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Ö császári ós kir. fensége József főherczeg udv. szállítója 

MAGKERESKEDÉSE,g|j 
Budapest, Koronaherczeg-utcza 18. sz. a. 
Főárjegyzékemet kívánatra készséggel 

ingyen és bérmentve küldöm meg. 

A Franklin-Társulat kiadásában Budt 
pesten megjelent és kapható 

MAGYAR 
KERTÉSZKÖNYV 

A belterjes 
(intensiv) kertgazdászat foglalatja 

Útmutató kalauz 
a konyhakertészet, gyümöksészet, 
magtermelés, magnemesités, hono
sítás és virágos tért haszonnall 

művelésére. 
A kertészet mind. rendű figyba-
rátainak, legkivált pedig kis-
földbirtokosok használatára. 

Irta 

Farkas Mihály . 
(Számos a szöveg közzé nyo

mott metszetekkel.) 
Ara, fűzve 2 frt o. é. 

Pserhofer J.-féle 
gyógyszertár Bécsben, 

Singerstrasse 15. „Zum goldetien Reichsapfel". 
Vértisztitó labdacsok ezelőtt egyetemes labdacsok neve alatt; ez 

utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan igen sok oly betegség léte
zik, melyben e labdacsok csodás hatásukat fényesen bebizonyították. 

Évtizedek óta ezen labdacsok általában igén el vannak terjedve, számtalan orvos 
rendeli azokat, s alig akad család, melyben kitűnő háziszerből ne volna egy kis készlet. 

1 doboz 15 labdacscsal 21 kr . , 1 t eke rc s 6 dobozzal 1 I r t 5 kr . , 
bérmentetlen utánvét melletti megküldéssel 1 frt 10 k r . 

A pénz előleges beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs 
labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 
5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szót.) 

Kéretik határozottan Pserhofer J.-féle vértisztitó labdacsokat 
k é r n i B arra ügyelni, hogy a dobozok tetején levő felírás minden dobozon 
a használati utasításban lá tható Pse rhofe r J . névaláírással el legyen 
lá tva és pedig t0T veres ~WI nyomásban. 

F ' lO ' l . l i ' l l 'K ' I I I I P S E R H O F E R J.-tól. 1 tégely 40 kr., bérmentes megküldéssel 

Keskeny utifű-nedv, 
hurut, rekedtség. görcsköhögés stb. ellen. 1 palaezk 50 kr. 

Amerikai köszvény-kenőes, 1 írt -20 kr. 
PAP H h i ' / ' l ' l l l ' í V AllAn E g y do l )oz a r s 5 0 k r " bérmentes megküldés mellett 

Golyva-balzsam, 
1 üvegese 40 kr., bérmentes megküldéssel 65 kr. 

Élet-essenczia (prágai cseppek), s r £ f t « Í T ^ r z emé8Ztés 

Angol csoda-balzsam, 
1 üveggel 50 kr., egy kis üveggel 12 kr. 

jí Hums már mdrczius hó l-énl\ 

BAZILIKA-
SORSJEGYEK. LHJ 

nM Magyar vörös-kereszt 
M SORSJEGYEK. 
fy] Fönyerem. 25.000 frt 
jjjj 2 drb 36 havi részletre á 1 frt. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U Mind az 5 d a r a b sorsjegy évi 5 húzássa l 

Fmiyerem. 20.000 frt. m 
3 drb 36 havi részletre á 1 frt. 

Mind az 5 d a r a b sorsjegy évi 5 húzássa l falj 

}j 36 részletre á 2 forint.^ 
tí SORSJEGY-CSOPORT 
fl Évente 20 Iiuzás. Összes fönyerem. buzásonkint 190.000 fit 

1 d r b Magyar vörös-ker. sors j . H ú z á s márcz . 1. Hav i részle t —.50 . 
2 i Bazi l ika sorsjegy. « « 1. « « —.70 . 
1 « 3<J/O szerb ÍOO frc. sors j . « « 14 . « « 1-55. 
1 « Oszt rák vörös-ker. sors j . « m á j u s 1. « « — . 8 5 . 
1 « Olasz vörös-ker . sorsjegy. « « 1. « « —.G5. 
ti « J ó sziv sorsjegy. « j u n . 15 . « « —.58 . 

Ezen í) d a r a b 36 havi részletf izetésre a -á fr t 83 k r . 

köhögés stb. ellen, 1 dobozzal 35 kr., bérmentes megküldéssel 50 kr. Fiaker-por, .. 
Tannochinin-hajkenőcs, f S S T S . ' M a legjobb hajnövesztö szer 
I? ítvuiíillluv1 in n a S!7 STEUDEL tanártól, sebek, daganatok stb. ellen jónak bizonyult 
"SyeieiiKJo U l n l l M , háziszer. Egy tégely 50 kr., bérmentes megküldéssel 75 kr. 
PuM íilíiIIUiV l i v / t i l i k UH BULLBICH A. W.-tól. Kitűnő háziszer megzavart emész-
ü l g j " l " I l l " o IISZIIIU Bv, tés minden következményei ellen. Egy csomag ára 1 frt. 
Az itt felsorolt készítményeken kivül valamennyi az ausztriai lapokban hirdetett 
bel- és külföldi gyógyászati különlegesség készletben tartatík, s minden esetleg rak

táron nem levő czikk kívánatra pontosan s legjutányosabban beszereztetik. 
8#~ Pos t a i kü ldemények az összeg beküldése, nagyobb megrendeléseknél után

vétel mellett is, a leggyorsabban eszközöltetnek. 
• • " A pénz előleges (beküldése mellett (legczélszerübben postautal-
I0~ vány mellett), a viteldíj sokkal kevesebbe kerül, mint az utánvétel 
B#" mellett való küldésnél. 

A legtöbb elősorolt spec ia l i tás kapható Buaapesten , 
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, k irá ly-ntcza 12. sz. 

Franklin-Társulat nyomdái a. íftnctanMi: 00-™**' rYi_n+/»rro A 

A sors jegyek egyes t é t e l e n k i n t is m e g r e n d e l h e t ő k !!! 
Már az első két részlet és 2 0 k r . portó beküldése ellen azonnal kiszolgál

tatom a sorsjegyek számaival ellátott részletivet, az egyedül i és osz ta t lan 
j á t é k j o g g a l , az összes fő- és melléknyereményekre. — M i n d e n húzás u t án 

m e g k ü l d e t i k az „ U N I Ó " hi te les sorsolási l a j s t rom. 

BEIFELD JÓZSEF 
toiiMzlute BiDBit, Károlrtont és tajesi it sarkán. 

\Alapittatott 187é.Zm 
íum^í 

• — i — ' — • — * — • > — • ' — 

1! A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható — 
I osztr. tartom, számára SzelinBki György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsiben, I. Stefanspiatz Nr. 

KERTÉSZET KÉZIKÖNYVE. 
Tüzetes utasítás a konyhakertészet, virágmrvelés 

és gyümölcsfatenyésztés körében. 
A legújabb kútfők után irta Átnézte és jegyzetekkel bővítette 

GALGOCZY K Á R O L T . Dr. FARKAS MIHÁLY. 
Negyedik kiadás. — Ára fűzve 80 kr. 
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9. SZÁM. 1890. B U D A P E S T , M A R C Z I U S 2. XXXVII . ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek : VASÁRNAPI UJSAG és | egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: í f é l é v r e - 6 « 
Csupán s VASÁRNAPI UJSÁG egész eyre 

félévre _ 
8 frt 
4 • Csupán • POLITIKAI ÚJDONSÁGOK | egész évre 0 frt 

I félívrs _ 3 • 
Külföldi előfizetésekhez a poeUilftg 
meghatározott viteldíj is csatolandc 

GRÓF ANDRÁSSY GYULA TEMETÉSE. 

SZOMORÚ egy fátum, hogy oly ritka embernél 
derül ki még életében, mennyit ért nem
zetének, mennyit a világnak, az emberi 

társadalomnak. A legtöbb embernek meg kell 
előbb halni, hogy értékének igazi mérőjét meg
kaphassuk, nemcsak abban, a mit alkotott s a 
miről ilyenkor eszünkbe jut, bogy az ő alkotása, 
hanem különösen abban az űrben, a melyet 
maga után hagyott s a melyet olyan nehéz, sok
szor teljes lehetetlenség másokkal kitölteni. 

Andrássy Gyula gróf azok közé tartozott, a kik
nek jelentőségét tudta minden ember; de hogy 
jelentősége miből keletkezett, mik voltak alkotó 
részei, — szóval érdemeinek nagyságáról és 
összeségeröl csak akkor győződött meg a világ, 
a mikor már elköltözött. 

De halálával föltámadt egyszerre minden ér
deme s oly gloriolát vont ravatala fölé, melyet a 
kevésbbé beavatott nagy közönségnek is meg 
kellett látnia. 

A mint elhunytának hire megérkezett, nem
zeti nagy szerencsétlenség hatását gyakorolta a 
nemzetre. Erezte minden, hogy itt egy férfiú 
életének végéről van szó, a ki hazájának, sőt a 
világrésznek sorsára elhatározó szerepet viselt s 
a ki koránál, szellemi képességeinek teljességé
nél fogva még soká lehetett volna alkalmas újra 
helyt állani, ha a körülmények úgy kivánják, 
hogy álljon ki a gátra minden erő. S érezte min
den, hogy ez erők között az övé lett volna most 
a legnagyobb. 

S aztán jelentkezett a nemzeti gyász, oly im
ponáló alakban, mint Deák Ferencz halála óta 
egyszer se még. E gyász jelenségei egyenkint is 
olyanok, melyek csak történeti nagyság kopor
sója körül szoktak megjelenni. 

Az az uralkodó, a ki életében az elismerésnek 
legnagyobb bizonyítékaival halmozta el, melyek
kel általában egy király hálája alattvalói vala
melyikét kitüntetheti; a gyászeset hirére az el
sők közt vala, a ki kifejezést adott mély fájdal
mának «nemes lelkű, fenkölt jellemű, lovagias, 
hü tanácsadójának" elvesztése fölött. Nyomon 
kisérte a királyné részvétirata, azé a királyi asz-
szonyé, a ki örökké fog élni a nemzet hálás em
lékezetében azért a magasztos szerepért, melyet 
az uralkodó és a nemzet kibékítésében magára 
vállalt s oly sikerre vezetett. «En legjobb bará
tomat vesztettem el benne», irá a királyi hölgy 
s ezzel a legédesebb balzsamcseppet önté a fáj
dalomtól sajgó szivekre. O, a kinek a szivét oly 

megrendítő csapás kínja gyötri, tudott találni a 
mások fájdalmára vigasztalást. 

S kifejezték részvétüket a gyászos család előtt 
az uralkodó háznak mindazon tagjai, a kik érint
kezésben voltak a most elköltözöttel s megta
nulták nagyra becsülni őt s benne a magyar 
nemzetet. De nemcsak ők, idegen birodalmak, 

országok koronás fejei, első sorban maga Vilmos 
császár siettek fájdalmuknak meleg szavakban 
adni kifejezést. S utána mindazok a történeti 
nevezetességű nagy államférfiak, a kikkel együtt 
ö Európa mai helyzetének megalakításában az 
első sorban állott. Ama levelek, sürgönyök száma, 
melyek mind nevezetes egyéniségektől érkeztek, 

Cserna Károly rajza. 

ERZSÉBET K I R Á L Y N É GRÓF ANDRÁSSY G Y U L A RAVATALÁNÁL. 
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a világ minden részeiből a család tagjaihoz s 
egy-egy történeti okmány jelentőségével birnak 
arról, hogy Magyarország fájdalma a művelt vi
lágban mily visszhangot keltett, -— megközelíti 
az ezerét. 

Maga a nemzet s az általa újjáteremtett fővá
ros méltóképen gyászolta meg. Az ország tör
vényhozása külön gyűlésben összeült, hogy ki
fejezze a nemzet vesztesége fölötti fájdalmát, s 
átvegye a kormány javaslatát, mely arról szól, 
hogy gróf Andrássy Gyula érdemeinek külső 
megörökítéséül hozzá méltó emlékszobor állít-
tassék országos költségen. A főváros hatósága 
az elhunyt földi maradványainak befogadására 
diszes mauzóleumot ajánlott föl a gróf Bat
thyány Lajosé és a Deák Ferenczé mellett s noha 
ez ajánlatot a gyászoló család nem fogadta el, 
azért a főváros elhatározása örök bizonysága 
marad a hálás kegyeletnek, melylyel a megbol
dogultnak tartozott. 

Maga a temet ?s a legszebb tauuságtétel volt e 
kegyeletről. Ott állították föl a ravatalt az aka
démia oszlopos előcsarnokában, mely csak a 
honfiúi nagy érdemek előtt nyílik meg ily szo
morú alkalomra. Oda zarándokoltak a nép tíz
ezrei, a küldöttségek, s a koszorúk egész özöne. J 

S megismétlődött a nemzetnek szive fenekéig ! 

ható az a magasztos jelenet, a melynek már I 
Deák Ferencz ravatalánál is tanúi voltunk, hogy j 
megjelent a nagy halottnál a gyászos királyné, 
saját kezével tűzte föl koporsójára a legszebb ko
szorút s leborulva a ravatal lábaihoz helyezett 
imazsámolyra, buzgó imát rebegett az egek urá
hoz az elköltözött«legjobb barát»lelkének üdvös
ségeért. Ezt a jelenetet ott a helyszínén, lefolyása 
perczei alatt, örökítette meg egyik rajzoló művé- | 
szünk azon a képen, a melyet ma bemutatunk. 

A temetési szertartáson megtörtént az a ná
lunk még páratlanul álló esemény, hogy megje
lent a király s az uralkodó háznak itt időző tag
jai. Megjelentek továbbá a külhatalmasságoknak 
jelen levő nagykövetei, követei és megbízottjai, 
mindenik a maga uralkodójának a képviseleté
ben. Itt voltak a közös s az ausztriai miniszté
riumok tagjai, — az ország politikai, katonai, 
köz- és társaséleti kitűnőségei, a törvényhozástól 
kezdve a legelőkelőbb testületek küldöttségei, a 
főrendi ház tagjai maguk vezették a temetés ren
dezését s a gyászszertartáson püspökök segédlete 
mellett az ország legelső főpapja, a primas cze- j 
lebrált. 

A szertartás kezdetén megjelent a budai ki
rályi palota ablakán a gyászos zászló s ott ma
radt, a mig csak el nem indult a menet. Föl
zúgtak a harangok a főváros összes tornyaiban, 
tódultak a fekete ruhás tömegek az akadémia 
felé, mig a nagy közönség sürü sorfalat állt az j 
utczákon, melyeken a gyászmenet el volt vonu- j 
landó, 8 melyek mentében fényes nappal föl 
voltak gyújtva, de gyászfátyollal bevonva a lég- \ 
szeszlámpák. A boltajtók bezáródtak, a távolibb 
utczákból kiköltözött az élet. 

8 midőn a katonaság mozgó sorfala közt meg
indult a menet, az egész ut mentében mindenün
nen drága emlékek tekintettek a gyászkocsira, 
s intettek végbucsut neki annak emlékei, a ki 
abban a gyászkocsiban teszi most meg az utolsó 
útját. «A mint a koporsót az akadémia oszlopos 
csarnokából kihozták, Széchenyi István nézett 
reá, ugyanaz a Széchenyi, ki csaknem félszázad
dal ezelőtt a még gyermekifju Andrássyban föl
ismerte a jövőnek nagy férfiát. Aztán következett 
a koronázási domb helye, hol a király a világ 
négy tája felé vágott kardjával, minek előtte a 
koronát Andrássy tette föl a király fejére. Aztán 
következett Deák Ferencznek ércztekintete, a ki 
legkedvesebb munkatársát, providencziális ke
resztfiát üdvözölte benne. E közben bucsut in
tettek felé a királyi várlak, melyben oly sok i 

nagy eszmét vitt át a valóságba, s mellette a 
miniszterelnöki palota, mely oly sok nagy esz
ményének bölcsője s otthona volt. Bucsut intett 

i felé a régi Lloyd-épület üveges terrasza, hol a 
hajdani Deák-párti körben oly sok szellemes ól-, 

| cze szülemlett. Aztán bucsut intett felé az And-
| rássy-ut, melyet rongyos viskókból ő teremtett 

s változtatott át egy világváros büszkeségévé. 
| Épugy a nagy körút, mely félig a multat, de fé

lig már a jövőt mutatja. Mindezek ugy búcsúz
tak tőle, mint gyermek búcsúzik apjától.» 

Hatlovas hintó vitte a gyászkocsit, három 
kocsi a koszorúkat. Katona-kordon vette körül 
a menetet s együtt vonult vele két felől. Legelői 
gróf Pejacsevich Miklós lovassági tábornok, Ma
gyarország főhadparancsnoka, haladt gyönyörű 
fekete lovon, utána egy század a 13 ik huszár
ezredből díszegyenruhában. Ezeket Andrássy 
legsajátabb alkotású véderejéből, a magyar hon
védségből követte egy század huszár s egy egész 
zászlóalj gyalogság. Majd a katonai zenekar 
következett, gyászindulót játszva. A menet kato
nai részét nagyobb távolság választotta el az 
utána következő csoportoktól. Középen vitték a 
keresztet, aztán jött a papság teljes díszben, elől 
Császka püspökkel s utána a koszorúkkal meg
rakott három kocsi, a temetési vállalat három 
lovas tisztjétől kisérve. Ezek után vezették az 
elhunytnak fekete posztóval földig letakart ked-
vencz lovát. Majd a hatlovas halottas kocsi kö
vetkezett a koszorúkkal és virágokkal elborított 
koporsóval. A koporsó után pánczélos herold 
lovagolt. 

Ezután jöttek a családtagok, a miniszterek, a 
diplomácziai testületek, a főrendiház és a kép
viselőház tagjai, a magyar tud. akadémia tagjai, 
az államhivatalnokok, katonatisztek, az 1848-as 
honvédek országos egyesülete, az egyetemi ifjú
ság, a gimnáziumi ifjúság, egyletek s a belépő 
jegy gyei bíró közönség. A menetet egy zászlóalj 
gyalogság, két tüzérüteg, magánfogatok és bér
kocsik hosszú sora zárta be. 

A menet legszebb rendben haladt a Ferencz-
József-térről a Fürdő-utczán át s a vége még 
az akadémiánál volt, mikor az eleje már az 
Andrássy-ut elejéhez ért. Az ut egész mentében 
gyászlobogók lengtek a házakon, az erkélyeket 
fekete posztó borítá s tömérdeken néztek le az 
ablakokból az alant elvonuló sokaságra. Végig 
az Andrássy-uton ünnepélyes rendben vonult a 
menet, bekanyarodva a nagykörútra, innen a 
Kerepesi-útra a központi indóház felé. 

Egész idáig elkísérte a nagy közönség Magyar
ország nagy halottját, a hol a koporsót a pálya
udvarig követték a család tagjai, a miniszterek, 
a főrendi- és képviselőház küldöttei, magas rangú 
katonatisztek ós előkelőségek. A bejáratnál meg
zendült utoljára a templomi kar gyászéneke és 
Császka püspök még egyszer beszentelte a ko
porsót, mely most föltétetett a vasúti kocsiban 
váró faburkolatba a családtagok s jó barátok 
szivszakgató hangos zokogása között, hogy az 
éjjeli vonattal elszállítassék a családi sírboltba, 
Tőke-Terebesre. 

SCHILLER KÖLTEMÉNYEIBŐL. 
DITHYRAMB. 

Soha se jőnek az istenek, elhidd, 
Soha magok! 

lm, Bacchusz alighogy, a víg, ide termett, 
Már Ámor is itt van a jó szivü gyermek. 

Felséges Apolló is bekopog. 
Az istenek ím seregest közelítnek, 
A földi lakást úgy népesitik meg.. . 

Hogy lássak el, ah mondd, földi, szülött én 
Mennyei kart ? 

Ég serge, mit adhat a földi neked ? 
Adjátok ide örök élteteket, 

Fogadjon olympusi part! 

Ott él a gyönyör csak, Zevsz oldala mellett! 
Nektár-tele oh hát nyújtsátok a kelyhet f 

«Oh nyújtsd a kehelyt költődnek, oh tölts, 
Tölts, Hébe, neki! 

Illesd szemeit menny harmatival, 
Míg a szomorú Styx látása kihal 

Magát rokonunknak a míg hiheti!* 
S gyöngyözve omolnak az égi habok, 
S nyugodt lesz a szív és szeme ragyog. 

SZÁSZ KÁROLY. 
HEGYI DAL. 

Mélység peremén visz a szédületes 
Hegyi út, életre halálra: 
Eomlással ijesztve eléd meredez 
Egy-egy órjás s utad elállja, 
S hogy föl ne riaszd az alvó lavinát, 
Menj halkan a borzalom útjain át. 

Egy híd lebeg ott, párkánya fölé 
Iszonyú mélységnek, ívelve; 
Nem földi, nem emberi kéz emelé, 
Ilyet ah. próbálni ki merne; 
Alatta vad ár zuhog éj-napon át, 
Felcsapkod a hídra, de néki nem árt 

Feketén szörnyű kapu nyű', a pokol 
Nyíl' meg maga, azt hiszed, azzal, 
Hát ím viruló völgy tárul fel, a hol 
Ölelkezik ősz a tavaszszal; 
Az élet örök baja, gondja elül, 
Óh bárcsak e boldog völgy zárna körül. 

Itt négy zuhogó folyamár tör elé, 
Eejtett forrásbul eredve, 
És szétfut a földnek négy tája felé, 
Északra, nyugotra, délre, keletre. 
Hogy megszüli anyjuk, mint tova ront, 
S egymást soha löbbé nem látja viszont. 

Két csúcs feszül égnek, fenn, fenn, magasan, 
Fölötte az emberi nemnek, 
Ott tánczol aranyköd-fátyolosan, 
Az egeknek lánya, a fellog. 
Csak járja magános tánczát odafenn, 
Hol nem leei meg soha emberi szem. 

Trónján a királyné fent fényesen fii, 
Az enyészet nem hat odáig, 

'" Csodás ragyogással a feje körűi 
Gyémánt koronája sugárzik; 
Lángnyílaival rá a nap egyre nyilaz, 
Csak megaranyozza, de hideg marad az. 

VARGHA GYULA. 
A TÁNCZ. 

Lejtve keringenek im hullámlebegéssel a párok; 
Kétleni, hogy szárnyas lábuk a földre legyint. 

Tűnő árnyak-e tán, menten súlyátul a testnek ? 
Holdsugaras párán lejtnek-e vilii-karok ? 

Mintha zefírek ölén lágy füst fodorulna a légben, 
Mintha ezüst folyamon ringana könnyű ladik: 

Önként szókken a láb ütemeknek dallamos árján, 
Halk húr hangja szerint lendül a könnyű derék. 

