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Tromf beszéd. 

Tisztelt Reakc'ó és közvélemény! 
Kedvelt Mairtelukjaink! 
Évnegyedre 2 frt. 
Ezt az államháztartási költséget szavazzátok meg. 
Igen, oh igen! 
Ezzel az ívj ötéves országgyűlést, — az uj Mame-

lukok albumával, — megnyitottnak nyilvánitjuk. 
Bolond Istók 

Badarország, Bolondéria és Balgária 
királya. 

+ 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

A „BOLOND ISTÓK"-ra. 
A Bolond Istók, a legdíszesebb kiállítású és legnagyobb élcz-

lapnnkra, ez évnegyeddel uj előfizetést nyitunk. 
Előfizetési feltételek: 

október—deczember évnegyedre — — 2 frt 
október—márczius félévre — — — — 4 frt 

Előfizetések, legczélszerübben posta-utalványnyal, a kiadó
hivatalnak küldendők. Budapest, egyetem-utcza 4. szám. 

A Bolond l8tÓk kiadóhivatala. 

A • Franklin-Társulat» kiadásában Buda
pesten megjelent s minden könyvárusnál 

kapható: 

Jókai Mór munkái . 
Népszerö kiadás. Egy-egy füzet ára 40 kr. 

1. A varchoniták. 
2. Fortunatus Imre. — Shirin. 
3. Kalózkirály. 
i. Sonkoly Gergely. — A drágakövek. 

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

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

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. 
3' -. Egy magyar nábob. 6 füzet. 
44—47. Uj földesúr. 4 füzet. 
48—53. Szegény gazdagok. 6 füzet. 
54—55. A magyar előidőből. 2 füzet. 

56—59. Hétköznapok. 4 füzet. 
60—63. A régi jó táblabirák. 4 füzet. 
64—65. Délvirágok. 2 füzet. 
66—67. Milyenek 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 kőszivü ember fiai. 6 füzet. 

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

94. Óceánia. Egy elsülyedt világrész tőrt. 
95—97. Az elátkozott család. 3 füzet. 
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. Hépvilág. Elbeszélések. 2 füzet. Tar

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

122—124. Szélcsend alatt. Elbeszélések. 3 f. 
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A „Waterbury" remontoir-zsebóra 
a m o d e r n t e c h n i k a v a l ó d i csodája. 

Hirdetett c s inos külse je (álanyo-
zott ujeitlstből), felülmulhatl'an 

^ O
é ;csak6frt50kr . . 

nyi h i h e t e t l e n o lcsó ára kezdet
ben bizalmatlanság-ót keltettek 
i ránta ; de a m ú l t év i eladása 

Angliában: ... 100,000drb 
Németországban: 82,000 drb 

az óra kitűnőségének ép oly fényes 
bizonyitványnyal, mint a megriadt 
concurrencziának lármája, mely a 
, ,Waterlrary"-tól fél , mivel: a 
Waterbury oly egyszerű szerkezetű 
és oly nagyszerűen jár, hogy érte, 

kázat nélkül 3 évi kezesség 
vállalható s mivel a Waterbury, ha 
ennek szüksége valamikor fenforogna, 
oly olcsón javittatik, mint eddig semmi 
féle óra a világon, péld. 1 uj rugó 35 kr. 

A Waterbury Watch Co. Eszakamerikai egyes, államok 
2.000,000 forint tökevei es 1500 <Uwab tutpigyártássál, valamint 

a magyarországi főraktár és javitó-műhely: BOTTELMffl A.-nil, Budapesten, V., váezi kiírat 28, 
H C három év i kezességet vá l la lnak . ~V9 

Szétküldés csak készpénz vagy utánvét ellenében. 
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125. Észak hónából. Muszka rajzok, 

Védjegy. 
húgykőképződés, 

Máriaczelli 

gyomorcseppek. 
Jeles hatású szer a gyomor 
minden betegségeiben és fö-
lülmulhatatlan ótvágyhiány, 
gyomor-gyengeség, rossz-
szagu lehellet, szelek, sa
vanyu felböfögés, kólika, 
gyomorhurut, gyomorégés, 
túlságos nyálkaképzödés, 

sárgaság, undor és hányás, fejfájás, (ha az a 
gyomorból ered), gyomorgörcs, székszorulat, 
a gyomornak túlterhelése étel és ital által, 
giliszta, lép- és májbetegség és aranyérnél. 

Egy üvegose ára használat i utas í tássa l 3 5 kr. 
f\xrá S ^ A valódi máriaczelli gyomorcseppek sokféleképen 
W V U B a hamisittatnak és utánoztatnak. A valódiság je
leni minden palaczk vörös, fönnebbi védjegygyei ellátott 
csomagolásban legyen, s a szintén minden palaczkhoz mellé
kelt használati ntasitáson rajta kell hogy legyen, miszerint 
az Qusek Henrik nyomdájában, Kremsierbén nyomatott. 

Központi szétküldés! rak tár : 
Brady Károly „az őrangyalhoz" ezimzett gyógyszertárában 

Kremsierbén, (Morvaország). 
Kapható a legtöbb gyógyszertárban. 

Főraktár Magyarország részére Török József gyógy
szerésznél Budapest, kirdly-itteza 12. szám. 
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NEM 
K É Z I K Ö N Y V NEMESI ÜGYEKBEN, 

MARCZIÁNYI GYÖRGY LOVAG 

NÉGY TÁBLÁVAL. 

A r a fűzve 1 forint 6 0 krajezár osztr. ért . 

T a r t a l o m : Előszó. — Bevezetés. — Ősi nemesség. — Katonai arisztokraczia. 
A nemességről általában. — A magyar nemesség. — A mai magyar mágnási 
intézmény mint apáról fiúra szálló örökös tőnemesi rend. — A magyar nemesi 
indigenátns. — Ausztria örökös tartományainak nemesei inkolátusa, illetve 
indigenatusa. — A nemesi előjogok. — Alapitványképesség. — Ősi próbák és 
nemességi czimerapprobácziók. — Hiteles helyek. — A dednkczió, 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 ósi 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 es. kir. asztalnoki udvari méltóság. — Az arany
sarkantyús rendje. — Az osztrák-magyar érdemjelek. — Néhány külföldi 
nemes lovagrendről. — Czimek és ezimezések. — A lovagi czim Magyaror
szágon. — 

GAZDASÁGI YEGYTAN 
K É R D É S E K ÉS F E L E L E T E K B E N 

IRTA 

Dr. WILDT JENŐ. 
a poseni gazd. vegytani kísérleti állomás főnöke. 

A HATODIK KIADÁS UTÁN FORDÍTOTTA 

Dr. N E M E S GYÖRGY. 
JNesry v e n e g r y a s z ö v e g k ö z é n y o m o t t á b r á v a l 

Ara fűzve 1 forint 40 krajezár. 

TAKTALOM. Bevezetés. — A növények általános összetétele. — Azon 
elemek, melyekből a növények szerves része össze van téve. — A tápszerek, 
melyekből a növények szerves része képződik. — Azon elemek, 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 nyomdáia. (Budapest, egyetem ntcza 4. szám. 
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POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ 6 « Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG { ̂  ^ f * Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: ' " f " é " e ® ""' 
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Külföldi előfizetésekhez & postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

A NEMZETI SZÍNHÁZ FÉLSZÁZADOS 
JUBILEUMA. 

-m /TÁSTJTT a színház mulatóhely, hová az időt 
l / l kellemesen eltölteni mennek az emberek. 

-1.TJL Ha e kellemes időtöltés mellett Ízlésük 
is finomul, erkölcsük is nemesbedik: a színház 
betölti mind azt a hivatását, melynek kedveért 
fölállittatott. 

Nálunk azonban nem így volt a dolog, sőt 
még ma sincsen így. Nálunk a színház több volt 
ennél s még ma is többnek kell lennie. Első sor
ban műintózet ugyan, a hol az «örökké szépnek* 
az oltárán égnek az áldozattüzek. De a mellett 
v alódi nemzeti, sőt időszakonkint politikai in-

stituczió, a melyben az örökké szépnek fegyve
rével nemzeti lételünkért harczolunk. 

Mit jelent egyebütt az, hogy egy színház be
tölti fönnállása ötvenedik évét ? Jelent egy öröm
ünnepet, a melyben részt vesznek ama színház 
épen akkor élő tagjai és az a közönség, mely 
előszeretettel látogatta előadásait. Nálunk a nem
zeti színház ötven éves jubileuma nemzeti ün
nep vala, egy nevezetes mozzanat Magyaror
szágnak ugy közművelődési, mint politikai tör
ténetében. A kik előtt ez a történet nem hét 
pecséttel leragasztott könyv, azok igen jól 
tudják, hogy mi volt nekünk a nemzeti szín
ház. Tanúságot tehetnek róla öregeink, hogy 
ez volt az első erős bástya, melyet politi

kailag alig kifogásolható talajon a magyar 
nemzet elhanyatlott, feledésbe menni kezdő nyel
vének és alig hogy ébredező irodalmának emelt 
a honfiúi lelkesedés, hogy sokáig ez volt csaknem 
az egyetlen intézet, a hol magyarul helyesen és 
szépen beszélni tanult az ujabb nemzedék; hogy 
ez intézet volt az, mely a szegény magyar írónak 
költői alkotásra sugallatot, bátorságot adott tö
retlen csapáson, eredeti nemzeti irányban terem
teni meg müveit; hogy a magyar história nagy 
alakjainak elővezetésével ez tárta föl a dicsősé
ges multat, fölébresztette az önérzetet, erőt adott 
munkálkodni a jelenben s följogosított bizalom
mal tekintenünk a szebb jövő felé. Az idősebbek 
emlékeznek még arra az időre is, a mikor a nem-

A N E M Z E T I S Z Í N H Á Z Ö T V E N É V E S F Ö N Á L L Á S A E M L É K É R E S Z E P T . 2 8 - Á N T A R T O T T D Í S Z E L Ő A D Á S . 
AZ «OLYMPI VERSENY» ZÁRÓ JELENETE. Kozmata Ferencz fénvképe után rajzolta Háry Gyula 
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zeti színház volt az a hely, melyben a csüggedök 
vigasztalást nem csupán kerestek, hanem talál
tak is ; a szabad gondolat, a titkolt és másutt 
mindenütt üldözött érzelem menedékhelye, a hol 
az igazi honszeretet Vesztatüzét elaludni nem 
engedek, de híven ápolák s gondosan plántálga-
ták a szivekbe. 

Ha a magyar nemzet, a közbejött viharok da
czára, erősebb ma, mint volt félszázaddal ez 
előtt; ha megizmosodott szellemben és erköl
csökben; ha irodalma kifejlett, elterjedett; ha 
minden lépten-nyomon észlelhető a haladás s az 
idegen hasznos intézmények kedvező talajra ta
láltak az országban s más nagyobb nemzetek 
műveltsége előttünk sem idegen; ha mind a 
mellett megőriztük ősi sajátságainkból mindazt, 
a mi méltó rá, hogy megőriztessék, mert külön 
nemzeti egyediségünk jellemvonása az: akkor 
mindezekben jelentékeny része van annak a ke-
repesi-uti színháznak is, melyben ötven évvel 
ez előtt hangzott el először ihlett művészi ajka
kon a magyar ige. 

Másutt nem értenék meg, miként lehetne egy 
egyszerű komédiaháznak egy nemzet kultúrájá
ban ilyen szerepe. Mi tudjuk, hogy így volt, s 
megértettük azt a páratlan érdeklődést, mely e 
műintézetünk félszázados emlékünnepe iránt 
mindenfélőlről nyilatkozott. 

A jubiláris előadásról, melyet nem csupán az 
emlékezetes alkalom, nem csupán a díszes közön
ség — első sorban maga a király — megjelenése 
tett ünneppé: hanem azzá tette az előadott da
rabok lendületes szelleme s a szereplő művészek 
emelkedett hangulata is, már megemlékez
tünk e lapokban s egész terjedelmében közöltük 
koszorús költőnknek, Jókainak, ez alkalomra 
irt fennkölt allegóriáját. Ez alkalommal nem 
kívánunk visszatérni az előadásra, csupán ki 
akarjuk egészíteni róla szóló jelentésünket, mi
dőn a bemutatott képcsoportról külön is meg
emlékezünk. 

Az * Olyinpi verseny»-ben, midőn a Jelen (Pulsz-
kyné-Márkus*Emilia) leszólja a Multat (Jászai 
Marii az Orákulum (Sz. Prielle Kornélia) előtt 
s varázstükrével fölmutatja az antik színpad 
képét: ott láttuk a magas kothurnusban álló s 
álarczban játszó római színészeket, kiket Abo-
nyi, Bérezi és Magyari ábrázoltak. Viszont mi
kor a Múlt gúnyolja a Jelent s föltünteti az 
operetté-korszak színpadát: a népszínház tag
jaitól láttuk bemutatva a népszerűbb operetté-
alakokat, és pedig Pálmai Ilkától Yum-Yumot, 
Szilágyitól Mikádót, Makótól a «Czigány báró» 
Zsupánját és Szabó Banditól Gasparonét. 

Abban a képben, mely a hatvani kapu bástyá
ját s az előtte elterülő török temetőt mutatta, 
hátul a megrongált várfalakkal, Tinódi Sebes
tyénnek egy sírhalomra dűlő s kezében szobrot 
tartó alakját Dezső József, a színi iskola egyik 
jelesebb növendéke adta. 

A három magyar színház s a háttérben a mai 
Budapest képét feltüntető jelenetben nem for
dult elő csoport. Ellenben az ötödik s valamenyi 
közt a leghatásosabb két részre oszlott. A kép 
első felében a nemzeti színház ötven éves műkö
dése volt megelevenítve azon nevezetesebb szín
padi alakok és szerepek bemutatásával, melyek 
a nemzeti színháznak ez ötven év alatt büszke
ségét alkoták. Nevezetes volt a csoport rendezé
sében annak a fölötte nehéz feladatnak a meg
oldása, hogy az illető színész olyan maszkban 
jelenjék meg, mely nem csak az illető szerepet 
ismertesse föl, hanem még arra a színészre is 
emlékeztessen, a ki azt a múltban úgy játszotta, 
hogy felelevenítése ma is érdemes. 

Hogy áttérjünk a kép ismertetésére, melyet 
pülanati fényképi fölvétel után rajzban is be
mutatunk, fölemlítjük, hogy az Orákulum es az 
előtte égő oltár, továbbá a Múlt és Jelen melléje j 
járuló alakjai mögött fölvonult a fellegeket ábra- ' 
zoló függöny s mindjárt a legalsó sorban előtün- ' 
tek középütt Shakespeare, jobbra tőle Szigligeti, i 
balra Katona márvány-mellszobrai, a a szobrok j 
mögött, mindjárt az első sorban, a közönséghez 
legközelebb Blaha Lujza, mint Rózsi, Vidor mint 
Bandi, Szatbmári mint Szárnvai Szigligeti «Csi- ! 

kós» czimü népszínműve szerepeiben; Klárné 
mint Tóti Dorka a «Peleskei Nótáriusában, Be
nedek Gyula mint Stuczli, Szirmai mint Sobri a 
«Két pisztoly »ban, Hunyadi mint Gergely, Fo
dor Fruzsina mint Julcsa, Gyöngyi mint Lajos, 
Újvári mint Miska a «Szökött katoná»-ban, végre 
Horváth Vincze mint a nemesek hadnagya a 
«Tisztújítás »-ban. 

A csoportozat baloldalán és közepén láttuk a 
dalniűszinház tagjait és pedig Hensler kisasz-
szonyt Norma, Hajóst Szevér, Szekerest Orovezo 
szerepében a «Norma» czimü operában; Bisley 
kisasszonyt Bozina, Szendreit Bartolo szerepé
ben a «Szevülai borbély»-ban; Saxlehner Emma 
Luciában a nemzeti színház első primadonnáját, 
Schodelnét, Szigeti Imréné «Szilágyi Erzsébet »-
ben Benza Idát ábrázolta, míg Perotti Hunyadi 
Lászlót, Stoll Gizella Mátyást, Fekfcér Garat 
mutatta be a "Hunyadi László* czímű operában. 
Ney Marcellt, Eotter Gizella Valentint, Bignio 
Szevert ábrázolta a «Hugenották »-ból. Abrá-
nyiné mint Angéla Pauliné-Markovics Ilkára 
emlékeztetett, míg Pauli Horácio jelmezét vi
selte a «Fekete dominó »-ból. Láng mint Don 
Jüan, Györgyné mint Donna Amica, Kordin 
Mariska mint Zerlina szerepelt «Don Juan»-ból. 
Komáromi Mariska Mignont, Kiss D. Meister 
Wilhelmet mutatta «Mignon »-ból; Seyler Leona 
Agathát, Dévay Janka Annát, Bodányi Maxot a 
«Bűvös vadász »-ból, Doppler Ilka Carment, 
Dalnoki Jósét, Maleczki atoreadort a «Carmen» 
czimü operából. 

Fönnebb a lépcsőzetesen emelkedő állvány 
magasabb részén a drámai csoportok következ
tek a nemzeti színház tagjaival. Ott ismertük föl 
Megyeri halhatatlan Peléskei nótáriusát, Vízvári 
által személyesítve, arráob Rétin/ Mihály Piros 
Pistáját a «Két pisztoly »-ból Gabányi Árpád ala
kításában. Magasabban Egressy Gábor büszke 
Grittije állt Gyenes László ábrázolásában, ettől 
jobbra ugyancsak Egressy Gábor Learje a nagy 
művész fia, Egressy Ákos által ábrázolva, kinek 
megjelenése máskülönben is rendkívül hasonlít 
feledhetetlen atyjáéhoz. A Lear kebelére simuló 
Kordeliát Nagy Ibolyka személyesíté. Tóth Imre 
mint Július Caesar, Szigeti Imre mint Branko-
vics szintén Egressy Gábor alakításait elevenítek 
fői. A csoport legmagasabb pontján állt Bercsé
nyi mint Zrínyi Miklós a "Szigetvári vértanuk»-
ban Barihám emlékeztető maszkban. Hetényi 
Tóth József Tartuffejét, Latabár a J/a/»?./' Keszeg 
Andorát, Faludi a Lendeay Othélóját, Mátrai 
Béla a Fáncsy Jágóját, Császár Imre a Szerda
helyi Kálmán Dávidját (Dávid és Eszterben), Fe-
leki Pál magát Szerdahelyi Kálmánt, Lubinsz-
kiné a Jókeiiné Erzsébetjét (Stuart Máriában), 
Lubinszky az Egres*y G. Coriolánját, Horváth 
Zoltán a Lendcay Bánkját, Lánczy Ilka Lend-
vayné Melindáját, Hegyesi Mari Jólainé Gert-
rudját ábrázolta. A fölvett maszkok némelyike 
kitűnően felelt meg kettős föladatának s egy* né
mely alakításban nem volt nehéz fölismerni 
nem csak a szerepet, hanem azt az elhunyt elő
döt is, a ki e szerepet a nemzeti színpadon első 
alakította vagy abban emlékezetesebb sikereket 
aratott. 

A csoport egy része nem az elhunyt jeleseket, 
hanem a saját maga által teremtett szerepeket 
mutatta. így pl. Felekiné Zrínyi Ilonában, Szacs-
vai (dl. Rákóczi Ferencz* Bercsényijében, Heté-
nyiné Volumniában, Tolnainé Virginiában, Mé
száros Mikhálban, Pintér Peturbánban, Sánta a 
«Két pisztoly) Huglijában, Benedek Lajos a 
"Tudós nők» Damissában, Feleki Miklós Köny
ves Kálmánban, Főidényi Palkóban a ((Párt
ütök"-ben, Körösmezei Brutusban, TolnayCso-
konayban, a «Csokonay szerelmen czimü darab
ban mutatta be magát. 

Midőn a színpad hátterét félig takaró függöny 
is felgördült, következett a képet kiegészítő má- | 
sodik részlet is, középen fölül a király mellszob
rával, mely fölé angyalok koronát tartanak. 
E csoportot a nemzeti színház következő tagjai 
egészítették ki: Náday mint Tristán a "Csalha
tatlan* czímű vígjátékban, Újházi mint Crespo 
a "Zalameai bíró»-ban, Halasi mint Neiberg 
herczeg «Petneházy»-ban, Szathmáryné mint 
Fruzsina a «Fösvény»-ben, Helvei Laura műit I 
Celiméne ugyanabban, Csillag Teréz műit Rozina 
a "Sevillai borbély*-ban, Vizváriné mint Dorina 
«Tartufl'e»-ben, Szacsvainé mint Lecouvreur Ad- , 
rienne, Rákosi Szidi mint Lady Milford, Rajnai ! 
Gizella mint Nóra, Palotai Piroska mint Puck a 
• Szentivánéji álom*-ban, Györgyné mint Dolo-
res a «Hazá»-ban, Gál Irma mint polgárleány 

az "Ember tragédiája*-ban, Békési hma mint 
Belisé a «Tudósnők»-ben, Lányiné mint Gazella 
«Don Caesar*-ban, stb. A király szobra körül 
álltak az «Árpád ébredésé »-nek szereplői közül 
Mihályfi a költő, Alszegi Irma a sirszellem, Nagy 
Imre Árpád szerepében. 

íme az ünnepi előadás legünnepibb képcso-
portozatában szereplök jegyzéke, melyet emléke
zetül igyekeztünk lehetőleg teljesen összeállítani 
mint olyat, melyben a budapesti színházak játék
személyzete csaknem teljes egészében benne fog
laltatik s így a későbbi jubileumok alkalmával 
— bár mennél többet érne meg derék műintéze
tünk — forrásul is szolgálhat. A csoport s abban 
az egyes alakok elhelyezése körül inkább a külső 
hatás volt az irányadó s nem rendszeres osztá
lyozás korszakok, vagy műfajok szerint. De az 
alakok tarka, festői összeállítása szemkápráztató 
kedves látvány vala, s a fölkeltett emlékekkel 
valóban élénk és maradandó hatást gyakorolt. 

Ezért óhajtottuk, hogy a nemzeti színház fél
százados emlékünnepére rendezett díszelőadás
nak e legkiválóbb csoportos képéről fogalmat 
nyújthassunk azon olvasóinknak is, kik ez em
lékezetes előadásnak szemtanúi nem lehettek s 
ezért mutatjuk be most e csoportozat képét Koz-
mata Ferencznek fényképi fölvétele után, mely 
tekintve azt, hogy a fölvétel csak pillanatokra 
volt kénytelen szorítkozni s különben is nem 
napvilágnál, hanem villamvilágitás mellett tör
tént, sikerültnek mondható. 

