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tncal jptus-szájesszeiif zia!! Ei 
(Osztr.-magyar szabad., kitüntetve Parisban, 1878.) 
A legészszerűbb, tartalomdúsabb (78°/i> hatásos 

alkatrész), legelismertebb hygienikns készítmény, a ez j 
ápolására, a rossz szag megszüntetésére, a fogak fentir-
tására s óvszer gyanánt a torokbajok ellen; alkalmazko-

[ ilasi és használati utasítással Med. Dr. Faber C. M., 
bold. Miksa császár Ö felsége udv. orvosától. 1 üvegcsé
vel frt 1.20. — Szétküldési raktár: Bécs, I., Bauern-

I markt 3, és minden bel- és külföldi gyógyszertár
ban és illatszerkereskedésben. 4512 

1891. okt. 178. sz. 1891. oki. 
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tóry Mórtól. 

Egy franczia követség ke le ten . (1728—1741). (II.) — 
Haszár Imrétől. 
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macber H.: Aus dem modernen Ungarn. — sb. — Imre S.: 
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Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 
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Szövegét irták: Bóbik G., Degré A., Irányi D., Lukácsy M., 
Vadnay K., Vendrei (Aschermann) és más egykorúak; to
vábbá : Concha Gy., Márki S., Szana T., Váradi és mások. 
A szöveget ZICHY M. és más művészek 40-nél több eredeti 
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figyelmébe! 
A legújabb és legkitűnőbb a Dr. Baebron-féle arcztisztitó kenőcs 

Különös figyelemre méltó ! 

és börszépitii-szappan, ára nagy tégely 60 kr., kiesi 35 kr., szap
pan 35 kr. Dr. Haebron-féle poadre (hölgypor) fehér, rózsaszínű 
és raehel, ára 1 frt. Kapható Budapesten, Török József gyógyszer

tárában és az ország minden jobbhirü gyógyszertárában. 
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BÚTOR 
i| R É S Z L E T R E . 

11 
Bútorokat, szőnyegeket, függönyöket kaphatnak 
olcsó áron minden állású szolid évi lakók, mint 

hivatalnokok, lelkészek, tisztek, kereskedők 

Budapest, IY., magyar-ntcza 1. sz. I. emelet 
d. e. 8—12 és d. u. 2—6-ig. 4509 
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A hírneves Dr. FORTI-féle Sebtapasz. 
mely oszlató, érlelő s fájdalmat c s i l l ap í tó h itása által biztos és 
gyökeres gyógyulást eszközöl torokgryuladás, bőrkés baruasar 
(Croup, Angina), különféle sérülések, harapás, szúrás, égés vagy forráz?. 
által támadt sebek-, darázs- és mébjlurás, bujasenyves és egyéb konok 
fekélyeknél, zuzódásoknál meglepően jfyors fájdalomcsi l lapi tásaal 
Különösen hatásos idü l t daganatok, genyedések-, makacs kelé
sek- és mindennemű genyedéseknél. mirigydaganatok és görvélyes feké
lyeknél, körömfolyás-, Ujjféreg-, körömméreg-, fagydaganatok- és helv'i 
csúznál sillerrel alkalmaztatik úgynevezett gyermeklábaknál. Tejrekedés-
és a női mel lnek ez által támadt gyuladása- és megkeményedé-
séné l nem e l é s g é ajánlható. Oly sebekre is, melyek a betegágy, 
ban va ló h o s s z a s fekvés áltat gyakran támadni szoktak, n incs ha
tásosabb szer , miután e néha életveszélyes sebek gyógyulása e seb-
tapatz által b iztosan és m e g l e p ő g y o r s a n következik be. 

Hólyagtapasz vagy roustarliszt-borogatások után használva, Dr. Forti 
sebtapasza v a l ó s á g o s e n y h i t ő szer , éppen ugy pióczák használata 
után a vérzésnek rögtöni beszüntetésére és hogy a hosszabb, gyakran 
veszélyes n tóvérzés e lkerül tessék. Ezen sebtapasz touristáknak 
is feltétlenül szüksége, a lábak és eg^éb testrészek kisebbedébe ellen 

Ezen m e g b e c s ü l h e t e t l e n gyógyszer , a melynek jelesséfre 
ké t ség te l enü l a l e g h i t e l e s e b b személyek bizonyítványai 
á l ta l már r é g e l van i s m e r v e , i gazo l ja e l terjedt hírnevét 
r e n d k í v ü l i , még idü l t bajoknál i s m i n d i g c s a l h a t a t l a n u l 
k i p r ó b á l t h a t á s a á l ta l , m i n é l f o g v a a szenvedő e m b e r i s é g 
j a v á r a m é l t á n l eg jobb a j á n l á s t é r i e m e l . 

Ár ik c s o m a g o n k i n t hasznalati utasítással együtt: kisebb 50 kr. 
nagyobb 1 frt. Postán az ár előreküldése vj-gy utánvéttel mellett 10-^ 

20 krral több. Postán csak nagyobb csomagok kül
detnek szét. Valódi minőségben kapható: 

Főraktár: B u d a p e s t e n : Török József i . 
gyógyszertárában, király-utcza 12. és a legtöbb 
itteni fővárost nemkülönben külföldi, valamint 
Magyarország nagyobb városainak gyógyszertá
raiban. — A készitó czime: Fort i László 
Budapest (Buda), I., Várfok-utcza 14. sz. alatt! 

A hírneves Dr. Forti-féle sebtapasz 
különösen hazánkban, de a kolloi
don is félszázad óta ismeretes. A leg
utóbbi időben e kipróbált gyógy-

eiejü sebtapasz mellett, egy ujabb Forti-féle sebtapasz jutott forgalomba, 
mely a Dr. Port i - f é l e eredet i sebtapasznak valószínűleg csak hal
vány utánzása. Ov» intjük t ebá t a nagyérdemű közönséget, hogy a Forti-
féle sebtapasz I | p P f i r t i . f p l P C P h t 9 f l ! l C 9 kérendő, mely nem 
vásárlásánál a 1»» • • " * l l I C I ° afSalagaaá tévesztendő össze a 
Forti K.-féle sebtipaszszal; mely sem színére, sem szagára nézve n.m 
hasonlít az eredetihez. Ez okból a Forti-féle sebtapasz csak akkor fogadható 
el a Dr. Porti-féle s e b t a p a s z gyanánt, ha az a használati utasításon 
a mellékelt alakú 
. védjegygyei» és 
FORTI László 
eredet i kézje 
g y é v e l s azon
kívül a csomag 
külsején dombor 
nyomatú védjegy 
gyei van ellátva. 
Tiszt. Budapest, 
1891, október hó. 
Fort i László . 
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H a z á n k 
l e g t i s z t á b b , l eg 

o l c s ó b b és l e g j o b b szén-
savdns, ágvényes s a v a n y u v i z e , 

"Véghles -Sza latnán, Zólyomm. mindig 
friss töltésben kapható a budapesti főraktárban: 

Erssébet-Jeörut 56. szám alatt, 
továbbá fiiszer üzletekben és vendéglőkben ! 

Telefon összeköttetés. Számos raktár a vidéken. 

A «Franklln-Társnlat» kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

WALLENSTEIN 
HORVÁT KABABELYOSAI 

1623-1626. 
L E V É L T Á R I KUTATÁSOK A L A P J Á N 

Irta 
Dr . BALLAGI ALADÁR. 

Jra fűzve 2 forint. 

I 

DTJKTJY "VICTOE 

VILÁGTÖRTÉNELEM. 
Átdolgozta és Magyarország történetével bővítette 

D r . BALLAGI ALADÁR. 
Ara vászonkötésben 3 frt. 

A «Franklin-Társulata kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

A MAGYAR NYOMDÁSZAT 
TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE. 1472—1877. 

Irta 
Dr . BALLAGI ALADÁR. 

Ara fűzve 1 frt 40 Jer. 

A MAGYAR K I R . TESTŐRSÉG 
TÖRTÉNETE 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL IRODALMI MŰKÖDÉSÉRE. 

Irta 
Dr . BALLAGI ALADÁR. 

Második változatlan kiadás. Ara fűzve £ forint. 

Franldin-Tárenlat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcaa 4. m.) 

4£ 

± 

41. SZÁM. 1891. BUDAPEST, OKTÓBER 11. XXXVIII . ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételeit: VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt j fél évre _ 6 • Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG j *?f.8Z e ™ 
I félévre — 4 

8 frt Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK J egész évre 
I félévre _ 

6 frt 
3 > 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó. 

I. KÁROLY, WÜRTTEMBERGI KIRÁLY. 
1823—1891. 

E HÓ 6-án hunyt el I. Károly, VVürttemberg 
királya, éveken át tartott betegeskedés 
után, életének 68-ik, uralkodásának 27-ik 

évében. Azok közé az uralkodók közé tartozott, 
kiknek nevét nem vésik a történelem lapjaira 
fényes hadi tettek, sem politikai nagy kezdemé
nyezések ; de a kik a maguk uralkodói dicsőségét 
inkább népük boldogításában keresik s beérik 
vele, ha az szeretettel és áldva említi nevüket. 
Württemberg a nagy német birodalom anyagi 
és szellemi műveltségre legkiválóbb országainak 
egyike; iskolái, a népiskolától föl az egyetemig, 
még Németországban is mintaszámba mennek; 
a földmüvelés fejlettsége párat
lan, úgy, hogy az ország egyetlen 
kertnek mondható; ipara, keres
kedése virágzó; a művészetek, 
a tudományok magas fokon ál
lanak, s a württembergi nép jóllé
tének alig van párja egyebütt. 

És ezt a kis Württemberg, 
népének jóravalósága mellett, 
főként I. Vilmos király, I. Ká
roly atyja csaknem félszázadig 
tartó bölcs uralkodásának kö
szönheti, ki országát fölvirágoz-
tatá s kinek fia és utódja, a most 
elhunyt király, örök hálára köte
lezte népét már azzal is, hogy 
nem hanyagolta el atyja örökét, 
hanem minden igyekezetét arra 
fordította, hogy azt gyarapítsa. 

I. Károly király 1823-ban 
márczius 6-dikán Stuttgartban, 
atyjának Paulina württembergi 
herczegnővel, unokahugával, kö
tött harmadik házasságából szü
letett. Születését annál nagyobb 
örömmel üdvözölte az ország, 
mert Vilmos királynak első két 
házasságából nem volt figyer-
meke s így az ö világra jötte föl
mentette az országot a trón
utódlás nehéz kérdésének megol
dásával járó gondoktól. «Egész 
törekvésem oda lesz irányozva, — 
monda Vilmos király a nála ek
kor tisztelgő rendeknek, — hogy 
beleoltsam az újszülöttbe azt a 
szilárdságot és bátorságot, mely 
szükséges ahhoz, hogy az ural

kodó csupán hazája jóllétét tekintse minden cse
lekedete rugójának.* 

A királyfi atyja udvaránál, ennek s anyjának 
felügyelete s egy nevelő és két oktató vezetése 
alatt nyerte első nevelését. Ez utóbbiak kisérték 
el serdülő korában Berlinbe, Angliába és 
Skócziába tett tanulmány utjain, melyekről 
visszatérve a thübingai hires egyetem hallga
tója lett. 

Atyja katonát szeretett volna nevelni belőle, 
de ennek ellentmondott a királyfi sajátos jel
leme, ki már gyermekkorában sem szerette a 
testi gyakorlatokat, de annál inkább rajongott a 
természetért, kedvelte a zenét és más művésze
teket. Magányt kereső, visszavonult természete 
mellett rendkívül jó szivü és ragaszkodó volt s 

I . K Á R O L Y , W Ü R T T E M B E R G K I R Á L Y A . 

e tulajdonával, mely egész életén át elkísérte, 
utóbb gyakran vissza is éltek kegyére érdemetlen 
kalandorok. 

Olaszországi útjában, Szicziliában látta meg 
először Olga nagyherczegnőt, a hatalmas Mik
lós orosz czárnak akkor épen szintén ott utazó 
leányát, kit «kora legszebb herczegnőjének» tar
tottak. Beleszeretett, Szent-Pétervárra ment, 
megkérte kezét s 184G május 13-án oltárhoz 
vezette, így újítván meg azt a rokoni összeköt
tetést, mely a pétervári és stuttgarti udvarok 
között már előbb is fennállt. 

1864 június 25-én halt meg Vilmos király. 
Károly már 41 éves volt, midőn atyja trónját 
elfoglalá. Uralkodását azon kezdte, hogy új erők
kel frisítette föl kormányát, a mire nagy szük

ség is volt a német államok e 
forrongási napjaiban. A schles-
wigholsteini hadjárat után mind 
égetőbbé vált a német birodalmi 
két vezérlő állam, Ausztria és 
Poroszország közti viszony ren
dezése. Ez utóbbi hatalmas nyo
mással dolgozott az általa meg
alkotott és kibővített német 
vámegylet megszüárdításán s 
Württemberg is hozzá csatlako
zott. De midőn a két hatalom 
között kenyértörésre került a do
log, Württemberg, hagyományá
hoz híven, Ausztriához állt s az 
1866-iki háborúban ennek sor
sában osztozott. A württembergi 
hadak augusztus 13-án Tauber-
bischofsheim mellett vívott ütkö
zetben legyőzettek, s Károly ki
rálynak Poroszországgal békét 
kellett kötnie, melynek értelmé
ben vele titkos véd- és daezszö-
vetségre lépett. A királyra ez 
súlyos csapás volt; be kellett 
látnia, hogy a megalakult éj
szaki Bund nemsokára Dél-Né
metországot is magához csatolja. 
És csakugyan katonai dolgokban 
Württemberg elvesztette önállá-
sát s a Varnbüler-kormány min 
den igyekezete mellett sem lehe
tett többé szó külön württem
bergi külpolitikáról sem. Midőn 
aztán 1870-ben, a Francziaor-
szág elleni háború kitörésekor, 
nem maradt egyéb választása, 
mint vagy Poroszországgal kötni 
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össze sorsát, vagy daczolni vele: Károly király 
az előbbit választá s nem vonakodott csapatait 
porosz vezetés alá bocsátani s így a bajor király
hoz hasonlóan, Németország egyesítésére a ha
tározó nagy lépést megtenni. 

A württembergiek vitézül harczoltak a franczia 
csatatereken és Champignynél különösen kitün
tették magukat. Württemberg 1871 január 1-én 
mint szövetségi tag belépett a porosz király alatt 
alakult új német birodalomba, s a király február 
24-én, a császárság kikiáltása után, Versaillesoa 
ment, hogy személyesen is belenyugvását adja 
a dolgok új rendébe, s hogy Paris alatt táborozó 
csapatait meglátogassa. 

Károly király ettől kezdve kizárólag országa 
belügyeire fordította uralkodói gondjait. Terje
delmes vasúthálózatot létesített, mely más köz
lekedési eszközökkel kombináczióban alig remélt 
kifejlésrejutott. Nagyszerű vízlecsapolási müvek
kel az ország jelentékeny részét tette virágzóvá. 
A székváros emelése csakhamar a földmüvelésre 
és iparra is termékenyítőnek bizonyult, s a leg
inkább földmíveléssel és szőlőtermeléssel fog
lalkozó országban föllendült a nagyipar és a 
kereskedés. Tárlatok, kiállítások segítették lábra 
a mű- és kézműipart; a népoktatási reform erős 
kézzel vitetett keresztül, a néptanítók helyzete 
javíttatott s a stuttgarti műegyetem kibővítés és 
jeles erők odaszerződtetése által a legjelentéke
nyebbek egyike lett Németországban. E mellett 
megalakult a külön építészeti ipariskola és 
továbbképző intézet, melyek utján általános 
műveltség és szakismeretek vitettek be oly kö
rökbe, melyek annak előtte meglehetősen el vol
tak rekesztve tőlük. A thübingai egyetem 400 
éves fönnállásának 1877-ben tartott jubileumán 
nagyobb körben is megmutatta, mily magas 
fokán áll a tudományoknak minden fakultása, s 
hogy hallgatói száma évről-évre növekszik. A szék
várost szép, új épületek, különösen közhasznú 
intézetek palotaszerü épületei teszik díszessé, 8 
műemlékekben az előtt szegényes terei szobor
művekkel és építési műtárgyakkal, melyeknek 
nagy részét a király magánpénztárából rendelte 
meg, lőnek megnépesítve, megszerezvén Stutt
gartnak a ónémet Florencz* nevet. S nem sza
bad említetlenül hagyni az emberszeretet és 
könyörületesség intézeteit, melyek alig részesül
nek másutt oly fejedelmi támogatásban, mint 
Württembergben. 

De a kormányzatnak abban a szűk körében 
is, mely Württemberg számára megmaradt, sok 
történt az elhunyt király alatt. A választási tör
vény, az igazságügy, a közigazgatás szabadelvű 
változásokon ment keresztül, s a törvényhozás 
megszünteté azokat a nyűgöket, melyekben a I 
sajtó és az egyesületi jog 1855 óta szenvedett, j 
A felekezetközi türelem elvei minden téren ér- I 
vénybe léptek, s ez országban e tekintetben akkor ; 

is nyugalom honolt, mikor Németország többi 
részét vallási villongások háborgatták. 

Nem csoda, ha a nép szerette királyát. A stutt
garti királyi palota kertjében látható egy szép • 
szobor. «Eberhard im Barte» a neve s egy pász- j 
tor ölében alvó királyt mutat. Ez a szobor hü 
kifejezője annak a viszonynak, melyben Würt- j 
temberg most elhunyt királya, de már az atyja | 
is, népével állt. 

A WÜRTTEMBERGI KIRÁLY ÉS A 
MAGYAR WÜRTTEMBERGHUSZÁROK. 

Közülünk vajmi kevesen tudják, hogy a ma
gyar nemzet a most elhalt I. Károly württem-
bergi királyban egy őszinte, jó és hü barátot 
vesztett. 

Ezen érzelmeit nem puszta szavakban, hanem 
tettekben és oly időben tüntette ki, midőn az 
annyira felmagasztalt rokonszenv, melylyel 

VASÁRNAPI ÜJSAG. 

Európa a magyar ügyet 1849-ben kisérte, úgy 
szólván sehol sem nyilvánult, legkevésbbé pedig 
oly fejedelmi családoknál, melyek összekötteté
seiknél fogva, inkább ellenségeink sorába tar
toztak. 

Az 1848/49-iki szabadságharcz dicső emlékű 
j lovascsapatai közt első helyen a Vilmos würt-

tembergi király nevét viselő 6. számú huszár-
| ezred állott. A «Württembergek» hős tetteiről 
I annak idején úgyszólván minden nagyobb csata 

jelentései hírt adtak és az ezred a világosi gyász
napig vitézül helyt állott. 

A szabadságharcz előtt az ezred Galicziában 
állomásozott és azon csapatok közé tartozott, 

: melyeknek a hazába való visszahivatását V. Fer-
^ dinánd király az alkotmányos élet első heteiben 

elrendelte. 
Meglehet, sőt nagyon valószínű, hogy kéz 

| alatt Bécsből a lembergi hadparancsnoksághoz 
! egészen ellenkező értelmű utasítások küldettek, 

mert báró Hammerstein katonai parancsnok 
J különféle ürügyek alatt az ezrednek Magyar

országba való kivonulását mindaddig hátrál
tatta, míg Jellasics bán betörése a dolgok va
lódi állását ki nem tüntette. 

Az ezred parancsnoka báró Parrot, kéz alatt 
a tisztikar idegen elemeit nyerte meg a bécsi 
urak számára, s így Mészáros Lázár hadügy
miniszter ismételt parancsai figyelmen kívül 
hagyattak. 

Ámde az ezred legénysége, Felső-Magyar
országból Tarnopolon átutazó kereskedők által 
megtudván, hogy a haza veszélyben forog, olyan 
hangulatot mutatott, mely nagyon közel állt az 
engedelmesség megtagadásához. 

Ez ellen a botozást, utóbb pedig három eset
ben a haditörvényszék teljes szigorát, vagyis a 
golyót alkalmazták, minek az lett a vége, hogy 
a határszélekhez közelebb állomásozó századok
ból egyes részek, utóbb osztályok teljes fölsze
relésben, lovaikkal megszökvén, Magyarországba 
jutottak. Midőn aztán a gyakorló térről tisztjei
vel egy egész osztály is eltűnt, Hammerstein 
bárónak Bécsbe tett följelentése nyomán az ez
red többi részei hazaküldettek, mert attól kellett 
tartani, hogy a Galicziában állomásozó olasz 
katonaság hasonló eljárást fog követni. 

Az ezred zömét Répássy Mihály őrnagy ve
zette hazájába, ki utóbb mint tábornok Szege
den, néhány héttel a világosi kapituláczió előtt 
meghalt. 

Fiáth Pompejus az első huszártiszt, ki 
1848-ban Szent-Tamásnál elesett, szintén a 
Württemberg-ezredben szolgált és a nemzet 
ügyéhez pártolt első huszár csapatot is ő vezette 
haza. Az ezredből egy osztály Komáromba, a 
helyőrség soraiba jutott és Klapka hősies kiro
hanását, 1849 augusztus 18-án leginkább a 
Württemberg-huszárok vitték dűlőre. 

A vár feladása után Parrot, akkor már tábor
nok, a huszárság arczéle előtt ellovagolván, arra 
szólította fel a württembergeket, hogy álljanak 
ismét a régi gazda szolgálatába. A felhívásra 
egyetlen egy ember sem mozdult meg a sorok
ban, míg végre Parrot ismételt szavaira, Biró 
Gergely öimester bajtársai nevében alássan meg
köszönte a méltóságos óbester úr jó indulatát, de 
kijelentette, hogy azok után, amik törtérlek,jó 
szívvel a nélkül sem tudnának odaát szolgálni s 
így jobb lesz, hogy ha haza mennek. 

Biró Gergely őrmester mellén még akkor is 
a Vilmos württembergi királytól és ezredtulaj
donostól kapott emlékérmet viselvén, Parrot 
megjegyezte, hogy ő felsége az Inhaber (ezred 
tulajdonos) is szívesen venné a dolgot. Erre sem 
mozdult senki. 

Néhány héttel a komáromi kapituláczió után 
a stuttgarti királyi palota előtt három idegen 
kinézésű ember tört németséggel azt tudakolta 
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az ácsorgó öröktől, hogy hát hol lehetne ő fel
ségével, Vilmos, württembergi királylyal be
szélni. Midőn értésükre adatott, hogy ilyesmi 
nem megy oly könnyen, egy épen a palotából 
kimenő tiszthez fordultak és kérésüket feszes 
katonai tartással újra elmondták. A fiatal tiszt, 
kinek Biró Gergely elmondta baját, Károly 
trónörökös volt. A három huszár még álmában 
sem hitte volna, hogy ök ily megtiszteltetésben 
fognak részesülni. Néhány napig a testőrlakta
nyában tartották őket, azután a trónörökös 
atyja nevében mindhármukat gazdagon meg
ajándékozván, arra intette őket, hogy ne bujdo
koljanak ők külföldön, hol, mint mondák, ka
tonai szolgálatot akartak keresni, hanem men
jenek vissza hazájukba. Nehogy otthon valami 
bajuk legyen, a herczeg megígérte, hogy e rész
ben az ezred tulajdonosa intézkedni fog. 

Biró Gergely és bajtársai a jó tanácsot meg
fogadva, haza is mentek és a jó ezredtulajdonos 
nagylelkűségét mindenütt eldicsérték. 

A 6-ik huszárezred mai napig is Károly 
württembergi király nevét viseli. A most elhalt 
király maga mindig érdeklődött az ezred iránt 
és megkívánta, hogy a mindenkori ezredpa
rancsnok legalább egyszer egy esztendőben őt 
Stuttgartban meglátogassa. Egy ilyen alkalom
mal Kodolitsch Alfonz ezredestől, ki több évig 
volt az ezred parancsnoka azt kérdezte, vájjon 
olyanok-e most is a württembergek, mint a mi
lyenek 1849-ben voltak? . . . 

Egy volt Württemberg-huszár. 

DAL A DALRÓL* 
Részlet egy ilyen czimű hosszabb költeményből. 

Mesék tündére száz, csodás alakban, 
Az vagy te dal! Itt a leányka ajkán 
Most fakadó, bimbózó szerelem ; 
Amott örök bút síró sziveken, 
Az elhaló, legutolsó sóhaj tán. 

Most templomok fölséges boltozatját 
Csapdossa szárnyad, szent zsolozsma-képen, 
Majd munkazajjal váltasz egy tanyát, 
Vagy zörgeted a csárdák ablakát, 
S jársz andalogni, puszták közepében I 

Most kis tilinkó méla hangja vagy csak, 
Sövény-kerítés jázmin bokra mellett. 
S merengve míg hallgat a lány belül: 
Patyolat ágyán könyökére dűl, 
Míg álmodik rajtad csókot, szerelmet 

Majd büszke szózat, harczok viharában, 
Egyszerre zúgva ezrek ajakáról, 
Keményre edzed a kardot, szivet, 
A zászlót győzelemre úgy viszed, 
8 zöngesz apotheózist — a halálról! 

SzABOLCSKA MlHÁLY. 

* Mutatványul szerzőnek sajtó alatt levő kötetéből. 

HANGVERSENY A CSÁRDÁBAN. 
Szinészhistória. 

Irta Z ö l d i M á r t o n . 

Abban az időben történt, mikor még a csárda 
nem csak a külföldi kiállításokon szerepelt mint 
etnográfiai különösség, hanem a pusztákon mint 
érdekes valóság létezett. Mikor még a költőket 
dalra lelkesítette s a végtelenbe nyúló alföldi 
országutak mentén oázisokként tűnt föl szél
rongálta nádfedeleivel, düledező kocsiszíneivel, 
és nyikorgó kutágasaival. 

Ma már a csárdásgazda sunyi alakjával csak 
egy_eőy megszorult népszínműíró foglalkozik, a 
"zordon valóság* vagy szabatosabban szólva: 
a tömérdek viczinális vaspálya, meg államosított 
regálé kirántották alóla a gyékényt; — proletár 
lett, ki az előtt kulturális tényező volt, s dupla 
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krétájával (mely a kettős könyvitelt pótolta) 
könkurrenczia által nem szabályozott árakon 
mérte rabvallató borát. 

A híres csorcási csárda az ötvenes években 
élte virágzásának zajos korszakát. Maradandó 
nevet vivott ki magának a betyár-romantikában 
az által, hogy Babaj Gyurkát, a sokáig rettegett 
haramiafőnököt, küszöbén terítette le Nóvák 
szarvasi csendbiztos. Egyébként szakasztottan 
olyan volt, mint a többi alföldi csárda, s így elég
ségesnek tartom megjegyezni, hogy idomtalan 
arkhitektonikájával aBékés-Csabáról Orosházára 
vezető országúton terpeszkedett el. 

