeztem neki mindent, a mi történt, és 
sürgősen kértem őt az általam kötött ügylet 
megsemmisítésére, még azon esetben is, ha ez 
némi veszteséggel volna összekötve. És e derék 
férfiú itt is igaz, és buzgó barátnak bizonyította 
magá t ! 

«Anyám panaszainak lefolyása a Bécsben 
megtartott vizsgálatból sokkal világosabban fog 
Nagyméltóságod előtt állani, hogy sem azt itt 
nekem részletezni kellene. 

(i Mivel anyám volt az, ki ellenem először nyil
vánosan vádlóként lépett fel, kötelességemnek 
tartot tam, hogy magamat ez ügyben illetékes 
biráim előtt igazoljam. 

('Végül alázatosan kérem Nagyméltóságodat, 
hogy ezen fontos s egész életemre kiható ügyben 
engemet elnézésére és kegyes pártfogására mél
tatni kegyeskedjék. 

«Legmélyebb tisztelettel vagyok Nagyméltó-
ságodnak 

Treviso, 1828, május 28-án. 
legalázatosabb szolgája 

Gróf Batthyány Lajos, 
m. k. cs. kir. alhadnagy. 

Felesleges kommentálni e kiváló érdekességü 
iratot, de egy-két pontját a puszta igazságos
ság kedvéért is nem akarom megjegyzés nélkül 
hagyni. 

Csak a szerfelett való elkeseredés szólhat a 
grófból, mikor úgy tünteti fel édes anyját, mint 
a ki maga is óhajtotta volna, hogy Lajos gróf a 
katonai pályára lépjen. 

Hiszen maguk a gróf levelei is világosan azt 
tanúsítják, hogy a grófné huzamosabb ideig elle
nezte fia tervét, s csak Nugent gróf, Batthyány 
Vincze és a többi rokon befolyásának engedett. 

A 100 forint havi dijat is Nugent tanácsára 
szállította le a grófné 60 forintra. Az igaz, hogy 
ez még messzebb esett a végrendeletileg meg
állapított havi 1000 forinttól, mint a 100 forint. 

Ezen izgalmak után növelték az ifjú gróf 
keserűségét s tágíták az űr t közte és anyja kö
zött azon hírek, melyeket az özvegy grófné adós-
ságcsinálásairól és gazdálkodásáról hazulról bi
zalmas utón nyert. 

A grófné ugyanis látván, hogy az ifjú gróf 
nagykorúságának ideje közelget, föl akarta hasz
nálni a még hátralevő éveket, hogy a nagy grófi 
vagyont a saját hasznára minél jobban kihasz
nálhassa. 

E czélból adósságokat csinált, zálogba készült 
adni a grófi uradalmakat hosszabb időre s a 
tulajdonos fiatal grófra nézve terhes feltételek 
mellett. Az ikervári uradalomra és a hozzátartozó 
javakra nézve a szerződést 1828 szeptember 
havában a modenai herczeggel niár-már meg is 
kötötte. 

A jövedelmeket részint Bécsben, részint hosz-
szabb utazások alatt élvezvén, fiától a végrende
letileg megállapított 12,000 forint évi dijat még 
mindig megvonta. 

Hy körülmények között azután anya és fiu kö
zött nyilt szakadás állott be. Elkeseredett harcz 
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támadt közöttük, melyben egyik fél sem kímélte 
a másikat. 

Valóban elszomorító az ily küzdelem anya és 
fiú között. De megtörtént s «factum infectum 
iieri nequit.» 

A mint az ifjú gróf az özvegy grófné szándé
kairól tudomást vett, 1828 vége felé, folyamo
dást intézett legfelsőbb helyre, hogy javai az 
anya kezelése alul elvonatván, a vármegye alis
pánjának vagy árvaválasztmányának kezelése 
alá rendeltessenek. 

A kanczellária leküldte e folyamodványt a 
vármegyéhez, s ez az ügy megvizsgálására egy 
bizottságot nevezett ki. 

A mint erről Batthyány Lajos értesült, kérte 
a vármegyét, hogy addig is, míg a kiküldött bi
zottság jelentését beadná, tiltassák el az özvegy 
grófné attól, hogy az atyai vagyont adósságokkal 
megterhelhesse. 

A vármegye e kérelemnek helyt adott. De ez 
csak olaj volt a tűzre. 

A grófné szeget szeggel akarván megtorolni, 
s hivatkozván a Mayer és Stein-féle esetekre, 
arra kérte, a kanczelláriát, hogy fia ellen zárt 
rendeljen. 

Az özvegynek ezen folyamodványát leküldték 
a vármegyére vizsgálat és jelentéstétel végett. 

A vármegye a vizsgálatot elrendelte, s szük
ségesnek találta, hogy Lajos gróf személyes meg
hallgatás czéljából ezredétől szabadságra bocsát
tassák. 

Ez érdemben az 1828-ik év végén irt is az il
lető ezredparancsnoksághoz, de Batthyány, mert 
maga közvetlenül nem folyamodott, haza nem 
bocsájtatott. 

Ennek következtében Batthyány 1829. elején, 
szombathelyi jogi képviselője közvetítésével, a 
következő sorokkal fordult a vármegyéhez: 

"Tekintetes nemes Vármegye! 
Még a közelebbi múlt november hónapi kis 

gyűlésben a tekintetes nemes vármegye azon ke
gyességgel lenni méltóztatott, hogy minden va
gyonom s becsületem nyilvános veszedelembe 
ejtetvén, e végett tett folyamodásomra 3 hónapi 
szabadsággal leendő hazabocsátásomat a felséges 
Cancelláriához tett felírással eszközlötte. 

Erre minő kegyes intézet érkezett, tudva va
gyon ; az tudniillik, hogy minekutána senkinek 
törvényes okokbul az engedelem megtagadadtatni 
nem szokott, és én az ezred commandójánál, nova 
eféle engedelem-adások tartoznak, én magam ké
résemet be nem adtam, ezen utón az engedelem 
meg nem adattathatik. 

Minthogy tehát magam ezen engedelemadás 
végett folyamodásomat megtenni akarom és en
nek megnyerésére a tekintetes nemes várme
gyének mint fő gyámatyának bizonylevele ar
ról, hogy hazajövetelem szükséges, szükséges 
volna: 

Azért alázatosan könyörgök, hogy az előbbi ke
gyes végzésének következésében is azon bizony
levelet kiadni méltóztasson, — de még azért is 
esedezem, hogy mivel a konduit-listák csak hiva
talos kérdésekre szoktak kiadatni és édes anyám 
(fájdalommal kell ezen szót kimondanom) nem
csak vagyonomnak veszedelmét, hanem utolsó, 
a tekintetes küldöttségnek beadott nyilatkozta-
tásában morális charakteremnek is a világ előtt 
megfeketítését vette czélba, méltóztasson a ne
mes ezred komandóját konduit-listámnak meg
küldése végett megkérni, hogy anyámnak mél
tat lan vádjaira megfelelhessek és így sorsom
nak elintézését tehessem. 

A tekintetes nemes vármegyének 
alázatos szolgája 

gróf Batthyány Lajos.» 

A vármegye ismételve átirt az ezredhez, hon
nan azonban 1829. márczius 2-ról ismét tagadó 
válasz érkezett. 

Az ezred akkor volt Olaszországból Steier-
országba költözendő, s ezt az alkalmat az ezred-
pancsnokság olyannak tekinté, mikor a fiatal 
tiszt a szolgálatnak ezt az ágát is megtanul
hatja. 

Tudtul adá azonban, hogy ha Batthyány itt
hon léte mégis múlhatat lanul szükséges volna, 
folyamodjék ez iránt az átköltözködés után. 

Batthyány erkölcsi bizonyítványát azonban 
megküldötte. Mind az ezred levele, mind az er
kölcsi bizonyítvány magyar nyelven érkezett 
meg, mi a vármegyén kellemes hangulatot 
keltett. 

Ki ne volna kíváncsi ezen bizonyítványra, 
mely szórói-szóra így hangzik : 

«Német-Ujvári, a Báró Frimont 9-ik Huszár 
Ezredben szolgáló alhadnagy, Gróf Batthyány 
Lajos, "!%• Esztendős, holnaponként 100. f. C. 
pénz Zulogja van, jó ós tartós egósségü, jó víg 
kedvű, de még egy kevéssé könyelméjü. Sok ter
mészeti ta lentuma van. A polgársággal tisztes
séges, az Ezredben szerény és kellemes magavi
seletű. A szolgálatban szorgalmatos és jó maga 
alkalmaztatásu. Nem igen különös jó gazda 
ugyan, s azért meg is intetődött, de ugy látszik, 
hogy az intések olta magát jobban hátra tar
tóztatja. 

«A mint az Ezrednek felsőbb helyről érté
sére esett, Bécsben adósságokat tett volt, azért 
az Ezred Kormánya meg is inte t te ; tulajdon 
vallomása szerént a mostoha kedvetlen környül
állások kényszeritették az adósságtételre. Külön
ben sem az előtt, sem most az Ezredben semmi 
adóssága tudva nintsen, sem valami aféle panasz 
ide bé nem jelentödött. 

Vicenza, Martius 2-án 1829. 

Báró (olvashatatlan). 
Ezredes kapitány.» 

Nem sok idő múlva azután Batthyány csak
ugyan szabadságoltatott, s azután nagyobb részt 
Bécsben időzött. 

A viszály anya és fiú közt egyre folyt. 
A megye végre az általa kiküldött bizottság 

jelentésének alapján 1829-ik évi november hó 
16-án tar tot t közgyűlésében az özvegy ellen pa
zarlás és gondatlan gazdálkodás miatt a zárt el
rendelte, de ugyanazt egyúttal az ifjú grófra is 
kiterjesztette, s intézkedésének helybenhagyása 
végett a kanczelláriához jelentést tett. 

Az udvari kanczellária a zárt mint korait az 
özvegy panaszára feloldotta, s Batthyány Lajost 
igényeivel a per rendes útjára utasította. Mind 
a mellett kívánatosnak találván, hogy a viszály 
az egyenetlenkedő felek között barátságos utón 
intéztetnék el, utasította a vármegyét, hogy a 
barátságos egyezséget kisértse meg; addig is 
azonban, míg az létre jönne, az özvegyet a javak 
minden megterhelésétől zárral való fenyegetés 
mellett tiltsa el. 

A megye a kiegyezést 1830 elején meg is kísér
letté, ámde az minden igyekezete mellett siker- ! 
telén maradt . Ekkor a király egy kanczelláriai 
bizottságot küldött ki, melynek végre is sikerült 
az anya és fiú közt fennállott viszályt 1830 végén ! 
egyezség utján elsimítani. 

Az egyezség szerint a jövedelmekből voltak 
törlesztendők az adósságok, fizetendők a kama
tok, az uradalmi nyugdijak, s a gróf nővéré
nek kiházasítási illetménye. A mi fenmaradt, 
egyenlő arányban megosztandó volt anya és fiú 
között. 

Ezen egyezséget azután úgy módosították, 
hogy az említett terheket a gróf vállalván ma
gára, s az évi középjövedelem megállapíttatván, 
ének fele része, s az elvállalt terhek arányában 
az ikervári, dobrai, és tótmoráczi urodalmakat 
a gréf, a többit pedig az özvegy grófné vette át. 

Ez Batthyány Lajos ifjúságának története. 
S végig tekintvén ez ifjúságon, sejtjük-e ama 
férfiút, kit fényes ész, szeplőtelen jellem, lángoló 
hazaszeretet, higgadt kormányzói bölcseség oly 
magas polczra emelt, honnan, mikor igaztalan 
sorsa alátaszítá, estében is oly magasztosán nagy 
vala, hogy egy nemzet szivén ejtett fájó, soha 
nem gyógyuló sebet! 

BALOGH GYULA. 

KOLOZSVÁR. 

A VÁROSHÁZA. 

A régi fejedelmi város: «kincses* Kolozsvár 
utczáin elevenen sürög most az élet. Nem az a 
mindennapi zajgás, mely a maga megszokott-
ságában napról-napra fölújul, sem az az élénk 
piaczi élet, melynek vidám zsibajában kora reg
geltől nyüzsög a szorgalmas hóstáti nép, sza
pora nyelvvel kínálgatván lármás majorságot, 
friss zöld fuszujkat (paszulyt), pirosló murkot 
(sárga répát), s a piaczi vásár fogyasztásra szánt 
sok más czikkét. 

Nem az a szapora mozgás élénkíti most az 
utczákat, melyet egy sikerült pillanatnyi fölvétel 
után oly hiven mutat be egyik képünk. 

Ha az idegen széttekint a máskor csöndes vá
ros falai között: nyomban észre kell vennie, 
hogy itt valami nagy dolog készül. Egy-egy 
utcza torkolatánál hatalmas lécz-vázak ágaskod
nak, tele furó-faragó mesteremberrel; a melyik 
házon még kell és lehet, ott magas építő állvá
nyokon pemetél a meszelő kömives, elsimogat
ván vakoló lapátjával az idő csorbáit. A járkáló 
minduntalan merészkedő gerendákon, cserepezök 
figyelmeztető keresztjein, felgarmadázott gránit-
koczkákon bukdácsol, s boldog az a fekete kabát, 
mely a bőven hulló mész- vagy festékcsöppekböl 
bár egy kis kostolót nem kapott emlékül. 

A kocsi-közlekedés tétova bujkálás csupán a 
legtekervenyesebb kerülőkön, mert a nagyobb 
utczák kopott kövezetét mindenfelé száz munkás 
bontogatja s rakosgatja újra — s a szegény ki
érdemesült fiakker-lovak öntudatlanul botorkál
nak a rejtett s ma előttük ismeretlen utakon. 

Az öreg város tetszeni vágyik, há t kendőzi 
magát, mert nagy és nemes vendéget vár nem
sokára. 

Benn a hivatalos apparátus, a tanácskozási 
termekben a tervezgetés szokatlan munkájában 
izzad; — s ha jösz, ha mégysz, jó uram, nem 
hallasz más köszöntést, más istenhozzádot, más 
megszólítást, m i n t : «Jön a király!» 

Hozza I s ten! Egy szívvel-lélekkel várja s kö
szönti majd jöttekor mindenki, — polgárai és 
vendégei a városnak egyaránt. 

Mindenki vetélkedik abban, hogy a koronás 
királynak méltó fogadtatása legyen s hazájának 
második fővárosában otthon találja magát. Sok
szoros ünnepiességekkel várják és fogják ünne
pelni, bár mindenki érzi, hogy adós mégis csak 
a város marad, mert a királylátogatás maga lesz 
a legszebb ünnep. 

Még egyszer — rövid három napra bár — 
fölvillan, fölújul hát a régi fejedelmi város ha
gyományos fénye. Utczáin, közterein föléled az a 
régi pompa és dicsőség, mely falai között haj
danta lakozott. Vendéglátó székhelye lesz a fe
jedelmének, kit az ország nagyjai őt megillető 
fénynyel kisérnek és fogadnak. 

Drága prémes menték, kucsmák, fényevesztett, 
idő homályosította ékszerek újra előkerülnek s a 
dicső hajdankor daliás időit újból levarázsolják 
e falak közé, melyek bizony nagyon régen nem 
gyönyörködtek ilyesmiben. 
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A napokban múlt harminczöt éve, hogy első 
Perencz József látogatásával első izben megtisz
telte Kolozsvárt, de azóta nem látták egymást. 
Most üdvözlik még csak igaz szívből. 

Az az idő sok mindent elsöpört, hogy helyébe 
ujat teremtsen, a régi városban és a régi or
szágban. Hát még ha a történelem lapjaira vető
dik a szem: mi mindent kereshet hiába a mai 
Kolozsvárban a régiből! 

Hova lettek a régi várfalak, melyek egy évtized 
előtt is még csodálatos épségben környeztek a vá
rost két kerületben is, régi harczias idők, villongó 
és ellenséges támadások hatalmas védbástyáiként? 
Szerteszét hordva mindenfelé, hatalmas modem 
középületek alapkövei lettek. Csak a vén Bethlen
bástya búslakodik a Torda-uteza szögletén, idő
barnította falaival, — őrizgetvén a cs. k. kato-
namondérokat. 

És hol van maga a nyelv, mely eredetileg, — 
ha az elágazó hagyományoknak hinni lehet •— a 
szász volt egész Kolozsvárit? Ma már magyar 

ablakából háromszáz ós egynehány évvel ezelőtt 
i Báthori István, majd nemsokára Báthori Zsig

mond kegyetlen szívvel nézték végig ellenfeleik 
s köztük nem egy igaz hazafi gyilkos lefejezteté-
sét a nagy piaczi vérpadon. Most békésen dol
gozgató aranyműves munkálkodik alant, s fönn 
az Apafii Mihály uram csodálatos szerkezetű 
boglyas kemenczéje, melyen ő kigyelme sokszor 
elnézegette a neki sülő-fövő étkeket, szerényen 
dubog egymagában. 

Bizony ama régi, dicsőségben és szomorúság
ban gazdag időknek kevés tanuját látja már meg 
a látogató király. 

A főtéri nagy plébánia-templom, a farkas-ut-
czai református-templom, a ferencz-rendiek ódon 
egyháza az óvárban, a Mátyás király születés
háza ugyancsak ott, egy-két váríaltörmelék, a 
búslakodó Bethlen-bástya, a kolozs-monostori 
apátság düledéke s néhány roskadozó régi épü
let : ennyi az egész, mi a régmúltból hírmondó
nak még itt maradt. 

említjük föl, mi Kolozsvár valamennyi templomá
nak közös sorsa, hogy ez e székesegyház is, mint 
a többi, rendre valamennyi hitfelekezet kezén át
ment. Katholikusoknak épült, a reformáczió után 
lutheránusoké lett, s később, Dávid Ferencz alatt, 
az unitáriusok vették át s birták is békén, míg 
gr. Steinvillefőhadparancsnokerőszakkal élnem 
vette s ismét a katholikusoknak át nem adta. 

A háromszor is leégett hatalmas székesegyház 
mellé ebben a században építettek uj tornyot, 
melyet szívesen hasonlítanak a bécsi Szt.-István
toronyhoz — kicsinyben. 

így, a 28 öl magas toronynyal oldalán, egyike a 
gót izlés legérdekesebb műemlékeinek, melyremi 
kolozsváriak méltán büszkék lehetünk. Az ókor
ban szokásos templomkörnyező kastélyokból 
azonban megmaradt még az a hatást lerontó 
furcsaság, hogy a templom, mely szabadon a 
legmélyebb benyomást keltené, körül van véve 
apró és nagy házakkal. Kég idő óta foly a gyűj
tés az épületek kisajátítására és lerombolására, 

1 s egyik oldalán egy sor putri már e 1 is tűnt 
1 a föld színéről, — de hát a háborúhoz — meg a 
I műemlékek föntartásához is három dolog kell: 
í pénz, pénz és pénz . . . Mi, mai generáczió, aligha 
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kik azóta a virágzó főtanodával együtt békében 
bírják. 

A hagyomány azt regéli, hogy fundamentumá
ban még ma is léteznék a jezsuiták borzalmas 
kasza-tömlöcze, s beszél még egy földalatti folyo
sóról is, mely e templomot hajdan a mái- szin
tén romba dőlt kolozsmonostori apátsággal kö
tötte volna össze, s hogy ezen át mentették volna 
meg nem egyszer a jézustársasági atyák kincsei
ket s életüket a háborús időkben. 

Igaz-e, vagy képzelődés-e ez: mai napig még 
egyiket sem bizonyították be hitelesen, s idő 
multával még kevésbbé fogják. 

Három szép templomát mutatják még be a 
mai szám képei. Kettő ezek közül az ujabb 
idők alkotása s így nem is kell nagyon mó
lyen belenyúlni a levéltárak poros aktái közé, 
hogy történetükről fölvilágosítást szerezhessünk. 
A tordautczai csinos külsejű kéttornyos tem
plom, mely a kegyesrendieknek most már egye
temmé vált lyceumával szorosan össze van 
építve, még aránylag a régibb. A vallásos Mária 
Terézia jótékonysága segíté elő építtetését s 
alapkövét 1718-ban Mártonffi György erdélyi 
püspök tette le. Ez ünnepélyen, valamint 

aztán a'magasból ledobtak, sértetlenül maradt 
az utcza kövezetén. Az egyszerű kis üvegpoha
rat azóta a konvent tagjai kegyelettel őrzik. 
Különös gonddal őriznek azonban a sekrestyé
ben két gyönyörű régi kazulát, melyeket szakér
tők Mátyás korabeli becses ereklyéknek monda
nak s melyek az országos kiállításon is nagy 
föltűnést keltettek. 

Sokkal viszontagságteljesebb múltra és időkre 
tekinthet vissza a szerény kinézésű óvári temp
lom, mely ma már a ferenczrendiek gondozása 
alatt áll, a hozzákapcsolt konviktussal együtt. 
A maga nemében igazán ritkán lehet látni ilyen 
puritán egyszerűségű kath. templomot, a mely 
oly annyira ment volna kivül-belől minden 
fénytől. 

A hozzácsatolt kis Loretto-kápolna, melyet 
a Komis grófok kegyelete épített, s melyet két 
egyszarvú rideg komolysággal őriz a bejáratnál, 
a maga sírboltszerüségével még hidegebb külsőt 
ad a kis templomnak. E kápolnában csakugyan 
sok, hajdanta nagy hivatalt viselő erdélyi főúr 
aluszsza örök álmát a Thoroczkayak, Kornisok 
ós Petkiek nemzetségéből. 

Egy nagybecsű foliánsból kibetűztem, hogy 

igazi főúri palota, mely szintén uj köntösbe öl
tözött a királylátogatásra, de egyéniségét le nem 
vetkezhetvén, egyenesen rávall a század elején 
épült főúri lakokra. 

A Bánffy-ház ez, melyet jelenlegi tulajdonos
nője, özv. br. Bánffy Albertné, hódolatteljes elő
zékenységgel ajánlott föl a felséges ur lakásául. 
Könnyen érthető, hogy itt foly a leglázasabb 
csinosítási és javítási munka. Pedig ö felsége 
nem keresi a pompát. Számára csak hat szobát 
rendeznek be s azokat is csak a legszükségesebb 
bútorokkal szerelik föl. Most dolgoznak a szobák 
berendezésén. A főúri ház termei, melyeknek 
most még egyedüli díszei a szépmívü faragvá-
nyokkal ékített tölgyfakeretes ablakok, dolgos 
kezek munkáját nyugodtan viselik el, a nagy 
megtiszteltetés előérzetében. 