SZEGÉNY MAGYAR. 
Szegény magyar, édes népem, 
Békességed mikor lészen ? 
Eég izzadsz már kemény tusán, 
Nyughatnál a sok harcz után. 

Nem bántod te senki fiát, 
Láthatja az egész világ; 
A ki nem húz ujjat veled, 
Nagyon is megembereled. 

S mégis, gyáva lesben állva, 
Van ellenség csordaszámra, 
Nem csak ott künn, de ide benn : 
Ezredéves tűzhelyeden. 

Ha kenyeret nyujtasz nekik, 
A kenyeret, azt elveszik, 
Hanem aztán hála helyett 
Meg is marják a kezedet. 

Fenekednek rád czudarúl, 
Hogy mért vagy a házadban úr ; 
Szeretnének porba verni, 
Föld színéről elseperni. 

Csak az a baj, hogy nem megyén 
Az a dolog oly könnyeden ! 
Ha fejünkre gyúl a házunk : 
Bizony mi sem szunyókálunk. 

S ha két karral Árpád hajdan 
Gyó'zni tudott annyi bajban : 
Tán ma sincs még a magyarnál 
Kevesebb kar két jó karnál. 

Es ha egyezer talpra kelünk, 
Talpra kél a múlt is velünk : 
Hadkeveró' daliái 
Elé fognak ismét állni. 

Egész ország csatatér lesz, 
Minden fűszál csupa vér lesz, 
Duna, Tisza bé lesz födve 
Csatafüsttel sűrű ködbe. 

Mikor aztán majd a szelek 
Elverik a füstfelleget: 
Szomszéd népek szemeinek 
Lesz a síkon mit nézni meg! 

Az ellenség eltiporva 
Fog heverni, mint a polyva, 
Gyűlölséget elfeledve, 
Dicstelenül szenderegve. 

Mi pedig ott igaz ügyünk 
Győzelmére víg tort ülünk, 
Míg fegyverünk' az ég napja 
Mosolyogva ragyogtatja . . . . 

JAKAB ÖDÖN. 
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UTAZÁS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ. 
III. rész. — Az olimüczi várfogságban. 

II. Az 1849 ik év végéig. 
A terjedelmes bástyaürben november elején 

még igen kényelmesen elfértünk. A kisebb szo
bák sorában kaptunk helyet mindnyájan, állí
tólag azért, mert onnan az ablakok, helye
sebben az ágyú-lőrések, a Morva egyik ágára, 
azontúl pedig egy zöld bástya oldalára s egy 
kissé az ég felé is nyújtottak a szemnek láthatárt, 
s a bástyán túl mezőség terülvén el, az onnan 
jövő levegő is üdébbnek tetszett, mint az, mely 
a túlsó oldalon az apáczazárda hátsó részén át 
a terjedelmes város felől jött. 

Szerdahelyi Edét mindjárt a balra fekvő első 
ajtón küldte be a porkoláb, s bár sietett az ajtót 
bezárni, mégis hallottuk, hogy belül magyar szó
val fogadta valaki. A többit párosával helyezték 
el egy-egy kamrába, csak Neuwirth maradt egy 
időre egyedül, nem tudom kedvezésből-e vagy 
helyzete súlyosbításául. Ez inkább valószínű, s 
ő maga is felszólalt ellene, de egyelőre hiába. 

Első teendőnk volt az ablakszárnyakat kitárni 
és lebegtetni, mert a levegőt erősen dohosnak 
ereztük. S az októberi hűvös est daczára egész 
éjjel nyitva hagytuk, csak egy kendőfélét terítve 
rá a netalán betévedő éjjeli pillék ellen. Vacso
rára valót a vasútról hoztunk magunkkal, s egy 
korsóban vizet már ott találtunk. 

Másnap reggeli nyolez óra tájban a porkoláb 
kinyitotta ajtónkat, a többi zárakon is hallottuk 
a kulcsok csörömpölését, s szabad volt kimen
nünk az úgynevezett udvarba, járkálni. Az alatt 
kiosztották köztünk a kenyeret, mindeniknek két 
napra egy-egy katonaczipót, és két napi tartás
pénzt. Ez nagyon fura egy pénz volt, ők magok 
is csak fetzlinek hittak, állt pedig gyűrt, piszkos, 
undorító, állítólag tíz krajezárt érő papirszele-
tekből, a mi már haladás volt, mert azelőtt hóna
pokon át csak négyfelé vágott papiros egyforinto
sok rongyai forogtak a közönség kezén. Két olyan 
tizkrajezáros fetzliféle volt kivetve számunkra 
két napi szükségleteink fedezésére, de mindjárt 
az első kiosztás alkalmával értesített bennünket 
a porkoláb, hogy a kinek van, sajátjából szabad 
egy forintig napjában költekezni. 

A kinek van? Hiszen hogyha nem az újépü
letből, nem tíz havi ide-oda barangolás után, 
hanem hazulról kerültünk volna ide, talán egyi
künk sem lett volna pénzmag híjával, de az adott 
viszonyok közt napi egy forintja bizony nagyon 
kevésnek volt hosszabb időre. 

Kiérve az udvarra, mindnyájan legelőször is 
Szerdahelyi Edét fogtuk körül, kíváncsiak lévén, 
kit talált a szobában, melybe került. Azt beszélte, 
hogy igen kedves, szeretetreméltó úri ember 
fogadta, fájdalom, két lábára forrasztott rövid-
lánczú bilincsben, de csak annál melegebben 
ráztak egymással kezet. Az úri ember neve 
Szontágh Pál, a volt király személye körüli ma
gyar minisztérium tagja és főleg arról vádolva, 
hogy Bem Józsefet, a lengyel tábornokot, ki a 
bécsi" forradalomban is szerepelt volt, Bécsből 
kicsempészte, s így lehetővé tette, hogy az a 
magyar ügynet szentelhesse kiváló tehetségeit. 
«De hát Szontágh úr vájjon miért nem jött ki 
a levegőre?*, kérdők egyhangúlag a beszélőt, ki 
erre azt adá válaszul, hogy csörögve nem szeret 
kijárni, de egyelőre a porkoláb is utasítva van, 
öt külön órában és egyedül ereszteni az udvarra. 
Legalább is óriásnak képzeltük, marezona ábrá
zattal, torzonborz fekete bajuszszal és szakállal, 
hogy Bécset annyira meg tudta remegtetni. Pedig 
dehogy óriás, sőt a középtermettieknek is kisebb 
fajából való; dehogy marezona, sőt igen finom, 
csaknem nőies arczbőrrel, szelid, bár átható kék 
szemekkel, szőke hajjal, kecses kis bajuszszal es 
szakállal. És még modora mily finom, mű veit-
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sége mily alapos, sokoldalú s egyszóval klasz-
szikus! 

Mikor azután későbben először megpillantottam, 
a mint elszánt arczczal, finom kezével megfogta a 
lánczot, hogy kevésbé csörögjön, könny tolult ki 
szemeimből s nem tudtam szólni, csak némán, 
de annál melegebben szorítottam meg kezeit. 

Az alatt, hogy a szobák, — már csak úgy fo
gom tanyánk helyiségeit nevezni, — ajtai szel-

i lőzés és takarítás végett, mit az őrséghez beosz
tott legények nyirfaseprükkel végezének, nyitva 
álltak : sorban benéztünk egymáshoz, hogy tájé
kozva legyünk, ki hol és kivel van elszállásolva. 
Gr. Károlyi Istvánt nem láttuk. Öt kocsin hoz
ták be a vasútról, s mire gyalog beszállinkóztunk, 
ő már el volt zárva, reggel pedig korán vitték ki 
újra a vasúti állomásra. 

Első nap minden tekintetben rosszul éreztük 
magunkat. Rosszul étkeztünk, mert még nem volt 
beszerezve semmi és még nem tudtuk a módját. 
A helyet kissé hidegnek is találtuk s az időt na
gyon hosszúnak, ámbár délután kettőtől négyig 
ismét szabad volt kimennünk, szabad egymáshoz 
betérnünk, este pedig gyertyát hozatnunk, bur
gonyából gyertyatartót rögtönöznünk, s kilencz 
óráig világitanunk. Ételfélét szabad volt hozatni 
ozsonnára is, mely a vacsoráthelyettesité, termé
szetesen többnyire csak kenyér mellé valamit, 
sajtot, túrót, irósvajat, szalámit vagy más kolbász
félét, gyümölcsöt, a mi így ősz felé meglehetős 
bőségben volt. 

Nekem szobatársul Gyöngyössy Imre jutott. 
Jobbat nem adhattak volna. Leleményessége 
kifáraszthatatlan volt mindannak kigondolásá
ban, beszerzésében és elkészítésében, a mire két 
szegény fogolynak szüksége lehet. November 
elsején már hivatkozott a katonai szabályzatra 
és fütőfát követelt a porkolábtól, mint a mely 
november elsejétől április végéig, mint monda, 
«dukál.» A porkoláb azt állította, hogy mivel 
későn értesítették megérkezésünk felől, csak ké
sőn rendelhetett számunkra fütőfát, mely mái-
megérkezett ugyan, de ma ünnep lévén, nem oszt
ható szét; legyünk türelemmel holnapig, gondja 
lesz rá, hogy korán reggel beszolgáltathassa. 
De Minden szentek napján már ott égett a bor
szesz a kávéfőző edény oldalánál, vizet forralva, 
s tejet melegítve. Már megvolt az alku a porko
lábbal, mely szerint katona-kenyerünket pénzzel 
váltja be, a mi azután rendes szokássá vált, pék
sütemény helyettesítvén a kenyeret. Czipóját nem 
mindig egy áron fizette. Kaptunk négy krajezárt, 
de volt idő mikor többet is. 

Mihelyt fűtő fát kaptunk, Imre ugy találta, 
hogy az öntött vasból való kályha hosszúkás tor
kolatát fel lehet használni közönséges tűzhely
nek, de némileg takarékpadkának is. «Nem 
eszünk* többé morva kotyvalékot* — úgymond 
az ezermester — majd főzök én. Tartottam én 
már Pesten szakácsot is, de ifjonczkori kaland
jaim idején kukta is voltam, még pedig egy erdé
lyi zárdában; gyermekkoromban pedig ott sze
rettem nyalakodni édes anyám mellett, mikor ki
pirult arczczal a nyilt tűzhely mellett készítette 
az ízletesnél ízletesebb falatokat a szapora csa
lád számára.» Es csakugyan hozatott mindenféle 
bögréket, csuprokat, födőket, vaslábast, főző és 
szűrő, meg evőkanalakat, tálezikákat, azután ho
zatott hus- és zöldség-, meg főzelékféléket, tojást, 
zsírt, sót, lisztet: szóval mindazt a sokfélét, a mi 
szegény emberek konyhájában szükséges, ha 
jó izű és változatos ételre telik. Szénfogót és 
hamulapátot ingyen kaptunk, csak nagy villát és 
felmetélő kést nem volt szabad hozatnunk. Ez 
szabály ellen és veszélyes lett volna. De Imrén 

l nem lehetett kifogni. Faragott a gyujtófából vil-
| lát s bicskájával, mely most is birtokomban van, 
| rőzsefából olyan laskanyujtót, melylyel a metélt-
j nek való tésztát csaknem papiros-vékonyságra 
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tudta lapítani. Az asztal felső tábláját le lehetett 
emelni. Ennek alsólapját tisztára mosta, ugy 
tette rá megfordítva az asztal lábaira s azon 
gyúrta a tésztaféléket. 

Csak most láttam, mennyi vigyázatba ügyes
ségbe, pepecselésbe, s miért ne mondanám azt 
is, hogy mennyi gondba és számításba, egyszó-

j val mennyi tudományba kerül a legcsekélyebb 
jóizü falat elkészítése ! Es mikor az étel elké
szült és elköltetett, akkor következett csak az 
igazi terhes munka, az edények tisztára mosása, 
törlése, súrolása és kifényesítése, a maradék étel
nek eltakarítása és a romlástól megóvása. Ebben 
már én is lehettem volna segédje vagy helyettese ; 
de ö nem engedte, egyszerűen azzal utasítván el, 
hogy az ő keze és köténye különben is már 
benne lévén a munkával járó kikerülhetetlen 
tisztátalanságban, legalább az enyim maradjon 
tisztán. Ö úgy találta, hogy az unalom ellen leg
jobb óvszer a foglalkozás és minél fárasztóbb és 
változatosabb a munka, annál jobban esik utána 
a pihenés. Nekem azalatt az volt a foglalkozá
som, hogy munkájába bele-bele szóltam, majd 
tudatlanságot tettetve, majd komolyan elárulva 
járatlanságomat az ételkészítés művészetében. 
Kölcsönös törekvésünk oda irányult, hogy egy
mást felvidítsuk s felejtessük el magunkkal, hogy 
hol vagyunk. Minduntalan előhozakodtunk, hogy 
Robinson és barátja, Péntek, mikép segítettek 
volna magukon, ha a mienkhez hasonló kény. 
szerhelyzetbe juttatta volna őket sorsuk. Ezalatt 
az ebéd elkészült, az asztal tábláját helyre fordí
tottuk, megterítettünk s ettünk, romlatlan, ha
misítatlan anyagokból, magyarosan elkészült, 

| néha egy-, néha kétféle remek ételt és mivel csak 
egy- kétfélét lehetett a kályha szűk torkolatában 
előállítani, azzal azt nyertük, hogy sok ideig 
mindennap más-más eledel jutott tányérainkra s 
így egyet se untunk meg. 

November közepe táján a foglyok létszáma 
újonnan érkezettekkel kezdett szaporodni. Több
nyire este felé, mikor már el voltunk zárva, let
tünk figyelmessé a szokatlan léptek és hangok 
által az uj beszállásolásra. Neveikről és bűneikről 
csak másnap szerezhettünk egy-két előleges ada
tot. Bűneikről, igen is, mert ha nem voltak volna 
bűneik, nem hozták volna őket közénk. Hogy e 
bűnök nagyobbrészt hazafias erények voltak, az 
a körülményekből önként következik. Alig múlt 

i nap, hogy-egy-kettőt ne hoztak volna Bécsből, Po-
• zsonyból, Zalából, Sopronból stb. Voltak köztök, 

kiket névből, hűből már ismertünk, de voltak 
| egészen ismeretlenek is. Hogy ezekkel is, ama

zokkal is mindjárt első találkozásunk alkalmá
val bajtársi és szives testvéri kézszorítással meg-

• barátkoztunk, azt az eddigiek után szükségtelen 
i bizonyítgatni és az a csodálatos, hogy minél töb-
' ben gyűltünk össze, annál könnyebben viseltük 
: el a ránk mért nehéz sorsot, annyira igaz, mit a 
! latin vers mond, hogy «Solatium est miseris socios 

habuisse malorum*. (((Vigasztalására van a 
í szenvedőnek, ha sorsosai vannak*). 

Az érkezettek közt feltűnő sok volt a pap 
j Csak néhányat említek, kik közt voltak országos 
j nevüek is. így Bómer Flóris, az ismert benczes, 
I a nagyhírű régész, és most nagyváradi kanonok, 
I így Laky Dömötör, a csornai premontreiek egyik 

disze és Lakynak felejthetetlen társa, ámbár már 
nincs az élők sorában, néhai Sebessy Kálmán : 

\ egy ferenezrendü fiatal szerzetes, kinek nevére 
1 mái- nem emlékezem; két pap a csanádi egyház

megyéből, kettő a kalocsai érseki megyéből, 
kettő az esztergomiból, egy a győri, egy a 
beszterczebányai egyházmegyéből. Épen mi hoz-

1 zánk szállásolták be, egy harmadik ágyat állítva 
: a mieink mellé, Balogh Lajos ág. hitvallású, 
| különben a sopronmegyei. Felső Bükről való pa-
| pot, kit mint a zay-ugróczi grófok házi káplán-
I ját és az udvari cselédség gyermekeinek buzgó 
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tanítóját állították volt a pozsonyi haditörvény
szék elé, s onnan került mint három évi várfog
ságra elitélt fogoly a mi ketreczünkbe, a csak 
egy pár hét múlva tették el onnan egy másikba, 
mikor egy este még egy negyedik ágyat szorítot
tak a már meglevő háromhoz, s bevezettek hoz
zánk két magasabb rangú katona- utóbb honvéd
tisztet, báró Wimmersperg Nándor és Bohonczy 
Lipót urakat. Ezek azonban csak egy éjét töltöt
tek velünk, másnap azután nemcsak őket vitték 
más helyiségbe, hanem az ágyakat is, mert 
ezekre másutt volt szükség. 

Mindezen változások jótékonyan hatottak ránk, 
a mennyiben megszüntették az unalom egyik 
forrását, az örökké való egyformaságot, s minél 
több tiszteletreméltó uri embert zártak el mellet
tünk, annál inkább emelkedett önérzetünk, annál 
gyorsabban halványult el az a rémalak, mely 
a hosszú éjjelek óráiban meg szokott jelenni a 
szenvedők előtt, mint önvád, mint azon való 
tépelődés, hogy vájjon mivel érdemelhettük a 
sorsnak ránk súlyosodott haragját ? 

fgy múlt el az Advent, mely valósággal adven-
tus novoritnihospitum, új vendégek érkezése volt, 
s midőn karácsony estéjét a porkoláb embersé
géből az együvé zárt premontrei papoknál töltöt
tük, kik rajtunk kivül, több más vendég mellett, 
Szerdahelyi Edét és Szontagh Pált is meghitták 
volt estebédre, egészen fölengesztelt lélekkel tér
tünk 9 óra tájban vissza kettős magányunkba. 

III. Uj év, uj vendégek. 
Dehogy vendégek ! Uj szállók csak, de erős cso

portokban. 
lS49-ik év Szylveszter estéjét kisebb körben' 

ismét együtt ünnepeltük, helyzetünkhöz niért 
kcmoly, de a társalgás folyamában felmerülő 

némely tárgyaknál inkább gúnyos mint tréfás 
megjegyzésekkel tarkított beszélgetéssel, melynek 
ket főanyagául a lezajlott 1848-ik és 1849-ik 
évnek országos eseményei és az a kérdés szolgá
lának, hogy mit hoznak majd a következendő 
idők, s különösen a holnap kezdődő 1850-ik 
esztendőnek folyama. A történelemben jártasab
bak ugy vélekedtek, hogy az idők kerekének az 
a sugara, melyen Európa szárazfölde és vele 
Magyarország van elhelyezve, a legközelebbi 
jövőben még egyre alább-alább fog szállni. Az 
olmüczi kis lap, a «Neue Zeit» most több pél
dányban járt társainknak. Jött néha egy-egy 
szám a bécsi «Wanderer», meg az «Ostdeutsche 
Post» nevű lapokból s hoztak a világból ujabb 
híreket egymásután érkezett ujabb társaink is. 
Tudtuk, hogy Francziaországban a deczember I 
18-án megejtett tömeges választás, a derék Ca- ; 

vaignac mellőzésé vei,, a hámi várból megszökött, 
kalandos előéletű Bonaparte Lajost ültette a | 
franczia köztársaság elnöki székébe; tudtuk, i 
hogy ennek egyik első cselekedete volt Eómába 
küldési a franczia hadakat, hogy az örök várost 
kiragadva az olasz hazafiak kezéből, a Gaetában j 
időző pápának biztosítsa a visszatérhetést a Yati-
kánba, s világi uralmának visszafoglalásában se
gítségére legyen. Tudtuk, hogy Németországban 
a szabadság-törekvések le vannak verve, Olasz
országban az egyesülési mozgalmak vérbe fojtva. 
Tudtuk e szerint, hogy a politikai időjárásban 
közeli változást kábaság volna remélleni, hogy 
tehát bele törődve sorsunkba, minden igyekezet
tel csak azon kell iparkodnunk, hogy magunk és 
társaink helyzetének súlyosbítására netalán okul 
vehető minden meggondolatlan szótól és csele
kedettől tartózkodjunk, minél hasznosabb fog
lalkozásban keressünk szórakozást, s nem csak 
a közeli szabadulás, hanem a haza boldogulásá
nak reményét is, mint parányi darab parazsat, 
gondosan takarjuk be hamuval, hogy idővel al
kalom és mód kínálkozván, uj lángra felszíthas
suk. Az összes hazafiak egyetértésére koczintott s 
ürített poharainkat, e szóval, hogy "Megvirrad 

még valaha, nem lesz midig éjszakán, lerakva, 
visszavezettettük magunkat czelláinkba. 

Világításunk olyan volt, hogy olvasni, irni, 
rajzolni, számolgatni, de még faragni is jobban 
láttunk a téli időszakban gyertya, s utóbb 
lámpa világánál, mint nappal. A délelőtti órákat 
ugyanis előbb 8—10-ig, utóbb 9—1 l-ig,délután 
pedig 2—4-ig, ha csak az időjárás engedte, egész 
télen át el nem mulasztottuk az udvaron tölteni, 
már csak mozgás végett is, de napról-napra uj 
társakkal szaporodván a gyülekezet, jobban érez
tük magunkat tágabb körben, mint a szűk ka
litban. A szobák különben a most mondott órák 
alatt rossz idő esetében is nyitva lóvén, ha kiszo
rultunk az udvarból, az egyes szobákban gyüle
keztünk, s pipaszóval mulatva morzsolgattuk az 
órákat, melyek ilyenkor kissé sebesebben tűntek 
el fejeink fölött, s nem egyszer valamely érdekes 
elbeszélésnek még vége előtt csördültek meg a 
porkoláb kulcsai, s hallatszott szavajárása: 
«Meine Herren, einrücken!» Néhaiágy vagyok, 
mintha most is hallanám az emberséges Kreu-
tzinger szelid hangját, melylyel figyelmeztetett, 
hogy kellemetlen kötelességet kell velünk szemben 
teljesítenie. Ha rajta múlt volna, akár soha se 
zárta volna be ajtainkat, kivált mióta megtörtént 
rajta és épen velünk, hogy siettében megfordí
totta ugyan a kulcsot a zárban, a zár nyelve 
azonban nem a kapocsba ment, hanem azonkí
vül csúszott előre, a mit mi magunk sem vet
tünk mindjárt észre, csak későbben árulta el a 
betóduló hidegebb légáram, hogy az ajtó csak 
be van támasztva. Mikor meggyőződtünk, hogy 
az ajtón bízvást kimehetnénk, társam kis forgá
csot dugott alája, hogy valamikóp szélesebbre 
fel ne táruljon s az őr észre ne vegye; azután 
pedig dobogó sziwel kezdtünk tanakodni, hogy 
menjünk-e vagy ne. Én határozottan elleneztem, 
legalább a magam részéről, a szökésnek még 
gondolatát is. Húsz évre elitólt fogoly hová for
duljon Olmüczből? Ha a várból szerencsésen ki 
tudna is lopózni, mihez fogjon, hogy a monar-
khiából is kijuthasson ? Pedig a külföldre kel
lene törekednie, mert a monarkhián belül előbb-
utóbb a hatalom kezébe kerülne, az pedig a 
szökevényt aligha bocsátaná bókével vissza ren
des lakhelyére, vagy családja kebelébe. Másnap 
reggel, mikor a porkoláb jött ajtót nyitni, a reg -
geli világításnál észrevette az ajtó ós fal közti 
rést, melyet az általunk elszedett forgács még 
tágabbra eresztett, s hirtelen ránk nyitván az 
ajtót, egész sápadtan megállt a küszöbnél, s csak 
akkor vett lólekzetet, mikor egész nyugodtan 
fogadtuk. «Ne féljen semmit, Kreutzinger ur», 
— szóltunk hozzá, — «mar este vettük észre, 
hogy nem vagyunk bezárva, de tudja meg, hogy 
mi ártatlanoknak érezzük magunkat, s valamint 
önszántunkból nem jöttünk ide, úgy biztosítjuk, 
hogy a kik ide küldtek bennünket, előbb-utóbb 
haza is fognak küldeni.» Azóta rendületlenül 
bizott bennünk, s a miben csak lehetett, a leg-
előzékenyebb módon teljesíté kivánatainkat. 