Tán hogy erővel a táncz-ftízért széttépni akarja: 
ímhol e pajzán pár perdül a sürü felé. 

Gyorsan előtte a tér megnyílik s tűnik utána, 
Szinte varázslatosan tárul a . . . zárul az ut. 

Eltűntek . . . s a mozgalmas bűbáju világnak 
Gyönyörű rendje legitt zürbe-zavarba omol... 

Nem, nem, ihol lejtnek vígan s a csomó megin' oldik: 
Csak más bájjal tér vissza a rend, a szabály. 

Egyre bomol, s újul egyre a körforgó alakulás, 
S állandó törvény rendezi változatit. 

Vájj' hogy esik, hogy e képeknek kél s tűnik alakja, 
S mégis a lenge csoport egyre nyugalmat ural ? 

Minden egyén szabadon, szive súgalmára figyel csak, 
S gyors lebegés közt is mir.d közös útra talál ? 

Vágyol-e tudni ? bűvös hatalommal az isteni összhang 
A szilaj ugrókat rendezi — lejteni kart, 

És Nemezisként tartj' aranyos fékén az ütemnek 
A kitörő kedvet, s fékzi, ha nekivadul. 

S hát a világegyetem dús összhangját ne figyelnéd ? 
Fenségtől dagadó zöngzete nem hat-e meg? 

És a magasztos rend, melylyel lejt annyi teremtmény ? 
És ama forgó táncz, melylyel a végtelen ürt 

Fényes naptestek kerülik be merész ívű pályán ? 
Tánczod ütem köti meg, s tettbe' szabálytn 'in uralsz ? 

VÁRÓ FERENCZ. 

JÁHEL. 
ELBESZÉLÉS. 

Irta B A K S A Y S Á N D O R . 
(Folytatás.) 

A falu csak leste, mit kezd Bákhel szekér 
nélkül, jószág nélkül, sőt liba és tyúk nélkül. 

Nem csinált semmi különöset. A tyúk- és liba
állományt helyreállította, nem a hasznáért, ha
nem a nyelvek miatt, hogy ki ne kiáltsák. Fejős 
tehenet is vett, jó tejelőt, s egyéb jószágot, a 
mennyire szüksége volt másodmagának. — A 
többi ment, a hogy előre eltervezte. Szántatott, 
vettetett. Gazdálkodása csak abban tért el má
sokétól, hogy felfedezte, a mit mindenki tudott, 
t. i. hogy nemcsak eke van a világon, hanem 
kapa is. Hogy a föld nemcsak búzát terem, ha
nem luczernát is. 

Az adósai holdszámra terítgették, mélyítették, 
vetették neki a luczernás földet, azután meg
vették tőle parczellákban ós fizettek neki száza
kat. Azután nemcsak luczernával él az ember, 
hanem kenderrel is. Más asszony boldog, ha 
egy-két lépés földet kikunyorálhat a kenderének 
a gazdától. Rákhel asszony ennek is egész hol
dat puhíttat. Bezzeg nem kell a rokka elé ökrö
ket fogni, mégis szánt az, ós arat éjjel és nappal. 
— Pörgesd fiam azt a rokkát, nem kopik el a ke
reke. •— Hát még a szövőszék! — Ez ám még a 
kapitális! Több. — Egy erős bástya! — Annál 
is több. — Egy kősziklán épült ház! Még annál 
is több. — Erős kővár! Halljátok azt a csatto
gást? Micsoda ellenség merne oda közelíteni, 
a honnét ennek a fegyvernek a csattogása hal
latszik. Ne féltsétek azt a házat, a melynek a 
szegeletében szövőszék van! Nem mer oda kö
zelíteni semmiféle paizsos férfiú! 

A szövőszék karikái nem vágnak egymásba 
pontosabban, mint a hogy Bákhel asszony a 
maga terveit véghez juttatja. Kint a földön vagy 
fennt a hegyen tavasztól őszig villog a kezük
ben a kapa. Oszszel a sok drága szőlő, tavasz
szal a sok drága vászon végekben, vagy fényes 
szálú kender bálokban kerül a piaczra. A leány 
együtt jár az anyjával mindenüvé ; magánosan 
nem megy sehova, még az Isten házába sem. 
Pázsitra pedig épen nem. A pázsit zárva van 
előtte, nem is kívánkozik. 

A népek kezdik irigyelni. Bákhel jó fejős te
hénre tett szert, de ki is húzza belőle, a mit le
het. Mire a szegény gyerek kezébe veheti a va
gyonát, ki lesz csigázva az a föld úgy, hogy 
mácsonyát sem terem. Még jobban irigykedtek 
a leányra. Kinek tartja az anyja, hogy olyan ke
vélynek neveli, még a többi közé sem ereszti ? 
Nem hiába maga is vadrácz! 

Péterről csak annyit tudnak, hogy Boszniában 
van. Levelet nem ír; noha Bákhel asszony már 
egyszer küldött neki egy láda eleséget, — füs
tölt sonkát és kalácsot; két pár fehérneműt. Az 
egyik párba az asszony bele rejtett egy darab tí
zes bankót a lánya tudta nélkül; a lány pedig a 
másik párba egy fehér selyem kendőt, az anyja 
tudta nélkül. A kendő drága csipkével volt sze
gélyezve, az egyik sarkára egy pohár, a másikon 
L. J. betűk koszorúba hímezve. Azt se tudják, 
eljutott-e odáig ? 

VHL 
Kurta szám a három! Szokta mondogatni 

hajdanában a mi nemességünk maga vigaszta
lására, ha elhibázta a restauráeziót. 

Kurta szám a három! mondogatjuk mi is, mi
kor ujoncz legényeinket vigasztalgatjuk, a mire 
nekik vajmi kevés szükségük van. 

Kurta ám nekünk, kik tegnap még ötvenben 
irtunk, s ma nem akar a kezünk rászokni a ki-
lenczvenre; és kurta lehet öcsémuraméknak 
is, kit Szabadkán, kit Tolnán, — egy szóval itt a 

faluvégen, a honnét egy kis kalácsért is haza 
lehet kiáltani! Hiszen itt a három esztendő csak 
három nap, megfordítva mint a mesében. 

De bezzeg más a kalendáriom túl a Száván, 
hol kék szilva terem, babér nem! Itt mindennap 
egy esztendő, épen mint a mesében; hol az el
lenség fűbe, kőbe, fába változik, mint a mesé
ben; hol fanyüvőkkel és kőmorzsolókkal kell 
késre menni, mint a mesében; hol az ellenség
nek fejenként megvan a maga láthatatlan sip
kája, repülő bocskora, mint a mesében; hol a 
hátráláshoz épen akkora bátorság kell, mint a 
támadáshoz; és a hol a harczidal két rövid sor
ban lelkesít: 

Pecsenyém lóból, 
Italom tóból. . . 

Mindez öreg betűkkel van kiírva annak a had
finak a megbarnult és megsoványodott arczán, 
a ki az ablakverós harmadik évfordulóján beko
pogtat a mi jegyzőnk irószobájába, s átnyújtja 
katona könyvét. 

«Jóra Péter szabadságolt őrmester.* 
•— Nini Péter! Hát te vagy az ? Isten hozott! 

Maradt-e még török a világon? 
— Hagytunk szép számmal az unokáinknak, 

mert én nem hódítok több országot. Elég ab
ból egy. 

A jegyző leültette a fáradt katonát. 
— Látom, vitéz legény voltál, mert az ilyen 

portéka vérben terem — szólt, megsimogatva a 
legény mellén diszlö érmet. 

— Nem vérben termett ez uram, hanem. . . 
— Hanem ? 
— Vízben! — egészíté ki vallomását röstel

kedve. 
— Hogyhogy ? — kérdé ismét a jegyző foko

zott érdeklődéssel. — Csak ki vele! 
— Nincs abban elmondani való semmi! Egyik 

hegyről le, másikra föl; egyik völgyből kiver
gődni, másikban benn rekedni; futni, ugorni, 
úszni, haladni előre hátra; éhezni nappal, fázni 
éjjel; főtt ételt ott hagyni, éretlen szilvát ra
bolni, így elmondva, itthon is meg lehet azt 
tenni mind. 

— De a viz, Péter, a viz! A kiben a medáliád 
termett ? — sürgette tovább a jegyző. 

— Azt nem mondom el, mert magam sem tu
dom, igazán történt-e, vagy csak álmodtam! Nem 
szeretnék Hári-János-hirbe keveredni. Meg nem 
is volt az valami nagy peték. Százszor is meg
csinálom itthon a Dunában. 

— Jól van jól Péter! De elébb beszéld el, 
azután csináld meg! 

— Sok dolog nem ment ki a fejemből s még 
sem fért a fejembe abból, a mit az oskolában 
hallottam. — A mint megtanultam a Bóbert 
Károly esetét, mindig Bóbert Károly voltam va
lahányszor a hegyre mentem kapálni, de sehogy 
sem tudtam megfogni, hogyan lehetne egy 
egész sereget egy hegyről agyon hajigálni. Egy 
ökölnyi követ ki nem bírtam hajítani az ország
útra, pedig erős a karom, és a szőlőnk az or
szágút felett függ a domb oldalban. Ebből meg
győződtem, hogy az egész Róbert-Károly-féle 
história csak mese. Persze hogy mese, ha az 
ember nem látott több hegyet és több ország
útat a szeg8zárdinál. De bezzeg Boszniában 

! mindnyájan Bóbert Károlyok lettünk s jobban 
féltünk a kőtől, mint a golyótól, mert fegyvere 
ott is csak a katonának van, köve pedig van 
minden parasztnak. Elhihetik, hogy a sortüzet 
fel sem vettük, de mikor egy szűk völgybe kel
lett bemennünk, vaczogott a fogunk. Pedig ott 
minden völgy aztik völgy, és az országutakat az 
Úristen köveztette ki, de ördögök által. 

— Ne a kőről beszélj nekem, hanem a vizről. 
— Nohát a viz is! Mikor Mohácsra jártunk 

vásárra, édes apám az én kedvemért mindig 
megitatott a Csele-malomnál, hogy én az alatt 

befuthassam a pataknak mindakét partját. Biz 
az mély és széles vízmosás, kivált a torkolata 
felé, de fentebb, a hol az ut átmetszi, könnyen 
át lehet szökni akármilyen áradáskor is. Én hát 
inkább hittem a rektoromnak, a ki nagy bal
párti volt, és azt mondta, hogy az egész Csele
história csak mese, és hogy a királyt a szekcsői 
plébánián ölték meg. De bezzeg elhittem a Csele
mesét Boszniában, mikor négy legjobb tisztünk 
világos nappal, százak szemeláttára lovastul 
mindenestül odaveszett egy csekély folyócs-
kába . . . 

— Te kimentetted őket ? 
— Oda veszett mind a négy! Átkozott vizek 

azok uram, ott a hol vannak. Még átkozottabbak, 
a hol nincsenek. Mikor a rektorunk elbeszélte 

: nekünk, hogy Szent Dávid király nem ivott a 
vízből, a kit a vitézei életveszedelemmel szerez
tek neki . . . no ezt elhittem, nemcsak azért, 
mert a Szent írás mondja... 

— Nem a Szent írás mondja azt, Péter! aztán 
nem is Szent Dávid volt az, hanem Nagy Sándor 
meg Cato . . . 

— No, az uraknak Nagy Sándor, nekem meg 
Szent Dávid. Jobban tudja azt a paraszt ember, 
mint az uri rendek. Hát elhittem, mert nem is 
tartottam valami nagy virtusnak itt a Duna-par
ton, a hol nem tudják, mi a szomjúság. De mi
kor a századparancsnokom, a ki pedig semmit 
sem tudhat Szent Dávidról, mert nem magyar 
születés, — ezt utána csinálta: akkor én őtet 
olybá tekintettem, mint egy Szent Dávidot; 
Szent Dávidnak pedig azt is megbocsátottam a 
mit a szegény Uriásaal cselekett... 

— Attól tartok még valami Bethsabé is kerül 
a dologba... 

— Bethsabé ? Az ám, de Uzsora a neve! Dávid 
király nem nézte olyan epedve Bethsabét, mint 
mi az Uzsorát. Ugy volt az, hogy ott rekedtünk 
valami Kovácsi nevű faluban, a mellett folyik 
az Uzsora vize. 

Mondtam, hogy nem hiszik, hát nem is foly
tatom ! — Mondom, hogy Kovácsinak hívják a 
falut és Uzsorának a folyót! (Folyt, köv.) 

OROSZ TÖRVÉNYSZÉKI JELENETEK, 
Irta Jermolov Iván. 

— Nikolai Petrovics — igy szólt egy szép nyári 
napon a p—i pristav Írnokához fordulva, — láss 
utána, hogy a tanácsterem holnap rendbe le
gyen. A kormányzó ő exczellencziája finnyás 
ember, nem tűri a piszkot, habár egy lyu
kas kópékat sem utalványozna a korona-épü
letek tisztántartására. Mindenről csak a pris
tav igazítson, annak a bőrét kell nyúzni. Nem 
is tudom, miért jönnek épen ide a nyakamra, 
holott Novgorodban elég hely van ilyesmire; 
tán csak azért, hogy az elfogott nihilisták p—i 
születések; ezért itt kell őket felakasztani; na, 
ennél okosabbat is tehettek volna. Tehát még 
egyszer ismétlem, Nikolai Petrovics, vigyázz min
denre, téged pedig ne lássalak, mihelyt az urak 
megérkeznek. 

Röviden elmondjuk, hogy miért kellett Nikolai 
Petrovics piszárnak — írnoknak — elbújnia az 
urak előtt. Ugyanis a tisztes pristav ezelőtt tíz 
évvel azt jelentette Nisni-Novgorodba, hogy Pu-
kin Nikolai Petrovics irnok egy özvegy és kilencz 
apró gyermek hátrahagyásával meghalt, mire 
aztán a gyámoltalan özvegy s gyermekei szá
mára a rendes nyugdíjon kívül még évenkénti 
400 rubel segélyt utalványoztak, a pristav mellé 
pedig más írnokot rendeltek tulajdon választása 
szerint. így aztán a kecske meg a káposzta is 
megmaradt; a pristav zsebre rakta az állitólagos 
özvegy nyugdiját, nemkülönben az évenkénti 
segélyt; Pukin pedig életben maradt és az irnok-
ságot továbbra is folytatta, mely szerény állás 
nem tartozott épen a legrosszabb helyek közé. 
Ott, hol a pristav 10 rubelt lopott, egy az írnok
nak jutott, és ez naponta többször fordult elő. 
A föntebbi monológból azt érthették, hogy P. 
városában a n—i kormányzó elnöklete alatt tör
vényt fognak ülni p—i illetőségű nihilisták fölött. 
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Oroszországban ez mindennapi dolog, és 
most már senki sem ütközik meg rajta. Hozzá 
szoktunk, mint a kutya a bothoz, mint a koldus 
a rongyhoz. Mióta divatba jött, hogy egyéb oko
sabb teendők hiányában a csin nihilista-vadá
szattal foglalkozik, ugyan ember legyen a talpán, 
a ki utóbb mnga magát is nihilistának ne tartsa. 
A ki külföldi újságot vagy könyvet olvas, pápa
szemet és franczia kalapot visel, pálinka helyett 
bort iszik, mindenesetre a nihilisták közé tarto
zik; legrosszabb és legveszedelmesebb ember 
pedig az, ki tulajdon rokonait és barátait még 
nem jelentette fel a titkos rendőrségnek. 

így az egyszer P. városának is kijutott a szeren
cséből, hogy a kor
mányzó ő excellen-
cziáját, a delegált 
törvényszéki ülnökö
ket, a kerületi hóhért, 
két szotnya kozákot 
és két század gyalog
ságot falai között fo
gadhasson. És mind
ez hároui szál nihi
lista miatt, kiket erős 
őrizet alatt nya
kig vasra verve ide 
szállítanak. A kis vá
rosban csak híréből 
ismerték a nihilistá
kat, s miután újsá
got senkisem tartott, 
vagy olvasott, nem 
igen tudhatták, hogy 
Oroszországban e czi-
men naponta átlag 
tiz embert kötnek fel, 
azokról nem is be
szélve, kik 2 0 - 3 0 
esztendőre Sachalin-
ba vagy a különféle 
ólombányákba kerül -
nek. Ezt nálunk köz
igazgatási intézke
désnek szokták ne
vezni. Birói eljárás 
alatt csakis a veres 
ingű hóhérok által 
eszközölt különféle 
műtétek értetnek. 

Korán reggel gya
log katonaság vonult 
a városba, közvetle
nül utánuk a hóhér, 
három segéddel. Dél 
felé két kozák szot
nya fedezete alatt a 
kormányzó ő exczel-
lencziája a bírákkal, 
végül pedig a fog
lyok vaspántos, ab
lak nélküli kocsiban. 

A katonaság a pia-
czon táborozott, az 
urak s a hóhér ké
nyelmesen berende
zett házakban szál
lásoltattak el, mig a 
nihilisták a város 
földalatti börtönében 
kaptak helyet, hon
nan félmázsás lán-
czaikkal csak egér 
vagy patkányok alak
jában szökhettek vol
na meg. 

Rövid, de annál 
fényesebb villásreggeli után ő exczellencziája 
adjutánsa kíséretében a város-házára hajtatott, 
hol a szokásos bemutatások után az ülést a kö
vetkező beszéddel nyitotta meg: 

— A miként a gondos kertész a gyümölcsfák 
vad hajtásait metélgeti, ugy nekem ama feladat 
jutott, hogy a társadalom kinövéseit eltávolít-
sam. Önök, uraim — folytatá a nagy férfiú a bí
rákhoz fordulva, — tudják, hogy ezt segédkezé-
sük nélkül nem tehetem, nem tehetem pedig 
azért, mivel a velem született jószívűségnél fogva 
a kellő szigort alkalmazni képes nem vagyok. 
Mondják ki a bűnösökre a megérdemlett bünte
tést, erre a czár s a szent igazság nevében ezen
nel felkérem önöket. 

Ezen kenetteljes beszéd után, melyhez szóról 
szóra hasonlót a jószívű férfiú minden adandó 
alkalommal el szokott mondani, néma csönd ál-

lott be a teremben. A birák egymásra néztek, 
mintha azt akarták volna mondani: ismerjük 
mi e nótát, a mi pedig veledszületett jószívűsége
det illeti, mindenki tudja, hogy több embert 
akasztattál fel egy óv alatt, mint mi valameny-
nyien húsz év óta. 

— Vezessétek be a vádlottakat, de egyenként, 
kiálta rikácsoló hangon az elnök. 

Nemsokára megnyílt a terem mellékajtaja és 
négy óriási termetű katona kíséretében belép az 
első vádlott. Legfeljebb tizenöt éves, sovány, 
inaszakadt fiu, ki csak nagy nehezen hurczolja 
maga után a kezén - lábán lóggó lánczokat. 
Egész valóján meglátszott, hogy hónapok óta 
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nyirkos és nedves földalatti börtönökben töltötte 
idejét. 

— Ugyan kérem — kezdé a kormányzó kissé 
álmos hangon — Plató Nikoforovits, hallgassa 
ki ezt a gazembert. 

— Mi a neved, hol születtél, hány éves vagy ? | 
— folytatá most a megszólított legidősebb 
ülnök. 

A vádlott alig érthető hangon elmondja a ge
neráliakat. 

— Mikor kerültél a nihilisták társaságába? i 
— Én sehova sem kerültem, senkivel sem 

társalogtam ; reggel az iskolába mentem, délbe 
haza, délután megint az iskolába, estve pedig 
haza, — feleié a vádlott. 

— Hát a névtelen leveleket ki vitte a postára, 
hát a pétervári emisszáriusokkal ki társalgott? j 
folytatá a bíró. 

— Levelekkel évek óta mindig atyám küldött 
a postára, névtelenek nem voltak, mert rende
sen ón ütöttem reájuk a czimbélyeget, emisszá-
riusokat soha . . . 

Elég, elég, — ordíta fel bőszülten a kor
mányzó, — mire való az a sok faggatás. Hadd 
jöjjön a második vádlott. 

Erre aztán jön a második vádlott. 
Ugyanily nyomorúságos alak; ugyanazon kér

dezések és ugyanazon felkiáltás az elnök részé
ről, és a harmadik vádlottnál sem változott 
meg a helyzet. 

— Tessék most a vádat felolvasni. 
Erre aztán a referens bíró vagy másfél óráig 

olvassa a vádat, mi
alatt az urak több
nyire szundikálnak. 

— Az ítéletet ké
rem, az indítványt— 
mökögi most az. ál
mából felébredt el
nök. 

Mindösszesen tiz 
perez alatt az indít
vány és ítélet egy
mást érik. 

Egyetértés a nihi
listákkal, összeeskü
vés, veszedelmes fe
nyegetés, felségáru
lás stb. kötél általi 
halál, vagyon elkob
zása stb. 

Hiába rimánkod
nak a szegény szü
lők, hiába bizonyí
totta az egész város, 
hogy a fiuk soha ide
genekkel nem társa
logtak, kik egyébként 
a városban meg sem 
fordultak. Ez mit sem 
használ. 

Minthogy a kor
mányzó megkegyel-
mezési jogával élni 
nem akar, harmad
napra délután a zsá
kokba kötött három 
fiút a városon kivül 
már felállított magas 
akasztófákra felkötik. 

Az urak, a kato
nák, a hóhér segéd
jeivel pedig ugyan
azon rendben, a hogy 
jöttek, ismét el is tá
voznak. 

Tiz nap múlva a 
referens bírót reggel 
ágyában halva talál
ják. Egyetlen egy tőr
döfés vetett véget éle
tének. Még a felesége 
sem vette észre, pedig 
a szomszéd szobában 
aludt gyermekeivel. 

A kormányzó Író
asztalán találja for-
maszerüleg kiállított 
halálos ítéletét, me
lyet egy év leforgása 
alatt — vagy talán 
előbb is—végre fog
nak rajta hajtani; 
addig is ne legyen 
egy nyugodt órája, 

hadd szenvedje százszor végig a halálos félelem 
kínjait. 

Meg kell halnia, még ha az egész helyőrség 
éjjel-nappal strázsálná is a házát és szobáit. Ezt 
pedig a nagy ur jól tudja, családját külföldre 
küldte, de már egy hét múlva vissza kellett jön-
niök, mivel a láthatatlan birák ugy akarták. 

Ki akart lépni az államszolgálatból, de azt 
sem engedték meg kérlelhetlen birái, sőt rápa
rancsoltak, hogy ezentúl is hasonló szigorral, 
mint eddig, tüzzel-vassal pusztítsa a nihilis
tákat. 