Az 1855-iki óv egyik forró augusztusi napján 
az említett országúton öt fuvarosszekér döczö-
gött, sürü ostorpattogások között, különös alakú 
ládákkal megterhelve, melyek között széna ülé
seken mintegy harmincz férfi és nő foglalt he
lyet, nem is említve azt a négy-öt gyermeket, 
kik ölből ölbe vándoroltak, egy kis kényelem 
után epekedve. A festői csoport kiléte iránt az 
egyik szekér tetején elhelyezett sugó-födél mi 
kétséget sem hagyott fel, első tekintetre föl lehe
tett ösmerni, hogy vándorszinésztársaság utazik. 
A poroszkáló lovaknak súlyosan kellett tapasz
talniuk, hogy a világot jelentő deszkák s az azo
kat ékesítő festett vászonnemüek nemcsak fon
tos művészi becscsel birnak, de fizikailag is igen 
nyomósak: erőlködésük következtében a hám
istráng úgy megfeszült, mint valami terhes hajó 
kötele. 

Az utazó karaván Havi szítársulata volt, mely 
Szegedről jövet, Gyulára igyekezett. Az első ko
csin a társulat primadonnái ültek, csak egy férfi 
volt közöttük : az öreg Berzsenyi, kinek csizmás 
lábszárai körül két múzsacsemete lábatlanko
dott, hogy jó ülőhelyet szorítson magának. 

Az öreg komikus rezignáczióval tűrte az 
alkalmatlankodást s csak fogai között sziszegett, 
mikor a kis nyugtalanok érzékeny tyúkszemeit 
tiporták meg. 

— En nem is tudom, — monda a szemben 
ülő drámai anyához fordulva, — hogy mi szük
sége van a színészeknek gyermekekre ? 

— Igaza van, Berzsenyi bácsi, nagyon el 
lehetnénk nélkülök. 

— Teszem, igy utazás közben, úgy veszik ki 
magukat, mintha egy huszárszázad után néhány 
csikó nyargalászna. 

A drámai anya bágyadtan mosolygott az el
mésség fölött; ő volt a két szöszke leánynak 
drámai sorsú anyja. 

— Gyertek ide az ölembe, hagyjátok békében 
Berzsenyi bácsit. 

— De, mama, itt sokkal jobb hely van. 
— Csak hagyja őket, — monda Berzsenyi, — 

keresztapjuk vagyok, egyébbel úgy sem tudok 
örömükre lenni, hadd tapossanak meg, ha ked
vüket lelik benne. 

E pillanatban a kocsis hátra fordul, s a meg
fordított ostornyéllel, az országút felé fordulva 
így szól: 

— Ahun fehérlik a csorvási csárda, la ! 
A jelzett irányban csakugyan látható volt 

valami napfényben ragyogó fehérség, körülbelül 
akkorának látszott, mint egy battiszt zsebkendő. 

— Ugy-e, nemsokára ott leszünk ? — tuda-
kolák a nők nyugtalan hangon. 

— Mire a nap lekonyul, utolérjük, — monda 
a fuvaros kitűnő flegmával. 

— Kapunk-e ott kávét? kérdé egyik gyermek. 
— Bajjal, kisaszonykám, hanem zsöndicze 

az kerül. 
— Mi az? 
— Fajin étel, — magyarázza a fuvaros, — 

juhtejből való. 
Azzal nagyot csördítve a rudas hátára, kényel

mes tempóval megforgatta cserepes pipájának 

tartalmát, miközben a pernyét nagy óvatosság
gal fújta ki a dohány közül tenyerén. 

Ugy esteli hét óra lehetett, mire az öt szekér 
a csárda elé döczögött. Mindnyájan siettek le
ugrálni, hogy elgémberedett tagjaikat mielőbb 
kinyújthassák. 

— No hála Istennek! — kiáltá Rajz Jancsi 
jó kedvvel, — ha még egy negyed óráig a kocsin 
maradok, tengeri betegséget kapok. 

— Nem olyan rossz nyavalya az, — monda a 
súgó, — rummal gyógyítják. 

Az igazgató a csárdás gazdához sietett, ki 
hüledezve nézte a tornáczot elözönlő vendé
geket. 

A két férfiú között hamarosan a következő 
párbeszéd fejlődött ki. 

— No gazd'uram, nagy etetést tartunk, haj
nalig itt rostokolunk. 

— Elférnek az ivóban, meg a leveles színben. 
— Igen ám, de valami harapni való is kel

lene. 
— Majd kerül az is. Hány cseléddel van 

az úr? 
— Vagyunk vagy harmincz egynehányan. 
— Tyüh! — monda csárdás, füle tövét va

karva — nem tudom lesz-e annyi fakanál a 
háznál. 

— Aztán, mi kanalazni valót tudna adni? 
— Van néhány bürgém a gyepen, az anyjuk 

mindjárt előszedi a nagy bográcsot, egy-kettő — 
meglesz a pörkölt. CBak győzzék enni. 

— Azon ne búsuljon; az árán se veszünk 
össze. 

A társulat nagy megnyugvással vette tudo
másul, hogy birka-pörkölt lesz a vacsora s elha
tározták, hogy a szabadban, a kukoriczás végi
ben költik el a tanyai delikateszt. 

Néhányan az országutat szegélyő jegenyék 
hüsébe húzódtak, hogy ott várják meg a vacso
rát. Ezek közt volt a kis Kőrösy, ki arról volt 
nevezetes, hogy minden este más szerepszak
mában lépett föl és szinlapokkal be tudta iga
zolni, hogy a «Peleskei nótárius»-ban minden 
férfi és női szerepet sorba játszott, a géczi bo
szorkánytól az utolsó vasasnémetig. 

— Nini, — monda az országúton távol emel
kedő porfellegrc mutatva, — egy terhes kocsit 
látok amott. 

— Hát aztán ? 
— Nézzetek csak oda, tetején sugó-födél van. 
— Az ám, olyas forma. 
— Gyertek, menjünk elébe, a fejemet te

szem rá, hogy egy másik színtársulat is utazik 
erre. 

E hirre a csoport egy pillanat alatt talpon 
állott, s csaknem szaladva igyekeztek a lassan 
döczögő kocsi elé. Kőrösy nem csalódott s né
hány perez múlva már javában fraternizáltak a 
kocsin ülő kollegákkal, kiktől megtudták, hogy 
Fekete színtársulata van indulóban Orosházáról 
Békésre, ők a díszletes szekéren előre jöttek, a 
többiek egy óra múlva szintén itt lesznek. 

Kőrösy lélekszakadva rohant vissza a csár
dához, hogy ez érdekes hírt a társulattal tu
dassa. Nagy mozgás keletkezett szavaira a szí
nészek között, a kellemes meglepetés őszinte 
derűje sugárzott le a markírozott, borotvált ar-
czokról. Tudnunk kell ugyanis, hogy két szín
társulatnak ily véletlen összetalálkozása a leg
nagyobb ritkaságok közé tartozik, mert a vidéki 
színigazgató taktikája mindig abban kulminál, 
hogy oly helyekre vezesse csapatát, a hol nincs 
másik színtársulat. 

Elhatározták, hogy ott marasztják érkező tár
saikat, s a mennyire a csárda körülményeitől 
telik, fényesen megvendégelik. 

— Mi jöttünk előbb, mi vagyunk a házigaz
dák, — monda ez egykor híres szépségű Biróné, 
a drámai anyák ünnepies hangján. 

Ettőlfogva mindenki azon igyekezett, hogy a 
csárdás gazdától valami lehetetlent kérjen. Az 
atyafi, mint monda, még ilyen «tuss»-ban soha 
sem volt, de azért akárhogy forgatta az eszét, 
túrós csuszánál egyébbel nem tudta megtódí
tani a menüt. 

Egy óra múlva a két színtársulat benső meg-
i hatottsággal és kellő színpadias emfázissal üd

vözölte egymást a csorvási csárda előtt. A kon-
venczionális bemutatásokat teljesen mellőzték, 
csak a szerepszakmákat tudakolták egymástól. 

— Ön nemde szerelmes színész. 
— Igen, s ön'? 
— Én «szeles gavallér* vagyok, ámbár 

«naturburs» -okát is játszom. 
— Ne is mondja, nagysád, látom, hogy drá

mai szende. 
— Csak voltam, most komika vagyok. 
— Hitemre, még naivakat is játszhatna. 
— Ah, vőm, az igazgató, nem így gondol

kozik. 
— No igen, mert az emberek előítéletesek az 

anyósok iránt. Egyébkint, higyje el . . . 
— Köszönöm. Ön derék ember, fogadni mer

nék, hogy hős szerelmes. 
— Súgó vagyok, asszonyom. 
Különösen érdekes volt a két híres énekes : 

Mezei Vilmos és Szép József találkozása, kik 
csak hírből ösmerték egymást. Harmincz éven 
át gyönyörködött a két baritonista hangjában a 
vidéki közönség s mind a kettő akkor állott mű
vészete zenitjón, mikor a csorvási csárdában 
találkoztak. Később a nemzeti színháznak is 
tagjai voltak. 

A tüneményes hangú riválisok az első pilla
natban jó barátok lettek s készséggel engedtek 
igazgatójuk ama kérésének, hogy vacsora után 
egyet-mást énekeljenek. 

A színészek nagy érdeklődéssel néztek e 
dalnokverseny elé, s a dalnokok, hogy a hatásból 
mi se veszszen el, hamarosan előszedették a 
ruhatári szabóval csikós-öltözetüket s az ivóban 
átöltöztek. Úgy léptek a szinész-publikum elé 
borjúszájú ingben, lobogós gatyában, csikós
süveggel és rézfokossal. 

Először az akkoriban híres duettet: «Fogd fel 
pajtás a vasvesszőt» énekelték, majd sorjában 
betyár nótákra és bordalokra gyújtottak rá. 
Berzsenyi előszedte klarinétját s zenei kíséretet 
rögtönzött. A fuvarosok a szekér-oldal okon fü
leltek oly áhítattal, mintha megbűvölt Wagneris-
ták volnának; a csárdásgazda, ki családostul 
a tornáczra vonult, a szép, dalos hangok halla
tára egészen nyitva felejtette harcsabajuszszal 
árnyalt száját s oly lelki gyönyörűséggel hor
dozta az öblös torkú kancsókat, mint a kinek 
semmi szándéka sincs azok tartalmát számon 
kérni. A jó ember le is tagadta felét a szám
adásnál. 

A hangverseny pedig egyre folyt, nemsokára 
a nők is részt követeltek maguknak; a szép 
Feketéné ezüst koloraturája bűvösen rezgett a 
pusztai levegő hullámain. De a kórus sem ma
radt tétlen, s mihelyt apropos kínálkozott, min
den vezényszó nélkül oly lelkesedéssel vágott 
közbe, hogy gyönyörűség volt hallgatni. 

Mezei épen tErnáni»-ból énekelte a király 
híres áriáját: 

• Majd meglátjuk, vakmerő vén, 
Fogsz-e nékem dlentállni . . .» ? 

mikor a sűrű kukoriczásból négy paraszt for
májú alak bontakozott ki, kik nagy emberség-tu
dással süvegelték meg a színészeket és szeré
nyen a leveles színbe húzódtak publikumnak. 
Az senkinek sem tűnt föl, hogy a csárdás mily 
válogatott előzékenységgel szolgálta ki a parasz
tokat Volt közöttük egy szép magas legény, 
kinek lábszáraihoz szürke posztós, pitykés rájt-
huzli simult. Ez, csillogó szemeiből ítélve, nagy 
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lelkesedéssel hallgatta az egymást sűrűn követő 
énekszámokat s elragadtatásának a maga módja 
szerint azzal adott kifejezést, hogy a csárdás 
gazdával egy hordó bort guríttatott az udvarra, 
hol sajátkezüleg csapra ütötte. 

— Ha meg nem sértem az urakat, — monda 
könnyed kalapemelintéssel, — kóstolják meg, a 
mit az Isten adott. 

A színészeknek roppantul tetszett az a közé
jük cseppent pusztai meczénás s a világért sem 
utasították volna vissza a szíves kínálást. Kelle
mesen legyezgette müvészhiuságokat, hogy íme 
még itt is hódítanak. 

Sőt Berzsenyi bácsi, hogy egy kis tréfával 
fűszerezze a jelenetet, klarinétjával a hóna alatt 
hozzája somfordált s tőről-metszett czigánydia-
lektussal így szólította meg: 

— Instálom alássan, elfújnám a nótáját, ha 
megmondaná, hogy melyik ázs ? 

— No, ha elfújja, — válaszolt a rajthuzlis, — 
egy marék húszast szórok a kalapjába. 

— Elfújom egy árva lázsiásért is, instálom 
alássan, — szerénykedett Berzsenyi hét-rét gör
bülve. 

A sugár növésű legény fölegyenesedett s halk 
hangon dúdolni kezdett egy melódia-szegény 
népdalt, melynek szövege így hangzott: 

Hallja-e kend Sára. 
Van-e káposztája ? 
Vagyon bizony Bogár Itnre, 
A kelmed számára. 

Berzsenyi ugyan soha se hallotta ezt a nótát, 
mely se zenei átírásban, se a színpadon nem 
létezett, hanem elég volt egyszer hallania, hogy 
azon iziben elfújja, sőt még egy néhány czigá-
nyos sallanggal meg is tódítsa. 

De azért a húszasokból mi sem lett, mert a 
a klarinét sivalkodó hangjába egyszerre csak 
éles ostorcsattanás vegyül, mire a négy éjjeli 
vendég hihetetlen gyorsasággal fölugrik s a 
kukoriczásba veti magát. 

A színészek még magukhoz sem tértek ámul
tukból, midőn figyelmüket távoli lódobogás 
nesze vonta magára. Néhány pillanat múlva 
egy csendbiztost és hat pandúrt láttak a hold 
világánál a csárda előtt elvágtatni. 

— Ugy-e ezek betyárok voltak ? — kérdezték 
uniszónó a csárdástól. 

— Bizonyos, olyasféle szerzet. 
E pillanatban lövések hangja hallatszott. 
— Ur Isten! most ezeket agyonlövik! — 

sikongtak a megrémült nők. 
— Nem kell azokat félteni, könnyebben mo

zognak, mint a perzekutorok; jobb lovuk van. 
A tapasztalatokban jeles férfiú jól eltalálta: 

a betyárok szerencsésen megmenekültek. 
— Annál jobb, — monda Rajz Jancsi, midőn 

a pandúrokat a komiszárussal visszajönni 
látta, — legalább nem kellett fogukkal a hang
versenyt megfizetni. Az igen magas entrée lett 
volna, akármily szépen énekel is Mezei Vilmos 
barátom. 

A csendbiztos roppantul megörült, hogy ily 
pompás társaságban pihenheti ki a hajsza fára
dalmait. A színészek java részt ismerősei voltak, 
s ő vidáman koczintgatott velük egész hajnal 
hasadtáig. A színészek különösen abban a körül
ményben találtak sok mulatságost, hogy a csend
biztos és a pandúrok a betyár hordójának tartal
mát fogyasztják. El is énekelték neki a frissiben 
tanult betyárnótát, sőt ő maga is rázendített 
kegyetlenül karczos basszusával. 

A színészek mosolyogva hallgatták s Feketém 
ilyen őszinte kritikát hallatott: 

— De már ezt szebben énekelte az imént a 
betyár. 

Hja, — monda Szép József, — csendbiZtos-

ból nem is válik olyan operai hős, mint Ernáni, 
Zampa, Fra Diavolo. 

Ezt a muzsikális igazságot a csendbiztos is 
kénytelen volt helyben hagyni. 

GÖRGEI ÉS VEZÉRKARA. 
Than Mór egykorú festménye. 

Than Mór jeles festőnk, ki az 1849-ki szabad -
ságharcz alatt Görgei főhadiszállásán szolgált, a 
júliusi harczok után a fővezért katonai kísére
tének és vezérkarának nagyobb részével egy 
csoportképen lefestette, a mely kép gróf Károlyi 

gróf Komis, báró Sennyei Lajos és Hódy szá
zados parancsőrtisztek. 

Leiningen tábornok előtt a korán elhunyt 
gróf Batthyány László kapitány. Görgeitől jobbra 
déíczeg szürke paripáján Kempelen Károly, Vil-
mos-huszár-ezredbeli százados, a fővezér ked-
vencz hadsegéde, ki az 50-es években Bomániá-
ban hunyt el; Duka Tivadar, — e tevékeny, 
örökké jókedvű és bátor katona, kiből később a 
messze külföldön, a keletindiai angol hadsereg
ben, hires orvos lett, — gróf Csáky G. és Tomsich 
István vezérkari kapitányok. 

Bayer ezredes vezérkari főnök mellett, — ki a 
fővezér kíséretéből ritkán hiányzott, s ki a tervek 
és hadi intézkedések kidolgozásában éles felfo
gásával nagy segítségére volt a fővezérnek, — 
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Sándor tulajdona és jelenleg a szabadságharczi 
emlékek kiállításán látható. 

A csoport közepén tizenhét markos, hires pej 
lován a fővezért, Görgei Arthurt látjuk, kinek 
fején július 2-án egy gránátszilánk nehéz sebet 
ejtett, a miért tollas kalapja helyett lenyúló fehér 
sebkötőt viselt. 

Mögötte Beniczky Lajos ezredes, a losonczi 
hős, es Kászonyi, a Ferdinánd-huszárok vitéz 
ezredese és hadtesparancsnok. Mellette a fran-
czia Proteaux ezredes, ki még az I. Napóleon 
háborúiban részt vett, és a fővezér bátyja, Görgei 
Ármin ezredes, a felső-magyarországi száguldózó 
hadtest híres parancsnoka. Az ősz főhadsegéd 
Molnár Nándor ezredes mellett gróf Leiningen 
Karoly'tábornok^ dr Orzovenszku törzsorvos, 
továbbá gróf Esterházy 7. és gróf Schmi-
degg János huszárszázados parancsőrtisztek. 
hocii főtorzsfoglár hiven eltalált alakja mellett 

Horváth Jánost, a Miklós huszárok ezredesét, és 
pzillich Ede ezredes hadtestparancsnokot lát
juk. Ez utóbbi azon időben dicsősége fénypont
ján állott és a vágvonali harczok alkalmával a 
sereg ünnepelt hősei közé tartozott. 

Legszélül Psotta Mór ezredes, a tüzérség 
szervezője és parancsnoka, továbbá Dufoar én 
Steiner Hannover - huszárezredbeli kapitányok 
és gróf Stahremberg István százados, ki annak 
idejében mint közember lépett a honvéd
ségbe. 

A felsorolt tisztek arczképei hiven el vannak 
találva s habár a kép hevenyében készült, az 
illetőkre mindazok könnyen ráismernek, kik 
akkoriban a főhadiszálláson megfordultak vagy 
pedig ott tényleg szolgáltak. 

Az egyenruhákat illetőleg: a régi huszárezre
dekből áthelyezett segéd- és parancsőrtisztek 
mindvégig a régi osztrák egyenruhát és szolgá-

4 1 . SZÁM. 1 8 9 1 . XXXVIH. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSAG. 06-

lati jelvényeket viselték, mert folytonosan ellen
ség előtt állván, ruha beszerzésre idő nem ju
tott. Maga a fővezér és a többi tábornokok és 
törzstisztek barna honvéd-atülát és franczia 
tábori sapkákat, vagy kerek nemez kalapokat 
viseltek, fehér vagy vörös strucztoUakkal, legin
kább azért, hogy a csata tolongásában könnyeb
ben felismerhetők legyenek. A paripák szintén 
a régi szabályzat szerint piros posztó takarókkal 
(sabrák) és sárga réz veretű kantárokkal voltak 
ellátva. Tábori távcsövek akkoriban nem létez
tek. E hiányt az éles szemek és megbízható tisz
tek pótolták. 

A Than-féle csoportképen látható harmincz 
tiszt közül még csak Görgei fővezér, Duka Ti
vadar, gróf Stahremberg István, gróf Schmidegg 

nyos, mert tudjuk, hogy papjaik a nép lelkészei, 
tanítói, költői s orvosai voltak. Ehhez még az is 
járult, hogy a fejedelmek jámborságukban in
kább fordultak az egyház szolgáihoz, a kik ily 
módon csakhamar az orvosi rend keresett kép
viselőivé lettek, annyival is inkább, miután a 
magyar ifjak nagyobb része, ha a külföld egye
temein a tudománynak szentelte is magát, in
kább fordult a theologia s jog, mint az orvos
tudomány felé, melynek terrainjét amúgy is 
veszélyeztette a kuruzslók serege. S daczára an
nak, hogy az egyház feje ismételten kelt ki a 
papság orvosi gyakorlata ellen, lényegében a 
dolog változatlanul maradt, s a papság az egész 
középkorban s az új kor első századaiban is 
nagy szerepet játszott az orvostudomány terén. 

GÖRGEI VBZÉl&fc ES KATONAI K Í S É R E T E . 

János és báró Sennyei Lajos századosok vannak 
életben. 

E kiváló érdekű kép közlésére lapunk a tulaj
donos gróf Károlyi Sándortól nyert engedélyt. 

MAGYAR PAPOK MINT ORVOSOK. 
Az orvosi tudomány, mely fejlődése első stá

diumában bensőleg összefüggött a vallás-élet 
nyilvánulásaival, régibb időben majdnem telje
sen a papság kezében volt. Azon hitből kifolyó
lag, hogy a betegség Istenmérte büntetés, a nép 
a büntető engesztelésére annak szolgáihoz for
dult s azokra bízta a gyógyítás szerepét. így lát
juk ezt a régi indusoknál, az egyiptomiaknál, 
zsidóknál s az orvosi tudomány első korszaká
ban a görögöknél 8 rómaiaknál is. Hogy ez a 
régi magyaroknál is így volt, az több mint bizo-

Tlian Mór 184ÍMki festménye. 

Az első magjai- pap, ki mint orvos tűnt ki, 
Péter, Kitilen magyar gróf fia. Péter eleinte 
Narni (Umbria) püspöke volt, később megtette 
Hl. Béla király Spalato érsekének s 1186-ban a 
kalocsai érsekséget kapta. HL Sándor pápa, ki 
kinevezését megerősíti, tudós, derék s bölcs fér
fiúnak (virum, literatum, honestum ac pravidum) 
nevezi. Életirója (Thomas Archidiaconus) azt 
mondja róla, hogy az orvostudományban (in 
seientia physicali) igen jártas volt, ugy hogy csak 
rá kellett néznie az egészséges emberre s meg 
tudta mondani, müyen betegségbe fog esni, mi
kor fog megbetegedni, s hogy mily módon ve
hetné elejét megbetegedésének. 

A különféle betegápoló rendek orvosi műkö
dése vetette meg Magyarországon is az orvos
tudomány alapját. Már Szent István idejében 
van a benczésrendüeknek Pécsváradon kórházuk. 
Később mindinkább szaporodnak e betegápoló 

rendek s kiváltkép a keresztes háborúk idejében 
telepednek le Magyarországon is. Különösen a 
Szent-János-vitézek rendje az, mely kórházakat 
tart s orvosi gyakorlatot űz. 1163-ban említés 
tétetik csurgói, 1169-ben szent-jobbi kórházuk
ról. Egész Magyarországon azonban csak az 
1192-ben először említett esztergomi rendház
ból (Hospitale S. Stephani) terjednek el. 

Hogy e betegápoló rendek kórházaiban a 
gyógykezelést papok végezték, az természetes; 
lehet azonban, hogy sebészi beavatkozásoknál — 
tekintettel az ebbeli egyházi tilalmakra, — a 
laikusok segélyét vették igénybe. E tilalmakat 
illetőleg ilynemű specziális magyar eredetű ren
deletet idézhetünk. Az 1279-ben IV. László alatt 
tartott budai zsinat egyik rendelete ugyanis 
megtiltja a papságnak a sebészet ama részének 
gyakorlatát, mely vágással vagy égetéssel jár. 
Jóllehet azonban erre nézve még pápai részről 
is bocsátottak ki gyakran rendeletet, az orvosi 
gyakorlat még századokon keresztül teljes kiter
jedésében a papság kezében maradt. 

Koronás fők testi jóllétük körül érdeme
ket szerzett orvosaiknak gyakran a legjobb jö
vedelmű egyházi javadalmakat adták. S így 
gyakran találkozunk középkori okmányainkban 
egyháznagyokkal, kiknek neve mellett az van: 
condam physicus domini regis, stb. 

1217-ben pl. Endre király Sándoi' nevű or
vosát Spalato érseki székére akarta ültetni, de 
ez a káptalan oppozicziója folytán nem sike
rült. — Bernaldus, IV. Béla udvari orvosa, bu
dai kanonok, s Mutinius, László berezegnek, 
V. István fiának orvosa, szepes-szent-mártoni 
prépost volt. 

Kóbert Károly orvosát, Jacobus Longóbar-
dust, 133l-ben csanádi s 1334-ben zágrábi püs
pökké tette; ép ugy lett nagy Lajos udvari 
orvosa, László, 1369-ben veszprémi, majd (1378) 
nagy-váradi püspök. 

Ügyes s müveit orvos hírében állt Stock Já
nos, Zsigmond király orvosa, ó-budai, majd 
szepes-szent-mártoni prépost. Stock, hítta egybe 
az egyháztörténelmileg nevezetes 1460-iki lő
csei zsinatot. 

Zsigmond király egy másik orvosa, Deméndy 
László, szintén pap, még pedig kalocsai pré
post. Egy 1419-iki okmányban a király dicsérő 
hangon emlékszik meg Deméndy orvosi mű
ködéséről. 

De nem szabad hinnünk, hogy mindazon 
orvosok, kik egyházi hivatalt viselnek, tényleg 
papok ex professo is. Egyrészt laikusok kérték 
a kisebb felszentelést, hogy a papság előjogait 
élvezhessék; másrészt pedig, — mint említem,— 
fejedelmek jövedelmező egyházi méltóságokat 
osztogattak orvosaiknak buzgalmuk és ügyes
ségük jutalmául. A német nemzetnek a kon-
stánczi zsinaton V. Márton pápával kötött kon
kordátuma, — melynek meghozásához a ma
gyar képviselők is hozzájárultak, s melynek 
értelmében az orvostudomány licentiatusai, 
tudorai és magieterei, kik két éven keresztül 
egyetemet látogattak, a kanonokságok és egy
házi alapítványok hatodrészét kapják, — előse
gítette azt, hogy egyesek, kik nem tartoztak az 
egyház rendjébe, ily alapítványok élvezete alap
ján papoknak adták ki magukat. 

A 15-ik század folyamán, —az egyetemeknek 
mindinkább érvényre jutó tudományos állásánál 
és működésénél fogva, — egyre-másra fogy az 
• ecclesia practicans» képviselőinek száma. Ehhez 
még az is járul, hogy egyes jobb gondolkozású pa
pok társaiknak kuruzslása ellen hatalmas s kár
hoztató szavukkal kelnek ki; így pld. Geiler von 
Keisersberg (1445—1510) strassburgi prédiká
tor, a kinek egy szónoklata a kuruzsló papok ellen 
van intézve, azt mondván egyebek közt: «Pap 
senkinek se rendeljen orvosságot, ha ebben 
esetleg jártas lenne is. A léleknek, s ne a testnek 
legyen ő orvosa.» 

