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TERMÉSZETES SZIKLAHÍD 

Stefánia özvegy trónürí'-kösné föherczegnö rajza 

(ARCO NATURALE) LACKOMA SZIGETÉN. 

STEFÁNIA ÖZVEGY TRÓNÖRÖKÖSNÉ 
KÖNYVÉRŐL. 

A
MA rettenetes csapás óta, mely Kudolf trón

örökös halálával szép ifjú neje földi 
L boldogságának véget vetett s az alig 

néhány éves hitvest és fiatal anyát szomorú 
özvegységre kárhoztatá, Stefánia főherczegnőről 
nem sokat lehetett hallani. A világ zajától, az 
udvar nyüzsgő életétől visszavonult bánatával, 
s úgy látszott, teljesen kis árvája ápolásának és 
nevelésének kivánja szentelni életét. Természe
tes, hogy a lesújtó csapás után vigasztalására 
mindent elkövetett úgy a saját, mint tragikus 
végzetü férjének felséges családja; de a mélyen 
sújtott ifjú özvegy szórakozni nem kivánt s 
egyedül a mindent begyógyító időtől várta 
sajgó fájdalmának tompulását. 

Ez az idő a sebzett léleknek lassanként meg
hozta a ráemlékezést arra az áldott termé
szetre, melynek ölén fiatal asszony korában, 
deli férjével együtt annyi gyönyört, annyi igazi, 
tiszta örömet talált. Hátha most, nehéz bána
tában a vigasztalásnak a kútfeje lesz ? 

S azóta hallottuk, hogy Stefánia főherczeg-
asszony többször fölkeresi ama szép helyeket, 
melyeknek egy része az ő boldogságának tanuja 
volt. A bécsi Burgnak Schweitzer-hofi lakosztá
lyából, a trónörököspár ez egykori kedves fész
kéből gyakrabban tesz kirándulást Laxenburgba, 
melyben a feledhetetlennel a mézes heteket élte; 
majd távolibb kirándulásokra is elszánta ma
gát : meglátogatta felséges szülőit, a belga kn-átyi 
párt Laekenben, aztán nővérét, Koburg Lujza 
herczegasszonyt szent-antali kastélyában, gyak
ran téve kirándulásokat a természeti szépségek
ben oly gazdag vidékre. Aztán népesebb helye
i é n is megfordult nyaranta, mint Ischlben s a 
közelében fekvő Neuberg kastélyban, honnan 
szépen fejlő kis leányával, Erzsébet főherczeg-
növel, női turista ruhában nagyobb kirándulá
sokat tett a hegyek közé. 

A természetnek zsongító hatását fájdalmára 
azonban talán sehol nem érezte annyira, 
mint a tengeren. A végtelen tenger nyugalmá
nak látása, mondják, le szokta csillapítani a 
bánattól korbácsolt s a fájó emlékektől hányatott 
lélek háborgását is, és Stefánia föherczegnö föl 
is kereste a vigasztalásnak ezt a kimeríthetetlen 
forrását majd Abbáziában, hol örömest ladiká
zott udvarhölgyeivel a ringó hullámokon, majd 
Miramaréban, a szomorú emlékezetű Miksa csá
szárnak és nejének, Stefánia anyai nagynénjé
nek, az elborult lelkű Sarolta császárnénak tün
déri kastélyában, hol Lacroma szigetén, melyet 
bájos fekvésén kivül ő rá nézve az tett kiváló 
kedvességüvé, mert feledhetetlen férjének szer
zeménye volt. 0 szerezte, ő tette széppé, ket
tejük és gyermekük számára. 

Elhunyt férje emlékét őrizni és 
kegyelettel ápolni, ezt tette a föher
czegnö lelke kultuszává. Azért vál
lalkozott oly készséggel a férje által 
annyi szeretettel kezdett és folyta
tott népismei és földrajzi nagy 
munka, «Az Osztrák-Magyar Mo
narchia írásban és Képben»védnök
ségére, föntartására és befejezésére, 
még pedig egészen a megkezdett 
irányban s a drága emlékű kezde
ményező által megállapított szel
lemben. Ezt az irányt és ezt a szel
lemet senki sem ismerte jobban 
Stefánia főherczegasszonynál, a ki 
ott volt a mű első eszméjének meg
születésénél, látta a terv körvonalait 
mindjobban kidomborodni, végre az 
igét testté válni. Kettejök közös dol

gozó-szobájában, melyet oly kedvesen irt le 
Jókai a «Vasárnapi Ujság»-ban, a költői kedélyű 
férj örömest közölte minden szép iránt fogékony 
lelkű fiatal nejével minden dolgozatát már váz
latában is, együtt állapították meg a hozzávaló 
képeket. Általában az illusztrácziók közül a ne
vezetesebbeket, mielőtt sokszorosítás alá elő
készíttettek volna, mind a magyar, mind az 
osztrák rész szerkesztősége bemutatta a főher-
czegnőnek s az ő ízlése volt a döntő fórum azok 
további sorsában. 

Ez a benső részvétel a férj irodalmi munkás
ságában oly közös szellemi kört teremtett kette
jök körül, mely megmaradt azután is, midőn a 
kegyetlen végzet egyikőjöket belőle kiszakítá. 
És Stefánia föherczegnö tovább ólt e szellemi 
légkörben s egyedül folytatta férje irodalmi 
álmait. Kegyelettel ápolván mindazt, a mi reá 
emlékeztetett s mintegy örökölvén szellemi 
világát: csoda-e, hogy a gyászévek után úgy 
vélte férje emlékét tiszteletben tarthatni, ha 
irodalmilag is nyomdokába lép. 