Bezzeg senkit sem fogtak többé el az ő paran
csára, sőt még a titkos rendőrség feladásait is, 
melyek hozzá küldettek, további «szabályszerű 
eljárás* végett, az asztal alá dobta. 

Mindezek daczára napról-napra fogyott. Elő
ször buskomorrá lett és az ivásnak adta magát, 

SE. 
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két hónap múlva pedig megőrült s a szent-péter
vári tébolydába került. Egyszer a felügyelő or
vos, midőn e nagy ur czellájába lépett, véletle
nül egy darab fehér papirost ejtett a földre. A 
szerencsétlen ember, kinek valószínűleg a papi
ros láttára a nihilisták ítéletei ós parancsai ju
tottak eszébe, oly erővel ütötte az orvos fejét 
a falhoz, hogy az rögtön szörnyet halt. Azóta 
kényszerzubbony van rajta éjjel-nappal, és sen
kit sem eresztenek hozzá, mert azonnal kitör 
rajta a düh. 

# 

Ennél még sokkal czifrábbak — habár nem 
oly szomorú kimenettel, — vidéki törvényszé
keink eljárásai. 

M. Iván Ivanovics gazdag marhakereskedő 
évenként 20—40 ezer ökröt szállít Németor
szágba és Angliába. 

Sáfárjai sokszor meglopják, és volt eset, midőn 
egyik megbízottja 600 darab hízott ökör árával 
szökött meg. Erre aztán M. úgy intézkedett, 
hogy a vevők kötelesek voltak az árut a határon 
átvenni, mig a pénzt postán készpénzben vagy 
pedig bankok utján beküldhették. 

Stettinből két angol ügynök ilyformán 100 
ezer rubelt küldött postán M. számára. A cso
mag megérkezett, de a száz darab ezer rubeles 
bankjegy helyett ujságdarabok voltak benne. 

Miután a pecsétek rendben voltak s a csomag 
súlya Stettin óta nem változott, azt kellett hinni, 
hogy a feladók követték el a csalást. Ámde az 
angolok négy hiteles tanúval bebizonyították, 
hogy a bankjegyeket, melyeknek számait is fel
jegyezték, rendesen becsomagolták. így tehát a 
lopás csak az orosz postán történhetett. 

Utána jártak a dolognak, és kisült, hogy N. 
postahivatalnok közvetlenül halála előtt Y. gróf 
egyik birtokát 90 ezer rubelért megvette s a vé
telárt ugyanazon bankjegyekkel fizette ki, melyek 
a stettini csomagból eltűntek. 

A lopás tehát bebizonyult, de a kincstárt kár
térítésre szorítani nem lehetett, mivel közegeiért 
a szavatosságot még hivatalos ügyekben sem 
vállalja magára. 

Y. gróf, mint jóhiszemű eladó, megkapta a 
pénzt, a birtok pedig szintén N. postahivatalnok 
jóhiszemű örökösére szállott. 

Minthogy azonban N. postahivatalnoknak fize
tésén kívül soha sem volt 90 ezer rubelja, azon
felül pedig az elveszett bankjegyek csakis az ő 
kezéből jutottak Y. gróf birtokába, még a leg-
elfogultabb biró is M.-nek ítélte volna oda a 
lopott pénzen vásárolt birtokot. 

Ámde M. nem vette figyelembe a nálunk di
vatozó formákat és keresetét nem adta elő élő 
szóval egyenként a jury tagjainak, a szokásos 
informáczió kíséretében. 

— Nos, Pál Petrovics — kezdé az egyik es
küdt, midőn a tanácsterembe vonultak vissza — 
én azt hiszem, hogy N. gyermekeitől nem lehet 
a birtokot elvenni, hiszen nem ők lopták a 
pénzt. 

— Ugy van, nem ők lopták, meg aztán az 
sincs bebizonyítva, hogy N. lopta, mert meglehet, 
hogy ő is mástól kaphatta a bankjegyeket. 

— Mi közük a gyermekeknek ahhoz, hogy 
atyjuk lopott, —jegyzé meg egy harmadik szü
letett biró. 

— Én ugyan egy kópékat sem adnék vissza 
belőle, még ha kerékbe törnének sem. 

Ilyen és éhez hasonló jogi nézetek kifejtése 
után csakis arról lehetett még szó, vajon nem 
M.-et tartják-e tolvajnak a bölcs esküdtek, azon 
pedig senki sem akadt fönn, hogy keresetével 
végképen elutasították. 

Az ügy végre a legfelsőbb törvényszékhez 
jutott, és valószínűleg itt sem változtattak volna 
az ítéleten a czár személyes beavatkozása nél
kül, ki teljhatalmánál fogva az egész eljárást 
megsemmisítette és oda utasította az illető mi
nisztert, hogy ez egyszer kivételesen okosabb 
bírákra bizassék a per eldöntése. 

Ennek persze az lett a vége, hogy M. pénzé
hez jutott, de a még hiányzó 10 ezer rubelt nem 
kereste. 

Az orosz kereskedővilág nagyon jól ismeri 
igazságszolgáltatásunk hiányait, és nagyon rit
kán veszi igénybe a törvény oltalmát, mert még 
a legjobb esetben is azt koczkáztatja, hogy ki
nevetik. Vannak száz milliókkal biró kereske
dőink, kiknek aláírását a világ minden piaczán 
tiszteletben tartják, de már az utolsó török 
hadjárat óta Anglia nagyon megnyirbálta az 
orosz hitelt, és csak első rendű czégek léphetnek 
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fel teljes bizalommal Londonban vagy Parisban, 
mig ezt addig mások is tehették. 

Az örmények régóta azon hírben állnak, hogy 
furfangosságukon nem igen lehet kifogni, de 
az orosz bíróságokat ugy kerülik, mint a tüzet 
és szívesen engednek 20—30 százalékot köve-

j teleseikből, csakhogy biróra ne szoruljanak. 
Kisebb vétségek letárgyalásánál nincsen párja 

a kozákság székhelyein működő katonai bírák
nak. Salamon király minden bölcsesége mellett 
gyakran zavarba jutott volna, mig a doni kozá
kok meglepő könnyűséggel oldják meg a legfur
csább eseteket. Mihelyt azonban arról van szó, 
hogy idegen népfajok bajaiban mondjanak íté
letet, azonnal fennakadnak. 

A Dargói Aul tőszomszédságában valami 
rossz legelőn vesztek össze, a 20-dik szekina 

1 emberei. Az egyik fél azt állította, hogy a lege
lőt még őseik használták, mig a többiek a mel
lett kardoskodtak, hogy azon bizony más ló nem 
igen legelt, mint a Gavrielovics-törzs lovai. 

! Ebből aztán eleinte apró csetepaték, utóbb 
pisztolylövések s végre formális csaták lettek. 

Bariatinszky herczeg elrendelte, hogy 48 óra 
alatt szent legyen a békesség, mert különben 
cserkesz őrséget küld a nyakukra. Már pedig 
nagyobb csúfság nem érheti akár a kubani, akár 

I a doni kozákot, mint az, ha cserkesz katonákat em
legetnek előtte. — A cserkeszt rablónak vagy 
gyávának mondják. Samyl halála óta vége lett 

[ a hires cserkesz vitézségnek, és az anélkül is 
i megfogyott népfaj most már csak hallomásból 
I ismeri őseinek katonai hirét. 

Mihelyt a herczeg-kormányzó parancsait kihir
dették, még nagyobb lett az ingerültség, mert a 
veszekedő felek egyike sem akart tágítani, ne-

j hogy utóbb rajtuk száradjon a gyávaság bélyege. 
| A kozákok hetmanja maga elé idézte a Gavrie-
i lovics-törzs embereit. 

— Hallottátok-e a kormányzó parancsát, ha 
| igen, ugy egy óra múlva elvárom részetekről a 

feltétlen visszavonulást. Elmehettek. 
Ugyanazt mondta a Gyorgyevics-törzs embe

reinek. 
Egy óra múlva a perlekedő és egymást tüzzel-

vassal pusztító felek megbizottjai megjelentek a 
hetman előtt. 

A legelő ne legyen senkié; ha idegen utas 
| erre vetődnék, hadd legeltesse lovát — mondák 

a Gavrielovicsok. 
A legelő azé legyen ki eddigelé még nem 

használta — mond%k a Gyorgyevicsok: 
— így tehát — veti közbe nagy bölcsen a het

man — a legelőt én foglalom el, ós idegen uta
soknak engedem át, ha erre vetődnének. 

Ezen ítélet ellen, mely mindkét fél akaratát 
j és nézetét egyformán kielégítette, senki sem 

szólalhatott fel. A cserkesz őrségre pedig szük-
I ség nem lett. 

Hol találni Sz.-Pétervárott vagy Moszkvában 
! ily olcsó es becsületes bírákat, pedig ez nagyon 
| könnyen meglehetne, csak egy kis jóakarat kel

lene hozzá. 
Mikor virrad meg valahára Oroszország nagy 

és szép napja?— Tán soha. 
Oroszból: —a. 

FÁY ANDRÁS A KÖZTÉREN ÉS OTTHON. 
i i . 

Pest a nagy árviz után. Társas élet a 40-es évek ele-
i jén. Főúri szajonok. Fáy háza. Látogatói; politikai 
I kitűnőségek, irók, művészek stb. Műélvezetek. Az András

napi esték. A fóti szőllő. Házépítés, emléktábla A 
szüretek. Az 18tl-iki vendégek; a «Fóti dal». Hala

dás. A későbbi évek. 

Az 1838-iki árvíz alkalmával a hivatalos szá
mítás szerint — Pest épületeinek több mint 
háromnegyed része romba dőlt. 

A tár meghaladta a tiz millió forintot, melyet 
a fejedelmi kegy s a külföld részvéte is csak 
részben pótolt. De e vészes napoktól kell számíta
nunk Pest külső felvirágzását. A leomlott házak 
helyén szilárdabb, díszesebb épületek emelked- i 
tek, melyek fővárosiasabb külsőt mutattak. Ah- j 
hoz azonban, hogy egy főváros kényelmeit, szó
rakozásait nyújtsa, még igen sok hiányzott. Sé- | 
tára alkalmas utczája még alig van több, mint 

i a Váczi-utcza meg a Dunasor; egyebütt rossz 
kövezet, feneketlen sár vagy por gátolja a járást. 
A város belterületén nincs egyetlen sétatér, a ki 
nem akar az Orczy-kertbe fáradni, egyebütt nem 
talál árnyékot, mint a király-utczai fasorban, s 
annak végén széttekinthet a leendő városliget ; 
fácskáin. 
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Lassan fejlődik a társas élet is. A 30-as évek 
végén az új színház előadásai, a nemzeti kaszinó 
és hangász-egyesület hangversenyei nyújtanak 
nemesebb szórakozást s gyűjtik össze a szépmü-
vészetek iránt érdeklődő társaságokat. Ezeknek 
azonban nincs nemzeti színezetük, a magyar 
színház hatását pedig nagyon ellensúlyozza még 

j a díszes német színház. Az előkelőbbek a kaszi-
[ nóban találkoznak, a középrend, az irók és mű

vészek koré még csak asztaltársaság. Kávéházak 
és korcsmák szolgálnak még mindig rendes gyü-
lekezőhelyekül. 

Széchenyi izgatására azonban a főúri családok 
közül mind többen költöznek a fővárosba, s 
1841-ben .már néhányan rendes vendégfogadó 
napot vagy inkább estét tartanak. Legnépeseb
bek a Széchenyi estélyei, ki szombatonként nyitja 
meg termeit, sőt a kíváncsiakat bevezeti mú
zeumi ritkaságokkal ékes «mtihelyébe» is, a hogy 
ő dolgozószobáját nevezni szokta. Neki van legtöbb 
emberrel dolga, nála legváltozatosabb a társalgás, 
mely néha országos érdekű dolgok körül forog. 
Keddenként a gróf Károlyi György fényes beren
dezésű palotája van nyitva, melynek úrnője ^r-
ról nevezetes, hogy magyarul is beszél s gyer
mekeit is magyar szellemben nevelteti. Körötte 
gyűl össze az előkelő világ legfényesebb köre. 
Á Csekonics János estélyeit a fesztelen vidám
ság teszi keresettekké, az Orczy György szalon
jait pedig a házikisasszony művészi éneke von
zókká ; olasz és franczia dalai minden látogató
ját elragadják, de némelyik el nem nyomhat 
egy sóhajtást. «Egek! mi gyönyörűen ömledez-
nék ily bájoló ajkak és oly ezüst csengésű hóke-
belből az édes magyar szó», — kiált föl a szalo
nok egyik látogatója. 

Valóban az előkelő világnak még kevés érzéke 
I van az iránt, a mi nemzeti. Ne feledjük, hogy 
| ép ez év (1841) elején jelenik meg Fáy «Nem

zeti nőnevelése», s Vörösmarty is ez évben irja 
az «Úri hölgyhöz» czimü megrázó ódáját. A pa
naszok nem is hangzottak el; egy arisztokrata 
műkedvelő társaság még e télen adja elő a Fáy 
"Közös ház»-át, melynek sikere általános örömet 
kelt. Ez azonban csak kezdet, annál fóltünöbb, 
mennél ritkább jelenség. A fejlődő politikai és 
irodalmi élet hatása alatt csak évek múlva válik 
a magyarosodás általánosabbá, úgy a társadalmi 
mint a társas élet nemzetibbé. 

Ily körülmények között a Fáy András háza, 
mely már egy évtized óta rendes találkozó helye 
az irodalom, művészet és közélet jeleseinek, úgy 
tűnik föl, mint a magyarság zászlóvivőinek sza
lonja, mely ha fényben nem vetekszik is a fön-
tebbiekkel, méltán hiresült el lakóinak meleg 
vendégszeretetéről, az estélyek magyar szellemé
ről, s mindennek, a mi nemzetiségünk, közmű
velődésünk előmozdítását czélozza, buzgó és ál
dozatkész pártolásáról. A kalap-utczai Fáy-ház, 
melyet akkor Pesten minden ember ismert, a 
40-es években érte legszebb, legemlékezetesebb 
napjait. A mi ott történik, az egy darab mfive-
lődéstörténelem, mely jellemzően egészíti ki az; 
akkori társadalmi és társas élet képét. 

Az oly napok, mikor Fáy és neje egészen 
egyedül voltak, vagy nem kellett hazulról el
mennie, utóbb szinte a ritkaságok közé tar
toztak. Minden hétre esett egy-két társulati 
gyűlés, melyen elnökölnie vagy, mint választ
mányi tagnak, jelen kellett lennie. Ő legalább 
oly kötelességnek vette a megjelenést, mely 
alól csak ritkán mentette föl magát. S ritkán 
multel napegy-egynevezetesebb ember látogatása 
nélkül.Többször megfordult nála a nagy Széchenyi 
István, hogy annál biztosabban számíthasson a 
viszontlátogatásra, a mi még gyakrabban meg
történt, mert Széchenyi sokszor fordult bizalmas 
tanácsért vagy egyéb szolgálatokért Fáyhoz, a 
nélkül, hogy őt meggyőződése és cselekvése sza
badságában gátolta volna. Többször ellátogatott 
a gróf nagy politikai ellenfele Kossuth Lajos 
is, ki Fáyban előbb szives jóakaróját, utóbb szor
galmas munkatársát tisztelte; de a mint politi
kai nézeteik mind jobban eltértek egymástól, 
ritkábbak lettek a látogatások, bár a kölcsönös 
tisztelet egyik részről sem csökkent. Ha Pesten 
tartózkodtak, mint régi jó baráthoz látogattak 
el Wesselényi Miklós és Deák Ferencz. Ez 
utóbbihoz különösen meleg rokonszenv fűzte 
Fáyt, s Deák is szívesen kereste fel házát, hol 
kedélyes társalgásával s víg adomáival mindenkit 
felvillanyozott. Az akadémia gyűlései alkalmá
val a vidéki tagok: Zádor, Tarczy, Czuczor, 
megyegyülések és vásárok idején a rokonok és 
megyei barátok: a Fáyak, Pukyak, Szemerek 
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stb. tekintettek be hozzá, s egy-kettő rendesen 
ott szokott maradni ebédre is. 

De a helybeli barátok köre is elég nagy volt. 
Leggyakoribb vendégek még most is az iroda
lom és művészet kitűnőségei voltak, a legszere-
tettebbek: Vörösmarty és Ferenczy, de mindig 
szívesen látottak : Bajza, Egressy Gábor, Pólya 
orvos és mások, kiket sok volna elszámlálni, 
Alig van e kornak nevezetesebb politikusa, irója 
s bármilyen ágban dolgozó művésze, ki nála 
legalább néhányszor meg nem fordult, nemes 
eszméitől nem lelkesült, szives tanácsaiból nem 
okult, vagy legalább nyájas társaságában élve
zetet nem talált volna. Volt valami kellemes 
szelídség Fáy modorában, mi fölmelegítette a 
feszélyes idegenkedőt s szótalanul is féken tar
totta a zajoskodót. Szűkebb családi körében ugy, 
mint ha nagyobb társaság gyűlt össze nála, az 
uralkodó hangulat mindig bizonyos mérsékelt, 
mondhatni elégült derültség volt, mely kere
setté s feledhetlenné tette az ő patriarkhális 
erényü házát. Vetekedett vele mind szives ven
déglátás, mind kellemes és okos társalgásban 
neje, a még mindig nagyon vonzó külsejű Szi-
ráki Zsuzsa. 

Ha nagyobb társaság volt együtt, nem hiány
zott a műélvezet sem. A háziúr fia, a szép te
hetségű Gusztáv, már korán oly kitűnő jeleit 
adta főkép zenetehetségének, hogy atyja barátai 
óhajára, már 11 éves korában egyik kaszinói 
hangversenyen mutatta be, otthon pedig még 
többször hallatta szép zongorajátékát. Valame
lyik barátja aztán egy-egy újabb hazafias költe
ményt szavalt el, vagy épen egész színdarab elő
adásával lepték meg szüleiket, s ezek barátait. 
Fáy — mint tudjuk — éveken át igazgatta a 
színészeket, később családjával együtt állandó 
látogatója volt a színháznak, a színészek jele 
sebbjeit pedig vendégeiül is szívesen látta házá
nál. A színpártolás elragadt a gyermekekre is, s 
mire Fáy észrevette, már sokszor hangzottak 
esténkint a deklamácziók — a közönségül be
eresztett cselédség nem kis gyönyörűségére. Fáy 
nem hogy eltiltotta volna őket e játéktól, hanem 
arra használta fel az alkalmat, hogy a szereplő
ket megdicsérje, s a szépművészetek komoly 
ápolására buzdítsa. Az oktatás fogott, s nemso
kára azzal lepték meg a ház öregeit, hogy egy
szer betanulták Vörösmarty «Árpád ébredéséti), 
máskor meg Kisfaludy Károlynak egyik kis víg
játékát. A Csapó-ház leányai és fiai (Fáy kereszt
gyermekei) meg a Fáy-fiúk és ezek barátai, csupa 
12 — 15 éves gyermekek játszották a szerepeket 
a vendégek nem csekély gyönyörűségére. így j 
hatott Fáy még a gyermekszobában is. 

Legjobban elhíresültek azonban az évenként 
megünnepelt András-napok (novemb. 29—30). j 
A ki mindennapos volt a háznál vagy a ki csak 
egy párszor látta évenkint, helyben és vidékről, 
magánosok ós társulati küldöttségek, rokonok és 
idegenek, férfiak és nők, öregek és iftak, sőt 
gyermekek is, szóval a hány jóbarátja és tiszte-
lője volt, az mind megemlékezett róla ilyenkor, 
s ha el nem jöhetett, legalább írásban fejezte ki 
jókívánságait a házigazdának, ki elméje s szive 
gazdagságával annyi jót árasztott másokra, s 
szeretetének melegével övezett mindenkit, ki 
hozzá közeledett. 

Már napokkal előbb megindult a prózai és 
verses, komoly és tréfás üdvözletek árja. A névnap 
előestéjén 7—8 óra közt már sűrű csoportok kép
ződnek, lassankint megtelik minden szoba; itt né- | 
hányan a napi események felett politizálnak, amott 
egy kis művészeti vitát rögtönöznek, a másik cso
portban valami legújabb adoma hatása kerekíti 
ki az arczokat, a fiatalság már a táncznak örül, 
— egyszerre megszakad a társalgás vidám zson-
gása: megjelenik az ajtóban az előbb még bent 
sürgölődő háziasszony, s asztalhoz invitálja a 
társaságot . . . . 

Az András-estéket, a ki egyszer jelen volt, soha 
sem feledhette el. Tóth Lőrincz, Zichy Antal s 
mások ma is a kegyelet melegével emlegetik az 
ifjúkorukban Fáy házában töltött napokat és 
estéket. 

Néha nagyobb alanyokat is öltött az ünnepel-
tetés, igy különösen 1841. és 1843-ban. Akkor 
a magyar irók nejei szövetkeztek (a «Nőnevelés" 
megjelenése alkalmából!, s mindegyikök egy-egy 
csinos kézimunkát készítvén, ezeket üdvözlöirat 
kíséretében férjeik közül választott küldöttséggel 
adatták át Fáynak, — «az emberiség és erköl
csiség minden munkáiban s tetteiben hő elöl-
küzdőnek, a magyar nők és magyar anyák ke
belnemesítésére lovagilag fáradozott iróbajnok-

nak, ki számos érdemein kivül legközelebb is a 
nőnevelés és kegyeletek szent ügyében emelt 
minden nemesb érzésű kebelben visszhangzott 
lelkes szózata által új érdemkoszorút fűzött 
homlokára, i) — 1843-ban a «Kör» is megünne
pelte érdemes elnökének nevenapját. Lelkes 
fölköszöntők, szavalatok itt sem hiányzottak; 
Travnyik János ügyvéd, egyike akkori jelesb 
zeneszerzőinknek, az ünnepély alkalmára egy 

I magyar nótát szerzett, s azt Fáynak ajánlván, 
[ ott helyben köztetszés közt el is játszotta. 

* 
Az 1848-iki év határkövet képez Fáy életében 

is ép úgy, mint nemzeti életünkben. A miért a 
megyén és országgyűlésen, irodalomban és tár
sadalomban, mint a haladás és nemzeti művelő
dés, fölvilágosultság ós humanizmus lelkes apos
tola oly hosszú időn át s oly kitartóan küzdött, 
azok az eszmék a politikai újjászületés tényével 
jórészt megvalósultak vagy a közeli valósulás 
reményével kecsegtettek. De a közörömet csak-

i hamar aggodalmak zavarták s nemsokára mély 
[ gyász váltotta föl. A nemzeti ügy elbukása sa. 

reá következő nehéz napok tönkretették egy 
hosszú századnegyed s egy munkás élet majd 
minden törekvését, fáradozását és megzavarták, 
sőt csaknem végkép megsemisítették azt a 
patriarkhális boldogságot is, mely Fáy házát oly 
emlékezetessé tette, u a nemzeti gyászt annál 
mélyebben érezte, mert haladott kora s gyakori 
betegeskedése miatt nem sok reményt táplált, 
hogy az állapotok jobbra fordultát megérhesse. 