Kívülről is bizonyos méltóságteljes benyo
mást tesz a Bánfl'y-palota, utczára kinyíló oszlo
pokon nyugvó erkélyével, csinos szobor diszítmé-
nyeivel, a hogy képünk is mutatja. Földszintjén 
szép kávéház, s nagy üzletek teszik modernné 
a komoly, hallgatag palotát, mely pár napig az 
egész ország érdeklődésének lesz központja. 

A főtér közepén, a Bánffy-házból is látha-

Adler fényképe után. 
A FERENCZRENDIEK EGYHÁZA AZ ÓVÁRBAN. A KEGYESRENDIEK TORDA-UTCZAI TEMPLOMA. 

Veress Ferencz pillanatnyi fényképe utá 
A FŐTÉR VÁSÁR ALKALMÁVAL. A BELKÖZÉP-UTCZAI MINORITA TEMPLOM. 

Adler fényképe ntán. 
A KÜLMAGYAR-UTCZAI REFORMÁTUS TEMPLOM. 

KOLOZSVÁRI KEPÉK. 

szó cseng mindenütt s csak a szükség szólaltatja 
meg a német beszédet. 

És hol vannak ódon diszei a városnak: a ha
talmas hid-kapu, a masszív magyar-kapu, me
lyeknek ívezetei alatt annyi hadverő népség járt 
ki s be hajdanta? Négyszáz éves dicsőség után 
áldozatul estek a mindent szabályozó modern 
«egyenészet»-nek, mely útjában meg a legérde
kesebb műemlékeket is elsöpri. 

A mi elmúlt, elesett, elporlott, annak helyébe 
ma már olyan épületeket, intézményeket emelt az 
újkori alkotás, a melyek a mai kor békés har-
czaihoz elengedhetetlenek. 

Ott a hatalmas állami és közmívelődési inté
zetek egész csoportja: a vegytani intézet, melyről 
szakférfiak mondják, hogy a maga nemében, fő
kép berendezését tekintve, egész Európában rit
kítja párját; emitt meg a nagy kiterjedésű 

pénzügyi, — erdészeti paloták; — továbbat az 
alig kész orvosi klinika, melyre a magyar tudo
mányos világ büszkén tekint. . . 

A főtéren pedig modern és csinos középületek
kel néz farkas-szemet az ódon Kása-ház, melynek 

Aránylag talán még ez is sok — a városi ta
nács gondolata szerint. 

Kiáltó ellentétül aztán a régmúlt maradvá
nyaival diszes köz- és magánépületek, ujabbkori 
templomok egész hosszú sora ékíti a lassan, de 
folyvást haladó várost. A kegyeletes hagyomány 
dédelgeti, a mi ódon, de a fejlődés vágya büsz
kén tekint arra, a mi modern és uj. 

A «Vasárnapi Ujság» a királylátogatás alkal
mából egész képsorozatot mutat be a régi és az 
uj Kolozsvárról. E képekhez adjunk egy kis hát
teret — szavakban. 

Pillantsunk legelőbb is a főtéri nagy temp
lomra, melynek bejáratát tünteti föl képünk. 
A csinos ivezet alatt s az azt díszítő szobrok fö
lött eltekintve, a háttérben ott domborodik a ha
talmas székesegyház egyik oldala. A szabályos, 
góth ivezetü ablakok tarka üvegtábláiról lesi-
kamlik a tekintet a masszív alkotmányra, mely 
immár közel ötszáz esztendeje áll ott. Alapkö
vét — a hagyomány szerint — 1392-ben tették 
le s nem egy magyar király istápolta bőkezű ado
mányokkal. 

A milyen régi, épen olyan gazdag a története 
is, de abból most csak azt az érdekes körülményt 

érjük meg azt, hogy a gyönyörű egyházat a maga 
korlátlan nagyszerűségében csodálhassuk. 

A templom belseje, építészeti szabályosságát 
nem tekintve, semmi különös följegyzésre méltót 
nem mutat, — ha csak azt nem említjük föl, 
hogy a déli mellékhajóban négy felé osztott paj
zson áll Magyaroszág dombormívü czimere, az 
északiban pedig Kolozsvár városáé. 

Érdekességben, építészeti szépségben s törté
nelme változatosságában méltó párja e székesegy
háznak a belfarkas-utczai református templom, 
így, tomyavesztetten, igazán a régi puritán 
egyszerűség benyomását teszi a nézőre s önkény
telenül is régi visszaemlékezéseket kelt föl az 
emberben. 

Fennállásának 400 esztendeje épen a múlt 
esztendőben tölt le s Mátyás király e temploma 
(mert ő építteté 1486-tól kezdve a minoriták 
részére) ma is sértetlenül fönn áll. 

Óriási hajóját, mely teméntelen embert be
fogad, sehol sem támogatja egyetlen oszlop sem 
s hatalmas ivezetei a levegőben kulcsolódnak 
össze, a mit építészek és régészek már sok
szor megbámultak. Volt aztán jezsuiták s ké
sőbb a ferenczrendiek kezén is, kiknek szerzete 
a szomszédos református kollégiumot lakta ak
kor, s Bethlen Gábor adta a reformátusoknak, 

a felszentelésen is hat évvel később a hír
neves jezsuita: Gi/alogi tartott a krónikák föl
jegyzése szerint fényes szónoklatot, fölszentel
vén az egyházat a szt. Háromság tiszteletére. A 
kegyes Mária Therézia két magyar és egy német 
hitszónoki állomást szervezett az egyház szá
mára, de azokat fia, József nemsokára eltörölte. 
A mi magát a templomot illeti, az belől nem mutat 
föl semmi különös érdekességet, ha csak, 8 oltár-
ján kívül, meg nem emlékezünk u. n. aranyos 
khórusairól, melyek hajdan, még most is látha
tólag, aranyos czifrázatokkal voltak díszítve. 
A templom, mint valamennyi kolozsvári egyház, 
egyszer szintén leégett, még pedig 1708-ban sek
kor harangjai egyen kívül mind elolvadtak a ret
tenetes tűzben. 

A minorita konvent belkozép-utczai kisded 
templomáról a történetnek és hagyománynak még 
kevesebb följegyezni valója van. 1768-ban épült, 
a mint a homlokzatára vésett khronostikon há
lásan bizonyítja, Mária Therézia kegyes ado
mányozásából. Azóta csöndben szolgál az ájtatos 
híveknek. Mikor a hetvenes évek közepén föde
lét újra bádogozták, s a kereszt föltételekor a 
tetőn az uralkodóházra áldomást ittak, az az ér
dekes epizód adta elő magát, hogy a kis üveg
pohár, melyet a királyné jóvoltára ürítettek s 

VI. Károly adta a templomot e szerzetnek s ; 
előtte jóval a protestánsok használták. 

A régi könyv följegyzi azt az eseményt is, hogy 
e szerzet'tagjait 1556-ban, márcz. 24-én az álta
luk addig bírt belfarkasutczai templomból nagy '• 
vérengzéssel űzték ki az «eretnekek*, kik a 
gvárdiánt: Mikola Balthazárt a templom ajta
jában meg is gyilkolták. 

A templomnak legérdekesebb része a hozzá
csatolt konviktus, mely majdnem egészen üres, 
s czelláit különféle raktáraknak használják, — 
sőt — horrendum dictu — a gyönyörű nagy 
ebédlőt is, melynek ajtaja mesterien van styl-
szerüleg egy köböl kifaragva s mely maga is a 
legszabályosabb góth styl egyik remeke. Talán 
még sem való gabona-raktárnak?! 

A külmagyarutczai két águ református temp
lomnak már igazán nincs története. Hiszen alap
kövét csak 1829-ben tették le s bár 1852-ben 
fölszentelték, teljesen csak 1882-ben fejezték be. 
Tetszetős külseje daczára sokat panaszkodnak 
papjai rossz akusztikája miatt. 

És evvel, ezt az egyházias körsétát befejez
vén, tovább barangolhatunk az érdekes vá
rosban. 

Mátyás király jól ismert szülőházát nem is 
említve, mindjárt szemünkbe öthk a piaczon egy 

tólag, karcsú, obeliszkszerü oszlop áll, mely la
tin feliratával Ferencz császár és Auguszta csá
szárné Kolozsvártt létének emlékezetét örökíti 
meg. A néphagyomány még ma is azt rebesgeti, 
hogy talapzatában rengeteg pénz van elrejtve 
arra az esetre, ha a várost valami rettenetes csa
pás sújtaná; de a tény csak az, hogy az emléket 
egy Toppler nevű tekintélyes polgár, puszta loya-
litásból, a saját költségén emelteté a királyi pár 
átolgatásáuak emlékére 1819-ben. És szomorú, 
de érdekes tény az is, hogy ugyanez a polgár tö
kéletesen elszegényedve, ínségben halt el, — ő, 
a ki csak ez oszlopra 40,000 forintot költött an
nak idején. 

Sétáljunk fel még, a nyári színház előtt elha
ladva, a regényes fekvésű fellegvárba, mely kü
lönösen távolról valóban lebilincselő háttere a 
városnak, eleven zöldjevei s apró házacskáival. 
Ott megpihenve a csinos messzelátón, sokáig el
gyönyörködhetünk a szép fekvésű városon. 

Közvetlenül alattunk a sétatér zöld erdeje, 
vén fáival, melyek árnyában vidám közönség 
tolong, aztán húzódik a nagy város, kiterjedtelö-
városainak hosszú egyenes utczáival, közepén a 
hatalmas góth templommal, melytől sugarasan 
ágazik ki hét utcza minden irányban. Odább a 
régi református templom háromszögű eredeti 
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alakja ötlik szemünkbe, mig a múzeum-kert 
lankás hegyoldalában a vegytani és klinikai szép 
és terjedelmes épületek vonják magukra figyel
münke t . 

S az egész várost kertek, majorok zöld kerete 
szegélyezi, a távolban hegyek lánczolata, a gyalui 
havasok hófehér tetői teszik festőivé a kolozsvári 
völgyet, melyet a sebes Szamos szel ketté kanya
rulataival . 

Á távolban a vonat füttye hangzik föl. Nem
sokára onnan jön a király! 

Hozza I s t en! Ifj. SzAsz KÁROLY, tr. 

HUNYADMEGYEI EMLÉKEIMBŐL. 
A legigazságosabb magyar király szülőhazája 

ünnepl i a legalkotmányosabb magyar kirá lyt . 
A Maros partján harsog az éljen-kiáltás, az arany -
termő hegyektől visszaverődik, felkölti a hunyadi 
vár százados ekhóját, elhat egész a Eetyezátig s 
a petrozsényi havasokig. Ünnepet ül az egész 
Hunyadmegye. 

Rég volt, midőn e klasszikus föld királyok ha
zája vala. A dák Decebal királyról, a hódító Tra -
jánról sokat tudnak beszélni évezredes emlékei, 
nemcsak Várhelyen, a régi Sarmisegethusa és 
Ulpia Trajána romjai, de mindenütt szerte a 
megyében a római emlékek, muzeumokban, 
főurak kastélyai előtt, kertekben, sőt útszéli ke
rí tésekben is. De ékesebben, magyar szívhez 
szólóbban nem beszélhet semmi, mint Vajda -
H u n y a d vára, a mely szülte Hunyadmegye leg
nagyobb büszkeségét, Hunyadi Jánost, a legvité
zebb magyart . 

Valóban n e m hiába hívják e megyét az ország 
legklasszikusabb vármegyéjének. Minden talpa
la tnyi földje csupa merő história. Elmélkedésre 
bőven nyújt anyagot királyi elmének is. S nem 

kételkedünk, hogy a hunyadmegyei derék ma
gyarság — ez igazi határőrök — meg fogják ra
gadni az alkalmat, hogy bemutassák szűkebb 
hazájok múltját és jelenét a koronás királynak. 

A hunyadmegyei történelmi társulat (élén a 
derék Kuun Géza gróf, szorgalmas munkásaival, 
m i n t Sólyom-Fekete Ferencz, Téglás Gábor, Ki
rály Pál , K ú n Róbert, Réthi Lajos, Mailand 
Oszkár, stb.) hü tolmácsa leend a vármegye 
múlt jának. Az első nagyobb vasúti állomásnál, 
Maros-Hlyén bizonyára megmutatták a legna
gyobb erdélyi fejedelem szülővárosát, Bethlen 
Gáborét , a kinek örökében, az általa (1621) épí
t e t t «nagy udvar»-ban lakik ő felsége. Egy állo
mással belebb, Branyicskán megjelenik a termé
keny regényíró, Jósika Miklós szelleme. Déváról, 
és váráról, melynek építtetése a mondák ködös 
homályába vész, könyvet lehetne írni, története 
régibb ezer évesnél. Fiskiröl eleget beszél a 
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szabadságharcz története. Tovább a vasút men
tében a vármegyétől a Kenyérmező búcsúztat el, 
a hol ujabban szép emlékkő hirdeti Báthori és 
Kinizsi diadalát. A vármegye közepén büszkél
kedik Vajda-Hunyad. A déli havasok aljában a 
kies Hátszeg völgyét, a régi Haczokságot végig 
szeli Traján útja s Várhelyen át elvezet a Her
kulesfürdő felé néző Vaskapuba, melynek örök 
hírnevet szerzett a Hunyadi János fényes dia
dala. 

A dicső múlt után a küzdelemteljes jelenről 
van mit jelenteni a magyar király előtt a megye 
hazafias tisztikarának s Hunyadmegye derék 
főnemeseinek, a kik itt igazán nemes hazafias 
missziót töltenek be. 

Csak néhány hét előtt volt alkalmam meg
ismerni a szép vármegyét s hazafias örömmel s 
tisztelettel emlékezem vissza azokra, kik ott iga
zán a nemzet napszámosai. 

A megye élén álló Pogány György főispán 
érdemekben megőszült férfiú, szelíd, barátságos, 
derült kedélyű, régi szabású magyar nemes, a kit 
osztatlan tisztelet környez megyeszerte, párt- és 
nemzetiség-különbség nélkül. Szép kora daczára 
megőrizte testi-lelki ruganyosságát; pedig már 
fia, Pogány Károly, a vajda-hunyadi képviselő 
sem dicsekedhetik egészen sötét hajfürtökkel. A 
vármegye vezérszelleme s hangadója különben a 
fáradhatatlan tevékenységű derék alispán, a feje
delmi ivadék, Barcsay Kálmán; mozgékony, 
élénk, szellemes, férfikora delén álló ú r ; családi 
tradiczióit tekintve arisztokrata (a szó nemesebb 
értelmében), egyéni hajlamait nézve demokrata, 
a népszerűségig. 

A megyei főurak Nestora gr. Kuun Kocsárd, 
az E. M. K. E. tiszteletbeli elnöke, a szászvárosi 
Kuun-tanoda bőkezű maecenása, az erdélyi fő
urak egyik legtiszteletreméltóbb alakja, vállai 
90 évi terhét hazája közművelődése érdekében 
könnyedén viselő. Méltó utódja lesz kiszemelt 
örököse, gr. Kuun Géza, a ki nemcsak maga 
méltó vendége a magyar Parnassusnak, de egész 
iskolát teremtett Déván, régészekből és történet
kutatókból, a kiknek hazai irodalmunk eddig is 
sokat köszönhet. Az ő munkásságokat a haza és 
nemzetiség érdekében hiven támogatják a többi 
hunyadi urak, a Barcsay, Teleki, Jósika, Tho-
roczkay, Kendefy, Lónyay, Inkey, Fáy, Mara, 
Makrai stb. családok ott lakó tagjai, karöltve a 
többi régi nemesi családok ivadékaival: mind 
megannyi sziget egy ellenséges néptenger köze
pette. 

# 

Dévának és Hunyadmegyének e nyáron bőven 
kijutott az ünnepségekből. Júliusban az orszá
gos történelmi társulat, augusztusban az írók és 
művészek látogatták meg. Mindkét társulat gaz
dag tapasztalattal s kellemes emlékekkel távo
zott. A történelmi társulatnak alkalma volt meg
ismerni ugyszólva az egész vármegyét. Ekkori 
élményeinkből fogok elmondani egyet-mást. 

A mint Aradot elhagyja az utazó, nemsokára 
megérzi az erdélyi levegőt. A Maros partját sze
gélyező halmok már Erdélyre emlékeztetnek. A 
csinos kis Lippa város utunk mentiben meg 
épen erdélyi fejedelemasszonynak, Zápolyáné 
Izabellának volt egyideig rezidentiája, mikor a 

| török Budáról kiszorítá. A határszéli, már regé
nyes fekvésű Soborsin-ról az irók kisütötték, 
hogy ott egy «szobor sinvs» (a mint azt a vas-

< utón irt«Útilapun-jókban megörökítették). 
Erdély határát Zámnál lépjük át (neve szláv 

eredetű s várat je lent ) ; itt vár s beszáll hozzánk 
Hunyadmegye alispánja. A ki látta Barcsay Ákos 
fejedelem arczképét, feltalálja vonásait a Barcsay 
Kálmánéban. Déváig a beszélgetés többnyire a 
nemzetiségi kérdés körül forog. Ott hallottam 
gr. Szécsen Antal ama megjegyzését, hogy az 
erdélyi szászok rezgelődése alkalmatlan, de nem 
veszélyes, azt a figyelmet is, melyet arra fordí
tunk, a veszedelmesebb oláh kérdésre kellene 
fordítani. 

Déván a város nevében Isekutz Antal polgár
mester fogadta üdvözlő beszéddel a társulatot. 
A polgármester ú r eredetére nézve örmény, de 
ép oly derék magyar ember, mint minden ör
mény. Magyarságát jellemzi az a bomnot, melyet 

j Déván hallottunk róla. A magyarokkal nem na-
j gyón rokonszenvező magas katonai egyéniség 
j jár t Déván, s beszédközben megjegyezte, hogy 25 
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j eve nem volt Erdélyben. «Es freutuns !• mondja 
rá a németül nem jól értő polgármester. 

A társulat tisztikarát gr. Kuun Géza hívta 
meg vendégéül Maros-Nemetibe. A Dévától egy 
órányira a Maros partján fekvő kies hely, a szép 
kastély, a remek park irodalmi emlékekben gaz
dag s most is valóságos múzeum. A parkot a 
közeli Veczel (Mitia) római castrumából kiásott 
emiekek ékesítik. A százados fák alatt sok kelle-

! mes órát töltött Kazinczy Ferencz és Döbrentei 
Gábor. 

Kazinczynak a közeli Dédáeson emlékkő is 
hirdeti ott mulatását. Ez is a gr. Gyulay aké volt, 
a kikhez kegyeletes barátság fűzte a nagy nyelv-

i újítót. A park legvégső pontján, Kazinczy ked-
vencz helyén «a fekete szinű vén szilas sűrű 
homályában» emelkedik az egyszerűségében oly 
sokat mondó emlékkő. Két symbolikus jelvény 
áll ra j ta : lant és felette egy pillangó. Kérdőleg 
nézünk a kastély és park mostani tulajdonosára 

| s úrnőjére (Fáy Béla, neje szül. Kuun grófnő), 
kiknek vendégei valánk; az ö szivességökből ér
tettük meg a képrejtvényt. I t t időzött Kazinczy 
1816 nyarán, mint özv. gr. Gyulay Ferencznó 

i vendége. A grófné (Kacsándy Zsuzsa) ifjúkori 
j ideálja, s már-már jegyese volt a költőnek, 

midőn gr. Gyulay Ferencz (mint katonatiszt) 
; Zemplénbe került századjával, megismerkedett 

ott a családdal s a leány szülei elsőbbséget adtak 
! a főúri kérőnek a Múzsák fia felett. De a barát-
I ságot megőrizték szivökben mindketten s midőn 

Kazinczy már őszülő hajjal az özvegygyé lett 
; grófné vendége volt, kegyeletes szívvel emle-
i gették fel az ifjúság kedves emlékeit. Ennek 
l a látogatásnak s az ott töltött «gyönyörű t na

pok"-nak (mint Kazinczy Erdélyi Leveleiben 
irja) emléke a lantos és pillangós emlékkő. 

Dódácscsal szemben egy magánosan álló hegy 
! látszik, ugy néz ki Kazinczy szerint «mint egy 
| rosszul sült kenyéri), a neve Arany-heyy: afeje-
| delmek idejében egy tábori országgyűlés helye. 
í A népmonda azt beszéli, hogy három tündér 
j egyike építteté a hunyadi várat vasból, a másik 
| a dévai várat kőből, s a harmadik az Arany

hegyen az aranyvárat. De az aranyvár összeom-
j lotts maga alá temeté építőjét. A hegy alatt van 
• a kis Arany falu; vele szemben nem messzire 

Tompa. A két nagy költő neve századok óta él 
itt, nézve egymással falu alakjában farkasszemet. 

Dédácshoz negyedóra a piskii vasúti állomás. 
I t t is, mint Hunyadmegye területén mindenütt , 
a Hunyadi-induló lélekemelő hangjai mellett 
robog be vonatunk. A perronon sorfalat képez a 
piski-telepi iskola növendék-serege, katonás 
egyenruhában, zászlóval az élén. Ennek az ifjú 
hadseregnek Maecenása a piskii állomás derék 
főnöke, Daruvári Poidé Iván, a ki saját költsé
gén ruházta fel az apró legényeket. A magyarság 
ügye nagyon sokat köszön neki. 

Hasonló lélekemelő látványban gyönyörköd
tünk Vajda-Hunyadon is. Azt a hatást, melyet 
a hunyadi remek lovagvár minden magyar em
berre tesz, leirni meg sem kisértem. Én nem elő
ször láttam, de betelni soha sem tudnék látásá
val. A gyönyörérzetet teljessé az tette, midőn a 
vár udvarán, a helybeli leányiskola növendékei 
gyermekded ajkairól felhangzott a Szózat, utána 
a Hymnus s Petőfi Nemzeti dala. Tisztelet az 
olyan magyar hazafiaknak, mint a piskii állo
másfőnök s az olyan tanítóknak, mint a vajda
hunyadi, a kik ily magyar iskolákat teremtenek 
az idegen nemzetiségek közepette. 