De azért nálunk a 15. században is találko
zunk még több pap-orvossal. Hyen péld. János, 
Caserta püspöke, a ki Mátyás király teljes bizal
mát bírta. Hosszabb ideig működött a magyar 
udvarnál, azután a király meleg ajánlólevelével 
annak sógorához, Ferdinánd szicziliai királyhoz 
ment. 

Mátyás korának egy másik hires pap-orvosa 
Váradi Mihály. Váradi Nagy-Váradon született 
8 ugyanott élt, mint a Szent-Pál rend tagja, 
népszerű prédikácziói és orvosi működése egya
ránt kedveltté tették. 

Az akkor nagy .előszeretettel űzött csillaga-
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szati orvostudomány egyik képviselője llkus 
Márton, budai plébános, a ki orvosi tanul
mányait a bécsi egyetemen végezte. Szerzője 
több Mátyásra vonatkozó prognosticonnak, me
lyet Krakóban őriznek. 

Daczára azonban az egyházi és világi ható
ságok szigorú intézkedéseinek és rendeleteinek, 
a papok orvosi gyakorlatának csak nehezen 
lehetett véget vetni. Sokan szegénységüknél 
fogva voltak kénytelenek egyházi teendőik mel
lett gyógyítgatással is foglalkozni. Csak a refor-
máczió idejében, midőn az egyház képviselőit 
már érdekeik is egyházi hivataluk és kötelessé
geik pontos teljesítésére utalták, kezd a papi 
orvostudomány híveinek száma fogyni. Termé
szetes, hogy még azután is találkoztak egyesek, 
kik jó szóért, s esetleg pénzért is, lendíteni töre
kedtek a gondjukra bizott nyájuk testi jóllétén, 
de az esetek már a ritkaságok közé tartoznak. 

A jelen században két magyarországi pap 
szerzett hírnevet orvosi működése által. Az 
egyik Hohenlohe Sándor herczeg, nagyváradi 
kanonok (1825—1848), a ki az idegrendszerre 
gyakorolt drasztikus hatásaival igyekezett be
tegeit gyógyítani. Keiner Berthold, a korán 
elhunyt jeles iró jegyzett fel e csodaorvosról 
egyet-mást. A báró Dietrichstein-féle jószágok 
igazgatójának neje pl. évek óta néma volt. Az or
vosok művészete hatástalannak bizonyult. Ho
henlohe a boldogtalan nő fejére áldólag tette ke
zét, szájára s homlokára keresztet vetett, kezébe 
rózsafüzért tett s azt parancsolta neki, hogy 
mondja el a Miatyánkot. S íme — az eddig 
néma nő tiszta hangon — rebegte el az imát. 
A hagyomány a nimbusz koszorújával övezi az 
egyház e fejedelmi csodaorvosát. 

Különösebb utón próbált boldogulni egy má
sik magyar pap, Madva Ferencz, ki rudnói fész
kéből hirdette vagy hirdettette világgá dr. Eisen-
bart-féle művészetét, s a kinek Arányi Lajos, 
pesti egyetemi tanár 1846-ban könyvet is szen
telt *Rudnó és hikésze, 1844 és 1845-ben» 
czimen. A rudnói lelkész csodagyógyításainál, 
egyéb esztelen kísérletei mellett, az örök álomra 
tért alchimiát támasztotta fel, azt tartván : «Ez 
a tudomány kimeríthetetlen; én rogo humil-
liine, még folytonosan olvasom az orvosi köny
veket;— most az 1730-ból való alchimiát ta
nulom; de legjobb az 1687-iki évből való che-
mia!» Mire Arányi az erdélyi nótával felel neki: 

• Ócska deszkakerítés. 
Oh, de furcsa teremtés ! 
Ölelheted kedvedre, 
Nem hányja a szemedre.* 

Hogy egyes papok még most is foglalkoznak 
Aesculap művészetével, az tény. Különösen 
Hahnemann homoepathiáján kaptak az orvos- j 
művészet papi képviselői. Emlékszem, hogy i 
gyermekkoromban a falu plébénosa kezelte 
Hahnemann minimális adagjaival hidegláza
mat ; de arra is emlékszem, hogy minimális 
eredményt ért el. 

A munkafelosztás mai korszakában, midőn 
mindenki saját szakmája körén belül talál elég 
alkalmat tehetségei értékesítésére, az ily esetek 
száma a tudomány érdekében mindinkább fogy; 
s ma már ritkaság is, hogy egyik másik papunk 
túllépje hivatása körét. De azért a papnak is 
van feladata az egészségügy terén, mely abban 
áll, hogy megóvja a gondjára bizott híveket a 
betegségtől. Ez gyakran nagyobb érdem, mint a 
betegséget gyógyítani! 

SCHWABZ IGNÁCZ. 

D Z S E V A D PASA, AZ ÚJ T Ö R Ö K 
N A G Y V E Z I R . 

Konstantinápolyban kormányválság állott be 
s meglehetősen titokteljes módon. Kiamil pasa 
nagyvezirt a szultán elmozdította állásától, állí
tólag azért, mert összeesküvést forralt ellene, 
vagy mert az újabban oly nagy feltűnést keltett 
rablásoknak nem tudott gátat vetni; mások sze
rint azonban csak azért, mert Törökországban 
ismét az orosz befolyás jutott uralomra az eddigi 
angol helyett. Új nagyvezirnek Dzsevad pasát, 
a szultán hadsegédjét s Kréta sziget fökormány-
zóját nevezték ki. 

Dzsevad pasa, az új nagyvezir, aránylag véve 
ismeretlen ember a török katonai és hivatalos 
körökön kívül, s ezért eddigi pályafutásából ne
héz megítélni, mennyiben fogja megállani helyét 
a szultán által reá bízott új állásban, ügy ötven 

Dzsevad pasa, az Új török nagyvezir. 

évvel ezelőtt született s Pancaldi török katonai 
iskolájában nyerte neveltetését. Mint katona 
kitüntette magát az orosz-török háborúban, mi
dőn Ozmán pasa hadsegéde volt. A háború után 
török biztos volt az újonnan alkotott Balkán
államok határainak megjelölésénél, tagja az 
ottoman vasúti bizottságnak, majd diplomácziai 
ügynök Belgrádban s végül Montenegróban, hol 
három évig tartózkodott. Innen 1889-ben Kré
tába ment, mint Shakir pasa hadsegéde, ki e 
sziget főkormányzója volt, s csakhamar ennek 
hivatalát vette át. Mondják, hogy mint Kréta 
kormányzója, az angolokkal szemben ellentétes 
állást foglalt el, s ez a körülmény is hozzájárult, 
hogy az angol barát Kiamil pasa után őt nevez
ték ki. Dzsevad pasa «Az ottoman császárság 
katonai története* czímű müvet is írt, melyet a 
török katonák alapvető munkának tartanak s 
melynek első, a janicsárokról szóló kötete fran-
czia nyelven is megjelent. Látható mindebből, 
hogy Dzsevad inkább katona, mint diplomata 
vagy államférfi s ezért kineveztetése méltán 
feltűnhetett, s közhitté lett Konstantinápolyban, 
hogy az új kabinet nem fogja magát hosszú 
ideig fentarthatni. Dzsevad különben igen mű
velt ember, francziául jól beszél s mint Kréta 
kormányzója tapintata és erélye által tűnt ki. 

AZ É G C S O D Á I . 
A nap hatalma. 

A nap hatalma oly nagy, hogy bátran el
mondhatjuk, hogy annak rabjai vagyunk, és 
bármit tegyünk is, születésünktől kezdve halá
lunk órájáig azok is fogunk maradni. 

Nem tehetünk egyebet, mint valamely alak
ban azokat az erőket felhasználni, melyeket a 
dolgok kezdete óta a nap kis planétánknak jut
tat. Tegyük fel, hogy a léghajósok folyton sza
porodó száma a nap hatalmától megszabadulni 
óhajtván, most már a villamosság varázserejé
hez fordul. Tegyük fel, hogy ennek segítségével 
és többé-kevésbbé ügyes felhasználásával az 
eddigieknél nagyobb sikert is érnek el, a felhők 
közt még sem találnak egyéb mozgó erőt, mint 
azt, melyet a naptól közvetve vagy közvetlenül 
nyertek. Igen, de mi köze a villamosságnak a 
nap erejéhez ? E látszólag helyes kérdésre azon
nal válaszolunk. A villamosság hive mindenek
előtt különféle vegyészeti testek felhasználásá
val birtokába jut azon villamos áramlatnak, 
mely a Gramme-féle gépet a léghajó Archime
desi csavarának működéséré adoptálja. De tu
lajdonképen csakis szenet égetett el, mert 
mindazon vegyészeti szereket az illető gyárosok 
egyedül bizonyos kőszén-mennyiség feláldozá
sával állíthatták elő, s így a kőszén közvetítése 
nélkül léghajójával nem igen juthatott volna el 
a felhők végtelen országába. Azt pedig min
denki tudja, hogy a kőszén csakis a nap ereje 
által lön megteremtve. 

Az általános egyensúly ily módon bebizonyí
tása oly fontos es érdekes, hogy erre nézve még 
egy példát akarunk felhozni. 

Tudjuk, hogy Kanadában az egykori Uj-Fran-
cziaországban, mely 1763 óta az anyaországtól 
elszakadt, több nagyszerű természetes vízme-
dencze van, melyek ismét földalatti természetes 
csatornákkal vannak egymással összekötve. 

Ilyenek a Húron, a Michijan, az Erié, Onta
rio és Suint Laurent tavak. Az Erié és Ontario 
tavait; egy negyven kilométer hosszú folyó köti 
össze egymással, melynek közepén a világ leg
szebb vízesése a Niagara kataraktái, évezredek 
óta évenként háromszáz milliárd köbméter vizet 
öntenek a mélységbe. Amerikai mérnökök kiszá
mították, hogy perczenként 600 ezer köbméter 
víz rohan le a Niagarán, s miután egy eszten
dőben csakugyan 300 ezer perczet számítunk, a 
fentebbi szám helyesnek bizonyul. 

Már most arról van szó, mily módon lehetne 
ezen óriási erőt felhasználni. 

E czélra egy ügyes elektrotekhnikus kiszámí
totta, hogy a Niagara kataraktáinak hatalma 17 
millió lóerőnek felel meg. E számítás alapján 
már egy társulat alakult, mely ezen erő felhasz
nálását lehetővé fogja tenni. Ha azon iszonyú 
erőt villamos áramlatok előidézésére alkalmaz
zák, mi sem könnyebb, mint amaz áramlatot 
egy réz sodrony segítségével NJW-Yorkba jut
tatni. 

Tegyük fel, hogy az óriási terv kivitele telje
sen sikerült, hogy ama rengeteg kiterjedésű 
világvárosban, melyhez képest egy félszázad 
múlva London és Paris ötödrendü provincziális 
városkák lesznek, mondjuk, hogy New-Yorkban 
mindenki a villamosság alkalmazásával fűt, 
világít, főz, hogy az ott létező ezer meg ezer 
gyárak egy lat kőszenet sem fogyasztanak többé, 
mert a Niagara víztömegei ezt egy garas költség 
nélkül lehetővé teszik, mihelyt az első berende
zés kiadásain túl vagyunk, hogy a légszeszt az 
emberek csak névről fogják ismerni, villamos 
vasutakon majdnem ingyen továbbítják az 
embereket, mivel a forgalmi eszközök előállítása 
nagyon kevésbe kerül, — még akkor is mind 
ezen csodaszerű dolgokat csakis a nap hatal
mának köszönhetjük. Ugyanis honnan jönnek 
elő ama háromszáz milliárd köbméternyi víz
tömegek, melyek évenként a Niagara szikláiról 
a mélységbe zuhannak? Mindenesetre csakis 
azon számtalan forrásokból és folyókból, melyek 
az egymással összefüggő nagy tavakból erednek. 
Ámde ama források és folyók végre mégis ki
apadnának, ha a belőlük kiáradó víz valami utón 
nem pótoltatnék. Magától értetődik, hogy ezen 
pótlás csak az eső által történik meg, mely ama 
vidéken a vizet szaporítja, de az eső a felhőkből 
ered, már pedig csak a nap ereje tartja össze a 
felhőket, a nap ereje vonja egybe a föld kipárol-
gásait, melyeket eső alakjában ismét visszabo-
csájt. Ha a Niagara kataraktáiból évezredek óta 
szakadatlanul perczenként 600 ezer köbméter 
víz ömlik a mélységbe, ez első sorban csakis a 
nap mindenható erejének köszönhető. 

Egy más alkalommal a most felsorolt ténye
ket még egyéb nem kevésbbé érdekes példákkal 
megtoldandjuk. 

VÁZLATOK 
A FRANCZIA FORRADALOM TÖRTÉNETÉBŐL. 

Második sorozat. 
Egykorú ég a legújabb fo r rások után. 

V. 
Bonaparte. 

«A férfiú, a ki Francziaországnak nyugalmát 
visszaadja — megvan már.» 

Ezeket mondta Katalin czárnő a politikai 
szélcsend egy pillanatában, mely a vérző Varsó 
és a vonagló Lengyelország halálküzdelmét kö
rüllebegte. Egy lángelmü iró sejtelme nyilatko
zott meg e szavakban, mielőtt még az esemé
nyek előre vetették volna árnyékát annak az 
impozáns alaknak, kit a khaoszból nem sokára 
félistenként lát kilépni a bámuló Európa. 

De már sokkal előbb, már 1791-ben így kiált 
föl a csodálatos érzékű nö Grimmhez írt levelei 
egyikében Francziaországra czélozva: 

«Mikor jő el Caesar? oh, mert, hogy el fog 
jönni, ebben ne is kételkedjék!» 

És Caesar eljött. A szabadság visszaéléseinek 
zsákmányául esett Franeziaország megérett a 
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személyes uralomra. Egy nagy történeti vélet
len, ha ugyan nem a gondviselés logikája, hogy 
abban a pillanatban, melyben a királyság hely
reállításának hivei a vérvesztésben kimerült 
Franeziaország felett már-már diadalt remél
hetnek, egy mythikus származású legendái nép
bős ragadja ki kezükből a százados hagyomá
nyok emlékeitől szentelt lobogót. 

* 
Napóleon származásáról és ifjúkoráról keve

set tudni. Hízelgés és gyűlölet nem lelkiismere
tes regisztrálók, már pedig a két indulat szőtte 
be ellenkező szálaival gyermekévei emlékét. 
Voltakép azt sem tudni, hogy a két fivér, Lu-
cien és József közül melyik született 1768 jan. 
7-én és melyik 1769 aug. 15-én. Az anya szép
ségére jól emlékeztek az Ajaccio helyőrségebeli 
franczia tisztek; egyik el is beszéli látogatását, 
mely alkalommal, — a mint mondja — a kony
hában találta, egy üst előtt, melyben kedvencz 
lekvárjai főttek. 

Marboeuf volt az, a ki 1778-ban a briennei 
katonai iskolában egy helyet eszkövölvén ki Bo
naparte védenczei közül annak számára, a me
lyik tiz évnél fiatalabb volt, e helyre a testvé
rek közül a Nébulione nevűt küldi fel, de a 
másiknak születési bizonyítványával, a ki a 
törvényes korral birt, viszont emennek kereszt
levele a másik testvért, Lucient segíti abban, 
hogy 1798-ban liamonei képviselővé válasz
tassa magát. A nővérek közül Mária-Anna 
Eliza-Paula nevet vált később, Nunziatából 
pedig Karolina lesz. 

Van egy egykorú angol röpirat, mely névtele
nül jelent volt meg s 1797-ben Baselben fran
cziául is kiadatott ily czimen: «Quelques noti-
ces sur les premieres années de Bonaparte.* 
(Jegyzetek Bonaparte első éveiről.) Ebben az 
ismeretlen szerző, ki a későbbi konzulnak isko
latársa volt, számos figyelemreméltó és hitelt 
érdemlő epizódot sorol fel Napóleon briennei 
tanuló évéiből, melyekből kiemelünk néhány 
jellemzőbb részletet. 

«A korunkbeli 150 tanítvány közt, — írja 
Napóleon egykori iskolatársa, — egyet sem ta
láltam, ki hozzá hajlamban és ízlésben hasonlí
tott volna. Nem emlékszem, hogy a vonzódás 
legkisebb jelét mutatta volna valaha társai vala
melyikével szemben. Komoly és vad, majdnem 
mindig magába zárkózott, az ember azt hitte 
volna, hogy most került ki valamelyik erdőből, 
a hol meg volt fosztva embertársai látásától. 
Folyton egyedül lévén, ellensége minden játék
nak, minden gyermekkori szórakozásnak, soha 
sem vett részt társai zajos örömeiben. Ellenke
zőleg, ha olykor megjelent közöttük, csak azért 
volt, hogy őket korholja. Távol attól, hogy el
riadt volna azon veszélyektől, melyeknek egy 
szakálltalan paedagog kiteszi magát, ifjú bátor
sága dicsőséget csinált belőle, hogy daczoljon 
velők. Gyakran láttam, a mint osztálytársai 
közül egész csoport támadt rá, a kiket keserű 
kötekedéseivel felingerelt, s a mint, a legnagyobb 
hidegvérrel verte vissza egyesült támadásaikat 
és ütéseiket. 

«A függés rá nézve valami lealázó volt, és nem 
egyszer sértve érezve magát társai tréfáitól, Korzi
kának Francziaországhoz csatolása felett: «Re
ményiem, — felelt az indignáczió hangján visz-
sza, — hogy egy nap majd visszaadhatom sza
badságát. » 

«Első lépéseit a tanulmányokban nem koro
názta valami rendkívüli előmenetel, s akár 
hanyagságból, akár kedvhiány miatt, nem igen 
volt szorgalmas a latin nyelvben. De valami tit
kos ösztön már ekkor azon ismeretek felé haj
totta, melyek dicsőségének eszközéül voltak 
szolgálandók. A mathematika, az erődítéstan, a 
támadás és védelem, de különösen a történelem 
foglalták le minden idejét.* 

Az iskola könyvtárának nem volt szorgalma
sabb olvasója Bonaparténál. Könyvkéréseinek 
gyakorisága a könyvtár vezetésével megbízott 
tanulótársra csaknem borzasztólag terhelő volt. 
Midőn pedig egy közös földdarabot a tanulók j 
felosztván magok közt, abból Bonaparte is ki- j 
kapta a maga részét, ő abból kertet csinált ma- j 
gának s első gondja volt azt erős palissade által ! 
hozzáférhetlenné tenni. Minden pénzét, melyet ' 
Marboeuftöl kapott, erre költötte s a kiváló 
gondjai következtében szépen meglombosodott 
fák egész remete-menhelylyé tették kertjét. 

A növendékek katonailag voltak az iskolában j 
szervezve s századokra osztva, melyeknek ön

maguk kozul választott tisztjei a franczia had
sereg jelvényeit viselték. Bonaparte századosi 
ranggal bírt, de bizonyos eset következtében 
megfosztották rangjától s a zászlóalj utolsó he
lyere fokozták le. Bonaparte nem vette oly igen 
szivére a dolgot, vagy legalább sokkal büszkébb 
volt, hogysem ezt mutassa. Hozzáfogott, hogy 
társai közt a görög olympiai játékok és a római 
ezirkuszok mintájára testedző játékokat hono
sítson meg. A mellett télidőn át az iskola nagy 
udvarain hóból sánezokat, bástyákat, erődítése-

j ket rögtönzött az ő segélyökkel s mindezt oly 
preczizitással és ügyességgel, hogy nem csak 

í ^ e . n n , e lakóinak, hanem még idegeneknek is fel-
; költötték figyelmét, a kik tömegesen jöttek a hó-
i müvek csodálatára. 
| A fentebbiekben idézett röpirat pontos és 

hü jellemzést ad a hős korz külső kinézéséről is 
ez időben. 

«Közép testalkatú és mégis feltűnő széles 
vállai által. Sötétkék szemei kicsinyek, de élén
kek. Haja barna, homloka széles és kidombo
rodó, arcza nyúlánk, arezbőre olajszín. Voná
sainak általános kifejezése semmi meglepőt nem 
nyújt első látásra, de közelebbről véve szem
ügyre, könnyen föl lehet ismerni benne a mély 
gondolkodót s tekintetének élénksége erélyt és 
mozgékonyságot mutat.» 

Még egy érdekes epizódot közöl e könyv a 
briennei évekből, mely minden során magán 
viseli az elbeszélő benyomásai közvetlenségét. 
Mihelyt valamelyik tanítvány 14-ik évét betöl
tötte, szokás volt Lajos-napján s az ezt meg
előző két héten át bizonyos mennyiségű lőport 
elpuffogatnia. Némelyek pisztolyokat, puskákat 
szereztek be magoknak az örömnapokra, mások 
összeálltak, hogy tűzijátékokat rendezzenek. 
Egyedül Bonaparte volt az, a ki 1785-ben, az 
utolsó évben, melyet Brienneben töltött, egész 
nap visszavonult kertjébe, s nemcsak semmi 
részt nem vett a közörömben, de a körülötte 
zajgó ifjúság által cseppet sem hagyva magát 
zavartatni, nekifeküdt tanulmányainak. Társai 
nem törődtek vele, de egy véletlen eset egy
szerre rá vonta a figyelmet. 

Este kilencz óra tájban a fiúk összesereglettek 
az övével szomszédos kertben, melynek tulajdo
nosa valami látványosságot készült rendezni 
barátjai számára. Ez egy különböző röppentyűk
ből összeállított gúla volt. melyeket egyszerre 
kellett meggyújtani. De elfeledtek egy néhány 
fontnyi lőport tartalmazó kis ládát eltávolítani. 
A röppentyűket meggyújtották s a jelenlevő 
gyermeksereg magánkívül volt örömében, a mi
kor néhány szikra a ládára esett. 

Borzasztó robbanás következett be. Nem egy 
eltört vagy megroncsolt kar és láb; számos bor
zasztóan összeégett ábrázat s ledőlt fal adta meg 
árát a vigyázatlanságnak. De a mi legváratlanabb 
volt, az, hogy midőn többen a menekülők közül 
a palissadeot döntötték le, hogy a szomszédos 
kertbe meneküljenek, egyszerre Bonaparte jött 
szembe velük, ásóval fegyverkezve s dühös csa
pásokkal űzte vissza a menekülőket. E maga
viselete, okozta legyen bár a munkája fáradsá
gos gyümölcsében társai által okozott kár, vagy 
pedig a királyt ünneplőknek az ő már akkor 
republikánus lelkében visszhangot nem keltő 
mulatozása, nem maradt megtorlatlanul méltán 
haragra lobbant társai részéről. 

Még ez év végén Bonaparte több más, jó elő-
haladást tett társával együtt tanulmánj^ai foly
tatására a párisi katonai iskolába küldetett Re
nault főfelügyelő ajánlatára, daczára tanárai 
panaszainak, kik nem mindig voltak megelé
gedve önfejű magaviseletével. Parisban a tüzér
ségi szolgálatba lépett, mert ez és a mérnökkar 
volt az egyetlen, mely ez időben Francziaország-
ban protekezió és gazdagság nélkül is nyújtott 
kilátást az előmenetelre. Még fáradhatlanabb 
szorgalommal adta át magát mathematikai ta
nulmányainak, de összeférhetlen természete itt 
is nem egyszer hozta összeütközésekbe. Többek 
közt említ a röpirat egy esetet, midőn fiatal 
tiszttársaival a vízparton sétálgatva, a vitatkozás 
annyira elragadta, hogy társai már-már azon a 
ponton állottak, hogy a vízbe dobják. Szeren
csére még idején észre tértek s nem követték el 
a gyáva cselekedetet, s Bonaparte meg lett 
mentve a legtüneményesebb életpályának, mely
ben valaha embernek része volt. 

Kevéssel a forradalom kitörése előtt foglalta 
el Bonaparte tüzértiszti rangját a De la Fére ez
redben, s már 1790-ben Korzikába kiséri Paoli 
tábornokot. Három év következett erre családja 

körében, magát teljesen a katonai elméleti ta
nulmányoknak adva át, s mikor a sziget 1793-
ban szintén zavargások színhelye lett s Paolit a 
konvent vád alá fogta, újra visszatért Franczia-
országba, s ez alkalommal szüleit is rábírva, 
hogy kövessék. Családja Toulonban telepedett 
meg. Az angoloktól megszállt e város ostromá
nál nyerte Bonaparte tábornoki rangját, s itt 
adta katonai lángelméjének is első fényes tanu-
jeleit. O rá volt bizva a sánezok és külső véd-
művek támadásának vezetése. Merész és vállal
kozó szelleme oly tervet gondolt ki, melyet ki
vihetetlennek tartott volna mindenki, de az ő 
bátorsága és találékonysága legyőzte a legyöz-
hetlennek vélt nehézségeket. 

De a mi Bonaparte fejére a láthatatlan nim
busz első sugarait fűzte, az a vendemiaire 
13-ika volt. 

# 
A mint közeledett az idő, melyben a konvent 

leteszi hatalmát, s az új alkotmány életbe lép, 
mind vakmerőbben ütötték fel fejőket a forra
dalomellenes mozgalmak is. A kérdés, hogy váj
jon az új törvényhozó testület egészen új ele
mekből álljon-e, vagy pedig 2/s részben a konvent 
tagjaiból ujíttassék fel, két pártra osztotta a köz
véleményt. A mérsékeltebbek megelégelték már 
a terrorizmus uralmát, s a jobb jövő zálogát ép 
abban látták, hogy az uj törvényhozás meg le
gyen tisztítva a terrorista elemektől. De viszont 
voltak, a kik úgy okoskodtak, és nem alap nél
kül, hogy a köztársaság csak azok által tartható 
fenn, a kik megteremtették, s minden oly áram
lat, mely esetleg új embereket hozhatna felszínre, 
magát a kivívott szabadságot koczkáztatná. Ezek 
az új alkotmányhoz csak oly feltétellel járultak 
hozzá, hogy az új nemzetgyűlés csak Vs-ában 
legyen új emberekből választandó a választói 
gyülekezetek által. 

A fructidor 13-iki vita ezt a határozatot 
emelte érvényre. Egy hétre rá ki volt tűzve a vá
lasztók összehívása, kiknek feladatuk leendett 
először az új alkotmány elfogadása, másodszor 
az új törvényhozó testületnek a konvent a/s ré
széből való kiegészítése felett nyilatkozni, s 
ez alapon a további választásokat megejteni. 