Dr. Badics Ferencz. 

VILÁGFELFORDULÁS. 
REGÉNY. 

Irta VERNE GYULA, francziából ford. HUSZÁR IMRE. 
(Folytatás.) 

Az utóbbi eshetőség, meg kell vallani, nem 
kevéssé nyugtalanította a Gun-klub titkárát, a 
ki a boldogságot soha se kereste ily szoros fri
gyekben. Ezenfelül Scorbittné Evangeline asz-
szony is túl volt már első fiatalságán — sőt a 
másodikon is — miután negyvenöt éves elmúlt. 
Szépnek se lehetett mondani, a több izben meg
festett szövet gyanánt a halántékaihoz tapadó 
hajával, túlságosan hosszú fogaival, a melyek 
közül még egyetlenegy se hullott ki, sovány 
testalkatával és minden kellem nélküli magatar
tásával. Szóval egészen úgy nézett ki, mint egy 
aggszüz, noha már férjnél volt — igaz, hogy 
alig pár évig. De különben igen derék nő volt, 
a kinek földi boldogságából semmi se hiányzott 
volna, ha a baltimorei szalonokban Maston J. 
T.-né asszonyság neve alatt jelentheti vala be 
magát. 

Az özvegy igen tetemes vagyonnal rendelke
zett. Nem volt ugyan olyan dúsgazdag, mint a 
Gouldok, a Mackayk, a Vanderbiltek, a Gordon 
Benn ettek, a kiknek vagyona milliárdokra rúg 
és a kik a Rothschild-család egyes tagjainak 
akár alamizsnát is adhatnának. Nem bírt há
romszáz millióval, mint Carper Mózesné asz-
szonyság, se kétszáz millióval, mint Stewartné 
asszonyság, se 80 millióval, mint Crockernó 
asszonyság — és figyelmeztetjük az olvasót, 
hogy mind a három nevezett asszonyság öz
vegy! — még csak oly gazdag se volt, mint 
Hammersleyné, Helly Greenné, Maffiltné, Mar-
shallné, Pára Stevensné, Minturyné és még né
mely más asszonyságok. Mindazonáltal helyet 
foglalhatott a new-yorki Fifth Avenue szállodá
ban rendezett emlékezetes ünnepélyen, a me
lyen csak ötszörösen milliomos vendégek vehet
tek részt. Scorbittné Evangehne asszonyság 
négy millió dollárral, vagyis húsz millió frank
kal rendelkezett, a melyeket Scorbitt János P. 
után örökölt, a ki viszont párhuzamos divatáru 
és besózott sertéshús üzleteiből szerezte vagyo
nát. E vagyont a nagylelkű özvegy örömmel 
értékesítette volna Maston J. T. javára, a kinek 
ezenfelül a szerelem és gyöngédség még kimerít-
hetetlenebb kincseivel kedveskedett volna, hozo
mány czimén. 

Addig is Maston J. T. kérésére Scorbittné 
Evangeline asszonyság szívesen fektetett be né
hány százezer dollárt a North Polar Practical 
Association üzletébe, a nélkül, hogy tudta volna, 
miről van szó. Igaz, hogy Maston .1. T. is érde
kelve levén, a vállalat nem lehetett más, mint 
nagyszerű, magasztos, emberfeletti! A Gun-klub 
titkárának múltja kezeskedett a jövőért. 

Az olvasó megítélheti, vajon Scorbittné Evan
geline asszonyságnak volt-e oka bizalommá 
viseltetni, midőn az árverés és a hivatalos be
jelentés után megtudta, hogy a Barbicane és 
társai czóg alatt működendő új társulat igazgató
tanácsában a Gun-klub elnöke fog elnökölni'? 
Mihelyt Maston J. T. is részese a «Barbicane és 
társai* czégnek, nem volt-e oka örülni a felett, 
hogy ő a társulat legnagyobb részvényese? 

E szerint Scorbittné Evangeline asszonyság 
volt a földsark körüli ós a nyolczvannegyedik 
szélességi fokon túl létező fekvőségek legnagyobb 
részének tulajdonosa. Nagyon helyes! De vájjon 
mit fog vele kezdeni, vagyis inkább, milyen 
hasznot szándékozott a társulat húzni e hozzá
férhetetlen uradalomból? 

Még mindig ez volt a főkórdós, a mely, ha egy
felől Scorbittné Evangeline asszonyságot, a saját 
pénzügyi érdekeinek szempontjából komolyan 
érdekelte, másfelől nem kevéshbé érdekelte az 
egész világot is, a Jtözkiváncsiság szempontjából. 

A derék asszonyság — jóllehet nagyon diskrét 
módon *-*- már puhatolódzott is Maston J. T.-nél 
ezen irányban, mihelyt az illető pénzösszegeket 
rendelkezésére bocsátotta volna. De Maston J. T. 
folyvást nagyon tartózkodóan viselte magát. 
Scorbittné Evangeline asszonyság nem sokára 
meg fogja tudni, miről van szó, mindazonáltal 
nem előbb, míg el nem érkezik az idő a világot meg
lepni, az új társulat czéljának leleplezése által. 

Kétségkívül Scorbittné Evangeline asszonyság 
meggyőződése szerint a vállalat azok közé tarto
zott, a melyekre mint Jean-Jaques Rousseau 
mondja «még nem volt példa és a melyeknek 
nem lesznek utánzói*. Oly vállalat lesz ez, a 
mely messze hátra fogja hagyni a Gun-klub 
tagjainak ama kísérletét, hogy egyenes összeköt
tetést hozzanak létre a Föld és a Hold közt. 

Valahányszor a kíváncsisága nagyon élénken 
nyilvánult, Maston J. T. a jobb kezét helyette
sítő vaskampót a saját, félig becsukott ajkára 
illeszté és csak ennyit mondott: 

— Kedves Scorbittné asszonyság, legyen biza
lommal irántam. 

Es ha Scorbittné Evangeline asszonyságnak 
volt bizalma «előbb», milyen örömet kellett 
éreznie «azután», midőn a hővérü titkár neki 
tulajdonította az amerikai Egyesült-Államok 
győzelmét és az éjszaki Európa vereségét. 

— De szabad-e most már végre tudnom ?. . .— 
kérdé a kitűnő mathematikusra mosolyogván. 

— Meg fogja tudni nemsokára, — feleié 
Maston J. T. és amerikaiasan erősen megrázta 
üzlettársa kezét. 

E megrázkódtatás közvetlen eredménye az volt, 
hogy lecsillapította Scorbittné Evangeline asz-
szonyság türelmetlenségét. 

Néhány nap múlva az ó és az új világ nem cse
kélyebb megrázkódtatást szenvedett — (nem is 
említve azon megrázkódtatást, a mely a jövendő
ben várt rá) — midőn köztudomásra kei-ült ama 
teljesen őrületes terv, a melynek megvalósítására 
a North Polar Practical Association nyilvános 
aláü'áshoz szándékozott folyamodni. 

A társulat e szerint azért vásárolta meg a 
földsark körüli régiók e részét, hogy kiaknázza 
az éjszaki sark kőszéntelepeit! 

(Folyt, köv.) 

EGYVELEG. 
* A látogató-jegyek legelőször a khínaiaknál 

voltak divatban. Már a Tong-dvnastia idejében 
(618-907 K. u.) általában használták e jegyeket, 
valamint a piros selyemfonalat az eljegyzési jegyek 
összekötésénél. A khinai látogató-jegyek ma is 
olyanok, mint ezer év eló'tt voltak, rendesen igen 
nagy alakúak, világos veres í-zinüek; az eljegyzési 
jegyek két lapból állanak, melyeken a menyasszony 
s vőlegény neve s egyes részletek olvashatók, s 
melyeket piros selyem fonallal kötnek össze. 

* A legmagasabb kémény eddig Glasgowban 
volt, 138 méter magas. Jelenleg Halsbrückenben az 
olvasztó hutánál egy 140 méter magasat építenek. 
Az óriási épület 12 négyszögméternyi talajon nyug
szik, de fenn is 3 méter átmérőjű. Az építéshez G 
millió kő szükséges. 

':; Állati ösztön. Ismeretes a matrózok babonája, 
hogy a patkányok előre leszöknek a sülyedő hajóról. 
Hasonló ösztönt azonban a madaraknál már észlel
tek. 1884-ben Mar.-eüleben s környékén a kholera 
kitörvén, az Ö6szes fecskék s verebek elhagyták a 
várost, az előbbiek abban az évben nem is tértek 
vissza, mia ellenkezőleg igen sok varjn lepte el az 
utczákat. Kairóban, Alexandriában járványok alkal
mával hasonló tüneteket észleltek. 
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EGY OROSZ IRÓ GRÓF ANDRÁSSYRÓL. 
Hogy mit tartottak, és mit tartanak mosta

náig is Oroszországban Andrássy Gyula gróf 
diplomácziai tevékenységéről, azt megtudhatjuk 
Muraviev J., a moszkvai udvari apród-akadémia 
volt tanárának 1887 elején megjelent könyvé
ből, ki a grófról, mint Ausztria-Magyarország 
külügyminiszteréről könyvében (harmadik rész 
64—69 lap) többek közt a következőket irja: 
«Nesselrode szolgalelküsógének köszönjük mind
azon megaláztatásokat, melyek 1849 óta Orosz
országot egymásután érték. Valamint Giers 
nem tanult Gorcsakoctól, úgy ez nem vette 
figyelembe Nesselrode szerencsétlen kezét, csak
hogy a nálunk fölfelé oly mulhatlanul szükséges 
népszerűség fónyköréből ki ne bukjék. A berlini 
kongresszuson Andrássy gróf jégre vezette az 
összes orosz diplomácziát, és a lehető legnagyobb 
egykedvűség szine alatt minden különös erőmeg
feszítés nélkül keresztül is vitte, hogy Oroszor
szág mai napság, látszólagos hatalma daczára, 
tökéletesen izolálva van. Andrássy többet ártott 
Oroszországnak, mint a nyugati hatalmasságok 
ellenségeskedése 1854-ben. 

Kinek ne jutnának ilyenkor eszébe a halhatat
lan Puskinnak szavai: «Atyáink bűneiért nehe
zedik reánk a te kezed, oh, nagy isten!» 

Andrássy örök időkre lehetetlenné tette a 
népek javára és boldogságára fennállott szent 
szövetséget, melynek látható feje eddigelé Orosz
ország uralkodója volt. 

Tudjuk ugyan, hogy a bécsi udvar sokáig 
küzdött Andrássy tervei ellen, de a szerencsét
len dualizmus létrejöttével, melyet 1866 után 
csakis Andrássy erőszakolt a dinasztiára, nem 
igen lehetett többé válogatni. 

Mig ily módon a Habsburg-Lotharingiai ház 
legfeljebb családi összeköttetéseinek valamelyes 
részét vesztette el, kétséget nem szenved, hogy 
Andrássy gróf tekintélyünket Európában egy
előre végképen megsemmisítette. 

Az orvosság keserű és émelygős volt, bár leg
alább egészségünkre válnék* . . . 

AZ ORLEANSI HERCZEG ELFOGATÁSA. 
A franczia fővárosban egy fiatal embert elfog

tak és szabályszerű birói eljárás után fogságra is 

hogy a reklám sikerült, a fiatal trónkövetelő, 
kinek eddig nevét is alig tudták, egyszerre hír
neves és szereplő ember lett. 

Az orleansi herczeg a párisi grófnak, a Lajos 
Fülöp unokájának legidősebb fia. Atyja aránylag 
keveset törődik a politikával s látszólag megnyu
godott abban a tudatban, hogy a nagyatyja által 
elvesztett franczia korona az ö fejét nem fogja 
díszíteni, de fia tüzesebb vérünek s vérmesebb 
reményűnek látszik, ha ugyan igaz, hogy jelen 
feltűnést keltett szereplését külföldön messze 
távolban utazó atyja tudta nélkül hajtotta végre. 
A jelen év február 6-án töltötte be születésének 
21-ik évét, midőn a családi szabályok szerint 
nagykorúvá lett s ezt az alkalmat arra használta 
fel, hogy De Luynes herczeg barátjával Lausan-
neból a törvény ellenére Parisba utazott. Senki 
sem ismerte őket s igy valóságos feltűnést kel
tett, midőn a sorozó bizottság előtt jelentkezett, 
hogy mint hü franczia polgár, katonai szolgá
latot akar teljesíteni. A hatóságok fejüket vesz
tették s nem tudták, hogy ily «államcsíny»-nyel 
szemben mit csináljanak, de kérelmét természe
tesen nem teljesíthették épen az 1886-ban jú
nius 22-én hozott számüzetési törvény értelmé-
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Csakis neki köszönhetjük, hogy Németország 
évszázadok óta fennálló szövetségünkről le
mondva, most Ausztria fondorkodó terveit pár
tolja. 

Az egyetlen embert, ki Andrássy messzeható 
terveit 1871-ben felismerte, a téli-palota, Ga-
csina és Peterhof tányérnyaló parazitái mint 
ábrándozó bolondot lehetetlenné tették. Suva-
lovot nem vezette tévútra Andrássy finom két-
szinüsége; szavai elhangzottak a malachit-terem 
falain. Hiába keressük most Francziaország 
őszinte barátságát, mely Andrássi/ jól kiszámí
tott semlegessége folytán számunkra elveszett. 

Ausztria megkapta Németországtól az 1870— 
71-iki semlegesség árát, és Andrássy gróf csak
ugyan markába nevethet, ha arra gondol, mily 
olcsó áron jutott ahhoz, mit hivatalos elődei vé
res háborúk és olvasatlan milliók árán sem 
tudtak megszerezni. 

Andrássy most harmadik kéz által boszut 
áll rajtunk, a miért annak idején — mások ked
véért, tulajdon vesztünkre — hazája ellen a 
bakó szerepét elvállaltuk. 

ítélték. Miért? Mert önként jelentkezett, hogy ve
gyék be őt közlegénynek a franczia hadseregbe. Az 
elfogatás valódi oka pedig az, mert ez a fiatal em
ber a pár évvel előbb végleg száműzött királyi csa
lád ivadéka, sőt a royalisták sorrendje szerint a 
valóságos trónörökös, kinek magát a törvények 
szerint Parisban még mutatnia sem szabad. A 
herczeg jelentkezése, elfogatása s elitéltetése 
meglehetős csendben történt, nagyobb szabású 
tüntetések nélkül, de heteken át (s ez az örökké 
izgékony Parisban nagy dolog) csak erről beszélt 
a franczia főváros közönsége s — mint ezt már 
megszoktuk — vele együtt a müveit világ jó 
nagy része. Az esemény magában véve nem is 
jelentékeny. Az orleansi herczeg nagyon jól 
tudhatta, hogy ez a szerepe rögtön nem dönti 
meg a köztársasági államformát, de azt is tud
hatta, hogy mai napság már nem forog veszély
ben élete, mint száz évvel ezelőtt történhetett 
volna, s hogy még is megtette ezt a lépést, jele 
annak, hogy politikailag szerepelni akar. A fran
czia köztársasági lapok az egész dolgot reklám
nak tartják, de bizonynyal be kell vallaniok, 

ben. A herczeg erre levelet irt Freycinet hadügy
miniszternek, sürgetve kérelme teljesítését. A 
miniszter a törvénytsértő ifju herczeget elfogatta 
s a Conciergerie nevű államfogházba vitette, hol 
azonban kellő tisztelettel ós udvariassággal 
bántak vele. Pár nap múlva, febr. 12-én, a tör
vényszék elé állították, s ez, mivel a herczeg 
védekezni sem akart, igen rövid kihallgatás és 
tanácskozás után a törvény világos rendelete 
értelmében két évi fogságra ítélte őt. 

Ez az orleansi herczeg elfogatásának rövid 
története. De a történet még befejezve nincs. 
Francziaországban még jelenleg, a köztársaság 
—' >-ík évében is, igen nagy ós jelentékeny a 
monarkhisták pártja, s ez a párt az orleansi 
herezegnek nyílt fellépésével nagyon megszilár
dult. Kivégezni a herczeget a mai felfogások 
szerint abszolúte lehetetlen, két évig fogságban 
tartani annyi volna, mint őt a royalisták szemé
ben martymak s nemzeti hősnek nevelni, meg
kegyelmezni neki talán politikai gyávaságnak 
látszanék s kitolonczoztatni most, a fogság és 
elítélés után, késő. A dolog tehát nagyon bonyo-
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lult s a köztársaság vezetőinek, ha nem is bajt, 
de kétségkívül kellemetlenséget okoz. 

A fiatal herczeg egyénisége különben eléggé 
rokonszenves. Magas, szép fiatal ember, min
denkor kifogástalan öltözetben, modorában 
dandy jellegű, ki a törvényszéki tárgyaláson is 
ezüstfejű bambusz-bottal jelent meg. Nyíltan 
nem izgat, nem panaszkodik, de első lépésének 
következményeit szilárdan tűri. Különben ké
nyelme még most nagyon kevéssé van korlá
tolva. Börtönében, vagyis inkább hivatalos laká
sában, egészen szabadon él, vendégeket fogad, 
lakomákat tart, értékes ezüst evőeszközöket hasz
nál s szabadon levelezik. Most az itélet megho
zása után valószínűleg kissé korlátozva lesz ez 
a szabadsága s a kényelmet szerető fiatal urnák 
az új helyzet kellemetlen is lehet, de bizonynyal 
vigasztalni fogja a tudat, hogy a franczia korona 
megér annyit, s az a történeti emlék, hogy nem 
oly nagyon régen a későbbi ILI. Napóleon is na
gyon hasonló utón jutott el a trónhoz, mert 
hiszen a franczia nép s különösen a párisiak 
nagyon fogékonyak a regényes és kalandos ese
mények iránt. 

Az orleansi herczeget, mint említők, elitélték 
s a Conciergerieből, a hol vizsgálati fogságban 
tartatott, átszállították büntetése megkezdése 
végett Clairveauxba. Azt hiszik, nem sokáig ma
rad itt. A köztársaság elnöke kegyelmet ad neki, 
s aztán szépen kiszállítják a határon. 

ELEFÁNT VADÁSZAT CEYLON SZIGETÉN. 
Trineomaliba a legelső államhivatalnokhoz, — 

írja egy angol utazó, ki több évet töltött Ceylon 
szigetén, s a kinek egy elefántvadászatról szóló 
leírását akarjuk itt olvasóinkkal megismertetni — 
a múlt év aug. havának elején a tartomány belse
jéből számos panasz érkezett be, hogy a szántó
földeket és ültetvényeket a vad elefántok nagyon 
pusztítják. Alig értesültünk ezekről a panaszokról, 
két útitársammal engedélyt kértünk a kormány
zótól, hogy a Trincomalitól mintegy 120 kilo
méter távolságra fekvő Kanda-Kadu tartomány
ban vadászatot rendezhessünk az elefántokra. 

Szolgáinkkal és a megfelelő számú teherhor
dókkal egy szép augusztusi napon két csónakkal 
elindultunk Trincomaliból s igen kellemes, bár 
rövid utazás után eljutottunk Kottiar faluba, 
mely a sziget legszebb folyójának, a Mahaselli-
ganga folyónak partján fekszik. A tekintélyes 
községi előljáró vendégei voltunk, ki oly lakomá
ban részesített, minőre ebben a tengerparttól már 
meglehetős távol fekvő faluban nem is számítot
tunk, csak a bor hiányzott, s hogy mohamedán 
gazdánk vallásos érzelmeit ne sértsük, mi sem 
vettük azt elő útikészletünkből. 

Másnap reggel elindultunk Kottiarból a még 
körülbelül 80 kilométerrel beljebb fekvő Kanda-
Kadu felé, a hol vezetőink, Allah Picsei és Sinne-
cooty nevű szingálok, állítása szerint a vad elefán
tok nagyon pusztítottak. Utunkat részben csóna
kokban, részben gyalog, a partokon tettük meg. 
A folyó mindkét oldalt nagyon kiáradt, úgy hogy 
a csónakokból kiszállva, gyakran térdig kellett a 
vízben gázolnunk s e mellett a folyó telve volt 
óriási krokodilusokkal és alligátorokkal, úgy hogy 
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az utazás igen veszélyes volt. A mélyebb helyeken 
vezetőink fatörzsekből hidakat készítettek, hogy 
könnyebben átkelhessünk. Második nap érkez
tünk meg Kanda-Kaduba s ott az erdőben alkal
mas helyen sátort ütöttünk s a magunkkal hozott 
készletekből ízletes vacsorát készítettünk. 

Midőn másnap reggel egészséges alvás után 
felkeltünk, vezetőink egy veddát, vagyis a belföld 
őserdőiben lakó vadembert hoztak elénk. Ezek a 
veddák Ceylon őslakói, sajátságos emberfaj; 
sovány, de izmos emberek, csaknem teljesen 
csupaszok, csak övek helyett hordanak falombo-
ka t ; fegyvereik nyíl és ív, mely nélkül soha sem 
láthatók, általában igen bátrak és vitézek, de 
azért szelídek és munkások. Főélelmük a vad 
méz, melyet gyakran nagy veszélylyel szereznek 
meg a meredek sziklafalak barlangjaiból és az a 
vad, a mit primitív fegyvereikkel elejthetnek. 

A vedda és a két szingál vezetése mellett cser
készni kezdtünk az elefántok után, melyek közül 
különösen egy hím tűnt ki, óriási nagysága és 
pusztításai által. Egy nádassal és tövises bokrok
kal borított, csaknem átgázolhatatlan mocsáron 
kellett rendkívül fáradsággal áthatolnunk, gyak
ran mellig gázolva a vízben. Három órai kínlódás 
után elérkeztünk a túlsó partra, a hol még csak 
annyi időnk volt, hogy néhány nagy fa mellé 
rejtsük el magunkat, mert a keresett elefánt épen 
szembe jött velünk. M. barátomat a szó szoros 
értelmében elragadta a vadászláz, s majdnem 
czélozás nélkül lőtt az elefántra, közvetlenül a 
szeme felett találva el. A megsebesült elefánt 
fölemelte fejét s hangosan trombitálva és min
dent letiporva útjában elfutott. Valóban rémületet 
keltett, midőn az óriási állatot dühében és fáj
dalmában tombolni láttuk. 