Sokat lehetne még irni Hunyadmegyéről, ha 
terünk engedné. Utunk elvezetett Hátszegre, a 
hasonnevű vidék fővároskájába. Oralja-Boldog-
falván megnéztük a római kövekből épült régi 
templomot, a Kendeffy grófok kastélyát, hol a 
trónörökös lakott volt retyezáti zergevadászatai 
közben. Átmentünk Farkadinon, hol a Lónyai 
kastély feljárója mind római istenek és istennők 
szobraival van ékesítve — kiszúrt szemekkel és 
letördelt orrokkal (az 1848—49-ki i t teni«római» 
vandalizmus óta). A demsusi templom hason
mása a boldogfalvinak, ez is bizonyára a várhe
lyi római kövekből épül t , egy természetes szik
latömbre támaszkodva. 

Atalában ezen a vidéken a feliratos és más 
faragott kövek uton-utfélen láthatók s mind a 
közeli Váraljáról kerültek elő, a melynél gaz
dagabb régészeti kincsesbánya nincs hazánk 
területén. A kastrum nyomai tisztán követhe
tők kertekben, mezőkön; a fürdők egy részét 
feltárta Téglás Gábor< a templomok helyeit és az 
istenségek szobrait kikutatta Király Pál, az 
amphitheatrum belsejében még «törökbuzát» 
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termeszt a «római» (a ki 4000 írtért akarja adni 
a területet), nemsokára feltárul talán ez is. 

A római pénzeket oláh paraszt gyerköczök 
árulgatják. Egyik udvaron még a malacz is ró
mai kőedényből szürcsölte ebédjét, míg Téglás 
Gábor fel nem zavarta szakszerű élvezetéből — 
lefoglalván a kézi örlő-mozsárt a dévai múzeum
nak. A múlt emlékei után gyönyörködtünk a 
természet bájaiban. Szebb pontja kevés van szép 
Erdélyországnak, mint Malomnz vidéke s 
KÓlczvára, szemben a fenséges etyezáttal, a 
hová gr. Teleki György ur vitt Ri bennünket 
természetimádásra, vendégszerető kszép naláczi 
kastélyából, kétszeres élvezet olyan kellemes tár
saságban, mint a derék gróf uré, a kinél kedélye
sebb ember alig van Hunyadmegyében. 

Hátszeg vidék klasszikus földjéről a modern 
kor nagyszerű alkotását, a petrozsényi kőszén
bányákat néztük meg, a hol néhány év alatt 
8000 lelket számláló város-telep épült a havasok 
közötti magas fensíkon. Átsétáltunk a vadregé
nyes Szurdok-'zoroson a rohanó Zsil s meredek 
sziklafalak között Kis-Oláhországba, majd hogy 
még egyszer együttvéve lássuk az egész tündér
világot, felhágtunk a Bárány (Páring) havas 
tetejére, a honnan a szem ellát Oláhországba az 
Al-Dunáig, északra a körösbányai hegyekig, s 
maga alatt látja az egész Hunyadmegyét, Re-
tyezátostul. 

Valóban szebb országrész kevés van e szép ha
zában, mint Hunyadniegye; csak egyet kívá
nunk még, hogy megérjen : legyen egészen ma
gyarrá ! SZÁDECZKY LAJOS. 

A HARANG. 
(Folytatás.) 

A halál- vagy lélekharang használatára a 
legrégibb időkig vissza lehet menni és annak 
nyomait megtalálni. A haldokló a hivők imájá
nak azon különös hangja által szerencsés ha
lált, boldog véget és túlvilági jót akar magának 
biztosítani. A harang szomorú hangja azt hirdeti 
tehát, hogy egy keresztény testvér haldoklik, vo
naglik, a végső perczeket éli, vagy talán már 
épen öröklétre szenderült s az igazak álmát 
aluszsza. 

Meghúzzák aztán a gyász-harangokat a teme
tés nagyobb ünnepélyességére. Milyen szépen 
mondja Petőfi,: 

Jaj, be bús ez a harangszó ! 
Neked harangoznak, 

Kedves, hervadt rózsaszála 
Tizenöt tavasznak ? 

Vagy a mint Schiller mondja: 
A toronyba' 
Tompa hang, 
Mélyen kong a 
Sírharang. 
Gyász-ütési komoran kísérik 
Földi vándort, vég-után, a sírig.» 

Igazi humánus czélja van a Szent-Bernát
hegyen lakó barátok harangjának, a melyik erős 
hózivatar alkalmával megszólal s figyelmezteti 
az esetleg eltévedt utazókat a vendégszerető ház
hoz vezető útra . 

Az örömöt hirdető harangozásokról sem hall
gathatunk i t t ; megtisztelő ünnepi harangszó 
üdvözli a fejedelmeknek a birodalom városaiba 
való bevonulását. A harangoknak ez a használata 
is igen régi. 

Es még egy harangról kell mégemlékeznünk, 
a melyiknek hangját csak ritkán lehet hallani s 
bár soha meg ne szólalna! Ha ez szól, akkor egy 
szegény bűnösnek kesereg, midőn nehéz és utolsó 
útján a bitófához vánszorog megtörve, magába 
szállva és a jóságos Istenhez fohászkodva. Ez a 

bűnösök harangja. Ez Muller W-nék «Der Glo-
ckenguss zu Breslau» czimü költeményére em
lékeztet bennünket. Egy hires harangöntő épen 
az öntéshez akar fogni; de egy pillanatra eltá
vozik, hogy egy hajtókával erőt merítsen az ön
téshez s inasára bízza a tűzre való felügyeletet; 
megmondja neki, hogy a halál fia, ha az öntő
pest csapjához mer nyúlni. Azonban az inas nem 
állhat ellen a kísértésnek s a megolvadt harang
fém a mintába tódul. A gyerek rémségesen meg
ijed és mesteréhez szalad hibáját bevallandó. Ez 
pedig kétségbeesett dühében kést döf a fiu^ szi
vébe s félőrülten rohan az öntőpesthez. És a 
harang minden Inba nélkül kerül elő amintábóL 
Ekkor maga jelentkezik a törvényszéknél s ha
lálra ítélik. Megtörve, utolsó kegyként azt kéri, 
hogy ezt a harangot húzzák meg, ha a vesztő
helyre meg}'. S a mester, midőn a harangok e 
királyának, az általa öntött Magdalena-harang-
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nak hangját meghallja, fejét megadva nyújtja a 
hóhérnak. * 

Eddig a harangot az egyház szolgálatában lát
tuk ; lett légyen az isteni tiszteletre vagy er
kölcsi czélokra használva; mert a fejedelem 
ünnepélyes bevonulásakor való harangozás is 
homagiumnak tekinthető, a melylyel az a vallás 
világi védőjének áldoz; a mint az egyháznak 
elég oka van a nép győzelmét megünnepelni és 
a győzedelmesen hazatérő sereget éltető éljen-

L kiáltásokba harangzugást vegyíteni. 
Azonban a templomtornyok harangjai a fen

tebbi eszményi czélokon kívül gyakran anyagi, 
profán czélokra is használtatnak. így például, 
ha a harang óraütésre is szolgál, gyakran kér
dezik, ha tudni akarják, mily későn van, hogy 
«hányat ütött a harang ?» Petőfi is kezdte ver
seit a harangra való ily értelmű vonatkozással. 
Például : 

A toronyban delet harangoznak, 
A fejem tetejére süt a nap. 

A harang különben a magyar köznépnek a 
napon kívül egyedüli irányadója; midőn a nap, 
hold és csillagok nem láthatók, a bizonyos órák
ban meg-megszólaló harang az útbaigazítója. 
Nem csak imára hívja őt, hanem a déli harang
szó az ebédre, az esteli «takarodó» a lefekvésre 
s a vidéki városban és faluban azon túl már 
minden nyugodt s feltűnő, ha valaki még bo-

I lyong, mint Petőfi egyik versét kezdi • 

Rég elhúzták az esteli 
Harangot, 

Ki az, a ki mostan is még 
Barangol ? 

De a munkára is hív a harang, ha a "boly
gót", a hajnali harangot elhúzták. 

Egy másik, ma már túlhaladott álláspont azon 
balhiedelemből származó, még most is — felvilá-

! gosodott korunk szégyenére — meglevő eljá
rás, hogy zivatarok alkalmával harangoztak és 
harangoznak. A harang megszólalásának erede
tileg a zivatar elhárításáért való imára kellett 
volna a hívőket hívni; azonban ezt a czélt elfe-

i ledték s azt hitték, hogy a harang kongásával a 
: zivatart elhajtják. Ezért van sok régi haran-
| gon ez a fölirás, a mit Schiller is mottóul vá-
\ lasztott «Harang» czimü költeményéhez: «Vi-
! vos voco, mortuos plango, fulgura frango». 

A sváb közmondás is, hogy: «Katharina und 
Susein treiben die Wetter über den Rhein» 
(«A Katharina és Susein harang a zivatart 
átüzik a Rajnán a), ezt igazolja. Az pedig 
nem mutat keresztény felebaráti szeretetre, 
hogy saját házunkról ós mezőnkről a szomszéd 
fejére akarjuk hárítani a veszedelmet. A nép pe
dig így fogja fel a dolgot. Tornán van például 
egy, a diszitmények és minuskulák idomából 
ítélve 15-ik századbeli mély hangú harang, mely 
iránt a nep különös kegyelettel viseltetik s mint 
égiháború és éjgeső biztos elűzöjét nagyban tisz
teli. (Myskovszky Viktor, «Archasol. Közlm.» 
1871.) Á tudomány egyátalában nem ismer 
semmiféle indokot arra nézve, hogy a hangzás, 
a levegő rezgése, mely a harangozás által létre
jön, a zivatarfelhők képződésére vagy hiányára 
befolyással volna és így a harangozás a zivatar 
vagy jégverés pusztításai ellen oltalmazna. Mint
hogy pedig tudjuk azt, hogy a villám a magas 
tárgyakba és különösen a tornyokba könnyen 
belecsaphat, — világos, hogy az a ki zivatar 
alkalmával a toronyba megy harangozni, nagy 
veszélynek lehet kitéve. 

Ugy látszik, hogy a hajózás szolgálatában oly 
fontos szerepet játszó világító tornyok berende
zésére is a harang adta az első eszmét. A bell-
rock-i sziklán, Skóczia keleti tengerpartján, a 
barátok egy harangtornyot építettek és mindig 
harangoztak, hogy a hajósokat az ár által elfe
dett sziklarepedésektől megóvják. Különben né
mely világító toronyban még most is használják 
a messzehangzó harangszót a jelző fény mellett. 

Kétségbeejtően, a gyenge idegzetüekre elájító-
lag hatóan kong a torony harangja, ha tüzet 
jelez. Sokan voltak már kis városokban és fal
vakban ily tűzvésznek tanúi, midőn Schiller 
szerint 

Ment, menekszik, futva — minden ! 
Éj világol nappal — színben. 

Az emberek elvesztik a fejüket, a mentő inté
zetek munkájukban fel vannak tartóztatva, a 
zsindelyes és nádas fedelek, a telt csűrök bő táp
láló anyagot njjujtanak a felbőszült és felszaba
dult elemnek. És a tűzjelző harang további vészt 
sejtőleg bug bele a zűrzavarba és lármába, míg 
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végre a lángok a templomot és tornyot nyaldos
sák, maga a harang is leszakad és elnémul. 
A harangozok azt szokták mondani, hogy a ha
rangok ily esetben, mielőtt örökre elnémulná
nak, csodálatosan megható, panaszos hangokat 
adnak. 

De még más elvadult elemnek is segédkezet 
nyújt a harang akarata ellenére és legtöbb-
nyíre áldás nélkül, tudniillik a lázadásnak, a 
szent jogában megsértett népnek. 

Jaj, hogyha tözanyag halomra 
Gyűl a nagy város talaján ! 
A nép, széttört lánczán tiporva, 
Irtóztatón segít magán. 
A harang kötelét dühöngve 
Rángatja a vad lázadás, 
S mely béke-hangra volt csak öntve : 
Most hangja vészre jeladás. 

Már 1004-ben így hívták össze Wischehrad ha
rangjai a polgárokat, hogy Prága városát megtá
madják. V-ik Károly Gentben a lázadás elnyo
mása után azon harang megsemmisitésót kívánta, 
a melyik a lázadókat a támadásra bátorította. Az 
1572. augusztus 24-én kezdődött borzasztó párisi 
vérnászra is egy harang adta meg a jelt, oly ha
rang, a mely előbb kora reggel még isteni tiszte
letre hívogatott s most öldöklésre és vérengzésre 
kellett bátorítania. 

A «borharang» (Francziaországban már 1291 -
ben) a korcsmárosoknak a rendőri órát jelezte. 
Angolországban a naponkénti esteli harangozás 
azt jelentette, hogy a világosságot és tüzet ki kell 
oltani, az éjjeli tűzveszélynek elejét veendők. 
Ily figyelmeztetés még ma is hangzik éjjelenkint 
a szepesi városokban s más vidékeken is a to
ronyból. A Hanza-városok (német szövetséges 

! városok) törvénye szerint, ha valamely kereskedő 
! fizetésképtelenné vált és megbukott, a nszégyen-

harangot» húzták meg. 
A hangművészet és zene is igyekezett fel

használni a harangokat saját czeljaira. Láttuk 
! fentebb már azt, hogy a harangőntő bizonyos 

hangot adhat a harangnak. Ha több harangot a ze-
nészeti skála szerint állítanak össze, akkor azok-

I nak szabatos ütése által dallamot lehet előállí
tani, játszani. Ilyen kísérleteket először a kolos-

| torokban tettek; de régebben vándorló, a müvé-
| szetben jártas társaságok is játszottak egyes 
! tornyokban, a melyekben összhangzó harangok 
i voltak. Oly mechanikai szerkezetnek a feltalálása, 
; a mely az emberi kezet helyettesítette, Németal-
| föld érdeme, a hol 1487-ben rendezték be az első 

harangjátékot. A mechanikai szerkezet vagy bil
lentyűzethez hasonló volt, a melyen a gyakorlott 
harangmüvész mint a zongorán játszott, vagy 
óramű vagy villamgép által volt hajtva. Hollan
diában van a legtöbb harangjáték s e harangjá
tékok vagy megelőzik az óraütést, vagy azután 
következnek. Bármily meglepők és kellemesek 

: is e harangjátékok az idegenre nézve, mégis 
! unalmasak és idegfeszítők, ha azokat minden 

órában hallanunk kell. Hires harangjáték-készitő 
volt a 17-ik században Lotharingiában Hermony 

i Ferencz, a kitől Zütphenben 1645 óta van egy 
| 26 harangból álló játék, mely harangok közül a 

legnagyobb 40 mázsás. Az utrechti Jakab-temp
lom tornyában, az amsterdami tözsdecsarnok-

! ban, Belgiumnak Brüsszel, Löwen és Brügge 
; városaiban, Németország több városában, Prágá-
• ban, Danzigban vannak harangjátékok. Hazánk

ban is voltak ilyenek, de azok most már leg
nagyobb részt elromoltak és mellőztetnek. 

A harangjátékokhoz hasonlók a harmonika 
I üvegharangjai s némileg azok a csengők és per

gők, a milyeket nálunk a lovak, ökrök stb. nya-
i kába akasztanak, melyeknél csak igen ritkán 

található fel az összhangzatos dallam. Ide tar
toznak a csengős-bongós és csörgős szerszámok, 
a melyeket különösen szánkázásnál használnak; 

> ezeknek egyszersmind gyakorlati czéljuk is van, 
mert a gyalogos járó-kelőket figyelmeztetik, a 

, szánka különben minden nagyobb zaj nélkül 
I sikamolna tovább a havon. I t t kell megemlé

keznünk arról a harangjátókról is, a mely régeb
ben a török katonazenénél a dobosokat szokta 
kisérni. 

(Vége köy.) RÁCZ SÁNDOR. 

EGYVELEG. 
* Beethoven hamvai. A nagy zeneköltő hűlt 

hamvai az egyik régi bécsi temetőben nyugszanak, a 
honnan mostanában a porladó csontokat föl kell 
i-zedni s átvinni egy uj temetőbe. Ez alkalommal uj, 

I pompás síremléket is állítanak a szonáták és szinfo-
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Veress Ferencz fényképe után. 
MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLETÉSI HÁZA KOLOZSVÁRTT. 

niák örök életű mesterének sírja fölé. Mint most 
Bécsből irják. az exhumálás s a síremlék leleplezése 
nem mint eleinte tervezve volt, most októberben, 
hanem csak a jövő év májusában fog végbemenni. 

Rettenetes hőség uralkodott a jelen nyárban 
az Egyesült-Államokban. Júniusban azonban egyút
tal sok esőzés volt. Tizenöt év óta nem volt egy 
hónapban sem oly nagy az átlagos meleg, mint jú
liusban. Filadelnában s a keleti partokon a forróság 
sok betegséget idézett elő, különösen a gyerme
keknél. 

A tigris nagyobb és erősebb állat az orosz
lánnál. Leginkább áll ez az indiai tigrisről, mely a 
macska-fajoklegkiválóbb állatja. A tigris átlagos hossza 
9—12 láb, de itt a 15 láb hosszúságú sem nagy ritka
ság s akadtak 18 láb hosszúságúakra is, mig a leg
nagyobb oroszlány, melyet eddig megmértek, 13 láb 
hosszú volt s a kinőtt afrikai himoroszlány átlag 10 
láb hosszú s vállmagassága 3 láb 8 hüvelyk. Az orosz
lány ereje az első testtagoknál 69.9, a hátsóknál 
65.9 százalékot tesz a tigris erejéhez képest. Öt em
ber alig képes egy erős oroszlányt lefogni, de a tigris 
lefogására kilencz ember szükséges. 

* Hamisított képek. Levin Tivadar karlsruhei 
tanár és hires műkritikus közelebb kimutatta, hogy 
a frankfurti Nadel-féle tekintélyes képtárban levő 

141 németalföldi kép 
közül nem kevesebb 
mint 61 hamisított, vagy 
legalább aláírásuk és jel
zésük hamis. 

* A szárazföldi táv
író - huzalok hoszsza 
most, feltalálásuk 50-ik 
évfordulóján, 900,000 
kilométer s a sodronvoké 
1.540,000. Ez utóbbi 
hosszaság oly nagy, hogy 
vele harmincznyolezszor körül lehetne keríteni a föl
det s elegendő volna, hogy belőle két teljes távíró
vonalat készítsenek, mely a földet a holddal össze
kösse. A jelenleg létező táviró-oszlopok száma meg
haladja már a 14 milliót. 

* Gőzerő a tengeren. Öt-hat évvel ezelőtt még 
rendkívüli, volt az oly gőzhajó, melynek 5000 lóereje 
volt, ma 10—15,000 lóerejű gőzösök járnak a tenge
ren óránkint 19—22 tengeri mérföldet hagyva hátra, 
sőt a hadi gőzösöknél még nagyobb gépeket is hasz
nálnak. A két óriási olasz gőzös közül a Re Umberto 
19,500, a Sicilia 22,800 lóerővel bir. Ez utóbbin 90 
gőzgéphenger van, melyek egyesítve 7 méter átmé
rőjű hengert tennének, tehát 37 négyszögméter felü-

Császár fényképe után raji. Háry Gyula. 
A BÁNFFY-HÁZ KOLOZSVÁRTT, A KIRÁLY LAKÁSA SZEPT. 22. ÉS 23-IKÁN. 

letet, melyre a 10 légköri erővel nyomuló gőz közel 
4 millió kilogrammnyi toló erőt gyakorol. A gőzerő 
alkalmazásának a fokozása főkép az által lett lehe
tővé, hogy most a gőzgépek tökéletesebb szerkezeté
nél fogva egy lóerőre óránkint 0-7 kilogramm szén 
elegendő, csaknem egy harmada annak, a mi előbb 
szükséges volt. 

* Két és fél millió patkány van körülbelől Paris
ban egy egészségügyi hivatalnok számítása szerint. 
A múlt évben a vágóhidakon s piaezokon 1.720,000 
darabot öldöstek meg. 
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A CSÁKTORNYAI RÉGI VÁR. 

CSÁKTORNYA. 
A haza és király iránti hűség mintaképének, a 

Zrínyiek nemzetségének ösi széke az; a hol kö
zelebb a hadgyakorlatok alatt, a király megfor
dult. Emlékezteié-e valaki, hogy itt, a ma már 
csak düledékeiben álló várkastély volt az, a hol 
a szigetvári hős unokája, Zrínyi a költő élt, őrt 
állva a betörő ozmán ellen hősi kardjával, s dia
dalmasan védve Európa keleti kapuját, a nyu
galom óráiban pedig áldozva a múzsáknak olyan 
áldozattal, a minőt kevés nemzet hősei tudtak 
bemutatni azon az oltáron . . . 

Bedekovics pálosrendü szerzetes 1752-ben egy 
könyvet adott ki latin nyelven sz. Jeromosról, a 
ki Muraköz szülötte vala. E könyvébén megem
lékezik Csáktornyáról is s azt írja, hogy már a 
rómaiak idejében is fönnállt, a mikor Aquama 
volt a neve, a mint ezt Larius és Schöngelb 
munkái is bizonyítják. Ez elnevezés mellett szól 
Csáktornya fekvése is, mert két víz között feküd
vén, megillette a vizes, mocsáros hely neve. 

Valószínűnek tartják, hogy itt az időben pra?-
fektura volt. Erre mutat a csáktornyai vár falába 
beillesztett s most is látható sírkő, melyet a hagyo
mány szerint akkor találtak meg, a midőn Zrínyi 
Miklós a vár alapját ásatta. A kövön a következő 
fölirás olvasható: 
P. ANTONIUS CLA. FAVORIS L. F. AN. XXV. 
CLAUDIA T. F. DACUMENA AN. XXXXV. FAVEN-

CIA ERES FACI CUKA. 

s egy szerzetes 1750-ben a következőleg magya
rázta meg: Publius Antonius, Claudii Favoris 
Lucii Filius, Anno 25.Claudia Titi filia Dacumena 
Anno 45. Favencia heres faciundum curavit. 

Ugyancsak a hagyomány szerint a vár mai 
helyén egy magas és széles torony állt több eme
lettel, mely sánczczal és vízzel volt ellátva. 