És választhatott volna-e ez új munkásság 
megkezdésére méltóbb tárgyat, mint annak a bá
jos szigetnek a leírását, melyet a boldogság 
tanyájául szemelt ki a szeretett férj gondos
kodása. 

Már hónapok előtt értesültünk, hogy Stefánia 
föherczegnö Lacroma szigete leírásának ter
vével foglalkozik. A tervet sokkal elébb követte 
a tett, mint hinni lehetett, mert a gyönyörű 
kis munka, albumszerü nagy quart alakban, 
íme előttünk fekszik. Künast bécsi könyvárus
nál jelent meg csinos kiadásban s jótékonyczélra 
árúsíttatik. 

A 42 lapra terjedő munka díszesen vászonba 
van kötve s már a kötés tábláján ott látni szí
nes képben a tengert, hátul Lacroma szigeté
vel. A czím után következő lapon a lacromai 
kastély rajza látható, utána a régi apátság kapu
jának képe, melyen fölül e régi fölirás olvas
ható : «Concordia res parvae crescunt, discordia 
maximae dilabuntur.» Aztán a fenséges szerzőnő 
ajánló sorai: « Vajha sikerült volna felköltenem 
olvasóim figyelmét és érdeklődését hazánk szép 
partvidékének egy kiválasztott kis darabja 
iránt* 

Sikerült. A sziget leírása, mondhatni, kezdet
től végig egy lendületes szép költemény, mely
ben a megfigyelés élessége, az előadás ritka 
bájával párosul s emlékeztet azoknak a leírások
nak a legszebb helyére, melyeket oly jól is
merünk — Rudolf trónörökös úti rajzaiból. 
A ki ezekre visszaemlékezik s összehasonlítja a 
föherczegnö jelen munkájával: lehetetlen föl 
nem ismernie a rokonságot a két szellem 
között, irodalmi képességeiknek ugyanazon fej
lődési iskoláját, írói egyéniségüknek azonos 

• szabását. 

A Lacroma szigetét Raguza felöl feltüntető 
érdekes kép után veszi kezdetét a költői leírás. 

«Nápolynak szerenesés éghajlata alatt, csak
nem tropikusnak mondható növényzetnek min
den bájával gazdagon díszítve, szemben Ragu-
zának tisztes, régi városával merül föl a kék 
Adriának csendes, szelíd hullámaiból egy bűbá
jos sziget. Lacromának hívják s leírását nyújtani 
czélja e szerény lapoknak.» így kezdi meg mü
vét a fenséges szerző. És aztán fest és fest me
leg, ragyogó színekkel s azzal a ritka képesség
gel, hogy híven varázsolja az olvasó lelki szemei 
elé, a mit láttatni Kíván vele. 

((Gyönyörű fekvésével, — így folytatja, — 
Lacroma egy örökké zöld tündérszigethez hason
lít s megérdemli, hogy «Adria gyöngye» legyen 
a neve. A merre a szem csak tekint, festői pon
tok, változatos képek kötik le mindenütt. Zavar
talan kékségében terül dél felé a véghetetlen 
tenger, ezüst gyanánt csillognak ós ragyognak 
rajta az apró, tajtéktaréjas habok, magasztos 
nyugalom uralkodik a tágas víztükrön, nagy
szerű ellentétben Csernagóra hótól fedett hegy
óriásaival, a montenegrói hegyek komor, élesen 
szakadékos sziklatömegeivel, melyeknek mere
dek, vadul szakgatott oldalai terraszokban fut
nak alá egész a Brenno-öböl zöld partjáig, hogy 
aztán ismét még meredekebben és még kopárab-
ban, de elevenítő színekkel merüljenek föl 
Raguza városa mögött. . . 

«Minden évszaknak, — kivéve a nyarat, mely 
gyönyörű, délszakilag forró, — megvan Lacro-
mán a maga bája. A tavasz, mint mindenütt, itt 
is leggazdagabb áldását tárja ki a virágok soka
ságában, melyek felülmúlják egymást színben 
és szépségben, s melyeknek illata szinte kábít. . . 
Az ősz itt délen nem a méla elhalás évszaka ; 
mágikus világítása oly színeket varázsol elő, 
melyeket nem utánozhat festő ecsete : a világos 
sárga ockerszintöl a legsötétebb pirosig, mely 
meleg és eleven, s melybe a mi dolomitvilágunk 
csak nagy ritkán, Alpes;izzáskor öltözik . . . . 
A tél szép és szelid. Én magam is értem 
rajta napokat, oly verőfényes, meleg napokat, a 
minőket csak a délszak bír fölmutatni s melyek 
itt hónapokon keresztül követik egymást, örö
mére azoknak a megfagyott kedélyeknek és lel
keknek, melyek fölkeresik.» 

Ilyen hangon van tartva a sziget leirása, 
melyre fölötte érdekes történeti vázlat követke
zik. Szent Bencze jámbor szerzetesei kötöttek 
ki a szigeten hajdan és itt, védszentjök tisztele
tére, ki Raguza városát csodamód megmenté a 
tüzenyészettől, kolostort építettek. Rodinus 
bosnyák király lesz védőjük és pártfogójuk, ki 
gazdag adományokkal árasztja el; III. Incze 
pápa infulával tünteti ki a lacromai szerzet 
apátját. A vihar itt veti partra a keresztes hadak 
legnépszerűbb alakját, oroszlánszívű Rikhárd 
királyt. Aztán jön a hanyatlás, elfeledtetés kora. 