(Folyt, köv.) 

EGY MAGYARFÖLDI NÖVÉNY (Nymphaea 
thermalis) érdekében. 

Flóra kedves gyermekeinek, a virágoknak a 
legrégibb idők óta a legkülönbözőbb szerep ju
tott ; nagy jelentőségük volt az emberek életében 
mindig s a mívelődés haladásával a virágkedve
lők száma is folyton szaporodik. Xincs az az 
ünnepelj-, díszmenet, lakoma, a hol a virágok 
egyik másik nemét fel ne találnók, legyen az 
öröm- vagy gyászünnep. A vigadás színhelyéül 
szolgáló dísztermek falait, a menyasszony hom
lokát ós öltözékét, megboldogult szeretteink sír
hantját a kegyelet érzetének megfelelő virágok
kal, levelekkel szoktuk feldíszíteni, ékesíteni. 
S ki tudná hamarosan elősorolni azt a száz meg 
száz alkalmat, a melynél a virágok úgyszólván 
nélkülözhetetlenekké váltak ? 

A szegény asszony dohos levegőjű pinczelaká-
sának ablakain gondosan öntözgeti, nyesegeti, 
tisztogatja sárga violáját: a magas rangú, uszályos 
selyemruhába öltözött hölgy exotikus pálmáiban, 
fovró-égövi harasztjaiban, kaméliáiban éa khinai 
kankalinjaiban leli gyönyörét. 

Egyik-másik növény egész nemzetnek a ked
vencéévé, tisztelete tárgyává lön. így a hársfa 

I Németországban ősi idők óta a legkedvesebb és 
i legtöbbre becsült fa volt, hatalmas törzsénél, 

terebélyes lombkoronájánál s jóillatú virágainál 
fogva. Közép-Európa népei is a pogáuykorban 
a tisztelet és vallásos rajongás mindenféle jelével 
halmozták el eme * szent* fájukat. Mennél öre
gebb volt a fa, annál nagyobb tiszteletben része
sítek, annál többre becsülték; árnyékában ünne
pélyeket, tanácskozásokat s egyéb fontos össze
jöveteleket tartottak. A hársfa azonfelül a német 
vallásosság és jog kifejezőjeként szerepelt, egy
szersmind a német, népszellem választott fája is 
volt; a régi német regékben gyakran találkozha
tunk vele. Csak a múlt század közepe táján vívta 
ki magának a tölgyfa az elsőbbséget valamennyi 
társa között, mint az erő (Quercus Robur) kife
jezője. 

Ha a régi népek kultúrtörténetében lapozga
tunk, látni fogjuk, hogy a növények meg az 
ember között már a legrégibb időkben benső 
viszony volt, mely az idők folyamán mindinkább 
fejlődött, lépést tartván az emberek szellemi 
elhaladásával; látni fogjuk azt is, hogy a virág
kultusznak is megvoltak a maga nevezetesebb 
korszakai. Nem tekintve a hasznot nyújtó, táp
láló, orvosi és ipari czélokra alkalmas növénye
ket, az emberi kedély hullámzásaira a virágok 
gyönyört nyújtó adományai — szín és illat — 
tetemesen befolynak, az embernek a szép után 
törekvő ízlését nem kis fokban képesek fejlesz
teni, nevelni, sok esetben pedig teljesen ki is 
elégíteni. Hogy az ember érzelmeinek felkölté
sére, örömének felébresztésére s fokozására, gon
dolatainak tolmácsolására, régen elmúlt kedves 
emlékeinek felidézésére, bánatunk enyhítésére 
a virágok mennyire alkalmas, pótolhatatlan ter
mészeti lények: azt elég, ha a szíves olvasó saját 
megítélésére bízom. 

Az embernek szellemi élete ma már annyira 
egygyé fűződött a növények életével, hogy hiány
zásuk esetén mi sem tudná őket pótolni és 
kedélyéletünk jelentékeny csorbát szenvedne, 
ha a növények a föld kerekségéről hirtelen el
pusztulnának. Hisz a szerelmet egy-két megfelelő 
virágszál hívebben, melegebben, szebben fejezi 
ki, mint a legékesebb szóvirágba öltöztetett val
lomás. Hiszen a szerelmesek egész külön nyelven 
beszélnek egymással, melyet nem lehet gramma
tikából megtanulni, a szókat s mondatokat virá
gok, levelek alkotják s ez a nyelv hagyomány
képen terjed a fiatal körökben: értem a virág
nyelvet. 

Ha az embereket hidegeknek, szeretetlenek
nek, gyanakvóknak s kíméletleneknek tapasz
taljuk : a növényvilághoz fordulva, feltaláljuk 
benne igaz, hív barátunkat, mely nem teszen 
személyválogatást, szegényt és gazdagot egyaránt 
vonz magához. Alakjainak ezer meg ezerféle vál
tozatossága, színárnyalatainak mesteri váloga
tottsága, a különféle illatok keverékével telített 
légkör, mindez elfeledteti velünk földi bajainkat, 
leköti figyelmünket, a gyönyörteli bámulat hang
ját csalván ajkainkra, új élet özönlik belénk s 
lelkünk mintegy újjá születik. Hány zaklatott 
kedély lelte már fel a természet szent templo
mában, Flóra istenasszony birodalmában lelki 
nyugodalmát! 

Köztudomású dolog, hogy a növények egyes 
népeknél, nemzeteknél, mint a különféle érde
mek kifejezői is szerepeltek és szerejielnek most 
is; így a görögök és rómaiak a hősiességet és 
erélyt mezei virágokból készült koszorúkkal tün
tettek ki. Az olympusi játékoknál olajág, a 
delphi-ieknél babér, az istlimusiaknál fenyő, a 
nemaeaiaknál pedig zellerkoszorú volt a győző 
jutalma. A futtatásoknál a nyertes lovat is meg 
szokták volt koszorúzni, a lovagot pedig pálmaág 
illette. A különféle polgári erények kitünteté
sére magyal-, rnyrtus-, vagy tölgyfalevél-koszorú 
szolgált. 

A középkornak kiváltképen a rózsa iránt való 
kegyeletes és tiszteletes érzületéről a tavaszi 
napéj-egyen napján megtartott rózsa-ünnepé-
lyek tanúskodnak, melyek a női erények nyil
vános kitüntetésére czélzó ünnepélyes összejöve
telek voltak. 

A tudomány, mely a növényekkel foglalkozik, 
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a botanika, vizsgálja alkotásukat, kutatja fejlő
désüket, megállapítja testöknek alkotó elemeit, 
keresi hasznukat s tanulmányozza földrajzi elter
jedésüket. Ez utóbbi ága a botanikának — a nö
vényi földrajz — kiderítette, hogy vannak növé
nyek, melyek nem kozmopoliták, nem találhatók 
mindenütt, csakis bizonyos kisebb földterületen; 
az olyan növényeket, melyek csakis valamely 
országban, vagy annak csupán valamely részé
ben fordulnak elő, benszülött (endemikus) növé
nyeknek nevezi a botanikus. Ilyen bennszülött, 
vagyis tisztán magyarföldi növény hazánkban is 
elég van. Nem czélom itt őket mind elősorolni, 
csupán egyre óhajtom a figyelmet felhívni, mely 
ritkaságánál, természetes szépségénél fogva leg
méltóbb arra, hogy a szak-körökön kívül a szép 
iránt lelkesedő mívelt közönség is érdeklődjék 
iránta; ez a hév vízi tündérrózsa (Nymphaea ther
malis). Hazai növényvilágunk eme kiváló spe
cialitását Kitaibel Pál, érdemes füvész hazánkfia 
mintegy 90 évvel ezelőtt a nagyváradi Hévfolyó-
ban fedezte fel, hol e gyönyörű vízi növény min
den emberi gondozás nélkül ős idők óta díszlik 
eredeti s egyetlen termőhelyén, az alig egy kilo
méter hosszaságú víz-szalagban Nagy-Várad 
mellett. 

Mélyen, a víz fenekén gyökeredző növényünk
nek 2—3—4 dm. átmérőjű szép kerek levelei a 
víz tükörén laposan terülnek el, hófehér nagy 
virágai pedig a tükörből emelkednek ki. Három
féle levelei vannak : a víz felső színén levők kere
kek, nagyok, köztük vannak fogasszélűek, meg 
ép szélűek; a víz alá merült kisebb levelek pedig 
nyíl- vagy dárda-alakuak, minő pl. a sóskának a 
levele. É tekintélyes külsejű szép. vízi növény 
méltán tartható hazánk egyik olyan természeti 
ritkaságának, mely a maga eredetiségében az 
egész föld kerekségén egyebütt sehol sem ott
honos. 

E növényt Kitaibel eleinte a Nílus vizében élő 
s hozzá igen hasonló lótusz-virágnak (Nymphaea 
Lotus) tartotta s ilyen czímen is írta le rajz kísé
retében a «I)escriptiones et Icones plantarurn 
rariorum Hungáriáé» czímü képes müvében. 
1821-ben azonban a A. P. de Candolle lényege
sen eltérőnek találta a nílusi növénytől s mint 
új növényt elnevezte Nymphaea thermalis-nak. 
Felfedeztetése után nemsokára e növényt a 
budai Lukácsfürdőhöz tartozó s vele szemben az 
út mellett levő téglafallal körülkerített melegvizű 
tóba ültettek át, hol azóta jól tenyészik. Sajnos, 
itteni életének na2>jai meg vannak számlálva; 
illetékes forrásból értesültem, hogy a tavat, — 
minthogy a közlekedést gátolja — a jövő tavasz-
szal befalazzák, mi által az út szélesebb lesz, de 
a tó s benne a Nymphaea thermalis eltűnik. 

Őrizzük és tartsuk fen e természeti kincsün
ket továbbra is a tudomány érdekében s ne néz
zük közönyös tétlenséggel, hogy növényünket 
eme második termőhelyéről hozzá nem értő lai
kus kezek miként pusztítják majd ki. Ha eddig 
késtünk is e hazai növényünk jövő fenmaradá-
sáról gondoskodni, még azért nincs elveszítve. 
De ajánlatos lenne, ha az illetékes körök az ügyet 
magukévá téve, e növényt mielőbb meghonosí
tanák valamely erre alkalmas helyen. E végből 
czélszerűuek tartanám az óbudai lőpormalmi 
meleg tavat, hol kellő gondoskodással nem volna 
a növény a pusztulás veszedelmének kitéve, 
mely most fenyegeti. Egy másik ajánlatom az 
volna, vezessünk a városliget két nagy szökőkút
jának víztartójába dunai víz helyett langyosme
legre lehütött artézi vizet s ültessük ebben el a 
'növényt, mely az iránta való kegyeletes eljáráson 
kivül valóban díszére válnék a ligetnek s gyönyör
ködtetésére szolgálna a közöns'gnek. Nézetem 
szerint ez utóbbi terv kivitele nem is vonna maga 
után tetemes anyagi áldozatot, mert az artézi 
csatorna a szökökutaktól nincs meszsze, csakis az 
összeköttetést kellene létesíteni. Ennél méltóbb, 
szebb, megfelelőbb s czélszertibb helyet alig is 
tudnék számára. Scküberszky Karoly. 

KÉPEK AZ 0R0SZ RENDŐRSÉG KÖRÉBŐL. 
(A «Kolokol» után.) 

«Akanov Xenofon Konstantinovits! ? nem is
merem, soha sem hallottam hirét, pedig a leg
újabban Angliából vagy Svájczból hazatérő 
gyanús embereket, nihilistákat s egyébféle gaz
embereket egy szálig mind ismerem.» E szavakat 
ejté ki lehető legrosszabb kedvében a sz.-peter-
vári titkos rendőrség egyik nagyérdemű tagja, 
kit egyelőre Y. betűvel akarunk jelezni, míg 

alkalmilag e jeles férfiút egész valóságában a j 
világnak bemutathatjuk. Y. ur tehát az egyik 
rendőrségi főcsinovnik hivatalos szobájában : 

kénytelen volt bevallani, hogy a nevezett Akanov 
Xenofont nem ismeri, holott az orosz rendőrség 

l genfi expoziturája, nemkülönben a bécsi, berlini 
, és londoni ügynökök, már ezelőtt két héttel 
. jelentették Sz.-Pétervárra való elindulását, miért • 
• is biztosra vehető volt, hogy ide csakugyan meg 
'•• is érkezett. 

— «És én azt mondom neked, Iván Ivánovics — 
feleié öklével dühösen az asztalt döngetve a fő
csinovnik, — hogy ha nekem három nap alatt azt 
az embert kézre nem keríted, azonnal elcsaplak ; 
igen, elcsaplak, és most takarodj!» 

E szavak után, Y. ur kissé hosszú pofával I 
gyorsan betette maga után az ajtót, nehogy a 
szobából kalapja után érjen ki. 

— «Most hát hol keressem azt az ördön
gös Akanovot? — dörmögé magában a két
ségbe esett uri ember. «Hadd lássam a sze- | 
mélyleirást! Magassága 5 láb 4 hüvelyk, sza-
kálla vörhenyes, szemei szürkék, ép fogak, haja 
Őszbe vegyült szőke, különös ismertető jel : egy 
mély sebhely a jobb kéz négy ujján. «Hát en 
minden ember kezét nézzem, mikor az istente
len hidegben bélelt keztyüvel és karmantyúval ! 
járnak?» 

«Miért nem fogták el a határon, ha oly na- I 
gyón tudták mikor indul és hová szándékozik? j 
Én szerintem megint valami kötni való kolokol-
nik lóvá tette az urakat, kik most rajtunk töltik l 

boszujokat. Na de se baj, ha elcsapnak, tudom 
rnit teszek. Egyelőre lássuk, mit csinálnak a Mil-
línkáján csavargó uracsok, kiknek két harmada 
nihilista, a többi pedig dinamit-csempész ?» 

E rövid monológ után Y. ur gyors léptekkel 
csakugyan a Millinkája felé vette útját. 

Tán nem lesz érdektelen elmondanunk, hogy 
a legutóbbi merénylet óta, mely után a czár 
rögtön Dániába utazva a helyzet felderítését a 

i fekete osztályra bizta, nincs ember Szt.-Pétervá-
! rótt, kit a titkos rendőrség kémei személyesen ne 
! ismernének. A fizetett rendőrkémek számát bátran 
| 8000-re lehet tenni, s így könnyen megérthető, 
; hogy majd minden 4—5 házra egy-egy kém esik, 

kinek egyébb dolga nincsen, mint a lakók, ki- és ; 
1 bejárók tetteire ügyelni. Mihelyt Genfből, Lon-

donból, vagy legújabban Olaszországból is, valami 
gyanús kinézésű orosz ember haza utazik, erről 
rögtön táviratilag értesitik a szt.-petervári ren
dőrséget, sőt ha szükséges, az orosz expoziturák 

: emberei minden lépten-nyomon egeszén a hatá
rig kisérik emberüket, kit aztán ott lefülelnek, 

így ápril vége óta biztos hírek szerint a pod-
woloczyskai határállomásnál 907 embert, Eydt-
kuhnen-ben pedig 1100-nál többet fogtak el 
azon ürügy alatt, hogy az illetők forradalmárok, \ 
vagy nihilisták. Ezek két harmada most is a 
szt.-p éter vári kazamatákban ül, mig a többit ré
szint felakasztották, Szibériába küldték, vagy 
pedig — és ezek száma a legkisebb — néhány 
hónapi vizsgálati fogság után ismét szélnek 
eresztették. Ez idő szerint tehát valódi istenkí
sértés, ha orosz ember külföldről haza megy. 

A Millinkáján sok ezer ember fordul meg egy 
óra alatt, de a bolti kirakatok előtt, utczák sar
kán, s kapuk alatt ácsorgó kémek mindenkit 

i szemmel tartanak. Ehhez képest a 30-as és 40-es 
évek Nápolyban, a He Bomba fénykorában, valódi 
falusi idyllek voltak. 

S -, Y. ur most egy elegáns szivarboltba lépett, 
hol gazdag emberek drága pénzen finom Ha-

I vannah szivarokat szoktak venni. A bolt tele 
| volt vevőkkel, és Y. ur alig tudott szóhoz jutni, 

míg végre az egyik segéd, ki véletlenül tudta, 
hogy rendőrségi kémmel van dolga, néhány szi
vart csomagolt be, és két pápir rubel kíséretében 
Y. markába nyomta. 

— ((Lássa barátocskám — kezdé Y. halk han
gon — mondja csak, nem látott véletlenül a 
vevők közt olyat, kinek jobb kezén sebhely volt ?» 

«De igen, — feleié a segéd — csakhogy a seb
hely nem a jobb, hanem a bal kézen volt.» 

— «Nem csalódott ? — kérdé Y. ur. — Csak
ugyan a bal kezén volt a sebhely ?» 

— ((Nagyon jól láttam batuska — viszonzá a 
segéd, — sőt még azt is láttam, hogy az illető uri 
egyén kis ujján egy értékes gyémánt gyűrűt 

| visel. Különben valaminagy ur lehet, mert több
nyire imperiálokkal fizet, és a legdrágább sziva
rokat keresi." 

Y. urnák nem kellett egyéb, örömében majd j 
megölelte a derek fiút, ki oly érdekes adatokat 

; adott nekie. 

— ((Köszönöm az értesítést — monda felindu
lástól remegve, nagyon köszönöm*. És evvel el
hagyta a boltot. 

— (i Na most, te átkozott Akanov, most megis
mertelek!) — gondolta magában, de azért mégis 
bántotta, hogy a fatális sebhely nem a jobb, ha
nem a bal kezén fordult elő. 

— "Megkérdezem még egyszer a főnököt, váj
jon helyes-e a közölt személyleírás.» 

A főnök épen asztalhoz akart ülni, midőn Y. 
urat jelentették be nála. 

— "Nos,— kezdé nagy mérgesen a derék férfiú 
— hát mi baj, mit akarsz ?» 

«Csak azért jöttem, — hebegé Y. ur •— hogy 
megkérdezzem, vájjon Akanov bal, vagy jobb 
kezén látható-e a sebhely?* 

— ('Oh te szerencsétlen durák, — ordítá a fő
nök, — hát ezért zavarod az embert, azért kell 
vendégeimet megváratnom, hogy ostoba kérdé
seidre felelgessek ? Bal kéz, jobb kéz, mit tudom 
én. És most pusztulj.» 

Y. ur visszavonulását a főnök ur lakásából 
gyorsan ugyan, de a legjobb rendben elvégezve, 
most már biztosra vette, hogy nem fog elcsa
patni, mert a jó madár mindenesetre, ha ma 
nem, de holnap bizonyára eljön a szivarboltba, 
oda pedig még a légy sem repülhet a nél
kül, hogy észre ne vegye. Az egész délutánt és 
estét, míg csak a boltot be nem zárták, a Millin
káján töltötte, de a várt Akanov nem jött, leg
alább Y. nem látott embert, kire a személyleírás 
alkalmazható lett volna. 

Másnap hasonlóképen járt le a délelőtti idő, 
és Y. már azon volt, hogy a segédet, kitől az 
érdekes adatokat kapta, főnökéhez hurczolja, 
midőn egyszer csak gyönyörű fogatú szán állott 
meg a bolt előtt, és egy előkelő külsejű, magas 
termetű uri ember pompás bundáját lerázva, a 
járdára lépett. 

Vörhenyes szakállát félig eltakarta a czoboly-
prémes kabát galléra, s midőn a bolt ajtaját 
kinyitotta, Y. uram majdnem vele együtt lépett 
be a boltba. 

((Adjon kérem, — szólítá meg az idegen a fe
léje siető segédek egyikét — a múltkori sziva
rokból néhány száz darabot, az árát kifizetem, 
küldje aztán lakásomra; itt névjegyem.)) 

E szavak után balkezéről keztyűjét lehúzva 
tárczája után nyúlt. 

Ekkor vette észre Y. uraz ominózus sebhelyet, 
mely csakugyan a balkéz négy ujján látható volt. 
Semmi kétség benne, a keresett Akanov identi
tását nem lehet kétségbe vonni, hiszen a sze
mélyleírás többi pontjai is tökéletesen összevág
nak. Az idegen számláját kifizette, s gyors lépé
sekkel szánja felé haladt, midőn Y. ur kezet 
vállára téve, a törvény nevében felszólította, hogy 
kövesse őt. 

— «Nagyon szívesen '— feleié az idegen, — 
sőt ha tetszik, szánamon mehetünk akárhova is.» 

Y. fejével némán bólintva gyorsan a szánba 
lépett, s valamit a kocsis fülébe súgva, a fogat 
nyílsebességgel haladt végig a Millinkáján a czi-
tadella felé. Mindez oly gyorsan történt, hogy 
az egyik bolti segéden kivül, ki Y. mozdulatait 
figyelemmel kísérte, senki sem vette észre az 
elfogatást, mi különben Sz.-Pótervár utczáin a 
mindennapi dolgok közé tartozik. 

Y. egy szót sem váltott némán mellette ülő 
foglyával, ki szivarát jó ízűen szopogatta, hanem 
revolverét zsebében készen tartva, alig várta, 
hogy a czitadellába érjenek. Végre a nagy épület 
előtt álló őrök jelére a kapu kisebb része meg
nyílt, s a szán Y. utasítása folytán a harmadik 
udvarba jutott, hol épen akkor vettek le három 
egymás mellett álló bitófáról egy női és két férfi
hullát. 