A királypártiak, a mérsékeltek, a forradalom 
erőszakosságait megelégelték, a cselszövők és 
nagyravágyók mindent megmozgattak, hogy 
egyfelől az új alkotmányt elfogadtassák, de 
ugyanakkor a konvent hatalmát végkép megtör
jék. A pillanat kiválóan alkalmas volt a konspi-
ráczió szálai megeresztésére. Pamfletek, pro-
grammok özöne vezette be a csatározást, néhány 
ezer fontnyi Angliából érkezett segély módot 
nyújtott egy-két konventi tag megközelítésére. 
Stael asszony visszatért Parisba, férje, a svéd 
követ kíséretében, s szalonja nemsokára gyülhe-
lye lett nem ugyan a királyság helyreállítóinak, 

; de legalább a mérsékeltebb és finomabb demok-
ráczia párthiveinek. 

Minden izgatás oda irányult, hogy a választó 
gyülekezetek elfogadják az elébök terjesztett 

j javaslatnak azt a részét, mely az új alkotmányról 
[ szól, de visszautasítsák annak a kibővített kon-
I vént keretében leendő megvalósítását. Sőt to

vább akartak menni, egész a nyilt fölkelésig, 
azt akarták, hogy a választók állandó gyüleke
zetekké alakuljanak s mondják ki a konvent 
mandátumának megszűntét. A készülődésekre 
ellenkészülődésekkel feleltek, s a konvent csa
patokat vonatott össze a sablons-i táborban, Pa
ris alatt. 

Paris kerületei egynek kivételével csakugyan 
a konvent fentartása ellen adták szavazatukat, 
de nem úgy a vidéken, hol sokkal kisebb hullá
mokat vetettek a politikai mozgalmak. A vidék
ről jövő hirek csüggedést öntöttek a párisi 
ellenforradalmárok szívébe. Ifjú emberek járták • 
be az utczákat «le a kétharmaddal !• kiáltások 
közt, s mikor a konvent fegyveresei szét akarták 
oszlatni őket, puskalövésekkel feleltek. 

Vendemiaire 11-én (1795 okt. 3.) egy sereg 
választó polgár gyűlt össze a Theátre Francais 
nézőterén, hogy tanácskozzon a teendőkről. 
A konvent megbízásából néhány dragonyos és 
rendőr az odeon-térre rúgtatott, hogy szétosz-
lásra hivja fel a tömeget. A nép hullámzott az 
odeon körül, különösen este. A színház gyengén 
volt világítva, a polgárok a páholyokat foglalák 
el, vagy a színpadon sétáltak fel s alá. A rend
őrség érkezésének hírére az utczára szaladtak, 
megrohanták őket, fáklyáikat kioltották s a 
dragonyosokat megszalasztották. Miután visz-
szatértek a színházba, élvezve a diadalt, beszé-
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deket tartottak s esküvel fogadták, hogy ellent 
fognak állni a konvent zsarnokságának. Mire a 
konvent rendeletet adott Menou, tábornoknak, 
hogy két ágyúval vonuljon fel a sablonsi tábor
ból. Az Odeon-tér még üres volt. 

Ám ez idő alatt a forradalmárok is meg
kezdték katonailag szervezkedni. Hírnökök és 
dobosok járták be Paris utczáit és fölkelésre 
csábítgatták a polgárokat. Több tábornok ajánlta 
fel a felkelés ügyének szolgálatát, köztük Deni
cen, Desmoulins Kamill volt barátja, ki előbb a 
vendeé-iek ellen harczolván, az ő pártfogása ál
tal két év alatt tábornokká lépett elő, de Angers-
nél lova elragadván, a királypártiak táborába 
vitte, s kényelmesebbnek találta, hogy attól 
fogva ott is maradjon. 

Menou tábornok a konvent részéről a fölke
lők ellen vonult, kiket a szűk vivienne-utezába 
szorított be. De lehetetlennek találva ily szűk 
helyen ágyúi és lovassága ki
fejtését, jobbnak látta alku
dozásokba bocsátkozni a föl
kelőkkel, csapatai visszavo
nását igérve, ha eloszlanak 
békésen. A konvent, melynek 
Menou magatartását nem kés
tek tudomására hozni, elége
detlenségének nyíltan kifeje
zést adott. «E1 vagyunk árulva! 
vád alá Menou tábornokkal!» 
hangzott mindenfelől s kiad
ták a parancsot Menou hala
déktalan felváltására Barras 
által. 

E pülanatban valaki kiej
tette Bonaparte nevét. 

Carnot, ki ismerte Barras - > J ^ ^ ^ ^ ^ l 
képtelenségét, azt ajánlotta, 
hogy a katonai parancsnok
ságot adja át Bonaparténak. 
Bonapartét előhívják, — idő
haladékot kér a megfonto
lásra. 

— Három perez! feleli 
Barras. 

E három perez alatt for
dul meg Európa sorsa. Mi
lyen lelki küzdelem lehetett 
az, mely e csodálatos elme 
mélységeiben e pillanatnyi 
idő alatt lefolyt! Mennyi becs
vágy, dicső álom, remény és 
aggódás küzdötte meg gigászi 
harczát e három perez alatt, 
melynek sötét sejtelmei és 
fényes káprázatai közt talán 
megvillant egy pillanatra 
Francziaország trónja is a 
fiatal tüzértiszt lelke előtt! . . . 

Bonaparte kezet nyújtott 
Barrasnak. 

S e pillanattól minden 
megváltozott. Egy úr, egy 
parancsoló jelent meg a szí
nen. Kendeletei határozottak. 
A lőszereket, melyeket elődje 
a sablonsi táborban feledett. 
Murát által a lovassággal 
elhozatja. Epén ideje. Ha 
húsz perczczel később érke
zik Murát, mindennek hűlt 
helyét találja: a forradalmárok 

kedvet sem mutatnak a támadásra, daczára an
nak, hogy a felkelők már egy huszár-ordonán-
ezot megöltek a Saint-Honoré utczában, a tü
zérség lovait elhurczolták s a konventnek szánt 
élelmi szereket lefoglalták. Denicen, mielőtt a 
harezot megkezdené, még egy parlamentairt 
küld a konvent táborába. Bekötött szemekkel, a 
harczi szabályoknak megfelelően viszik Bona
parte felé, a ki azonban nem fogadja el a fenye
gető hangon előadott feltételeket. Ki tudja, 
meddig tartana még e bizonytalan helyzet, ha 
egy végzetes pillanatban Dubois de Crancé, 
Danton egykori barátja, egy vendéglőből rá 
nem süti pisztolyát a párisiakra. A felkelők 
pisztolylövésekkel felelnek, mire Bonaparte is 
felvontatja ágyúit és sietve fegyvert oszt ki, ma
gok közt a képviselők közt is, hogy szükség 
esetén tartalékul szolgáljanak. 

Ezalatt az Odeon - téren táborozó Denicen, 

irányozza, hogy a rakparton közeledő támadókat 
tűzbe vehesse. Halált okádva dolgoznak ágyúi s 
a legborzasztóbb rendetlenségbe ejtik a felkelő
ket. Csak egyetlen fölkelő csapat, a La/ondé éri 
el a Pont-Koyalt, de az is csak azért, hogy rög
tön foglyul essék. Denicennek nyoma vész s 
addig sikerül lappangania, mig külföldre mene
külhet. 

Két óra alatt mindennek vége. A rend teljesen 
helyreáll. Három-négyszáz halott és sebesült 
borítja az utczákat, kiknek hulláit a katakom
bákba vetik, hol még ma is láthatók porladó 
csontjaik. Maga a sokaság is a győzők részére 
áll. A köztársaság igaz barátainak nagy örömet 
okozott a győzelem; nem tudták, hogy ez szol
gált első lépcsőjéül a császárság emelkedésének 
is, a vendemiaire 13-iki győző személyében. 

R̂OIIJAT _~y_^ ^ • U S S ^ 
BONAPARTE IFJÚKORI ARCZKÉPE. — EGYKORÚ RAJZ UTÁN 

Guizotnak a nagy franczia forradalomról kiadott müvéből 

a forradalmárok megelőzik. 
Murát befogatja az ágyúkat s a municziót sze
kereikkel és élelmi szerekkel együtt a Tuilleriák 
elé hozza. A katonák új bátorságra kapnak; 
érzik, hogy egy vasfej gondolkozik fölöttük, s 
egy vaskar cselekszik. 

De Bonaparténak csak 5000 embere van; 
Paris népe, ha összeszedi magát, 40,000-et állít
hat vele szembe. Hogyan mérkőzzék 5000 em
ber 40 ezerrel ? Bonaparte csak a konvent vé
delmére gondol, minden támadó szándék nél
kül. Elállat katonasággal minden utat, mely a 
konventhez vezet, az utczákat katonasággal 
szállatja meg; megszállja embereivel a meudoni 
fegyvertárt, elzárja a saint-germaini utat, nehogy 
a fölkelők ágyúkat kaphassanak, s Parisból min
den élelmi szert a Tuilleriák elé rendel. Intéz
kedései egy utczai forradalom leverésének leg-
geniálisabb haditervét állítják szemünk elé, 
melylyel valaha fegyveres erő élt egy nagy város 
föltámadt népe ellen. 

Másnap vendemiaire 13-ika. Négy óráig dél
után semmi sem történik; a felkelők farkassze
met néznek Bonaparte katonáival, de ezek semmi 

kinek még mindig nem tért vissza parlamen-
tairja, hallva a lövéseket, elrendeli a támadást 
á konvent ellen; csapatai átkelnek a szajnai hí
don s megtöltik a Saint-Honoré utczát, mig egy 
zászlóalj a szent-Kókus templomnál foglal állást. 
De Bonaparte teljesen méltányolja az első táma
dás jelentőségét s az, első közeledésre jelt ad az 
ágyúk elsütésére. Elénk tüzelés felel rá, de 
Bonaparte kartácsai végig söprik az előtte lévő 
tért s a felkelőket a Bókus-templom lépcsőzetére 
űzik vissza. Most jobbra és balra állítva fel 
ágyúit, egész hoszszában megtisztítja a Saint-
Honoré utczát. A felkelők hanyatt-homlok ro
hannak vissza és szerteszét szóródnak. De Deni
cen és társai még egy kísérletet tesznek, belátják 
hibájukat, hogy az ágyúk torkába rohantak, a 
helyett, hogy eltorlaszolták volna magukat a 
TuÜleriákkal szomszédos házakba. Elhatározzák 
tehát bevárni a Faubourg-Saint-Germain felől 
jövő csapatokat, hogy közös támadást intézzenek 
a hidakra. De Bonaparte ott van mindenütt, a 
hol veszély van; néhány üteget állít fel a Tuille
riák terén, s ugyanekkor rohamra vezényli a 
Pont-Boyal hídfőnél elhelyezett ágyúkat s akkép 

EGYVELEG. 
* A kar nélkül született 

szerencsétlenek között nem 
egy akad, ki lábával tanul meg 
irni és rajzolni. A legtöbb ter
mészetesen csak kenyérkereset
ből csinálja ezt, mert magát 
mutogatja, némelyik azonban 
tehetségénél fogva hírneves is 
lesz. A legtehetségesebb volt 
valószínűleg Schweicker Tamás, 
ki 1541-től 1602-ig élt a sváb 
Hallban s igen csinos képeket 
és faragványokat készített láb
ujjaival, melyek feltünó'en kifej
lettek voltak. Verseket is irt, de 
ezek kevésbbé sikerültek. Egy 
más kéz nélkül született ember, 
dr. Lohmayer, Königsbergben a 
történelem tanára volt s Wiese 
Károly (1889) szintén festett lá
bával, bár nem oly ügyesen, 
mint Schweicker. Igen neveze
tes Buchinger Mátyás esete, ki a 
XVII. század vége felé, mint 

.'- kéz és láb nélkül született em
ber, szájával tanult meg irni és 
pedig igen csinosan. 

* Rövid életszabályok. Aludj 
mindennap 7 órát. Kelj fel, a 
mint felébredtél s kezdj rögtön 
munkához. Egyél lassan s soha 
többet, mint a meddig jól esik. 
Csak annyit igyál, hogy szom-
jueágpdat kielégítsed. Minden
nap legalább két órát járj. Csak 
akkor beszélj, ha szükség van 
reá, s csak felét annak, a mit 
gondolsz, c?ak azt írd le, a mi
nek megfelelhetsz. Ne tégy 
olyat, a mit elmondani szégyen-
lenéi. Gondold mindig, hogy 
másoknak reád támaszkodniuk 
kell, de te senkire sem számít
hatsz. A pénzt a körülmények 
szerint többre vagy kevesebbre 
becsülheted, mint a mit ér; a 
pénz igen hasznos szolga, de na
gyon rossz úr. 

* A kiszolgált koronák elő
kelő női divatezikkekké lettek. 
New-Yorkban három előkelő nő-

B nek van valódi koronája, me
lyek egykor valóságos királynők 
fejeit díszítették; ezek a hölgyek 

most a nagy operai előadásokon ily koronákkal fejü
kön jelennek meg, nagy bámulatot keltve. 

* Sajátságos szám a 37-es. Ha ezt 3, 6, 9, Iá, 
15, 18, 21, 24 és 27-tel szorozzuk, mindenkor oly 
számokat kapunk, melynek összege egyenlő a szorzó
számmal. Igy.3x37=l 11 (1 +1 + 1=3); 6x37=222 
(2+2+2=6) ; 9x37=333 (3 + 3 + 3=9); 12x37= 
444 (4+4+4=12); 15x37=555 (5 + 5+5=15); 
18x37=666 (6+6+6=18); 21x37=777 (7 + 7 + 
7=21); 24x37=888 (8+8+8=24); 27x37=999' 
9+9+9=27). 

* A középkorban az eledeleket nem válogatták 
meg annyira, mint jelenleg. Adatok maradtak fenn 
arról, hogy a tövises disznót sülve, becsinált alakjá
ban, s pástétom gyanánt megették, a morgát hatféle 
képen s a sast sülve, becsinált alakjában, kocsonya
ként s pástétom gyanánt. Ezenkívül megették a hód 
lábait, a büdös bankát, fecskét, kakukot, varjut, har
kályt, evetet, darut s a szegény emberek ezenkívül 
még a rókát és vidrát is. 

* A levélbélyeg-gyüjtők nagy szorgalommal sze
dik össze a portugál bélyegeket, mivel a kormány 
egészen új bélyegeket nyomat. A fenmaradt készlet
ből a gyűjtök mintegy öt millió forint értékig vásá
roltak össze. 
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PARNELL. 
1816—1S91. 

Az öngyilkossá lett Boulanger sírján alig szá
radt még el a reá helyezett néhány koszorú, s 
már is egy másik, alig kevésbbé zajos, de kétség 
kívül tartalmasabb politikai életpálya hirtelen 
félbeszakadásáról hoz hirt a táviró. Parnell 
Stewardt Károly, a nagyhírű irlandi pártvezér, 
ki annyi aggódást és gondot szerzett az angol 
kormányoknak, e hó 7-én Londonban, negyvenöt 
éves korában, váratlanul elhunyt, állítólag hülés 
következtében, meglehetősen elterjedt tőzsde
hírek szerint azonban erőszakos halállal; épúgy, 
mint a franczia tábornok, saját kezével röpítve 
golyót az agyába. Melyik a kettő közül az igaz 
tényállás, nem maradhat sokáig titok. 

Parnell nevével, életének vagy egyes neveze
tesebb eseményeinek ismertetésével sokszor ta
lálkozhatott e lapok hasábjain az olvasó. Ismét
lésbe esnénk, ha élete folyását részleteiben 
akarnók elsorolni. Elég legyen azért annak ez
úttal csak általános jellemzésére szorítkoznunk. 

Parnell kétségtelenül igen jelen
tékeny szerepet játszott Anglia jelen 
történetében. S e szereplésnek, szer
telen túlzásai daczára, tiszteletet 
biztosított az, hogy tiszta hazafiság
tól és emberszeretettől vala sugalva, 
s ha Parnell neve még is úgy fog 
szerepelni napjaink történetében, 
mint egy romboló őserövel felruhá
zott forradalmáré, abban több része 
lesz kis szigethazája nyomorúságos 
politikai és gazdasági helyzetének, 
Angliához való viszonyának s az 
angol landlordok határtalan szük-
keblűségének, mint az ő saját ter
mészetének és hajlamának. 

Parnell, igaz, egyike volt a leg-
bátrabbaknak e század annyi láng
eszű forradalmára között s többször 
a gyűlölet vala tette rugója; de 
ki merné tagadni, hogy hazánk 
elnyomói iránt a gyűlölet teljesen 
indokolt s egyenes szülöttje a hon-
szereíetnék? Szereplését e szem
pontból ítélte meg az érdekeletlen 
világ, s bizonyára még angol ellen
ségei sem tagadták volna meg tőle 
a tiszteletet, ha benne a közélet 
emberének hitelét nem teszi utóbb 
tönkre a magán ember gyarlósága, 
esendősége. Ám így, noha egé
szen más ívásu ember vala, mint 
a franczia operetté-tábornok, meg 
kellett érnie a saját elbukását, hír
nevének, népszerűségének enyésze
tét, meg azt, hogy tulajdon hazája, 
melyért föláldozta mindenét, nem 
csak elfordul tőle, de ellene is for
dul s védelem nélkül marad a bán-
talmakkal szemben ott, hol másfél 
évtizeden túl az ő akarata volt a 
föltétlenül uralkodó hatalom. 

Mert Parnell Irlandnak nemcsak név szerint, 
de valóban is ((koronázatlan királyai) volt. Csak 
fejedelmeket környezhet olyan határtalan tiszte
let, a milyenben Erin népének e nagy jóltevője 
részesült. Midőn ez előtt 17 évvel az angol par
lamentben megjelent, Irland le volt igázva, el 
volt csigázva, maga sem hitt jobb csillagában. 
S mikor Parnellt egy fényes tehetséggel s nem 
dicsőség és nem szerencse nélkül folytatott ne
héz politikai harcz után egy házasságtörési bot
rányos pör megfosztá hatalmától, meg honfi
társai becsülésétöl s ott a közszereplés teréről 
leszorítá: Irland hatalmas politikai tényezővé 
nőtt, melylyel Angliának számolnia kell. Ez az 
Irland visszanyeré önbizalmát, tudatára ébredt 
erejének s borzasztó küzdelembe ereszkedett a 
világ egyik legóriásibb hatalmával, küzdelembe, 
melyben a tőr és a dynamit eddig nem ismert 
mértékben szerepelt; minden irlandi parasztház 
az összeesküvésnek lön tűzhelye, s a zöld sziget 
minden egyes fia halálos ellensége a brit állam
hatalomnak, melynek kezéből Irland független
ségét kicsikarni lön a jelszó. 

A csaknem mindenható angol parlament ret
tegni lön kénytelen Parnelltől, a kinek a kezébe 
látszott letéve Britannia kormányainak sorsa; 
mert közel száz hívével csak valamely párthoz 
kellé csatlakoznia, hogy azt többségre juttassa s az 
ellenpártot, ha kormányon volt is, megbuktassa. 

Az angol kormányoknak és pártoknak nem volt j 
nagyobb gondjuk, mint megszerezni és biztosí
tani a maguk számára a Parnell szövetségét. És 
ennek ára mindig egy-egy újabb engedmény 
vala Irland számára, melyet paczifikálni lett a 
legfőbb angol belpolitika, nehogy annak forra
dalmi lángja átcsapjon a szigetország más ré
szeibe is. 

Parnell félelmes hatalmát megtörni nem lát
szott lehetőnek. Bátor volt, mint az oroszlán,— és 
okos, mint a kigyó. El tudta a forradalmi lázt 
terjeszteni az egész szigeten, egy újjá intésétől, 
egy szemöldök-rándításától függött, hogy or
gyilkos merényletekkel támadjanak az angol leg
főbb méltóságok viselői ellen s az agrár büntet
tek özöne ejtse rémületbe a hatalom birtokosait. 
A Clan-na-Gael, a Moonlight, a Boycott — s 
annyi más nevet viselő titkos szövetkezetek ösz-
szeesküvő tagjai, mind, mind benne látták vezé
rüket; de azért még sem sikerült soha velük 
való összeköttetését úgy bebizonyítani, hogy az 
bírói marasztaló ítéletnek alapja lehessen. A 
«Times» leleplezései, melyek azzal terhelték, 
hogy a dublini phőnix-parkbeli s más politikai 

gyűlésben csak véletlenül kerülte el az agyon-
köveztetést. Kilkeimyben egy arczába dobott 
mészkődarab majd a szemevilágától fosztotta 
meg: tulajdon népe adá így tudtára, hogy er
kölcsi halott. 

És e halálból nem volt számára többé föltá
madás. Bűnös szerelme tárgyát utóbb nőül 
vévé ugyan, de azt Anglia szigorú erkölcse nem 
fogadta el kiengesztelésnek s megmaradt abban 
a hitében, hogy a ki az emberi gyengeségnek 
ilyen bizonyítékait adá, nem lehet hivatva né
pek vezérének. 

E bűne elég volt, hogy végkép letűnjék a 
* nyilvános szereplés színpadáról. Egy évig élte 
! túl erkölcsi halálát. Ma már végkép halott. A tör-
| ténelem azonban nem hunyhat szemet azokra 

az érdemekre, melyeket népe érdekében szer
zett, s melyek mindenha nevéhez fűződnek. 
S megítélésében az utókor bizonynyal nem lesz 
oly szigora, mint kora volt, s meg fogja jelölni 
számára azt a helyet, mely öt hazája legjobb 
fiai sorában kétséget kizárólag megilleti. 

PARNELL KÁROLY. 

gyilkosságoknak ő volt a szerzője, koholmányok
nak bizonyultak. Pigott, a ki a váddal előállt, j 
miután a levélhamisításokat bevallotta, lelki
ismerete furdalásaitól öngyilkosságba kerget
tetett. 

Parnell népszerűsége Irlandban, hatalma Ang
liában e pör következtében még magasabbra 
hágott s a vezér elérte azt, hogy a wighek 
büszke pártja, élén Anglia legnagyobb államfer-
fiával, Gladstone-nal, programmjába vette tol 
követeléseit, közte Irland törvényhozási külön
választását s Dublinban külön ír nemzeti par
lamentre bízását a zöld sziget sorsának. 

S ekkor következett be az a másik végzetes 
pör, O'Shea irlandi képviselőnek neje ellen 
indított válópöre, mely Irland koronázatlan 
királya szédületes hatalmának néhány rövid nap 
alatt véget vetett. Anglia és Irland erkölcsi köz
érzete nem tűrhette azt, hogy egy bármi láng
eszű, bármennyire honszerető ember, a ki tilos 
viszonyt folytat barátja nejével, az ablakon 
keresztül szökik meg a hazatérő férj elöl, nyil
vános szerepet s épen vezérszerepet játszhasson, 
és elemi erővel lázadt föl a közéleti és a magán
életi viselkedés közt mutatkozó e diszharmónián. 
Az ir home-rule pártjának többsége ekzakadt 

; addig bálványozott vezérétől, leghívebb barátai 
elkárhoztaták, s midőn választóihoz appellált: 

i egyik kerület a másik után ejtette el, s egy nép-

MOLNÁR GYÖRGY. 
1830—1891. 

A becsvágy tragikumának sötét 
árnyéka kisérte e híres színészt 
bölcsőjétől kezdve, mely a nagy
váradi egyszerű kántorlakban rin
gott, egész a vas-útezai 19. számú 
háznak a szerény alkovenes szobá
jáig, hová mint sebzett vad vonult 
félre, hogy megsirassa ábrándjait, 
eszményeit, melyekért egykor any-
nyit küzdött, annyit szenvedett. 

Csodálatos, szinte titáni erő la
kott e különös emberben. Ha végig 
tekintünk viharos életpályáján, 
olybá tűnik föl előttünk, mintha az 
nem is lenne valóság, hanem 
valami beteges költészetnek el
nagyzolt alkotása, melyben a hős 
az osztentácziónak bámulatos ere
jével maga csinál meg egy forra
dalmat a kasírozott világban. 

És e forradalom története annyi 
diadalt jegyzett föl, melylyel bárki 
is beérhetné. De Molnár György 
egy pillanatig sem volt sikereivel 
megelégedve. A győzelem, mely más 
ember agyát megszédíthetné, ki
mondhatatlan silányságnak tűnt föl 
előtte. Sejteni is alig tudjuk, hogy 
vágyai mily szédítő magasságokat 
ostromoltak. 

1830-ban született Nagy-Vára
don ; beczézett gyermeke volt egy 

H számos tagú kántorcsaládnak, s a 
| H kis Kántor Gyuszit, a hogy őt ott

hon nevezték, az első szini előadás 
látásakor ellenállhatatlan vágy fogta 
el a világot jelentő deszkák iránt. 
A hogy csak szerét tehette, a szín

ház körül settenkedett s a festett vászon az ös-
meretlen gyönyörök csábító varázsával hatott reá. 

Még nem volt tizennyolez éves, midőn a szini 
pályára lépett; de alig nyűtte el az első pár czi-
pőt a deszkákon, midőn a szabadságharcz kitört, 
s Molnár Györgyöt az első ágyúdörej már hon
véd ruhában találta. 

« . . . Világos alatt — mondja ((Világos után» 
czímü munkájában — a kard az én gyönge ti
zennyolez éves kezemből is, mint már üteg
parancsnokéból, Görgei akaratából, a muszkák 
lábaihoz hullott.» Az ifjú néhány hétig Bihar-
és Békésvármegyében bujdokol, míg végre Gyu
lán színtársulatot talál, mely örömmel sorozza 
a deli szép alakot tagjai közé. 

Tíz hosszú éven át ette a vándorszínészet 
sótalan kenyerét, s mint fölkapott szerelmes szí
nész csűrökben, pajtákban, sörös hordókra épí
tett színpadokon játszotta a Bomeókat, olykor
olykor megmérkőzve Hamlet és Bánkbán nehéz 
színpadi problémáival is. 

E tiz év volt életében a kiforrás, a «Sturm 
und Drang» korszaka. 

Mikor 1861-ben a fővárosba jött, hogy Als-
dorftól, a német direktortól, súlyos föltételek 
között kibérelje a krisztinavárosi színkört, már 
mint kiforrott művészi egyéniség jelenik meg 
előttünk, ki czélul tűzi ki: reformálni a színpadi 
tekhnikát, lerombolni avult formáit s a szín-
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padi segédeszközökben a külső hatás oly ténye
zőit megteremteni, melyek összhatása csaknem 
egyvivású magával az előadó művészettel. 