Az 1859-ki háború idején azonban az törté
nik, hogy a Lacroma és Raguza közt czirkáló 
«Triton» nevű brigg lőporkamrája meggyúlad s 
az egész hajót szétveti. A pusztulás színhelyén 
megjelen Miksa főherczeg tengernagy, az ural
kodó testvéröcscse. Ekkor tűnik szemébe a kies 
sziget, melyet meglátogat, megszerez s Miramare 
módjára paradicsommá varázsol, építvén reá 
egy gyönyörű csendes menedékhelyet, a mely 
örömet, békét és élvezetet nyújtott, bármint 
tombolt körötte a vihar. 

A nemes főherczegnek, az utóbb oly gyászos 
véget ért mexikói császárnak a föherczegnö 
Lacromáról írt több hangulatos költeményét 
közli, melyek a 60-as évek elején keltek, s me
lyeknek sajátságos hangja mind e sziget szépsé
geit zengi. E költemények közül magyar fordítás
ban alább közlünk mutatványt. A föherczegnö 
aztán szerenyen elnézést kér az olvasótól, hogy 
e költői dicsénekek után prózában folytatni meri 
a sziget leü'ását. 

Pedig bizony nincsen oka reá. Az oly helyek, 
minő e műben például a tengeri vihar, vagy a 
szigetbeli liget leirása, bátran foglalhatnak helyet 
bármely irodalom szépprózai jeles termékei 
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között. E müvecske nem csupán írói hivatott
sággal, de egyúttal oly meleg szeretettel is van 
megírva, mely fenséges szerzőjének teljesen 
biztositá azt a czélját, hogy boldog napjai e kies 
színhelyének ahhoz és hálás érzelmeihez méltó 
irodalmi emléket emeljen. 

Az érdekes munkát nem kevesebb, mint 
tizenkilencz szép kivitelű rajz díszíti, melyet 
mind a híres csász. és kir. kamarai tengerfestő, 
Perko A. művész készített. 

E képekből lesz talán alkalmunk utóbb mu
tatványt közölni. Ez alkalommal két másik ké
pet közlünk Lacroma szigetéről, melyek annál 
érdekesebbek, mivel ezeket ugyanaz a mesteri 
kéz rajzolta, mely most a szigetnek oly szemlél
tető leírását adja. Stefánia föherczegnö maga 
vetette papírra a szigetbeli két szép részlet raj
zát, és pedig az «Osztrák-Magyar Monarchia* 
számára, hogy a müvet, melyen a boldogult 
trónörökös lelkével csüggött, ezzel is érdekesebbé 
tegye. E műnek Dalmácziáról és szigeteiről szóló 
részéből mutatjuk be a főherczegasszonynak e 
két rajzát, melyekhez most megjelent munkájá
ban a következő leírást adja: 

((Nagyszerűnek mondható Raguzából Lacro-
mába az átrándulás az alig egy tengeri mérföld 
szélességű tengeri csatornán, ha csendes időben 
sötétkék ég borul fölénk s a nap sugarai ezernyi 
gyémánt módjára szikráznak a ladik és evező
lapát által fölfodorított habok tetején ; mennél 
inkább közeledünk a szigethez, annál jobban 
kiveszi fülünk a sziget számtalan öblében s az 
azt környező szirteken elömlő hullámok melo
dikus zajgását. Egyre sűrűbb és gazdagabb lesz 
a tenyészet, egyre fűszeresebb, balzsamosabb az 
élénkbe áramló levegő. A szív fennen dobog a 
nagyszerű természet látásán s emelt lélekkel 
kötünk ki a kis miniatur-molónál, mely a sziget
nek egy mélyen be vágódó öblében kikötőül 
szolgál. A kötöltésen lámpával ellátott magas 
vasoszlop éj idején kikötői világító tornyul szol
gál a kisebb jármüvek számára, mert a na
gyobbak a szigetet meg nem közelíthetik. Jobb 
kézre egy egyszerű ház látható : az igazgató és a 
kertész lakása. 

«Fölhaladunk néhány kőlépcsőn s a délszaki 
flóra minden bájában dúsan pompázó csodaszép 
kertben találjuk magunkat, minden ösvénye 
hófehér kavicscsal van behintve. 

«A pálmák és exotikus növények, az oleander-
és babérfák, örökké zöld bokrok, myrthusok, 
pystaceák, magas tövű erikák árnyékában jutunk 
el a romjaiban is tiszteletet gerjesztő régi apát
ság düledékein át a várkastélyba . . . E kastély
ból egy keskeny ösvény egy pompás Pinus 
picea-, Pinus maritima-, Pinus halepensis- és 
Quercus sempervirens-erdőbe vezet. . . Órákat, 
napokat lehetne itt átálmodni, legkisebb nesz 
sem zavarja a fenséges csendet, csak a növény
világban van élet . . . A tenger felé kanyarodik 
utunk s im ott állunk egy új kép, a szigetnek 
egyik legérdekesebb pontja előtt, a «mare morto» 
partján, egy tengervízzel telt sziklakatlannál, 
melyet földalatti csatornán keresztül táplál az 
Adria, s melynek ép úgy megvan a maga apálya 
és dagálya, sőt még vihara is, mint az anyaten
gernek odakünn . . . Ugyan e részében a sziget
nek van egy természetes sziklahid, «arco natu
rale*, melyen át, mint Capri szigetén, a tenger 
látható. E sajátságos boltozat alatt kőmeden-
czébe gyűlik a sós folyadék, fürdésre csábítva. 
Köröskörül a kőzet különös formákban és ormo-
zatokban s mély hasadékokat képezve nyúlik 
bele a tajtékzó tengerbe. Fővonásaiban olyan 
az, mint egymás tetejébe rakott kőlapok hal
maza, melyeken, mint a márványlépcsőn, járni-
kelni lehet» . . . 