Az idegent mindez látszólag nem igen alterálta, 
sőt midőn a kivégzetteket a szán mellett el-
hurczolták, úgy tett, mintha ilyesmit ezerszer is 
látott volna. 

("Szálljon le, itt vagyunk* —kezde Y. es azzal 
két katonának intett, kik a foglyot közbe véve 
egy szűk es sötét folyosóba vezettek. — Itt aztán 
valami iroda-félében Y. rövid szavakkal négy 
szem közt jelentést tett á felügyelő tisztnek, mire 
az idegent meztelenre levetkőztetve megmotozták. 
Ezek utánszürkedarócz nadrágot, es rövid kabátot 
adtak reá: egy porkoláb előállott s miután a 
tiszttől halk hangon valami utasítást kapott, a 
foglyot maga, de két fegyveres őr köze előretolva, 
a kazamatákban lévő földalatti osellák egyike
ben elzárta, hova a nap sugarai csak e^y apró 

nyilason keresztül juthatnak. 
Y. ur, mint ki a dolgát jól végezte, gyors le-
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pésekkel az udvarra sietett, hol épen a kocsissal 
hasonló proczedurát készültek tenni, míg a szánt 
a lovakkal együtt valami fészerben elhelyezték. 

— «És most hamar a főnökhez, hadd jelentsem 
a dicsőségesen elért sikert. Bezzeg most szidás és 
dorgálás helyett dicséretet, söt tán még más va
lamit is fogok kapni» — dörmögé magában a 
kedélyes férfiú. 

A főnök épen azzal volt elfoglalva, hogy néhány 
rakonczátlankodó deák számára, kiket az éjjel 
elfogtak, bizonyos számú korbácsütéseket dik
táljon, midőn Y. ur alakja jelent meg az ajtó 
küszöbén. 

—«Mit akarsz megint?— rivalgá dühös hangon 
a főnök — tán ismét valami ostoba kérdéssel 
jöttél ?• 

— «Főnök ur — kezdé Y. ünnepélyes hangon, 
— alássan jelentem, hogy parancsára Akanov 
Xenofon Konstantinovics nihilistát elfogtam» — 
s e szavakkal a kazamatákban kapott nyugtát a 
beszállított fogolyról a főnök orra alá tartotta. 

•— "Micsoda Akanovot?— kezdé a főnök. — 
Már megint valami ostobaságot tettél, hiszen 
Akanov ezelőtt három nappal Kievben lakása ab
lakán felakasztotta magát.» 

— "Ez lehetetlen —veté közbe a szerencsétlen 
ügynök — mert a sebhely —». 

— «Már megint a sebhelyről beszélsz? No hi
szen, te jól járhatsz* •— 

E szavakkal Y. urat az ajtón kiszorítva, dolgát 
folytatta. 

Míg mindezek a főnök ur irodájában történtek, 
egy igen furcsa eset adta elő magát a czitadel-
lában. 

Ugyanis a parancsnok elfogadó - termében 
egy szürke daróczba öltözött vizsgálati fogoly ke
délyesen szivarozva teát töltöget csészéjébe a 
füstölgő szamovárból, míg a tábornok bókolva és 
hajlongva helyét sem találja. 

— «Lássa tábornok — kezdi a fogoly — ma ve
lem történt ilyesmi, holnap tán önt dugják va
lami büdös földalatti lyukba, anélkül, hogy csak 
aztis kérdeznék, kicsoda, micsoda? Ez így nem ma
radhat, és én holnap ő felségének írásbeli jelen
tést fogok tenni a történtekről.» 

— «De kegyelmes uram» — 
— «Semmi mentség tábornok úr ; ez még áz 

emberfaló indiánok közt sem fordul elő, — veté 
közbe az idegen. — És most hozassa elő ruháimat 
s fogatomat, elég volt a jóból ennyi is.» 

S hogy rövidek legyünk, az Y. ur által elfogott 
idegen herczeg B. — lovassági tábornok s a 
—i tartomány teljhatalmú kormányzója volt, 
ki csak úgy szabadulhatott hamarosan meg a 
czitadella földalatti börtönéből, hogy a Mülin-
kája-beli szivarbolti segéd, kinek névjegyét át
adta s ki Y. ur ügyes fogását figyeleminelkisérte, 

azonnal a herczeg lakására sietve, ennek segédjét 
a történtekről értesítette. 

E nélkül a herczeg hiába kiabálhatott volna 
börtöneben, hogy ő B. herczeg kormányzó stb. 
Ezért legfeljebb a börtönőrök jól elverik. 

A bölcs főnök urat rögtön elcsapták, Y. az 50 
kancsuka-ütés kiállása után az ólombányákba 
került, a czitadella parancsnokát a Kaukázusba 
küldték, de azért minden a réginél maradt s Sz.-
Pétervár utczáin most is éjjel-nappal fogdossák 
az embereket, mint a veszett ebeket. 

EGYVELEG. 
* A franczia hírlapok közt legalább kétezer ren

desen közöl legényeket, némelyik többet is egyszerre, 
úgy, hogy a franczia lapokban évenkint legalább öt 

ezer regény jelenik meg. A «Petit Journal» első' tár-
czaírója, Eicliebourg, évenkint 45,000 frankot kap, a 
többi lapoknál csak egyes ritka kivételekben fizetnek 
ily nagy összegeket, de c?ak hírneves regényíróknak. 
Az utánnyomásokról a «Société des gens des lettres* 
gondoskodik s a nyereségből 20% illeti a társasá
got. A nagyobb lapok angol, olasz s orosz regények 
fordításait szívesen közlik. 

:: Bismarck herczeg koponyáját alaposan meg
vizsgálta Schaper Frigyes berlini szobrász, ki a híres 
német államférfiú mellszobrát elkészítette. Bismarck 
koponyája minden tekintetben igen nevezetes. Nem 
oly nagy, mint elsó' tekintetre látszik, só't a test többi 
részeihez aránylag némileg kicsiny. Igen erősen van 
kifejlődve a homlokcsont alsó része, különösen a 
szemek és az orr felett, a honnan a koponya a fülek 
felé majdnem szabályos köralakot képez mélyedésé
ben. A hátsó koponya meredeken esik be s a nyak
nál erősen kifejlődött. Kiválóan szépek a vonalak a 
szemnél s az orrnál, legfeltűnőbbek a hatalmas ajak 
s a csaknem természetfelettileg erős szemöldökök. A 
homlok alsó része igen ránczos, a felső azonban na
gyon fíma s fényes. Lindau Pál a szobrász méréseit 
Gall és Scheve tanaira alkalmazva, azok nézeteit na
gyobb részt megerősítve találta. Scheve szerint az 
orrgyökér és szemöldök vastagsága «tárgyérzék» éa 
«időérzék» fejlettségét jelenti, azaz az ily sajátsággal 
biró emberek különösen képesek a tárgyakat hami-
f ítatlan állapotban látni. Hasonlókép nagyon fejlet
tek Bismarcknál a rendszeretet és tréfa iránti érzé
kek. A felső homlokrész kidomborodása az összeha
sonlító és következtetési képességet jelöli s ezenkívül 
még igen kifejlettek nála az idealizmust s a lelkesü
lést jelző részek. Ellenben a kegyeletet jelző kopo
nyarész kevésbé fejlődött, erősebb a jóakarat, nagyon 
erős az önérzet s rendkívüli a szilárdság. A hátsó 
részen a gyermeki szeretet van legjobban kifejlődve, 
de már azok a helyek, a hova a frenologok a re
ményt, tetszésvadászatot és műérzéket teszik, csak
nem mélyedéseket mutatnak. A tetszésvadászat hiá
nya az erős önérzet mellett csakugyan jellemző Bis
marckra nézve. 

* Ezüstbánya a járdán. Néhány évvel ezelőtt az 
Egyesült-Államok Robinson nevű varosának főutczá-
ját a szomszéd ezüstbányából nyers salakkal kövez
ték ki. Mivel azonban akkor még a bánya uj volt s 
igy a salakban sok ezüst maradt, a városi tanács kí
sérleteket tett a járdakővel s csakugyan egy tonná
ból 50—100 dollár értékű ezüstöt is kaptak. A köve
zetet fölszakítják s a város az ezüsttartalom 20%-át 
fogja kapni. 

* A világ legmagasabb tornya a filadelfiai város
ház uj tornya : 163 méter magas. A kölni dom tor
nya 156, a strassburgi 143, a római Szent-Péter
templomé 137, a bécsi Sz. Istvántorony 135 méter 
magasak s ezenkívül még 5—6 torony van, mely 100 
méternél magasabb. 

* Az első buddhista templomot az amerikai 
szárazföldön most állították fel és pedig New-Yorkban. 
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A VAJDA-HUNYADI VAS-DIADALKAPU. 
A mikor a király erdélyi útjában Vajda-Hu-

nyad városa szélén a városi hatóság által fogad
tatva, kíséretével együtt a Hunyadiak régi várába 
felhajtatott,láthatólag kellemes meglepetéssel ha
ladt el a kincstári vasgyár bejárata előtt felállí
tott diadalkapu mellett, mely jól választott 
arányaival, különös szerkezetével és meglepő 
egyszerűségével általános bámulat tárgya volt. 

A diadalkapu alapzatát a vasgyárban alkal
mazott darabos vaskövek és mészkődarabok, to
vábbá a vasg}*ár két olvasztójából kikerülő nyers-
vaslapok és salak-tuskók képezték. Mint képünk 
mutatja, ezen alapzatból meredt ég felé az apró 
szögletvas és vékony lapos vasból rácsalakúan 
készült kapu oszlopzata, két hatalmas rúdra 
függesztett nemzeti zászlókkal. Az oszlopok alját 
a vasgyár vastermeivényeinek mintái vették kö
rűi, az oszlopok fele magasságában pedig Ma
gyarország és Erdély czímerei s a király mono-
grammjai voltak elhelyezve és köröskörül apró 
nemzeti zászlókkal díszítve. 

A két oszlopot összekötő, alul ívalakú, fölfelé 
lapos, hidalakú rácsozat mindkét oldalán "Kirá
lyunkért ós hazánkért)) felirat díszlett és a rácso
zat tetőzeten arányosan elhelyezett vaskerék
minták állottak. 

. Kerpely ministeri tanácsos, a kir. vasművek 
központi igazgatója, Filtseh bányatanácsossal a 
vasgyár főnökével és a vasgyár egész tiszti és 
altiszti személyzetével, a diadalkapu előtt várta 
és fogadta ő felségét, s a bányamunkások sorfalat 
képeztek egész a kohóépület ajtajáig. E sorfalak 

között harsány éljenektől kisérve haladt a király 
Kerpely által kalauzolva a kohóba, hol megjele
nése pillanatában megeredt az izzón folyó vas-
patak a két olvasztó kemencze vastömegeiből. 
Az egyik olvasztó tartalma a kis bessemerező 
kemenczébe folyt bele, melyben az erős gözfuvó 
sistergő zajjal óriási szikrakévéket vetve, néhány 
perez alatt aczéllá változtatja a nyers vasat. 0 fel
sége nagy érdeklődéssel nallgatta meg Kerpely 
fejtegetéseit ez új aczélkészítő eljárásról, tuda
kozódott a vasgyár körülményei, a vaskövek és 
nyers vas minősége felől, a vasipar pangásának 
okairól, a inunkásviszonyokról stb. A király ezu
tán megtekintette az olvasztókba szolgáló ha
talmas fúvógépeket; felment a 15. méter magas 
meredek lépcsőkön az olvasztók torokszintjére, 
hogy a vaskötélpálya működését megfigyelje, 
melyre nézve a legrészletesebb adatok felöl 
tudakozódott. 

Húsz pereznyi tartózkodás után ö felsége lel
kes éljen-ektől kisérve visszatért a munkások 
sorfalai között a diadalkapú előtt álló kocsijához, 
hol Kerpelynek a látottak felett teljes megelége
dését kifejezte és az egybegyűlt éljenző sokaság
nak búcsút intve, azonnal Déva felé hajtatott 
vissza. 

EGY VADÁSZAT MOLDOVÁBAN. 
(Erede t i levél.) 

Borszék, 1887. szeptember. 
Barátaim többszöri meghívásának engedve 

elszántam magam megkísérteni egyszer a hegyi 

DIADALÍV A VAJDAHUNYADI VASGYÁR KAPUJA ELŐTT A KIRÁLY LÁTOGATÁSA ALKALMÁBÓL. 
Kerpely Antal tervezete szerint készítette Gálócsi Árpád 

vadászatot is; elcsábított a sokat emlegetett 
medve, szarvas, vaddisznó. Na de elég is volt 
ebből egyszer kostolónak! Nem a puszták szülöt
tének való másfél ezer méter magas hegyeken 
barangolni, három-négy óra hosszat mászni 
fölfelé. Végre azt sem tudtam a sűrű fenyvesek 
közt, merrül kél fel a nap. Az izzadság szakadt 
rólam, még kopóim is lehorgasztott fővel kullog
tak lánczaikon utánam. Igazán, ha még egy ke
véssé feljebb kapaszkodunk, mint az oláh mondja: 
tán elértük volna Szent-Péter bocskor-kötő szíját. 

Vadásztaink pedig Moldova azon zugában, 
mely három ország határába szögellik. Mi Romá
niában voltunk, éjszakra mellettünk volt Buko
vina, nyugatra pedig az erdélyi gyergyói havasok. 
Gyönyörű a vidék, szebbnél szebb formájú he
gyek váltakoznak dúsan benőve bükkel és fenyő
vel, de rajok mászni, ott csatangolni nagyon fá
radságos. 

Egy oláh zárdából indultunk délután, hogy 
az éjét a tetőn töltve, reggel korán hozzáfoghas
sunk a hajszához. A kalugerek igen szívesen el
láttak mindennel, a mijök volt. Furcsa élet ez a 
kaluger-élet; az ösmeretlen előtt úgy tetszik, 
hogy e világ zajától elvonultan élő barátok meg
testesült képei az indolencziának, hogy őket semmi 
sem érdekli, a mi körültök történik. Egykedvű 
mosolylyal ajkaikon végzik teendőiket, — az 
ebédnél keveset beszélnek, keveset esznek, pedig 
volt jó rizs-levesünk, nyárson sült csirke paprika
salátával, olaj-bogyó, tejföl, túró, méz, hozzá jó 
asztalibor borvízzel, a mit ők is székelyesen így 
neveznek, utána kitűnő ízű török kávé. Ámde 
ez az indolenczia csak látszólagos, mert erélyes 
mozdulatuk, a szemökben lángoló tűz, határo
zott feleletük, folytonosan vidám társalgásuk el
árulja, hogy a legkisebb megjegyzés sem kerüli 
el figyelmöket; és a mi engem igen megnyert, 
az, hogy bármiről társalogtunk, tréfálództunk: 
mindig őszintén résztvettek benne, nem taka-
ródzva az álszemérem csuklyája alá. Ugyanezt 
tapasztaltam a nözárdákban is. Látszik rajtuk, 
hogy emberek, kiket sorsuk ugyan ide rendelt, 
de azért nem igyekeznek magukban erővel elfoj
tani, vagy legalább elfojtását színlelni az emberi 
természetből kifolyó érdeklődéseknek és élvezetek
nek; niár rendeltetésűknél fogva vendégszerető, ba
rátságos emberek, ós egy zárdában időzve, szinte 
terhiünkre van az az utánjárás, melylyel minden 
szükségeinket megelőzőleg teljesíteni iparkodnak. 

Az indulás előre beszerzett hegyi, zömök lova
kon törtónt. A páterek közül kettő velünk tartott; 
régi törvényeik szerint nekik a vadászat élvezete 
ugyan nem, — de bármi állat megölése any-
nyira tiltva van, hogy az asztalhoz szükséges 
csirkét is ott ácsorgó laikusokkal vágatják le. De 
hát a vadonban, és ez előrehaladt korban nem 
veszik ezt már olyan szigorúan, Parintele Timo-
theu szenvedélyes kalandozó vadász; de már 
testóböl-lelkéből kilátszik, hogy inkább illenék 
tambour-majornak egy ezred élére, mintsem 
szent atyának kolostorba. Mikor mellettem mo
kány szürkéjére vetette magát, s reverendájának 
két szárnyát, hogy lába előtt ne alkalmatlankod
jék, övébe tűzve, hosszú egycsövű arnaut 
puskáját jobbra, tarisznyáját balra kanyarítva, 
öntudatos, gondnélküli, de egy kissé bozontos 
ősz fejét negédesen hátra vágva, széles mellét, 
melyen sárgás-fehér, sűrű, nagy szakálla legyező
nagyságban rengett, kidülesztve ott kóczogott: 
azt képzeltem, valahol, túl az Al-Dunán, a Balkán 
alján valami basi-bozuk társaságában vagyok; 
de közel nyolezvan éve daczára a víg kedély, a 
szép öreg kor erélye, s a megeredt társalgás 
élénksége, oly rokonszenves volt, hogy bizalmam 
hozzá rendíthetetlen lett. 

— Látod azt a nagy fenyüs hegyet, fetu meu? 
(Fetu románul «magzatom*, a latin foetus.) Hát 
azt én szereztem a monastireának. Mikor ezelőtt 
ötvenkét évvel ezt és ezt a bőért halálos ágyán 
meggyóntattam, hát a Mariea-sa annyi vétkét 
kezdte előttem felsorolni, hogy mikor a közepén 
mondta, hát az elejét már el is felejtettem. Lát
tam, hogy nagyon fél a haláltól, de rá is ijesz
tettem emberül. Mikor elkezdtem emlegetni a 
forró szurkos kádakat, a kétfarku, nagykörűm, 
tüzes lángnyelvű ördögöket, hát csak úgy ké
kült-zöldült belé a mariea-sa. Na de végre is 
megszántam és egészen feloldoztam bűnei alól, 
de elébb írásba vettem tőle, hogy ezt a nagy 
hegyet erdőstől, patakostól a monasteriának 
testálja. Meg is halt azután nyugodtan; az igaz, 
hogy pakkatosz (hibával teljes bűnös), de jó em
ber volt. Domnezeu sze jerte! (Isten bocsásson 
meg neki.) 
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Utunk egy mély völgyön húzódott fölfelé, 
melynek legfenekén egy patak viczkándozott 
szikláról sziklára; ezt a patakot százszor át kel
lett gázolnunk ; lovam valahányszor a vízbe lé
pett, mind annyiszor bele szürcsölt, kóstolgatta. 
Én azt hittem, hogy a fölfelé erőlködésbe fáradt 
bele és ezzel aliarja tüdőjét felfrissíteni; de Tata 
Timotheu megmagyarázta, hogy ez nem azért 
van, hanem azért, hogy mikor a jó Isten oszto
gatta az állatoknak életökbeli foglalatosságukat, 
hát a lónak elő adta, hogy míg él, nem fog 
megszabadulni a teherhordás és igavonástól. Erre 
a ló kétségbeesve könyörgött, hogy ily remény-
telen élet elviselhetlen; szabjon az isten legalább 
egy határt, adjon egy reménysugárt, hogy nem 
fog ez örökké így tartani. «Najó — felelt a jó 
Isten. — hogy ne légy reménység nélkül, hát 
tudd meg, hogy igavonásod megszűnik, ha a vi
zek borrá változnak a földön.» — Na lásd fiam, 
azért kóstolnak ők e patakba minduntalan, ha 
nem bor-e már?! Jaj volna nekünk, ha bor 
volna: mindjárt lelöknének e gebék, hogy a 
csontunk ropogna belé! Jóízűen kaczagott hozzá 
az öreg. 

A patakfönél elhagytuk lovainkat, két vigyázó 
gondjaira bízva és onnan gyalog vergődtünk fel
felé. Végre estenden felértünk a tetőre, nagy tü
zet raktunk, megkészítettük fekvőhelyeinket illa
tos fenyőgalyakból, megvacsoráltunk; de mivel 
még jókor volt lefeküdni, neki dűltek a vadászok a 
beszélgetésnek, hogyan találkozott egyszer egy 
közülök itt egy nagy medvével, hogy vágta őt 
a földhöz, mire a puskája elsült az esésben, és ha 
a kutyája elő nem jön a lövésre, nem hiszi, hogy 
ez életben evett volna több mamaligát! Páter 
Timotheut hogyan kergette föl egy télen öt far
kas egy nagy bükkfára; ott várt, versenyt or
dítva a farkasokkal, az egész litániát végig üvöl
tötte, meg újra kezdte, nem használt semmit; 
nem tágítottak, míg nem hajnalodott, akkor 
szabadult meg. Egy erdővéd pedig a vaddisznók
kal járta meg, közéjök lőtt, megsebzett kettőt, 
mire az egész falka rá rohant, ö meg felmászott 
egy nagy fenyőre; ekkor neki estek a disznók, 
kezdték kitúrni a fenyőt tövéből, ha nem hisz-
szük. hát nézzük meg ezt a zápfogát, akkor rom
lott meg a nagy vaczogásban. Az X-i erdész egy 
nagy hiuzról tudott csudadolgokat mesélni; so
kat lesett rá, de eredménytelenül, mígnem egy 
este lesbe állott, lovát ott hagyta legelészni, hát 
egyszer csak rá ugrik a hiúz az ő legelésző pari
pájára, a ló is kétségbeesésében rohan egy félig 
dűlt fenyőnek és oly erővel vágta a nyakát mar-
czangoló hiúzt a fa derekához, hogy az ájulva 
bukott le, mire ő is oda nyargalva, a hirschfán-
gerevel átdöfte. 

Az igaz, hogy én csak olyan kóczé cserje- és 
mocsári vadász vagyok, de nem is élveztem 
még ilyen éktelen hazugságokat, el is aludtam rá 
ugy, — elősegítve álmomat a felséges hegyi fű
szeres lég meg a szokatlan nagy hegymászás is, — 
hogy akkor ébredtem fel mikor már világosodott. 

A kis tisztáson, a hol táboroztunk, egy fajd sü
vített végig, a berkes völgyből pedig felhallatszott 
a mogyoró-tyúkok krákogása, egyébként minden 
csendes, csaknem nyomasztó csendes volt. Egy a 
vezetők közül elhordott bennünket lesálló helye
inkre ; úgy vettem észre, mindenkit biztosított, 
hogy az övé a legjobb hely. Már nyolcz óra volt, 
midőn elálltunk; Tata Timotheu tőlem jobbra 
pár száz lépésre olyan szuszogással mászott egy 
korhadt fenyő ledőlt derekára, hogy egy medvé
nek sem vált volna szégyenére. Veszély esetében 
ő lett volna az ón garde des dames-om, de el
gondoltam jó előre, hogy míg ő szenteltsége on
nan ismét lemászik, én meg egy mellettem égbe 
meredő fenyő sürü ágai közzé felkuszhatom: ad
dig engem az a veszély tízszer is megreggelizhet. 