E törekvésben valódi oroszlán-ugrással látjuk 
őt hirtelen nagyra nőni. Alig néhány hónap 
alatt színre keríti a «Bem apó hadjárata* czímü 
tartalmatlan látványosságot, oly kiállítással és 
rendezéssel, mely ma, a színpadi tekhnika fejlet
tebb korszakában is figyelmet költene. Meré
szebb konczepcziót a színpadon alig lehet kép
zelni ; nyolczszáz ember sürög-forog huszárnak, 
tüzérnek, honvédnek, kozáknak és nemzetőrnek 
öltözve; podgyászos szekerek, ágyúütegek, lovas
csapatok vonulnak át a színen, három órán át 
kardcsattogást, puskaropogást, ágyúdörejt és 
diadalordítást hallunk. És e leírhatatlanul moz
galmas embergépezet egy kronométer óra sza
bályosságával működik, a rendező zsenije min
den egyes alaknak jelentőséget tud adni, a sűrűn 
váltakozó tableauk mesterien zárulnak. 

És ez idegfeszítő képeknek mily impozáns 
kerete v a n ! A színpad hátterét a Gellérthegy 
hatalmas oldala képezi, még a kivilágított czi-
tadella is dekorácziónak van bevonva e látvá
nyosságba. Egy színpad tehát, mely kilométe
rekre terjed. 

Ez volt Molnárnak első bravourja, melylyel 
az országot ámulatba ejtette. A siker nem ma
radhatot t el, minden este nepáliadat indult 
Budára, hogy megbámulja színpadi vállalkozá
sának óriási arányait. «Bem apó hadjárata* 
százötször került színre egymásután. 

E siker, mely páratlanul áll színészetünk tör
ténetében , arra lelkesíti a fővárost, hogy a 
zseniális színigazgatónak külön színházat épít
sen. Egy rövid év alatt a lánczhidtól balra, hol 
most az éjszak-keleti vasúti társaság palotája 
áll, fölépül a budai népszínház, homlokán ama 
hangzatos fölírassál: «Hazafiság a nemzeti
ségnek.* 

Molnár csodálatos ügyességgel hamarosan 
külön eredeti szinirodalmat teremt a budai 
népszínháznak. Köréje sorakozik Dobsa, Hiador, 
Éjszaki, Rákosi, Bérezik, Kazár Emil, Toldy 
István, Jósika Kálmán s még többen az akkori 
irói gárda jelesebbjeiből. És ő megsokszorozta 
magá t : egyszerre igazgató, rendező, színész és 
dramaturg. 

Mindez azonban csak rövid három esztendeig 
tartott . 

És valljuk meg őszintén, nem tarthatot t 
tovább. Mert Molnár diadalmainak édes hang
jainál teljesen megfeledkezett arról, hogy min
den emberi dolognak, tehát a színpadi tekhni-
kának is, határa van, s hogy a végtelenségbe 
csak maga a természet nyulhatik. 

Mikor a második látványosságot «Az ördög 
pilulái»-t színre hozta, jó időre kimerítette talá
lékonyságát. S minthogy új darabbal nem tudta 
a hatást fokozni; hirtelen eléje termett a ha
nyatlás, a visszaesés. 

Rövid, de kegyetlen viaskodást folytatott vele ; 
de néhány hónap múlva, mint bukott direktor 
volt kénytelen otthagyni a budai népszínházát, 
melynek általa fölvirradt fényes napjai a budai 
színészetre aligha lesznek visszavarázsolhatok 
ebben az évszázadban. Ismét a vidéki színészet 
vándorbotját vette kezébe. 

De meg volt írva, hogy Molnár kétszer tegye 
meg azt a szédítő utat , mely a zenitet a nadír -
tól, a sikert a kudarcztól elválasztja. 

1870-ben a nemzeti színházhoz szerződtették 
első tragikusnak s később teljhatalmú rendező
nek. Molnár zsenijének tehát ismét ragyogó 
pályatér nyílott, s ő oly szorgalommal, melyet 
csak becsvágya múlt felül, látott hozzá tisztjé
nek betöltéséhez. A színpadon kora jöttével a 
színpadi munkásokat is megelőzte s kimeríthe
tetlen türelemmel rendezte a hosszú próbákat. 
Aggódó szorgossága a legcsekélyebb részletekre 
is kiterjedt, s különösen akkor feszítette meg 
figyelmét, ha valami látványosság rendezéséről 
volt szó. 

Nagy előszeretetet érzett a bizarr dolgok iránt, 
s ez a hajlama számos túlzásba vitte őt. Ha 
színpadi hatás fokozásáról volt szó, semmi esz
közt sem ösmert elég erősnek. így például ma 
is emlegetik a nemzeti színháznál, hogy a «Téli 
rege» egyik próbája alkalmával a pásztorjele
nésnél, midőn az állati hangokat utánzó hang
szerek megszólalnak s a nagydobos is keményen 
megüti dobját, Molnár feléje fordul s egész ko
molyan azt kérdi t ő l e : 

— Nincs, kérem, nagyobb dobja ? 
«Valéria*-ban tüntette ki magát legelőször a 
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nemzeti színházban a színpadi fölvonulások 
nagyszerű rendezésével. Maga a szerző, Szigli
geti Ede, készséggel változtatott meg néhány 
jelenetet a kedvéért. Még nagyobb sikert ért el 
«Brankovics György* operának rendezésével, 

' mely részben annak a fényes kiállításnak köszön
hette, hogy 1874-ben kilenczszer került szinre 
egymásután. 

A rendezés nagymestere azonban e díszes 
polczát is ott hagyta nemsokára a közötte és az 
igazgatóság között támadt súrlódások miatt. 
Ezentúl tizenhat évig a kielégítetlen becsvágy 
minden keserűségével a vidéken vándorolt. Volt 

• igazgató Kolozsvárit, művezető Szabadkán, ren
dező Aradon, de hosszabban egy helyt sem tu
dott megmaradni. «Világos után* czímü mun
kájában könyfakasztó keserűséggel beszéli el 
e meddő időszak szomorú éleményeit. 

A terjengős sorokban nekrológját írja meg 
egykori nagyságának: részletesen beszól apró 
eseményekről és hosszan időzik apróbb embe
reknél. S mindezeknél még szomorúbb hatást 
tesz az olvasóra az a sok banális dicséret, mely
lyel e büszke jellem szükségesnek találja mecze-
násait nyomtatott sorokban elhalmozni. 

A vándor tragikus, — mint a hogy magát 
nevezi, — egyre lejebb száll, nyomorúságos 
truppoknál játsza, mint vendég, Leart, III . Ri
chárdot, Grittit és Tartuffe-öt. Már nincs elég 
ereje, elég ifjonti heve, hogy környezetébe lelket 
öntsön, hogy a fegyelmezetlen csapatot, melyet 
nem annyira a művészet, hanem a súgó lehel-
lete éltet, saját képéhez idomítsa. Igyekszik bele 
törődni a slendriánságba; látnia kell, hogy II. 
Rákóczi Ferenczet fináncz dolmányban játszák, 
hogy III . Richárd királyi termének függönyét 
boglya-kemencze ékteleníti. 

De még ezeknél sivárabb látványhoz is hozzá 
kell szoknia: az üres házakhoz, a közönség rideg 
közönyéhez. Ez mindennél jobban a szivébe 
markol. Ott hagyja az imádott deszkákat és fel
jön a fővárosba kegydijért esdekelni s egy hóna
pos szobában szinész-iskolát alapítani. 

Eszményeinek forró tüze már rég hamvadó
ban van és ö szűk szobácskájának sötétjében 
ontja fölöttük, Learként, az «áthevült és olvadt 
érezczé vált könyeket*. 

Szép, sugár termete roskadozni kezd, a mér
hetetlen ambiczióknak e büszke vára már-már 
romhalmaz, melyre csupán a kegyelet tekinteté
vel néznek. De ő még egyre bizik; az országos 
millenium megünneplésére nagyszabású tervek
kel foglalkozik. Csak még egyszer akarja meg
mutatni nemzetének zsenije merész szárnyalá
sát. Nincs más könyörgése, mint hogy ez egy 
diadalt még megérhesse. 

A halál nem adta meg neki e forrón kért 
haladékot. 

S ki tudja, nem irgalmasság volt-e a gond
viselésnek ez a rendelése ? 

Ugy lehet, hogy egy újabb nagy kudarcztól 
óvta meg általa a szegény sírba szállót, ki mun
kás életével, erős akaratával, s a magyar színé
szet körül teljesített buzgó szolgálataival való
ban jobb sorsot érdemelt. 

ZÖLDI MÁRTON 

K É T A N G O L M Ű V É S Z N Ő MAGYAROR
S Z Á G I R A J Z A I . 

A két angol művésznő, a kit hazánk olyan sok 
vidékén kedvesen ismertek meg, két és félhavi 
itt időzés u tán e napokban hagyta el Magyaror
szágot. Több kedvező körülmény játszott közre, 
hogy az idő rövidségéhez képest sok szépet lát
tak. Igen kedves emlékeket vittek magukkal, 
a mi fontos ránk nézve, mert komoly szándékuk 
szép utjokat illusztrálva leirni. Ha tudjuk, milyen 
keveset tud rólunk a külföld és annak a kevés
nek is milyen nagy része ferde, a legnagyobb 
örömmel kell üdvözölnünk a művésznők szándé
kát. Elutazásuk előtt kérésemre szívesen másol
tak le rajzkönyvükből sietve egy pár vázlatot, a 
miből a nagy közönség is megítélheti művészi 
ügyességüket. 

A rajzokra vonatkozólag talán nem lesz fölös
leges egy pár megjegyzés: 

Miss Margaret-nek és Miss Bose-xxsk első 
rajzai bodzás-újlaki (Zemplén) alakokat vázol
nak, a hová egy paraszt lakodalmat mentünk 
megnézni S.-A.-Ujhelyből, Dókus Gyula főszol
gabíró szíves vezetése mellett .«A legjobb csárdás 
tánezos* gavallér tót legény, — esztendőkig 
időzvén Amerikában, — azzal nyerte meg a mű

vésznők tetszését, hogy angolul kérte fel őket a 
tánezra. — Az egyik rajzban magát mu
tatja be Miss Rose, a mint a margittai nép skiz-
zelés közben őt körülveszi. Nagyon szereti ezt a 
rajzot, mert emlékezteti őt arra, milyen tisztes
ségtudó és türelmes a akedves magyar nép* még 
ilyenkor is. — Egy másik vázlatban az első ku-
koricza-evést örökítette meg, a mit életében lá
tott. Az angoloknál tudvalevőleg nem terem a 
kukoricza, és így a fiatal kukoricza evése is is
meretlen. Az esztétikai szempontból nem egé
szen kifogástalan evési mód élénken lekötötte 
figyelmüket. A többi vázlat azt hiszem, eléggé 
megmagyarázza önmagát. 

Azon meleg hangon írt bucsú-sorok, a melye
ket magyarra fordítva itt közlök, mutatják, hogy 
Miss Margaret épen olyan ügyesen forgatja a 
tollat is, mint az ecsetet. 

• Isten hozzádot mondunk egy olyan országnak, 
a mely művészekre nézve valóságos paradicsom ; 
annál nagyobb sajnálkozással teszszük ezt, mert 
csak nagyon futólagosan gyönyörködhettünk a fal
vak és városok meglepő utczáiban és utczaszögleteiben 
s a köznép változatos és festői ruházatában. Azok a 
gyors rajzok, a melyeket sietős utunk közben készít
hettünk, csak nagyon halvány fogalmat adhatnak 
majd honfitársainknak az önök országában lévő szín
gazdagságról és szépségről. Olyan országból jővén, a 
hol az, a mit mi előhaladásnak, czivilizácziónak neve
zünk, minden nemzetiest és népiest kiölt és komor 
egyöntetűvé sülyesztett, mi különösen képesek va
gyunk méltányolni az itteni köznép életének rom
latlan üdeséget. Időnk rövid, de előnyeink nagyok 
valának, ós azon csodálatraméltó szívesség, a mely
lyel mindenki, a kivel csak érintkeztünk, segítsé
günkre volt, hogy meglássuk, a mi tipikus, a mi szép, 
nemzeti udvariasságuk és előzékenységüknek örökre 
megmaradó emlékét véste belénk. Köznépük jóin
dulata merő ellentétet képez azon bizalmatlan mo
dorral, a melylyel más országokban olyan gyakran 
találkozunk. Erezzük, hogy nagyon illő utunkon 
szerzett kedves ismerőseinknek nyilvánosan is meg
köszönni velünk tanúsított nemes segítségüket és 
szives érdeklődésüket. — Margaret Fletcher, Rose Le 
Quesne.» 

Dr. Szádeczky Gyula. 

A MAGYAR TUD. AKADÉMIÁBÓL. 
A magyar tud akadémia három havi szünet után 

ismét megkezdte nyilvános működését, mely egyéb
iránt a nyári szünetek alatt sem pihent. Újult erővel 
indult meg működése, s mindjárt első ülése is gaz
dag volt közérdekű tárgyakban és intézkedésekben. 

Jubiláló akadémikusok. E hó 4-ikén három vete
rán akadémia tagot ünnepeltek, kiket ötven óv előtt 
választottak meg. Ezek Hunfalvy Pál, b. Vay Mik
lós es Pidszky Forencz. Az évforduló még szeptem
berben volt, de akkor a jubilánsok nem időztek a 
fővárosban, s ezért üdvözlésüket elhalasztották. 

Az akadémia nevében b. Eötvös Loránd elnök, 
Fraknói Vilmos másodelnök, Szily Kálmán főtitkár, 
Gyulai Pál és Pauer Imre osztálytitkárok tolmá
csolták az üdvözleteket. Első sorban Hunfalvy Pál
nál tisztelgett a deputáczió, a hol Eötvös báró üd
vözlő beszédében arra mutatott rá, hogy Hunfalvy 
50 éve ad fényes példát arra, hogy miképen lehet 
egy magyar nyelven iró magyar tudósnak az egész 
tudományos világ figyelmét felkölteni. A jeles tudós 
meghatva mondott köszönetet és arra kérte az aka
démia vezető férfiait, hogy ne engedjenek soha a napi 
áramlatoknak, hanem tántoríthatatlanul maradja
nak meg igazi feladatuk, a tudományos munkálko
dás mellett. A küldöttség innen Vay Miklós báró
nak az «AngoI királynő* szállóban levő lakására 
ment, a hol szintén az akadémia elnöke üdvözölte 
az ünnepeltet, mondván egyebek közt, hogy Szé
chenyi korának nemes tüzét hozta az új generáczió 
közé az akadémiába. Vay Miklós megköszönte a ki
tüntető figyelmet, s idézte azt a mondatot: <a mul
tat köti össze a jelennel, a ki annak perczeit vissza
idézi. » Meghatva szorított kezet a küldöttség egyes 
tagjaival. Végezetül Pulszky Ferencznól járt még a 
küldöttség, a kit Eötvös báró üdvözlő szavaival olyan 
univerzális tudósnak festett, a ki ötven esztendeje 
beszél, ir és cselekszik. A jubiláló tudós válaszában 
a többek közt az akadémiával foglalkozott, a mely
nél ő három korszakot ismer. Első korszak volt az, 
mikor csak szavakat csináltak, a — második az adat
gyűjtések korszaka volt, — a harmadik korszak pe
dig a mai, mely feldolgozza a nemzet számára a 
gyűjtött adatokat. 
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Az akadémia ülése. Október 5-én kettős ülés 
volt; először az összes osztályok, azután az első osz
tály ülése. Az összes ülésen, melyen b. Eötvös Lo
ránd elnökölt, több nevezetes tárgy került napi
rendre. 

B. Eötvös Loránd megnyitó beszédében gr. Szé
chenyi István emlékezetével foglalkozott. Szept. 
21-én volt száz éve, hogy a nagy ember született. Az ] 
akadémia e napon koszorút helyezett a szobor talap
zatára, a jövő évi nagygyűlés pedig Széchenyinek 
lesz szentelve. De ezzel még nem teszünk eleget, 
gok testület évenkint megüli Széchenyi emlékét. ! 
Illő, hogy az akadémia is ezt tegye, ünnepelje meg 
a születés évfordulóját, de ez az évenkint visszatérő 
ünnep ne lapuljon el a dicsőítő beszédek özönében, 
hanem beszéljünk azokról a haladásokról, melyeket 
Széchenyi kijelöl. Indítványt terjeszt tehát az aka
démia elé, hogy szept 21-ikén minden évben ünne
pélyes ülés tartassák, s az ülésnek feladata legyen a 
nemzetnek beszámolni arról, mit tettek az akadémia 
egyes osztályai irodalmi és szakszerűen tudományos I 
munkálkodásukkal azon czélok előmozdítására, me- j 
lyeket nagy alapítója tűzött ki az akadémiának. A ! 
Széchenyi-ünnep részletes tervezetének megállapí- i 
tására az akadémia bizottságot küld ki. 

Az akadémia egyhangúlag elfogadta ezt az indít
ványt. A részletek megállapítását az elnökre és tit- : 
kárra bizták. 

Még egy másik indítványt is tett az elnök. Gróf 
Széchenyi életrajzának megírására pályadíj tűzessék 
ki. A jutalom kétezer forint. Beküldési határidő 
1896 szept. 21. A jutalom csak abszolút becsű mun
kának adatik ki. Elfogadták — éljenezve — ezt az 
indítványt is. 

Az elnök megemlékezett még Haynald elhunytá
ról s azt az indítványt tette, hogy arczképe lefestes
sék a képes-terem számára. E fölött a nagygyűlés 
határozott. 

Végül megemlékezett az elnök az akadémia három 
veteránjáról, kiknek félszázados tagsági jubileumát 
most ülték meg. 

Szigeti József egy drámai pályázat eredményéről 
tett: jelentést a Hertelendi-féle drámajutalomrc'l, 
mely most fordul elő először és utolszor. Her-
telendy Gyula néhai Hertelendy Miksa emlékére 
egyszer mindenkorra 500 frtos jutalmat tűzött ki 
oly színművekre, melyek a nyilvánosság előtt már 
megfordultak s az utolsó években vagy szinre kerül
tek, vagy nyomtatásban megjelentek. 

Az akadémia által kiküldött bírálók tizenegy szín
művet találtak a jutalom föltételei szerint tekintetbe 
veendőnek, ezek közül mint legméltóbbat Szász Ká
roly iBölcs Salamon* bibliai drámáját és Csiky Ger
gely «Örök törvény» színművét választották ki. A 
többség az utóbbi mellett nyilatkozott s Csiky da
rabjának Ítélte oda az 500 frtos jutalmat. A jelentés 
elmondja a darab meséjét is. Ezt azonban a közön
ség jól ismeri, mert az «Örök törvény» játékrenden 
van. A jutalmazást éljenzéssel hagyta helyben az 
akadémia. 

Szily Kálmán főtitkár adta elő ezután a jelenteni 
valókat. A gyászhirekkel kezdte: Ballagi Mór, Haan 
Lajos elhunytával. Petzvald József külső tag, a bécsi 
egyetem híres mathematikai tanára is meghalt. Ha
zánkfia volt, a húszas években pestvárosi mérnök, 
majd egyetemi tanár. — A közoktatásügyi minisz
ter pedig örvendetes elhatározásról tudósította az 
akadémiát. Ugyanis a meteorológia központi intézet 
igazgatója, Konkoly Thege Miklós ó-gyallai csillag
vizsgáló intézetének műszereit felajánlván; egy csil
lagvizsgáló-intézet számára, a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók vándorgyűlésének választmánya is 
fölirt a miniszterhez egy orsz. csillagvizsgáló szerve
zése ügyében. A miniszter kijelenti, hogy ily intézet 
fölállítására ő már régebben el volt határozva s pénz
ügyeink javulását várta. Most már az előkészítő mun
kálatokra szakférfiakból bizottságot hív össze, kéri 
tehát, hogy abban az akadémia is képviseltesse ma
gát. (A harmadik osztály fog ajánlani szaktudóst.) 
Lotz Károly festőművészünk a nagyterem díszítésé
hez való kartonjait bemutatván az illető bizottság 
előtt s ez meggyőződvén, hogy feladatát fényesen ol
dotta meg, fölkérte, lásson hozzá a festéshez. Sem-
sey Andor százezer forintos alapítványának második 
részletét, 20.000 frtot is befizette. Thanhoffer Pál 
végrendeleti 4000 frtos hagyománya is befolyt a 
pénztárba. 

Szeptember 30-ikán több akadémiai pályázat ha
tárideje járt le. A titkár részletesen felsorolta a czi-
meket és jeligéket. 

Ezzel véget ért az összes ülés és következett az 
első osztály ülése, melyen Hunfalvy Pál elnökölt, a 
ki röviden üdvözölte az osztály tagjait és eredmé
nyes munkálkodást kivánt. 

Bérezik Árpád székfoglaló értekezése következett 
a negyvenes évek magyar politikai vígjátékairól. A 
mint Kisfaludy Károly a színpad szószékére lépett, 
már hazafias czélzatokat vegyített vígjátékaiba. A po
litikai vonatkozásokat azonban a czenzura nem sze
rette és akadályozta. így az írók inkább a családi 
élet körében maradtak. A negyvenes években sza

badabb a szellem, a nemzetet nagy eszmék foglal
koztatják. Ez meglátszik az irodalomban is, s ekkor 
tűnik föl, hog y mily szolgálatot tehet az iró tolla a 
politikának. Obernyik < A főúr és pór » drámája az 
első darab, mely a szabadabb eszméket határozottan 
felöleli, s az elsőszülöttségi jog és a nemesi előjogok 
ellen száll síkra. Szigligeti népszínművei is demok-
rácziai eszmékért harczolnak. Nagy Ignácz már Szé
chenyi eszméit hirdeti az 1840-ben szinre került 
«Egyesüljünk • vígjátékban. Szintén Nagy Ignácz 
« Tisztújítás » vígjátéka a bocskoros nemességet szere
pelteti a megyei választásoknál. (1843.) Rövid idő 
múlva Vakot Imrétől « Még egy tisztújítás • vígjáték 
került szinre. Vahot több hazafias irányú darabot 
irt már a negyvenes években is. Legnagyobb sikert 
az 1844-ben előadott « Országgyűlési szállás» vígjá
téka aratott.A negyvenes óvekpolítikai vigjátékaiközt 
a legsikerültebb báró Eötvöstől « Éljen az egyenlő
ség*. Az 1848—49-diki események hangulatát há
rom vígjáték tükrözi vissza: Szigeti Józseftől: «Egy 
márcziusi táblabíró*, Dobsa Lajostól: «Márczius 
15-ike» és Obernyiktól: «Egy kivándorló a bécsi for
radalomban.* Ezek már határozottan politikai ten-
dencziáju vígjátékok. A szabadságharcz után a poli
tika leszorult a színpadról. Hosszú idő múlva Szi
geti «A falusiak* -ban ismét megpendíti a hazafiság 
húrjait. Azóta többen próbálkoztak meg politikai 
vígjátékok írásával, legtöbb sikerrel Toldy István, 
«Ajó hazafiak* és «Az új emberek* czimüekkel. 

A székfoglalót érdeklődve hallgatták és meg is 
éljenezték. 

Akadémiai pályamüvek. Az akadémia által ki
tűzött pályadijakra, melyek beküldési határideje 
szept. 30-ika volt, következő művek érkeztek : 

A Teleki féle vígjáték-pályázatra összesen 7 pálya
munka. A Karátsonyi szomoru-játék pályázatra 
(400 arany) 24. A Farkas-Rasko- dijból hazafias köl
teményekre kiirt pályázatra 36 vers. Egynek jeligéje 
nem lévén, nem pályázhat. A Nádasdy-dijért (el
beszélő költemény) tizenegy mű versenyez. A Fáy-
pályázatra (a magyar államjog) 3 mű. A Czartorsky-
pályázatra (a lengyel és magyar közjog) egy munka. 
Az I-sÖ magyar ált. bisztosító társaság pályázatra (a 

! szövetkezetek alapelvei) kettő. A Dóra-pályázatra 
(a kereskedelmi törvény intézkedései) csak egy. A 
Lévay-jutalomra, (a magyar könnyű lovasság (hu
szárság) fejlődésének története) pályamunka nem 
érkezett be. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Szabolcska Mihály költeményeire hirdet előfize

tést a debreczeni Csokonai-kör. A fővárosi lapok 
között lapunk volt az első, mely Szabolcskát bemu
tatta a nagy közönségnek. Tehetségét nagyra tart
juk, jövőjéhez a legszebb reményeket kötjük s a leg
őszintébben óhajtjuk, hogy a remények és jóslatok, 
melyek Szabolcska nevéhez fűződnek, teljesüljenek. 
A megrendelési iv következőleg hangzik: 

Igénytelenül jelent meg néhány év óta a debre
czeni lapok tárczájában egyszer-másszor egy-egy 
költemény Szabolcska Mihály neve alatt. Figyelmet 
keltettek, de a roppant szépirodalmi vásárforgalom 
nyomása alatt és örvényében újra elmerültek. Szer
zőjük még a főiskola körében élt, mikor Debreczen-
ben és környékén már örömmel érdeklődtek iránta 
és a Csokonai-kör figyelmét is magára vonta. Midőn 
Szabolcska most egy esztendeje Genfbe ment, hogy 
tudományos kiképzését a Kálvin városában egyetemi 
tanulmányokkal tetőzze be, távollétében a fővárosi 
szépirodalmi sajtóban jelent meg ismét néhány köl
teménye. Ezek már nemcsak szélesebb körben ger
jesztettek figyelmet, de tekintélyes bírálók és esz-
thetikusok (Vadnai, Beöthy) hívták fel a költőre a 
közönség várakozását, előlegezve az előttük ismeret
len ifjúnak olyan elismerést, a melyhez utólag csak 
részben is felemelkedni nem kis feladat leend. Hogy 
a korszak költői meddősége és a simeoni várakozás 
nem tette-e egy perezre nagyon is enyhékké a kü
lönben szigorú műbirákat, vagy az idő csakugyan 
kiváló költői tehetséget fejt ki Szabolcskában: a jö
vendő titka. E kötet bizonyára hivatva lesz e tekin
tetben tájékozást nyújtani. A Csokonai-kör már ré
gebben, mielőtt a fővárosi sajtó kedvező véleménye 
megjelent, elhatározta, hogy Szabolcska Mihály köl
teményeit a kör neve és aegise alatt ki fogja adni. 
Nem tudta, most sem tudhatja költői tehetségének 
teljes értékét és jövendőjét, de ösmerte és ösmeri az 
egyént és munkálkodásának komolyságát. A kezdő 
társaság akarta világ elé vezetni a kezdő költőt. És 
csak alapszabályaiban kitűzött egyik feladatának 
tesz eleget, midőn választmányának egyhangú óhaj
tására Szabolcska Mihály költeményeinek egy köte
tére ezennel előfizetést nyit és azt mind tagjainak, 
mind a közönségnek szives pártolásába a legmele
gebben ajánlja. A kötet ez év október havának vé
gén 14 nyomtatott ívnyi terjedelemben, díszes pa
píron és kiállításban jelenik meg. Előfizetési ára 
1 frt 20 kr, diszkötósben 2 frt 20 kr. Gyűjtőknek 
10 példány után egy tiszteletpéldány jár. Az előfize
tési pénzek folyó év október 31-éig dr. Tüdős János 

ügyvéd és szakosztályi titkárhoz küldendők. (Deb-
reczen, Tisza-ház.) — Debreczen, 1891 szept. 25. 
Vértesi Arnold a Csokonai-kör elnöke. Géresi Kál
mán, Komlóssy Arthur, a Csokonai-kör alelnökei. 