íme, a föherczegnö a képeket, melyeket évek 
előtt rajzolt, igy festi ki tollal. 

Mi a jelen közleményt a fenséges szerzőnő 
néhány kevésbbé ismert arczképének bemutatá
sával rekesztjük be. Az első lapon látható ké
pünk Stefánia főherczegasszonynak legújabb 
arczképe, a másik a félgyász éveiből való. 

Az özvegy trónörökösnének a tenger iránti, 
most megjelent müvében is nyilatkozó különös 
vonzalmát kivánja illusztrálni az a két kép is, 

melyet ez alkalommal bemutatunk. Az egyiken 
Stefánia föherczegnö ladikon látható udvarhöl
gyével, Pálffy grófnővel, ki az evezőket kezeli, 
míg a trónörökösné a kormányt igazítja. E kép 
abból az időből való, mikor a föherczegnö a 
Fiume melletti Abbáziában tartózkodott s gyak
rabban tett hasonló kirándulást a tengerre. 

Nagyobb képünk még korábbi. Az 1885-ki év 
őszének ugyanis azt a részét, mikor Rudolf trón
örökös a hadgyakorlatokon volt elfoglalva, ifjú 
neje, akkor két éves leánykájával, Miksa csá
szárnak adriai kedvencz kastélyában, Mirama
réban töltötte, melynek terraszáról sokszor me
rengett el tekintetével a tenger sima tükre fölött, 
mely derült és mosolyog, mintha azzal, a ki ezt 
a páratlan kilátást teremtette, nem is történt 
volna semmi a nagy oczeánon túl. A trónörö
kösné bizonynyal sokszor elgondolkozott e kas
tély alkotóinak szomorú végzete fölött, s ki 
tudja, nem szállta-e meg ifjú lelkét ilyenkor 
valamely balsejtelem'? . . . A tenger sem a múlt
ról, sem a jövőről nem tud, megmarad a maga 
változatlanságában s bármi történjék az embe
rek között és azok lelkében, — ő azért olyan, a 
minő volt, derült és mosolyog . . . 

MIKSA CSÁSZÁR VERSEIBŐL 
Mutatvány Stefánia főherczegnőnek <Lacroma> czimü 

most megjelent müvéből. 

Lacroma. 
(1860. Jaltai 17.) 

Kék Adria hullámain, 
Természet zöld játékszere, 
Állsz, kis sziget, oly bájjal im, 
Mint a szerelem képzele. 
Habszülte szép tündértanya 
Mint drágakő égsz a napon, 
S szelíden lengsz, mint egy csiga 
Az egyre tánczoló habon. 
Es e csigában most íme 
Az én kincsem, a gyöngy, pihen, — 
Szerelmi üdv dús ékköve, 
Legdrágább kincs a tengeren. 

Holdas éj. 
(Lacroma, 1860. szept. 1.) 

Méla, csöndes nyári éj 
Szép álmokba ringat lágyan — 
És a lélek útra kél 
Virrasztván szerelmi vágyban. 
Tündértáncz a hold körül, 
Ezüst fátylat hajt a szellő 
A tengerre, fölmerül 
S int a bűvös lantú sellő. 
Halkan ér a habmoraj 
A holdfényes partfövényhez; 
Messze földre hév sóhaj 
Hódolattal száll a széphez. 
Erdő mélyén átlebeg 
A szerelmi vágy fohásza; 
Tündérnép kezd ünnepet, 
Csendül dévaj kaczagása. 
A világot szerelem 
Hatja át, bont ifjú szárnyat 
Zöld virányon, tengeren — 
És a szívbe is beárad. 

A FELÜLTETÉS. 
Falusi kép. 

Irta Gyarmathy Zsigáné. 
I. 

Az árkokban vizek csörgedeznek, a kerítések 
mellett tyúkok kaparásznak, a kapuk előtt gyer
mekek labdáznak, a nap fényesen ragyog: 
tavasz van. Tavasznak kell lenni, mert a "ron
gyos* zsidó is megérkezett és taligája mellé sor

jában ki is rakta rózsás porczellánjait ós sorjában 
jönnek a rózsás arczu, piros csizmás hajadonok, 
hogy ékes porczellánt cseréljenek foszló varrotta-
saikkal, melyeket régenporló dédanyáik varrtak. 
A fecskék is haza jöttek ós fehér melleikkel ott 
nyilaznak a fehérvirágu kökényfák között és 
ha mindezek után valaki mégis kétségbe vonná, 
hogy a tavasz megérkezett volna, van annak egy 
csalhatatlan módja tisztába jönni a dolog felől. 
Ha az urilak tájékán fővárosi emberek szívják 
a «jó levegő»-t, akkor minden bizonynyal el
múlt a tél. És most két kocsira való vendég 
dicséri a verandán a falusi élet báját, igy hát 
bizonyosan itt a tavasz. A fővárosi ember lelke
sül a falu szépségein, — de nemcsak a piros 
csizmásokon ! — és minden faragásos utczaajtón 
belől egy egy kis paradicsomot vél; magasztalja 
a romlatlan népet; mohón szívja a pompás 
hegyi levegőt; dicsér mindent, mód nélkül el 
van ragadtatva, az tán . . . no aztán, midőn 
magára marad, megkönnyebbülten felsóhajt s 
azon kezd csodálkozni, hogy ugyan miként le
het egy ilyen helyen átélni az egész életet! 

Bizony a gyermekkori emlékeknek aranyos 
fénye kell, hogy hulljon azokra a dolgokra, me
lyek a későbbi időkben is elbájolnak ; ez a fény 
zománczozza be a falut s az emlékek édes ha
tása alatt megrezzen szívünk, úgy a kis harang 
kongására, mint a bárányok bégetésére . . . 