Mig igy andalogtam, messziről egy tülök bő
gése jelt adott a hajsza megkezdésére; rá mintegy 
a túlvilágból halattszott néha-néha a « h ó ! h ó ! 
hó-hó!» de ismét elenyészett, ha völgybe szálltak a 
hajtók. Mái- elmúlt tiz óra, még semmi jel, semmi 
lövés. Az ég is beborult sötét felhőkkel; a fenyők 
vékony hegyei elkezdtek a felettünk fúvó szellő
ben inogni, a távoli tompa moraj, gyakori vil
lámfény eszembe juttatták, hogy ha mi ide fel
másztunk : hát le is kell még innen ereszkedni! 

{re délfelé néhány lövés dördült el a jobb-
szárnyon, egy csapatka disznó tört át a vonalon, 
öt darab elvált a lövésekre és egy igen jó czél-
lövö. de nem igazi vadászra ment, a ki ilyet még 
soha sem látott s a ki azután nevetve beszélte 
el hogy mily «trés joli, magnifique» volt, és 
ó ugy meg volt a látás élvezetétől lépetve. 

VASÁRNAPI UJSÁG. 

hogy mikor lövésre gondolt már nem látott 
vadat. 

E közben az eső elkezdett szakadni. Noha 
már szeptember volt, még is egyre villámlott, 
csattogott. Este lefekvéskor eleget trófálódzott a 
páter az én kaucsuk-szövetü kalapom, köpenyem 
és párnám felett, de most belátta, hogy «omu 
praktik». Felhúztam csuklyámat, neki dőltem egy 
szikla tömbnek, várva a következendőket. A 
kaluger pedig alája állt egy pár század viharát át
élt fenyőnek, mely gyökerével egy nagy sziklát 
tartott átölelve, és vadászkésével olyan keresztet 
vágott kérgébe, hogy ötven év múlva sem for
radhat jól össze. ((Na fiam! most már nyugod
tan pihenhetünk e fa árnyékában, ebbe a vil
lám nem fog beléütni!» 

Bőrig ázva kezdtük meg a levonulást. Lóra 
ülni nem lehetett, mert a felázott földön, kavics
törmelékes talajon nagyon csúsztak a lovaink. 
Három napra készülve jöttünk fel, és félnap 
multán már le kellett másznunk. Lemásztunk 
pedig a Bisztricza folyó völgyébe, egészen az 
ellenkező oldalon, mint a hogy felhágtunk, nagy 
boszuságára a kalugereknek, kiknek zárdájuk 
így nagyon távol esett, pedig vissza kellett 
menniök mielébb. — így végződött e nagyszerű 
hegyi vadászat, melynél azon, rám nézve kelle
mes tapasztalatra tettem szert, hogy öreg inaim 
még megbírnának szükség esetében, egy «nép
felkelési » szolgálatot is. FERIZ 
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Övék a dicsőség, övék az aktualitás e héten, a 
karcsú, finom idegzetű, gyönyörű páráké, kik 
mythikus szárnyakkal röpülve seperték be tu
lajdonosaiknak nemes önzetlenséggel a csengő 
aranj-okat, s fél Budapestet lázba hozták érdekes 
esélyeikkel. Igaz, hogy az a látványosság, mely 
a laikusabb közönség élvezetéül van szánva, 
midőn a fényes fogatok és eredeti alkalmatos
ságok hosszú sora caesari diadalmenetben vonul 
be a gyepről a Stefánia és Andrássy úton végig, 
irigyelt és ragyogó pompa keretében mutatva 
be a nagyvilág ismert alakjait az elegáns lan-
dauerekben,kaczérfour-in-hand-ekben, impozáns 
á la Daumont-ok, dólczegjukkerek és Noé bárká
jához hasonló családi batárok mellett, melyek közt 
itt-ott elvegyül egy-egy szerényebb fiakker, még 
szegényesebb komfortábli, sőt ütött-kopott falusi 
cséza is — ezúttal nem jelentkezhetett azzal a 
kápráztató fénynyel, melylyel az idényt bezáró 
tavaszi versenyek szoktak járni — de ez egygyel 
több ok arra, hogy az érdeklődés és figyelem 
annál osztatlanabbul illesse magokat a nemes ál
latokat, melyek a lefolyt ünnepélyes próbatétellel 
egy-egy európai diadalútra nyertek a jövőben 
képesítést. 

A lóversenyek mai jelentőségét valóban csak 
az méltathatja igazán, a ki a lótenyésztés és ló-
idomítás elemeivel legalább gyakorlatilag is is
merős, s ezek csekély száma mellett az az érdek
lődés is, mely ujabban a közönség részéről 
mind határozottabb és nagyobb mértékben nyil
vánul a futtatások iránt, tulaj donképen in
kább az általános kíváncsiság, mint a szakérte
lem javára irandó. A lónak, mint lovaglásra 
szánt állatnak legrégibb használata még a khi-
nai szent könyvek szerint sem vezethető vissza 
messzibb, mint 2000 évre Ki-, előtt. Sőt más 

, vélemények szerint csak az arabok voltak az 
elsők, kik legelőször tudták idomítani a lovag-

: láshoz, s ez annyival inkább állhat, mert az arabok 
\ a lótenyésztés, keresztezés, idomítás terén ma is 
| első sorban állanak, s Európában is a lónemesí-
I tés voltakép arab telivérek behozatalával vette 
; kezdetét Angliában, az 1000-dik év körül. Ma 

már egész sereg előkelő tagja az arisztokrácziá-
I nak, úgy születés mint vagyon tekintetében, 
; igyekszik a legpontosabb hivatalos kimutatást 
! vezetni ezekről a hírneves ló-családokról, me

lyeknek leszármazásában fel a legkorábbi nem
zedékig, egyetlen mesalliance sem mutatható ki. 
Egyik ágát ennek az előkelő családfának, mely
nek sarjai ma az európai turfokon aratják büszke 
diadalaikat, már Nagy-Károly császár egyik bi
rodalmi törvénye is oltalmába vette, s legneme
sebb képviselőiből küldött egy válogatott csopor
tot ajándékul Capet Hugó Aethelstan fejedelem
nek, kinek nővére kezéért esengett. 

Ma már minden kultur-állam évenként jelen
tékeny összegeket költ el e pompás teliverekre. 
Es mindenkitudja azt is, hogy az aproczesszus, 
a mely által azt a gyönyörű karcsú formát nye-
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rik, melyet a trainer «well fit»-nek nevez, s 
melyen minden izom felismerhető — nem egyéb, 
mint a helyes és okszerű keresztezés utján esz
közölt tenyésztés és idomítás és ezeknek kap
csában a lóverseny. Épen ezért lóversenyeket 
már a középkorban tartottak Angliában, s érde
kes megjegyezni, hogy VHI. Henrik korában 
(1509—1547) e versenyek győztesének díja egy 
9 shilling 6 pence értékű ezüst csengettyű volt. 
Később II. Károly alatt (16(50—1685) léptek 
életbe a részletesebben körülút szabályzatok a 
verseny tekintetében, s ezek közt az elkésett 
nevezés következtében elrendelendő kizáratás is. 
Ugyanakkor Francziaország is megkezdte az an
gol versenylovak vásárlását, úgy, hogy Anglia 
jónak látta nemsokára lókiviteli tilalomhoz fo
lyamodni. Maga a parlament is oly behatóan 
vette gondjai alá a lóversenyek ügyét, hogy ő 
rendelte el először a suly-kiegyenlítést is, mely 
szerint öt éves lovak 10 stone, hat évesek 11, 
s idősebbek 12 stone (egy stone = 6'Za kilo
gramm) viselésére voltak kötelezve. Csak a nagy 
államférfi, Pitt tanúsított kevés érzéket a ló
tenyésztés nagy fontossága iránt, midőn a verse
nyeket megadóztatni kezdette. 

A lóversenyeknek mai szervezete már sokkal 
bonyolultabb, mint évszázadokkal ezelőtt volt. 
De minden állam Angliát vette mintaképül ver
senyei rendezésében s ehhez képest futtatási sai-
sonját két idényre osztja, tavaszira és őszire. 
Természetesen a kettő közt a tavaszi a fontosabb, 
mert ez időre esnek Európa minden legnagyobb 
versenyei. Abban is Angliát utánozza az egész 
sportvilág, hogy a legnagyobb angol verseny, a 
Derby után nevezi el a maga legnagyobb verse
nyét is s ehhez képest van nemcsak angol, de 
franczia, északnémet, osztrák és magyar Derby is. 
De 1863-ig egyiknek sem sikerűit az angol Derby 
elsőségét kétségessé tenni, csak ekkor kezdte 
Francziaország irigy szemmel nézni az angol 
gyep fölényét, s hogy túlszárnyalja azt, megte
remtette a Grand Prix de Paris-t mely 100,000 
frankkal dotálva, betét és bánatpénz nélkül, ma 
az első helyen áll az európai turfok mérkőzései 
közt s fontossága a divat életére is kihat, mert a 
retour du grand Prix szokott azóta a párisi 
divat évenkinti hivatalos bemutatóhelye lenni, a 
hol annak legszeszélyesebb alkotásai is szentesí
tést nyernek. 

A két évesek versenyében klassifikálvaj azok a 
három évesek, melyek iránt tulajdonosaik ele
gendő bizalommal viseltetnek, hogy a nagy 
Derby-dijat elviszik, mint úgynevezett Derby-je-
löltek, egészen különös gondban és előkészület
ben részesülnek. Minthogy a főversenyek külön
böző életkorokra vannak kiírva, s az életkorok 
megállapításánál egyedül a kalandáriumi év az 
irányadó, ennélfogva természetesen annál töb
bek egy lónak az esélyei, minél korábban szüle
tett a megfelelő évben, mert minden nappal ki
fejlettségben is előnyt nyer versenytársai fölött. 
A ma már a fővárosi állatorvosi intézetben örök 
álmát pihenő«Kincsem« hallatlan sikereihez, me
lyek annyira beigazolták jelszavát, hogy: ((min
dig az első!» — még azt az udvariasságot is 
csatolta, hogy épen az 1882-dik év első napján 
adott léteit első-szülött sarjának, a melyre épen 
e körülménynél fogva nem mindennapi várako
zással néztek. 

Argus-szemekkel szoktak őrködni egy három 
éves fejlődése, gyorsasága és egyéb tulajdonságai 
felett is, melyek jó futóvá kvalifikálják. Így mind
járt legelső sorban a Home-Trial-ekben próbálják 
ki, de ezek még nem elegendők s a start előtt 
minden trainer legalább egyszer a pályára hozza 
Derby-jelöltjét, hogy nyilvános trial-en győződ
jék meg esélyeiről a Derby-dijhoz. Egyes ver-

i senyék ebből a szempontból egész specziális je-
! lentőségre tettek szert: így Észak-Németországon 
! ritka kivételekkel a hoppegarteni Union-győző a 
! legjobb ló az észak-német Derbyre, míg Ausz

tria-Magyarországnak a pozsonyi versenyek a 
trial-stakes-ei, melyek a győzőnek többnyire a 
Derby-dijat is prognostizálják. Angliában ismét 
a 2000 guineás stake szolgál erre a czélra, Fran-
cziaországban pedig a Derby a trial-je a Grand 
Prix de Parisnak. 

A német, továbbá az osztrák és magyar Derby-
nél azonban ki vannak zárva az angol és fran-
cziak lovak, holott Angliában és Franciaország
ban minden nemzetbeli ló előtt nyitva áll a pá
lya. Ennek az az oka, hogy se nálunk, se Német-

I országon nem áll még a telivérlótenyésztés azon 
i a fokon, hogy fölvehesse a versenyt a külföldi 
I lovakkal, Angliával és Francziaországgal, mely 
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a második császárság óta egyenrangba birta ma
gát e tekintetben is küzdeni Angliával. Igaz 
ugyan, hogy Baltazzi «Kisbérjéiiek» diadala az 
angol Derbynél és a franczia «Grand Prix »-nél, 
a Blaskovics istálló «Kincsem»-jenek csaknem 
legendaszerü győzhetlensége ujabban a magyar 
lovaknak is elismerést ós tekintélyt szereztek 
a külföld előtt, de ezek csak egyes esetek, s nem 
szabad belőlük túlságosan vérmes következtetést 
vonnunk ki. Ezt jól tudják az osztrák-magyar 
sportkörök és épen ezért mellőzték is eddig még 
azt az indítványt, melyet mára bécsi jockey-klubb 
1878-diki közgyűlésén tettek, hogy a mi Derbyn-
ket is nyissák meg a külföldi lovak előtt. El
lenben egyezményre léptek a német és osztrák
magyar jockey-klubbok, hogy úgy a német lovak 
az osztrák-magyar gyepen, mint ezek viszont a 
németen mindenkor egyenjogosúltak legyenek. 

Különböznek nálunk és Németországon magok 
a versenyek is azoktól, a melyeket Angliában 
és Francziaországban évről-évre megszoktunk 
látni. Ott a lóverseny nemzetgazdasági faktor, 
melyet a társadalom minden osztálya hasznára 
bír fordítani, s nagyon helyes érzékkel bírják 
megítélni a nagy előnyöket, melyeket a lóte
nyésztés emelése az államnak biztosit. Nálunk 
és Németországon is, talán az egyetlen hamburgi 
meetingek kivételével, melyek tökéletesen angol 
mintára vannak berendezve, a lóversenyek ma 
sem elég népszerűek, s inkább csak kizárólagos 
körök költséges szórakozásai, s jövedelmei elenyé
szően csekélyek a külföldiekéhez képest, úgy 
hogy a díjak csak nagyon jelentéktelen össze
gekben szerepelnek, s nem fedezik a versenylo
vak beszerzésének s idomításának költségeit. 

Pályáinkon a totalizatőr is csak alig néhány 
év óta talált befogadásra, bookmakerekről pedig 
egész a legújabb időkig szó sem volt; pedig a 
külföldi versenyeken nem egy talál magának 
jövedelmező foglalkozást a fogadási rendszer 
ez intézményei után. Nem csoda ennélfogva ha 
a mi bevételeinknél csak ezerek állanak szemben 
a külföld százezeréivel. A versenyre jelentkezé
sek száma is elenyészően csekély, ha meggon
doljuk, hogy Angliában a Derby-dijra 200, 
sőt harmadfélszáz nevezés történik, melyek 
közül 20—25 startol, mig nálunk 60—70 ne
vezés közül legtöbb, ha tíz. A mi végül a ver
senydijakat illeti, tanulságos összehasonlítás 
fekszik előttünk, melyből megtudjuk, hogy Ang
lia évenként több, mint negyedfél milliót fizet 
ki a győzteseknek dijakban, betétekben és bánat
pénzekben, mig Francziaország valami harmad
fél milliót, Németország 500 ezerét és Ausztria-
Magyarország alig 300,000 frtot. Ugyanez az 
arány a négy állam Derby-dijai közt is, melyek
nek magassága nálunk alig üti meg a 15 — 16 
ezer frtot, holott az angol 50—60 ezer írtra is 
felmegy, a párisi Grand Prix 140—150 ezer 
frank s a német Derby is ritkán marad a 27,000 
márka alatt. Mind e számok igen ékesen beszél
nek magok mellett, s eléggé jelzik azt a sok te
endőt, mely ránk a lótenyésztés emelése körül 
még mindig vár. — nd. — 

A «.SEGÍTSÉG» 2-IK KIADÁSÁBÓL. 
A nagykárol) -toroczkó-eperjesi tüzkárosultak 

fölsegélésére szerkesztett képes albumból az egy 
és három forintos példányoknak második kiadása 
is megjelent s szétküldése megindult egyelőre 
azok számára is, a kik tiz és százforintos példá
nyokra fizettek elő, mely utóbbiak elkészülése 
a mellékletek, színes nyomatok, nagy gondot 
igénylő nyomdai kiállítás és diszes bekötés kö
vetkeztében több időt vesz igénybe. 

A rendkívüli pártolás, melyben ez emlékalbum 
részesült, s melyhez hasonlóval magyar irodalmi 
vállalkozás alig dicsekedhetett valaha, érthetővé 
teszik, ha a magyar irodalom, a magyar művé
szet s a magyar műipar vállvetett összemüködése 
által létrehozott diszes munkára visszatérünk s 
abból mutatványt adunk, hogy fölhívjuk rá azon 
olvasóinknak is figyelmét, a kiknek maga a mű 
szemök elé még nem került. 

E czélra három kis és egy nagy képet válasz
tottunk. 

A bemutatott három kis kép közül a középső 
Pap Henriktől egy leégett helység képe, az első 
kiadásban is ugyanaz volt. A két szélső azonban 
már a második kiadás számára készült s tűzol
tási jeleneteket mutat, melyeket József főherczeg-
nek szintén a tűzoltásról szóló czikkéhez báró 
Mednyánszky László rajzolt. 

A bemutatott nagy kép, mely az albumnak is 
egy egész lapját foglalja el, Zichy Mihály allego
rikus képe s művészi tekintetben is kiválóan 
nagybecsű alkotás. A tűzvész által meglátogatott 
három várost tünteti itt föl a művész, falromo
kon, égő üszkök között szomorúan ülő három nő 
alakjában, kik fölé a felhők közül megjelenő an
gyal áldólag terjeszti ki kezét. A geniális kompo-
ziczió megható egyszerűséggel állítja elénk a 
csapást s az enyhítésére nyomban megjelenő vi
gasztalást s egyúttal magának a «Segítség »-
album eszméjének is ékesen beszélő magyaráza
tát adja. 

A MUNAKERESET ÉS MUNKÁSÉLELMEZÉS 
EURÓPÁBAN ÉS AMERIKÁBA!. 

Egy Amerikában élő hazánkfia illetékes kezeiből vesz-
szük a következő sorokat : 

A ((Vasárnapi Ujság» hasábjain közelebb B. 
aláírással megjelent ((Munkásélelmezés és mun
kakereset Európában és Amerikában» czimű 
czikkre, azon tapasztalataimnál fogva, melyek
kel mint értelmes amerikai munkás birok, a 
következőket kell megjegyeznem. 

A mi a czikkirónak azt a kifejezését illeti, liogy 
(i Amerikában is kísért a vörös rém», nem szo
rul statisztikai adatokra, hogy New-Yorkban 
a munkásmozgalom (a strike-ot, munkás mee-
ting-eket stb. értem) egy hót alatt számilag na
gyobb mérvű, mint egész Magyarországban egy 
egész év alatt. Bizonyítja ezt bárminő amerikai 
napilap számainak egy heti gyűjteményé bői 
való kivonat, szemben egy magyarországi lap 
egész évfolyamával. És ha azt állítom a többi 
európai államokkal szemben, hogy a munkás
mozgalom oly arányban áll az európaihoz, mint 
egy a tizenkettőhöz, akkor sem túlozok. 

Mennyiben jogosultak azon tényezők, melyek 
itten ezen munkásmozgalmat elöidézík,annak bú-
várlására számos kitűnő amerikai politikus egész 
életének tevékenységét szenteli, mit tudva, azon 
egy évet, melyet Merriwether «munkásruhában, 
tényleg munkások közt forogva» eltöltött, méltá
nyolnunk kell, de alapos tanulmány írására — ha 
tekintetbe veszszük azon területet, melyre Merri
wether vizsgálódása kiterjedt— keveseljük. Ezen 
tanulmányidő rövidségének kell tulajdonítanom 
azon téves állításokat, melyeket R. ur utána közöl, 
s a melyek a mennyiben Amerikáról szólanak 
magyar kiadásban, félremagyarázásokra adhat
nának okot. x 

Ha gazdasági értelemben amerikai pénzegy
ségről beszélünk, akkor nem szabad elfelejte
nünk, hogy a.dollár fémértéke mindenütt körül
belül két forint és ötven krajezár, de csere-értéke 
ott a hol forgalomban van, alig haladja meg az 
egyforintosét; vagyis egy dollárért általában 

annyi javat kaphatunk itten, mint odahaza egy 
forintért. Az hogy az amerikai koldus nem tud 
abból élni, a miből az olasz munkás, annak oka 
abban rejlik, hogy mig az olasz munkás 1 centi
met ad ki, addig az amerikai koldus 1 cent-et, 
a mi körülbelül 41,4 centime-mel egyenlő fém-
értékü. Azért látszik azon húsz forintnyi mi
nimum, melyből az amerikai munkás megél
het, oly nagynak, mert az nem több, mint 
8 dollár, s ha csereértékét veszszük tekintetbe, 
akkor kisebb hibát követünk el, ha 8 dollár he
lyett 8 frtot mondunk, mert általában egy dol
lárt megkeresni oly munkaszolgálatba Irr'iil itt, 
mint egy forintot Magyarországban; s egy dollár
ért annyi javat vásárolhatunk itt, mini Magyar
országban egy forintért, mint azt már fentebb 
megjegyeztem. Es ha ezt tudjuk, akkor nem le
het csodálni, hogy alig van munkás, ki 8 dollár
nál kevesebb havi bérrel ki tudna jönni, s pedig 
.(ilyen áron New-Yorkban csak a legpiszkosabb 
lakás kapható.*»Azon bizonyos brooklyni ács
család jövedelme is 2400 dollárból 6000 forint 
csak akkor lesz, ha pénzét Magyarországba 
küldi. 

Ha sikerült ezen gyakorlati kérdést annyira 
megvilágítanom, hogy a pénz csereértékének fo
galmát tisztáztam fémértékének fogalmától, ak
kor fáradságom meg van jutalmazva. S azon 
hiszemben, hogy ez tényleg sikerült, zárom so
raimat arról biztosítva a Tekintetes Szerkesztő 
urat, hogy a számok (Merriwether után) mit-
sem bizonyítanak, csak azon tény, hogy az 
amerikai munkásnak az élettel küzdenie nem 
kell s a mennyiben néha munkán kívül van, 
annak gyakran a munkás-politikusok túlbuzgó-
gósága, vagy maga a munkás az oka. Az amerikai 
munkásélet ege minden viszonyaiban derültebb 
minden más államénál és aligha csalódom, ha 
hozzá teszem, hogy Európában a jelenleg fenn
álló társadalom és kormányrendszerek mellett 
hasonló munkás-élet nem tartozik a lehetséges 
dolgok közé. 

New-York, 1887. szeptember. 
HOLLENDER JÓZSEF. 