Fától fához ugorva kisértük a megsebesült 
elefántot, s húsz percznyi izgató vadászat u tán 
M. barátom ismét oly kedvező helyzetbe jutott , 
hogy az elefánt füle tövébe lőhetett. Mintegy 
villámsujtva hullott le rögtön az elefánt egy 
pálma mellett s nem is mozdult többé; a golyó 
rögtön megölte. Az egyik vezető levágta a farkát 
s átadta a szerencsés vadásznak; rögtön meg
kezdték az előkészületeket az ebéd készítésére is, 
mert az izgató vadászat után a tropikus éghajlat 
tikkasztó melegében mind vágyakoztunk az evésre. 
A megölt elefántra állva, itta ki M. poharát a 
vadászat sikeréért. 

A visszatérés alkalmával vezetőink tanácsa 
folytán rövidebb utat választottunk s e czélból 
egy oly folyón mentünk át, mely telve volt alli
gátorokkal. Egy benszülött rögtönözve csinos 
tutajt készített e czélra, míg maga habozás 
nélkül a folyóba ugrott s a tutajt kétszer von
szolta át, először a csomaggal, később az utazók
kal. Szerencsénkre az alligátorokkal nem volt 
bajunk, úgy látszik, hogy a benszülötteket nem 
is bántják. A legközelebbi faluban megültük az 
elejtett elefánt torát, melynek pusztulásán a nagy 
számmal összejött benszülöttek nagyon örven
dettek. 

Az elefántvadászat különben nagyon ritkán 
történik ily szerencsésen és veszély nélkül. A 
megsebesített állatok mérgükben gyakran támad
ják meg a vadászt, s annak ilyenkor nem igen 
akad más menekvése mint, hogy fára kuszszon 
fel, bár a mérges elefánt rendesen még ilyenkor 
sem nyugszik s igyekszik a fát kitépni vagy a 
vadászt leránczigálni, mely esetben az menthe
tetlenül elveszett. 

DIVATTUDÓSITÁS. 
Tavaszi kalapok. A nap kaczérkodni kezd és in

gerkedve küldi le sugarait, hogy megrémítse höl
gyeinket : «Jön a tavasz! és ti még sem készültök ?* 

Ne tessék megijedni! Még egy pár hétig eltűrhe
tik a prémes köpenyt és kucsmát; minthogy azon
ban az előrelátás sohsem ár t : készülődjünk és mu
tassunk be néhány új kalapot. 

Még mindig a nagy «kerek» és az apró «franczia» 
kalapok közt folyik a harcz. Válaszszanak ízlésük 
szerint. A kinek nem épen piczi a feje, hosszú az 
arcza és a ki nem visel «frou-frout», inkább nagyka
rimájú, betevő kalapot tegyen föl, mely kora tavasz-
szal — mikor még időelőtti a napernyő és legyező — 
legjobban megvéd a napsugarak elől is. 

Képeink közül kettő ilyen kalapot mutat. Lapos 
mind a kettő, mint valami pecsenyés tál (csak az 
egyik van elől kissé fölcsapva) ós egy egész strucz-
toll-erdő borul rá. Ezen kalapok fehér nemezből vagy 
bársonyból készülnek, és tollal esküvőre, nyoszolyó-
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leányoknak, különösen ajánlhatók, de más színben ós 
más alkalomra is czélszerűek. 

E napokban egy váczi-utczai hírneves kereskedés 
kirakatában láttunk egy «Benoiton-kalapot*, mely 
ezeknél is jóval nagyobb, fekete bársonyból készült 
és melynek búbja halvány veresbrokát, elől fekete 
toll-tarajjal. 

A «Marmotte ecossaise* szintén igen széles kari
májú sötétzöld kalap, skót bársony díszszel, mely 
elől egy nagy lepke alakú csokorba megy át. 

A ki pedig a kis kalapoknak és sapkáknak ad 
előnyt, válaszszon további képeink közül. 

A szeszélyesen összegyűrt toque (tapka) világos 
gyapotszövetből vagy selyemből készülhet. Olyan 
átmeneti toilette-czikk, melyet prémes bekecshez is 
lehet viselni, de a szalagfészkéből szárnyait emelgető 
fecskéje már a tavasz jöttét látszik hirdetni. 

Egy másik képünk gyöngyökkel és szalagokkal dí
szített bársonykalapot mutat, mely nagyon is 
szellős, a mennyiben teteje nyitott és nem oltalmaz 
se nap, se szél ellen ; végre az ötödik képen igen 
Ízléses arany-brokát kalap látható, fekete bársony-
diszszel és egy fényes tollazatú madárral, mely 
élete árán emeli a szőke hölgy szépségét. Galans 
madárka. . . szívtelen divat! 

TJtczai ruhák. Kapuzárás előtt sietünk még két 
divatos téli ruhát bemutatni. Bizonyára akárhányan 
vannak hölgyeink közt olyanok, a kiknek letelt a 
családi gyászuk, valami baleset érte «kimenőjüket*, 
vagy a férjemurammal szemben fogadást nyertek és 
igy alkalmuk nyílik ujabb tanácskozást tartani 
udvari szállítójukkal; ha pedig tanácsadásról van 
szó, nem vonulhatunk vissza néma szótlanságban. 

Mit szólnak például e két szép ruhához ? 
A baloldali puha, reczés, szürke gyapotszövetből 

készült egyszerű, sima ruha, melynek galléros nyi
tott kabátkája, a rézsitos tunique és a karmantyú 
hasonlószinü strucztollal van szegélyezve. A szintén 
szürke nemez szürke tollal és szalaggal van dí
szítve. 

A másik ruha ezüst szinű selyem törökös cache-
mireral kombinálva. Az utóbbi szövet valaha 
anyáinknak nagyértékű sál gyanánt szolgált és még 
ma is sok családban kegyelettel őrzött ereklye 
gyanánt föllelhető. Öltözékünkhöz ilyen keleti 
mintájú és szövésű cachemireból készülnek az ujjak, 
a mellény és gallér, a derék echarpeban kinyúló 
hajtókája és a szoknya alsó, csúcsos betéte. 

E toilettehez igen szép az ezüst szinű tollal és 
hasonló fátyollal díszített fekete bársony kalap. 

Talán már a jövő héten találkozhatunk a váczi-
utczában e két öltözék valamelyikével. 

Iza. 

PETŐFI NÉHÁNY ISMERETLEN 
KÖLTEMÉNYE 1848-BÓL. 

• Petőfi Sándor költeményei»-nek és «Ujabb 
költeményei »-nek gyűjteményes kiadásában megje
lenése után a nagy költőnek több kiadatlan és isme
retlen műve került napvilágra, a melyek közül a leg
több költeményt a «Vasárnapi Ujság»-nak volt 
alkalma közzétenni, részint Petőfinek saját kezé
vel összeirt költeménygyüjteményeiből, melyek a 
költő özvegye, s annak halála után fia, majd fivére, 
s ezeknek is halála után a nemzeti múzeum birto
kaiba jutottak, részint baráti kezek által megőrzött 
ifjúkori kísérleteiből. így a «Vasárnapi Ujság» 

• 1868-ki évfolyamában közöltük Petőfi «Szörnyű 
idő» czimű 1849-ben Mező-Berényben irt versét, 
mely a költőnek legutolsó fenmaradt müve, — 
e< lapok 186!)-iki évfolyamában «Nézek, nézek, ki
felé. . .», «Meddig alszol még hazám ?» •Olaszor
szág,", «Már minékünk ellenségünk .. .» czimü 1847 

i és 1848-ban irt költeményeit, — e lapok 1874-ki év
folyamában «Lenke sírján» ez. ifjúkori versét, mely 
Pákh Albert hátrahagyott irományai között találta
tott, és «Emléklap* ez. kis versét, melyet 1840-ban 
Erdei József debreczeni tanár leányának emlék
könyvébe i r t ; — majd a «Vasárnapi Újság* 1880-iki 
folyamában a költőnek ekkor már a nemz. múzeum 
könyvtárába került kézirataiból«Egész világ a harcz-
mezőn* czimü kiadatlan költeményét, melyet Majláth 

; Béla, a múzeum könyvtárnoka, fedezett volt föl 
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a kéziratok boritékául szolgáló könyvtáblában,— to
vábbá a költő egyik tanulótársának és ifjúkori ba
rátjánál, Neumann Károlynál megőrzött egész füzet 
kiadatlan versét 1836—1840—1841-ből, köztük a 
•Búcsú*, «Galgapartihoz», «Kuruttyó» stb. cziműe-
ket, összesen 21 darabot. 

Mindezek után azt hihettük, hogy Petőfinek ösz-
szes fenmaradt költeményei napvilágra kerültek már. 
Legújabban azonban néhány buzgó irodalomtörté
neti búvárnak sikerült még Petőfinek a múzeumban 
levő kéziratai között néhány ismeretlen költeményét 
fölfedezni. Ezek tintával vastagon ki voltak húzva, 
maga a költő törülte ki azokat a közlendők közül, 
de idők multával a tinta megbarnult, s a sorok ol
vashatókká lettek. Ferenczy Zoltán ur két, így kibe
tűzött költeményt tett nemrég közzé, melyeket a 
«Fővárosi Lapok* után mi is bemutattunk, s most 
legújabban még kilenczet tesz közzé a "Budapesti 
Szemle* márcziusi füzetében. Ezek a következők: 
• Álmodva...*, «1848», «A conservativok*, "Meg
jött az idő . . .» , «Toborzó», «Golyók sivítnak, kar
dok csengenek...*, továbbá «Egész világ a harcz -
mezőn*, «A csámpás legény*, «A nagyszombati 
csata*. Ezek egy része töredék vagy variáns, jele
sen az «Egósz világ a harezmezőn* néhány szó vál
toztatással ugyanaz, melyet a «Vasárnapi Újság* 
1880. évi 31-dik számában közöltünk; a többi se 
tartozik a költő jobb művei közé, de elég jellemzők 
a költő hangulatára és a korra, melyben írattak. Be
mutatjuk a négy teljesebbet mi is, a közlő, Feren
czy Zoltán ur némely jegyzeteivel. 

Az * Álmodva...» czimü t, mely egy álom válta
kozó s össze nem függő törékeny képeit rajzolja, a 
költő világosan azért húzta ki, mert nem volt vele 
megelégedve; az «1848* czimüt hihetőleg azért, 
mert e czim alatt egy másik költeményt irt, melyet 
jobbnak tartott. *A conservativok* czimüt, mely az 
ifjúságnak és a radikáloknak e politikai párt iránti 
hangulatát fejezte ki 1848 tavaszán, Petőfi — s ez 
jellemzi őt — politikai tapintatból hagyhatta ki. A 
uGolyók sivítnak, kardok csengenek* czimüt azért 
húzhatta ki, mert tartalma ugyanaz, mi a «Hallod-e 
sziv, szivem !» czimüé. — íme a költemények: 

Álmodva. 

Szép kedvesem 
Lágy kebele . . . . 
Szíved buját . . . 
Mind érezem . . . 

Kicsiny madár, 
Dalolj nekem . . . . 
Tündéri dal, 
Hű szerelem ! . . . 

Ezüst. . . arany . . . 
Nem kell, nem kell, 
Oly bús vagyok: 
Vigyétek el 1 . . . 

Milly illat ez, 
Milly sok virág! 
Egy végtelen 
Kert a világ . . . 

Búg, puszta lesz 
Mingyárt az ég, 
Hullatja le 
Minden diszét, 

A csillagok 
Lehullanak, 
Fejem körül 
Koszorúnak ! . . . 

Hah, láncz csörög, 
Hát volna még ? 
Hát a mi volt, 
Mind eltevék . . . 

Csörög . . . de most 
A kezeken . . . 
Földön csörög, 
Leverhetem. 

Ott voltam én 
A nagy csatán, 
A zászlót én 
Lobogta tám. 

Hoztam haza 
Vérző sebet . . . 
Elmxilt a harcz, 
Beforrt a seb. 

Aludj", aludj', 
Szép kedvesem. 
Oh szabadság! 
Oh szerelem 1 

(Pest.) 

H. 

1 8 4 8. 
Ezernyolczszáznegyvennyolcz 1 az égen 
Egy égi csillag, vérpiros sugara 
Életszínt vet a betegségében 
Meghalványult szabadság arczára. 

Szent szabadság, újabb megváltója 
A másodszor sűlyedt embereknek, 
Drága élted miljom s miljom ója, 
Ne félj, téged nem feszítenek meg. 

Elbuvék a békeség galambja, 
Fészke mélyén turbékolni sem mer; 
Háborúnak ölyve csattogtatja 
Szárnyait a légben vad örömmel. 

Hah, ti gyávák, ti már is remegtek? 
Ez csak kezdet, ez csak gyermekjáték 
Hátha mindazok beteljesednek, 
A miket én álmaimban láték! 

Eljön, eljön az itélet napja, 
A nagy isten véritéletet tart, 
S mig jutalmát jó, rósz meg nem kapja, 
Mar nyugonni sem fog addig a kard ? 1 

(Pest.) 

IH. 
A conservativok. 

Mentünk az ellenség elé, 
Mentünk előre bátran, 
Ti ott hátul kullogtatok 
Az előbad nyomában, 
Árnyékával takarta be 
Seregünk lomha testetek, 
Nagy volt az út, nagy a meleg, 
Az árnyék persze jól esett. 

Midőn az ellenség előtt 
Kiálltunk a csatára, 
Ruhánkba kapaszkodtatok 
És . . . rángattatok hátra, 
Szűköltetek kegyetlenül, 
És óbégattatok rútul: 
«Ne lőjetek, ne lőjetek, 
Félünk a puskaporszagtul I 

• Még van idő, még van idő, 
Forduljunk vissza szépen, 
Jobb otthon, sokkal jobb leszen 
Kemencze közelében; 
Inkább hátunkra kancsukát, 
Mint kezeinkbe kardokat, 
Jertek haza, a kancsuka 
Csak sebesít, de öl a kard*. 

Hlyen vitézi csatadalt 
Dudáltatok mögöttünk, 
De isten segedelmivel 
Mi megütköztünk s győztünk, 
S ti drágalátos madarak, 
Kibujtok moBt hátunk mögül, 

,i És ordítoztok diadalt, 
Hűhóztok istentelenül. 

Hohó, lassabban egy kicsit 
És hátrább, hallják kendtek! 
Jobban becsüljük kendteket, 
Ha nem szemtelenkednek. 
Csak magatokat teszitek 
Bolondokká, ha vélitek, 
Hogy e Judás-örömmel itt 
Minket bolonddá tettetek. 

(Pest.) 

IV. 
Golyók sivítnak, kardok csengenek. 

Golyók sivítnak, kardok csengenek, 
A zöld mezőt piros vér festi meg, 
Csaták zajától zeng a föld s az ég, 
S te hősi költő, te itthonn vagy még? 

Azért daloltál harczi vágyakat, 
Azért daloltad bátorságodat, 
Hogy a midőn a harcz elékerül, 
Te honn a sutban gyáva szívvel ülj ? — 

Hlyen beszédeket tart a világ, 
Rám így röpíti a gúnynak nyilát, 
És én reá csak elmosolyodom, 
És a magamét hozzá gondolom. 

Azt gondolom: sok gyönge emberek, 
Nem győznek most gyalázni engemet, 
S nem győznek majd dicsérni egykoron!. . 
S ha gondolok sokat, csak ezt gondolom. 

Ne magyarázza senki én nekem. 
Tudom nagyon jól, hol van a helyem ? 
Ha itt végzem kötelességemet, 
Csatába s a pokolra is megyek! 

(Pest.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Kisfaludy-társaság kiadványai sorában leg

utóbb két érdekes munka jelent meg, az egyik 
• Schiller költeményei*, fordították Szász Károly, 
Vargha Gyula és Váró íerencz, a másik «A nép
humor a magyar irodalomban*, irta Imre Sándor. 

A külföld nagy szellemeinek sikerült átültetése 
kétségkívül nyereség a nemzeti irodalomra s örvend
hetünk rajta, hogy Göthe lyrai költeményei után végre 
a német Parnassz másik fejedelmének, Schiüer-
nek, kisebb költeményeit is méltó fordításban veszi 
a magyar közönség. A munkáról Heinrich Gusztáv, 
a Kisfaludy-társaság elé terjesztett birálatos jelen
tésében többek közt a következőket mondja: «A 
fordítók nem Schiller összes költeményeit ültet
ték át nyelvünkre, hanem a legkiválóbbaknak, tár
gyi és alaki szempontból legértékesebbeknek lefor
dítására szorítkoztak. Ezt csak helyeselnem lehet, 
mert Schiller költeményei közt is nagy számmal 
vannak az olyanok, melyek csak történeti, vagy te
kintettel a költő fejlődésére, életrajzi értékűek. A 
költeményeket a fordítók nem a közönséges kiadá
sok rendjében, jobban rendnélküliségében adják, 

hanem három csoportban (I. Dalok, énekek. LT. Bal
ladák, románezok. III . Vegyes költemények) foglal
ják össze, mindegyik csoportban lehetőleg az idő
rendet követve. A fordítások, mindent összevéve, 
általában igen sikerültek, a mit főleg az oly biráló 
lesz hajlandó teljes készséggel elismerni, a ki mint e 
sorok irója, a kötet darabjait nemcsak az eredetiek
kel, hanem egyéb magyar fordításokkal is összeha
sonlította. És nem állíthatni, legalább általánosság
ban nem, hogy az egyik fordító szerencsésebb volna, 
mint a másik, bár Szász Károly kétségkívül kitűnik 
nyelvének és verselésének erejével, míg Vargha 
Gyula sokszor meglepő könnyedséggel és folyékony
sággal adja vissza az eredetit. E Schiller-kötet 
fordítási irodalmunkban mindenesetre kiváló helyet 
foglal el ; bár megindulhatna a szép versgyüjte-
ménynyel Schiller legkiválóbb költői műveinek e 
kötet magaslatán álló magyar fordítása.* —A gyűj
teményből mi is bemutatunk három darabot (mind 
három fordítótól egyet-egyet). Váró Ferencz nevé
vel lapunk olvasói ezúttal először találkoznak, s 
óhajtjuk, hogy a nem közönséges tehetségű iró, ki a 
Schiller-kötet számos darabjában a magyar költői 
nyelv kiváló művészének mutatta magát, jövőre 
több időt szenteljen az irodalmi munkásságnak. 

Imre Sándor: *A néphumor a magyar irodalom
ban* czimü tanulmányában kitűnő elmeéllel nyo
mozza a népszellem szeszélyes nyilatkozatait legré
gibb irodalmi emlékeinken kezdve egészen a Kazin-
czy-korabeli irodalomig. Imre Sándor a humor fo
galmát tágabb értelemben veszi s e nevezet alatt 
foglalja össze mindazt «a mi jó vagy rossz kedvé
ben, humorában levő embertől kedve széllyel 
csapongásában vagy széles jó kedvében s ellenkező
leg elbusulásában szeszélyesen kitelik.* Érdekesen 
jellemzi a humort, mint a különböző népek közös 
tulajdonát, mely minden népnél nagyon egyformán 
nyilatkozik, bár vannak eltérő vonások, például na
gyon jellemző a magyar nép humoros természetére, 
hogy bohóeznak nem alkalmas. Imre Sándor nagy 
irodalomtörténeti ismerettel jelöli meg a népies 
humor nyomait a XVI. VII. és VIII. század íróinak 
műveiben ; Ítéletét mindig erős aesthetikai és kriti
kai érzék vezeti, csak azt sajnáljuk, hogy annyira 
elfogult és igazságtalan Csokonayval szemben. Alig 
szenved kétséget, hogy Csokonay saját korának leg
izmosabb költői tehetsége, de Imre Sándor nem lát 
benne mást ügyes verselőnél és utánzónál. Kétségbe 
vonja minden közösségót a népies szellemmel s azt 
mondja (egyetlenegy kedves figurája vagy ékessége 
a népköltésnek (péld. alliteráczio) — vagy szép, rö
vid s hangzatos szólások sem lelhetők nála.* Ha 
terünk engedné, idézhetnénk akármennyit, legyen 
elég a következő néhány példa : 

«Csak ?w<iradj /Magadnak* 
rövid, erőteljes s egészen népies szólás s még alli
teráczio is van benne, vagy: 

Vyilj ki nyájasan mosolygó 
Rózsabimbó! nyilj ki már, 

Nyilj ki; a fcokorba ftolygó 
Gyenge szellő csókja vár. 

Ez egy strófában két alliteráczio is van. 
• Nyilj ki gyenge kerti zsenge* 

magyar rythmus, népies középrímmel; vagy egy 
más példa az alliteráczióra, hol a hangsúlyos szók 
felváltva kezdődnek ugyanazon mássalhangzóval: 

• Tavaszom, rigságom 
Téli búra rált.» 

mert azt talán csak nem kívánja az alliteráczio 
törvénye, hogy egymásután 5—6 szót ropogtassunk 
el ugyanegy kemény másaihangzóval, mint azt egyik 
újabb költőnknél láttuk. 