IV. Béla király 126G-ban Muraköz urát, Csák 
Dömötört Szlavónia bánjává tette s Timonius 
Bumanius vélekedése szerint ez volt ki a 
csáktornyai várat a római alapokon fölépíttette. 
Utóbb Laczk István Erdély vajdája, majd a Czil-
leyek, aztán az Ernuszt de Hampe grófok voltak 
a vár birtokosai, a kik a vár mellé valószínűleg 
más lakásokat is építettek. 

1554-ben Zrínyi Miklós lön Muraköz ura s ő 
a várat rangjához és nagy míveltségéhez méltó 
módon építette újjá, több csinos helyiségre osz
totta föl, lerombolt régi tornyát újra fölemeltette 
s az egész várat sánczokkal és falakkal vette kö
rül, különösen az egyik kapunál állítva egy ha
talmas védfalat, a mely csak két hidon volt meg
közelíthető. 

Ugyanekkor nagyszerű fegyvertárt is rendezett 
be itten, a melyet mindennemű fegyverrel ellá
tót. Ekkor élte virágkorát a vár, mely oly neve
zetes volt abban az időben, hogy Grass Fr. Ma
gyarországról irt müvében azt mondja róla: Ki
tűnik a csáktornyai vár, mely sem élelemben, 
sem a kutyákat (értsd: pogányokat) visszatartó 
vízben nem szűkölködik. 

Zrínyi Miklós a vár főkapuja fölé emelt nagy
szerű tornyot 1562-ben bádoggal födette s órával 
látta el. Tollius Jakab barátjához Witzen Mik
lóshoz irt egyik levelében, melynek egy töredéke 
fönmaradt Ausonius jegyzeteiben, a következőleg 
irja le a vár azonkori állapotát: 

«A csáktornyai vár igen fényes és téres, a tö
rökök ellen nagyszerű sánczokkal van körülvéve 
s majdnem az egész várat víz veszi körül. Az 
egyik része, a mely a város felé néz, erős védfal-
lal bir. Csodálkozom, hogy a sok vad nép ostrom
lása előtt az épület fennmaradhatott. A vár be
járata előtt török fegyverek vannak kiaggatva; 
ezen fegyverek többnyire aranynyal és ezüsttel 

vannak kiverve és drágakövekkel díszítve. A be
járás felett látható egy vérrel befecskendezett 
zászló, a mely a törököktől vétetett eL A várban 
gazdag könyvtár is van, a melyben a következő 
nevezetesebb műveket láttam: «Nagy Sándor 
aranyba és érezbe kötve, továbbá Vitelius, Ovi
dius, Horatius, Pescennius s a t. müveit. A könyv
tárban láthatók hires kuályok és férfiak arczké-
pei. Ugyanott megmutatták nekem még Luther 
Márton es felesége arczképeit is. Megnéztem a 
grófi kertet is, a melynek szépségét szóval kife
jezni nem lehet. Következtethetsz szépségére, ha 
Alcinous kertjét magad elé képzeled.* 

A várnak az az alakja Zrínyi Péter, János és 
Ádám alatt is megmaradt, drága műtárgyai kö
zül azonban sokat tulajdonított el a fiskus, me
lyek aztán Bécsbe szállíttattak. 

A vár később, a kuruezháboruk idején némileg 
szenvedett, régi fényét azonban még egyideig 
teljesen nem vesztette el. 

Később, mint Bedekovics mondja Natale Solu-
matran a vár minden ékességétől megfosztatott, 
de mint erősség továbbra is föntartatott. A «nagy 
palotai), mely az udvari nép, s a «kis palota*, 
melyben a Zrínyi család étkezett, a könyvtár, az 
auctuarium, a fegyvertár, a termek hosszú sora 
a katonák és cselédek lakásaivá lettek, a kert el
pusztult, a drága török fegyverek eltűntek, az 
uri kastély kaszárnyává lett. 

Midőn 1720-ba Muraköz gróf Althan Mihály 
Jánosnak s nejének, Pygnatelli - Belriguardo 
Marianna herczegnőnek adományoztatott, ezek 
Csáktornyát választák uradalmuk székhelyéül, 
kijavítását elrendelték, a várát két emeletre épí
tették, uradalmi lakásokkal vették körül a helyi
ségeket, annyira kicsinosították, hogy királyok 
befogadására is méltónak ismertetett. 

Különösen a vár előcsarnokának falán volt egy 
nevezetes fresko-kép, mely allegóriái alakban 
Eugén syavojai herczeget, Bellonát (állítólag 
magát a szépségéről nagyhírű Marianna herczeg-
nőt) és Hl. Károly királyt tűntette föl, a mint a 
francziák és gonosz szellemek elleni harezokban 
győzedelmeskednek. 

A vár szépségét nagyban emelték a szép es 
széles lépcsők, melyek a felső emeletekre vezet
tek s kemény kőből készültek. A belső kapu fö
lött álló torony leromboltatott s előbbi alakjá
ban, az órával együtt a külső kapu fölé állít
tatott. 

Szóval az egész ismét uri kastélylyá alakult, 
négyszög alakra, magas termekkel építve s a 
Zrínyi-, Althan- és Pygnatelli-czimerekkel dí
szítve. 

I A kastély ez új alakban nemcsak a család 
kényelmének felelt meg, s adott lakhelyet az 
uradalmi tisztségnek, hanem alkalmassá lett egy 
sereg vendég befogadására is, központjává válván 
ez által az egész vidéknek. A küldísznek meg
felelt a belső felszerelés is, gazdag bútorzatával, 
képeivel, falfestményeivel, pazar fényű oratóriu
mával. Csak a kert maradt elhanyagolva, s a. 
külső kőfalak, a négy szeglet-bástya nem javít
tattak rendszeresen : úgyis megszűnt már erőd 
lenni. Azonban a hang, a szellem, mely benne 
uralkodott, már nem volt magyar, az uradalmi 
birtokosok kezdették ritkábban látogatni, s az 
elhanyagoltság nyoma mind láthatóbbá lett. 
Végre képei, műkincsei, bútorai eltűntek, a 
Zrínyi-név varázsa engedett a hasznosság elvé
nek, bástyái és kőfalai nagy részét lebontották, 
hogy — köveiből ezukorgyárt emeljenek. Alig egy-
kettő maradt meg a bástyákból, s alig fele a kő
falaknak. A belső négyszög épület — a Zrínyi-
Althan palota — egy része gyárhelyiséggé válto
zott, más részében hivatalok helyeztettek el, a 
megmaradt bástyák és kazamaták börtönökké 
alakultak. 

Csak egy pár czímer, egy régi felirat: (Bene-
dica Domine Domum istam et omnes habitantes 
in eo 1569) a Zrínyi- s a Pignatelli-kápolnák 
romjai, sz. Jeromos porlepte képe, egy pár csúcs
íves ablak s ez sem egészen tiszta góth stylban, 
Malikóczynak 1603-ból való s másunnan ide 
hozott most pedig a zala-ujvári parkban látható 
féldombormű síremléke — mind az, mi a régi 
kastélyt hirdeti. Egy terem, egy szoba nincs fen-
tartva a birtokosnak — egy családi kép nincs az 
ősök közül. Az I. Zrínyi Miklósnak, a szigeti 
hősnők kitűnő képe s másik két arczkép, mely 
Pignatelli Mariannának gyönyörű vonásait és 

E J U B K H Á N , AZ AFGHÁN TRÓNKÖVETELŐ. 



630 VASÁBNAPI UJSÁG. 38. SZÁM. lSb7. XXXIV. ÉVFOLYAM 

férjét ábrázolják, s ma szintén a zalaujvári izlés-
teljes kastély családi képei közt őriztetnek, való
színűleg innen kerültek oda. 

AZ EXETERI SZÍNHÁZ PUSZTULÁSA. 
Néhány évvel ezelőtt, midőn a bécsi Kingszin-

ház pusztulása az egész művelt világban oly nagy 
rémületet okozott, az angol lapok büszkén hi
vatkoztak arra, hogy az Egyesült-országok szín
ház látogatói között 53 év óta egyetlen egy sem 
vesztette el életét ily katasztrófa következtében. 
'S valóban Anglia e tekintetben mintegy kivétel
nek látszott. Szinházégósek — fájdalom — ott 
is napirenden vannak, csak a legutóbbi idők
ben fordult elő a dublini és northamptoni szín
házak pusztulása, de a katasztrófák emberéletet 
nem igényeltek, összesen az oltás alatt halt meg 
vagy nyert súlyosabb sebet néhány egyén. 

A párisi víg opera ez évi május 25-én bekö
vetkezett katasztrófája után azonban Angliából 
érkezett egy uj nagy szerencsétlenség híre. Szept. 
5-én az exeteri királyi színház égett le, s az égés 
kétszáz ember halálát okozta. Ez a színház egé
szen uj épület volt. A volt exeteri színház 1885 
elején égett le, de szerencsére emberéi et veszélye 
nélkül; a jelenlegit a múlt évben építette 
Phipps, a legismertebb színház építő s csak 
1886. okt. 13-án nyittatott meg. Az épület a vá
ros két nagy utczájának (Longbrook street és 
New Nogth Boád) összeszögelésénél nyilt helyen 
és igen előnyösen készült s az ujabb intézkedé
sek által követelt tüzrendőri szabályoknak is 
megfelelt. 

A tüz este 10 óra után 10 perczczel ütött ki 
a színpadon. Elliott Gilbert színtársulata ekkor 
premiert mutatott be, Sims népies drámáját 
«The Eomany liye». Mintegy 800 ember volt a 
a színházban, köztök 191a karzaton, s legkeve
sebben a páholyokban s erkélyekben. A színpa
don csak egy színész volt, Mottillot, ki magán
jelenetét adta elő, midőn egy függöny hulott le 
csaknem egyenesen reá. Mind a színész, mind 
a közönség teljesen véletlennek tartották ezt s 
meg nevettek is az eseten. Csaknem egyidejűleg 
azonban a felhangzott a tüzilárma, s erre végte
len nagy zavar támadt. A páholyok és erkélyek 
közönsége igen könnyen és baj nélkül menekül
hetett ki. Földszinten már nagyobb volt a tolon
gás s többen megsérültek, de nagyob baj itt sem 
történt. Egyedül a felsőbb emeleteken levők 
forogtak veszélyben, bár, mint utólag kitűnt, 
ezek nagy része is fejevesztésének lett áldozata. 
Midőn az öt láb széles s karfával ellátott fo
lyosón lerontottak, egy fordulónál feldöntötték a 
jegyszedő kis fabódéját, s ez lezuhanva a lépcsőn, 
elzárta az utat. Néhányan ablakon át menekültek, 
de sokan valósággal a folyosón rekedtek s mint
egy húszan a szó szoros értelmében megégtek. 
Magok a színészek szerencsésen jártak. Buck-
stone rendező a tüz kiütése után elzárta a vasaj
tót, mely a baloldali páholyfolyosóra vezetett, 
minthogy a lángok már a folyosó felé terjedtek, 
s azt ajánlotta a színészeknek, hogy a színpad 
másik oldalán levő ajtón át meneküljenek, a mi 
csakugyan sikerült is. A zenészeknek nehezebb 
dolguk volt, mert nekik a színpad alatt hosszabb 
utón kellett menekülniök, de ez is sikerült s a 
színház alkalmazottjai közül tisztán csak két 
kulisszatoló veszett el, kiket a lángok valószínű
leg mindjárt a tűz kitörésekor megkaptak, ugy, 
hogy annyi idejök se volt, hogy a színpadra jut
hassanak. 

Az égés okát még most sem tudják, valószínű, 
hogy a gázláng kapott valamely könnyű szövet
hez. Tűzoltók és rendőrök hirtelen igen nagy 
számmal jelentek meg, víz is volt elég, a tűzol
tóság minden oldalról hozzáférhetett a színház
hoz, de a tűz oly gyorsan terjedt, hogy oltásra 
aüg lehetett gondolni. A megmenteiteket a kö
zelfekvő London-fogadó udvarára, vitték, s mind
azokat, a kiknél csak némi remény mutatkozott, 
hogy életben tarthatók, kórházakba szállították. 

Mindezen aránylag kedvező viszonyok között 
is, közel 200-an vesztették el életöket a tűzben, 
jeléül annak, hogy a szinházégéseknél s más 
nagy veszedelmeknél a legnagyobb szerencsét
lenséget mindenkora közrémület okozza, s ezen 
baj ellen nem lehet semmi óvóintézkedést felta
lálni. Százhatvanhat holttestet felismertek s 20-at 
temettek el egészben vagy egyes testrészeikben, 
kiknek személyazonossága nem volt megállapít
ható. A tűzveszély áldozatai családjainak részére 

legelőször Northcote, Exeter parlamenti képvise
lője, adott ezer forintot, s már a következő nap 
közadakozásból 4000 forint gyűlt össze. 

EJUB KHAN, AZ AFGHÁN TRÓNKÖVETELŐ. 
Evek óta elfogadott s általában elterjedt poli

tikai nézet, hogy a világ leghatalmasabb nem
zetei közül kettő : az oroszok és angolok Közép-
Ázsiában fogják megvívni azt a nagy harczot, 
mely talán nem a legvérengzőbb, de mindenesetre 
a legfontosabb harcz lesz azok között, melyeket 
megértünk. Mióta Oroszország kiépítette az óriási 
középázsiai vasutat, s birodalma szélétől Indiát, 
az angol világuralom szemefényét, már csak egy 
ország, Afghanisztán, választja el: a nagy háború 
kitörését is mindközelebbről várják, s még apró 
események is, ha ezzel összeköttetésben állanak, 
lázas izgatottságot keltenek fel a politikai világ
ban. S ez események sorozatában már régóta 
nem volt oly jelentékeny, mint az afghán trónkö
vetelő, Ejub khán megszökése Persiából. Napról
napra egymással ellenmondó vagy egészen bi
zonytalan táviratok érkeznek hozzánk ez ese
ményről, s a politikai világ lázas figyelemmel 
kiséri e szökevény herczeg lépteit, annak fordula
tától várva a békét vagy háborút nemcsak Afgha-
nisztánban, de egész Kelet-Ázsiában is. A köz
érdeklődésnek megfelelően közöljük most e 
nevezetessé vált férfiú arczképét, elmondva egyet-
mást, a miből szereplésének fontossága meg
érthető. 

Ejub khán Sir Ali, az elhunyt afghán emir fia 
s Jakub khán fivére. Midőn ez utóbb említett 
khán 1879-ben a trónról az angolok által leta
szíttatott, Ejub határozottan mint az angolok 
ellensége lépett fel s harczba vegyült az angolok 
által emirré tett unokatestvérével, Abdurrah-
mannal. Háborúja kezdetben sikert mutatott. 
1880 július 27-én Maivandnál megverte Burton 
angol tábornokot s ugyanez évben elfoglalta 
Kandahart is; de Boberts tábornok, ki Kabulból 
vonult ki ellene, szept. 1-én Mazránál nagy 
diadalt vivott ki fölötte, s Ejub, serege romjaival 
Afghanisztán éjszaknyugati részébe, Heratba 
vonult. Egy évig még fentartotta itt magát, de 
az alatt Abdurrahman uralkodását megszilárdí
totta s Ejubnak menekülnie kellett. A szomszéd 
Perzsiába menekült. 

Hat éven át élt itt az afghán trónkövetelő, 
félig-meddig mint az angolok foglya, mivel a 
persa sah az angol kormánytól rendes évdijat ka
pott, hogy felügyeljen reá. Ez idő alatt azonban 
Ejub folyvást élénk összeköttetésben állott az 
afghán ellenzékkel, melynek tagjai közül sokan 
látogatták meg, nem különben a turkesztáni 
orosz hatóságokkal. Most már talán elérkezett
nek látta az időt, hogy nyíltan is fellépjen s 
ezért aug. 14-én nagy titokban elhagyta Tehe
ránt s az afghán határra utazott. Az angolok 
100,000 forintot tűztek ki fejére; de a perzsák 
csak 21-én kezdték meg üldözését s így Ejub el
juthatott Herátba. Egyelőre ugyan a forradalom 
Abdurrahnian ellen még nincs annyira élőké- | 
szítve, hogy a trónkövetelő gyors sikert vívhatott 
volna ki; de nem lehetetlen, hogy az orosz, ki- j 
nék tudtával s bele-egyezésével"' történt a szökés j 
is, segítségére kél, s ez esetben a háború nem a i 
két unokatestvér, hanem Anglia és Oroszország | 
között fejlik ki. Nem csoda tehát, ha ezt az ese- I 
ményt minden politikus oly fontosnak tekinti. | 

AZ ARANY LEGRÉGIBB BÁNYÁSZATÁRÓL. 

Még tudós körökben is annyira beleélték ma- ' 
gukat a skandináv régészek által forgalomba ' 

, hozott hármas művelődési kor emlegetésébe, 
j hogy a legutóbb, Pulszky Ferencz nemzeti mu- \ 
1 zeumi igazgató által, speczialiter saját leleteink 
: szem előtt tartásával megállapított rézkorszak 
1 érvényesülése is időbe és nehézségekbe kerül, 
i Pedig, a mint részletesebb kutatások alá veszi \ 

az ősrégészet az ókori népek ipartermékeit, 
történelmi adatait, rendre megdőlnek a puszta ; 

, feltevésekre alapított tételek, s mind bizonyo- j 
; sabbá válik, hogy India felől, hova Worsae, pusz- ; 
I tán az ónérczben gazdag Maiakká közelsége ; 
: miatt, a bronzipar székhelyét kijelöli: csak nagy ' 
I későre i épen nyugatról jutott annak ismereté

hez. Az ujabb időben Schliemann által Hissar-
I lik romjain, a költői Trójáén Kely foganatosított ; 
| ásatás is nyomós bizonyítékokat hozott e hármas ! 

| elmélet ellen napfényre, amennyiben a «homeri I 

város» (=leégett város) alatt eltemetett őskori 
rétegekben is arany ékszerekre akadt. Ha több 
ásvány-földtani óvatossággal, sőt khemiai elem
zésekkel foly tovább a vizsgálat: nem is szorul 
többé e tan ingatag volta erős bizonyítgatásra. 
De mert ezen a téren régészet és nyelvtudomány, 
geológia és khemia volnának hivatva a történe
lemmel kezet fogva összhangzólag feszegetni a 
megkövesedett nézetek szögletbástyáit, nincs mit 
csodálkoznunk azon, hogy a czél felé, ez ellenté
tes utón és irányban dolgozó munkások, nem 
egyidejűleg érkeznek s a mit metallurgiai geoló
giai alapon az egyik bebizonyitottnak nyilvánít, 
arról a másik hallani se akar. Nincs egyéb tehát, 
mint hogy kiki saját eszközeivel fogjon szerény 
munkához, s magunkról szólva, hogy épen ná
lunk az archeológusok kérjenek kölcsön a termé
szetbúvárok fegyverkészletéből s megfordítva 
a föld életének kutatói ne restelljék az archseolo-
gus ásóját is időnként kézbe ragadni. 

Jó magam is, erre a határmesgyére sodortattam 
magam, hol az archeológusoknak és természet
tudósoknak egyaránt szája ize szerint munkálni 
nem egészen könnyű dolog; de a honnan azért 
mind a két határba egyszerre áttekintve termé
szetszerűleg más meg más oldalról tűnnek elé a 
leletek, mint ha csupán az egyik, vagy másik ho
rizontra szorítkozik valaki. így a fémek korsza
kát se találjuk egy bizonyos tisztes távolságban 
az u. n. kőkorszak után. Feltűnő fénye, nagy sú
lya által igen régi időkben magára vonta 
már az arany az emberi nem figyelmét s 
könnyű megmunkálhatóságánál fogva a hiú
ság kielégítésére használták kezdettől fogva. 
Plinius ugyan átkos ásványnak nevezi, a meny
nyiben az emberi bírvágy és kapzsiság élesztőjét 
látja benne. De kérdésbe kell tennünk, vájjon 
nem épen ez indulatok szolgáltaták-e a társas
élet első rugóit s ezek nélkül ki tudja meddig 
maradnak elszigetelve az ókori népek egymástól ? 
A görög hősregekben szereplő aranygyapjú, his-
peridák almája, mind ezt jelképezik s utóbbit 
épen Hisj)aniában, a Guadalquivir völgyén keres
tük, hol az ibérek legügyesebb törzse, a torde-
tani már a phoenicziak előtt bányászkodott. Az 
argonauták hadjáratáról tisztába van hozva 
hogy éjszakon űzött aranymosási vállalatot kell 
alatta értenünk. Az aranykeresés és feldolgozás 
közben szerzett tekhnikai ügyesség, gyakorlat 
képesité az emberiséget nagyobb vállalatokra s 
nem egészen hihetlen, hogy helyenként a folyók 
görélyeibe vegyült vasat vagy a vassal társult 
rezet is ily módon tanulták megismerni. Egyip
tomban legalább határozott kőkort nem külön
böztetett meg senki, jóllehet bizonyos vallási te
endőkre, pld. a hullák bebalzsamozására, a zsige-
rek kiutasára még históriai korban is kőszerszá
mok valának rendelve. Csakhogy ugyanezek 
mellett ismét a legrégibb időktől kezdve arany 
és rézeszközöket is használtak, sőt a Böck által 
Kr. e. 5702-re, Lepsius számítása szerint pedig 
3892-re helyezett Menés nevű hatalmas uralkodó 
harmadik utóda építvén az első pyramisokat: 
ezek szerkezete és előállítása egyenesen a vas 
használatára utal bennünket. Diodor után a 
hatodik uralkodó neve is tudva van s ez: 
Myhmpes, vaskedvelőt jelentett s Gizeh pyra-
misának falképein a sarló használata is meg 
van örökítve. Históriai adatok szerint az egypto-
miak a legelső aranyat a folyók kavicsából, ho
mokjából mosták a sinai félsziget mellett s a 
bisorini sivatagban. Osirisnek tulajdoníták az 
arany felfedezését s Nubia ellen az első hódító 
hadjáratot is e miatt indították. Nubia épen any-
nyit jelent mint aranyország. Az idevaló bányák 
mívelési módját a beni hassani sírok s IV. Thot-
mes sírja tüntetek fel, mint Bosselini közli. A 
nubiai aranybányászat a negyedik dynastiától 
van historiailag igazolva. 