És az urilak verandáján a két kocsira való 
vendég ezen alkalommal a journalistikából telt 
ki. Egy tekintélyesebb napilap szerkesztője ta
nulótársa volt a háziúrnak, Kálmánfy Kálmán
nak, s nem egy ízben mutatott hajlandóságot 
egy meghívás elfogadására és nem mondatta 
magának kétszer, midőn egy ízben a jó levegő
ről és helyekről úgy alakult a beszéd, hogy egy 
meghívásnak is bevált. 

Ápril közepe táján, a húsvéti ünnepek szom
batján, megérkezett a szerkesztő, Kéry Dezső, 
élénk kis feleségével, még élénkebb négy kis 
gyermekével, sógorával és unokaöcscsével. Az 
unokaöcs Kery Endre, negyedéves jogász és a 
lapnak belmunkatársa. Vidám fiu s épen nem 
veszi szivére azt, a min a másik ifjú, a sógor, 
el szokott szomorodni. A sógor, Vértes Zoltán, 
falun nőtt, édes anyjának jó fia volt; az erdő 
hüsében sok szép dolgot olvasott, még többet 
ábrándozott, mig végre maga is írni kezdett, s 
most már egy regényét közli a Kéry lapja, és az 
ifjú is fővárosi lakos lett. De sehogy sem tudja 
megszokni azt a világot, a hol minden kis em
ber nagy ember akar lenni és minden nagy 
embert kis emberré akarnak összelapítani. 

Kéry Dezső eszes arczú, szúró tekintetű, ko
paszodó férfi; szájszögleteiben egy vonás inkább 
gúnyos, mint szellemes kifejezést ad arczának. 
Ettől a vonástól tart Zoltán; mikor ez megéle
sedik, ő azonnal menekül, mert tudja, hogy 
sógora most gúnyt üz valakiből, a mi az ő érzé
keny kedélyét végtelenül sérti. 

II. 
A vendégeket, a mint leszálltak a kocsiról, 

azonnal a terített asztalhoz hivták, s mig bent 
pohárkocczintások között folyt az ebéd és a 
vidám beszéd árja, künn épen csak annyi tava
szi eső permetezett, hogy a föld páráját és a 
bomló rügyek illatát még áthatóbbá tegye. 
Mikor a társaság a verandára kikerült, min
denki önkéntelen mély és kéjes lélegzettel 
szívta be a tavasz balzsamos legét. 

A házigazda finom szivarokat hordoz végig 
és megveregeti a Kéry Dezső vállát s azt mondja, 
hogy a szivar mellett szívja ezt a pompás leve
gőt is, mert ilyet nem kap a fővárosban. 

— Mikor az őserőnek ilyen erős lüktetését 
érzem, — folytatja a házigazda, — és látom a 
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természet újjászületését, így, a feltámadás elő
estéjén, egészen átjár a halhatatlanság hite. 

A Zoltán ábrándos tekintete felesillan és 
közelebb lép Kálmánfyhoz. A szerkesztő mélyet 
lélegezve egy oszlophoz dől és úgy tekint ki a 
valóban gyönyörű tájra. 

— Már az igaz, hogy pompás, nagyszerű 
levegő ez, ha mindig ilyet szívhatnék, talán még 
az én kedélyem is befogadná a továbbélés lehe
tőségét . . . . majd ha tovább élek valamelyik 
tökéletesebb bolygón, akkor majd szerkesztek 
ott egy tökéletesebb lapot . . . 

— Ezt még ezen a bolygón is megtehetné a 
Sógorod! — súgja Endre Zoltánnak és akkorát 
nevet hozzá, hogy cseng bele az üvegfal. 

Kéry Dezső kissé visszafordítja fejét és azt 
mondja, hogy ennél a tavasznál még Zoltán 
sem tud szebbet csinálni a novelláiban. Az ifjú 
elpirul, mert tudja, hogy sógora az ő munkái
ban sokalja a napsugárt, madárdalt és az erdő 
teménytelen bubáját. A háziasszony nyomban 
az ifjú védelmére kél: 

kihallszik a bárdok koppanása és a mozsarak 
csengése. 

— Ez az igazi ünnepszombat! — mondja 
Kéryné, öcscséhez fordulva, — írd le épen így, 
az aztán tudom szép lesz! 

E közben óriás tálczákon finom borokat és 
frissen sült párolgó kalácsot hoztak ki a csinos 
lánycselédek, kikről a jogász megjegyezte, hogy 
nagyon szép — az öltözékük; pedig hát csak az 
arczukat nézte. Kéry Dezső összetette kezét s 
úgy fordult a háziasszony felé : 

— Kegyelem, nagyságos asszonyom; ne kínál
jon semmivel, hiszen meghalunk, ha még eszünk! 

A háziasszony kegyelmezett; de nem így a 
konyhából előrohanó gyermekhad. Ujongva 
hozták a piros tojásokat; kezökön, arczukon, 
ruhájokon meg lehetett számítani hány színben 
festettek ma tojást; megrohanták szülőiket és 
erősen követelték, hogy kóstolják meg a tojáso
kat, hiszen megígérték még oda haza! 

— Nincs, nincs a falusi életnek párja! — 
lelkesül Kéry Dezső, a mint kis, vérszegény 

nagysádok azt mondják, hogy gúnyolódó vagyok; 
pedig én sohasem gúnyolódom, csak tréfálok 
n é h a . . . 

Kéry Dezső, azt mondja, hogy ő is csak így 
tesz, de az emberek nem akarják megérteni a 
tréfát! Zoltán szelíd hangon jegyzi meg: 

— No, akkor nekem igazán nincsen érzékem 
a tréfához, mert a ti tréfátokat gúnynak és fel
ültetésnek tartom. 