IRODALOM E S M Ű V É S Z E T . 
«Az Osztrák-magyar Monarchia írásban és 

Képben. • czimű vállalatból most jelent meg a 45 -ik 
füzet, vagyis a Magyarországra vonatkozó rész I. kö
tetének 12-ik füzete. Folytatását és befejezését talál
juk e füzetben Jókai Mór «A magyar népköltészeti ől» 
irt érdekes czikkének; továbbá Imre Sándornak a 
• Magyar közmondásokról» irt czikkét; végre kezde
tét Bartalus István czikkének iA magyar palotás ze
néről és a népdalokról». Valamint Imre Sándor a 
magyar nyelvnek, ugy Bartalus a magyar zenének 
első rendű buvárlója hazánkban s e közleményeik 
igen becses adalékokkal járulnak a nemzeti kultúra 
és szellemi élet ismertetéséhez. Az e füzetet díszítő 
művészi illusztrácziók is nem kevéssé emelik a 
közlemények érdekességét. így a Jókai czikkéhez 
Vágó Pál illusztrálja a tJeges az nt» kezdetű dalt, 
Liczenmayer Sándor pedig a Molnár Annáról szóló 
szép népballadához rajzolt egy egész oldalt elfog
laló képet, míg a népköltészetről szóló czikk záró
képe Roskovics Ignácztól való, valamint a magyar 
zene kezdő képe is az ő művészi ónja alól 
került ki. E czikk illusztrácziói között találjuk 
Lavotta János arczképét, melynek eredetije Mag-

* Nyolcz dollárért, hartmként értve, tiszta lakást ü 
lehet kapni. Konyhával, szobával s mellékhelyiségek
kel. Mit kapnak maiunk 96 fi-t évi házbérért? 

* 
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lódon Koczán Ferencz birtokában van, továbbá 
Bihari János arczképét az országos történeti 
képcsarnokban levő eredeti után. Mind a kettőt Vágó 
Pál rajzolta. A «piczi piros alma» népdal illusztrá-
cziójaképen Boskovics Ignácznak a képzőművészeti 
csarnok kiállításán oly általánosan feltűnt hason-
czimű kedves képe szerepel igen sikerült másolatban. 
A magyar zenéről szóló czikkben érdekes mutatvá
nyokat is találunk különböző dalokból hangjegyekre 
szedve. E füzet ára is, mint a többié 30 kr. A Bévai-
testvérek bizománya s minden hazai könyvkereske
désben kapható. 

Jókai regényének, «A három kó'fej»-nek füzetes 
kiadásaiból a Bévai testvérek a 6—8-ik füzetet bo
csátották közre a «Jókai Mór ujabb regényei' czímű 
vállalatban. Jókai Bóza k. a. rajzaival. E füzetekben 
a regény első kötete végződik, s a második kötet 
megkezdődik. Egy füzet ára 20 kr. A füzetes kiadások 
lehetővé teszik, hogy Jókai regényei minél könnyeb
ben elterjedhessenek az olvasók közt. 

Uj Dante-forditás. Csicsáky Imre kalocsa-főegy-
házmegyei pap Dante •Divina Commediája» legfé
nyesebb részének, a Paradicsomnak fordításához 
kezdett, s abból egy részt közre is bocsátott. Míg 
Dante nagy művének másik két részével, a Pokollal 
és Purgatoriummal többször tettek kísérletet fordí
tóink, s a Pokol Szász-Károly költői fordításában ré
gebben a magyar közönség kezei közt van, addig a 
«Paradicsom» kisérletképen sem foglalkoztatta Dante-
forditóinkat. Csicsáky ezúttal az első hét éneket adja 
bevezetésképen Dante rövid életrajzával, az Isteni • 
s?ínjáték, főleg pedig a Paradicsom ismertetésével, 
s minden ének után fölvilágosító, a szöveg vonatko
zásait magyarázó bő jegyzetekkel. A fordítás mellett : 
közli az eredeti szöveget is. Dantét fordítani a leg- j 
nehezebb föladatok egyike. Csicsáky főkép a hűséget 
tartotta szem előtt, s fordításával szolgálatot tesz a 
magyar közönségnek, melyet közelebb visz Dante 
megismeréséhez, s egyengeti az utat a későbbi Dante-
forditók előtt. A mű Aigner Lajos bizománya, s a 
csinosan kiállított első rész ára 1 frt 60 kr. 

Akadémiai kiadványok. A tud. akadémia harma
dik osztályának külön kiadásában megjelent: Adatok 
a központi idegrendszer szerkezetéhez, irta Thanhoffer 
Lajos akadémiai tag. A szerző saját tapasztalatait, 
buvárlatait ismerteti meg, s értekezéséhez szinnyo-
matu számos ábra is van mellékelve. A központi 
idegrendszerben előforduló idegsejtek vizsgálatával 
foglalkozik s a szak-körök érdeklődésére méltán szá
míthat. 

A tud. akadémián tartott értekezésekből pedig 
kettő jelent meg legújabban: A brassói hegység föld
tani szerkezetéről és talajvíz viszonyairól, dr. Koch 
Antal egyetemi tanártól. Ara 20 kr. — A dinamika 
alapegyenleteinek jelentéséről, König Gyula levelező 
tagtól, ára 30 kr. 

Reményeim, költemények, irta Farkas Ernőd. A 
lyrai költeményeken kivül hazafias tárgyuakkal tett 
kísérletet a szerző, s nagyobb verses darabokra 
is találunk «Petőfi halála», «Világos», «Dárius kin
cse" czím alatt. A kötetet a szerző «hazám ifjúságá
nak* ajánlja. Megjelent Budapesten, s ugyanitt ren
delhető meg a szerzőnél (Ferencz József-rakpart 13. 
sz. a.) egy forintjával. 

Folyóiratok. A Figyelő irodalomtörténeti közlöny 
legutóbbi füzetében dr. Ferenczy József közli Des-
sewffy József levelét, melyben Aurél fia, a jeles pub-
liczista vázlatos életrajzát irta meg ; dr. Máté Sándor 
folytatja Pauler Tivadar műveinek ismertetését, 
Vachott Sándorné pedig visszaemlékezéseit. Csaplár j 
Benedek nagyobb részlettel gyarapítja a Bévai élet
rajzát. — A 'Mayar Philosophiai Szemlén tartalma: 
Az arisztokráczia, Kuncz Ignácztól; A csillagászat a 
pozitív filozófia rendszerében Ormay Lajostól. A kö- i 
zépiskola tantervei, Bokor Józseftől. Az angol tech
nikai oktatás. Az egészséges nevelés és a szellemi 
túlterhelés. Bokor József még a Berlinben feltűnt 
magyar filozófus, Schmitt Jenő filozófiai egyéniségét i 
és kitüntetett értekezését ismerteti. — A Magyar j 
Paedagogiai Szemle októberi száma, több tanügyi 
czikk mellett, Nagy Kálmán kolozsvári községi isko
lai igazgató-tanító arczképét és életrajzát közli. — ; 
A Nemzeti Nőnevelés augusztus-szeptemberi kettős 
füzetében a szerkesztő, Sebestyén Gyula kezd meg i 
nagyobb fejtegetést magasabb fokú leányiskoláink j 
reformjáról; Donner Lajos czikke a családias szel
lemről szól a nőnevelésben ; Karács Teréz a régibb 
idők nőnevelési mozgalmairól emlékezik meg, György 
Aladár a Mária Dorothea egylet épülő intezetét irja j 
le és rajzban is bemutatja; Subert Zsófia az Eötvös j 
és Kemény Zsigmond regényeiben előforduló női 
alakokról ír. Ezen kivül még több kisebb közlemény 
gyarapítja a tartalmas folyóirat e füzetét is. 

VASÁRNAPI UJSAG. 

A Magyar Ifjúság, a Bévai-testvérek kiadásában 
megjelenő ifjúsági folyóirat, ötödik évi pályafutását 

j kezdte meg s ezentúl megbővített tartalommal, két-
i heti füzetekben fog megjelenni. Tartalmát mint 

eddig, ugy ezentúl is jó írók gazdagítják dolgozataik
kal s képeit is megválogatja. A most megjelent első 
szám a többek közt Mikszáth Kálmán, Bartók Lajos 
és K. Tóth Kálmán tollából hoz érdekes közleménye
ket, az első lapon pedig Berzeviczy Albert államtit
kár arczképét. A közlönyt Trefort miniszter, mint 
«komoly és tanulságos irányánál fogva, pártolásra 
érdemes vállalatot" ajánlotta a felügyelete alatt álló 
intézetek ifjúságának s az ifjúsági könyvtáraknak. 
Előfizetési ára egész évre 6 forint. 

Paedagogiai zsebnaptár az 1887—88 tanévre, 
tanárok, tanítók s más tanügyi tényezők számára 
szerkesztette Orbók Mór tanítóképző intézeti tanár. — 
Kiadja Heckenast G. utóda: Drodtleff Budolf Pozsony 
ban. Második évfolyam, gondosan szerkesztve és a 
tanügyre vonatkozó számos tájékoztató közlemény
nyel. Külseje is csinos, vászonba kötve. Táblája pénz 
tárczával s czeruzatartóval ellátva. Közli a magyar
országi tanfelügyelők arczképeit s rövid életrajzait, 
továbbá a magyarországi népoktatási intézeteknek s 
azok tanárainak és tanitóinak névsorát. A tanitó-
képezdék, a felsőbb leányiskolák és polgári iskolák s 
azok igazgatói külön és csoportosítva vannak. Egy 
példány ára 60 kr. 

Az egyházi közigazgatás kézikönyve czímű 
műve hirdet előfizetést Eötvös Károly Lajos. Az 
összes hazai egyházak közigazgatási rendszerét fog
lalja magában, s első munka lesz, mely az egyházak 
közigazgatási jogát mai érvényében tételesen tár
gyalja. Minden egyház és minden felekezeti iskola 
adminisztrácziójának lehetőleg teljes rendszerét tö
rekszik ismertetni. A kútfőket a törvények, rendele
tek, szabályok, egyházi döntvények s a bő monográ
fia-irodalom szolgáltatták. A mű katholikus és pro
testáns részét egy-egy szaktekintély nézi át. Két 
kötetre van tervezve s az első az egyházi közigazga
tásról, a hatóságokról, lelkészi hivatalról, házasságról 
és törvénykezésről, javadalomról, egyháziak hagyaté
káról szól. A második kötetet a felekezeti iskolajog 
tölti be, A mű 20—22 négyives füzetben fog megje
lenni Hornyánszky Viktor kiadásában. Egy-egy 
füzet ára 30 kr. 

Zenemű. Ungvárt Lévai Mór kiadásában megje
lent : Ungvári polka (mazurka), zongorára szerzé 
Kemény Bertalan, ára ára 80 kr. 

A műcsarnok őszi kiállítása e hó első napján 
nyilt meg összesen 244 festménynyel és szoborral, s 
ebben 55 magyar művész 120 művet állított ki. 
Ezenkívül a belgák és németek vannak legnagyobb 
számmal képviselve, továbbá francziák, olaszok és a 
lengyel Siemiradzki. A kiállítás egészen a középfajú 
genreknek van szánva, s a történelmi festészet köré
ből alig egy-kettőt találunk. Hazai festészeink élet
képeket, tájképeket és arczképeket festettek. Az őszi 
kiállításnak ezúttal első sorozata nyilt meg, míg a 
második sorozat — melyben a díjakért is versenyez
nek — novemberijén kezdődik. Tavaly, mikor a 
Munkácsy-díj napirenden állt, s a jubiláris kiállí
tásra is régen készültek, a műtárlat gazdagabb volt, 
de most is meg van igazi értéke s a műszerető 
közönség figyelmét igen foglalkoztathatja. 

Az életképek közül a Parisban élő Ebner Lajos 
• Vásári balesete» tűnik föl, élénk vásári csoportoza-
tával, jellegzetes alakjaival. A kép egy vásári zűr
zavart tüntet föl, mikor az elragadt lovak elől mene
kül a tömeg. Temple János is nagyobb genreképet 
állított ki, egy párbaj-jelenetet, melyben az egyik fél 
halálos szúrást kap. Koroknyay Ottó. a Munkácsy-
díj tavalyi nyertese, ezúttal nem igen szerencsés 
életképével, melynek hőse a sekrestyében papnak öl
tözködő két fin. A Münchenben lakó Böhm Pál «Uj 
gondolat* czímmel, vén czigányt ábrázolt, ki minden
nap egy nótát felejt s most örül, hogy egy perezre 
megszállta az ihlet s lelkesen hegedül a szabadban. 
Benczúr Gyula két képe: egy «Vadász-jelenet», mely 
rokokó lovasokat, kopó falkát ábrázol, s egy arczkép 
(gróf Csekonics Endréé) méltán sorakozik a külföldi 
legjobb művekhez. Életképeket találunk még Sku-
teczky Dömétől, Aggházy Gyulától, Balló Edétől, 
Szirmai Antaltól, Karcsay Lajostól, Pap Henriktől, 
Vajda Zsigmondtól, Margittay Tihamértól, Greguss 
Imrétől, Nemes Eliza grófnőtől, Knopp Imrétől, Tahy 
Antaltól. Az arczképfestők közt C'sányi Gizella pas-
tel-rajzaival hivja föl a figyelmet. Vastagh György, 
Burger Lajos, Maszák Hugóné, s egy pár fiatalabb 
festő ecsete alól kerültek ki a többi arczképek. Ligeti 
Antal jeles tájfestőnk «Lándzsér romjai» a kiállítás 
egyik legszebb műve. Mészöly Géza apró miniatűr 
kedves képei közül gr. Andrássy Manó azonnal meg
vásárolta az «Eső után» czíműt. Spányi Béla, 
Brodszky Sándor, Telepy Károly, Tarnóczy Berta, 
Molnár József, Tölgyessy Arthur, Nádler Bóbert, 
Győrök Leó tájképeit érdeklődve lehet szemlélni. 
Szobrászaink közül Loránfi Antal (Huszár Adolf 
mellszobrával), Kiss György, Szász Gyula veszne 
részt a kiállításban. A külföldiek közül Siemiradzki 
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nagy festménye «A kalózok barlangja* (a rablott 
prédán és rab lányokon osztozkodó kalózokkal) a hí
res lengyel művésznek ha nem is nevezetes alkotása, 
de egyike azon műveinek, melyekhez hírneve fűző
dik. Másik szép nagy festmény Firle Walter képe 
•Vasárnapi iskola*, kifejező gyermek-alakokkal, s 
egy kifáradt, buzgó tanítóval. Kitűnő Verstraete, (a 
kiállításunkban annyira kedvelt belga művész) táj
képe, melyen egy hatalmas bükkfa-sort látni, az ősz 
hidegétől megvörösödött lombbal. A természet herva-
dásának igaz képe. Kiállításunk másik rendes belga 
művésze Vérhas Jan is teljes művészetében jelent 
meg «Egyedül* czímű festményével. Fiatal hölgy áll a 
parton, elmerengve a messze habok fölött, s kifejezve 
arczán, hogy mily vágygyal gondol a távolba, a hon
nan vár valakit. Egyszerű az egész, de mély érzésű. 

A műcsarnok folyosóin a «Segítség" album eredeti 
rajzait találjuk kiállítva. Az egész tágas folyosót el
foglalják a csinos keretekbe foglalt rajzok, melyek a 
tűz és árvíz által károsultak javára rendezendő «Se
gítség" sorsjáték nyereménytárgyai közé.tartoznak. A 
30 krajezáros sorsjegyeket is árulják a műcsarnokban. 

A kiállítást már a megnyitás előtti napon meglá
togatta Jtfese/* főherczeg, Klotild főherczegnő, Mária 
Dorottya, Margit herczegkisasszonyokkal s a fiatal 
László és József főherczegekkel. Egy óránál tovább 
időztek a műcsarnokban. A megnyitás napján Trefort 
miniszter is a látogatók közt volt. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK 
A magy. tud. akadémia e hó 3-ikán kezdte meg 

üléseit a nyári szünetek után. Kettős ülés volt. Elő
ször összes ülést tartottak, melyen a beérkezett pá
lyaműveket jelentették be; aztán pedig az első osz
tály (szépirodalom és nyelvtudomány) ülésezett. 

Trefort, Ágost elnökölt az összes ülésen', s üdvözöl
vén a tagokat. Fraknói főtitkár legelőször is az el
hunyt tagokról (dr. Arányi Lajos lev. tag, Pott Ágost 
külföldi tag) emlékezett meg, egyszersmind meleg 
szavakat szentelt Bükk Lászlónak is, ki még életében 
jelentékeny adományt tett az akadémiának s mint 
szenvedélyes könyvgyűjtő, ha ritkaságra talált, az 
akadémia könyvtárának ajándékozta. Jelentette, 
hogy az akadémia elnöksége Brassai Sámuelt és 
Kacskovics Lajost, az akadémiának ötven év előtt 
választott tagjait, a félszázados évfordulókor üdvö
zölte. Az üdvözletre mind a ketten köszönő levélben 
válaszoltak. Bejelentette ezután a tizenkét pályázatra 
érkezett műveket. 

Az első osztály ülésén Hunfalvy Pál elnökölt s 
Budenz József tartotta az első felolvasást az ugor 
alaktanról. Majd Mailáth Béla mutatott be egy XVl. 
századból való magyar könyvet, mely föltett kérdések 
szerint versekben mond jóslatot. Mailáth sorsvető 
könyvnek nevezi, s érdekesen ismertette a külföld 
hasonló műveit, minőket még a könyvnyomtatás 
előtti korszakból is sűrűn találunk. Nálunk mint a 
népies irodalom egyik jelensége érdemel figyelmet. 
Ez a könyv háromszáz év alatt tizenkét kiadást ért, 
legutóbb 1868-ban Budán nyomtatták újra. A nem
zeti múzeum könyvtárában van egy ilyen könyv, régi 
nyomtatásban. Czimlapja és az elején hét ív hiány
zik. Szabó Károly a régi magyar nyomtatványok 
közt leírja tüzetesen s azt a meggyőződését fejezi ki, 
hogy Kolozsvárit nyomtatták. Mailáth talált egy má
sik példányt Pongráez Imrének, Liptó egykori alis
pánjának iratai közt, mely teljesen ép. Szövegben 
c-aknem azonos a múzeumi példánynyal. némi vál
toztatásokkal. Ez 1594-ben Bártfán nyomatott; ki
adta KI éz Jacab bártfai nyomdász. Képzelni lehet, 
hogy a régi időkben nem a ponyván volt helye, ha
nem a jobb módú családoknál. Mint jövendőmondó 
könyvet kellő becsben tartották, sokat forgatták. A 
magyar sorsvető könyv előmintáit az olasz, franczia 
és német hasonló könyvekben találjuk. Teljes czime: 
«Fortuna, szevenczénec avagy szerencsétlenségnec 
kereke." Mailáth vitatja Szabó ellenében, hogy a 
múzeumi csonka példány (mely kétségtelenül régibb 
kiadású, mint a melyet ő talált) nem kolozsvári 
nyomtatás, hanem sokkal több valószínűség szerint 
szintén bártfai. Hogy az 1594-ikénél régibb kiadás is 
volt, kitűnik az előszóból, mely ezt tisztán meg
mondja. Irálya a népiesség azon fokán mozog, me
lyen kíméletlen leplezetlenséggel szórja tréfáit. Köl
tészeti értéke nincs. — Az értekezést megéljenezték. 

Pályázó müvek a tud. akadémián. Szeptember 
utolsó napján tizenkét pályázat határideje járt le az 
akadémián. Három pályadíjra nem érkezett egy 
munka sem. A pályázatok közetkezők: 

A Teleki-díjra, melyért az idén vígjátékok pályáz
nak, tizenöt pályamunka érkezett: «A bölcsek köve.» 
«El Pasteurhöz!" «Vilma." «A pályamunka." «Egy 
nap.» • Cselvetés." «Gőzhajón." «A nagyképűek." 
«Az unokanővérek." «Csalódások." «Életképek a 
régi időkből." «Csak asszonyt!" «Az eladó lány.» 
•Koronát szerelemért." «A régi és az új.» 

A Karácsonyi-díj 200 aranyáért, mely komoly 
drámára van kitűzve, tizenhárom darab versenyez : 
• Anya és hitves." «Ágotha.» «Könyves Kálmán." «A 
múlt árnya." «Judit." «Az ideálért." «Újlaki Gáspár.* 
•Istenítélet." «Az erények legnemesebbje." «Bölcs 
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Salamon." «Koppány.» «A megtért." «Vértanú és 
szent." 

A Nádasdy-díjra, mely az idén kétszáz aranyból 
áll, tizenkilencz elbeszélő költemény pályázik: «Sza-
niszló", «Zivatar", «Ilon». «Mahir útja», «Bang és 
szerelem*,«Pogány Bérezi", «Bukott angyal*, «Csaba 
királyfi", «Két jóbarát, vagy Olivér és Abdi basa», «A 
testvérharcz», «Haza és szerelem*, «Istenítélet», 
«Bodor Julcsa", • Az utolsó ütközet 1453-ban», «Az 
utolsó estély", «Kinizsi», (jeligéje: «Im nyitva a pá
lya* stb.) «Az ármány győzelme*, «Béla», s végül 
még egy «Kinizsi" (e jeligével: «Művem nem épen 
nyerni jő»). 

A Farkas-Raskó-díj száz forintjára harminczkét 
hazafias költemény érkezett; «Az apa fiaihoz", «Lo-
gody serege", «Hazámhoz», «Ezer év után*, '(Emlé
kezés Bessenyei Györgyre", «Templomban", •Mária-
ének», <iÓda Budavár bevételének kétszázados évfor
dulóján*, «Felköszöntő*, «Királydal", «A művész 
búcsúja*, «A nemzet szelleme*, «A nagy nap*, •Ma
gyar imádság*, (iHázasodjunk !» «A magyar költők
höz*, «Katalin». «Dengy Teréz*, «Márczius 15-én», 
«IX. Károly*, «Az anya*. «Magyarország», «A hő
sök unokáihoz*, «A haldokló huszár*, «A kivándor
lókhoz* czím alatt kettő is, továbbá: «A nagy ki
rály", «Az ember és a tűz*, «Vihar előtt", «A kuru-
ezok dala», (iÓda», «A honvéd-hősök*, «Aradi vér
tanuk. » 

A Gorove-jutalom száz aranyáért két «Aesthetika 
történeten pályázik. A Lévay-jutalom ötszáz forint
jára négy pályamunka érkezett; mindegyiknek czíme 
a pályakérdés: Fáy András életrajza. Jeligék: •Kit-
kit saját határai, korlátai között szükséges megítél
nünk" ; «Mindig jót akart* ; «Akarjunk kevesebbet 
és tegyünk többet*; «A halhatatlanságot nem a je
lenkor adja.* Az Oltványi-jutalom (500 forint) «A 
karthausirend történeté*-re van kitűzve s két pálya
munka érkezett rá. A Sztrókai-díj száz aranyáért ama 
kérdés megoldását kívánják: hogy a szeszes italok 
mennyiben okozói bűntettek szaporodásának. Öt 
munka pályázik. Az ezerforintos Lévay-díj kérdése: 
a szarvasmarha istállózása. Két magyar s egy német 
pályamunka érkezett; de a németnek nincs jeligés 
levele s ennélfogva a pályázatban részt sem vehet. 