H. Bamses idejéből egész szabályszerű akna- és 
tárnamenetekböl álló bányarajz maradt a turini 
múzeum egyik papyrusán reánk. Ennek eredeti 
helyét Burton kapitány 1877-ben a Vörös-tenger 
keleti partján az akabai öbölben vélte feltalálni. 
Egyébként Hl. Bamses alatt is tudtak az akabai 
aranybányászatról, mint azt a Londonba szállí
tott «Cleopatra tűje» felirati vonatkozása tanú
sítja s ugyanonnan Bamses idejében egész hajó-
nyi réztermeket szállítottak az egyptomiak ma
guknak. 

Köztudomás szerint a Kr. ,e. 200-ban Egyip
tomban utazott Agatharchides után Diodor az 
akkori bányamivelésröl oly leírást adott, melyet 
az ó-kor aranybányászatának megítélésénél leg-
kimerítőbb forrásként szoktunk használni; de a 

38. SZÁM. 18OT. xxxív ÉVFOLYAM. VASÁENAPI UJSAG. 631 

pyramisok falképein az aranymosás miveletét, az 
olvasztást, lemezest s a forraszcsővel való eljárást 
is megtaláljuk, mint arról Champollion, vagy 
Lepsius atlasaiból bárki meggyőződhetik. Az 
egyiptomiak pénz gyanánt igen régi időkben fel
használhatták az aranyat, mert náluk pénz éa 
arany ép úgy synorum fogalomként szerepelt, 
mint később Ny.-Ázsiában az ezüst és pénz. De az 
aranv vagy a belőle alakított pénz értéke a haj-
dankorban mindenesetre a csere kereskedelem tár
gyai, a barmok után állapíttatott meg, mert a 
pyramisok ide vonatkozó falképein is kos, tulok
fejek alakjában találjuk meg a nehezéket. 

E mellett az aranymívesség is hihetetlen régi 
múlttal bir az egyiptomiaknál. III. Bamses sírjá
ban igen finom mívű arany kosárkás fülönfüg
gőre akadtak s a XH-ik dynastia sírjaiból mű
vészi karpereczek, fülönfüggők kerültek napvi
lágra. Mindez szükségessé tévé & forraszcső hasz
nálatát, mit a falképek csakugyan fel is tüntetnek, 
még pedig virág, levél, állatdiszítésü arany
vasakkal együtt. Ep oly ügyesek valának az ara
nyozásban, melyet lemezburkolatként alkalmaz
tak fém alapra, de fára, kőre, papírra is. Ked-
vencz lazur köfaragványaikat találjuk sokszor 
megaranyozva, mint azt a berlini múzeumnak 
ateuchuss sacerja is tanúsítja. 

Az ezüstöt később ismerték meg s fehér arany 
néven említették. Hieroglyphicus jele is arany tál
jához hasonlít, csakhogy jobbra három s felette 
egy kis kör látható. Minthogy Egyiptom nem 
rendelkezett ezüstbányákkal, a két nemes fém 
közt kezdetben értékkülönbség alig vala. Külön
ben ezt is karikába, huzal, sodrony vagy lemezkék 
alakjában, sokszor meg épen pitykék gyanánt 
hozták forgalomba. 

E nagy vonásokban összefoglalt vázlat oly 
korra vezeti vissza az aranyismeretet, midőn 
európaszerte a történelem előtti kor lehetett el
terjedve. Keleten a mívelődési phasisok gyorsab
ban váltogatták egymást s ott a réz is hihe
tetlen nagy időkre terjed vissza. így H. Bamses 
szobra alatt 14 lábnyi mélységből ástak ki egy 
rézlemezt, s 1837-ben a Cheops pyramisának 
lebontása közben egy koczkatömbből épenséggel 
egy vasdarab jött napfényre, mely mint a vas 
használatának legősibb bizonyítéka, a londoni 
múzeumban előkelő helyet foglal el. 

Mindezzel csak jelezni kívántuk ama nehézsé
geket, ínelyek a fémek történetében a kutató elé 
hárulnak. Azt is észrevehetjük pár adatból, hogy 
a fémek szerepe sokkal nagyobb kört igényel, 
mint a mekkorát a régészek többsége idáig ré
szükre juttatott. TÉGLÁS GÁBOR. 

A KIVÁNDORLÁSI SZÉDELGÉS. 
Mind nagyobb számmal vándorolnak — fáj

dalom ! — hazánkfiai is az éjszakamerikai Egye
sült-államokba. Az sem titok, hogy az ily kiván
dorlók igen jelentékeny része lelketlen üzérek és 
csalók áldozata. Nem is csoda. A sáskák és 
mezei egerek vándorlását mindenkor egész sereg 
rablómadár kiséri, az ivásról visszatérő*halakból 
százezreket fognak el ellenségei; igen természe
tes, hogy a nagyobb részt tudatlan, sőt együgyű 
kivándorlók tömege is egész sereg élelmes ame
rikai embernek ad alkalmat, hogy a különben 
elismerésre méltó buzgóságu new-yorki rendőrség 
éberségét kijátszva, felhasználja ezeknek tudat
lanságát. Különösen 1881 óta, midőn a kiván
dorlás oly nagy mérveket öltött, hogy naponkint 
10—20,000 ember érkezett New-Yorkba, az 
ily csalók is rendszeros üzleteket kezdenek csi
nálni s a kirándulási szédelgés ma már számos 
embernek rendes kenyérkeresete. 

A leggyakoribb üzlet a korcsmárosoké, ügy
nököké s pénzváltóké, kik annyira felhasználják 
a kivándorlók zömének együgyűséget, hogy van
nak egyszerű pinczérek, kik az így szerzett pénz
ből palotákat építenek s családjukat a legelőke
lőbb fürdőkbe küldhetik. Kissé merészebb, de 
rendesen sikerül az oly ügynökök eljárása, kik 
az angol nyelvben nem jártas vagy épen olvasni j 
sem tudó bevándorlóknak hamis vasúti- és gőz-
hajó-jegyeket adnak, s fegyházakból kiszabadult 
egyéneknek ügyvédül kiadása segítségével nem 
létező birtokokat árulnak, stb. 

Van a csalásnak egy külön neme is, melyet 
pár szóval kell ismertetnünk. 

A kikötő közelében egész sereg apró «pénz
váltó bank» létezik, a melyekbe «runner»-nek 
nevezett ügynökök csalják be az együgyű beván
dorlókat. Á pénzváltás alkalmával rendesen szóba 
kerül az is, hogy ily sok pénzt vinni messze 

nyugotra mily veszélyes, hogy mennyi sok a 
csaló és zsebmetsző. A jóakaró bankár ekkor 
azt tanácsolja az illetőknek, hogy tegyék pénzű
ket egy derekukra köthető övbe s csak annyit 
tartsanak maguknál, a mennyi az utazásra mul-
hatlanul szükséges. Mutatnak neki egy övet, a 
minőt "Amerikában minden utas hord»; mivel 
még az övet ingyen is felajánlják, az idegen na
gyon lekötelezve érzi magát s a mellékhelyiség
ben gyanútlanul köti fel az övet, észre sem vévén, 
hogy az alatt azt kicserélték egy másikkal, mely
ben aranyak helyett ólmok vannak. Mivel az 
övre az utazás közben nincs szükség, a szédelgést 
a szegény rászedettek rendesen csak már New-
Yorktól messze távolban veszik észre. Néha 
azonban megtörténik, hogy a csalást hamarább 
fölfedezik. Egy ily esetben az erélyes rendőr, 
mivel a panaszló a nagyon hasonló zugbankhá
zak közt az igazit egész biztosan nem ismerte 
fel, egyszerre három ily «intézettől') követelte 
vissza az elorzott 900 dollárt, abban a remény
ben, hogy a nem bűnös két czég tiltakozni fog. 
De másként történt. Mindezek a czégek siettek 
«az előttök érthetetlen tévedés* folytán náluk 
maradt 900 dollárt rögtön befizetni. 

Néha azonban még a törvény keze is tehetet
len a szédelgők ügyességével szemben. Egy len
gyel paraszt Detroitba utazva, a vasúton két 
csalóval került össze, kik látván, hogy a lengyel 
egy szót sem tud angolul, tele beszélték fejét, 
hogy a pénzváltásnál aligha meg nem csalták. A 
paraszt megmutatta nekik elrejtett erszényét. A 
csalók gondosan megvizsgálták a bankókat, egyes 
számokat feljegyeztek s azután vissza adták a 
pénzt, mely 600 dollárt tett ki. Egyik közelebbi 
állomásnál a két csaló lemaradt a vasútról, de 
csakhamar bejelentették az állomásfőnöknél, 
hogy 600 dollárjuk elveszett s egy ilyen s ilyen 
kinézésű lengyel bevándorlóra gyanakszanak. 
Távirati sürgetés után elfogták a lengyelt, elvet
ték tőle a számok által is reábizonyított«idegen» 
pénzt s még egy évi fogházra is el ítélték. Egy 
chicagói lengyel pap, ki a lapokból értesült hon
fitársa elitéltetéséről, utána járt a dolgoknak s a 
lengyel kiszabadult, de a két csalónak üthette 
bottal a nyomát. 

By körmönfont csalások mindennapiak az 
Egyesült-államokban s mind ennek daczára nincs 
hatalom, hogy a hirtelen meggazdagodással már 
annyira elterjedt hirek Európa népei közül éven
ként újból ezreket ne csábítanának ezen modern 
népvándorlási útra, mely annyi veszélylyel van 
összekötve. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Magyarország története angol nyelven. Jeles 

tudósunk, Vámbéry Ármin, angol nyelven megírta 
Magyarország történetét az angolok és amerikaiak 
számára, mely ily czím alatt jelent meg: Hungary in 
ancient, médiáéval and modern times». (Magyaror
szág a régi és ujabb időben.) Örvendhetünk, hogy 
Magyarország történetét épen egy magyar ember 
irta meg a nagy külföld számára, oly tudós, ki a 
mivelt világ előtt tekintélyes hírnévvel bir. A Put-
nam czég adta ki 60,000 példányban, már több hó
nap előtt. Népszerű modorban, a legújabb magyar 
történelmi kutatások felhasználásával ugyan, de 
mégis ugy készült, hogy a jól megirt könyvekhez 
szokott külföldi közönség teljes érdeklődését fölkeltse. 
Nem száraz tényeket, adatokat sorol elő, hanem az 
egyes fejezetekben teljesen önálló képet nyújt a ma
gyar nemzet ezer éves nagy politikai és művelődési 
tevékenységéről. Elénk előadásban vonulnak el az 
olvasó előtt a századok kiválóbb alakjai és eseményei. 
Különös figyelmet szentelt Vámbéry a legutóbbi há
rom századnak, a modern Magyarország megalkotá
sának s ama nagy férfiaknak, a kik nemzetünk újjá 
ébresztésében az irodalom és a politika mezején köz
reműködtek. Az amerikai és angol sajtó közelebb 
foglalkozott a művel, s ez ismertetésekből meggyő
ződhetünk, hogy Vámbéry hazafias szolgálatot telje
sített. Valószínű, hogy a munka franczia nyelven is 
megjelenik, habár a francziák számára Sayous Ede 
gondoskodott már Magyarország kimerítő történeté
ről, mely szintén jeles munka, azonban terjedelme
sebb Vámbéryénál. 

A «Times* pár nap előtt foglalkozott Vámbéry 
könyvével és azt a legérdekesebb, és legszingazda-
gabb uynemű művek közé sorozza. Majd igy folytatja: 
tVámbóry tanár angol olvasóit eddig kizárólag Kö

zép-Ázsia politikájával és földrajzával foglalkoztatta-
Minthogy azonban az angol közvélemény mindig' 
rokonszenvezett Magyarországgal és népével, csak 
üdvözölhetjük Vámbéryt, hogy uj tárgyat talált, 
mely nálunk aligha lesz kevésbbé vonzó, mint hazájá
ban. A magyarok az utóbbi 50 év alatt kifejtett küz
delmükben az alkotmányos szabadság kivívásáért, a 
sikert kizárólag saját kitartásuknak és buzgalmuknak 
köszönhették, de kedvezőtlen viszonyok alkalmával 
az angol jóakarat által buzdíttattak s az angolok 
tetszése által bátoríttattak. 

A Kossuth és Deák idejében kötött rokonszenvet a 
két nép között azóta politikai indokok megerősítet
ték és megszilárdították. Magyarország története 
méltó volt arra, hogy saját magáért is megbeszéljék. 
A római császárság napjaitól fogva egész a jelenig 
Magyarországért tán a legtöbb harcz folyt Európa 
összes országai közül s kevész ember lesz oly bátor 
állítani, hogy ez ország jövőben is nem lesz fontos 
harczok színhelye. Magyarországot, mint a Nemetal
földet, sohasem nevezték az európai kakasviadalok 
színhelyének, de már maga a határain belül folyta
tott harcz a félhold és kereszt közt oly történelmi 
fontossággal birt s annyi véres összeütközésre adott 
alkalmat, mint az összes belga hadjáratok együttvéve 
Ramiliestől Waterlooig.* 

A könyvvásárlás előmozdítására alakult bizott-
cág nyilt fölhívást intézett a hazai kaszinókhoz és 
olvasóközönséghez. Arra szólítja őket föl, hogy jö
vedelmek egy részét fordítsák könyvvásárlásra. A 
fölhívás rámutat sok vidéki kaszinó közös hibáira s 
megemlíti, hogy mintegy kétezer társas egylet közül 
alig ötszáznak van könyvtára, de az is nagyobbára 
selejtes művekből s az idegekre számított külföldi 
regényekből állítva össze. A bizottság arra kéri a 
kaszinókat, hogy jövőben fejleszszék könyvtáraikat 
rendszeresen s inkább kevesebb, de jó magyar köny
veket szerezzenek. Ne feledjék, hogy a társaskörök 
könyvtárainak nemzeti missziójuk van s hogy a leg
több nő, a jövő nemzedék nevelői, a kaszinók regé
nyeinek hatása szerint alkotja meg a társasélet han
gulatát. Ajánlja továbbá a bizottság ismeretterjesztő 
felolvasások tartását s népkönyvtárak szervezését. 
Végül kéri a kaszinók elnökségeit, hogy a nyilt leve
let közöljék a tagokkal, bocsássák vita alá s az ered
ményt irják meg az írók s művészek körének. A bi
zottság egyidejűleg hosszabb nyilt levelet küldött a 
vidéki lapok szerkesztőinek is. Az ügy támogatására 
kéri őket s kifogásait közli a vidéki sajtó nagy több
sége ellen, vázolva: mit kellene tenni. Mindkét föl
hívást a bizottság tiszteletbeli elnöke: Jókai Mór is 
aláirta. 

Az osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben bevezető kötetéből a 18-ik füzet hagyta el a saj
tót. Az osztrák-magyar monarchia alakulása törté
netének folytatását kapjuk benne Zeissberg Henrik
től és Acsádi Ignácz fordításában, n . Lipót és I. 
Ferencz korával foglalkozik a füzet tartalma, s képei 
is ez idők szereplőivel s egyes főbb eseménveivel 
ismertet meg, hiteles festmények után. Ilyenek II. 
Lipót arczképe, H. Lipót családja körében, b. Thugut 
Ferencz, Károly főherczeg, I. Ferencz, gróf Stadion, 
herczeg Metternich, herczeg Schwarzenberg Károly. 
a lipcsei győzelem. A füzet ára 30 kr, s a Bévai-
testvérek utján rendelhető meg. A nagy vállalatnak 
ez imár 44. füzete. • 

Arany János hátrahagyott Iratainak és Leve
lezéseinek, melyek Ráth Mór kiadásában jelennek 
meg, ismertetésére egy kis töredéket mutatóul mi is 
közöltünk lapunk miüt számában. Szükségesnek 
tartjuk megjegyezni, hogy kötelességünknek véltük, 
külön is megkérni a kiadót, hogy a közlést, a mely 
fölött a rendelkezési jog őt ületi. lapunk számára 
kivételesen hagyja jóvá, a mit ő előzékenyen meg is 
cselekedett, a miért is e helyen köszönetünket fejez
zük ki. 

A «Természettudományi Közlöny > szeptemberi 
füzetébe nagyobb dolgozatokat irtak: Szily Kál
mán tBégi magyar megfigyelésekről •, Szilasy Jakab 
«Az erjedésről*, dr. Weinek László «A Kongón» 
czímmel. Érdekesek a kisebb dolgozatok is. 

Előfizetési felhívások. Sziklay János, kitől már 
több kötet szépirodalmi dolgozat jelent meg (elbe
szélések, regények) nagyobb elbeszéléseiből két köte
tet rendez sajtó alá, melyek«Ábrándos évek» czímen 
októberben hagyják el a sajtót. A két kötet 25—30 
ívre fog terjedni s előfizetési ára 2 frt. Megrendelhető 
a szerzőnél, Budapest, magyar-utcza 28. sz. alatt. — 
• Kis pillangók" czímen pedig Somogyi János Kecs
kemétről költeményekre adott ki előfizetési felhívást: 
az ár 1 frt. 

Az Apolló zenei folyóirat változásokon ment ke
resztül. A zongorázóknak szánt nagyobb része meg
szűnik 8 ezentúl csak eddigi melléklapja, mely a kar
énekeket közölte, jelenik meg. Goll János szerkesztő 
azt tűzte ki feladatul, hogy a kargyűjteményekkel a 
dalárdáknak szolgáljon, melyek a német karokat 
könnyen kapván, a magyar dalt nem mindenütt mű
velik eléggé. így évenkint 18—29 magyar karhoz 
juthatnak, csekély árért. Előfizethetni egy évre (ve
zérkönyv és négy szólamra) 2 frt 50 krjával, vagy 
félévre 1 frt 20 krjával; csak a négyszólámra 2 frt, 
egyes szólamra 50 kr. 
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Jókai új drámája. Heves hírlapi felszólásokra 
adott alkalmat gr. Keglevicb István intendáns azon 
intézkedése, hogy Jókainak a nemzeti színház dráma-
biráló bizottsága által előadásra elfogadott új drámá
ját («Keresd a szived •) nem akarta előadni. A lapok 
közölték az intendánsnak Jókaihoz intézett levelét 
is, melyben tudatja vele, hogy a darabot nem adhatja 
elő a nemzeti színházban. Ebben ezt irta többek 
közt: 

• Nem tartom korszerűnek az osztrák-magyar vi
szályoknak szinrehozatalát, a meddig egy, tünteté
sekre mindig kész generáczió él és a meddig ugyanaz 
uralkodik, a kinek parancsára történtek ama dolgok. 
Nem óhajtanék soha azon helyzetbe jönni, hogy 
kénytelen legyek a királyt, — ha véletlen egyszer 
kedve lenne a nemzetibe menni, — megkérni, hogy 
ne tegye.» 

A darabot tehát az intendáns politikai okokból 
nem találta előadhatónak, mert annak egy pár jele
nete a szabadságharczra vonatkozik. A sajtó tiltako
zott az olyan felfogás ellen, hogy a szabadságharcz 
emlékének költői ápolása és dicsőítése helyet ne 
találhasson a nemzeti színházban. Az ügy egész he
vességgel fejlődött napi kérdéssé, s az intendáns na
pokig a legélesebb támadásoknak volt 
kitéve. Az egyetemi ifjúság tüntetésre 
készült. Kolozsvárit, hol épen e napok 
alatt adták elő a költő «Szigetvári vér
tanuk* czímű drámáját, a színházban 
az egész közönség zajosan tüntetett, 
perczekig éljenezve a nagy költőt. 
Végre e hó 12-dikén bekövetkezett a 
csilapító fordulat. Gr. Keglevich inten
dáns elrendelte a darab szinrehozata
lát, mely deczemberben fog előadásra 
kerülni. 

A nemzeti színház jubiláris elő
adásain Jókai alkalmi müvében, a 
népszínház személyzete is képviselve 
lesz. Ama jelenésben ugyanis, melyben 
a régi nemzeti színház repertoire-já-
nak jelen négyfelé válásáról van szó, a 
nemzeti színház és opera csoportjai 
mellett helyet kap a népszínház is. 
A népszínmű, néma képletében Blaha 
Lujza asszony («Felhő Klári»), Szath-
máry (Gonosz bakter) és Vidor (Kósza 
Gyurka;) az operettében Pálmai Ilka 
asszony (Kék hegyek tündére), Németh 
(Zsupán) és Szilágyi iMikádó) vesz
nek részt. Ugyanily jellemzetes cso
portozatban fog feltűnni a dráma és 
az opera. 

Az operaszínháznak most érdekes 
vendége van, Lehmann Lili, jeles drá
mai énekesnő, ki először a t Norma» 
operában lépett föl s e régi dalműben 
is hatást tudott tenni. 

Lehmann Lili kisasszony a német 
színpadok egyik jelessége, de ez idő 
szerint ki van tiltva a német szín
padokról, mert mikor Berlinbe volt 
szerződve, szerződése ellenére Ameri
kába ment vendégszerepelni, s visz-
szatérve, hiába fizetett bánatpénzt, a 
német színházak közt levő egyezség 
nél fogva egyik színház sem szer
ződtette a művésznőt. Lehman Lili szerencsés 
külsővel is bir drámai szerepekre; hangja pe-
ldig terjedelmes, hajlékony, s játékát a kifejezés 
melegsége kiséri. Közönségünk tartózkodó szokott 
lenni vendégekkel szemben.Lehmann kisasszonyt sem 
fogadta első kiléptekor semmiféle tapssal, de annál 
jobban tapsolta aztán, s meghódította a közönséget. 
Második föllépteül «Fidelio* nehéz és költői szere
pét választotta s abban is nagy hatással játszott és 
énekelt. 

A budai színkör idénye a héten bevégződött. 
Nem volt jobb mint máskor, a közönség nem igen 
látogatta az előadásokat, s a nyár sok küzdelem közt 
folyt le, daczára a társulat törekvéseinek. A budai 
színkör távolságát, dísztelen voltát azonban nem 
képes kiegyenlíteni művészi előadás sem. Mosonyi 
igazgató Temesvárra megy a társulattal. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A közművelődési egyesületnek kongresszu

sára eddig 39 egyesület jelentkezett, melyek 220 
tagot küldenek Budapestre. Az előadók már beküld
ték az előkészítő bizottsághoz javaslataikat is. Tisza 
Lajos gr. elvállalta az elnöki tisztséget; a másodel
nöki tisztségre Schlauch Lőrincz nagyváradi püspö
köt fogják fölkérni. 