A háziúr azt ígéri, hogy ő is hozzá szól ehhez 
a dologhoz, ha vendégei előbb meglocsolják a 
torkukat, Kéryné pedig azt indítványozza, hogy 
semmi esetre se vitatkozzanak, inkább tegyenek 
egy sétát azon a gyönyörű réten, melynek friss 
zöldje olyan hivón mosolyog ide, ott futkosnak 
a gyermekek is a bárányok k ö z ö t t . . . . 

— Nem vitatkozunk, csak iszunk és beszélge
tünk feleség, s ha lehet, ne mozduljunk még 
innen, mikor itt olyan jó ! 

És a háziúr így kezdi a véleménynyilvánítást: 
— A hol nevetni valót kapok, ott én sem sirok; 

de azért még sem szeretek az embereken kikapni, 

ha csak épen elkerülhetem; de néha igazán 
elkerülhetetlen... 

— Ilyen esetet én nem ismerek, — szól közbe 
a fiatal iró. 

— No, édes öcsém, mutatok én ilyen esetet 
még az ünnepek alatt! Vannak öntelt ostoba 
emberek, a kik az első pillanatban rettenetes 
hajlamot mutatnak a felülésre : ezeket vagy ott 
hagyjuk, vagy lovagoltatjuk... 

— Hát inkább hagyjuk ott! 
— Igen, ha történetesen nem házigazda az 

ember! De többet mondok: öcsém nem lesz 
házigazda és mégsem fogja ott hagyni, s ha 
csak egy parányi humorérzéke van, nevetni is 
fog rajta, mert Kasor Gazsi . . . 

— Kasor Gazsi! kiált Kéry Dezső, hiszen ez 
az én vad journalistám; hát itt lakik Kasor 
Gazsi! Senkit még ember annyit nem kínzott 
mint ez a Kasor: rám zúdít vezérczikkeket, 
polemizál, megyét szervez, államgazdász, vám
ügyeket bonyolít, rettenetes ember, s hozzá még 
a nevét így irja alá: "Kasorváry Kasor Gáspár 
hites ügyvéd m. bizottsági tag és hajdani ma
rosvásárhelyi kanczellista.» Dagályos vidéki leve-
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— Zoltán nagyon helyesen cselekszi, hogy 
nem száll alá a divatos naturalizmus sarába: a 
kinek szárnya van, repüljön fenn, a tiszta kék 
azúrban, mert az igazi tollakból való szárny 
önkéntelenül röpít és nem üli meg a sarat, mint 
a papírsárkány szokta. — Azután elismerő sza
vakat mondott a folyamatban levő regény szép 
helyeiről, a mivel mély hálára kötelezte a sze
rény ifjút. És mikor arra tért, hogy Érne is — 
a ház egyetlen növendék-leánykája — olvassa 
az ifjú müveit, mert úgy ír, hogy mindig oda 
meri adni a kis leányának, akkor már olyan 
elégtételt nyert, a mit oda nem adott volna még 
az akadémia kedvező bírálatáért sem! S így tel
jesen felesleges volt a Kéryné figyelmeztetése: 

— No, édes Zolti öcsém, erre ugyan büszke 
lehetsz, mert Mari páratlan nevelést ad az ő 
egyetlen, gyönyörű kis leányának . . . 

S míg az anya kellemes érzések között hall
gatja, mint dicsérik leányát és arra gondol, hogy 
a kis fiuk kedvességét is meg kellene ám látni, 
Érne kipirulva készíti az ünnepi krémeket és 
tortákat, s a nyitott konyhaablakon kiszáll a 
tavaszi légbe a sültek és sütemények illata és 

kedvenczeit kipirulva látja, — mindig az volt 
egyedüli vágyam, hogy egy elrejtett kis falu
ban legyen egy fehérfalú házikóm, a ház háta-
mögött régi gyümölcsfák és tarka vadvirágok, a 
pázsitos udvar sarkában egy jól kérődző tehén
kével . . . 

Endre jogász felnevet: 
— Kedves bátyám. Ezzel a falusias hangula

toddal fel akarsz-e valakit ültetni, vagy pedig 
hálakifejezés ez a háziak iránt ? 

— Én azt hiszem a kettő együtt, -— jegyzi 
meg Zoltán. 

— Zoltán, te azt hiszed, hogy én rideg szivű 
ember vagyok, a miért sokszor látod gúnyossá
gomat ; de lennél csak tiz év óta szerkesztő, 
mint én, s látnád az emberek ezerféle gyöngé
jét, az apró-cseprő hiuskodásnaknevetségességét, 
bizony nem hiszem, hogy minden szendeséged 
daczára néha kedved nem jőne a nevetnivalón 
nevetni! 

— Oh engem valakinek a gyönge oldala soha
sem ösztönözne arra, hogy épen ott üssem . . . 

Endre a nők felé fordult. 
— Lám, engem nem vádol Zoltán s mégis 
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leit pedig a Halomfi névvel díszíti. Szerencsét
lenségemre egyszer valamit közlöttem tőle s az 
óta mint munkatárs folyvást küldi dolgozatait 
ós tiszteletpéldányért sürget . . . 