Jókai-album kiadását tervezik Jókai jubileumának 
indítványozói. Az album Jókai irodalmi működésé
nek teljes jegyzékét közölné s azon kivül számos al
kalmi közleményt a legjelesebb íróktól és művészek
től. A festők egy része Jókai regényeinek legszebb 
jeleneteit illusztrálná, továbbá az általa teremtett 
alakokat: Kakas Mártont, a politikus csizmadiát s 
hasonlókat, valamint a költő életének nevezetes 
mozzanatait örökítené meg. Az albumot a jubileum 
alkalmával adják ki. 

Töredékek Lónyay Jánosné emlékirataiból. 
Néhay Lónyay Jánosné szül. Lónyay Florentina em
lékirataiból leánya a harmadik kötetet bocsátotta 
közre. «Gondolatok* vannak benne, egy mi veit szel
lem elmélkedései az anyai szeretetről, barátságról, 
vallásról, boldogságról, háladatosságról; az emberi 
természet legkülönbözőbb érzelmeiről. 

Az agg úrnő 1882-ben azt irta jegyzeteihez, hogy 
gyakran előveszi azokat, ba bánatos, s többnyire 
megnyugvásra talál, mikor lapozza fiatal korától 
kezdve gyűjtött jegyzeteit. Kéri övéit, hogy szolgál
janak nekik ezen odavetett gondolatok halála után 
irányadóul, s vezéreljék bennök a meggyőződést, 
hogy egyedül a bölcseség, vallásos hit és magas eré
nyek nyújthatnak az életben állandó boldogságot és 
megelégedést. A díszszel kiállított kötet ára 1 frt 
25 krajezár. 

•Kalotaszeg magyar népe* czímű néprajzi műre 
hirdet előfizetést dr. Jankó János, a földrajzi társu
lat titkára, ki az érdekes magyar vidéken hosszabb 
időt töltött, hogy a kellő adatokat megszerezhesse. 
A fölhívásból, melyet ajánlunk olvasóink figyelmébe, 
adjuk a következőket: 

«Magyarország magyar népeinek jelen élete, et
nográfiája eddigelé sem az egész országra, sem an
nak egyes vidékeire részletes kutatás tárgyát nem 
képezte; az irodalmi adatok szétszórtak és csak 
egyes részletekre vonatkoznak. Midőn a kötetben, 
melyre ezennel előfizetési felhívást bocsátok közre, 
Magyarország csak kicsiny részének, a Kalotaszeg 
harminezhárom falujának néprajzi leírását kívánom 

| nyújtani, belefoglalom abba a népélet minden nyil-
vánulását, jelenségét, a topográfiai elnevezéseket, 
azok népies és tudományos magyarázatát, a falvak 
leírását, a templomok magyar díszítését, a ház fel
építését és teljes berendezését, a ruházatot, a táplál
kozást, a születési, lakodalmi és temetési szokáso
kat, a keresztény ünnepek megünneplését, egyéb 

í népszokási sajátosságokat és babonákat. Külön feje
zetben tárgyalom a híres kalotaszegi házi női ipar
nak (varrottas) történetére vonatkozó adatokat 
a Gyarmathy Zsigáné ő nagysága által nyújtóit 
anyag alapján. Munkám teljessé tételére tanulmány-
utamban magam mellé vettem Czucza János kalota-
szent-királyi igazgató-tanítót, a ki a nyelvészeti és 

j népköltészeti fejezeteket írja meg. Munkám anyagát 
a Kalotaszegen 1890. és 1891-ik években tett tanul-
mányutaimon gyűjtöttem össze; innen származik 
azon több mint 100 fényképfelvétel is, melyek alapján 

' atyám, id. Jankó János mintegy tizenkét tábla eth-
nografiai rajzot állít egybe a munka számára. A 

i könyv az «Athenaeum* nyomdájában 12 íven, a kará
csonyi piaezra jelenik meg. Előfizetési ára a könyv 
megjelenéséig 1 frt 50 kr., a könyv megjelenése 
után tetemesen drágább lesz. Az előfizetések az *At-
henaeum* nyomdai társulat könyvkiadó-hivatalába 
(Budapest, Ferencziek-tere 3. ez.) november végéig 
küldendők. 

Uj helységnévtár. Az orsz. statisztikai hivatal 
által négy év előtt kiadott < Helységnév tár* egészen 

; elfogyott. A statisztikai hivatal tehát a legutóbbi 
i népszámlálás adatainak fölhasználásával a magyar 
| korona országainak új helységnévtárát állítja össze, 
j mely a jövő év elején jelenik meg. 

Az általános rész magában foglalja a megyei és já-
; rási, a törvénykezési, tanügyi és egyházi, közlekedés-
í ügyi, földmivelésügyi, katonai és pénzügyi beosztást. 
Í A megyei és járási beosztásban az összes községek 
i lélekszámát, továbbá nemzetiségi és hitfelekezeti 
j viszonyait is számszerint közölni fogja a legutóbbi 
; népszámlálás alapján, s ez adatok községenkint má-
i sutt sehol sem fognak közzététetni. A betűrendes 
| rész, mely a tulajdonképeni Magyarországot és 
! Horvát-Szlavón országokat elkülönítve tárgyalja, az 
! egyes helységeket mutatja betűsoros egymásutánban 
I és pedig a községeken kívül a pusztákat és telepe-
I ket is. A munka ára nagy terjedelme daczára, ke

mény angol vászonkötésben 4 frt előfizetési árban 
van megállapítva, bolti ára azonban 7 frt lesz. Ugy 
az előfizetési pénzeket, valamint minden a helység
névtárra vonatkozó levelezést közvetlenül az orsz. 
magy. kir. statisztikai hivatalhoz (V. Rudolf-rakpart 
6. sz. a.) kell küldeni. 
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Irodalomtörténeti közlemények, szerkeszti Bal-
lagi Aladár, kiadja a tud. akadémia. Az év elején 
megindult új vállalatnak 3-ik füzete küldetett szót 
most, gazdag tartalommal. 

Dr. Lázár Béla befejezi «A Gesta Bomanorum 
hatása a magyar műköltészetre* czímű dolgozatát, 
melyben kimutatja, hogy régibb Íróink mit és hogyan 
dolgoztak föl ez elterjedt latin könyvből. Ezt 
Koncz József czikke követi: «A wittenbergi akadé
mián a 16-ik században tanult magyar ifjak latin 
versei, mint forrás-művek ós pótlékok a Magyar At-
henáshoz.» A maros-vásárhelyi ref. kollégiumban 
őrzik ezeket a verseket és jegyzeteket 1586—89 
évből. A versek irói magukról, társaikról és mások
ról gyakran tesznek említést, ugy hogy ezek több 
adatokkal kiegészítik Bod Péter tAthenásáti. Kar
dos Albert a Gvadányi «Rontó Pál»-járól azt irja, 
hogy tpikáró-regény • vagyis kalandor regény, s 
olasz művek hatása látszik rajta, s hogy a «Peleskei 
nótárius» sem ment külföldi befolyásoktól. Dr. Váczy 
János czikke. «A Mondolat keletkezéséről szól, s 
azt mutatja ki, hogy a «Mondolat eredetileg nem 
Kazinczy és követői ellen volt intézve, Szentgyör
gyi debreczeni író kéziratban köröz
tette Barczafalvi és társai kigunyolá-
sára ; a kéziratot sokan lemásolták, és 
Somogyi Gedeon veszprémmegyei es
küdt fordította aztán Kazinczy ellen. 
Bayer József tA régi magyar színpad 
fölszerelése történetéhez" ad közér
dekű adatokat, a régi színpadokról. 
Dr. Garda Samu «Hol született b. Ke
mény Zsigmond* czim alatt az alvin-
czi régi anyakönyvből állapítja meg, 
hogy a jeles iró és publiczista 1814-ben 
Alvinczen született június hónapban. 
E közleményeket könyvbirálatok kö
vetik, majd levelek Kerekes Ábeltől, 
Kazinczytól, Szemere Miklóstól (ez 
utóbbi Petőfiről szól,) irodalomtörté
neti adatokkal. E tartalom is mutatja, 
hogy az új folyóirat serényen buzgól
kodik irodalmi kérdések tisztázásán és 
adatok gyűjtésén. 

A Magyar Könyvszemle 15-ik év
folyamát befejező kettős füzet most 
jelent meg Csontod János szerkeszté
sében, mellékletül egy Korvin-kodex 
bekötési tábláját feltüntető, szines 
nyomású képet is közölvén. A vállalat 
a régi magyar könyvekről, vagy a kül
földikönyvtárakban levő magyaravagy 
hazai vonatkozási! iratokról és nyom
tatványokról közöl szakszerű ismerte
téseket. 

Ráth György • Nyomtatott szertar
táskönyveinkről» értekezvén, össze
hasonlítást tesz azok közt a római 
rituálé behozataláig kimutatva, hogy 
az egyházi szertartást több részletre 
nézve, különbözőnadták elő. Máshol 
is igy volt, s azért határozta el a 
tridenti zsinat oly rituálé kidol
gozását, mely az egész egyházra ér
vényes. A leirt régi szertartásköny
vek Báth György birtokában vannak. 
Szilágyi Sándor az elhunyt jeles tudós
ról, Szabó Károlyról emlékezik meg, 
kinek «Régi magyar könyvtárához* 
Hellebrant Árpád és Horváth Ignácz 
szolgáltatnak kiegészítő újabb adato
kat. Horváth Ignácz az olasz könyvtárak 
rendszabályait, a könyvtárnokok kikép
zését, általában az olasz könyvtárak 
pragmatikáj 4t ismerteti. Csontom, János 
lengyelországi könyvtárbuvárlatairól, a három hét 
alatt átbuvárolt varsói Krazsinszky, az egyetemi 
és gróf Zamojszki-könyvtárak, a censtochovai pá
loskolostor és a krakói hg. Czartoryski könyv
tárak magyar vonatkozású könyveiről ad leírást. 
Ugyanő az antwerpeni bibliográfiai kongresszus
ról számol be. Majláth Béla múzeumi könyv-
tárőr a könyvtár állapotáról és gyarapodásáról 
közöl jelentést. Ezt nagyobb könyvtárainkról szóló 
még több jelentés kiséri, továbbá könyvészeti ritka
ságok leirása. Végül Horváth Ignácz állítja össze 
sok gonddal és utánjárással az 1890-ben megjelent 
magyar és magyarországi könyvek jegyzékét, vala
mint a hazánkat érdeklő külföldi műveket. 

Magyar orvosi archívum. Orvosi új folyóirat 
czíme ez s egyetemünk három ismert tanára, dr. 
Bókai Árpád, dr. Klng Nándor és dr. Pertik Ottó 
szerkesztik, orvos-irók közreműködésével. A folyó
irat a laboratóriumi ós klinikai élet orgánuma lesz, 
s csak maradandó értékű buvárlati dolgozatokat fog 
közölni két havonMnt megjelenő füzeteiben. Nem
csak a hazai orvosokkal akarja e folyóirat a magyar 
buvárlat eredményeit megismertetni, hanem a kül
földdel is, a mennyiben franczia-német kiadásban 
szintén meg fog jelenni. A közoktatási miniszter 
anyagi támogatásban részesíti az új vállalatot. 

A premontrei tanitórend névtára az 1891— 
92-iki évre, díszes kiállításban jelent meg Kassán. 
Egészen latin szövegű könyv, melyet Nátafalussy 
Kornél, a kassai főgymnázium igazgatója szerkesz
tett, Kaczvinszky Viktor praelátus félszázados jubi
leuma alkalmából. A könyv élén is Kaczvinszky 
praelátus arczképe látható. 

A franczia eredetű rendről, mely H. István korá
ban, 1130-ban jött hazánkba, bővebben szól a beve
zetés, feltüntetvén e rend történetének főbb esemé
nyeit. A kultúra egyik terjesztője volt mindig ha
zánkban a premontrei rend, s a nagyváradi, kassai, 
rozsnyói főgymnázium most is a legelsők közé tar
tozik. A rend minden tagja oktatással foglalkozik. 
Történelmünkben sokszor szerepel a jászóvári és 
leleszi prépostság, mely közhitelű okiratok elhelye
zésére volt felhatalmazva. A könyv második fejezete 
a jászói prépostság történetét adja elő, s aztán ama 
69 prépost névsora következik, a kik a monostort 
alapításától kezdve kormányozták. A harmadik sza
kaszban a konvent jelenleg élő tagjai vannak föl

könnyen játszhatók. A mű előfizetési ára 2 frt, bolti 
ára 3 frt lesz. A megrendelések november 20-ig kül
dendők a kiadó könyvkereskedéshez Nagy-Enyedre. 

Kézikönyv. A nyilvános számadásra kötelezett 
egyletek és vállalatok adó, illeték és egyéb ügyeit 
tárgyazó kézikönyv jelent meg a Lampel-féle (Wo-
dianer és fiai) könyvkereskedésében ; irta Draho-
tuszky Bezső, aradi pónzügyigazgató-helyettes. Ára 
4 forint. A terjedelmes könyv czélja az, hogy a nyil
vános számadásra kötelezett egyletek és vállalatok
nak, úgy az adókivetéssel foglalkozó pénzügyi tiszt
viselők s egyéb tényezőknek kalauzzal szolgáljon, 
mely adó, illeték, és egyéb idevágó ügyeikben tájé
kozza és ügyeik ellátásánál irányadóul szolgáljon. A 
munka magában foglalja a nyilvános számadásra kö
telezett egyletek és vállalatok adó-, illeték és egyéb 
törvények szövegén kivül az e tárgyra vonatkozó 
miniszteri rendeleteket, és a pénzügyi közigazgatási 
bíróságnak idevágó elvi jelentőségű határozatait és 
döntvényeit teljes szószerinti szövegben, és a gya
korlati példákat. 

Naptárak. A naptárak már kezdenek jelentkezni. 
Elsőnek a praktikus hasznú Jó egészség naptára ke

rült ki a sajtó alól, dr. Faragó Gyula 
szerkesztésében, ki több népszerű or
vosi könyvet irt, s e naptárban is az 
egészségügyi jó tanácsok nyújtását foly
tatja, oly alakban, melyet könnyen meg 
lehet érteni, s melyek szórakoztató ol
vasmányul is szolgálnak. Elbeszélések, 
versek, egyéb czikkek, mind arról szó-
lanak, hogyan őrizzük meg egészsé
günket. Az országos közegészségügyi 
egyesület adta ki a naptárt, s ennek tit
káránál (dr. Béczey Imre muzeum-
körut 9. sz. a.) lehet megrendelni. Egy 
példány ára 30 kr., de tömegesb meg
rendeléseknél olcsóbb is.—A potestáns 
árvaházi képes napdr is megjelent már 
Kenessy Béla szerkesztésében, jól vá
logatott tartalommal, melyben Köny
ves Tóth Kálmán, Hörk József, Szőts 
Sándor elbeszéléseivel, Szabolcska Mi
hály s még többek költeményeivel ta
lálkozunk. Közli Sárkány Sámuel ev. 
püspök, Bachát Dániel budapesti 
evang. esperes, Kovácsy Sándor árva
egyesületi alelnök, Soós Gábor néhai 
volt képviselő és Soós Sára arczképeit, 
kik prot. egyházi és iskolai czélokra 
százezer, frtot meghaladó alapítványt 
tettek Ára 30 kr. 

Mihalovich Ödön «Magyar király 
himnusz»-a, mely a király ő felsége 
nevenapján, múlt vasárnap került 
előadásra az operaházban, most dí
szes kiállításban, (a Kunosi-féle első 
magyar hangjegymetsző - intézet és 
zenemű-nyomdában)megjelent a«Har
mónia» -társulat kiadásában, mégpedig 
egyszerre zongorára két kézre, négy 
fórfi.négy női vegyes és gyermekhangra 
egy füzetben, úgy hogy bárki megta 
lálhatja a kivánt berendezést egy és 
ugyanazon füzetben. Ezenkívül megje
lent a «Királyhimnusz* nagy zene
karra és katonazenekarra is. A himnusz 
szövegét is adja a füzet. Ára 1 frt. 

MOLNÁR GYÖRGY. 
Maiastoui József 1861-ki rajza, 

sorolva, rövid életrajzi adataikkal együtt: a követ
kező fejezetek pedig a jászói prépostsághoz tartozó 
leleszi és várad-hegyfoki prépostságok múlt és jelen 
viszonyait tárgyalják. Érdekesek a rend tanintézetei
ről, a jászóvári Institutum Theologicumról, a kassai 
kir. konviktusról, a kassai, nagyváradi és rozsnyói 
főgymnáziumokról szóló fejezetek, melyekben olvas
suk, hogy a rend három főgymnáziumában több mint 
1200 tanuló nyer évenként oktatást és hogy az e 
századbeli rendtanárok közül 82-en irodamilag is 
működtek. A rend jelenlegi személyzetének száma 
98, közülök prépostpraelátus 1, áldozó pap 71, egy
szerű fogadalmáé rendi növendék 15, ujoncznöven-
dék 11. A munkához több kép is van mellékelve. E 
képek Jászót, a rendi házat, Leleszt és Pece-Szent-
mártont ábrázolják. 

Református khorálkönyv. Borsay Samu, a nagy-
enyedi ref. Bethlen-kollégium és az ottani tanító
képző zenetanára által orgonára szerkesztett erdélyi 
ref. khorálkönyvére, Baldi Károly kiadó előfizetést 
hirdet. A munka magában foglalja az összes egyházi 
dalokat, melyek az erdélyi ref. énekes könyvben fog
laltatnak, orgona kísérettel; továbbá a Himnuszt, 
Szózatot 50 elő- és utójátékot, melyek istentisz
telet alatt könnyen játszhatók. Áz egyházi dallamok 
olyképen vannak orgonára téve, hogy azok a kor kí
vánalmainak teljesen megfelelnek s mindamellett 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar nemzeti múzeum és az 

országos képtár ügyében kiküldött 
bizottság Berzeviczy Albert közok

tatásügyi államtitkár elnöklete alatt ülést tartott. 
Szóba jött, hogy millenium alkalmával illő volna a 
magyar nemzet történeti múltját is méltóan képvi
selni. Szóba hozták ama tervet,hogy a múzeum, ere
deti tervei szerint, külsőleg is kidiszíttessék, s hogy az 
oszlopsorokalátervezett plasztikai művek, elkészíttes
senek. Elhatározták, hogy az oszlopcsarnokot freskók
kal fogják diszíttetni, s a nemzet nagyjainak mell
szobrait helyezik el a csarnokban. Miután a múzeum 
helyiségei már eddig is teljesen szűkeknek bizonyul
tak, s hogy a Haynald-növénygyűjteményt sem állít
hatják ki, a bizottsági tagok a mellett vannak, hogy 
új múzeum-épület emeltessék, melybe az állat-, nö
vény- és ásványtár s az etimológiai gyűjteményt fog
ják elhelyezni. A múzeum mostani épületében csak 
a régiségtár, a történelmi arczképcsarnok, a felláli-
tandó fegyver-múzeum, a második emeleten pedig 
a könyvtár marad. Erre nézve a bizottság egy albi
zottságot küldött ki, melynek feladata eme tervek
nek s különösen a költségvetésnek kidolgozása. 

A történelmi társula t e hó elsei ülésén több folyó 
ügyet intéztek el, Csontosi János pedig felolvasta 
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Zsilinszky Mihálynak «Csongrádmegye főispánjairól* 
irt történeti ismertetését, melyet a hallgatóság tet
széssel fogadott és végül megéljenezte a felolvasót. 

A heraldikai t á r saság okt. 8-iki ülése Nagy Imre 
elnöklete alatt ment végbe Fejérpataky László tit
kár bemutatta Poór Antal pozsonyi kanonok «László 
vajda és a Kean-nemzetség» czímű munkáját, mely
ben a szerző László erdélyi vajdának, a 14-dik szá
zad egyik leghatalmasabb kényurának családi leszár
mazását kutatja. Arra az eredményre jutott, hogy 
a történelmünkben nagy szerepet vitt László erdé
lyi vajda a Kean-nemzetségnek tagja volt, melynek 
ősi birtokai Baranyamegyében feküdtek. Á tetszéssel 
fogadott felolvasás után a folyó ügyeket intézték el. 
Dr. Szádeezky Lajos társulati jegyző, kolozsvári 
egyetemi tanárrá neveztetvén ki, állásáról lemon
dott. A választmány végül az évi nagygyűlés napjául 
dec. 10-két tűzte ki. 

MI UJSÁG? 
Az országos költségvetést a képviselőház okt. 

7-iki ülésén mutatta be Wekerle pénzügyminiszter. 
A hadügyi költségek emelkedése következtében csak 
12.995 frt fölösleg mutatkozik. A rendes kiadások 
368 milliót tesznek, de van rendkívüli kiadás is; a 
bevételek 3897« miihóra vannak számítva, a mi 26 
millióval több, mint az idei. A számítások realitá
sára nézve idézte a miniszter, hogy az 1890-diki év
ről 28 millió pénztári fölösleg maradt. A költségve
tésben jelentékenyen emelkedett minden egyes 
tárcza, s a hivatalnokok fizetésének javítására egy 
millió forint vétetett föl. Ezúttal a minisztériumokba 
közvetlenül beosztott tisztviselők részesülnek fizetés
emelésben. A többiekre fokozatosan kerül a sor. 

A kis czigány (Margitta) Szövés (Gyergyó-Szárhegy, 
Csik-megye). 

A czigányprimás vacsorája. 

ANGOL MŰVÉSZNŐK MAGYARORSZÁGI RAJZAI. — Margaret Fletcher-től 

A legjobb csárdás tánczos A ki* székely (Bánffy-Hunyad). 
(Bodzás-Ujlak). 

Az embertani és régészeti társula t szept. 
29-iki ülésén Pulszky Ferencz elnökölt. Darnay 
Kálmántól Szendrey János olvasta föl Sümeg vidé
kének őskori agyagiparáról szóló értekezését, be
mutatva az akkori agyagipar emlékeit. Az értekezés
nek legérdekesebb része a Darnay által fölfedezett 
terra sigilata agyagbánya ismertetése. A terra sigilata 
edény azt a szerepet játszotta a római időben, a mit 
nálunk majolika edény. Végül bemutatta a galam-
bosi bronzleletet. Még Szendrey János tett jelentést 
a zólyomi kirándulásról. A társulat köszönetet sza
vaz a zólyomi közönségnek szíves fogadásáért. 

A Franklin-társulat irodalmi intézet és könyv
nyomda részvénytársaság szept. 25-én délután tar
totta meg rendes évi közgyűlését. Az előterjesztett 
i gazgatósági jelentés szerint az évi összes nyereség 
73.548 frt, melyből az alapszabályszerü levonások 
után 60.000 frtot, azaz részvényenkint 15 frtot 
(10 százalék) fizetnek ki osztalékul a részvényesek

nek. A könyvkiadó-üzlet köHségei 135,421 frtrá rúg
tak, eladott könyvekért pedig befolyt 187.117 frt. 
A könyvnyomda üzleti forgalma 412.754 frtot tett 
ki. Az igazgatóság az orsz. középiskolai tanáregyesü
let segítő- és nyugdijalapjára 500 forintot indítvá
nyoz megszavaztatni. Kegyelettel emlékezik meg a 
jelentés a társulat elhunyt igazgatósági tagjáról, 
Ballagi Mórról, a ki 18 éven át volt igazgatója a tár
sulatnak. A felügyelő bizottság jelentését is felolvas-, 
ták, mire a közgyűlés elfogadta az igazgatóság in
dítványait s a fölmentvényeket megadta. Ezután 
megválasztották az igazgatóságba: Frank Antalt, 
Gyulai Pált, Heinrich Gusztávot és Jurány Vilmost, 
a felügyelő bizottságba: Fabinyi Gyulát, Glatz Hen
riket és Trebitsch Ignáczot. Az irodalmi tanács tag
jai lettek : Arany László, Kautz Gyula, Kónyi Manó, 
Nagy Miklós és Takács Lajos. 

A Színművészetekre az 1892-iki költségvetésben 
392.050 frt van előirányozva; az operára 215 ezer 
frt, kölcsönének törlesztésére 19,750 frt; a nemzeti 
színházra 53,000, kölcsöntörlesztésre 38,000 frt, 
nyugdíj intézetére 14,000 frt; a kolozsvári nemzeti 
színháznak 20,000 frt; a budapesti nemzeti színházi 
alapok jövedelméből a színház segélyezésére 27,300 
frt; magyar színész egyesületnek 5000 frt. 

Munkácsy Mihály szívesen látott vendége min
den körnek, a hol csak megjelenik. Sok látogatást 
tesz, 8 őt is sokan keresik föl. 

A művész ezúttal azért jött haza. hogy tanul
mányokat tegyen a honfoglalást feltüntető nagy 
festményéhez, népviseleti vázlatokat készítsen, ti
pikus alakokat keressen s fegyvereket és egyéb 
régiségeket tanulmányozzon. Ezek esetleg any-
nyi időt vehetnek igénybe, hogy a mester talán 
egy hónapnál tovább marad itt. A Jászságba és a 
Kunságba is elutazik egyes magyar típusok tanul
mányozása végett s ez útjára magával visz egy fiatal 

Vázlatkészités nehézségekkel 

-vej 
Paraszt lakodalom (Bodzás-Ujlak, Zemplén). A vén gulyás (Velejte, Zemplén). 

ANGOL MŰVÉSZNŐK MAGYARORSZÁGI RAJZAI. — Rose Le Quesne-től. 

Kukoriczaevés (Tátra-Füred). 
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magyar festőt, meg egy fényképészt. A fő nehézsé
get okozza neki Árpád vezér, kinek elképzelt alak
jához hasonló embert keres most Magyarországon. 
Azután hiányzik egy csomó szittya típus, melyeket 
az Alföldön vél megtalálhatni, hol jelmeztanulmá
nyokat is fog tenni. A művész meglátogatta az 
épülő új országházat, melynek elnöki emelvénye 
mögé van szánva a kép ; értekezett gr. Szapáry Gyula 
kormányelnökke], az országház-épitő bizottság elnö
kével gr. Tisza Lajossal és több országos képviselő
vel. Munkácsy magával hozta «A magyarok honfog
lalásai színvázlatát. Minden nyilatkozatából kitet
szik, hogy nagy kedvvel és ambiczióval fog műve 
megvalósításához és tárgyán művészi szeretettel 
csüng. Mihelyt új terme elkészül Neuillyben, rögtön 
hozzáfog a festéshez és naponként nyolcz órát dol
gozva rajta, másfél év alatt elkészítheti. A festmény, 
melylyel már egészen tisztában van és melynek már 
csak néhány részletét akarja itt megbeszélni, a ma
gyarok bejövetelét olyan módon fogja ábrázolni, 
hogy egyik oldalán a Kárpátok legvégső kiágazásai 
a másik oldalon pedig az Alföld lesz látható. A fest
mény, realisztikus modorban, de a históriával, meg 
a mondával is egybehangzón fog készülni, a nem
zeti érzület kifejezéseként. Munkácsy e hó 8-ikán 
Szentesre utazott, a hol megkezdi tanulmányait, 
Zsilinszky főispánnal érkezett meg s az indóháznál 
ünnepélyesen fogadták, estére pedig lakomát rendez
tek tiszteletére. 