Akadémiai tagok jubileuma. 1837. évi szept. 
7-én a magyar tudós társaság tiz levelező tagot igta-
tott sorai közé : e megtiszteltetés tiz jeles magyar 
tudóst ért, kik közt Fényes Elek, Gaál József, Jerney 
János, Kerekes Ferencz, Tanárky Sándor, Vajda 
Péter, Vállas Antal és Zsoldos Ignácz neve fordult 
elő. E férfiak mindnyájan elhunytak már, köztük 
legelőször Tanárky Sándor nyugalmazott kir. őrnagy 
1839. decz. 2'J-én, utolsóul Zsoldos Ignácz nyűg. 
kúriai tanácselnök 1885. szept. 24-én. Azonban 
ugyanezen alkalommal az említetteken kívül még 
két tudóst vett fel kebelébe a társaság : Brassai Sá
muelt, «a kolozsvári unit. kollégiumban történetek 
tanítóját* és Kacskovics Lajos «hites ügyvédet s a 
Gazdasági-Egyesület titoknokát*, kik a gondviselés 
különös kedvezéséből megérhették azt a napot, midőn 
akadémiai tagságuk félszázados jubileuma bekövet
kezett. Az Akadémia jelenlegi tagjai közt hárman 
vannak csak, kik ötven esztendőt meghaladó akadé
miai pályára tekinthetnek vissza, u. m. Tóth Lőrincz 
rendes és Barabás Miklós s Udvardi Cherna János 
levelező tagok. Valamint ezen jubiláris tagokat, ugy 
Brassai Sámuel tiszteleti és Kacskovics Lajos levelező 
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tagot is az akadémia elnöksége üdvözlő iratban ke
reste föl, hogy az összes ülés határozata értelmében 
a tagtársak nevében szerencsekivánatait tolmácsolja. 
Brassai Sámuel mint a kolozsvári egyetem tudós 
tanára friss egészségben és nagy munkakedvben 
élte meg akadémiai jubileumát. Kacskovics Lajos 
jelenleg a Balassa-Gyarmat mellett levő Söj pusztán 
lakik mint nyűg. kir. törvényszéki bíró. 

A hunyadmegyei történelmi és régészeti tár
sulat testületileg tiszteleg a Déván időző királynál, 
s átnyújtja kiadványainak egy-egy diszkötésű példá
nyát is. A társulat ez alkalomra új emlékkönyvet is 
szerkesztett, melynek kötésénél I. Bákóczy György 
egyik könyvtáblája szolgált mintául. Ezen kivüí még 
három kötetet nyújtanak át ő felségének: Király Pál
nak a sarmisegethusai Mithraeumról irott munkáját, 
vörös bőrkötésben, emaillozott I. F. J. mgnogram-
mal; továbbá Téglás Gábornak az erdélyi medencze 
őstörténetéről írt munkáját s a Kun Róbert által 
szerkesztett társulati évkönyvet, megfelelő franczia 
diszkötésben. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Szász Domokos püspök és a román kormány. 

Szász Domokos erdélyi ref. püspök a közelebb múlt 
napokban látogatást tett Eomániában, hogy az ott 
szétszórt magyar ref. egyházközségek ügyét rendezze, 

s uj esperességgé szervezze, melynek központja Bu
karest lesz. Ez útja alatt több jogtalan sérelmet kellett 
tűrnie a román kormánytól. 

A püspök első megálló helye Plejest volt, hova 
Bodor titkár és Bartaíus János bukaresti református 
pap kíséretében érkezett. A pályaházban történt ün
nepélyes fogadtatás után a püspök elnöklete alatt 
egyháztanácsi ülés volt. Másnap délben innen Ga-
laczra utazott, honnan a megtartott egyházvizsgálat 
után Braliába ment. Itt a prefekt tudatta a püspök
kel, hogy Sturdza miniszter távirati parancsából a 
rendőri hatóságoknak meg kell akadályozniuk a püs
pököt, hogy a templomokat kivéve nyilvános beszé
deket tartson, valamint az iskolákat meglátogassa. 
A püspök itt is egyházi gyűlést tartván. Pitestibe 
utazott. Itt érkezését rendőrség várta, élén a pre-
fekttel, ki szintén kijelenté, hogy a püspöknek nem 
engedheti meg, hogy üdvözlő beszédet tartson vagy 
az iskolákat meglátogassa. A püspök kijelentette, 
hogy jogai tudatában csak karhatalomnak enged; 
ezt a prefekt nem alkalmazván, a fogadtatás simán 
folyt le. Bukarestbe e hó 10-én este érkezett a püs
pök. A pályaudvarban híveinek nagy része várta. 
Salamon főgondnok üdvözletére a püspök meghatóan 
válaszolt. Másnap reggel isteni tiszteleten szónokolt 
a püspök. Beszédét a román rendőrség két gyors
írója jegyezte. A püspök beszéde végén a román ki

rályi párért is imádkozott. Mikor 
a püspök a templomból kilépett dara-
boncz állott eléje a prefekt azon rende
letével, hogy őt azonnal a rendőrséghez 
kövesse. A püspök előbb az osztrák ma
gyar követséghez ment, hogy panaszt 
emeljen. A követ távollétében, a tit
kárjegyzőkönyvbe vette panaszát. Csak 
azután ment a püspök a rendőrség
hez, hol a lépcsőkön az épen lejövő 
prefektnek bemutatta magát. A pre
fekt gorombán ráförmedt a püspökre, 
hogy miért merészelt az indóháznál 
beszélni. Este a bukaresti magyarok 
társulatának termeiben a püspök tisz
teletére bankett volt, melyet műked
velői előadás és tánczvigalom köve
tett. A püspök már vissza érkezett Ko
lozsvárra. 

Unitárius zsinat volt a közelebbi 
napokban Dicső-Szent-Mártonban, hol 
egyszersmind a «Dávid Ferencz* nevű 
unitárius egyesület is nagygyűlését 
tartá. 

A zsinati főtanács egyházi s világi 
tagjai egyaránt szép számmal jelentek 
meg s a környék unitáriusai s magyar 
protestánsai is élénk érdeklődést tanú
sítottak. A vendégek tiszteletére a vá
rost földíszítették s állítottak csinos 
diadalkaput is. Ünnepélyes fogadás két 
izben volt. Előbb Brassó felől érkez
tek a vendégek, Dániel Gábor főgond
nok vezetése alatt s a diadalkapu alatt 
Molnár János ádámosi lelkész üdvö
zölte őket beszéddel, melyre Dániel 
Gábor felelt; félóra múlva Kolozsvár 
felől jöttek, élükön Ferencz József 
unitárius püspökkel s ez alkalommal 
hilibi Gáli Domonkos alispán mon
dotta az üdvözlő beszédet s a püspök 
válaszolt hatásosan. Délután a zsinati 
tagok a templomba gyülekeztek s Bé-
dinger Árpád esperes városi lelkész 
imája után előbb a püspöknél, aztán 
a fó'gondnoknál tisztelegtek. — Más

nap a Dávid Ferencé egylet tartá nagygyűlését. Az 
egylet elnöke, Brassai Sámuel, nem jöhetett el, he
lyette Berde Mózes alelnök volt a gyűlés elnöke. 
Brassai szép megnyitó beszédet küldött, melyet Bo
ros György tanár és titkár olvasott fel. Az egylet 
által kitűzött mindkét irodalmi pályadijat Sántha 
Károly tolnamegyei ev. lelkész nyerte el; dicséretet 
nyertek : Ajtai János hódmezővásárhelyi unit. lelkész 
és Adorján Domokos kántortanító. 

MI UJSÁG? 
A király a hadgyakorlatokon. A hadgyakorla

toknak, a király körútjának Déváig a legszebb idő 
kedvezett. A forróság is alászállt, s az őszi verőfényes 
napok csak emelték az ünnepélyességeket, melyek a 
Magyarországon körutat tevő királyt várták minde
nütt, a hol megjelenik. 

A csáktornyai hadgyakorlatokra szept. 8-ikán ér
kezett meg ő felsége Nyitráról. Az egész Dunántúl 
hatóságai üdvözölték s Horvátországból a bán nagy
számú hódoló küldöttséget vezetett az uralkodó elé. 
A nagy hadgyakorlatok szept. 9-ikén kezdődtek; 
másnap volt a lovassági manőver, este pedig ő fel
sége elutazott a zempléni hadgyakorlatokra, Tőke-
Terebesen gróf Andrássy Gyula diszes kastélyában 
volt ő felsége hadi szállása, míg a többi főherczegek, 
tábornokok a szomszédos községekben helyezkedtek 
il, úgy a hogy lehetett. Terebes kis parasztházainak 
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is sok előkelő lakója akadt. József főherczeg gróf 
Andrássy Aladár velejtei kastélyában, Albrecht fő
herczeg, Vilmos főherczeg Cselejen laktak. E hó 
11 -ikén, a múlt vasárnap reggel érkezett ő felsége 
Terebesre, s e napon fogadta a küldöttségeket, há
rom napot pedig a hadgyakorlatoknak szentelt. Kora 
reggel már mindig a gyakorlatoknál volt ő felsége, s 
rendesen 11 óráig maradt ott, mikor a legénység 
pihenője is kezdődött. A király a zempléni hadgya
korlatok lefolyása fölött is teljes megelégedését nyil
vánította. E hó 14-ikén esti 6 óra után a lakosság 
lelkes éljenzései közt utazott el ő felsége Terebesről, 
s folytatta tovább körútját, az erdélyi részekbe in
dulván. 

Terebesről elutazta előtt a király 300 frtot adott a 
szegényeknek, ezer forintot a hadgyakorlatok által 
érintett községeknek és 100 frtot a gálszécsi tűzol
tóknak. 

Dévára utaztában, ő felsége e hó 15-ikén kora 
reggel ért Aradra, hol nagy közönség gyűlt össze az 
indóháznál. A király előtt érkezett oda Albrecht és 
Vilmos főherczeg. 0 felsége leszállt a 
vonatról s többeket megszólítással tün
tetett ki. Innentől kezdve minden állo
másnál zajos üdvözlések köszöntötték 
az uralkodót. Az idő borult volt, s nem 
sokára az eső is megeredt. Dévára sza 
kadó esőben érkezett meg az udvari 
vonat. A kellemetlen idő azonban 
nem rontott semmit a fogadtatás ün
nepélyességén. Messze vidékről is so
kan érkeztek, s a megyék, a papság kül
döttségei díszben jelentek meg. A ki
rályt b. Orczy Béla miniszter is elkísérte 
Dévára. Az első üdvözletet Pogány 
György hunyadi főispán mondta. A 
bevonulás lelkes éljenzések közt tör
tént meg. A királynak szerény szállása 
van a «nagy udvarban*, mind össze 
két szoba. A küldöttségek nagy része 
a szabadban várt, mig rája került a fo
gadtatás sora. A hadgyakorlatokban 
résztvevő tiszti kart Albrecht főher
czeg mutatta be. Majd a hunyadmegyei 
papság következett Weber hunyadi 
esperes vezetése alatt. A lugosi gör. 
kath. egyházmegye román papságát 
Mihályi Viktor lugosi püspök vezette, 
a hunyadi gör. keleti román papságot 
Papinu esperes, ref. papságot Bartha 
Lajos zarándi esperes. O felsége a ro
mán papsághoz intézett válaszában 
kiemelte, > hogy a hitélet fejlesztése 
mellett a gondjaikra bízott híveknél a 
trón iránti hűséget, az ország és annak 
törvényeihez való ragaszkodást, a test
véries egyetértést, a hazafias érzelme
ket ápolják. Majd Aradmegye és 
Aradváros s Hunyadmegye nagyszámú 
küldöttségei következtek. A király a 
küldöttségek egyes tagjaihoz számos 
kérdést intézett, s tudakozódott a ta
vaszi áradásokról, a szárazságról. Esti 
6 órakor udvari ebéd volt. Este ér
kezett meg József főherczeg és b. le-

jérváry honvédelmi miniszter. A vá
rost fényesen kivilágították. A nagy 
hadgyakorlatok e hó 16-ikán kez
dődtek. 

Míg Déva környékén a hadgyakorlatok tartanak, 
a vasútnak is sok a dolga. Udvari és katonai vonatok 
robognak, három napon pedig, szeptember 20—22-

\ ikén szünetelni fog az egész teherforgalom, és csupán 
a személyszállító és vegyes vonatok közlekednek. A 
király vasárnap meglátogatja a vajda-hunyadi várat 
is. Déqáról ő felsége e hó 22-ikén utazik el s ugyané 
napon érkezik Kolozsvárra. 

Kolozsvárit a király e hó 24-ikén nyilvános kihall
gatást ád, melyre e hó 23-ikáig a városházán lehet 
jelentkezni. Egy pár bécsi lap ugy tudja, hogy gróf 
Kálnoky külügyminiszter is Kolozsvárra utazik, ki 
most épen Bismarck herczeg látogatásán van. Való
színűleg e látogatásról tesz jelentést a külügyminisz
ter, ha csakugyan elmegy, valamint az országgyűlést 
megnyitó trónbeszédnek a külügyekre vonatkozó 
részét állapítják meg. lisza miniszterelnök szintén 
Kolozsvárra megy. 

A királyné mehádiai nyaralója. Bécsi lapok ha
tározottan megczáfolják, mintha a Herkules fürdőben 

a királyné számára nyaralót akarnának 
építeni. 

Zichy Mihály, a nagy művész, negy
ven év előtt ment először Pétervárra a 
czári udvarhoz. A kik ismerik a teljes 
erejében levő művészt, aligha gondol
nák, hogy művészi pályája nemcsak 
nagy eredményekben gazdag, hanem 
években is ily kort számít.Negyven év 
előtt a hires bécsi festőt, Waldmül-
lert hívták Pétervárra, hogy oktassa 
Katalin nagyherczegnőt. "Waldmüller 
az ajánlatot nem fogadta el s maga 
helyet«legkitűnőbb növendékét»,Zichy 
Mihályt ajánlotta. Negyven év telt el 
azóta, hogy Zichy Pétervárra ment és 
megkezdte önálló művészi pályáját. 
Mikor közelebb Bécsben járt, Wald
müller egy életrajzirója figyelmez
tette, hogy negyven éves jubileumot 
ülhetne. Ezzel kapcsolatban megem
lítjük, hogy Zichy kiállítást rendez 
Bécsben legkiválóbb műveiből. Ezek 
Budapesten is ki voltak már állítva.de 
valószínű, hogy — ujabbakkal is bő
vítve — ezúttal is gyönyörködhetnek 
benne a budapestiek a műcsarnokban. 
Zichy Mihály, mielőtt Szentpétervárra 
visszatérne, pár napot Budapesten tölt, 
s itt a képző-művészeti társaság igaz

gatósága az ő tiszteletére f. hó 18-án este társas va
csorát rendez, hogy a mestert, rövid ittléte alatt, 
kartársai és tisztelői egybegyűlve üdvözölhessék. 

A trónörökös egy hetet töltött Baranyában, Al
brecht főherczeg bélyei uradalmán, hol szarvasokra 
vadászott. Összesen tiz szarvast ejtett el, köztük 
egy húsz ágút. 0 fensége e hó 14-ikén utazott 
vissza Bécsbe, onnan pedig e hó 16-ikán Dévára 
ment. 

Stefánia trónörökösnő a szép őszi napokat Jer
sey szigetén tölti. Pár nap előtt kirándult a szomszé
dos Guernsey szigetére is, hol Hugó Viktor oly so
káig lakott, s hol egykori lakásának fantasztikus be
rendezése sok látogatót csábit a szigetre. A trónörö
kösnő e helyet is megtekintette. Guernseyben ép ugy, 
mint Jerseyben, a trónörökösnét a szigetek kormány
zóin kivül a hadparancsnokok fogadták. A trónörö-
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kösné Guemseyból visszatért Jerseybe, hol még 14 
napo t fog tö l ten i . 

A « S e g í t s é g » album 100 frtos példányait ujabban 
megrendel ték : Bonnaz Sándor csanádi püspök Te
mesvárról , Zavisty Marina úrnő Újvidékről, Zichy 
Ágost gr. fiumei kormányzó, a magyar képzőművé
szeti társulat , id, Almássy Kálmán gr„ Nógrádvár
megye, Jász-Árokszállás város közbirtokossága. Na-
gyobbszámu megrendeléseket tartalmazó gyűjtő ive
ket küldtek be : Fábry János Német-Bogsánról (116 
frt). Pászt Vilmos Fehértemplomról , Fehéry János 
M.-Óvárról, Krausz János H.M.-Vásárhelyről . A «Se-
gitség» album kiadóhivatalának legutóbbi kimutatása 
szerint szept. 15-ig megrendeltetet t 71 száz frtos, 
1529 tiz frtos, 8774 három frtos és 24,115 egy frtos 
példány, összesen 34,487 példány 72S27 frt értékben. 
Ily rendkívül nagy részvétre előre számitani nem le
hetett , s igy, min t már jelentet tük, a «Segitség» első 
kiadásának összes példányai elfogytak, ugy hogy az 
előfizetőket sem lehetet t azokból kielégíteni. A má
sodik kiadás m á r sajtó alatt van ; a mig ez néhány 
n a p alatt elkészül, az album t. előfizetőit rövid ideig 
türe lemre kérik. Azokat a gyűjtőket, kik iveiket még 
nem küldöt tek be, a kiadóhivatal az ivek sürgős be
küldésére kéri , anná l is inkább, mivel ezekre az al
b u m második kiadásánál az előállítandó példányok 
száma i ránt i tájékozás czéljából okvetetlen szük
ség van. 

Az A r a n y - s z o b o r r a a pályázati határidő október 
31-ike. Több szobrász, abban a hi tben, hogy a határ
idő szept. végén telik le, kérvényt intézett Trefort 
miniszterhez, a határ időnek meghosszabítása i ránt . 
A szobor bizottsága e hó 15-ikén ta r to t t ülésén azt 
határozta, hogy miu tán a kérvény tévedésen alap
szik, nincs ok a határ idő ujabb meghosszabbítására. 
A beérkezendő pályaműveket alkalmasint a város
ligeti műcsarnokban állítják ki. 

A k i s -kö rös i P e t ő f i h á z nagy veszedelemben 
forgott pá r nap előtt. Villám ütött be a ház udvarára 
s egy nagy akáczfát széthasogatott . 

E m l é k t á b l a . A hatvanas években még ifjan elhalt 
Zqjzoni Rab Is tván szép tehetségű költő szülőházát a 
brassómegyei tanítótestület f. hó 14-ikén emléktáb
lával jelöli meg Zíjzonban s arczképét is lefesteti a 
zajzoni községi iskola számára . 

Előfizetési felhívás 
. ( V a s á r n a p i TJj»ag» es ( P o l i t i k a i Ujdon»agok> 

1 8 6 7 . o t t t ó n e r - d e c z e m b e r i f o l y a m á r a . 
Lapunk azon t. előfizetőit, k iknek előfizetése 

szept. hó végével lejárt, fölkérjük az előfizetés 
mielőbbi megújítására, nehogy a lap küldésében 
fennakadás álljon be. 

Előfizetési föltételeink. 
N e g y e d é v r e október—deczember) : 

A Vasárnapi Ujság _ 2 frt — kr 
A Vasárnapi Ujság a t Világ krónikávalt együtt 2 • 5 0 < 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok 3 « — < 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok a 

• Világkrónikávalt együtt 3 « 5 0 < 

A • P o l i t i k a i U j d o n s á g o k i - h o z «Magya r Gazda» 
ezim alatt két hetenként megjelenő g a z d a s á g i l a p v a n 
c s a t o l v a , s ezenfelül r e n d k í v ü l i m e l l é k l e t e k k e l i s 
b ő v í t v e a l apnak eddig is hetenként másfél s minden 
második hé ten két nagy ivre terjedő tartalma, mely a 
Politikai Újdonságokat ez ideig is a legnagyobb és 
legtar ta lmasabb polit ikai het i lappá tette. 

A «Vasá r n a p i Ujs á g • újévtől kezdve «A"ó* munka 
és divat* czimű uj rovat tal s jelentékenyen bővített 
t a r t a l ommal je len meg. 

Mind a két lapnak kiegé szítőjéül szolgál a t Világ
krónika* czímű képes het i közlöny, mely hetenként 
egy fven B 8 Z Í m l 0 8 képpel illusztrálva jelen meg. 
A «Világkrónika* 1887. évi folyama tA b á n y a u r a • 
cz imü r e g é n y t közli , művészi kivitelű k é p e k k e l 
jllusztrálva. 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál vagy a « Világkrónikát megrendelésénél ezimszalagjnkból 
un példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni, s min
den reklám ácziot és egyéb a szétküldésre vonatkozó közle
ményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

A Vasárnapi Ujság és Politikai l'jdínsig.k 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-utcza 4. sz.) 

HALÁLOZÁSOK. 
STOLL KÍROLT, a bányászat terén elismert kivál ó 

szakember, sokáig a nagybányai kerület országgyű -
lési képviselője, meghalt Budapesten, hirtelen ha lá l 
lal, szívbajban, 76 éves korában. Stoll Károlv 1 8 1 1 . 

született Felső-Bányán. Iskoláit, a jogot és a bányá
szati akadémiát elvégezve 1830-ban a kamarai fiskus 
szolgálatába állott. 1848-ban min t kormánybiztost 
Bem őrnagygyá nevezte ki. 1849-ben a pénzügymi
nisztérium felsőbányai bányaruesterré te t te . 1850-ben 
elfogták s elitéltek várfogságra. Kiszabadulása után 
min t kataszteri hivatalnok működöt t . A 60-as évek 
elején bányatanácsossá nevezték ki. 1865 óta több 
országgyűlésen képviselte a nagybányai kerületet. 
1876 ban 41 évi szolgálat u tán nyugalomba vonult s 
ez alkalommal a vaskoroua-rendet kapta. Az elhunyt 
díszpolgára volt Felsőbánya, Kapnikbánya, Selmecz-
és Bélabánya városoknak, több min t 49 bánya-egye
sületnek tagja. 