— De a mint látom, nem valami nagy sikerrel, 
mert minden reggel hozzám kopogtat be a 
lapod után, ilyenkor aztán előszámítja 
minden jeles dolgát, a mit csak kanczel-
lista kora óta cselekedett, mint ellenáll
hatatlan hódító, mint nagy jogász... Mikor 
sokat emlegetett kanczellistaságából haza 
került és szülői is egyetértettek vele abban, 
hogy a világon a legkülömb ifjú Gáspár, 
elhatározták, hogy most már itt a házas
ság ideje ; igaz ugyan, hogy a fiúhoz méltó 
leány nincsen hat vármegyében; de hát 
tekintettel a Kasor névre, mégis csak szük
séges. A házasság elé minden alkalommal 
egy kis akadály gördült; mert a kiket 
Gazsi és a szülői móltóknak találtak ma
gukhoz, azok meggondolatlan könnyel
műséggel kosarakat osztogattak. így ment 
az több éven át, míg a végén egy fonnyadó 
virágszál, egy ősi Zurdokfalvy leány kezét 
nyújtotta Gazsinak és meg volt róla győ
ződve, hogy rangon aluli házasságot köt. 
Szóval a Zurdokfalvyak gőgösebbek voltak 
a Kasoroknál is, és ebben az arányban 
még azoknál is szegényebbek. E frigynek 
nem mondtak ellent a Gazsi szülői sem, 
mert a jó születést beszámították egy 
középszerű hozománynak. Aztán még az 
is lehetséges, hogy a nagy jogász majd 
visszapöröl valamit a Zurdokfalvy vagyon
ból ; erre számítottak a leány szülői is, s 
így örömmel adták áldásukat a frigyhez, 
szóval bele volt minden ember egyezve a 
házasságba s azért sokan el nem tudták 
képzelni, hogy a lakodalom előtti hajnalon 
miért szöktette el Gazsi Zurdokfalvy Emi
liát . . . . 

— Hát elszöktette ? 
— Persze, hogy el; mert így kívánta 

azt a regényesség: épen akkor táján elol
vasott néhány lovagregényt és a hatásukat 
máig sem józanodta ki; van rá eset, hogy 
olykor még a «körmönfont» jogászságát is 
háttérbe szorítják lovagi kalandjai s ilyen
kor a «nőm elrablásai) játsza a főszerepet. 
Néha pedig bámulatos módon zavarja össze 
a «nyomós» pöröket a mithologiával — 
ez is kedvencz tárgya—és az udvarlással... 

— Hiszen ez egy jeles ember! És Kéry 
Dezső felkapva poharát, kinyilvánítja, 
hogy a vad journalistáért innia kell. 

Míg a poharak összecsengnek, egy köp-
«zös alak lép a veranda elé; a házi asz-
szony elpirul és ösztönszerűen tekint Zol
tánra, a ki megértve a nézést, szintén 
biborpírra gyúl. 

— Isten hozta, édes Kasor, — siet az 
üdvözlettel Kálmánfyné, a mi jó figyel
meztetés a férjnek, hogy ne folytassa be
szédét. A házi úr gyorsan összeszedi magát 
és könnyedén szól: 

—Szervusz,Gazsi pajtás! épen aproposra 
jösz, éretted üríténk poharat. . . Tehát a 
kiért ittunk, a kit híréből már úgy is is
mertek, hadd mutassam be nektek Kasor 
Gazsit. . . 

Kasor közbe vág: 
— Kasorvári Kasor Gáspár hites ügy

véd, az ügyvédi kamara tagja és hajdan maros
vásárhelyi kanczellista . . . ejh! de az már ré
gen volt, el sem hinnék, hogy milyen régen! 

Negédesen megringatta derekát és elégülten 
kérdezte, hogy hát miről is emlegették az öreg 
legényt? A szerkesztő bemutatta magát Kasor-

nak, a két fiatal embert pedig Kálmán mu
tatta be. 

— Örvendek, örvendek . . . így hát mindnyá
jan irodalmi emberek vagyunk; mert hát mikor 
pihentetni akarom az elmémet, magam is fog
lalkozom irodalmi dolgokkal . . . aztán végig 
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néz a két fiatal emberen és elégülten 
mondja. 

— Csakis az irodalmi téren versenyezhet 
velünk a mostani fiatalság. Hej! mert nem ilyen 
legények voltunk mi hajdan; de nem vagyok 
dicsekvő ember és nem hasonhtom össze ma

gamat, mint marosvásárhelyi kanczellistát, nem, 
egyikkel sem; de annyit még is mondok, hogy 
ha azon a híres szürkémen ide vágtathatnék és 
a hölgyek előtt. . . 

Kéry Dezső megdöbbenve szól közbe: 
— Az istenért, ügyvéd úr, ne ijesztgessen! 

Hiszen ha ön ilyeneket forgat az eszében, 
akkor a szürkéje nélkül is nagyon vesze
delmes ember! 

Persze hogy az vagyok! gondolja a ko
ros Don Jüan, de szerényen mosolyogva 
mondja: 

— Most már nem hiszem. Ámbár na
gyon jól tartom magamat, senkisem hinné 
el, hogy hány éves vagyok — és ebben az 
egyben igaza is volt. És ekkor eszébe jutott, 
hogy a hölgyek vájjon nem fogják-e öt 
lovagiatlan embernek tartani, hogy még 
egy bókot sem mondott nekik. Eöptében 
megeresztett egy pár dagályos mondatot, 
a negyvenes évek irodalmi nyelvén, a 
mibe egészen belehevült; azután kissé el
hallgatott, zsebkendőjével megtörülgette 
sötét vörös fényes arczát, vaskos, peczkes 
nyakát még hátrább szegte s kissé karika
lábain negédesen himbálta magát. 