Nem érkezett pályamunka a következő felada
tokra : Marczibányi-jutalom (40 arany) «A Jordán-
szkv és Érdy kódex jellemző nyelvi sajátságai." Go
rove-jutalom (100 arany) «A nyomdászat története 
Magyarországon." Lukács-jutalom (1000 forint) «Az 
állami vállalkozás méltatása szemben a magán-, de 
különösen a részvénytársulati vállalkozással. 

A pályamunkák < t bírálatra az illető osztályoknak 
adták ki. 

A történelmi társulat e hó 6-iki ülésén, melyen 
b. Kemény Gábor elnökölt jelentéseket olvastak föl a 
nyári közgyűlés alatt Hunyadmegyében tett levéltári 
kutatásokról, melyek gazdag eredménynyel jártak. 
SólyoniFekete Ferencz a megyei levéltárakról. Szilá
gyi Sándor a gr. Kuun Géza maros-németi gazdag 
levéltáráról, Szabó Károly a gr. Toldalagi-család 
radnótfái levéltáráról adott elő részletesb értesitést. 
A társulat köszönő leveleket ir mindazoknak, kik a 
hunyadmegyei gyűlés sikerét előmozdították. 

A magyar írók segélyegyletének tőkéje a mos
tani év első telében 1469 frtnyi adománynyal gyara
podott, s a régibb alapítványokból 1110 frtot fizettek 
be. Ezenkívül 1725 forintnyi adományt kapott még. 
Segélyezésekre 5670 frtot adott k i ; ebből rendes fél
évi segély t 53 fél (5060 frtot) nyert. Az egylet tit
kára. Vadnaí Károly, az igazgató-bizottság nevé
ben jövőre is kéri az irodalompártoló egyesek és 
pénzintézetek nagylelkű áldozatkészségét, mert az 
irodalom ez emberbaráti intézete csak ugy felelhet 
meg kitűzött nemes föladatának, ha a társadalom 
körébő! nemesszívű gyámolítást nyer. 

A közművelődési egyesületek kongresszusa f. 
hó 8, 9 és 10-én lesz Budapesten. A kongresszussal 
többféle ünnepélyesség fog kapcsolatban állani, me
lyeknél a rendezői tisztet az egyetemi ifjúság vállalta 
magára. 

EGYHÁZ É S ISKOLA. 
A tanárképző intézet gyakorló főgvmnasiuma 

diszes új épületének f. hó 2-ikán volt ünnepies felava
tása. A tanügynek s a fővárosnak díszére váló renais-
sance-stilü iskola-épület Bobula János tervei szerint 
készült az Ősz-utczában. Benne van a gymnaziumon 
kivül a közoktatáí-i tanács helyisége is. _ 

M gjelentek az ünnepélyen: Trefort Ágost vallás 
és közoktatási miniszter, Berzeviczy Albert államtit
kár, Kárffy Titusz, min. tanácsos. Klamarik János 
osztálytanácsos, Sztoczek József a közoktatási tanács 
s a tanárképző intézet elnöke, Lutter Nándor. Homan 
Ottó főigazgatók, Gyulai Pál, Budenz József, Eötvös 
Lóránd br., Beöthy Zsolt. Salamon Ferencz. Hein-
rich Gusztáv, Medveczky Frigyes, í odor Józseí, Than 
Károly, Ábel Jenő egyetemi tanárok, Kriesch János 
műegyetemi tanár, Tóth József tanfelügyelő, Hofer, 
Örley és Berecz Antal igazgatók, Kammermayer 
polgármester, Gerlóczy alpolgármester, Ferenczy 

József közoktatásügyi tanács - jegyző, stb. — Az 
ünnepély a 2-ik emeleten levő nagy teremben 
folyt be. Bartal Antal igazgató nyitotta meg az 
ünnepélyt s ismertette a gyakorló-iskola múlt
ját, a szerény kezdetet, melyből 15 évi küzdelem 
után e czélszerű és díszes épülethez jutott. Ezalatt 
342 tanárjelölt volt tagja az intézetnek ; ezek közül 
ma 10 működik az egyetemen, 9 igazgató, 171 közép
iskolai, 18 polgári iskolai tanár, 53 figyelmet ébresztő 
író. Érettséget 97 növendék tet t ; külföldi folyóiratok 
gyakran példaként emlegették a gyakorló iskola szer
vezetét és munkásságát. Ezután Kármán Mór az 
intézet feladatának a tudomány és köznevelés együt
tes szolgálatában a nemzeti eszméhez való viszonyát 
fejtegette. Tagadja, hogy a tudomány önczél volna, 
mert az általános fogalmak is a konkrét valóság meg
értésének eszközei. A tanításnak kiinduló és végpontja 
a nemzeti élet. Végül nagyobb tért kivan adni az 
iskolában a test fejlesztésének s reméli, hogy az inté
zet felállítandó tornacsarnoka mellől a technikus 
képességek fejlesztésére való iskolai műhely sem fog 
hiányozni. Ezután Csengeri János olvasta fel alkalmi 
költeményét, melynek két versszaka igy hangzik: 

Az égnek hála! nem pirulva nézünk 
A megpróbáltatás időire; 

Nagy czélokért küzdés volt osztályrészünk 
S tán mondhatom : jutánk valamire. 

Oly nemzedéket adtunk a hazának, 
A mely tanítva holtiglan tanul, 

Az eszméért kik bátran síkra szállnak, 
És lelkesednek lankadatlanul. 

Ki egyszer tagja volt ez iskolának, 
( Az azt többé el nem feledheti, 

És meg-megtér ölére jó anyánknak, 
( Sáfárkodását elmondja neki. 

Ügy megy tovább, erősödvén hitében, 
Ha czélt nem ér is, czélhoz közeleg, 

Mert tudja, hogy tanulni sohse szégyen, 
Hadd gúnyolják, kik tudnak eleget. 

Majd FináczyEvnö, mint az intézet volt kandidátusa 
fejtette ki, mit köszönhetnek a gyakorló tanárok az 
intézetnek. Végül Sztoczek József általános lelkesedés 
közt éltette Király ő felségét és Trefort minisztert. 
Ezzel az ünnep véget ért. A nemzeti szállodában 
vidám lakoma következett, melyen sem toasztokban, 
sem üdvözlő táviratokban nem volt hiány. 

Az egri érsek alapítványa. Dr. Samassa egri ér
sek ujabban ismét nagylelkű alapítványt tett. Az ál
tala Miskolczon felállított s az irgalmas nénék gon
dozása alá helyezett nőnevelő s tanintézetet ugyanis 
százezer forintnyi költséggel kibővittette, egész uj 
szárnyépületet és kápolnát építtetvén hozzá s azt 
egyszersmind felsőbb leánynevelő intézetté tette. Az 
intézet teljes berandezése a napokban készült el, úgy 
hogy az intézet e hó közepén megnyílik. 

MI UJSÁG? 
A képviselőház okt. 4-ikén alakult meg, elnökké 

választván ismét Péchy Tamást, kire minden párt 
rászavazott ; alelnök lett gróf Csáky László és gróf 
Bánffy Béla; háznagy ismét Kovách László; jegy. 
zők pedig: Beöthy Algernon, Dárday Sándor, Szath-
máry György, Tibád Antal, Josipovich Géza (horvát) 
és az ellenzék részéről lörs Kálmán. Aztán megala
kították a képviselőválasztások ellen érkezett kérvé
nyekre a bíráló birottságokat. Az október 5-iki 
ülésen már interpellácziók hangzottak. Szalay Imre 
és Eötvös Károly szólaltak föl Tallián Béla somogyi 
főispán egy levele miatt, melyet egy ellenzéki lap 
hozott nyilvánosságra. A levél báró Orczy Béla bel
ügyminiszternek «saját kezébe» volt czímezve, s a 
főispán arról írt benne, hogy noha gr. Széchenyi Pál, 
kereskedelmi miniszter kaposvári választásánál ren
detlenségek történtek, a választás igazolandó, mert 
a választás háromszor 15,000 frtba került, az izga
lom nagy és a kerületet ujabb költségeknek és izgal
maknak kitenni nem tanácsos. Mind a két interpel
láló azt kérdezte : valódi-e ez a levél s ha igen, mit 
szándékozik tenni a belügyminiszter az alkotmányon 
és politikai tisztességen ejtett Bérelem megorvoslá-
sára.» 

A trónörökös Görgényben. A trónörökös e hó 
6-ikán reggel érkezett Görgénybe vadászatokra. Vele 
va nnak Frigyes főherczeg, Lipót bajor herczeg is. A 
vadásztársaság Budapesten átutazva, itt gr. Károlyi 
István is hozzá csatlakozott, kit a trónörökös hitt 
meg. A trónörökös az erdélyi részekbe utaztában 
N.-Váradon negyed órát időzött az indóházban, hol 
üdvüzletére megjelent b. Dőry főispán, Sal Ferencz 
polgármester, b. Schönberger altábornagy s nagy 
közönség. 0 felsége 7 órakor érkezett, és hamar el
fogyasztott esteli után folytatta útját a közönség 
éljenei közt. 

A vadászatok a legobb eredménynyel kezdődtek. 
Az első napon három medvét ejtettek el, egyet a 
trónörökös, a többit hg Eszterházy és gr. Bethlen. 
Az elejtett medvéket a kastély udvarán közszemlére 
tették ki, s este vadász mulatságot tartottak, mely
nél Pongráez kolozsvári zenekara játszott. 

A nemzetközi közegészségügyi kongresszus 
tagjai Budapesten. A Bécsben ülésezett nemzetközi 
közegészségügyi kongresszus tagjai a tanácskozások 
befejezése után, Budapest meghívására lerándultak a 
magyar fővárosba is. Egy részök, mintegy százötven, 
vasúton jött, s e hó 3-ikán délben érkeztek meg; a 
másik rész •— három száznál többen — a gőzhajót 
választották, hogy a Duna szép vidékén tegyék meg 
az utat. Ezek e hó 3-ikán este érkeztek, s fogadá
sukra megjelent Báth Károly főpolgármester, Kamer-
mayer polgármester. Ráth Károly üdvözölte a fővá
ros nevében a külföldi vendégeket, kiknek részéről a 
kongresszus elnöke, Ludivig tanár válaszolt. A ven
dégek közt a tudománynak sok előkelő képviselője 
volt, kik aztán nagy érdeklődéssel nézték sorba 
Budapest mindazon intézeteit, melyek a közegészség
ügy előmozdításával összefüggnek. Több csoportba 
oszolva tettek kirándulásokat a közintézetekben, s a 
főváros lehetőleg gondoskodott, hogy jól érezzék 
magokat és mindenről fölvilágosítást nyerjenek. 

E hó 4 ikén megnézték az állatgyógyintézetet, a 
végy kísérleti állomást, az egyetem intézeteit: a ter
mészettudományi, vegytani, állattani intézeteket, az 
orvosi egyetem klinikáját, a Stefánia-gyermekkór
házat. Déli 12 órakor külön gőzhajóval a Margit
szigetre rándultak, hol a főváros adott tiszteletükre 
villásreggelit, s hol sok felköszöntés hangzott. A ven
dégek nagy rokonszenvvel nyilatkoztak a láttatokról, 
a magyar főváros fejlettségéről. Délután a közvágó-
hidat, az üllői-úti nagy kórházat nézték meg, este 
pedig az operaszínházban jelentek meg «Merlin» 
előadásán. Másnap sokan kimentek a városligetbe, 
megnézték a kereskedelmi muzeumot, a vasúti kiállí
tást. A legtöbben a «Fiume» gőzhajón Budára men
tek át a Budasfürdőbe. Egy társaság fölfáradt a 
Gellérthegyre is. A kongresszusi tagok franczia tag
jai pedig testületileg keresték föl Báth Károlyt az 
új városházán, s dr. Freille, a franczia tengerészeti 
minisztérium képviselője köszönte meg a szíves fo
gadtatást, lelkes szavakban adván kifejezést a tapasz
taltak fölött, mely Magyarország kultúráját oly meg
lepőn ismertette meg. A «Fiume» gőzhajón találko
zott az egész nagy társaság reggel 10 órakor, s ki
mentek Budafokra, hová Saxlehner hivta meg az 
utasokat, nagy pinczéi megtekintésére. Jó zene, gaz
dag reggeli várt itt, később pedig bérkocsik és omni
buszok hosszú sora vitte ki a vendégeket Saxlehner 
keserűvíz forrásához, a Hunyadi János forráshoz, 
melynek vize külföldön is annyira el van terjedve. A 
nagy telepen száz meg száz munkás foglalkozott a 
palaczkok töltésével, dugaszolásával, csomagolásával. 
Itt mutatta be magát a • mentő társulat" is, mely 
szerencsétlenségek esetében szokta az első segélyt 
nyújtani. Délután 4 órakor búcsúzott el a társaság 
(mely 608 tagból állt) a szíves házi gazdától, s foly
tatta látogatását a vörös kereszt egylet Erzsébet kór
házában, a katona-kórházban, az országos tébolyház
ban. E hó 6-ikára pedig Kempelen, a fehérmegyei 
mohai forrás tulajdonosa hivta meg a kongresszus 
tagjait Mohára, hová reggel vasúton utaztak el, s ek
kor búcsút vettek Budapesttől is. 

Különvonaton indultak MoMra, s a fővárosi meg
hívottakkal együtt hatszáz tagból állt a társaság. 
Székesfehérváron is csatlakoztak hozzájok. Itt Fehér
megye nevében Szűcs Arthur főjegyző üdvözölte a 
vendégeket. Az Ágnes-forráshoz dressinekből alakí
tott külön vonaton ment a társaság, s ott a telep 
tulajdonosa, Kempelen Imre nagy szívességgel fo
gadta, és mutatta meg a kezelést, a forrást, a körülte 
folyó munkákat. Az ebéd majd három óráig elhúzó
dott. Többen megtekintették a közelben levő Stefá
nia-forrást is, hol szintén lekötelező szívességgel fo
gadták őket. A visszatérőben Székesfehérvárra érke
zett kirándulókat nagy közönség üdvözölte. Esti hét 
óia után érkeztek Budapestre, s innen nagy részök 
még az esti vonattal elutazott. 

A • Segítség" emlék album még künnlevő gyűj
tőíveit a kiadó-bizottság beküldetni kéri a Franklin-
Társulat kiadóhivatalába. Az album egy és három 
forintos példányainak második kiadása okt. elején 
hagyta el a sajtót s okt. közepéig valamennyi előfizető 
megkapja példányát. A 2-ik kiadás a nagy példányszám 
miatt (25 ezer példányban nyomatták) nem készülhe
tett el előbb. Most kerülnek sajtó alá a nagy díszszel 
kiállítandó tíz és száz forintos példányok, melyeken 
több kép nagyobb alakban és színes nyomással jele
nik meg, a műmellékletek közül a király rézmetszetű 
arczképe a m. kir. államnyomdában ; Budolf trón
örökös fénynyomatu arczképe Kozmata intézetében 
készül e díszkiadás részére ; Zichy Mihály allegorikus 



rajza szintén fénynyomatban. Száz forintos példányt, 
eddig 72 darabot rendeltek meg. 

Negyven év múlva. E hó 3-ikán a budai várkert
ben érdekes találkozó volt. József főherczeg egykori 
iskolatársai, kik 1847-ben a kegyesrendiek budai 
gymnáziumát együtt végezték, gyűltek össze. 1847. ! 
66-an fogadták meg, hogy negyven év multán Budán 
viszontlátják egymást; de majdnem fele részök elhalt. 
A találkozáson csak tizenöten jelentek meg ; a leg- i 
fiatalabb is 55 éves. A többi élő iskolatársak, mintegy j 
húszan, levélben mentegetőztek, hogy a találkozáson • 
nem jelenhetnek meg. A találkozásról értesített 
József főherczeg szintén udvarias levélben irta meg, ; 
hogy sajnálja, de nem maradhatott itt, családjával 
Alcsuthra kellé mennie. Egykori tanáraik közül ket
ten élnek : dr. Ahrenstein József Ausztriában és Ku-
cserik Sándor kegyesrendi pap Váczott. Mindkettő 
nyolczvanas aggastyán. Levélben küldtek az egykori 
tanítványoknak üdvözletet; Kucserik a meghívásra 
ígéretet tőn, hogy a viszontlátás örömére misét mond, 1 
de gyöngélkedett s nem jöhetett el. Az iskolatársak 
közül való Bibáry Sándor miniszteri tanácsos is. A 
várkápolnában misét hallgattak,'aztán a társaság le
ment a kápolna kriptájába s két babérkoszorút helye
zett a József és István nádorok sarkofagjaira. Az öreg 
iskolatársak egykoriban gyakori vendégei voltak a 
főherczegi családnak, József nádor szívesen látta fia | 
iskolatársait. A találkozás rendezője : Nagy János ve- i 
rebélyi ügyvéd meleg szavakban emlékezett meg a 
két nádor érdemeiről. József főherczegnek pedig üd
vözlő táviratot küldtek. Barátságos lakoma fejezte be 
a találkozást. 

Október hatodikát, az aradi gyásznap évforduló
ját, kegyeletesen ülték meg most is az ország legtöbb 
részén. A fővárosban a ferencziek templomában volt 
a gyászmise, melyen a régi honvédek és a közönség | 
nagy számmal jelentek meg. Aradon a gyászmiseután j 
kivonult a közönség a vesztőhelyre, hol Lukácsy j 
Miklós, a honvéd egylet elnöke, Csécsy Imre ref. i 
lelkész, továbbá a nagyváradi jogakadémia ifjúsága i 
küldöttségének egyik tagja mondott hazafias beszédet. 

Ipolyi emléke. Hontmegye kegyeletes ünnepet 
rendez e hó 20-ikán jeles szülöttjének, Ipolyi Arnold i 
néhai püspöknek emlékére, az ipolysági megyeház- j 

ban, hol Steger Imre plébános és Pongrácz L. tarta
nak emlékbeszédeket, s bemutatják a szülőházat, : 
Ipoly-Keszen megjelölő márvány táblát is. A törté- j 
nelmi társulatot Szilágyi Sándor és Mailáth Béla i 
képviselik. 

Blaha Lujza asszony, a kitűnő művésznő, élet
veszélyes operácziót állott ki. Néhány nap előtt még 
teljes művészetével, kifogyhatatlan vidámságával 
énekelt a népszínházban, pedig betegsége már ré
gebbi. Orvosai végre kijelentették, hogy csak operá-
czió mentheti meg életét. Csak a műtét megtörténte 
után tudta meg a közönség, mily veszélyben forgott 
kedvencze. Az operáczió sikerült — ezt ma már biz
tosan mondják az orvosok. Hanem a felgyógyulás 
több hetet vesz igénybe. 

Eisázsiából tért haza Kolozsvárra e napokban dr. 
Butyka Dezső, ki lapunknak többször küldött tudó
sításokat az ázsiai Törökországból és a török népéle
tet ismertető közleményeket. Butyka az 1877-iki 
török-orosz háború alatt, mint szigorló orvos ment 
ki Törökországba s mint tábori orvos nyert al
kalmazást. Most visszatért, hogy letegye a tudori 
szigorlatot, azután ismét visszamegy Törökországba, 
hol meglehetős javadalmazással mint katona-orvos 
van alkalmazva. Kutahiában lakik s családot is ala
pított. 

HALÁLOZÁSOK. 
HAZAT GYULA, a lublói fürdő-igazgató, hosszas be

tegeskedés után elhunyt Budapesten, 45 éves korá
ban. A természettudományok egyik specziális ágának 
buzgó és szakavatott művelője volt. A csigák, kagylók 
világát kutatta, s ezekről több tanulmányt irt, melye
ket a tudományos megfigyelés mellett a világos és 
vonzó előadás is emelt. Ilynemű dolgozataiból lapunk 
szintén nem egyet közölt. Hazay fedezte föl harmad
éve a bihari hegységek közt az ország egyik termé
szeti ritkaságát, egy nagy cseppkő-barlangot, mely 
kiterjedésre vetekedik az aggteleki barlanggal, csepp
kő-képződvényeiben pedig a természet legszebb játé
kát mutatja. A barlangról, melyet József főherczeg-
ről nevezett el, a természettudományi társulat egyik 
ülésén olvasott föl ismertetést. Az elhunyt özvegyet 
ós két kiskorú árvát hagyott hátra. 

Elhunytak a közelebbi napok alatt: OCSKAY ANTAL, 
a pécsi törvényszék elnöke, a bírói kar egyik legkép- | 
zettebb tagja. — Kölesei KENDE ZSIGMOND, Szatmár-
megye volt alispánja, volt bánvatörvénvszéki elnök, 
70 éves, Kömörön. — Dr. DUBÁNYI JÁNOS, Békésme- i 
gye t. főorvosa és a megyei kórház orvosa, 52 éves, 
B.-Gynlán. — SEMBERI BOLDIZSÁR, nyűg. főszolga
bíró, Semberi Béla, Léva város főjegyzőjének nagy
bátyja, 82 éves, Léván. — GEBHARX JÁNOS, gőzmalmi | 

tisztviselő, ki fegyverrel vetett véget életének, Buda
pesten, 28 éves. — Kiss SÁNDOB, érszodorói birto
kos. — SIATECZKY TUBIBIUS, felső-sápi birtokos, nyűg. 
uhlánus kapitány, ki lengyel születésű volt, de egé
szen magyarrá vált, szerepelt a megyei közgyűlése
ken is, s egy izben Felső-Sáp bírája volt, és rendezte 
a község ügyeit, 76 éves. — Id. GYŐRBIRŐ BENJÁMIN, 
sepsi-szentgyörgyi birtokos, volt városi tanácsos, 73 
éves. — MÜRESAN JAKAB, a brassói gör. kath. gim
názium volt igazgatója, a «Gazetta Transilvániei* 
kiadótulajdonosa, 80 éves. — SCHENK LEÓ, a «Phö-
nix» biztosító-társaság tisztviselője Gödöllőn. — DU
DÁS MIHÁLY, Tápé községnek 32 éven át jegyzője és 
volt 1848—49-iki honvéd, 59 éves, Budapesten. — 
BELLOSITZ MIKLŐS, urodalmi tisztviselő, 55 éves, 
Csikvártt. — MIHÁLY JAKAB, 89 éves. Tatán. — 
VESZTRŐCZY JENŐ,,budapest-teréz városi volt aljárás-
biró, 4-4 éves. — EDER ANTAL, fővárosi kereskedő, az 
«Éder-testvérek» czég tagja, 64 éves, Budapesten. — 
VÉSZI GYULA, budapesti polgár, 60 éves. — JOANNO
VICS MIKLŐS, városi tisztviselő, 44 éves, Szatmártt. — 
BÁTORKESZYARPÁD, gyógyszerész, 35 éves, Turkevén. 
— GYÖNGY ÁRON, Ujegyháza agg polgára, 78 éves, 
Nyíregyházán. 