L O J K Í HUOÖT, a budapesti felsőbb leányiskola taná
rát, mély részvét közt temet ték el. A boldogult a ter
mészet tudományok közt a botanikában a kryptogam-
féléket búvárolta, s a szaktudósok széles körében 
becsülték tudományos kutatásait . Rendkívül gazdag 
növénygyüjteménynyel birt, melyet tavaly a Kauká
zusban te t t utazása alatt gazdagított kiváló példá
nyokkal. Lengyel eredetű volt, tanulmányai t Bécsben 
végezte, de egészen magyarrá lett, s mint tanár is 
szép helyet foglalt el. A halál 44 éves korában vetett 
véget tevékeny életének. 

VISCHER TIVADAR FRIOYES, hírneves német eszthe-
t ikus, kinek széptani műve nálunk is jól ismert, meg
hal t szeptember 14-ikén, Gmündenben, 80 éves ko
rában. 

Elhunytak még a közelebbi napok a l a t t : GYÚJTÓ 
LAJOS, nyűg. pénzügyminiszteri osztálytanácsos, ki a 
szabadságharczban is tevékeny részt vett, a mért fog
ságot szenvedett, Fanghné Gyújtó Izabella ismert 
irónő édes atyja, kinek halálát nagy rokonság és sok 
tisztelője gyászolja, 78 éves korában, Kolozsvárit. — 
CHERNÉL ELEK, Vasmegye nyűg. főispáni helytartója, 
73 éves, s a kőszegi családi sírboltban temették el. 
—• ÖLLÉ LAJOS, Pozsonymegye volt alispána, a hg . 
Pálffy- és gr. Zichy-családok ügyvéde, 74 éves, Po
zsonyban. — FRATBICSEVICS IMRE, plébános, arany-
misés pap, unokatestvére Fratricsevics altábornagy
nak, a magyar testőrség kapi tányának, 80 éves, Da
rázson. — SZAPLONCZAY P A L , Máramarosmegye volt 
főpénztárnoka, törvényhatósági bizottsági tag, 88 
éves, M.-Szigeten. — SVASTICS LAHZLŐ, ügyvéd és 
tekintélyes somogyi birtokos, régi honvéd főhadnagy, 
62 éves, Kaposvár i t ; ugyanot t V E R E S SÁNDOR, a 
Somogyi-féle színtársulat tehetséges tagja. — Gróf 
KEOLEVICH TIBOR, hosszas szenvedés után Budapesten 
a lipótmezei intézetben, 35 éves. — PETRÁS IGNÁCZ. 
honvédhuszár-főhadnagy, 34 éves, Budapesten. — 
TOMASEK SAMU, evang. tót lelkész, a «Hej Slovane» 
dal szerzője, melyet a cseh és tót panszlávok nemzeti 
hymnuszul fogadtak el, 75 éves, az árvamegyei Chiz-
nén . — SKULTÉTY P Á L , evang. lelkész, 54 éves, Szeg
hegyen. — P Á J E R P Á L , városi volt képviselő, 58 éves, 
Egerben. — NÓVÁK JŐZSEF, nyűg. kir. adótiszt, régi 
honvéd-hadnagy , 59 éves, Sátoralja-Ujhelyen. — 
KUNTZ KÁROLY, főherczegi uradalmi tiszt, 26 éves, 
Kis-Jenőn. — SZOLGAHEGYI JŐZSEF, birtokos, 53 éves, 
Simonfán. — KATONA JÓZSEF, postatiszt, 22 éves, 
Ungvári t . — RADIMEY IGNÁCZ, kereskedő Miskolczon. 
— KOZMA ALAJOS, nyűg. kir. törvényszéki biró, 64 
éves. Mindszenten. — MUDRON MIHÁLY, ügyvéd, a 
felsőmagyarországi pánszláv agitáczió egyik ismere
tes részese, ki azonban már évek óta betegeskedett s 
elméje épségó f is elvesztette, Turócz-Szent-Márton-
ban. — BOROS JÓZSEF, a bálványos-váraljai ref. egy
ház főgondnoka. 45 éves. 

H U N F A L V I GBZÁNÉ, szül. Sivó Jolán, Hunfalvy 
János kitűnő tudósunk menye, 22 éves korában, 
Gleichenbergben. — GÁSPÁR JÁNOSNB, szül. Bogdán 
Jul iánná, Gáspár János, az ismert jeles tanügyi iró és 
kir. tanfelügyelő neje, élete 67-ik, boldog házassága 
40-ik évében, Nagy-Enyeden, s Maros-Csucson a csa
lád számos tagjának jelenlétében, közrészvét mellett 
temették el. — Özv. NAGY IMRÉNÉ, SZ. Bálás Vilma, 68 
éves, Budapesten. — TÖRÖK ÁBONNÉ, szül. Jakab Ida, 
38 éves, Felső-Rákoson. — MIHÁLYFY JÓZSEFNÉ, szül. 
Csizmadia Emilia, 30 éves, Bonyhádon. — NAVRÁCZKY 
KÁRÓLYNÉ, szül. Veér Rozália, 76 éves, Gyergyó-Szt.-
Miklóson. — Özv. OLGYAI TITUSZNÉ, szül. Buday J u 
l ianna, 62 éves, Pozsonyban. — MIKLÓS FERENCZNÉ 
szül. Máriássy Emilia, 61 éves, Puszta-Virágoson. — 
HORVÁTH JÓZSEFNÉ, szül. Hamvay Anna, 18 éves, 
Csizen. — Özv. PONGRÁCZ MTHÁLYNÉ, szül. Gellén 
Mária, 64 éves, Losonczon. — HAJNAL E D É N É , 24 
éves, Nagy-Báródon. 

SZEEKESZTOI MONDANIVALÓ. 
H a l a * . F . D . Kérjük, küldje be hozzánk az emlí

tett kéziratokat. 
V . I i . Elég csinos apróságok. Az L-ben a tmeg-

szerezten, úgy látszik a népies tmegtoldotta, megkét
szerezte • értelemben van véve; úgy jó, de e kifejezést 
nem mindenki érti. A II . nagyon is allegorikus. A I I I . 
nagyon ismeretes. A IV. kissé czifra. Közölhetők vol
nának, de nem használnának a szerzőjüknek, ki még 
kezdőnek vallja magát s kiről annál fogva később 
jobbakat, tartalmasabbakat várhatunk. 

D r . B . S . Olvashatatlanságig döczögő rhythmus. A 
gondolat nem volna rossz, de a forma szerencsétlenül 
van választva. 

N e m k ö z ö l h e t ő k . Ha még egyszer . . . Az ország
gyűléshez. 

SAKKJÁTÉK. 
1457. sz, feladvány. Adam R.-tól. 

A legújabb frankfurti feladvány-tornán első díjjal 
kitüntetett feladvány. 

mt. 

a b o a YJlágos. e f g h 

Vüágos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1450. sz. feladvány megfejtése. 
Nemo O.-tól. 

H e g f e j t é s . 
Világos. Sötét. 

1. He4— c5 _ . . . — K e 5 - d 6 (a) 
2. Vb7—b8 f — — Kd6—e7 : — cö : 
3. Vb8—f8—b8 mat . 

a. 
1. . . . .— . „ . . . - - K e 5 - c U (b) 
2. Vt7—b4 \ ___ . . . Kd4^-e5 
3. Hc5—d7 mat. 

b. 
1. ._ . . . . . . Keö—f6 (c) 
2. Vb7—c7 . . . . _ t. sz. 
3. V v. H. mat. 

c. 
1 ... . . . . . . . . . Hh4—f-5 
2. He7—g6 f . . . . . . K. t. sz. 
3. Vb7—f7 v. 

Hc5—e6—e4 mat . 
H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten : K. J. és F . H 
Andorfi S. Kovács J. — Az Erkel-sakktiírsaság nevében : 
Exner Kornél. — Tarnóczon : Németh Péter. — Nagy-
Enyeden : Nagy András. — Apátfalván : Nagy Antal. — 

A pesti sakk-kör. 

HETI NAPTÁR. Szeptember hó. 
Nap 

18 V. 
19H 
20 K 
21S, 
22 C. 
23 P. 

Katftolikus es protestál* Görög-Orosz Izraelita 

6 Dió Mihály 29 Félb. BWKnp. Jtízs. B 15 Titus 
Január vt. Szidónia 
Euszták vt. Fauszta 
Máté apóst. Máté ap. 
Móricz vt. Móricz 

- Thekla sz. vt. Thekla 
24JS.| Gellért pk. vt. Gellért 

Holdváltoiasai: $ Első negyed 24-én 6 6. 20 pk. reggel. 

Felelős szerkesztő : N a g y M i k l ó s . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

7 Szoczont 1 Tiscliri 
8 Kisasszony 2 Újév 
9 Joak, An. 3 

10 Menodéra 4 Böjt. 
11 Teodóra 5 
12 Antonom fiSab.H 

Fekete selyem Faille Franpaise, Snrah, Satin 
merveilleux, Satin Luxor, atlaszok, damasztok, 
ripszek és tafoták, méterjét frt 1.10 ffi .&,£& 
minőségben) szállít egyes öltönyökre valamint egész végben vám
mentesen a házhoz Henneberg Q. (cs. és k. udv. szállító) selyem
gyári raktára Zürichben. Minták postafordultával. Levéldíj 10 kr. 

Van szerencsém teljes tiszt, köztudomására hozni, hogy 

férfi-ruhákra bérletet nyitottam. 
Aránylag csekély összegnek lefizetése mellett nálam a leg
elegánsabban lehet ruházkodni . — L o n d o n é s P a r i s s a l 
folytatott állandó és közvetlen összeköttetéseim, valamint 
nagyszabású modorban berendezett te rmeimmel össze
köttetésben álló műhelyeim segélyével, melyekben á l l a n 
d ó a n 6 0 — 7 0 m u n k á s t f o g l a l k o z t a t o k , azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy mindig a legújabbat és legdiva-
tosabbat nyújthatom és a legnagyobb igényeknek megfe
lelhetek. — Kívánatra a bérlet módozatát illetőleg részle

tes tervezettel szolgálok. 

Deutsch F. Károly, férfi-szabó, 
IV., Gizella-tér 2. sz, a.. I. emelet, vácz utcza sarkán. 

793 . s zámú t e l e p h o n - á l l o m á s . 
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Egy hatszor hasabzott pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 k r . ; többszöri ig ta tásnál 
10 kr . Bélyegdíj külön minden ig ta tás n t á n 30 kr HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad 

B É C S B E N : Dukee M. Riemergasse 12, Schalek 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. Stubenbaste i 2 

Finom sárga kéziszappan 
( t o i l e t t e - s z a p p a n o k l e g k i t ü n ő b b i k e ) , glycerin és tojássárgá 
ból készítve, kitűnően tisztítja és élénkíti az arczbört, és annak 
egészséges frisseségét állandóan lentartja. Ezen — csupán két 
legártatlanabb szerből készült szappan, fej-mosásra is nagyon 
ajánlható. Ara: 1 darab 20 kr., 7 doboz (3 darab) 50 kr. Kapható: 

u r l d i v a t - ü z l e t é b e n , 
v á c z l u t c z a 2 2 . s z . LATZKOVITS A. 

B A D A H r Ű R D Ó »avamyi iv iz - fo r ra» 
legtartalmasabb szikeuy- g lavany-savanyú-

viz. Garod kísérletei bebizonyították, 
~ a Kénsavas lavany a leg-

obb és legbiztosabb gyógy
szer köBzvényben 

Gazdag 
szénsav-siikeny 
é« lavany-tartalma 
által a Radaini savanyú 
TÍZ különleges gyógyszerként 
hat: köizvénvnél, epe-, hólyag- «s ve' 
Köveknél, arany-érnél, g*rvélynél,goly«4nal, 
lérgiságnil, gyomorbajoknal és egyáltalában 
hurut- ét Idekbajokban.Oletó fOrdok, laktuk, vand 

szenvedők szá
mára. 

Főraktárak Budapesten: Edeskoty L. és Mattöfti 
"Kapható minden per—Trukb «yonMCrtirWii t j " 

EWffle-

í GEIGER ES WEIDIGER 
N Ő I D I V A T Á E U - Ü Z L E T E 

Budapest, Deák-utcza 8, 
rövid létezése óta, ugy a megszűnt Taub és Grünhut czég 
t. vevői, valamint a n. é. hölgyközönség szélesb köre ál
tal, a raktár dus választéka, különösen pedig az olcsó árak 
és szolid kiszolgálás miat t számos látogatásnak örvend. — 
A közelgő őszi idényre l e g ú j a b b r u h a s z ö v e t e k Í z l é 
s e s k i v i t e l b e n és n a g y v á l a s z t é k b a n vannak készlet
ben. — Az árak oly olcsókra szabvák, hogy bizonyára senki
nek sem lesz alkalma az üzletet kielégítetlenül elhagyni. 

Costumeok, kabátok 
a saját műteremben legújabb minta szerint szolidan készíttetnek. 

Szövetminták bárhová kívánatra bérmentve küldetnek. 

í 

25 darab pereczke 
borhoz, 10 kr.-ért, kap
ható Czynski L. gyári 
raktarában, Budapest, 
becsi utcza 3-íhsz. a. 

W Ma 
gyár Háziasszony" 
háztartási és szépiro
dalmi hetilapnak elő

fizetési ára: 
egész évre frt 6.— 
félévre „ 3.— 
negyedévre ,, 1.50 

Mutatványszámok 
kívánatra ingyen és 
bérmentve küldetnek 

A,Magyar Háziasszony' 
kiadóhivatala Budapest 
nagy-korona-utcza 20. 

A Franklin-Társulat kiadásában meg
jelent és kapható. 

GYULAI PÁL 

KÖLTEMÉNYEI 
Második bó'v. kiadás 

A KÖLTŐ ARCZKÉPÉVEL 
Ara fűzre 4 frt, diszk. 5 frt 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható, — 

az osztr. tar t . számára Szelinski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

MAKROBIOTIKA 
V A G Y 

HOGYAN HOSSZABBITBATJÜR MEG ÉLETÜNKET 
Dr. H Ü P E L A N D KRISTÓF VILMOS. 

Dr. KLENCKE átdolgozása nyomán, fordította KEMÉNY FÜLÖP. 

Ara fűzve 1 frt. Vá8zonkötésben 1 frt 60. 

T A R T A L O M ; 

E l m é l e t i r é s z . A makrobiot ika történeti 
fejlődése. — Az életerő és az élet tartam 
általában. — A növények éle t tar tama. — 
Az állatvilág élet tartama. — Az emberek 
élet tar tama. — A tapasztalatok eredményei. 
Az emberi élet tartam meghatározása. — 
Közelebbi megfigyelése az emberi életnek, 
legfőbb mozzanatainak, s magasabb és ér
telmi tökélyének befolyása az élet tar ta
mára. — Egyes emberek éle t tar tamának 
különös alapokai és ismertető jelei. — Az 
élet hosszítását czélzó különféle rendszerek 
vizsgálata, és az egyedül lehetséges, 8 az em
beri életre érvényes rendszer megállapítása. 

G y a k o r l a t i r é s z . 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 éB 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- ÓB 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 

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 kívül. — 
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 é t r e n d ; — mértékletes
ség evés- és ivásban; — a fogak ápolása; 
— orvosi étkönyv. — Lelki nyuga lom; — 
megelégedettség: — élethosszitó kedély
hangulat — és fog'alkozásnemek; igazi jel
lem. — Kellemes és mérsékelt érzéki és 
érzelmi ingerek. — A betegségek elhárí tás 
és okszerű kezelése; — a különböző beteg
ségek iránt i hajlam felismerése, s az ez 
esetekben követendő el járás; — az orvosi 
tudomány, s az orvos helyes felhasználása; 

— házi és ut i gyógytár. — Életmentés sze
rencsétlenségeknél. — Az öregkor és kellő 
gondozása. — A szellemi és testi erők mi-
velése. — A fenti szabályoknak a testszer
vezet, vérmérséklet és életmód különböző 
volta szerinti alkalmazása. 

Máriaczelli 
gyomorcseppek. 

Jeles hatása szer a gyomor minden betegségeiben 
és fölülmulhatatlan é t v á g y h i á n y , gyomorgyengeség , r o m -
szagú l e h e l l e t , szelek, s a v a n y u felböfögéa, kó l ika , gyo-
m o r h u r n t , gyomorégés , húgycsőképzódós , sá rgaság , u n 
dor és h á n y á s , főfájás, h a az a gyomorbó l e red , gyomor 
görcs, székszorn la t , a g y o m o r n a k t ú l t e r h e l é s e é t e l és 
i t a l á l t a l , g i l i sz ta , l é p - és má jbe t egség és a r a n y é r n é l . 

Egy üvegcse ára használati utasítással 3 5 krajezár. 
A valódi máriaczelli gyomorcseppek sokszorosan hamisittatnak és utá-
noztatnak. — A va lód i ság j e l é ü l minden üveg vörös, a fönneob i 

— 1 ^ _ _ _ _ _ _ védjegygyei ellátott csomagolásban van burkolva, és a minden üveg
hez hozzáadott használati u t a s í t á s o n azonkívül meg kell jegyezve lenni, hogy az 
G r i i s e l c H e n r i k u r n y o m d á j á b a n , K r e m s i e r b e n , nyomatott. 

Központi szétküldési raktár: Brady Károly „az őrangyalhoz" 
czimzett gyógyszertárában Kremsierben, (Morvaország). 

Védjegy. 

Ovás! 

K a p h a t ó a l e g t ö b b g y ó g y s z e r t á r b a n . ~ ^ @ 

Főraktár Magyarország részére: TÖRÖK JÓZSEF urnák 
Gyógyszertárában, Budapesten, király-utcza 12. szám alatt. 

B u d a p e s t . Török József gyógyszerésznél király-
utcza 12; Pataky Károly gyógyszerésznél, Széchenyi
sétatér ; Szkál Antal gyógysz., VIII, Mária Terézia-
tér; Sztupa és Kriegner gyógysz., Calvin-tér ; Wagner 
Józs. gyógyt. városháztér; gysz. »a nagy Kristófhoz* 
Egresy R. Özv. gysz., V. nádor-uteza £; dr. Molnár 
gyógysz. kerepesi-út; Hazslinszky Károly, VIII. ker. 
Sándor-utcza 29. sz. alatt, Filó J. VIII. Mátyás-tér 2. 
Blassek Ede gyógvt. I, János-tér; Szöllösy I. gyögyt. 
Városmajor; Eiszdorfer gysz. I. Palota-u. 9. gyógysz. 
• a fekete medvéhez*. Víziváros, Kochmeister utódjai; 
Thallmayer és Seitz. Finy Béla gyógyszerész VI., 
sziv-uteza 33. sz. alatt. Acsa -Fe jé rvá r . SchÖn S. 
Abony. Lukács A. gyógyt. Ada. Paulovitz gyógyt. 
Alg-yo. Wertheimer. A i i n a . Ludvig S. A p a t i n . 
Rátaj gyógyszert. Arad . Schaffer F. gysz., Tones F. 
E.; Tones és társa; Földes gysz. Ács. Krato^hwill 
gysz. Árokszá l l á s . Major gysz. Aszód, Havadi D. Á. 
Aranyos -Maró th . Bittó gyógyt. Bánfa ivá . Apró 
Endre. B.-Mág-ócs. Szép G. gysz. B a r c s . Kohut S. 
Bár t fa . Sokalski J. gysz. Ba ranya -Se l lye . Uwira 
Ferencz gyógyszerész. Beregszász . Theodorovícs 
J. Besz t e r czébánya . Göllner F. Besz tercze Uj Í. 
Keresztes. Besz te rcze íOi. KohnH. Békés -Gyula . 
Kratochwill. B.-Bicske. Göllner gysz. B. -Szarvas . 
Medveczky. Bonyhád . Kr.tmolin.B.-Petrovoszello. 
Tóth. Baziu. Meissl F. gysz. Bihar -Diószeg . Vaday 
gysz. Büd-Szt -Mihály . Lukács gysz. Békés-Csaba . 
Varságh Béla gysz. Csab-Bendek . Weíss. Csacza. 
Bentsáth gysz. Csanád-Pa lo t a . Mayer J. gyógysz. 
Czegléd. gysz. «a szent lélekhez*. Csépa . Czibulka 
gysz. Csik-Szereda . Dankó Gy.; Meisels L. gysz. 
Cseney. Ruttner gysz. Csengrer. Hidassy gyógyt. 
Debreczen . Bálás E., Rothschnek E. GÖltl, Tamási 
gysz., Mihalovics gysz. De t t a . Braumilller gysz. 
Diószeg". Krausz M. gysz. Dombó. Silberstein gysz. 
Dorozsma. Karcsay gvógysz. Duna -Fö ldvá r . Pap 
gyógysz. DunaszekcsŐ. Rochlitz István gyógysze 
rész. Endrőd . Kalocsa gysz. Eperjes.,Makovii'zky, 
Schmidt és Köllner gysz.; irg. gyógyt. Ér -Mihály-
fa lva . Mátray gyógysz. F i u m e . Mizzan és Prodani 
gysz. Gödöllő. Cs. kir. udv. gysz. Gyöngyös . 
Baruch és Mersits gyss. Győr . Lipóczy, Anwander, 
Mehlschroied J. és Petri O. gysz. Ho l i c s . Műhlbauer 
gysz. K. -M.-Vásárhely . Aigner Gy., Kiss Gyula és 
Németh gysz. Husz t . Keresztes gysz'. H.-Szoboszló. 
Trocsányi Imre gysz. H. -Nánas . Kovács L. gysz. 
Ig ló . Gartner gysz. I l l o c s k a . Goldberger M. gysz. 
J á s z b e r é n y . Merkt János gyógvsz. J á sz -Ladány . 
Geszner gysz. Kalocsa . Horváth gysz. Kaposvá r . 
Czollner gysz. K a p u v á r . Vavrecskay gysz. K a r á n 
sebes . Müller és Ristics gysz. Karczag - . Báthory 
gysz. K a s s a . Molnár, Gálik, Megay és Wandraschek 
gysz. K e c s k e m é t . Katona Zs. és Molnár J. gysz. 
Késmárk . Genersich és Roemer H. gysz. Kékes. 
Scheint gyó ysz. Kis-TJjsz i l l á s . Bárány gyógysz. 
Kis te lek . Keresztesy-Nagy gysz. Kraszna . Leitner 
gysz. Kis-Marja . Gollasz Frigyes gysz. K o m á r o m . 
Kovács Aristid és Schmidtbauer L. gysz. Kornádi . 
Solcz Gábor gyógyszer. Kun-Sz t -Már ton . Bartha Z. 
gyógyszerész. — Szílárdfy Károly gyógyszerész. — I 
Lebeny. Natz M. gysz. Lekér . Bolyos Gyula gysz. 
Léva . Bnlemann E és Medveczky gyógysz. L ippa . 
Schannen gysz. Losoncz. Pokorny gysz. Lövő. Sasfl ; 
gysz. L ú g o s . Vértes L. gysz. Lőcse . Muhlschitzky [ 
gyógysz. Matyus gyógysz. M r a m o r á k . Braun Viktor. í 
Makó. Nagy Ad., Laurenszky és Kuliffay gyógysz.; 
Marcza l l . KŐrös Viktor gysz. M a r m a r o s - S z i g e t . 
Buzáth M. és Maróján gysz. M a r t o n v á s á r . Grimm 
gysz. Majsa. Tóthfalussy gysz. Merény . Fleischer ! 
gysz. Mohács . Luiszer gysz. Moór. Jeney gyógysz. 
M u r a - S z o m b a t . Bölcs gysz. Mezőtúr . Csippek R. 
gyógyszerész. Spett DezsÓ gyógyszerész. — MezŐ' 