Az új Magyarország. Gróf Széchenyi István. 
E czim alatt nagyérdekű tanulmány jelent meg 
Grünwald Béla országgyűlési képviselőtől, a Frank
lin-társulat kiadásában. Grünwald, e mélyen gon
dolkozó és kutató elméjű iró, e műben Magyarország 
emelkedésének korszakát festi, s igy mintegy foly
tatja «A régi Magyarország* czimű művét, melyben 
a múlt századból a nemzeti sülyedés képet adta. Az 
új korszak kezdetén főkép Széchenyi alakja tűnik 
föl. Grünwald az ő személyében testesíti meg az éb
redő Magyarországot, az ő életét, tevékenységét, al
kotásait kiséri és végig vezet a szellemi mozgalmak 
közt. Fölhasználta Széchenyi naplóit, levelezéseit, s 
az essay-iró ós a korrajziró lelkiismeretességével dol
gozta föl. Széchenyit alig kutatta még valaki oly 
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mólyen, mint Grünwald, mert nem is kutathatta, ] 
miután bizalmas iratai, melyek lelke mélyébe en- ; 
gednek tekinteni, csak most váltak ismeretessé. A 
negyvenes évek nagy küzdelmeiben Grünwald előtt j 
mindig Széchenyi áll, vele foglalkozik; de elismeri, 
hogy mellette másoknak is nagy szerep jutott, s 
ezekről még egy később következő könyvet igér, 
mely teljessé tegye «Az új Magyarország* képét, j 
Grünwald nagy szerencsének tartja Magyarországra 
nézve, hogy gr. Széchenyi a külföldön tanult, ott 
telt meg lelke a reform-eszmékkel, mert ha az itt
honi politikai műveltséggel — úgynevezett tábla
bírói műveltséggel — bir, akkor a Magyarországon | 
élő eszmékkel lehetetlen lett volna újjáteremteni J 
Magyarországot. — Széchenyit az iró minden viszo
nyában, minden útjában, cselekedetében naplója 
jegyzeteivel kiséri. Abba bizalmasan fölirta Szé
chenyi gondolatait, érzéseit, aggodalmait, kétségeit. 
így megvilágítva egy megdöbbentő, tragikus alak, 
akkor is, mikor ünneplik, mikor családi életében 
boldog. Lelke mindig nyughatatlan, kételkedő, fájó. 
E nagy szellem fölött ott lebeg a felhő, mely aztán 
később ráborul. A naplók lélektanilag vezetik be a 
döblingi katasztrófát. Talán épen izgatott lelke, fel
dúlt idegrendszere ösztönözték oly tevékenységre, 
hogy megnyugvást keressen ? Grünwald éles Ítélet
tel dolgozta föl a Széchenyire vonatkozó adatokat, 
s ép ily éles szemmel vizsgálja a közállapotokat, a 
negyvenes évek politikai fejlődésének irányait, ós 
sok homályos kérdést derít föl. Magasra kiemeli 
ezekből Széchenyi alakját és mesterileg állítja elénk, 
egész közelségben azt a férfit, kinek legfőbb törek
vése, hogy nemzttének használjon. Gazdag tanulsá
got nyújt e könyv ismeretekben és hazafias szellem
ben. A Széchenyi és Kossuth közti viszonynyal fog
lalkozó rész a mű egyik legszebb, legmagvasabb 
helye. Grünwald nem látja e két szellem közt azt az 
egymásra törő ellentétet, melyet sokan — még a 
legújabbi időkben is — annyira hangoztatnak és 
Széchenyit úgy tüntetik föl, mint a kinek lelki 
egyensúlyát a szabadságharcz törte volna össze. 
Hogy lelkén már rágódott az idegbetegség, naplói 
bizonyítják, melyekben az öngyilkosság gondolata 
akárhányszor előfordul, még akkor is, mikor a sze
relem boldogítja. Grünwald azt mondja: 

•Végre meg kell szűnnie a nemzet tudatában an
nak a felfogásnak, mely Széchenyit és Kossuthot 
szembeállítja egymással, mintha az egyiknek dicső
sége kizárná a másikét, az egyik csak a másik rová
sára lehetne nagy, s a ki az egyiket magasztalja, 
csorbítja a másik dicsőségét. Soha két ember dicső
sége annyira egy forrásból nem eredt s annyira el
választhatatlanul egybeforrva nem volt, mint a Szé
chenyié és Kossuthé. Az egyik életének sikere a 
másikétői függött s nem képzelhető egymás nélkül. 
Kossuth nem tehetett volna oly nagy hatást nem
zete szellemére, ha az új politikai világnézet ter
jesztésében Széchenyi, a nagy ur, meg nem előzi. 
Széchenyi eszméit nem lehetett megvalósítani Kos
suth nélkül . . . Széchenyié a kezdet, Kossuthé a be
fejezés dicsősége. Életök tartalma egy volt: Szé
chenyi a Kossuth kezdete, Kossuth a Széchenyi 
folytatása.» 

A becses munka sok kiváló irói tulajdonnal, poli
tikai belátással és eszmegazdagsággal is dicsekszik. 
Nagy figyelemre tarthat számot, A könyv 52!) oldalt 
tartalmaz és ára 4- írt. 

«A magyar nemzet tör ténete , regényes rajzok
ban* 3-dik kötete került ki sajtó alól, a Franklin
társulat kiadásában. Jókai műve. Első kötetét még 
a mai generáczíó, mint ifjú nép olvasta lelkesedés
sel, a második kötet csak évek múlva következett, 
s most végre elkészült a harmadik kötet is, mely az 
új kor eseményeit beszéli el, a szatmári békekötéstől 
kezdve a kibékülésig. Mint az előbbi kötetek, úgy a 
harmadik is egyes képekben a nagy költő tollának 
egész fényével és hevével rajzolja le a kimagasló 
eseményeket, a nemzet jó és rossz napjait. 

Negyvenhárom fejezet foglalja össze az eseménye
ket, melyek e kötetben még a törökökkel vívott 
utolsó csatával kezdődnek ; aztán Mária Terézia és 
LT. József mozgalmas kora következik, a magyar 
jakobinusok, a nemesi fölkelés, a reform korszak. 
Az 1848. márcz. 15-iki eseményekről Jókai akkori 
czikkeit nyomatta le, mert — mint mondja — ma 
sem írhatná meg másképen. A szabadságbarezot 
több fejezetben írja le a ragyogó toll. A későbbi 
események «A multakra vetett fátyol* és •Magyar
ország van* cziin alá vannak foglalva. A képekkel 
is díszített kötet ára 2 frt. 

A «Budapesti Szemle»márciusi kötetének gazdag ! 
tartalmát Ballagi Mórnak az akadémián tartott«Szó- i 

készletünk ortholog szabályozása és az iskola» czimü 
értekezése nyitja meg; e tartalmas polémia, mely 
a nyelvújítást és magyar irodalmi nyelvet védelmezi 
erélyesen a támadások ellen s elitéli, hogy a taná
rok e harezot már bevitték az iskolába, a hol a ma
gyar nyelv szókészletét bírálják, kárhoztatják, ugyan
akkor pedig az ifjúság a magyar irodalom és költé
szet remekeit oly művekből tanulja, mint követendő 
példákat, melyek szintén a megtámadott szókészlet
ből merítenek. Kívánatos, hogy Ballagi felszólalá
sát széles körben elolvassák. Török Aurél folytatja 
ezután dolgozatát «A mai ernberbuvárlatról*, 
Marczali Henrik pedig «A némot birodalom meg
alapításáról* ir. Imre Sándor harmadik közleményt 
ad «A középkori magyarirodalom stíljéről*, s etanul-
mányban — régi irodalmi műveink nyomán, — 
feltünteti a magyar irodalmi nyelv fejlődését. Pauer 
Imrétől «Az etnikai determinismus elmélete* czimü 
bölcsészeti közlemény olvasható. Napiérdekü kér
dést fejteget Sehwarz Félix: «Valutánk szabályo
zását* valamint az utána következő czikk : «A görög 
háború* a—y-tól, a görög nyelv tanítása mellett és 
a közép-iskolákban tervezett ujabb experimentumok 
ellen törvén lándzsát. A szépirodalmi közlemények 
közt találjuk Degré Alajosnak a Kisfaludy-társaság 
nagygyűlésén, felovasott «Az utolsó jurátus* czimtí 
elbeszélését, s Endrődi Sándor «Diadal* ez. költe
ményét, továbbá Leopardi olasz költő egy versét 
Eadó Antal fordításában. A kötetet. kiválón érde
kessé teszi Petőfinek eddig ismeretlen néhány költe
ménye, 1848-ból, melyekről fentebb szólunk. — A 
• Budapesti Szemle* tartalmát Schlauch p*uspök be
szédeinek, Alvincy «A Saharában* czimű könyvének, 
Szász Károly •Uti tárcza* költeménykötetének, 
Bartha B. «Irányelvek a kath. egyház autonómiája 
részére* röpiratának ismertetése fejezi be. Előfizetési 
ára egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Az utolsó szerelem, Ohnet György két kötetes 
regénye, mely a jeles franczia iró egyik legszebb 
műve, foglalja el a Singer és Wolfner «Egyetemes 
regénytárában* a legutóbb megjelent két kötetet. 
Ara piros vászonkötésben 1 frt. 

A Kalotaszegi varrot tas album ötödik füzete 
kilencz színes mintalappal hagyta el a sajtót. Ismét 
szép hímzések hű másolatait közli, melyeket Pentsy 
József és Szentgyörgyi Lajos bánffy-hunyadi tanítók 
eredeti hímzések után adnak, utasításokkal és leírá
sokkal, ugy, hogy könnyű utánok dolgozni. Régi ma
gyar motívumok, sajátos eredetiség különbözteti 
meg a kalotaszegi varrottas hímzéseit, annyira, hogy 
azok külföldön is feltűnést okoztak. A vállalat az 
E. M. K. E., valamint a Gvarmathy Zsigmondné 
úrnő erkölcsi támogatása mellett indult meg, s a 
közoktatási minisztérium, iparművészeti és néprajzi 
becsénél fogva, az elemi, továbbá a fels-ő nép- és pol
gári leányiskoláknak, felsőbb leányiskoláknak, ta-
nítónő-képezdéknek és női ipariskoláknak legalább 
egy-egy példány megszerzését legmelegebben ajánlta. 
A teljes mű előfizetési ára (20 füzetre) 12 frt, tiz 
füzetre ti frt, öt füzetre 3 frt. A szép szines nyomás 
a budapesti Dentsch-féle műintézet dicséretére 
válik. 

Az «Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben* czimü diszmü osztrák részéből a negyedik 
kötet innult meg, a 102-ik füzettel, melyben Karin-
thia és Krajna leírása kezdődik. A Magas Tauern 
vidékét M. Egger Alajos, Közép-Karinthiát Hart-
mann Vincze, Alsó-Karinthiát báró Jabornegg Márk 
jellemzi. Mindhárom czikket György Aladár fordí
totta. Willroider és Buss rajzolták az illusztrácziókat. 

Folyóiratok. A Századok februári füzete közli 
gr. Szécsen Antalnak a történelmi társulat köz
gyűlésén tartott megnyitó beszédét Mátyás királyról. 
Thaly Kálmán befejezi érdekes leírását «Konstanti
nápolyi ujabb kutatások a Bákóczi - emigráczió 
korából* czim alatt. Komáromy András ismerteti 
Báthory István országbíró végrendeletét. Ováry 
Lipót a nápolyi anjoui regesta-könyvekről ir. Tör
téneti irodalmi művek, ismertetések és vegyes köz
leményük egészítik ki a füzet tartalmát. — A Ter
mészettudományi Közlöny a közérdekű rendes rova
tokon kivül három nagyobb közleményt ad februári 
számában. Dr. Hutyra Ferencz befejezi fejtegetését 
a baktériumokról. Dr. Horváth Gézától «A perme
tező készülékek a kertészet szolgálatában» (fi képpel) 
czimű dolgozat olvasható ; Heller Ágost pedig a ta
valy elhuDyt James Prescott Jóul életrajzát közli, 
arczképpel.—Az Archaeologiai Ertesitö új füzetében 
Rakovszky Ferencz, Téglás Gábor, Kuzsinszky Bá
lint, Kövér Béla közölnek czikkeket az újabb ásatá
sokról ; Czobor Béla pedig az uralkodóház magyar 
fegyvereiről ad előterjesztést, stb. — A Nemzetgazda
sági Szemle februári füzete Székely Ferencztől, I 
Braun Sándortól, dr. Vizneker Antaltól közöl köz- j 
érdekű dolgozatokat. 

A • Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv* 
ujabb, harmadik évfolyamára hirdetnek előfizetést j 

dr. Jekelffalussy József akad. tag és dr. Vargha 
Gyula. Az évkönyv a legújabb s közvetlenül az ere
deti forrásokból merített hazai és külföldi hivatalos 
adatok alapján fogja ismertetni a közgazdasági, tár
sadalmi és állami élet minden nyilvánulását. Tár
gyalja tehát a népesedési, egészségügyi, gazdasági, 
kereskedelmi, művelődési, közlekedési, hadügyi, sat. 
állapotokat, még pedig nem csupán táblázatos elő-

í adásban, hanem szerves feldolgozásban. Az évkönyv 
márczius végén jelenik meg, előfizetési ára 3 frt, 
mely a szerkesztőség ezimére (VI. Teréz-körut 34. 
sz.) küldendő. 

Az akadémia új pályázatai. Az akadémia két új 
pályázatot hirdet most először. Az egyik a Péczely-

1 dij, melyre s.zelőtt történeti drámák pályáztak utó
lagosan. Most regények pályázhatnak, még pedig 
1888/89-ben megjelent történelmi tárgyúak, vagy 
hátterüek, másod sorban magyar társadalmi regé
nyek, akár önállóan, akár folyóiratban vagy lapban 
jelentek meg. A beküldés vagy bejelentés határideje 
1890. június 15-ike, a dij 1000 frt aranyban. A má
sik díjra, a Rózsay József-félére a harmadik osztály 
hirdet nyilt pályázatot, valamely önállóan kidolgo
zandó fontosabb orvostudományi kérdés tervvázlatát 
kívánva. A tervek 1890 április 1-éig nyújtandók be 
az akadémia főtitkáránál. A munkával megbizandó 
pályázónak 1892 febr. végéig kell elkészülnie dolgo
zatával. A jutalom 500 frt. 

Uj zenemű. A pestmegyei bálon nagy tetszést 
aiatott (iPestme^yei Csárdás* és «Vera-Lengyelke» 
diszes kiállításban, a czimlapokon Boskovics, Mar-
gitay és Innocent festők rajzaival, nyomtatásban is 
megjelent. Szerzője Zseny József pestvármegyei al
jegyző. A csárdás gróf Szapáry Istvánné Báday Bor
bála grófnőnek, a lengyelke nemeskéri Kiss Pálné 
Szapáry" Vera grófnőnek van ajánlva. Ara 1 — 1 frt; 
Kapható úgy a fővárosi, mint a vidéki zenemtíkeres-
kedésekben. 

Nemzeti színház. Február 21-ikén egy németből 
fordított vígjáték került színre a nemzeti színházban 
«A vadorzók» czim alatt. A bécsi Burg-szinházban 
nagy hatást tett, sokszor adták, szerzője azonban ma 
sem leplezte le magát. A német színpadok sikerének 
ajánló levelével jutott el hozzánk Festetich Andor 
fordításában. Nálunk nem volt meg az a hatása, a 
mi Bécsben. Nálunk nem mint eredeti darabot vet
ték, hanem mint fordított darabot összehasonlítot
tak a franczia vígjátékokkal, melyekben több a lele
mény, elmésség és pezsgő szellem. 

«A vadorzó* czim olyan emberekre vonatkozik, 
kik rendszeresen üldözik a szép asszonyokat és leá
nyokat, s a szerelem valódi sport náluk. Három 
ilyen példányt mutat be a vígjáték, köztük Sorau 
Fülöpöt (Náday), ki elvált nejétől és évek óta mit 
sem tud se feleségéről, se leányáról. Ezek azonban 

', végre megjelennek és Sorau két pajtása az asszonyra 
| és a leányra is kiveti hálóját. Sorau, a vadorzók 
Í mestere azonban elérzékenyül, megszólal benne a 

szív. A vígjáték bonyodalma azonban nem e hely
zetből keletkezik. Egy vén legényt az elvált nő úgy 
mutat be egykori férjének, mint második férjét, s a 
kiről az előbbi, erőltetett félreértés következtében, 
azt hiszi, hogy valami uralkodó herczeg. Ennek az 
epizódnak legalább az a mentsége van, hogy eléggé 
mulatságos. Van elég sok alak a vígjátékban, a kik 

; nehézkesen mozognak. A történet vége az, hogy 
Sorau ismét elveszi elvált feleségét, leányát pedig 
egy szintén megtért vadorzó. Náday, Vízvári és Be
nedek derültség közt játszták a vadorzókat. Helvey 
Laura, Csillag Teréz, Újházi is kivették részüket a 
dicséretes előadásból. 

A népszínházban febr. 22-én «Hrók és Piroska* 
czimű franczia bohózatot játszották először. Szerzői 

| Meílhac, Halévy és Millaud, kik sok mulattató dol
got vi ttek már a színpadra, minden esetre ügyeseb
ben, mint «Pirók és Piroskát*, mely nem igen tet
szett, a miben része van a vontatott előadásnak is. 
A darab alapeszméje az, hogy két iker gyermeket, kik 
lelenczházból valók, egyszerre több apa is keres, s 
kettő már meg van győződve, hogy az övé, mikor 

j megjön a harmadik, egy vörös ember, a ki aztán az 
igazi apa. Az előadásban Hegyi Arankát (Piroska) 
illoti meg a legtöbb elismerés. 

Kiállítás Ligeti műveiből. A műcsarnokban nagy 
érdekű kiállítás nyilt meg Ligeti műveiből. Több 
mint négyszáz festmény, vázlat, tanulmány, aqua-
rell-kép, rajz van együtt. Ligeti termékenységét, 
művészi erejének bőségét, motívumainak gazdagságát 
itt ismerhetni meg igazán. Ifjabb korától kezdve 
élete utolsó idejéig terjednek e vázlatok és rajzok, a 
fejlődés korától az alkotások hosszú korszakán végig. 
Ligeti könnyűséggel és biztossággal vetette vászonra 
vázlatait, s kész képek már ezek is, mutatva az ön
tudatos és finom érzékű művészt, mely rögtön tisz
tában van magával. A közvetlenség frissesége, a mű
vészies érzék klassziczitása legegyszerűbb vázlatán 
is elárulja a mestert. 

Találunk egy pár másolatot is, többi közt Markó 
után, kinek oly méltó tanítványa lett. A tanulmá
nyok közt vannak figurális képek, olasz vagy ma-
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gyár népies alakok. Gazdag a rajzgyűjtemény, na
gyobbrészt keleti útjából. Aquarellben is föl van 
dolgozva a benyomások egy része. Biztosabb kézzel 
fölvett rajzokat, annyi tisztasággal, oly sok tudással 
ritkán lehet látni. Ezek ismét csak azt mutatják, 
mennyi sokat tudott e művész, mennyire átérezte 
rögtön egy vidék, egy tájrész kharakterét, festőisé-
gét. Ezeket rajziskolák számára kellene megsze
rezni, a mint hogy a mintarajztanoda és női festő 
iskola sietett is biztosítani a maga számára több ki
tűnő darabot. E képek, vázlatok, rajzok eladók, és 
;pedig rendkívül olcsó áron. Vannak vázlatos rajzok 
2—4 írtért is ; a legdrágább kép sem több 150—200 
írtnál; a legtöbbnek 50—80 frt az ára. Van is kelen
dőségük, s Klotild főherczegnő, Thurn-Taxis herczeg, 
gr. Teleki Géza belügyminiszter mindjárt a legelső 
vásárlók közt voltak. Több mint fele elkelt a kiállí
tott műveknek már az elfő napokban. A múzeumi 
képtár számára szintén vásároltak. A múzeumba 
fog kerülni a 23-ik szám alatt levő «Pálmafa* is, egy 
lágyan és gyönyörűen dolgozott kis kép. Műtörté-
nelmi jelentősége is emeli művészi becsét. Ez volt 
ugyanis az a kép, melyet Ligeti azért festett, hogy 
Markónak bemutassa, mint képességének bizonyít
ványát. A nagy mesternek tetszett a kép s a fiatal 

TAVASZI KALAP. 

> 

kapjon. Az indítványról a nyelvtudományi osztály 
tett jelentést, s azt nem ajánlotta elfogadásra, mert 
az akadémiának nincs tudomása róla, hogy Bálint 
folytatja-e tudományos működését és mily irányban. 
Bálintnak módjában van az akadémia elé terjeszteni 
valamelyik művét, vagy megismertetni tizenkét év 
óta kifejtett munkásságát. Jakab Elek most még azt 
indítványozta, hogy az akadémia 300 frt útiköltsé
get szavazzon meg Bálintnak. Ehhez többen szóltak, 
fölvetve a kérdést, hogy vájjon Bálint — ki maga 
nem fordult az akadémiához — elfogadná-e az uti 

TAVASZI SAPKA. (TOQTJE.) 

fordításában ; majd Szana Tamás tartott felolvasást 
Petőfi nejéről, Szendrey Júliáról, kiről sok érde
kest mondott el, kivált második férjhezmeneteléről. 
Horváth Árpád fiatal tanárral Garay Jánosnál is
merkedett meg Szendrey Júlia, ki szép volt, de egy 
kissé különcz természettel bírt. 1850 július 20-án az 
özvegy magához kérette Horváthot, hogy sürgős 
közlendői vannak vele. Petőfiné kalap-utczai laká
sán kisírt szemekkel várta őt és így szólt hozzá: 
• Mindazok között, a kikkel az utóbbi időben meg
ismerkedtem, ön az, a kit leginkább tanultam be
csülni, s a ki iránt a legtöbb bizalommal vagyok. 
Épen azért kérem, szíveskedjék ezt a csomagot ma
gához venni, s ha két hét múlva nem térnék vissza 
Pestre, a benne foglalt irományokkal együtt felbon
tatlanul elégetni.* És egy csomagot adott Horváth-
nak, ki rá akarta beszélni, hogy maradjon a főváros
ban, de Petőfiné hajthatatlan maradt. Látva, hogy 
nem sikerült megingatni őt, csak annyit kért tőle: 
adna neki egy hajfürtöt emlékül. Szendrey Júlia 
erősen a szemei közé nézett és igy válaszolt: /Ilyen 
emléket osztogatni sohse volt szokásom. Ám ha 
akarja (s ekkor ujjaival rövidre vágott hajába mar
kolt) ez mind az öné lehet.» Horváth nagy meg
lepetésében csak ennyit tudott kérdeni: «És tudna 
engem szeretni ?» «A mi ismeretségünk* —válaszolt 
Juha — annyira uj és oly rövid, hogy mély szenve-

TAVASZI KAI.AP. 
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festő aztán tanítványa lett. Ligeti egész életében 
szeretettel őrizte e képet. Ki van állítva Zala György
től Ligeti márvány mellszobra is, erőteljesen min
tázva, szépen dolgozva fehér márványból. A képző
művészeti társulat tiz darabot vásárolt Ligeti művei 
közül, s ezeket tagjai közt sorsolja ki. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia február 24-iki ülésén 

b. Eötvös Loránd elnökölt. 
Hampel József tartott emlékbeszédet az 1888. év j 

legvégén elhunyt Paur Iván régész felett, a ki már 
az ötvenes években oly buzgó művelője volt a hazai 
régészeti tudománynak, s ki a sopronmegyei mu
zeumot alapította. Hampel főkép műveit ismertette 
és Paur mellett a hazai arkheológia múlt évtizedei
ről is képet adott. Az emlékbeszédet megéljenezték. 
Az ülés többi idejét, néhány kisebb folyó ügy elinté
zése után, a Bálint Gábor ügye foglalta el. A sok 
ázsiai nyelvet ismerő Bálint, kitől az akadémia már 
adott ki nyelvészeti munkákat, tizenkét év előtt ke
letre utazott, s most Athénben van. Jakab Elek in- I 
dítványt tett az akadémián, hogy az akadémia : 
nyújtson Bálint hazatérésére alkalmat s befolyását 
u n is érvényesítse, hogy itthon egyetemi tanszéket I 

költséget. A nyelvtudományi bizottság jelentését te
hát tudomásul vették. 

A Kisfaludy-társaság febr. 26-iki havi ülésén, 
melyen Gyulai Pál elnökölt, nagy közönség gyűlt 
össze. 