SZAPLONCZAY PÁLNÉ, szül. Perényi Mária bárónő, 91 
éves korában, Dragomérfalván. — FIÁTH GYÖRGYNÉ, 
szül. Borgini Terézia, 85 éves, Abán. — Özv. LIESZ-
KOVSZKY FERENCZNÉ, szül. Losher Hermina, 49 éves, 
Budapesten ; ugyanitt: BERTALAN BÉLÁNÉ, szül. Mus-
quin Alojzia, állami tanítónő, 26 éves; STERN NÁT-
HÁNNÉ, szül. Hirschler Anna, 71 éves. — SPÁNYI 
LENKE, a Karácsonyi színtársulatának fiatal énekes
nője, ki a népszínházban is föllépett, Spányi Irmá
nak, az operaszínház tagjának húga, Aradon, saját 
kezével oltván ki ifjú életét. — TOKAYNÉ, szül. Kés
márki Mari, a vidéki színészet egyik legértelmesebb 
tagja, ki a budai népszínháznál kezdte pályáját, leg
utóbb a Bács-féle színtársulatnál működött Eszter
gomban, s ott hunyt el, nagy elhagyatottságban, a 
közkórházban. — Hollósi SOMOGYI LÁSZLÓKÉ, szül. 
Thaly Eszter. 54 éves, Bodméron. — BERCZELLI 
BÉLÁNÉ, szül. Ondrejovich Erzsébet, 50 éves. Nagy-
Berczelen. — Özv. HOLOSNYAY ANTALNÉ, szül. Danilo-
vics Mária, Holosnyay Ambrus főreáliskolai tanár 
édes anyja, 69 éves, Kecskeméten. — SINAY KÁ-
ROLYNÉ, hajdumegyei tekintélyes birtokos neje, Mike-
Pércsen. — FRICS ELEKNÉ, szül. Sorbán Anna, 45 
éves, N.-Váradon; ugyanott: HARMATH MÁRTONNÉ, 
szül. Lukácsy Vilma, 26 éves. — HOLTZMANNÉ, szül. 
Magvassy Krisztina, Holtzmann József, főreáliskolai 
tanár édes anyja, 71 éves, Temesvártt. — VINCZE 
MIKLÓSNÉ, szül. Bartal Ezsébet, kir. alügyész neje, 
26 éves, Szolnokon. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
A szerencsefiakhoz. Sikerült s közölni fogjuk 

Az árváról nem tudunk, nem emlékszünk, hogy lát
tuk volna. 

Nyáréj i álom. Gazdag théma, de a melyet szeb
ben és jobban lehetett s kellett volna kidolgozni. A 
tárgy a kellő átmenetek nélkül (s csak a hang válto
zásaival jelezve) nagyon töredékesen, egészen rhapso-
distikus módon van feldolgozva s a théma gazdagsága 
távolról sincs kiaknázva. A befejezés váratlan gyorsan 
jő s nincs összhangban az előbbivel. Jobb ha ezt a 
tárgyat ezúttal elejti s más egyszerűbbel próbálkozik. 

Salaimból. (Most és majd. Édes feleségem). Meg
látszik rajtok a jó igyekezet s némi tehetség is. De 
még kevéssé bír tárgyaival; legkevésbbé pedig a dal-
forrnával, mely a kezdőnek (s az olvasónak) nagyon 
könnyűnek látszik, holott nehézsége épen abban áll, 
hogy könnyűnek kell látszania s azért mind tárgya, 
mind hangja fölött a legteljesebb uralmat kívánja. 

Búcsú. Most sokkal simább, csinosabb, kevés vál
toztatással — a mit már magunk is elvégzünk — azt 
hiszszük közölhető lesz. (Nevet ne tegyünk-e alá, csak 
azt a kis betűt'?) 

A ((Berliner Tagblatt» kiadója szerződést kötött 
gróf Lesseps Ferdinánddal, ennek emlékiratainak 
német nyelvű kizárólagos kiadói jogára. Gr. Lesseps 
még életében nyilvánosságra hozza életpályájának 
nevezetesebb mozzanatait, melyeket mint diplomata, 
mérnök és világpolgár átélt, és figyelemre méltó, 
hogy e tekintélyes kozmopolita, kit tudvalevőleg 
utolsó berlini időőzésekor Vilmos császár annyira 
kitüntetett, elhatározta, hogy a «Berliner Tageblatt» 
közvetítésével (a legközelebbi évnegyedben) ismer
teti meg a német közönséget eseménygazdag életé
vel. A «Berliner Tageblatti az egyetlen német nyelvű 
lap, melynek hasábjain e rendkívül érdekes emlékirat 
nyilvánosságra hozatala meg van engedve. Továbbá 
általános érdekű lehet ama tudósítás, hogy Lindau 
Pál, lemondván a színháznál elfoglalt dramaturgi 
állásáról, ezután a "Berliner Tageblatt» állandó szini 
bírálója lesz. Előfizethetni a «Berliner Tagéblatt» 
és «Hand^ls-Zeitung»-va, négy értékes melléklapjá
val: «Ulk» képes élezlap, <Deutsche Lesehalle» 
képes szépirod. vasárnapi lap, «Zeitgeist» tárcza-
melléklap és «Mittheilungen über Landwirthschaft, 
Gartenbau und Hauswirthsc?iaft» — a legközelebbi 
évnegyedre öt márka 25 fillérrel, a postai pótlékon 
kivül, minden postahivatalnál. 

A polgármestertől hitelesítve. Gaya (Morva
ország). Tekintetes úr! Tisztelettel tudatom önnel, 
hogy óhajtását szíves készséggel teljesítem. Varrónő 
létemre ülő életmódot folytatván, már hosszabb idő 
óta gyomrom nagyon fájt, étvágyam elveszett s 
emésztési zavarok bántottak, de a midőn az ön sváj-
czi labdacsaiból egy dobozzal elfogyasztottam, azóta 
sokkal jobban vagyok, miért is ezennel szívesen nyil
vánítom hálás köszönetemet. Hatalmas gyógyító-
erejű készítményét, minden hasonló bajokban szen
vedőknek a legmelegebben ajánlva maradok háláda
tos lekötelezettje : Prohaska Emma, varrónő. — Ez 
aláírás valódiságát bizonyítom: Valenta, polgármes
ter. (P. H.) Gaya kir. város posgármesteri hivatalá
tól, 1886, okt. 16. — Brandt B. gyógyszerész svájezi 
labdacsai (egy doboz ára 70 kr.) a gyógyszertárak
ban kaphatók, de meg kell nézni védőjegyét, mely 
fehér kereszt vörös mezőben, s Brandt B. névalá
írását. 

Minthogy Magyarországban a svájezi labdacsok
nak sokféle hamisítványa létezik : mindenkit óvako-
dásra intünk; a vigyázatlan vevő az okozandó bajt 
csakis önmagának tulajdoníthatja. 
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Előfizetési felhívás! iiiuiUii^imuiiiUii^iiiiiiim 

A m á s o d i k fé lév k ü s z ö b é n felhívjuk a h u m o r n a k m i n 
d e n kedvelőjét , h o g y előf izetőink d í szes sorába ál l janak. 

L a p u n k c z é l j a : t a r t ó z k o d v á n m i n d e n p o l i t i k a i s tár
sada lmi pártoskodástó l , h u m o r o s e lbeszé lé sekke l é s v e r 
sekkel , a d o m á k k a l és s z e l l e m e s öt le tekkel m u l a t t a t n i , a 
m i n d k é t n e m b e l i k ö z ö n s é g e t . 

K é p e i n k e t továbbra is J a n k ó rajzolja az ifjabb m ű v é s z 
n e m z e d é k l e g k i v á l ó b b tagja i tó l t á m o g a t v a . 

A Z E L Ő F I Z E T É S Á E A : 

októbertói deczember vegéig — — — — 2 frt. 

októbertől inárczius végéig — — — 4 frt. 

Az e l ső ( 1 8 8 6 . ) év fo lyamból is áll m é g n é h á n y tel jes 

p é l d á n y rende lkezésünkre , m e l y e t uj e lőf izetőink 4 í r t é r t 

m e g r e n d e l h e t n e k . 
Előf ize téseket az év elejétől i s e l fogad 

Az Urambátyám kiadóhivatala. 

1887. oki 130. sz. 1887. okt. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

G Y U L A I P Á L 
T A R T A L O M : 

A szláv népek múltjából. — Asbóth Oszkirtól. 
Bessenyei György. (IAIO — Beöthy Zsolttól. 
A latin, cyrill, dák és székely írásjegyek kérdése a romá

noknál. — Moldován Gergelytől 
Az anyagi érdekek befolyása a politikai szervezetre. — 

F ö l d e s Bé lá tó l . 
A SZinésznŐ. Drámai kö l temény . — C i i k y Gerge ly tő l . 
Schiller költeményeiből. L Vágy. il. A föld felosztása. — 

Spóner Andortó l . 
Johnson S. «Irené«-je. — Imre Sándortól. 
l y i l t l e v é l a szerkesztőhöz- — Trefort Á g o s t o n t ó l . 
É r t e s í t ő : Iv á ny i I s t v á n : Szabadka, szabad kir. város törté

n e t e . — S. — B . R o s n e r Ervin : R é g i m a g y a r h á z a s s á g i 
jog . P u l s z k y Ágostontó l . — J u s t h Zs igmond : Káprázatok . 
— «. — Singer I . : Simplif ied grammar of the hungarian lan -
g u a g e . Kunos Ignácz tó l . — V e r u s : Száz ep igramma. — t. 
A BUDAPESTI SZEMLE megjelen évenként tizenkétszer 120 

ivnyi tartalommal. 
A Budapest i Szemle tájékozni igyeksz ik a magyar közön 

• é g e t az eszmékről , me lyek v i lágszerte fog la lkoztat ják a 
sze l l emeket s m i n t e g y közvet í tő k íván lenni egyfe lő l a szak
tudomány és a mive l t közönség, másfelöl a hazai é s külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nemzet-
gazdasági közleményeknek, a m. tnd. akadémia nemzetgazda
sági bizottságátél támogatva. 

Megjelen évenként 12-gzer 10 í v n y i havi füze tekben . Elöfi 
zetési ára bérmentes küldésse l egész évre 12 frt, fé lévre 6 frt 

Előf izetéseket .minden könyvárus e l fogad. Bécsben , 8ze-
tinski G y ö r g y cs . k. egye t , könyvárus . I. S te fansplatz Nr. 6. 

Ai elöftzetési pénzek az alulirt társalat kiadó-hivatalába kai 
dendök be, v a g y a könyvárusokhoz , a kik sz intén föl vannak 
ja ta imazva e l fogadásukra. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet é s k ö n y v n y o m d a Budapesten . 

svábbogarak, csótány-
bogarak, molyok, han
gyák, bolhák, legyek, 
ütbit biztosan és gyökeresen kiirtja csak az én minden 

rovart irtó porom. 
dobozokban 1 frtjával, kisebb 55 és 30 krjával. 

Azonkívül ajánlom különlegességeimet, u. m. sváb- és csó-
tJánybogár-irtó port, dobozokban 1 írtjával, kisebb 55 krjával. 
Moly- és hangya- ir tó pordobozokban 1 frt, kisebb 55 kr. o. é. 
Elpuszlitbatlan mézga-fujtatók, melyek segélyével a rovar, 
moly, vagy orosz bogárpor egyformán szétszórható, és a leg
kisebb hasadétokba belövelhető. 1 darab ára 50 kr. Poloska
irtó s z e s z bútorok számára. Egy nagy üveg 50 kr., egy kis 
üveg 30 kr. Felülmúlhatatlan hatású poloska-irtó szesz , fa
lazat számára. Festésnél, meszelesnél vagy Tálak mázolásánál 
a festékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre alkalmas. Egy 
pintes üveg elégséges egy középnagyságú szobára. Ára 1 frt. 

Cs. és k. szab. a maga nemében egyetlen hatású 

patkány- és mér-irtó szer. 
rXTem méreg! csakis rágó állatoknak halálos.) 

E g y bádog doboz ára 1 frt , 6 doboz ára 5 for int o. é. 
Számos megrendeléseket vár: 

_ ^ -_-^ -—- £>| £^ ----^ masfyar királyi szabadalmáé. 
J \ , PJ JL O O t > • • vegyésze t i termények gyára , 

Budapest, VII., király-uteza 47. sz., I, em. 
hová minden Írásbeli megrendelés intézendő. — Fiókraktárak 
Budapesten : Thauei Jó/sef urnái, V., nagykorona-uteza 12. sz. 
és Szilber Antal Veje urnái VII., király-utca és Károly-körut 

sarkán, báró Orczy-féle házban. 

rrTTTTTrrrrrrr 

H a t ó s á g i l a g e n g e d é l y e z e t t t e l j e s 

végeladás, 
a z ü z l e t f e l o s z l á s a m i a t t . 

SZŐKE EDE U T Ó D A 
B u d a p e s t , I V . , - v á o s e i u t c z a S , 

férfidivat, női pipere, szalag, szövött és rövidáru raktára 
ntrlnen a beszerzési áron alul adatnak el. 

G3r" A ki jó árut olcsón akar vásárolni e ritka 
alkalmat felfogja használni. 

i a ^ g ^ g ^ g s « ^ : ° ; ^ s K g : 

Centrális-czimbalom. 
y L e g ú j a b b t a l á l m á n y A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g b a n : 

J. s z a b a d a l m a z v a . A z o n e l ő n y n y e l bír, h o g y s z e k r é n y e 
és f e n e k e ni. va lamint f e l s ő l a p j a b) demboru a lakban 
van kész í tve , a cz imbalom feneke a lat t 5 v a s r ú d c) v a n 
e lhe lyezve , m e l y e k a szekrény ké t o lda lát tartják össze 
és csavarok által , ú g y m i n t a f e l ső hurok fesz i thetők 
meg , miá l ta l u g y a szekrény , mint a fenék a repedéstő l 
megóvat ik , i g e n tar tós h a n g o t n y ú j t é s í g y a c e n t r á l i s - I 
c z i m b a l o m u g y a h a n g b a n , va lamint a s zerkeze tben is 
minden e d d i g a l k a l m a z á s b a n vo l t c z i m b a l m o t fe lü lmúl . 

Leffiutányosabb áron hajtható a feltalálónál: 

áPMI liliilf 
H A N G S Z E R - K É S Z I T Ő N É L i , 

fu Budapesten, Gróf Károly i -utcza 5 
'. é s magryar-utcza sarkán 18. 

Prospectusok kívánatra ingyen es be'rmentve küldetnek. 

3. 
4. 

5 - 9 . 
10. 

A .Frankl in-Társulat i , k iadásában B u d a i 
pes ten megje lent s minden k ö n y v á r u s n á 

k a p h a t ó : 

Jókai Mór munkái. 
Népszerű kiadás. Egy-egy füzet ára 40 kr. 

1. A varchoni ták . 
2. F o r t u n a t u s Imre. — Shir in . 

K a l ó z k i r á l y . 
S o n k o l y Gerge ly . — A drágakövek . 
Marce Záré. 
Törökvi lág Magyar r szágon . 5 füzet. 
A b ű n t á r s . — N e p e a n s z i g e t . 

11—12. A k é t s z a r v ú e m b e r — A z e g y i p t u s i 
rózsa . 2 füzet. 

13. Koronát s z e r e l e m é r t . — A H a r g i t a . 
— A ka lmár é s csa ládja . 

14. P e t k i F a r k a s l e á n y a i . — H á r o m 
széki l eányok . — A k é t s z á s z . 

15. Regék . 
16. Carinus . — A n a g y - e n y e d i k é t fűzfa. 
17. A serfőző . — A n y o m o r é k napló ja . 

— F e k e t e v i l ág . 
18—20. Erdé ly aranykora . 3 füzet. 
21—23. Csa taképek 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - b ö l . 3 füzet. 

24. B u j d o s ó naplója . — K u r b á n bég . — 
Megöl t ország . 

25—26. A f ehér rózsa . — H u m o r i s z t i k u s 
p a p í r s z e l e t e k . 2 füzet. 

27. M a g y a r h o n s z é p s é g e i . 
28—29. S z o m o r ú napok . 1 füzet. 
30—31. A j a n i c s á r o k végnapja i . 2 füze'. 
32—37. K á r p á t h y Zo l tán . 6 füzet. 
38—43. E g y m a g y a r nábob. 6 füzet. 
44—47. TTj fö ldesúr . 4 füzet. 
48—53. S z e g é n y gazdagok. 6 füzet. 
54—55. A m a g y a r e lőidőből . 2 füzet. 

5 6 - 5 9 . H é t k ö z n a p o k . 4 füzet. 
60—63. A r é g i j ó táblabírák. 4 füzet. 
64—65. Dé lv i rágok . 2 füzet. 
66—67. M i l y e n e k a nők ? 2 füzet. 
68—71. V é r e s k ö n y v . 4 füzet. 
72—73. A m a g y a r nép é l eze szép hegedű-

szóban . 2 füzet. 
74—76. Á r n y k é p e k . 3 füzet. 
77—82. A kŐszivü e m b e r fiai. 6 füzet. 

83. M i l y e n e k a férf iak? 
84—89. P o l i t i k a i d ivatok . 6 füzet. % 

90—93. Mire m e g v é n ü l ü n k . 4 fűzet. 
94. Óceánia . Egy elsülyedt világrész tört. 

95—97. A z e l á t k o z o t t c sa lád . 3 füzet. 
98—99. F e l f o r d u l t v i l ág . 2 füzet. 

100. E l b e s z é l é s e k . 
101—112. D e k a m e r o n . S z á z nove l la . 12 füzet. 

113. E g y a s s z o n y i hajszá l . Történelmi 
regényvázlat. 

114. A z é l e t b ő l e l l e s v e . 
115—119. N é v t e l e n vár . Történeti regény. 5 f. 
120—121. l í é p v ü á g . Elbeszélések. 2 füzet. Tar

talma : Kedve > atyafiak. — A falu 
bolondja . — A világ vége. — A nép
dalok hö=e. — Keselyeő Péter. — Kötél 
áztatva jó (komáromi mende-monda). 
— Emberek és kétlábú állatok, (Orbi 
pictus.) — Sic vos non vobis. — A 
hazajáró lélek. — A részpataki lelkész. 

112—124. S z é l c s e n d a l a t t . E l b e s z é l é s e k . 3 f. 
125. Észak hónából . Muszka rajzok, 

T r o m f beszéd. 

Tisztelt Eeakció és közvélemény! 
Kedvelt Marnelukjaink! 
Évnegyedre 2 frt. 
Ezt az államháztartási költséget szavazzátok meg. 
Igen, oh igen! 
Ezzel az uj ötéves országgyűlést, — az uj Mame-

lukok albumával, — megnyitottnak nyilvánítjuk. 
Dolo'h I. Istók 

Badaronzéf, Bolontlerla és Balgária 
királya. 

+ 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

A „BOLOND ISTÓK"-ra. 
A Bolond htok, a legdíszesebb kiállítású és legnagyobb élcz-

lapunkra, ez évnegyeddel uj előfizetést nyitunk. 
Előfizetési feltételek: 

október—deczember émief/t/ertre ... ... _ 2 frt 
október—márczius félérre ... 4 frt 

Előfizetések, legczélszerübben posta-ntalványnval, a kiadó
hivatalnak küldendők. Budapest, egyetem-uteza 4. szám. 

A Iiotoil'l ÍHtól; kiadóhivatala. 

Franklin-Társulat nyomdáia . (Budapest, egye tem utcza 4. szám. 
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\ félévre — 4 « V félévre _ 3 « 
Külföldi előfizetésekhez a postai lag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

MAROKKÓ ÉS NÉPE. 

NEM csekély izgatottságot szült a politikai vi
lágban az a hír, hogy Mulej Hasszán szul
tánt, a próféta egyenes leszármazóját, 

Marokkó és Fez császárját, Tafilelt és Sus 
uralkodóját megmérgezték. A hir nem bi
zonyult valónak, az "Isten választottja czimé-
vel felruházott hatalmas fejedelem még él; 
azonban az izgatottság folyvást tart: a zsarnok 
halála valószínűleg ma már csak rövid idő kér
dése s a Marokkóban előtérbe lépett trónzava
rok alkalmat adnak a Földközi-tenger környékén 

lakó európai népeknek, hogy a leendő örökség 
átvétele fölött gondolkozzanak. Ha egyelőre nem 
is épen Marokkó meghódításáról van szó, na
gyon lényeges kérdés különösen a spanyolok és 
franeziák szemében, hogy a szomszéd mohame
dán állam, mely eddigi önállóságából ma már 
a keleti «beteg-ember», a török sorsára kezd 
jutni, mely európai hatalom befolyása alá kerül
jön ? Mulej Hasszán életben maradása és halála 
Marokkó jövőjére nagyon kevés jelentőségű s a 
politikai érdeklődés Afrikának ezen eddig cse
kély figyelemre méltatott országa iránt tovább 
tart, a mi természetes is, különösen mióta a fran-
czia köztársaság rá vetette szemét az eddig még 
független országra, az a köztársaság, melynek 

ujabban Algir mellett Tuniszban is szilárd állást 
sikerült kivívnia. 

Marokkó a magyar irodalomban, az ujabb 
időkig a nyugat-európaiban is ritkán volt em
legetés tárgya. A csaknem ismeretlen világ 
megismerésének az ujabb események által is fo
kozott ingere érdekessé lógja tenni a helyszínén 
fölvett s ez alkalommal bemutatott képeket, me
lyeket Harris Waltemek most megjelent mun
kája után közlünk, a melyet egy kitűnő angol 
rajzoló, Woodville Caton illusztrált, ki a jelen év 
tavaszán Marokkóban járt egy Kirby-Green Vü-
mos által vezetett követség kíséretében. 

Négy fővárosa van a marokkói császárságnak 
és a hozzá kapcsolt tartományoknak: Fez, Ma-

Mtíl li 

, y i í S ^ 

A N G O L . K Ö V E T S É G M A R O K K Ó B A N : A KÜLDÖTTSÉG FOGADTATÁSA DUKALÁBAN. 