Kászony. Rácz gyógyszer. Mező-Kövesd Fridély 
gyógyszerész. Meczenzef. Szurkay József gyógysz. 
Miskoloz. Kurucz J. és Ujházy gysz. Mi t rov i cz 
Gzeiszberger gysz. Mosony. Herz J. R. gysz. Mun
kács . Gottier gysz. l í adasd . Rauschenberger A. 
gysz. Nagy-Atád. Pfisterer gysz. Nagy-Bajom. 
Mezey gysz. N a g y - B e c s k e r s k . Menczer gvógysz. 
Nagy-Káro ly . Füleky Pál és Jelinek gysz. JTagy-
Kik inda . Neuhold gy. Nagy-Mihá ly . Czibur gy«. 
Nagy-Mihá ly fa lvá . Mátray István gysz. Kag-y-
P e r k á t a . Vaahegyi gysz. N a g y Sal lo . Zsorna gysz. 
Nagy-Sza lon ta . Kovács gyógyszerész. Podhraczky 

j Fr. gyógyszerész. N.-Szent . -Miklós . Maly János 
gyógyszerész. N a g y - T e r e m i a . Metzger E. gyógysz. 
N a g y v á r a d . Molnár gysz. Irg. gvógyszt. Píeyer K. 
Hering és Ember gysz. Nagy-Vázsony . Deutsch 
Leó és Szálé gysz. N y i t r a . Kováts és Tombor gysz. 
Nyék. Gáhy gysz N y í r e g y h á z a . Szopkó, Korányi 
E. és Lederer I. O-Kanizsa. Szilágyi gysz. Oros 
háza . Palóczy L. és Medveczky utódai gysz. Osz-
l ány . Seidler gvsz. Paks . Flórián gysz. P a r a j d . 

| Weber A. gysz. P á p a . Bermüller A. P é c s . Irgalm. 
gyógyt. Sipöcz és Kovács M. gysz. P e r i a s z . Lafleur 
gysz. P é c s v á r a d . Dvorszky gysz. Po rosz ló . Rolko 
gysz. Pozsony . Érdy István, Henricí, Soltz, Adler 
és Pisztory gysz. P r i v i g y e . Kohuth G. gysz. P a n -
csova . Bauer gysz., Gratt gysz. és Radda gyógysz. 
B a d n o t h . Jeney Jenő gysz. B a k o s - K e r e s z t ú r . 

: Kovács F. S i m a s z o m b a t . Liszka gysz. B u t t k a . 
Fríedmann gyógyszerész. Bozsnyó . Pasteiner gyógy-

I szerész. S á r v a r . Stubenvoll gyógyszerész. Sásd . 
' Keller gysz. Siófok. Pataky A. gysz. S l m o n t o r n y a , 
! Beszédes gysz. Szabadka . Joó gysz., Milassin I. gysz. 

Se lmeczbánya . Sztankay gysz. és Margótsy gysz. 
Sa lgó-Tar j án . Rubin Özv. gysz. Sóskú t . Varjasy 
gysz. Se regé lye s . Árvay gysz. S tomfa . Raymann 
gysz. Sa rkad . Trojanovits gvsz. S o p r o n . Gráner J. 
gysz., Csathó gvógysz. és Molnár L. S.-A.-TTjhely. 
Zlinszky gysz. Sza tmár . Bossin gysz., Dr. Lengyel 
Márton és Litteraty gysz. S z a r v a s . Barts gyógysz. 
Szeged. Barcsay, Kováts Alb. és Ambrózi gyógysz. 
Szegzárd . Szondy gysz. Szen te s . Várady és Pod-
hradszky gysz. S z e p e s - B e m e t e . Scholtz L. gysz. 
S z t - J a n o s . Magda gyógysz. S ik lós . Petrach J. és 
Rónay gysz. Sz ige tvá r . Oscsadal G. és Salamon 
Gy. gysz. Szi lvás . Gódry L. gysz. Szi lágy-Cseh. 
Félegyházy gysz. Szolnok. Finy B. és Boár gysz. 
Szolyva. Tolvay gyógysz. Szakolcza . Irg. gyógysz. 
Szomba the ly . HudoY gyógysz. Székes -Fehé rvá r . 
Braun, Dieba la, Kőiös, Say és Rieger Bé!a gyógysz. 
S.-Sz.-Lőrincz, Herzog D. gyógys?. Szent -Elek . 
Gangl gyógysz. Szán tó . Meisels gyógvsz. Szempcz. 
Fleischer gyógysz. Szent -Mihá ly . Lukács gyógysz. 
Szeps i . Terstyánszky gyógyszert. Szered . Szkíczak 
gyógysz. Szen t -Got t íárd. Tomcsányi L. gyógysz. 
S z e n t - H u b e r t . Quiriny Alajos gyógyszerésznél. — 
T e m e s v á r . Tárczay István éa Jahner G. M. gysz. 
T a m á s i . L.ikner gyógysz. Tápió-Sze le Kormuth 
gysz. Tasnád . Dulka A. gysz. T o k a j . Rainer gysz. 
T a t a . Menich D. To lna , Gömbös gysz. T o r n a l l y a . 
Ursziny gyógysz. Tisza-Uj lak . Royko V. gyógysz. 
Török-Becse . Bizek A. gysz. T é t h . Novak gysz. 
T o l c s v a . Frits gysz. T ő k e - T e r e b e s . Hazai G. gy. 
T ü s k e v á r . Kaufmann gysz. Újv idék . Plavsic G., 
Di :.itriewits és Maximowics gysz. Ungvá r , Bene, Lam. 
Vácz. Urziny gysz. Vág-Besz t e r cze . Bossányi gyaz. 
V a r a n n ó . Gaal S. gysz. V a s á r u t . Weisz L V a s 
szered . Sz. Kitsák. v a s k ú t . Hásovitsch J. Versecz . 
Strach Seb. gysz. Veszp rém. Bokrosy Ferenczy K. 
és Szili Horváth Pál gysz. V i l l a n y . Csató gysz. Vár-
P a l o t a . Krosetz gysz. Zombor . Veidinger A. & S. 
Gallé gyógysz. Zenta , Kupkay A. Zi lah , Vidniczky 
gyógyszerésznél. 

Valamint Erdély, Horvátország és Szlavónia minden gyógyszertárában. 

9tT M & e y a r h o n e l ső , l e g n a g y o b b é s l e g j o b b h í r n e v ű ó r a t t x l e t e . ~ N 

B R A U S W E T T E R J Á N O S S Z E G E D E N 
cs. kir. és m. kir. szab. chronometer 
és műóiás, föltalálója az első —^ 
egyedüli kulcs nélkül föl
húzható remontoir 
inga - óráknak 
stb. sth. 

London 1871. 
Kecskemét 1872. 
B*c« 1873. Újvidék 1875. 

Kitüntetve •' bieeed 187«- p» r" «n . 
Székesfehérvár 1879. 

1 Budapest 1845. 
"I^iiíveltteli megkeresésekre pontosan válasioltatik. 

nefes áriegyék bérmentve. Javítások pont. esskexölterik. 
B0~ M a g y a r h o n olsö, l e g n a g y o b b éa l e g j o b b h í r n e v ű ó r a ü z l e t e . 

• • 
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A .Franklin-Támilat. kiadásában Budapesten megjelent s min
den könyvárusnál kapható, — az osztrák tartom, számára Sze
linski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefanspl. 6. 

Életiskola. 
Gyöngymondatok, aranyigazságok a bel-

és külföldi remekírók munkáiból. 

Két kötet. Második kiadás. 

A k é t k ö t e t cs inos v á s z o n k ö t é s b e n 2 frt. 

Tartalom: Szerelem és házasélet.—-Férfi és n ő . — 
Háztartás. — Nevelés. — Bölcselem. — Társaság. 
— Természet. — Lélektan. — Yallás. — Vegye
sek. — Emlékkönyv. 

1887. szept. 1 2 9 . sz. 1887. szept. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYULAI PÁL 
T A E T A L O M : 

Második lappföldi Utam. — Halász Ignáeztól. 
Bessenyei György. (H-) — Beöthy Zsolttól. 
Horatius Villája. Boisier Gaston után, francziából, — Molnár 

Antaltól. 
Gazdaságtörténet, — Földes Bélától. 
Pollíchinelle. Peyrebrune György után, francziából. — 

Haraszti Gyulától. 
Költemények: Az erdei lak. Gyulai Páltól. — A Sáhnamé-

ból. Firdúszi után, perzsából. Fiók Károlytól. 
A magyar zene jövője. — Bertha Sándortól. 
Értesítő: Vallis A. V, C.: De tragedie van den mensch. Van 

Emerich Madách. — Prém József: Eljegyzés után. Berta 
lan szerelme. —1. — A Nyelvőr és szépirodalmunk. —i. 
A BUDAPESTI SZEMLE megjelen évenkéit tizenkétszer 120 

Ívnyi tartalommal. 
A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közön 

séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják s 
szellemeket s mintegy közvetítő kivan lenni egyfelől a szak
tudomány és a mivelt közönség, másfelől a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nemzet
gazdasági közleményeknek, a m. tud. akadémia nemzetgazda
sági bizottságától támogatva. 

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

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

Az előfizetési pénzek az alulirt társulat kiadó-hivataliba kül 
dendök be, vagy a könyvárusokhoz, a kik szintén föl vannak 
jatalmazva elfogadásukra. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

A .Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent s 
minden könyvá-usnál kapható—az osztr.tart. némára Sze
linski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsbea 1, Stefan-'pl. 6 

Ipolyi Arnold kisebb munkái 
Harmadik kötet. 

Magyar történelmi és egyház-
történelmi tanulmányok. 

A b. e. szerző megbízásából közrebocsátja 
volt könyvtárnoka 

BUNTITAI VINCZE. 

Ara fűzve 2 frt. 

9 

magyar kir. államvasutak gépgyárának vezériigynöke és több hírneves bel- és külföldi gazdasági gépgyár képviselője, 
B u d a p e s t e n , I X . k e r . . ü l l ő i u t 

ajánlja mérsékelt árak és kedvező fizetési fel-

Eredeti Maye r 
melyek csak akkor eredeti gyártmányok 

t o v á b b á l e g f l i ö x i n y e ' b t o í/KTMrV 

2 5 - d i k s z á m a l a t t , « K ö z t e l e k » , 
tételek mellett a kizárólagosan nála kapható 

Trieuröket 
ha ezen védjegygyei vannak ellátva; 
é s l e g j o b b s z e r k e z e t ű . 

sorésszórvavetögepeit 
m i n d e n n e m ű 

plHiiiiitiszlitö rostáit, 
MAJSTN-féle uj, 

szalmakötél 
1, 2 és 3 vasú ekéit, boronáit, 
Vásárhelyi-féle szab. vajköpülő 

szabadalmazott 

fonógépeit, 
vasgyürüs és tüskés hengereit, 
g é p e i t . Ábrás árjegyzékek Ingyen és bérm. 

A Franklin-Társulat 
kiadásában Budapes ten megjelent és minden könyvárusná l kapha tó — az osztr. t a r 

számára Szelinski György cs. k. egy. könyvárusná l Bécsben, I., Stefansplatz 6. tom. 

Jókai Mór munkái. 
Népszerű kiadás. Egy-egy füzet ára íO kr. 

1. A varchoniták. 
2. Fortunatus Imre. — Shirin. 
3. Kalóz-király. 
4. Sonkoly Gergely. — A drágakövek. 

Harcé Záré. 
5—9. Törökvilág Magyarországon. 5 füzet. 

10. A bűntárs. — Nepean sziget. 
11—12. A kétszarvú ember — Az egyiptnsi 

rózsa. 2 füzet. 
13. Koronát szerelemért. — A Hargita. 

— A kalmár és családja. 
14. Petki Farkas leányai. — Három

széki leányok. — A két szász. 
15. Regék. 
16. Carinus. — A nagy-enyedi két fűzfa. 
17. A serfőző. — A nyomorék naplója. 

— Fekete világ. 
18—20. Erdély aranykora. 3 füzet. 
21—23. Csataképek 1848-1849-bő l . 3 füzet. 

24. Bujdosó naplója. — Kurbán bég. — 
Hegölt ország. 

25—26. A fehér rózsa. — Humorisztikus 
papírszeletek. 2 füzet. 

27. Magyarhon szépségei. 
28—29. Szomorú napok. 2 füzet. 
30—31. A janicsárok végnapjai. 2 füzet. 
32—37. Kárpáthy Zoltán. 6 füzet. 
38—43. Egy magyar nábob. 6 füzet. 
44—47. TJj földesúr. 4 füzet. 
48—53. Szegény gazdagok 6 füzet. 
54—55. A magyar elöidöből. 2 füzet. 

56-59. Hétköznapok. 4 füzet. 
60—63. A régi jó táblabírák. 4 füzet. 
64—65. Délvirágok. 2 füzet. 
66—67. Hilyenek a nők? -2 füzet. 

• 68—71. Véreskönyv. 4 füzet. 
72—73. A magyar nép élcze szép hegedű-

szóban. 2 füzet. 
74—76. Árnyképek. 3 füzet. 
77—82. A kőszívű ember fiai. 6 füzet. 

83. Hilyenek a férfiak ? 
84—89. Politikai divatok. 6 füzet. 
90—93. Hire megvénülünk. 4 füzet. 

94. Óceánia. Egy elsülyedt világrész tőrt. 
95—97. Az elátkozott család. 3 fűzet. 
98—99. Felfordult világ. 2 füzet. 

100. Elbeszélések. 
101—112. Dekameron. Száz novella. 12 füzet. 

113. Egy asszonyi hajszál. Történelmi 
regényvázlat. 

114. Az életből ellesve. 
115—119. Névtelen vár. Történeti regény. 5 f. 
120—121. Népvilág. Elbeszélések. 2 füzet. Tar

talma : Kedve • atyafiak. — A falu 
bolondja . — A világ vége. — A nép
dalok hőse. — Keselyeö Péter. — Kötél 
áztatva jó (komáromi mende-monda). 
— Emberek és kétlábú állatok, (Orbi 
pictus.) — Sic vos non vobií. — A 
hazajáró lélek. — A részpataki lelkész. 

122—124. Szélcsend alatt. Elbeszélések. 3 f. 
125. Észak hónából. Muszka rajzok, 

NEM 
KÉZIKÖNYV NEMESI ÜGYEKBEN, 

IRTA 

MARCZIÁNYI GYÖRGY LOVAG 

NÉGY TÁBLÁVAL. 
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Tar ta lom: Előszó. — Bevezetés. — OBÍ nemesség. — Katonai arisztokraczia. 
A nemességről általában — A magyar nemesség. — A mai magyar mágnási 
intézmény mint apáról tiura szálló örökös főnemesi rend. — A magyar nemesi 
indigenátus. — Ausztria örökös tartományainak nemessi inkolátusa, illetve 
indigenatusa. — A nemesi előjogok. — Alapitványképesség. — Ősi próbák és 
nemességi czimerapprobácziók. — Hiteles helyek. — A dedukczió, azaz a törvé
nyes származás levezetése. — A nemesi levéltárak hiányossága és hanyag ve
zetése. — Udvari és nemesi méltóságok, melyek csak ősi próbák letétele által 
nyerhetők meg. — Udvarképesség. — A cs. kir. kamarási méltóság a nemes 
apródi rang és az udvarnál való megjelenhetés előjogának megszerzéséhez 
szükséges ősi próba (4 ábrával). — A souverain máltai (johaunita) lovagrend 
(ábrával.) — A magas német lovagrend. — A m. kir. Szent Istvánrend. — A 
cs. kir. csillagkeresztes hölgyrend, palota és udvarhölgyek. — A nemes hölgy-
alapitványi intézetek. — A cs. kir. asztalnoki udvari méltóság. — Az arany
sarkantyús rendje. — Az osztrák-magyar érdemjelek. — Néhány külföldi 
nemes lovagrendről. — Czimek és czimezések. — A lovagi czim Magyaror
szágon. — 
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KÉRDÉSEK ÉS FELELETEKBEN 

IRTA 

Dr. WILDT JENŐ. 
a poseni gazd. vegytani kísérleti állomás főnöke. 
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Dr. N E M E S G Y Ö R G Y . 
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TARTALOM. Bevezetés. — A növények általános összetétele. — Azon 
elemek, melyekből a növények szerves része össze van téve. — A tápszerek, 
melyekből a növények szerves része képződik. — Azon eleinek, melyekből a 
növények szervetlen (éghetlen) részei vannak összetéve. — Talajtan. — A növé
nyek táplálkozása. — A tápanyagok felvétele a talajból. — Trágyatan. — A takar
mány anyagok közelebbi alkotó részei. — Az állati test fontosabb alkotó részei. 
Az állati táplálkozás törvényei — A takarmány emészthetősége és tápláló ér
téke. — A gazdasági hasznos állatok táplálásáról. — Betűrendes tárgymutató. — 
Függelék. A magyar királyság mezőgazdaságára vonatkozó statisztikai adatok-

Franklin-Társulat nyomdám. (Budapest, egyetem utcza 4. szám.) 
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POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ Q t Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG 
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\ félévre _ 3 « 1 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

ÖTVEN ÉV ELŐTT. 

K EGYELETES ünnepe lesz e hó 28-án a magyar 
művészetnek és irodalomnak. Díszelőadás
sal ünnepelik meg emlékét annak, hogy 

Magyarország fővárosában az addig vándorbotra 
utalt Thaliának ez előtt ötven évvel az első haj
lék, az első otthon megnyittathatott. 

Ma, a midőn már három palota és egy színkör 
áll fővárosunkban a magyar színi múzsa szol
gálatában, nehéz elképzelni is, mennyi küzde
lembe, mennyi erőfeszítésbe és áldozatba került, 
a míg odáig juthatott a honfiúi buzgalom és lel
kesedés, hogy az első szerény hajlékhoz az első 
alapkövet letegye s hogy a félig kész csarnokban 
az első magyar szót megszólaltassa. 

Nem lehet czélunk ismertetni azokat a siker
telen kísérleteket, melyeken az eszmének a szá
zad második évtiz. détöl kezdve keresztül menni 
kellett, mig a megvalósulás stádiumába jutha
tott; csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy 
még ebben az utolsó stádiumban is folyton ott 
lebegett a nemzeti színház fölött a veszély, mely 
létrejöttét meg az utolsó pillanatban is meghiú
sulással fenyegeté. 

Az eszme, mely leküzdte a jó barátok közönyét, 
diadalmaskodott a rossz akarók ármányán, meg
törte az ellenséges indulatú hatósági és kor
mánykörök ellentállását, — mikor mindezeken 
az akadályokon már túljutott: ott találta magát, 
hogy maga az, a mi létrehozta, a hazafias lelke
sedés öli meg. 

Abban, hogy a magyar színművészetnek Pes
ten állandó otthona legyen, mind egyetértettek a 
hazafiak. De már arra nézve, hogy ez az otthon 
müyen, mikor és hol legyen: abban két fölfogás 
versenygett egymással. 

Az egyik irány, melynek Pestvármegye boldog-
emlékezetű viczispánja, Fóldváry Gábor volt a 
vezére, minél előbb kívánta létesíteni az első 
állandó színházat, ha nem lenne is mindjárt 
eleinte minden igényeknek megfelelő. Földváry 
és társai érezték a kor lázas lüktetését, mely 
századok mulasztásait parancsol pótolni rövid 
évek alatt; ismerték a magyarnak könnyen lob
banékony, de aztán könyen el is lobbanó lelke
sedésót, melyet, mint az alkalmat, üstökön kell 
ragadni, mert a klasszikus hasonlat szerint 
«hátul kopasz*; érezték, tudták, hogy az elma
radt magyarnak nincs ideje várni ós mindig csak 
várni s ugy akarták, hogy az állandó színház 
állittassék föl mielőbb, akkor mint ifait ac-
compli-t» senki nem ellenezheti többé, javítni 

pedig akkor sem lesz késő. Nem vonakodtak te
hát ideiglenes színházat sem építeni. 

A másik irány, melynek gróf Széchenyi István 
volt a lelke, félt az elhamarkodástól. Széchenyi 
csak egy és pedig végleges s ehhez képest minél 
tökéletesebb színházat akart, a város előkelő he
lyén monumentális alakban s mindenek előtt 
pénzt kivánt teremteni, 400 darab ötszáz forin
tos részvény kibocsátásával, mely pénzen aztán 

a felső Dunapart valamely szép telkén, — ké
sőbb a Nákó-féle telken — az impozáns színház 
fölemelkedjék. 

Földváry a «hosszú pórázra eresztés* s a 
• megfontolva haladás* e proczedurájában ma
gának a czelnak is veszélyeztetését látta s a már 
akadémiai pályázatokon, röpiratokban, sajtóban, 
gyűléseken apróra megérlelt eszmét erélyesen 
kívánta fogható alakba önteni. Grassalkovich 

A N E M Z E T I S Z Í N H Á Z E L S Ő E L Ő A D Á S Á N A K S Z I N L A P J A . 