Beöthy Zsolt titkár bejelentette, hogy a pesti 
hazai első takarékpénztár ebben az évben is 200 
forinttal gyarapította a társaság alaptőkéjét. A fel
olvasásokat Váradi Antal nyitotta meg «Kómai 
színészet Caesar korában» czim alatt, mely nagyobb 
dolgozat részlete. A felolvasott rész Boscius, Aesopus, 
Laberius, Syrus, Bathylles és Pylades, Bóma leg
nagyobb színészeinek korával, jellemzésével s a 
színpadi viszonyok és történelmi szereplő személyek 
ismertetésével foglalkozik. Ugyancsak Váradi Antal 
mutatta be Dengi János vendég «('sáky Lóra* 
czimű költői elbeszélését, melynek hősnője Csáky 
István országbíró leánya. A költeményt a közönség 
tetszéssel fogadta. Végül Bayer József olvasta föl 
Mailand Oszkár vendég gonddal irt értekezését: 
• Ujabb adalékok az oláh népköltéshez* czimmel. 

A Petőfi-társaság népes felolvasó ülést tartott 
febr. 16-ikán. 

Eerenczy József egy szerb költőnek, Radicxecirs 
Brankónak néhány dalát mutatta be Szülik József 

dólyről szó sem lehet. Azt azonban hiszem, hogy egy
bekelésünk miatt nem lesz oka bánkódni.» — • És 
mit gondol: mikor történjék meg az egybekelés ? Né
hány hét, vagy néhány hónap múlva ?» — «Ha sze
ret: holnap.* Horváth még az nap elment Báth Jó
zsef lipótvárosi káplánhoz s elmondta neki a dolgot. 
Báth előtt különösnek tűnt fel, hogy Petőfi özvegye a 
hivatalos év leteltét sem akarja bevárni, hanem szert 
megígérte, hogy beszélni fog Szántóffy plébánossal. 
Szántóffy a költő halálát ekkor már bizonyosnak 
tartotta, s ellenkezésével nem akarta meghiúsítani 
a házasságot. így történt meg az esküvő másnap, jú
lius 21-én, éppen tiz nappal a segesvári gyásznap 
évfordulója előtt. Az érdekes tanulmányt :t közönség 
nagy figyelemmel hallgatta. Utána Váradi Antal 
mutatta be Kovács Gyula r. tag «A színésznő leá
nya* czimü hatásos költeményét, mire az ülés vé
get ért. A felolvasásokat zárt ülés követte, a mely
ben a Beviczky Gyula hamvai fölé állítandó sírem
lék ügyét beszélték meg ; egyszersmind elhatároz
ták, hogy az aradi vértanuk szobrának.leleplezési 
ünnepén a társulat 500 frank pályadíjat tíiz ki egy 
hazafias ódára. 

A földrajzi t á rsaság elnöki tisztjéről Vámbéry 
Ármin lemondott, sok elfoglaltsága következtében. 
A febr. 27-iki rendkívüli közgyűlés Vámbéryt tisz
teletbeli elnökké választotta, helyébe pedig /.< 
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Lajos lett az elnök. A közgyűlésen Ballagi Aladár 
érdekes felolvasást tartott Hódmező-Vásárhelyről, 
melyet hajdan Makó-Vásárhelynek neveztek és a 
török világ alatt elpusztult 18 falu népéből alakult. 
Ma 55.000 lakosa van. Ifj. Jankó János pedig Stanley 
utolsó afrikai útjáról értekezett. 

MI UJSÁG ? 
A király gr. Andrássy Gyula özvegyénél. (3 

felsége febr. 26-ikán délben Paar Ede gróf altábor
nagy főhadsegéd kíséretében részvétlátogatást tett 
Andrássy Gyula gróf özvegyénél. A látogatásnál je
len voltak : Andrássy Tivadar és Gyula grófok s gróf 
Batthyány Lajosné, szül. Andrássy Ilona grófnő is. 
() felsége egy félórát töltött a gyászoló grófi család -
nál. — A király látogatása után félórával a királyné 
megbízásából Festetich grófné udvarhölgy látogatta 
meg az özvegyet s a gyászoló családot, hogy a király
asszony részvétét újólag tolmácsolja. 

Az udvar Budapesten. A király febr. 26-ikán 
délután 1 órakor Gödöllőre ment, a hol délután va -
dászott, este hét órakor pedig visszatért Budapestre. 
Mária Valéria főherczegnő az utóbbi napokban több 
látogatást tett. A királynéval együtt ő is elment 
gr. Andrássy özvegyéhez; febr. 26-ikán József fő-
herczeg családját látogatta meg, délután pedig a 
a városligetbe rándult ki s megtekintette a «Sacre 
coeur» apácza-intézetet. 

Az operaszínház febr. 23-iki előadását Mária 
Valéria főherczegnő és József fó'herczeg családja is 
meglátogatták, s végighallgatták a «Mignon* opera 
előadását. Mária Valéria főherczegnő jegyesével, 
Salvator Ferencz főherczeggel és Margit főher
czegnő, József főherczeg leánya, jegyesével, Thurn-
Taxis herczeggel a középső díszpáholyban foglaltak 
helyet; Klotild főherczegnő pedig két fiával a saját 
udvari páholyát foglalta el. A fejedelmi vendégek 
mindvégig élénk érdeklődéssel kisérték az előadást. 

Színház után Vilmos főherczeg és Thurn- Taxis 
herczeg József főherczeg budai palotájába mentek 
teára. A zártkörű theaestét házi hangversenynyel 
kötötték egybe. Mária Dorothea és Margit főher-
czegnők, úgyszintén Thurn-Taxis herczeg is több 
dalt énekeltek tanárnőjük, Cselka Irma közremükö- j 
dése mellett. Kuliffay Izabella, a főherczegi udvar I 
zongoraművésznője pedig közkívánatra csupa ma- ! 
gyár zenedarabokat és különösen magyar népdalo- ! 
kat játszott, melyekkel általános elismerést és zajos j 
tetszés aratott. 

Stefánia trónörökösné úti naplójából. Öt éve, 
hogy a trónörököspár a «Miramar» császári yachton 
utat tett aLevanteba. 1885. febr. 23-ikán este hagy
ták el Bécset, reggel megérkezett az utazó-társaság 
Polába s febr. 21-ikén este a «Miramar» báró Spaun 
sorhajó-kapitány vezénylete alatt megindult tengeri 
útjára. Az utazás a sziriai partokig terjedt ki, s érin
tette a főbb osztrák, görög és török kikötőket. Márcz. 
28-ikán érkezett vissza a trónörököspár keleti útjá
tól. Stefánia trónörökösnére az utazás oly mély be
nyomást tett, hogy még egy évvel később is kedvet 
érzett arra, hogy benyomásairól naplót újon. A nap
lót csekély számú példányban ki is nyomatta s szűk 
körben kiosztotta. A könyv egy része azonban most 
nyilvánosságrakerül. Az özvegy trónörökösné ugyanis 
megengedte, hogy egy Bécsben megjelenő vállalat: 
«A világforgalom tengeri kikötői, szerkesztősége 
a trónörökösné naplójegyzeteiből egyes kikötők leírá
sát felhasználhassa. A napokban jelenik meg a válla
lat tizennegyedik füzete, mely Stefánia trónörökös-
nétől Bhodus leírását fogja tartalmazni. 

A trónörökösné mindenekelőtt azt a szingazdag lát- ! 
képet rajzolja, melyet a rhodusi kikötő a hajón köze
ledőknek nyújt. Azután leirja a kikötőt és a várost szűk 
utczáival, melyben minden lépten-nyomon ajohan-
nite-lovagok letűnt fénykorának emlékeire bukkan az 
idegen. Leirja a johannita-váracsot, mely most lak
tanyául szolgál, a mecseteket, melyek egykor a johan 
niták templomai voltak, a bazárokat, melyek már 
egészen keleties színezetűek, s végül elmondja a 
trónörökösné, hogy a város megtekintése után a ; 

Lloyd épületébe mentek, a hol megszemlélték a 
rhodusi hírneves fayence-edényeket. A trónörökösné 
megragadta az alkalmat, hogy saját gyűjteménye 
számára négy felette ritka ősrégi tálat megvásárol
jon. Márczius 12. déli ti?enkét órakor hagyták el a 
rhodusi kikötőt. 

Az Andrássy-emlék. A kormány az Andrássynak 
állítandó emlékre vonatkozó törvényjavaslatban nem 
érinti, hogy milyen lesz az emlék. A képviselőház 
pénügyi bizottságában erre vonatkozólag Kérdéseket 
intéztek Tisza miniszterelnökhöz. 

A miniszterelnök azt válaszolta, hogy a törvény- ; 

javaslatot közvetlenül a gyászeset után terjesztette 
be a kormány s bizonyára csak természetesnek fog
ják találni, hogy még nem foglalkozhatott a kivitel 
módozataival. A törvényjavaslatban voltaképen csak 
felhatalmazápt kér; a végrehajtás előtt mindenesetre 
meg fogja hallgatni az illetékes többi tényezőket is, 
nevezetesen a fővárost. Egyik bizottsági tag felem-
líté, mennyire kívánatos lenne, ha oly helylyel bír
nánk, hol nagyjaink emlékét együtt állíthatnék föl. 
Tisza miniszterelnök megjegyzé, hogy ha nekünk is 
lenne Westminsterünk, mint Angliának, bizonyára 
ott helyeznők el az Andrássy-emléket is, do ennek 
nem létében a főváros valamely alkalmas pontján 
lesz az emlék felállítandó. A miniszterelnök további 
nyilatkozataiból kitetszett, hogy a kormány az And-
rássy-emléket szoborműnek tervezi s a végrehajtás fel
ügyelését és vezetését országos bizottságra szándé
kozik ruházni, olyan formán, mint a Deák-szobor fel
állításánál történt. 

Barabás Miklós, a veterán festő, ki annyi régi 
jelesünk arczképét örökítette meg, febr. 23-ikán 
ünnepelte családi körben születésének nyolczvana-
dik évfordulóját. Az agg művészt, ki nagy kora da
czára bámulatos testi és szellemi rugékonysággal 
bir s kinek gyakorlott keze most is biztossággal ve
zeti az ecsetet, ez alkalomból számosan üdvözölték. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napok alatt : ACKERMANN 

M. IGNÁCZ, aranymisés pap, a szervita-rend szeni
orja, volt provincziálisa és örökös tanácsosa, ki egy 
negyed századon át kormányozta volt Ausztria-Ma
gyarországon a szervita rendet, a főváros katholikus 
köreiben nagy népszerűségnek örvendett s halála 
széles körökben mély részvétet keltett, 82 éves korá
ban, Budapesten. — SZILASSY JÁNOS, volt országgyű
lési képviselő, Pestmegye egykori főszolgabírója, 69 
éves, Gömörön. — Dr. HINTZ GYÖRGY, Kolozsvár 
város egyik köztiszteletben álló polgára, egyetemi 
magántanár, a ki a gyógyszerészeti tudománynak 
lelkes mivelője volt, s a közügyekben élénk részt 
vett, 50 éves korában. — KOZSEHÜBA JÁNOS, PO-
zsonyvárosnak harmincz év óta főkapitánya, 68 éves. 
—• LÁSZLÓ BÉLA, nyűg, honvédezredes, ki a szeren
csétlen Miksa császárt is elkísérte Mexikóba, s on
nan visszatérve, folytatta ismét katonai pályáját, 
57 éves, Budapesten ; ugyanitt KOLACSKOVSZKY SZI
LÁRD, az V. kerületi állami főreáliskola tanára, 35 
éves ; EEVICZKY ISTVÁN, 23 éves ; WAGHSMANN KÁ
ROLY, a «Zwack és társa» likörgyár irodafőnöke, 
29 éves. — GEORGIEVICH PÁL, Tolnamegye bizottsági 
tagja, gr. Pejacsevich L. jószágkormányzója, ki 
büszkén emlegette, hogy 1832-ben ő tette le először 
magyar nyelven az ügyvédi vizsgát, 77 éves, Zom-
bán. — SOMOGYI JÁNOS, szolgabíró, 40 éves, Bába-
Hidvégen. — WARGA ENDRE, Zilah város v olt pol
gármestere, ref. kollégiumi felügyelő, régi honvéd 
huszárfőhadnagy, 72 éves. — TÓTH LAJOS, ügyvéd, 
a zalamegyei törvényhatósági bizottság tagja, a 
nagy-kanizsai takatékpénztár igazgatósági elnöke, 
életének 74. évében. — PÁVEL JÁNOS, szamosujvári 
egyházmegyei papnövendék, Pável Mihály gör. kath. 
püspök unokaöcscse Szlatinán, élete 20. évében. 
GAÁL IMRE, nagykereki ref. lelkész, kiérdemült espe
res, 1848—4.9-diki tábori pap, életének 75-ik évében. 
— CZAPKA LAJOS, 37-ik gyalogezredbeli tiszt, Nagy-
Váradon. — Dr. WISSIÁK ANTAL, Háromszék-vár
megye kiérdemült főorvosa. — ÁGOSTON GÉZA, pap
jelölt, szép reményű képzett fiatal ember, Sepsi
szentgyörgyön. — FARKAS MISKA, győri czigány-
pnmás, kinek bandája sokfelé megfordult az ország
ban, főkép Balaton-Füreden, és sok zenedarabot is 
szerzett, 61 éves korában, Győrben. — BALLÁSÁKOS, 
m. kir. erdőigazgatósági faraktár-tiszt, 26 éves, Besz-
terczebányán. — Szüzs ANTAL, törökszentmiklósi 
vaskereskedő, városi képviselő, tűzoltó főparancs
nok. — GŐTZ FERENCZ, Keszthely város közpénztá
rosa, 73 éves. — MEZEY IGNÁCZ, honvédfőhadnagy, 
Hódmezei-Vásárhelyen, 44 éves. — TÁBORI JENŐ, 
Tábori Eóbertnek, a «Délmagyarországi Közlöny» 
szerkesztőjének 7 éves fiacskája, Temesvártt. — Er-
dősi BAIERSDORP ADOLF, a Baiersdorf és Biach ezég 
főnöke, Bécsben. 

Özv; FRIVALDSZKY IMRÉNÉ, született Scheffer Anna, 
az 1870-ben elhunyt ismert természetrajzi Írónak 
és volt múzeumi segédőrnek özvegye, Jobbágyin 
élete 8/-ik évében. — Özv. báró MAJTHÉNYI IST-
VÁNNÉ, szül. Mérey Emilia, 62 éves, a somogymegyei 
Bárdon. — PATAKY JÓZSEFNÉ, szül. Gracza Katalin 
eletének 78-ik évében, Kolozsváron. — Özv KON 
SÁNDORNÉ, szül. Keményffy Karolina, postamesternő 
Sz. Monostoron. — Ozv. EUDNYÁNSZKY IVÁNNÉ bá
róné, szül. Dőry Anna, Pakson. - GYÖRFFY JÁNOSNÉ 
szül. Guqth Ida ügyvéd neje, 48 éves, Nagy-Kani
zsán. — Ozv. FIÓK SÁNDORNÉ, szül. Szabó Juliánná 
7o eves Debreczenben. — Ozv. KACSKOVICS IGNÁCZNÉ 
szül. Nettich Jozefa, 60 éves, Bogáton — HEDRY 
JOZEFA, Hedry Bódog sirokai plébános nővére életé
nek 59-ik évében Sirokán. - Özv. POLLATSEK IG
NÁCZNÉ, szül. Oblat Johanna, Budapesten. 

SZEKKESZTÖI MONDANIVALÓ. 
E g y h á z a s s á g r a . A z . . . i Tartuff. «Ilynemű 

költeményeket» semmi «feltétel* mellett sem vagyunk 
hajlandók közölni. 

I m á m . Az érzés őszinteségét a versből is kiérezzük 
de több buzgósággal, mint költői erővel van megírva. 
Az is lényeges hibája, hogy a íi strófás s összesen 48 
sorból álló költemény egyetlen körmondatból áll. 

N e m k ö z ö l h e t ő k : Oaudeamtm igitur. (Nem tud
juk, eredeti-e vagy fordítás valamelyik latin költőből, 
de sem így, sem úpy nem válik be ; igen középszerű 
munka.) — Korai tavasz. — Apró vernek. (A nehánv 
kis vers epigraimnai éllel akar végződni, de a két eí-
sőben elmés fordulat helyett csak erőltetett és ízetlen 
elménczkedést találunk, a harmadikban pedig egy 
egyszerű s nem is új gondolatot logikátlanul össze
kuszálva s az értelmetlenségig elrontva.)— A dal. (Len
dületesen van irva, de a költemény alapeszméje zava
ros.) — Lenyyeltó, Mi erdő. (Nem emelkedik a közép
szerűségen felől.) — Ránéztem. (Van egy pár csinos 
strófa benne, de a gondolat nagyon is elcsépelt.) 
'Furcsa*. Hallattad a csermelyt. Az ősök laka előtt. 
(Kezdetnek biztatók, de a nyilvánosság számára nem 
elég érettek.) 

K É P T A L Á N Y . 

£Ö}^ 

A «Vasárnapi Újság. 7-ik számában közölt képta
lány megfejtése: A bú, ha jő, nem jő mint egyes őr
szem, egész dandár beront. 

SAKKJÁTÉK. 
1590. szánra feladvány. Ehrenstein M.-tól. 

A müncheni feladvány-tornán második dijat nyert. 

_ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ SÖTÉT. 

&l 

K d e f 
VILÁGOS. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1584. számú feladvány megfejtése. 
Juchly J.-tőI. 

Megfejtés. 
Világot. Sötét. Vüágos. a. Sötét. 

I- X^~a^ — b 3 _ b 2 <a> l- — — — Kf5-g6 : (b 
o í ^ - ^ -V fc s z- 2" Hd7-f8f_._ Kg6-f5 
3. Pd5—e4—e6 mat. 3. Fd5—eB mat. 

*• e 
Í v " . -A, — ^ - B 6 : («) 1- — — — Fh5-g4 
l- ™ - d í — *• s z- 2. F d 5 - e 4 t — Kf5-e6 
3. Vd4-e4 mat. 3. Hd7—f8 mat. 
Helyesen fej tet ték m e g : Budapesten: K. J és F H — 
™ d o r £ 8. - Kovács J. - Babocsay Béla. - Tarnóczon: 
Németh Péter. — A nagykőrösi polgári kör sakk-kedvelői. — 

Nagykőrösön: M. — A pesti sakk-kör. 

HETI-NAPTAB, márczius ho. 
Nap Katíiolikus és protestáns Görög-Orosz Izraelita 

V, 
H. 

4K. 
58. 
6C. 
7P. 
8.S. 

E2 Reminise 
JKnnignnda cs 
Kázmér hy. 
Özséb. vt. 
jKoléta sz. 
'Jez. gy. eml. 
llstenes Ján. hv. 

E Szimplicz 
Gnnda 
Kázmér 
Jenő 
Frigyes 
Feliczitás 
Filemon 

18 6 Böjt 1. r. 
19 Arkip 
20 Leo pk. 
21 Timót 
22 Jenői sz. yt. 
23Polikárp 
24 Ján. fej. m. 

HeldTálUaUai. ® Holdtölte 6-án 8 óra 4 pk. este. 

10 
11 
12 
13Esztb. 
14 Pnrim 
15 Sch.P. 
16S.LT. 

Felelős szerkesztő : Vagy Miklós. 
(I" egyetem-tér 6. szám.) 

Sehwarze Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.65 
p. Méter — glatt und gemustert (ca. 180 versch. 
t -A' T J Í 8 ^ ! ' « b e n - u- 8t«ckweise porto- u. zoll-
Z%£lFSDépÖ' *?' H ? " " * " " * (K. u. K. Hoflief.) 
Anxieh. Mnster nmgehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 
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Alapíttatott 1857-ben. 

Steinschneider Jakab 
I. cs. és kir. szab. ágynemű-gyáros, 

ó es. és kir. fensége Klotild főherczegnő' nd,. szállítója, 
számos kitüntetések és szabadalmak tulajdonosa, 

B U D A P E S T , 
Király-utcza 79, saját házában, 
bátorkodik a tisztelt közönség figyelmébe aján
lani dúsan felszerelt raktárát az agynemű szak
mába vágó összes czikkekben, mint közönséges, 
linóm és legfinomabb paplanok, ágybetétek, 
lószőr és tengerfű matráczok, szalmazsákok, 
pokróczok és takarók, tollak és pelyhek vas-
butorok, továbbá szőnyegek és függönyök, 
nemkülönben diván- és asztaltakarók, stb. 

A kitűnő hírben álló 

WELDLER ÉS BUDIÉ 
fehérnemű és kelengye-gyár budapesti raktára. 

Minden fajtájú íehérneműek, különösen pedig 
teljes kiliázasitási felszerelések a legmérsó-
keltebb árakon. WF" Rajzok és árjegyzékek 

bérmentve és Ingyen. ~~99L 

Kwizda koszvényfolyadékja 
évek óta kipróbált háziszer 

csúz, köszvény és idegbajok ellen. 
Valódilag csak az itt mellékelt védjegy-

>> gyei. — Kapható Ausztria-Magyarország 
minden gyógyszertárában. 

C3" Föleiét Magyarország részére: Buda
pesten Török József gyógyszertárában. 

Egy üveggel 1 frt o. é. 
C f Naponkinti postai szétküldés a fő-letét által. 

K W I Z D A F E R E N C Z JÁNOS, 
osztrák cs. kir. és román kir. udv. szállító kerületi 

gyógyszertára Korneuburgban, Bécs mellett . 

Díszműáru és divatczikk üzletnyitás! 
Van szerencsém a m. t. közönséget értesíteni, miszerint 

Budapesten, hatvani utcza 18, 
gazdagon felszerelt és nagy választékú 

díszműáru és divatczikk üzletet 
nyitottam. A külföld legnagyobb és legkiválóbb gyáraival 
való összeköttetéseim azon kellemes alkalomba juttattak, 
hogy mindig a legújabb és legszebb diszmű- és divatezikke-
ket a legjutányosabban szolgáltat Hatom ki tisztelt vevőim
nek, miért is kegyes pártfogást és számos látogatást kérek. 

Mély tisztelettel Keleti Béla. 

Legjobb és Legbirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ '̂ P^T • i m J ^"^ KilinUgn Riispor 
^ f ' » A . • A ^ ^ lltMUTTAL VEGYÍTVE 

\ j V * C H . FAY, ILLATSZERÉSZ, 
^ PARIS — 9 rut de la Paix, 9 PARIS. 