Magyar tudós megtisztelése külföldön. Télfy 
Iván, akadémiánk tagja, nyugalmazott egyetemi ta
nár, s a görög nyelv és irodalom jeles művelője, szép 
megtiszteltetésben részesült Amsterdamban, hol a 
közelebbi napokban időzött. Az ottani fiihellén tár
saság Télfyben a görög filologot és az új görög kiej
tés előharczosát ünnepelvén, tiszteletére estélyt ren
dezett. Mikor a magyar tudós Müller tanár kíséreté
ben a magyar zászlókkal és czimerekkel díszített 
teremben megjelent, a gymnáziumi ifjúság a Kölcsey -
himnuszszal fogadta. Azután az ottani gymnázinm 
igazgatója franczia nyelven, a tanuló ifjúság egyle
tének elnöke uj-görög, latin és német nyelven üdvö
zölte, melyekre Télfy a megfelelő nyelveken vála
szolt. Ezen az estélyen kivül az ősz tudósnak egész 
amsterdami tartózkodása alatt még sok megtisztelő 
figyelemben és ovácziókban is volt része. 

Egy tanár jubileuma. A budapesti egyetem nö
vénytani intézetében e hó 3-án dr. Jurányi Lajos 
egyetemi tanárt ünnepelték jelenlegi és volt tanít
ványai, abból az alkalomból, hogy az idei tanévvel 
tanárkodásának 26-ik évét kezdte meg. A tanársegé
dekből s az intézettel szorosabb összeköttetésben 
volt szakemberekből álló küldöttség kereste fel a 
jubilánst, kit dr. Simonkay Lajos, budapesti főreál-
iskolai tanár üdvözölt volt tanítványai nevében, kü
lönösen kiemelve Jurányinak odaadó fáradozását, 
melylyel a magyar botanika jelenlegi munkásainak 
sorát megteremtette. A küldöttség tagjai aztán el
vezették a jubiláris tanárt a tanterembe, hol a hall
gatóság nevében Rácz Ödön orvostanhallgató lelkes 
szavakban méltatta a tanár érdemeit. Jurányi Lajos, 
kinek az ünnepély pillanatáig nem volt tudomása a 
készülő meglepetésről, meghatottan válaszolt, őszinte 
köszönetét fejezve ki tanítványai ragaszkodásának 
ily szép nyilvánulásáért. 

Szigeti József ötven éves színészi pályája. 
Nagyérdemű művészünk, Szigeti József, ezelőtt ötven 
évvel, 1841 okt. 13-ikán lépett először a színpadra. 
Ezt a napot a nemzeti színház tagjai meg akarták 
jubilálni. A művész óhajtására azonban és azért is, 
mert az ő nemzeti színházi tagságának ötvenedik 
évét csak négy év múlva tölti be, a tervezett jubi
leumról lemondtak. 

A madárkiállítást még mindig sokan nézik, s 
ezért a rendezőség elhatározta, hogy a kiállítás még 
egy hóig nyitva marad. 

Arany szobra bíróilag lefoglalva. Bécsből N. K. 
egy követelés miatt végrehajtást kért Turbaiu Károly 
budapesti érczöntő ellen, a budapesti ötödik kerít-
leti járásbíróság utján. A foglalás kedden volt és a bé
csi végrehajtató ügyvédje a műöntű külső-váczi-uti 
műtermében Arany János kész érczszobrát találta, 
ugyanazt, melynek a helyét a nemzeti múzeum előtt 
javában kószitik.Ezt az érez szobrot'azután lefoglalta. 
Turbain tartozásának kiegyenlítéséig tehát az Arany
szobor bírói zár alatt van. 

Eljegyzés. Takáts Margit kisasszonyt, dr. Ta-
káts Lajos egyetemi tanárnak s az általános hitel
bank főtitkárának s neje: Újlaki Sarolta, úrnőnek 
leányát, eljegyezte dr. Grósz Emil egyetemi tanár
segéd szemorvos, dr. Grósz Albert egészségügyi ta
nácsos és neje: Grósz Judith fia. 

Erdélyi fürdők kongresszusa. Az erdélyrészi 
Kárpát-egyesület első gondjait m. erdélyi fürdőkre 
irányozta. Kiadta dr. Hankó Vilmos könyvét az er
délyi fürdőkről és az Emke idei közgyűlése alkalmá
ból Maros-Vásárhelyre értekezletre hívta össze az 
erdélyi fürdők képviselőit és más érdeklődőket, hogy 
tanácskozzanak a fürdők legfontosabb ügyeiről. 

Az értekezlet, különösen a fürdők részéről, nem 
volt kellően előkészítve ; de a siker felülmulta a vá
rakozást ; az értekezések fontos tárgynak és tartal
masak voltak, az eszmecsere élénk, az indítványok gya
korlatiak. Az ülést okt. 4-én, a megyeház termében, 
az erdélyi Kárpát-egyesület elnöke, gróf Bethlen Bá
lint nyitotta meg. Elébb Téglás Gábor terjesztette 
elő az erdélyi turista és fürdőügyi folyóiratra vo
natkozó munkálatát. A megindítandó fürdő- és tu
rista-lapot a Kárpát-egyesület titkára szerkesztendi. 
Dr. Szilvássy J. borszéki fürdőorvos annak szüksé
gét fejtegette, hogy egyetemeinken balneologiai tan
szék állíttassák. Herrmann Antal, Jegenye-fürdő 
bérlője, azt a nehéz tételt fejtegette, hogyan lehetne 
tőkét szerezni az erdélyi fürdők számára. Ajánlotta, 
hogy a fürdők nagy részvénytársasággá alakulnának ; 
nagyot lendíthetne az ügyön, ha minél több fürdő 
szövetkezetbe állana, közös kölcsön megszerzése 
czéljából. Dr. Veress Sándor tusnádi fürdó'orvos 
gyakorlati tanácsokat adott, hogyan kellene ásvány
vizeink forgalmát emelni. A kongresszus összes tár
gyalásai az erdélyi Kárpát-egyesület választmányához 
tétetnek át. 

— x— A frankfurti villamos kiállítás egy fel
tűnő újdonsága az optikai széplátó készülék; egy 
látcső, mint nevettető készülék a búskomorság ellen, 
melyen át emberek, állatok, játszó gyermekek, az 
utczai élet, stb. nézve, rendkívül komikus alakban 
jelennek meg, mintha az Uránia csillagzat lakói len
nének. Egyelőre Kertész Tódornál, Budapest Do-
rottya-uteza 1 sz. kapható 1 frt beküldése mellett, 
bérmentve. 

HALÁLOZÁSOK. 
RÉVÉSZ BÁLINT, a ref. egyház egyik kitűnősége 

debreczeni lelkész és a tiszántúli ref. egyházkerület 
püspöke, a főrendiház tagja, meghalt október 8-án 
75 éves korában, Debreczenben. Már régebben bete
geskedett, s aggódva várták Debreczenben az el
maradhatatlan közeli véget. Ez be is következett e 
hó 8-án délután. Három órakor megkondult az öreg 
Rákóczi-harang s vele az összes harangok, tudatva a 
jeles férfin elhunytát. A középületekre és sok ma
gán házra azonnal gyászlobogókat tűztek ki. Este 
hat órakor Szűcs István egyházi főgondnok elnök
lete alatt a presbiterek és tanárok, mintegy harmin-
czan, kimondták, hogy Révész Bálint az egyház ha
lottja. Fényes temetését az egyház rendezi. A rava
talt a főiskola dísztermében holnap állítják fel. A 
temetés vasárnap délelőtt fél tizenegykor fog véghez 
menni a czegléd-utczai temetőben levő családi sír
boltba. A temetéskor az összes ref. templomokban 
isteni tisztelet lesz, csak a nagytemplomban nem. 
Révész ki Debreczenben született, hosszabb ideig 
mint theologiai tanár működött. 1855-ben választa
tott meg lelkésznek, s Balogh Péter szuperintendens 
halála után ideiglenesen ő helyettesítette, majd 
1873-ban püspökké választották. Az iskolai és egy
házi téren szerzett érdemeit irodalmi működéssel 
is nagyban növelte. Kitűnő egyházi szónok volt, 
összegyűjtött szónoklatai és imái pedig a protestáns 
egyházi irodalom legbecsesebb termékei közé tar
toznak. Mint püspököt ugy vallási, mint hivatalbeli 
buzgóság tüntették ki, mint pap pedig a vallásos tü
relem példányképe volt. Puritán jelleme, emelkedett 
gondolkozású, jó szive, patriarkhális egyszerűsége is 
hozzá járultak, hogy Révész Bálint a legnépszerűbb 
ember volt s valláskülönbség nélkül tisztelte min
denki. 

PARNELL KÁROLYT, az irek nagy vezérét Dublinban 
temetik el és egész Írországban nyilvános gyász-
ünnepeket tartanak. Halála oly hirtelen következett 
be. hogy öngyilkosságáról beszélnek. Barátai mit sem 
tudtak betegsége aggasztó voltáról. Más oldalról pe
dig azt jelentik, hogy Parnell október első napján 
erősen meghűlt Brigthonban és betegen érkezett 
vissza Gahvayba. Baja e hó 4-ón rosszabbra fordult, 
borzasztó rheumatikus bántalmak gyötörték s a ha
lál e hó 6-án este tüdőszélhüdés következtében állt be. 

Dr. GÉBER EDE, a kolozsvári egyetem jeles tanára 
és kiváló orvos, meghalt 50 éves korában, Kolozs-
vártt. Különösen a bőrbetegségekben volt tekintély 
s ebbeli kiválóságát még a külföldön is elismerték. 
Czikkeit sürün közölték a hazai és külföldi lapok, 
melyek között nem egy keltett tudományos körök
ben feltűnést. 1874-ben lett a kolozsvári egyetem 
tanára s azóta állandóan Kolozsvárott lakott. Ér
demei elismeréséül többször megválasztották dékán
nak s most is e tisztet viselte. Neje és három kis
korú gyermeke gyászolja. 

Elhunytak még a közelebbi napok alatt: ZSINDELY 
ISTVÁN, a sárospataki ref. főiskola nagyérdemű ta
nára, Zemplénmegye bizottságának tagja, 63 éves 
korában, melyből 32 évet töltött a tanári pályán. — 
ld. gróf ESTERHÁZY IMRE, az Esterházy-család leg-
idősb tagja, ki éjjeli utazás közben, Mosonyból Po
zsonyba menet, a kocsival Oroszvár mellett a Du
nába fordult, 8 ott lelte halálát, 83 éves korában. — 
MATSKÁSI PÉTER, a régi Erdély •Főpostamestere> (a 
gubernium egyik fő hivatalnoka), országgyűlésének 
háznagya, életének 88-ik évében, e hó 5-én, Kolozs
váriit. Az erdélyi részekben nagy népszerűségnek 
örvendett. Végrendeletében a kolozsvári nemzeti 

színházról is, a melybe 70 évig járt, megemlékezett, 
háromezer forintot hagyván a szinház alaptőkéje 
részére. — Szívós LAJOS, Krassó-Szörénymegye te-
mesi járásának főszolgabirája, régi honvéd, 65 éves 
korában, Kricsován. — GOSZTHONYI JÁNOS, kir. ka
marás, Vácz-Hartyánban. — FLUCK JÁNOS, nyűg. 
magyar miniszteri tanácsos, 76 éves, Badenben. 

WAGNER MIHÁLYNÉ, a zólyom-lipcsei árvaház igaz
gatójának köztiszteletben állott neje, élete 45-dik 
évében. — Özv. gróf GATTERBÜRG JÁNOSNÉ, született 
Rósa Valburga, Paulison, élete 94-dik évében. — 
MOLNÁR ISTVÁNNÉ, szül. Lengyel Erzsébet, 79 éves, 
Győrött. — Eőri HEGEDŰS GYÜLÁNÉ, szül. Vucskics 
Vilma, 29 éves, Nagy-Váradon. — BARTHA ZSIG-
MONDNÉ, szül. Bora Julianna, 79 éves, Bölönben. — 

Szerkesztői mondanivalók. 
Paris . B. G. «Egy franczia vármegye» czimű czik-

két köszönettel vettük. 
Paris . B—s A. A levelében említett regény — úgy 

tudjuk — már le van fordítva magyarra, s most vau 
sajtó alatt. 

Reménytelen. Édes anyám, mit örökölsz tőlem. 
Kibékülve. Mind a három beválik s hosszabb idő
közökben közölni is szándékozunk valamennyit ; ha 
azonban esetleg másként kivan rendelkezni, az elsőt 
választjuk. 

Mit g o n d o l t . . . Hattyúdalnak nem elég szép. 
Sűlyedek, sűlyedek. Itt-ott van erő benne, de álta

lában visszataszító, ízléstelen. 

SAKKJÁTÉK. 
1684. számú feladvány. Hlinény J.-tól. 

A legújabb cseh feladványtornában első díjat nyert. 

SÖTÉT. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1676. számú feladvány megfejtése. 
Drtiwi J.-tól. 

Világot. Sötét. Világot. a. Sötét. 
1. Ha5—b7 . . . Kd7—06 (a) 1. . . . Fd4—e3 : (b 
2. Va8—e8 f . . . Kc6—d5 2. Va8—e8 t . . . Kd7—c8 : 
3. e3—e4 mat. 3. Hd5—16 mat. 

Világot b. Sötit 
1. . . . . . . . . . . . . Fd4—t. sz. 
2. Va8—c8 + . . . Kd7—c8: 
3. Vd5—b6 mat. 

Helyesen f e j t e t t e k m e g : Budapetten: K. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Kézdivátárhelytt: Győrbiró Ger
gely. — Kecskeméten: Balogh Dienes. — Barabáson: Vargha. 

József. — A pesti sakk-kör. 

K É P T A L Á N Y . 

^ 

A •Vasárnapi Ujság» 39-ik számában közölt kép-
talány megfejtése: A szent-iván éji álom. 

KETI-NAPTAR, október hó. 
Nap | Katholikus és protestáns 

wi. 
12H. 
13K. 
u;s. 
íac. 
16 P. 
17[S. 

D 21 Placzidia 
Miksa pk. vt. 
Kálmán vt. 
Kalliszt pp. 
Terézia sz. 
Gallasz apát 
Hedvig assz. 
BoldTálUtM i 

Görög-Orosz I Izraelita 

D 20 Bnrkb. 
Miksa 
Ede 
Kalliszt 
Teréz 
Gál 
Hedvig i 
i Holdtölte 17-én 3 óra 1 pk. d. o 

SíP.Kiriakr. 9 
|3ü Gergely pk. lOJom.E. 

1 ©kt.B.Sí.Téd. 11 
2 Cziprián pk. 12 
3 Areop. Dén. 13 
4 Hierót 14 
5 Karítina sz. 16 8. Sic. 

Felelős szerkesztő: H a g y Miklós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

F e k e t e , f e h é r é s s z í n e s s e l y e m - d a 
m a s z t , 1 f r t 4 0 k r . - t ó l egész frt 7.75 méte-
renk tn t (18 fajtában) — szállít egye* ruhára v»16t és 
végszámra viteldíj- és vámmentesen Henneberg G. 
(cs. és k. ndv. szállító) gyári raktára Zűriekben. Min
ták posta fordultával. Levelekre Svájcába 10 kros 
bélyeg ragasztandó. 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható: 

„OLCSÓ EÖNYVTÁE" 
Megrende lésné l e légséges az I l l e tő szamok felemlí tése . S t f f i T ' l r í a Q ' z r i í T - V T T T A T TD X T 
— . Í^L °^eX IteSZul I J I Ú J J A I JPAL. Megrendelésnél elégséges az Uleto szamok fe leml í te t . . 

1. Csokonai Vitéz Mlh. Dorottya. 
i. Bret Harte kaliforniai beszélyei. 
3. Kölcsey Ferencz elbeszélései. 
4! Macaulay T. B. Machiavelli. Angolból fordította B. 
5. Herényi Frigyes összes költeményei. 1840—1851. 
6 Sandeau Gyula. A montsabreyi kastély. Beszély. Fran

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

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

20 kr. 
40 kr. 
20 kr. 

P. 20 kr. 
kr. 

20 kr. 
20 kr. 
30 kr. 

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

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

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

Angolból ford. Szász Károly 
14, Uacaulay T. B. Lord Bacon. Angolból ford. B. P. 
15! Kemény Zsigmond. Szerelem és hiúság. Beszély. 
\6. Hugó Victor. Hernani. Szomorújáték. 
17! Kölcsey Ferencz válogatott szónoki müvei. 
18! Jósika Miklós b. Egy igaz ember. Beszély. 
19. Conscience H. A szegény nemes. Flamand beszély. 
20. Popé S. A mübirálatról. Tanköltemény. 
2l! Pálffy Albert Egy kastély az erdőben. Beszély. 
22. Bo/ssier Gaston. Virgil. Fordította Végh Arth. 
23. Sollohub gróf. A gyógyszerészné. Beszély. 
24. Uacaulay T. B. Milton. Angolból fordította B. P. 
25. Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma. Ford. Kis János. 30 kr 
26. Beaumarchais. Figaro házassága vagy egy napi bolond

ság. Vígjáték öt felv. Ford. Paulay Ede 50 kr. 
27. Gyulai Pál. A vén szinész. Beszély. 20 kr. 
28. Stifter Adalb. Brigitta. Beszély. 40 kr. 
29. Gauthier Th. A lélekcsere. Regény. Francziából ford, 

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

' 1242. Francziából ford. Takács István 20 kr. 
36. Zichy Antal elbeszélései. 30 kr. 
37. Quintus Horatius Flaccus. A költészetről. Levél a Fi

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

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

ford. Csukéssi József 30 kr. 
40. Lessing G. E. Laokoón. 50 kr. 
41. Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. 20 kr. 
42. Csokonai Vitéz M. Lilla. 30 kr. 
43. Uerimée Prosper. Carmen. Beszély. 20 kr. 
44. Nagy Ignácz. Tisztújítás. Vígjáték négy felvonásban. 

1842-ben akadémiai pályadijt nyert mü. 40 kr. 
45. Uurray E. C. Grenville. A franczia politikai életből. 60 kr. 
46. Fraknól Vilmos, n . Lajos és udvara. Történeti rajz. 20 kr. 
47. Sand György. Leoni Leó. Beszély. 50 kr. 
48. Ulchelet Gyula. Lengyel- és Oroszország. 30 kr. 
49. Flegler Sándor. Kölcsey Ferencz. 20 kr. 
50. Gvadányl József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 40 kr. 
51. Plouvler Ed. Beszélyek. 30 kr. 
52. Feuillet Octav. Trécoeur Júlia. Elbeszélés. 30 kr. 
53. Kazinczy Ferencz. Magyarországi utak. 20 kr. 
54. Tolstoi L N. gróf. Családi boldogság. Beszély. 40 kr. 
55. Kisfafudy Károly. Tihamér. Beszély. 30 kr. 
56. Flegler Sándor. Szalay László és munkái. 50 kr. 
57. Szigligeti Ede. Magyar színészek életrajzai. 40 kr. 
58. Vaslliadis Sz. N. Galatea. Dráma. 20 kr. 
59. Dayka Gábor. Költeményei. 20 kr. 
60. Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. 30 kr. 
61. Gogol Miklós. Bulyba Tárász. Beszély. 30 kr. 
62. Kisfaludy Károly. Irene. Szomorújáték 5 felvonásban. 30 kr. 
63. Zsilinszky Mihály. Kupeczky János. 20 kr. 
64. Korner Tiv. Zrínyi. Szomorújáték. Ford. Szemere Pál. 

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

Belényesi Gábor. 40 kr. 
69. TheurieL A Búzavirágok háza. Beszély. 30 kr. 
"0. Schiller. Mózes küldetése. Fordította Jurany Gusztáv. 20 kr. 
71. Talne H. Az eszmény a művészetben. Francziából ford. 

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

temény. Németből ford. Zichy Antal. 50 kr. 
73. Beulé Augustus családja és kora. Francziából átdol- •' 

gozta Molnár Antal. 30 kr. 
74. Llndau Pál. Moliére. Németből fordította Bánfi Zs. 30 kr. 
75. Feuillet Octáv. Egy nő naplója. Regény. Ford. Fáy Béla. 40 kr. 
'6. Uacaulay. Barére Bertrand. Fordította Angyal Dávid. 30 kr. 
77. Uoliere. A botcsinálta doktor. Vígjáték. 20 kr. 
7a. Louis-Lande L Camaron. 20 kr 
79. Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és müvei. 30 kr. 
<j0. Uerimée Prosper. Colomba. Beszély. 40 kr. 
« . Berzsenyi Dániel versei. Hatodik kiadás. 50 kr, 

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

«• Kisfaludy Károly. Csalódások. Vígjáték 4 felvonásban. 20 kr. 
<*»• Arago és Vermond. Az ördög naplója. Vígjáték. 20 kr. 

rvu .... _ , „ . _ go b 
40 kr. 
20 kr. 
20 kr. 
40 kr. 
40 kr. 
50 kr. 

« • % Haussonrllle. Sand György. Francziából. 
«j- teleki László gróf. Kegyéncz. Szomorújáték. 
» • Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. 
°i- Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vígjáték. 
«>• uehard Mario. Jean csillaga. Beszély. 
°». Bulwer Edvard. A jövő nemzedéke. Begény. 
91 D,r Alfonz. A normandiai Pénelopé. Begény. 

• Pulazky Ferencz. Eszmék Magyarország története phi-
losophiájához. 30 kr. 

» • Uacaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. B. P. 20 kr. 
*»• Mészáros Ignácz. Kartigám. Begény. Ötödik kiadás. 80 kr. 
?*• Amerikai nők. Bajzok és beszélyek. Ford. György Aladár 40 kr. 
j*>. Kölcsey Ferencz versei. Ötödik kiadás. 60 kr. 
=*>• £schokke Henrik. A szegény viltshirei lelkész naplója-

ból. Beszély. 20 kr. 
" . Kont Ignácz. Aristophanes. 30 kr. 
j». Cherbuliez Victor A pepi király. Elbeszélés. 30 kr. 

inn" o é- Kiföly- Bankár és báró. Szomorújáték 3 felv. 20 kr. 
}~- *fil*gyl Sándor. Történeti rajzok. 60 kr. 
""• Csenger/ Antal. A magyar közoktatás éa közművelődés 
ina ? é m e l y 'őbb kérdéseiről, 
ina' tautier ty- A keresztanya. Beszély. 
IÍU lil>falutiy Károly versei VU. kiadás. 
IÍK Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. 
JU5. Gaius Valerius. Catullus versei. Ford Csengery János. 
107' ^''éoti Ede. A trónkereső. Szomorújáték 5 felv. 
IAD Tb^ophrastus jellemrajzai. 
)*• Gyulai Pál. Br. Eötvös József. Emlékbeszéd. 

"» . Lamartine. Heloíse és Abelard. Fordította Erhardt. 

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

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

iélamerikai pam-

60 kr. 
30 kr. 

30 kr. 

110. Olasz beszélyek. írták Barilll, Ghislanzoni és Sara. 
Olaszból ford. Huszár I. és Móos Zsigmond 

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

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

ból ford. Puiszky Ágost. ^zsssssssssl 
138. Bessenyei György. A philosophus. Vígjáték. 
139. Ebelot Alfréd. Casaux András, fiajz a délami 

paszokból. Ford. Kárffy Titusz. zsss^szmuiiiiiissssl 
140. Hugó Viktor. Borgia Lucretia. Dráma. Ford. Szász K. 30 kr. 
141. Tennyson Alfréd. Költői beszélyek. Ford. Csukássi József. 30 kr. 
142. Goldoni Károly. A hazug. Vígjáték. Ford. Radó Antal. 40 kr. 
143. Delplt Albert Oiette házassága. Begény. Ford. Fáy J.Béla. 50 kr. 
144. Taylor Tamás. Barátságból. Vígjáték. Ford. Cslky G. 20 kr. 
145. B. Feuchtersleben Ernő. Adalék a lélek életrendjéhez. 

Ford. Dr. Kleckner Alajos. 80 kr. 
146. Augler E. és Sandeau Gy. Poirier ur veje. 8zinmü. 

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

Dosztojevszkij T. és Turgenyev. Ford. Csopey László. 80 kr. 
150. Fáy András. Érzelgés és világ folyása. 30 kr. 
151. Lever Károly. Viharban. Begény. Ford. György Aladár. 60 kr. 
152. Legouvé Ernő. Beatrix. Szinmü. Ford. Feleky József. 40 kr. 
153. Cslky Gergely. Az első és második. Elbeszélés. 30 kr. 
154. MalotHeclor. Pompon. Begény. Francziából ford. Sz. E. 80 kr. 
155. Bérezik Árpád. Az igmándi kispap. Népszínmű. 30 kr. 
156. Kisfaludy Károk. A pártütők. Vígjáték 3 felvonásban. 20 kr 
157. Gyulai Pál. Szilágyi ós Hajmási. Költői beszély. 20 kr. 
158. Bernardin de Salnt-Pierre. Pál és Virginia. 30 kr. 
159. Kemény Zsigmond. Élet és irodalom. 30 kr. 
160. Petőfi Sándor beszélyei. 30 kr. 
161. Í.8 Sage. A sánta ördög. Ford. Varga Bálint 60 kr. 
162. Dugonics András följegyzései. 30 kr. 
163. Grevllle Henrik. Árulás. Regény. Ford. Huszár I. 80 kr. 
164. Schiller. Wallenstein halála. Ford. Hegedűs I. 40 kr. 
165. Balzac Honoré. Grandét Eugénia. Ford. Toldy László 60 kr. 
166. Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója. 1832—1833. 60 kr. 
167. Cslky Gergely. Anna. Dráma egy felvonásban. 20 kr. 
168. Klapp Mihály. Bosenkranz és Güldenstera. Vigj. négy 

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

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

Ford. M. G. 20 kr. 
176. Theurlet A hableány. Beszély. Ford. Sz. E. 30 kr. 
177. Qaskellnó. Cranford. Begény. Ford. Belényesi Gábor. 60 kr. 
178. Ebers György. Egy szó. Begény. Ford. Kacziány Géza. 80 kr. 
179. Malot Hector. A szépség vonzereje. Ford. Sz. E. 80 kr. 
180. Wieland. Abderiták. Ford. Farkas Albert. 1 frt. 
181. Gyöngyösi I. Ének Thököly és Zrínyi Hona házasságáról. 30 kr. 
182. Ábout Edmond. A csonka-fülű ember. Begény. Ford. 

Fáy 3. Béla. 50 kr. 
183. Neményi Ambrus. A franczia forradalom hírlapjai és 

hírlapírói. 30 kr. 
184. Bolleau A költészetről. Tanköltemény 4 énekben. Ford. 

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

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

téssel Dr. Heinrlch Gusztávtól 40 kr. 
187. Turgenyev Sz. Iván. Egy vadász iratai. Ford. Csopey L. 1 frt 20 kr. 
188. Theurlet A. Aurélia néni. Begény francziából. 60 kr. 
189. Wlísloczkl Henrik, dr. Az erdélyi czigány népköltészet. 20 kr. 
190. Longfellow Henrik. Hiavata. Ford. Tamásfl Gyula. 40 kr. 
191. Kazinczy Gábor. Emlékbeszéd Szemere Pál felett 20 kr. 
192. Moncrieff. A szégyenlős. Vígjáték. Ford. Cslky Gergely 20 kr. 
193. £7/0/ György. A raveloei takács (Silas Marner). Regény. 

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

előzményeik. Irodalomtörténeti vázlat. 40 kr. 
196. Augler. A bürök. Vígjáték. Ford. Perényi István. 30 kr. 
197. Gervlnus. Bevezetés a XIX. század történetébe. 50 kr. 
198. Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. 50 kr. 
199. Cicero. Laelius a barátságról. Ford. Némethy 6. 20 kr. 
200. Goethe. Berlichingeni Gottfried. Ford. Ballá U 50 kr. 
201. Pelllco Sylvio. Börtöneim. Ford. Erdélyi Károly. 50 kr. 
202. Talne H. az olasz művészet bölcselete. Ford. Kádár B. 20 kr. 
203. Ilosvai Selymes Péter. Az hírneves Tholdi Miklósnak 

históriája. Kiadja Szilády Áron. 20 kr. 
204. Gregorovíus. Pápák síremlékei. Ford. Hegedűs I. 30 kr. 
205. Longfellow W. Henrik. Az aranv legenda. Ford. Jánosi G. 40 kr. 
206. Chateaubriand. Bené. Francziából ford. Bogdánfy Laj. 20 kr. 
207. Czuczor Gergely. Hőskölteménye! és meséi. H. kiadás. 30 kr. 
208. Fáy András. A mátrai vadászat. Vigj. 3 felvonásban. 20 kr. 
209. Augier és Foussier. A szegény arszlánnők. Dráma öt 

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

Angolból ford. Ács Zsigmond. 30 kr. 
211. Constant Benjámin. Adolf. Francziából ford. és beveze

téssel ellátta Dr. Béri Moravcsik Gyula. 30 kr. 
212. Livay József. Bozzai Pál hagyományai. 30 kr. 
213. Greguss Ágost A balladáról. A Kisfaludy-Társaság által 

1864-ben jutalmazott pályamű. 3-ik javított és bővített 
kiadás. 40 kr. 

214. Planche Gusztáv. Művészek csarnoka. (Rafael, Michel An-
gelo, Leonardo d« Vinci.) Francziából ford. Szász K. 30 kr. 

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

216. Petrarca összes szerelmi szonettjei. Fordította és raa-

fvarázstokkal ellátta Radó Antal. 80 kr. 

zász Károly. Schiller. Élet- és jellemrajz. 30 kr. 
218. Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Ford. Ballá M. 20 kr. 
219. Cornellle Péter. Cinna vagy Augustus kegyelme. Tra

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

fordította Csiky Gergely. 20 kr. 
ÍI2. //. Fülöp. Prescott nyomán Szász Károly. 30 kr. 
223. Schiller kisebb prózai Irataiból. Aesthetikai értekezések. 

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

vonásban. Angolból fordította Cslky Gergelv. 20 kr. 
225. Dahn Félix. Odliin vigasza. Ford. gr. Csáky AÍbinné. 80 kr. 
226. Norris W. f. Vidal Adrián. Regény. 1 frt 20 kr. 
227. Csengerl Antii. Deák Ferenoz emiékezete. 30 kr. 
228. Eckstein Ernő. Aphrodité. Ford. Sasváry Ármin. 40 kr. 
229. Szerb népdalok és hősregék. Ford. Székács J. 50 kr. 
230. Dugonics András. Báthory Mária. 60 kr. 
231. Gr. Hoffmannsegg utazása'Magyarországon 1793—94-ben. 

Fordította és bevezette Berkeszi I. 30 kr. 
232. Coppée F. Severo Torelli. Dráma 5 felv. Ford. Csiky G. 30 kr. 
233. Sribe és Vander-Burch. Clermont vagy a művész neje. 

Szinmü 2 felvonásban. Ford. Cslky G. 30 kr. 
234. Puiszky Ágost Pázmány Péter. ÍO kr. 
235. Szigligeti Ede. Fenn az ernvő, nincsen ka* Vígjáték. 30 kr. 
236. Chateaubriand F. A vértanuk. Franczia eredetiből ford. 

Dr. Rada István. 1 frt 20 kr. 
237. Ouida. Egy orgonaág. Elbeszélés. Angolból fordította 

Haraszti Gyula. 30 kr. 
238. Simái Kristóf. Igazházi. egy kegyes jó a*ya. Mulatságos 

játék. Második kiadás. Bevezetéssel Erdélvi Károlytól. 30 kr. 
239. Heyse Pál. Két rab. Beszély, németből fordította R. M. 30 kr. 
240. Pálffy Albert. A báróné levelei. Beszély. 30 kr. 
241. Szonráb. Költői elbeszélés. Abűl Kászim Manszúr Fir-

dúszi iSáh-Náme, czimü müvéből. Perzsából fordította 
Fiók Károly. 30 kr. 

242. Grillparzer Ferencz. Medea. Szomorújáték. Németből 
fordította Hegedűs István. 30 kr. 

243. Erdélyi János. Aesthetikai előtanulmányok. 20 kr. 
244. Talne Hippolit Ad. A görög művészet bölcselete. Fran

cziából fordította Dr. Ferenczi Zoltán. 30 kr. 
24,5. A németalföldi művészet bölcselete. Franoziából 

fordította Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 
246. Eliot György. Bedé Ádám. Regény, angolból fordította Sala^ 

mon Ferencz. II. kiadás. 1 frt 50 kr. 
247. Bayle Bemard. Az esernyő. Vígjáték egy felvonásban. 

Angolból fordította Csiky Gergely. ÍO t , 
248. Ballag! Aladár. I. Frigyes Vilmos porosz király. 3o kr! 
249. Björnstjerne Björnson. Leonarda. Szinmü négy felvo

násban. Fordította Kárffy Titusz. :to Kr. 
250. Bérezik Árpád. A protectió. Eredeti vígjáték 3 felv. 30 kr. 
251. Rousseau J. J, A társadalmi szerződés vagy az államjog 

alapelvei. (Du oontrat social). Ford. König Ferencz. 50 kr. 
252. Radnai Rezső. Aesthetikai törekvések Magyarországon 

1772-1817. 60 fa. 
253—254. Thackeray M. Vilmos. Hiúság vására. Regénv hős 

nélkül. Angolból fordította Récsi Emil. Két kötet. 3 frt. 
255. Karr Alfonz. Hajnal után két héttel. Regény. Fran

cziából fordította W. M. 20 b . 
256. Rádal Ráday Pál munkái. Összegyűjtötte s életrajzzal 

zette Négyessy László. 40 kr. 
257. Deák Ferencz miért nem ment el az 1843-iki orszáe-

gytilésre ? Közli Kónyi M. Deák F. beszédei. I.kötetéből 30 kr. 
258. Tisza Domokos hátrahagyott versei. Kiadta édes anyja. 

Második kiadás. 30 kr. 
259. Cornellle. Cid. Tragédia. A budapesti nemzeti szinház 

megbízásából francziából fordította Radó Antal. 20 kr. 
260. Lessing. Barnhelmi Minna vagy a katonaszerencse. 

Vígjáték öt felv. Németből ford. Kazinczy Ferencz 40 kr. 
261. Andréssy Gyula gr. beszéde a véderő-törvényjavaslat 

tárgyában. Elmondatott: 1889 ápril 5. 20 kr. 
262. ///. Napóleon. A tüzérség múltja és jövője Francziából 

fordította Theisz Gyula. 30 kr. 
263. Schiller Frigyes. Stuart Mária. Szomorújáték Fordította 

Sulkovsky József. 50 kr. 
264. Milton János. Az elveszett paradicsom. Angol eredeti

ből fordította Jánosi Gusztáv. $0 kr. 
265—267 About Edmund. A régi bástya. Begény. Francziából 

fordította Sz. E. Három kötet. 2 frt 40 kr. 
268. Krasewszky I. Ignácz. Diána. Beszély. Lengyelből ford. 

Timkó Iván. 30 kr. 
269. Deák Ferencznek az 1861-ik évi országgyűléstől elfoga

dott két fölirata. Közli Kónyi Manó. 30 kr. 
270. Szigligeti Ede. Csikós. Eredeti népszínmű. 30 kr. 
271. Sandeau Gyula, Az örökség. Beszély. Francziából ford. 

Gyalui Farkas. 40 kr. 
272. Echegaray József. A nagy Galeotto. Dráma. A spanyol 

eredetiből fordította Patthy Károly. 40 kr. 
273. Pascal gondolatai. Francziából fordította Béri Gyula. 50 kr. 
274. Kónyi Manó. Beust és Andrássy. 1870-1871-ben. 30 kr. 
275. Imre Sándor. A középkori magyar irodalom stiljáról. 20 kr. 
276. Sand György. Indiána. Francziából Bécsi EmiL 80 kr. 
277. Gyulai Pál. Aiany János. Emlékbeszéd. 20 kr. 
278. Barsi József. Utazás ismeretlen állomás felé 1849—1856. 80 kr. 
279. Dumas Sándor íd. A Saint-cyri kisasszonyok. Vígjáték 

5 felvonásban. Francziából ford. Fáy J. Béla. 30 kr. 
280. Csiky tíergely. A zokoli uraság két leánya. Elbeszélés. 30 kr. 
281. Szász Károly. Horatius. Élet és jellemrajz. 30 kr. 
282. Peard Franc ?s Mary. Molly mama. Begény. Angolból 

fordította Sz. E. 50 kr. 
283. Kis János superintendes emlékezései életéből. Maga által 

feljegyezve. Második kiadás. 1 frt 20 kr. 
284. Csiky Gergely, A nagyratermett. Vígjáték 3 felvonásban. 

A m. t. Akadémia 1889-iki pályázaton 200 arany Kará
csonyi-dijat nyert. 40 kr. 

285. A nagymama. Vígjáték 3 felvonásban. 30 kr. 
286. Lavisse Ernő. Európa politikai történetének átnézete. 

Francziából ford. Angyal Dávid. 30 kr. 
287. Aristoteles poétikája. Görögből ford. bevezetéssel és ma

gyarázó jegyzetekkel ellátta Dr. Geréb József. 30 kr. 
288. Sophokles. Elektra. Ford. Csiky Gergely. 20 kr. 
289. üsti László munkái. Életrajzzal bevezette Komáromy 

András. 1 frt 40 kr. 
290. Régi utazások. .Magyarországon és a Balkán félszigeten. 

1054—1717. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kísérte 
Szamota István 1 frt 40 kr. 

291. Augier E. Az arczátlanok. Vígjáték 5 .elvonásban. 
Francziából fordította Gamesevits Lajos. 30 kr. 

292. Sophokles. Oedipus király. Ford. Csiky Gergely. 20 kr. 
293. Oedipus Kolonosban. Ford. Csiky Gergely. 20 kr. 
294. Antigoné. Ford. Csiky Gergely. 20 kr. 
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ARADI VERTA \NÚK I 
V I ALBUMA 

Szerkesztette: VARGA OTTÓ. 
2 2 4 n e g y e d r é t l a p o s d í s z m ű . 4510 

Szövegét ir ták: Bóbik G., Degré A., Irányi D., Lukácsy M., 
Vadnay K., Vendrei (Aschermann) és más egykorúak; to
vábbá: Concha Gy., Márki S., Szana T., Váradi és mások. 
A szöveget ZICHY M. és más művészek 40-nél több eredeti 

rajza díszíti és több vértanú-tevéi autógramm. 

Arabérm. küldéssel: kötve 4 írt; veimen diszk. 6 frt 50 kr. 
Rendelhető szerkesztőnél: Budapest II. ker. fögymnasiumban. 

A «Franklin-Társnlat kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyvárusnál kapha tó : 

SZEDER-INDÁK 
E L B E S Z É L É S E K . 

Ir ta 

BAKSAY SÁNDOR. 

Ara fttzve 2 írt . IMszkötésben 2 ír t 5 0 kr. 

Tartalom: 
J á h e l . — B ab e t t . — H á r o m keresz t . I . A fehér kereszt . 

I I . A í e k e t e keresz t . I I I . H á z a l ó keresz t . — Recipe . 

OFtATfDS MAOAS1N8 DU 

Printemps 
NOUYEAUTÉS 

Ingyen és Bérmentve 
küldjük a legújabb divatot tartalmazó nagy 
illusztrált Catalogust a téli évadra. 

Megkeresések czimzendök: 
JULES JALUZQT I Cie 

PARIS 
Ugyancsak bérmentve küldetnek a Prin

temps óriási raktárán levő szövetek mintái, 
árat és fajt lehetőleg meghatározni kérünk. 

Expeditio Magyarország részére 
portómentesen 25 franktól kezdve. 

Vámmentes küldemények föltételei a Cata-
logusban. Továbbitó-és vámkezelési házunk: 
Salzburgban, Mozartplatz, 4. 

Levelezés Magyar nyelven. 

M 
M 
II 
M 
M 
M 
M 
M 
I I 
H 
M 
I I 
I I 
I I 
M 
M 
M 

u o m t m i i n i i - . _ . _ - _ _ _ . _ ^ « 

B Ü T Ö 1 
RÉSZLETBE. 

Bútorokat, szőnyegeket, függönyöket kaphatnak 
olcsó áron minden állású szolid évi lakók, mint 

hivatalnokok, lelkészek, tisztek, kereskedők 

Budapest, IV., magyar-utcza 1. sz. I. emelet 
d. e. 8 — 1 2 és d. u . 2 — 6 - i g . 4509 

W W W « P — — W W W H H 
m i n i 

H 
M 
11 
f i 
M 
M 
11 
11 
M 
I I 
> 
H 
M 

w 
I I 
I I 

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ PARIS — 9 , rne <U la P; 

Különleges Riispor 
SMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 
Paix, 9 - P A R I S . 

iirilas különleges szájszappan. 
A régóta hírneves, egyetlen és már 1862-ben a I 
londoni világkiállításon kitüntetet t , legvonzóbb I 
és leghatásosabb szer a száj és fogak ápolására. ] 

I A «Puritas» teljesen oldja a fogak t isztátalanságát, anél-
I kül, hogy azokat megsértené, gátolja a fogak romlását s a I 
szájban a rossz szag képződését. M e d . dr . F a t e r C. M. , 
0 fensége, boldogult Miksa császár, udvar i orvosától. 
1 szelencze 1 frt. Szétküldési r a k t á r : Bécs, I . Bauern-1 

| markt 3, s a bel- és külföld minden gyógyszertárában és 
illatszer-kereskedésében. 4513 

Hölgyek figyelmébe! 
A legújabb és legkitűnőbb a Dr. Haebron-féle areztisztitó kenőcs 
és búrczépitő-szappan, ára nagy tégely 60 kr., kiesi 35 kr., szaji] 
pan 35 kr. Dr. Haebron-féle poudre (liiilgypor) fehér, rózsaszinü 
és raehel, ára 1 frt. Kapható Budapesten, Török József gyógyszer^ 

tárában és az ország minden jobbhii ii gyógyszertárában."" 

^ H S H 5 E S H 5 H 5 H 5 H 5 2 5 í 

~ A Franklin-Társulat k i a d á s á b a n B u d a p e s t e n m e g j e l e n t 
és m i n d e n k ö n y v á r u s n á l k a p h a t ó : 

SEGÍTS MAGADON ÉS ISTEN 
IS MEGSEGÍT 

l ROCHDALEI BECSÜLETES TAKÁCSOK TÖRTÉNETE ÉS SIKEREI 

G. J . H O L Y O A K E M Ű V E U T Á N 

ÁTDOLGOZTA 

B E R N Á T I S T V Á N . 

fűzve 30 kr. —- Postán bérmentve meg
küldve 35 krajczár. 

! _ H _ H _ E _ E Í 

1891. okt. 1 7 8 . s z . 1891. okt. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYULAI PÁL. 
T A R T A L O M : 

V á m b é r y A t ö r ö k n é p m ű v e l ő d é s i é s á l l a m i j ö v ő j e . 
Á r m i n t ó l . 

A z a r a n y v a l u t a b e h o z a t a l a N é m e t o r s z á g o n . ( I I I . ) — Fisz-
tóry Mórtól. 

E g y f r a n o z i a k ö v e t s é g k e l e t e n . (1728—1741) . (II .) — 
H u s z á r I m r é t ő l . 

J e n a t s c h G y ö r g y . R e g é n y . ( I I I . ) M e y e r F . K . u t á n , n é m e t 
ből . — S. M . 

K ö l t e m é n y e k : E n y h ü l e t . — G y u l a i P á l t ó l . — Még egy 
csókot . — B u r n s u t á n , ango lbó l . — L é v a y József tő l . 

H e g y e i m o n o g r a p h i á k . — Körös i József től . 
A z o r o s z - f r a n e z i a . v i s z o n y o k t ö r t é n e t e . — S—i. A. 
É r t e s í t ő : Lo renz O . : L e o p o l d v o n E a n k e . fb . — Tör téne t i , 

n é p - és földrajzi k ö n y v t á r . — S z a m o t a I s t v á n t ó l . — Schu-
m a c h e r H . : Aus d e m m o d e r n e n U n g a r n . — sb . — I m r e S . : 
A m a g y a r nye lv és n y e l v t u d o m á n y röv id t ö r t e n e t e . — 
Singer M . : Zsidó v i l ág . — b r . 

Megjelen é v e n k i n t 12-szer 10 ívny i hav i füze tekben . Előfize
tési á r a b ó r m e n t e s k ü l d é s s e l egész évre 12 frt , félévre 6 frt. 

Franklin-Társulat 
m a g y a r i r o d a l m i i n t é z e t és k ö n y v n y o m d a B u d a p e s t e n . 

RÉTHV JÁNOS 
mérnök, nemzetközi 

szabadalmi irodája, 
B U D A P E S T E N , 

E r z s é b e t - k ö r u t 14. sz. 
eszközli 

nj találmányok s z a b a d a l m a z á 
s á t és a szabadalmak m e g h o s z -
s z a b b i t a s a t bármely államban. 
Elvállalja a t a l á l m á n y o k é r 
t é k e s í t é s é t é s v é d e l m é t . Min
dennemű felvilágosítással szolgál 
szabadalmi ügyekben. — V é d 
j e g y e k e t belajstromoztat min

den államban. 

MA6YABHQW ELSŐ. LEGHA&YOBB ÉS tECTDBB HIBMEVÜ ÓRAÜZLETE. 

v.^lapiHarorI 
18'í7. C) 

'/.-
Szelvényszám 435. 

Ezen szelvény beküldése után, 
ingyen küldjük a Toilette-
titkoJc czimü füzetet, mely

nek ára különben 35 kr. 

_K 

Nem lesz szep lő je , b ő r a t k á j a és p ö r -
s e n é s e , ha szorgalmasan h a s z n á l j a a 

Arezkenőesot 35 kr. 
fin Qn,it7pn fpln Mosdóvizet 40 kr. 
Ül újUMil-MO Salvator-szappant. 40 kr. 

Lyoni rizslisztet 50-80 kr. 
K é z p a s z t & n k t ó l (60 kr.) 3 n a p a l a t t 
m i n d e n kéz g y e n g é d é s f e h é r l e s z , c sak n e m 

szabad h a m i s í t v á n y o k a t e l f o g a d n i . 

Figyeljen a teljes czimreü 
ffl#~ különben az arcz el van rontva. *» 

Gyár és szétküldési raktár; *^ 
Salvator-gyógyszertár Mcban, Eszék mellett. 

Ismételárusitóknak a legmagasabb engedmény. 
Eaktár Budapesten T ö r ö k J ó z s e f gyógysz., Király-
utcza 12., Továbbá k a p h a t ó : —dérné l , városbáztér és 
D e t s i n y i K á r o l y gyógyfűkeresked., fürdő-nteza 10. 

Képes árjegyzék béraentve. Javítások paaíoS—. Mri—-ltt4nefc. i 

...— "' : • • - _________— 
A F r a n k l i n - T á r s u l a t k i a d á s á b a n B u d a p e s t e n meg je l en t és m i n d e n könyv

kereskedésben k a p h a t ó : 

SZEMEREI SZEMERE PÁL MUNKÁI. 
SZÜLETÉSE SZÁZADOS EMLÉKŰÍBíEPÉNEK ALKALMÁBÓL 

KÖZREBOCSÁTJA SZERKESZTI 

A K I S r A L U D Y - T Á R S A S Á G . S Z V O R E N Y I J Ó Z S E F . 

A három kötet ára 6 frt. — A három kötet csak együtt kapható. 

_ _ _ _ _ _ _ 

F r a n k l i n - T á r s u l a t n y o m d á j a . (Budapes t , E g y e t e m - u t c z a 4 . sz.) 

42. SZÁM. 1891. BUDAPEST, OKTÓBER 18. XXXVni . ÉVFOLYAM. 
EUfizeteei feltételeit: VASÁRNAPI UJSÁG és | egész érre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt j fél évre _ 6 « | 
egész évre 8 frt Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG T . ? 

I félévre _ 4 

_ . _ , _ „ , „ ' „ I egész évre 6 frt | Külföldi előfizetésekhez a posuiiac Csnpán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK . . . . „ , . . " I félévre _ 3 • meghat irozott viteldíj is csatolandó. 

R É V É S Z B Á L I N T . 
1 8 1 6 — 1 8 9 1 . 

A
TISZÁNTÚLI evang. református egyházkerü
letnek Debreczenben székelő nagy nevű 

.püspöke, a kitűnő egyháznagy, szónok és 
egyházi iró, Eévész Bálint, nincs többé. E hó 
8-án az Úrban elszenderült. 

Negyvenegyedik püspöke volt a csaknem 
kilenczszázezer lelket számláló egyházkerület
nek, melynek élén a püspöki széken egyházi és 
közművelődési életünkben annyi nagy érdemű, 
országosan tisztelt név viselőjét találjuk, minő 
egy Melius Péter, egy Hodászi Lukács, Melotai 
Nyilas István, Zoványi György, Sinay Miklós, 
Hunyadi Ferencz, Budai Ézsaiás, Szoboszlai 
Pap István, Balogh Péter s mások. 

A most elhunyt püspök neve méltó helyet 
foglal e fényes nevek sorában. Ha volt valaki, 
kire ráülhettek egyik magyar református egyházi 
kánon eme szavai: «eo loco dignus» — méltó 
arra a helyre, bizonyára Révész Bálint volt az. 

Eévész Bálint 1816 jan. 16-án, Debreczenben 
született. Egyszerű iparos szüleitől nem örökölt 
fényes nevet, maga tette nevét fényessé és a 
legszélesebb körben ismertté. Elemi iskoláit 
szülővárosában kezdette meg, s szülei látván 
gyermeküknek mohó tudnivágyát és tanulási 
szorgalmát, elhatározták magokat magasabb ki-
képeztetéaére, elvégeztetvén vele a gymnázium 
után a bölcsészeti, jogi és theologiai tanfolya
mokat is. A derült arczú, meleg kedélyű, élén
ken villogó szemű szép ifjú mindig első volt osz
tályában, s különösen szónoki tehetségével, ezüst 
csengésű hangjával korán kivált tanulótársai 
közül. Elvégezvén hittani tanulmányait, a hogy 
az a debreczeni főiskolában ma is szokásos, es
küdt-felügyelő lett, majd egyes gymnáziumi osz
tályok vezetése bizatott reá, s azután a contra-
seribai tisztségre emelte őt föl a tanári kar bi
zalma. Már ekkor oly nagy híre volt a vidéken 
a debreczeni főiskola ez ifjú szónokának, hogy 
a szatmármegyei mátészalkai egyház meghívta 
rendes lelkészéül. De ő a megtisztelő bizalmat 
nem fogadta el, mert ki, a külföldre vágyott, 
hogy ismereteit öregbíthesse s magának jövendő 
pályájára szélesebb látkört teremthessen. E vég
ből bevárta a debreczeni főiskolai széniorságot, 
mely az idők folyamán annyi száz és száz, sze
gény anyagi körülmények közt élt debreczeni 
ifjúra nézve tette már lehetővé a külföldi egye
temek fölkeresését. Alig végezte be széniori hi
vatalát, 1842-ben a tiszántúli egyházkerület 

közgyűlése megválasztotta a debreczeni főiskola 
theologiai akadémiáján épen akkor fölállított 
gyakorlati lelkészeti tanszékre, melynek főtárgya 
az egyházi szónoklásra képezés levén, erre Eé
vész Bálintnál alkalmasabb egyént választani 
alig lehetett. A megválasztott ifjú tanár aztán, 
egyházkerülete engedelmével, csakugyan kiment 
a külföldi egyetemekre, s Berlinben, Bázelben, 
Halléban, Göttingában, Giessenben, Heidelber-
gában és Lipcsében két évet töltött, nagy szor
galommal képezvén magát elfoglalandó tanszéke 
tárgyaira, s meleg érdeklődéssel tanulmányoz
ván a külföldi egyházi életnek kiválóbb jelensé

geit. 1844 november 5-én foglalta el a debre
czeni főiskolában hittanári székét, fejtegetvén 
székfoglaló beszédében «A vallás és theologia 
körüli általános nézetek »-et, a mely értekezésé
ből már előtűnt nemcsak az egyháza hitelveihez 
ragaszkodó hittudós, hanem egyszersmind az a 
fenkölt író is, ki később ezerek és tizezerek lel
két emelte Istenhez felülmúlhatatlanul szép 
imádságaival. 

Székfoglalásától számítva 11 évig ült theolo
giai tanári kathedráján, elbűvölve hallgatóit 
előadásainak lángoló tüze, tanításának különö
sen a külső szónoki gyakorlatra képző ereje ál-

R É V É S Z B Á L I N T . 