Ü d ü l ő k n e k erősítőül; vérszegénység, sápkór, 
ideges gyomorbajok gyógyítására, továbbá gyenge 
nők és gyermekek erősítésére kitűnő gyógyszer a 

KRIEGNER-féle 

T O K A J I C H I N A - V A S B O R 
mely belügyminiszteri engedélylyel láttatott el. 

Egy üveg ára 3 frt, fél üvegé 1 frt 6 0 kr. Csak 
akkor valódi, ha az üveg névaláírásomat viseli. 

^ 
fogszakgatások 
ható külső szer a 

Csúz, köszvény, fej- , fül- és 
ellen meglepő gyorsan és biztosan 

14121 R E P A R A T O R . 
melynek üvege 1 frt, i üvege 5 0 krért minden gyógy
szert, kapható. Néhány, de csupa silány utánzat rontja 
készítményem jó hírnevét, miért is csak azt tessék elfo
gadni, mely nevemet viseli. Ily utánzatok szives beje
lentése a beteg emberiség érdekében köszönettel vétetik. 

Kriegner György gyógyszert, a Magyar koronához, Budapest, Calvin-tér. 
» - : ^ j 

A legjobb arczporok 

Leichner 4051 

zsirpora 
Leichner hermelinpora. 

E jeles gyártmányok a legmagasabb körökben s a leg
első művésznőktől előszeretettel használtatnak; az arcz-
nak fiatalosan szép viruló külsőt adnak. — Kaphatók 
a gyárban : Ber l in , Schti tzenstrasse 3 1 , valamint 
minden illatszerésznél. Valódilag csak ?árt szelenczék-
ben, melyeknek fenekére czég és védjegy van belevésve. 

L. Leichner, Berlin 
Parfümerie-Chemiker, k. k. Hoftheater-Lieferant. 

vonós 
népczitera 

szabadalmazott . 
Ezen legújabb hangszeren a hozzáadott utasítás 

szerint, bárki azonnal megtanulhat, éa legott a leg
szebb zenedarabokat eljátszbatja. Ajánlható tehát 
mindazoknak, kik csekély összegért élvezetes órá
kat kivannak maguknak szerezni. 

A vonós népczitera ára vonóval és utasítással 
együtt 2 frt. Utánvétel mellett a csomagolási költ
séggel együtt 2 frt 10 kr. 

2 frt 3 3 krnak előleges beküldése ellenében a 
hangszer bárhova bérmentve megküldetik. 

Minden egyéb hangszerekről és hangszer-kellé
kekről szóló kimerítő képes ár jegyzék kívánatra | 
ingyen és bérmentve megküldetik. 

H a r m o n i k á r ó l szóló képes árjegyzék külön ki
adásban. Mindennemű hangsze rek j av í t ása szak
szerű pontossággal elvégeztetik. Használt hangsze

rek cserébe is elfogadtatnak. 

Sternberg Ármin hangszerkészitési ipartelep | 
Budapest, Kerepesi u t 36 . sz. a. 

H Y G E A 
HAJ-BALZSAM 

Kitűnő hajfentartó. E hason
líthatatlan készítmény erősíti, 
szépíti és tisztítja a hajat; öas 
hajnak fiatal színét és szép
ségét visszaadja. Nem kajfestő 
sser — hanem hatása a haj -
gyökérre irányul. Orvosi tekin
télyektől megvizsgálva és ajánlva. 

1 palaczkkal frt 2.50. — Kísérleti üveg frt 1.50. 
Kizárólag D i m i t r i j e v i c S . gyógyszerésznél, 

A rucában (Franyova), B á n á t . 
D#~ Kimerítő leírások és használati utasítások kívá

natra ingyen és bérmentve. ~9n 4140 

PÍJI IP!/ falú Vasöntöde és Gépgyár 
U n U u l V l U I C RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN. 

Gyár és irodák: Városi iroda és raktár: 
VI., külső váczi-ut 1696/99. sz. | VI., Podmaniczky - utcza 14. sz. 

Ajánlja kitűnő és szilárd szerkezetű, számos első dijakkal kitüntetett: 

SCHLICK-íéle szab. 2 és 3 v a s ú e k é i t 
és szabadalm. mélyítő ekéit, 
mélyítő ekéit önvezetékkel, eredeti St'hliek és Vidatsféle 

egyvasu ekéit, 
talajmivtlő eszközeit, boronáit és rögtörő hengereit 
a l a C l á L S " sortotokéit. Schlick-féle szab. 

Szórvavető gépek, több vasú ekékre 
alkalmazható tengeri- és répa-ültető 
készülékek. Készletben vannak továbbá: 
gőz- és járgánycséplő készületek, gabona-
tisztitó rosták (Baker és Vidats rendszer), 
takarmánykészitő gépek, tengeri morzsolok 
és darálók, őrlőmalmok és olaj malom be
rendezések. — Eredeti amerikai kéve
kötő és marokrakó arató gépek és 

fűkaszáló gépek. 
Legjutányosabb árak . 

Előnyös fizetési feltételek. Árjegyzékek kívánatra ingyensbénnentve 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten egyetem-u. 4. megjelent és kapható : 

SCHILLER KÖLTEMÉNYEI. 
Fordították 

SZÁSZ KAKOLY, VAEGHA GYULA, VÁEÓ FERENCZ. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. 

Ára fiizve 1 frt HO kr., vásson ba kötve 2 frt. 
TARTALOM Előszó. — / . Dalok, énekek: Amália. — A virágok. — A tavaszhoz. — 

Minnához. — A szerelem diadala. (Hymnus.) — Az örömhöz. — Küzdés. — Lemon
dás. — Görögország istenei. — A találkozás. — Emmához. — A titok. — A vára
kozó. — Vágy. — A vándor. — Az ideálok. — A pillanat kegye. — Dalok. (.Teli 
Vilmos, drámából.) — Dithyramb. — Hegyi dal. — Pums-dal. — Lovasok dala. — 
Az ének hatalma. — Az új évszázad kezdetén. — LT. Balladák, románezok: Hektor 
baosúja. — A gyermekgyilkos anya. — W'ürtembergi Eberhard gróf. (Csatadal.) — 
A lányka panasza. — Ifjú a pataknál. — A havasi vadász. — Nadovesszi halotti dal. — 
A diadal-ünnep. — téres panasza. — Az eleusisi ünnep. — Polykrates gyűrűje. — 
Ibykns darai . — Héro és Leander. — Kassandra. — A kezesség. — A búvár. — 
Toggenburg lovag. — Harez a sárkánynyal. — A vashámorba menetel. — Habsburg 
grófja. — A keztyű. — A föld felosztása. — A jövevény. — III. Vegyes költemények: 
Kousseau. — Alvilági csoportozat. — Szerencse és bölcseség. — Áz est. — A vüág 
négy korszaka. — Barátaimhoz. — A szaiszi fátyolos kép. — Az eszmény és az élet. — 
Parabolák és talányok. — A séta. — A harang. — A nők méltósága. — A remény. — 
A német múzsa. — Az antikok Párizsban. — A magvető. — Kommbus. — Zeusz 
Herákleszhez. — Az Iliász. — Odüazensz. — Zenith és nadír. — Kiút az életből. — 
Pompeji és Herkulánum. — A johanniták. — Az antik szobor az éjszaki vándor
hoz. — Az ókor dalnokai. — Gyászdal. — A játszó gyermek. — A tánez. — A sze
rencse. — A hit szavai. — A balhit szavai. — Konfuczius mondásai. — Világ és 
meleg. — Terjedelem és mélység. — Bemény én teljesülés. — Indokok. — Az epikai 
hexameter. — A distichon. — A nyolezsoros stanza. — A róka és a daru. — 
Bölcseség és eszély. — A ritka összeköttetés. — Hívatlanok. — Egynek. — Kî  
Méltóság. — Empirikus. — Majestas populi. — A mai nemzedék. — Halhatatlan-
Genialitás. — Ellenszenvem. — Saját eszmény. — A metaphysíkus. — Pegasus járom
ban. — Az élet színjátéka. — Teli Vilmos. — A dalnok búcsúja. — Jegyzetek. 
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MAUTHNER ÓDON 
Ő császári és kir. fensége József főherczeg udv. száll ítója 

MAGKERESKEDÉSE, 
Budapest, Koronaherczeg-utcza 18. sz. a. 
Főárjegyzékemet kívánatra készséggel 

ingyen és bérmentve küldöm meg. 

V É R 
szegényeknek, sápkorósoknak. 
az idegesség, álmatlanság 
lankadtság és étvagytalansS 
ellen, csemegének mondható 
czukorka a v a s a s pepton 
c o n s e r v , mely tartalmára, 
hatásra, erőre felülmúl minden 
eddig ismert gyógyszert. Na
ponta 2 drb veendő, ára ew 
doboz 20 conserv 90 kr. Meg. 
rendelhető minden gyógyszer. 

tárban és a feltalálónál 
Hazs l iuszky Karolj 

gyógyszerész. 
Budapest, VIII. Sándortér 8. 
A Franklin-Társulat kiadásában Buda 

pesten megjelent és kapható 

MAGYAR 
KERTÉSZKÖNYV 

A belterjes 
(intensiv) kertgazdászat foglalatja 

Útmutató kalauz 

a konybakertészet, gyümölcsészet. 
magtermelés, magnemesítés, hono
sítás és virágos kert baszonnali 

mivelésére. 

A ker téraet mind. rendű agyba-
rátainak, legkivált pedig kis-
földbirtokosok használatira. 

Irta 

F a r k a s Mihály. 
(Számos a szöveg közzé nyo

mott metszetekkel.) 

Ára fűzve 2 frt o. é. 

Pserhofer J.-féle 
gyógyszertár Bécsben, 

Singerstrasse 15.„Zum goldenen Reichsapfel". 
Vértisztitó labdacsok ezelőtt e g y e t e m e s l a b d a c s o k neve a la t t ; ez 

utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan igen sok oly betegség léte
zik, melyben e labdacsok csodás hatásukat fényesen bebizonyították. 

Évtizedek óta ezen labdacsok általában igen el vannak terjedve, számtalan orvos 
rendeli azokat, s alig akad család, melyben kitűnő háziszerből ne volna egy kis készlet. 

1 d o b o z 1 5 l a b d a c s c s a l 2 1 k r . , 1 t e k e r c s 6 d o b o z z a l 1 í r t 5 ki*., 
bénnentetlen utánvét melletti megküldéssel 1 f r t Í O k r . 

A pénz előleges beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs 
labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 
5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.) 

Kéretik határozottan Pserhofer J.-féle vértisztitó labdacsokat 
k é r n i s a r r a ügye ln i , h o g y a d o b o z o k t e t e j é n l e v ő f e l í r á s m i n d e n d o b o z o n 
a h a s z n á l a t i u t a s í t á s b a n l á t h a t ó P s e r h o f e r J . n é v a l á í r á s s a l e l l e g y e n 
l á t g a és p e d i g 0#~ v e r e s " • > n y o m á s b a n . 

PüO 'V h ' l lTV 'HII I > S E R H O F E R J—tói. 1 tégely 40 kr., bérmentes megküldéssel 

Keskeuy utifű-nedv, 
hurut, rekedtség, görcsköhögés stb. ellen. 1 palaczk 50 kr. 

Amerikai koszvéay-kenőcs, , 
Golyva 1 üvegcse 40 kr., bérmentes megküldéssel 65 kr. 

megromlott gyomor, rossz emésztés 
ellen. Egy üvegcse i2 kr. 

írt 20 kr. 

Por lábizzadás ellen. ffk,doboz ára 50 kr"bérmentes megkiildé8 mellett 

I balzsam, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Élet-essenczia (prágai cseppek), ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Angol csoda-balzsam, 

1 üveggel 50 kr., egy kis üveggel 12 kr. Fiaker-por, 
köhögés stb. ellen, 1 dobozzal 35 kr., bérmentes megküldéssel 50 kr. 

Tannochinin-hajkenőcs, f S Z Í X . J"tóli a legiobb ha]niívesztö szer 
V ( r v a i a n i A C t a n o d STEUDEL tanártól, sebek, daganatok stb. ellen jónak bizonyult 
L g y " l " I I l " k S l l l | u l N Z . háziszer. Egy tégely 50 kr., bérmentes megküldéssel 75 kr. 
I< O'l litlillliiV í J O v t f t Á öÁ BULLBICH A. W.-tól. Kitűnő háziszer megzavart emész-
£ij5 I v l r l l l r o l lo / j l UH M/a tés minden következményei ellen. Egy csomag ára 1 frt. 
Az itt felsorolt készítményeken kivül valamennyi az ausztriai lapokban hirdetett 
bel- és külföldi gyógyászati különlegesség készletben tartatik, s minden esetleg rak

táron nem levő czikk kívánatra pontosan s legjutányosabban beszereztetik. 
Btf P o s t a i k ü l d e m é n y e k az összeg beküldése, nagyobb megrendeléseknél után

vétel mellett is, a leggyorsabban eszközöltetnek. 
WF" A p é n z e l ő l e g e s ( b e k ü l d é s e m e l l e t t ( l e g c z é l s z e r ü b b e n p o s t a u t a l 

v á n y m e l l e t t ) , a v i t e l d í j s o k k a l k e v e s e b b e k e r ü l , m i n t a z u t á n v é t e l 
m e l l e t t v a l ó k ü l d é s n é l . 

A legtöbb e lősorol t special i tás kapható Budapesten, 
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, k irá ly-ntcza 12. sz. 

'AKINEM TUDJA, 
I hogy a sok hirdetett gyógyszer közöl 
' melyik felelne meg leginkább betegségé

n e k , az kérje azonnal levelező-lapon Richter^ 
^kiadóintézetétől Lipcsében, a képekkel ellátotti 
„A Betegbarát" czímü könyvecskét. A hozzá] 

[nyomtatott hálairatok bizonyítják, hogy a inű-
^vecskében foglalt jó tanácsok követése által, nemj 
^csak ezren-meg-ezren elkerülték a haszontalan^ 

^pénzkiadást, hanem még a vágyva-vágyott^ 
^gyógyulást is hamar megtalálták. A„ 

Jrönyv ingyen küldetik meg. . 

Oktatás a gyümölcs-
eperfatenyésztésbeo. 

Útmutatás 

a nép és népokt. intézetek számára. 
Irta 

Gönczy P á l . 

Második bővített kiadás. 

ára film 30 kralnár. 

A Franklin Társulat kiadásában Budapesten megjelents minden könyvárusnál kapható 

A NÉPHUMOR 
A MAGYAK IKODALOMBAN. 

irta I M R E SÁNDOR. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. 

Ára fűzve 1 frt, vászonba kötve 1 frt 40 kr. 

J Ó K A I MÓR. 

A M A Q Y A R N E M Z E T T Ö R T É N E T E . 
BEGÉNYES BAJZOKBAN. H a r m a d i k (befejező) k ö t e t . 

Ára fűzve 2 frt, vászonkölésben 3 frt. 
Elíbb megjelent: I kötet ára fűzve 2 frt, vászonkötésben 3 frt. 

i i . « « « a « « 3 » 

A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVLAPJAI. 
Uj folyam. Huszonharmadik kötet. 1888—89. 

Á r a k e m é n y kö t é sben 1 f r t 5 0 kr . 
TARTALOM: Hivatalos közlemények. — Irodalmi munkálatok. — Bayer 

József. Shaksperei nyomok i rodalmunkban és a magyar színészet műsorán 
17'.>0—1837 (Székfoglaló). — Kecskeméti Lipót . A paradicsom a középkori 
zsidó költészetben. — Radó Antal. Ginevra Ariosto Őrjöngő Lórántjából. — 
Stnrm Albert. Ring Mihály emlékezete. — Horvá th Boldizsár. Költemények. 
(Székfoglaló). — Gróf Szécsen Antal . Rafael. — Szász Károly. Sweiczi út 
(költemény). — Vadnay Károly. Emlékezés Sárosy Gyulára. — Ábrányi 

Emil . A hajnal ellen (költemény). 

Franklin-Társulat nvomdáia. (BndaDest. Esvetem-ntc7íi 

10 SZÁM. 1890. BUDAPEST, MÁRCZIUS 9. XXXVII. ÉVFOLYAM. 
Slöfiteteti feltettUk : VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK egjütt: / fél ívre _ 6 • 
Csnpán a VASÁRNAPI UJSÁO 

egész évre 8 frt 
1 félévre _ 4 • 

Csnpin a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
| egész évre 6 frt 
(félévre _ 3 « 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

K O R N I S KÁROLY. 
— Magyar emigráns Braziliában. — 

H
USZONHAT év mult el azóta, hogy odazárták 

merészröptü lelke porhüvelyét a kopor
sóba. A gyoroki temetőben ásták meg a 

sírt, mely befogadta. Az a föld, melyért egy egész 
életen át küzdött, nem nyújtott neki egyebet — 
egy sirhalomnál. Eltemették s azután elfeledték. 
Neve idegen maradt hazájában, alig egynehányra 
megy azok száma, a kik életét ismer
ték, munkálkodását méltányolták. 

Ha még vannak olyanok, a kik a 
harminczas évek elején az aradi gim
náziumban nyerték kiképeztetésöket, 
azok talán emlékezni fognak egy gyön
géd alkotású, halavány fiúra, ki min
den osztályban első eminens volt, s a 
kinek már akkor fényes jövőt jósoltak 
tanárai. Ez a jeles tanuló, kinek fé
nyes tehetségei mellé vas szorgalom 
és szívós kitartás is járult, Tótváradi 
Komis Károly volt. 

Bevégezvén Aradon a gimnázium 
hat osztályát, Szegedre ment, hol ki
tűnő sikerrel fejezte be tanulmányait, 
megtanulván e mellett a hazai és majd
nem minden európai nyelvet. 

A bölcseleti és jogi tanfolyamot rész
ben Pesten, részben Pozsonyban vé
gezte. IdőközbenTőke-Terebesen a gróf 
Andrássy-családnál nevelősködött. Ké
sőbb Simon Flóris ügyvédi irodájába 
lépett Pesten s itt is tett ügyvédi vizs
gálatot. Az ügyvédi diplomát elnyer
vén, a budapesti váltótörvényszéknél 
nyert alkalmazást, honnan 1848 ápril 
havában báró Eötvös József kultusz
miniszter a pesti egyetemre hivta meg 
helyettes tanári minőségben. Mint 
ilyen a büntető jogtant adta elő, s még 
az évben — alig 24 éves korában — 
rendes tanárrá neveztetett ki. Magya
rázatait: "Értekezések a büntetőjog köréből* 
czim alatt sajtó utján is közölni óhajtotta. E műből 
azonban csak az első és második iv készült el, a 
melyet báró Eötvös nagy tetszéssel fogadott, 
befejezést azonban nem nyerhetett, mert a közbe
jött viharos napok őt is elragadták a tanulmá
nyok köréből a harcztérre, a hol akkor két fivére, 
Pál ós József, egyik mint katona, a másik mint 
tábori lelkész működött. 

A szabadságharczban az alvidékre küldték, 

mint kormánybiztost; 1849. június 19-én pedig 
közvádlónak nevezték ki az országos rögtön-itélő 
bírósághoz, mig pár nap múlva, június 26-án, 
mint egyetemi tanárt, a pesti első biróságu váltó
törvényszékhez helyezték át. Ez időből egy röp
irata maradt fenn «A szabadságról» czimmel, 
melyet Szegedről az időközben megszűnt «Tisza
vidéki UjságD helyett küldtek az előfizetőknek, 
s a melynek minden sora lángoló hazaszeretet
ről s igazi szabadelvüségről tanúskodik. 

Brazíliai fénykép után rajz. i 

K O R N I S K Á R O L Y . 

Fárasztó, izgatott napok voltak a szabad-
ságharcz napjai; előbb a kétségbeesés küzdelme, 
majd a diadalmas napok mámora s végül a 
«nagyszerű halál.* A világosi gyásznapok után 
Komis Károlyra is kimondották a halálos ítéle
tet, s 1850-ben «in effigie» fel is akasztották, 
mert kézre nem került. Egy időig az Alföldön 
bujdosott, később, mint a Návay-fiuk nevelője, 
Brüsszelbe, majd onnan Londonba menekült az 
üldöztetés elől s igy kerülte el a hóhér kezét. 

Még az ötvenes évek elején az Egyesült Álla
mokba ment. Szomorú idők voltak ezek. A 
gyöngéd testalkotásu embernek, a jogtudósnak, 
napszámosként kellett dolgoznia, hogy kenyerét 
megkereshesse. Előbb valami csatorna-vállalat
nál, majd egy bútorgyárban dolgozott New-
Yorkban, utóbb egy honfitársával: Birányival, 
fényképészeti műtermet nyitott. Ekkor már 
jobbra fordult sorsa, a fényképészet mellett gö
rög és latin leczke órák adásával foglalkozott és 

tudományos búvárkodásokra is maradt 
ideje. Jegyzője lett az 1852-ben a New-
Yorkban alakult első magyar egyesü
letnek s 1853. oki 15-én szerkeszteni 
kezdte a «Magyar Száműzöttek Lap
ját*, melyből azonban csak hat szám 
jelent meg. Czélja volt, hogy a New-
Yorkban és Amerika többi részében 
lakó magyarok közt némi kapcsolatot 
teremtsen, hogy a hazában történtek
ről 8 egymásról kölcsönösen értesül
hessenek, főkép pedig nyelvük és nem
zetük szeretetében állhatatosak ma
radjanak. Komis erejét azonban a sok 
küzdelem, a folytonos tanulás és mun
ka aláásták. Távol hazájától, elszakítva 
nejétől, kicsiny gyermekeitől, édes any
jától és testvéreitől, idegen földön nem 
talált nyugalmat; valami kínzó vágy 
gyötörte s üldözte tovább, tovább.. . 

1854. nyarán bucsut vett az Egye
sült-Államoktól, elindult délre s Bra
ziliában, Bio de Janeiróban telepedett 
le. Birányi is követte vándor útjában s 
itt ismét fényképészettel foglalkoztak, 
mely foglalatosság biztosította nekik 
a tisztességes megélhetést. A nyugod
tabb életmód, a tengeri fürdők, a •pa
radicsomi vidék» helyreállították ron
csolt egészségét, s újult erővel fogha

sd GMO. tott tudományos búvárkodásaihoz. 
Jobb napok következnek ezután, a 

munkán és tanuláson kivül utazásra is 
jutott idő, s már 1855. februárban nagyobb uta
zást tett a birodalom belsejében. Leveleiben 
egész elragadtatással irt a természet nagyszerű 
alkotásairól, a melyekben Brazília oly gazdag, 
de mind e nagyszerűségek nem tudták pótolni 
neki a hazát, 8 elborultan írja: 'mentől többet 
látok a világból, mentől messzebb távolodom 
hazámtól, annál jobban érzem az erőt, mely keb
lem arra vonja vissza, a hol a nap először 
mosolyga rám*. 