— Az igaz, hogy az ügyvéd úr felett 
nyomtalanul tűnnek az évek, legfölebb 
férfias erejét növelik! — És Kéry Dezső 
mosolyogva csap az ügyvéd vállára, az 
pedig úgy gondolja, hogy ez szent igaz, 
mert a mennyivel fiatalabb volt kanczelista 
korában, most annyival férfiasabb. Végre 
is a férfikor javában, tele tűzzel, most sem 
lehet utolsó legény Kasor Gáspár! S ezen 
megállapodás alapján olvadó, de egyúttal 
hódító tekintettel néz a Kéryné szemébe 
és folytatja erős bókjait. Zoltánon kivül 
az egész társaság jól mulat, mig egyszer 
úgy tesz, mintha megsokalná a dolgot ós 
szigorú pillantásokat vet az udvarlóra. 
Kasor félrehúzza a háziurat — Kálmán! 
ez a te barátod egy Othello, nézd csak 
mint forgatja a szemét. . . hiába forgatja, 
mert most is vagyok olyan legény, mint ő! 

— Vagy bizony még különb is, Gazsi! 
A poczakos vén udvarló jónak látja 

ezt a félrebuzódási alkalmat arra hasz
nálni, hogy egy nagy sörös poharat tele-
töltsön borral s azt hirtelenében •letár
gyaljál* s e közben elhatározza, hogy még 
sem folytatja tovább az udvarlást, legalább 
addig nem, mig eldől a tiszteletpéldány 
sorsa; igaz ugyan, hogy a lapot most is 
olvashatja, de még is egészen más lenne 
az, ha a falubeliek és maga a postás lát
nák, hogy az ö nevére egy tekintélyes lap 
jár. Ennek okán ugy irányítja a beszéd 
sorát, hogy feltüntesse milyen szerencséje 
az egy újságnak, ha komoly, tudományos 
szakférfiak keresik fel munkáikkal: meg 
kellene az olyat becsülni! Mert vannak 
emberek, a kiknek vállaira nem minden
napi teher súlya nehezül — a jogi té ren . . . 

— Megbírják ezek az erős vállak Gazsi! 
— Bizony csakis az a szerencsém, hogy 

olyan erős férfi vagyok! Ha szerénységem 
nem tiltaná, magamat Herkuleshez hason
lítanám; nem vagyok félisten, de azért 
naponta megbirkózom több olyan dologgal, 
mely nem áll mögötte az Augias istállója 
kitakarításának. . . 

Endre jogász sem állhatta tovább és vissza
fojtva kitörő jókedvét, komoly arczczal szólt: 

— Ügyvéd úr! Ön túlságosan is szerény, 
hiszen az anyagot, a durva erőt, soha sem lehet 
a szellemi erővel párhuzamba tenni; bizony a 
mit Herkules uram végzett, azt megteheti egy 
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jól termett béres is ; de szeretném látni meg
tudná-e az ön helyét állni! 

Kasor kellemes érzések között nyújt kezet az 
ifjúnak, a ki, úgy hiszi, hogy a «kedves öcsém» 
czímzést nem fogja rossz néven venni egy Ka
sorvári Kasortól. Aztán elbeszéli körmönfont 
pereit, hatalmas tárgyalásait s azt a nevezetes 
eljárását, hogy több perben a vád- és védbe-
szédet maga irja. (Folyt, köv.) 

AZ ANABAPTISTÁK MAGYARORSZÁGON 
.... A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN. 

I. 
Az anabaptisták felekezete, melynek magyar

országi követői történetét a következőkben rövi
den adni megkísértjük, 1519-ben támadt a Lim-
mat partjai mellett Zürichben. Itt akkor Zwingli 
kezdette hirdetni vallását, s hivei tőle várták a 
megkezdett reformáczió munkájának gyors és 
gyökeres végrehajtását. De hívei közül többen, 
kiknek Zwingli működése nem tűnt fel sem 
elég gyorsnak, sem elég gyökeresnek, saját sza
kállukra kezdték meg a reformálást, s megala
pították az anabaptista felekezetet. Ez alapítók 
Greba Konrád, Manz Félix és György szerzetes, 
— kit Blaurocknak neveztek ruhájáról, — voltak. 

A felekezet nagyon gyorsan terjedt el. 1526-ban 
már Svájcz nagy részében el volt terjedve, 
sőt átment már a Svábföldre és Tirolba is. De 
ugyanakkor megindult a mozgalom, hogy őket 
elnyomják. Zwingli követői, félve a felekezet
nek, különösen Zürichben mindinkább növekvő 
hatalmától, minden követ megmozdítottak, hogy 
terjedésének gátat vessenek. Zürich tanácsa 
1526-ban egy oly határozatot hozott, hogy az 
anabaptizmus követői vízbe fojtandók. Ezen s 
hasonló üldözések hatása volt, hogy a felekezet 
Svájczból kezdett kiszorulni, s átment Dél-
Németországba, Elzászba, a Eajna partjaira, 
továbbá Nürnberg, München, Passaun keresztül 
Ausztriába. Itt Salzburgban, Steyerben, Linz
ben, sőt Bécsben is találunk anabaptistákat. 

De az ígéret földje, mióta Svájczból kiszorul
tak, számukra Morvaország volt, hova 1525-ben 
jutottak először. Nikolsburg volt első letelepülési 
helyök, s innen indultak ki a többi telepek. | 
A felekezetnek fénykorában, mely 1565-től 
1592-ig tartott, egyedül Morvában közel 50 köz
ségevolt, körülbelül 15,000 lélekkel. De 1592-től 
kezdve a hanyatlás jelei mutatkoztak a feleke
zetben, mely innen kezdve fokozatosan hanyat
lott, míg végre 1622-ben Morvából kiűzetett. 

Mielőtt a Magyarországon települtek történe
tére áttérnénk, meg kell emlékeznünk röviden 
vallási elveikről. 

Vallásuk külső symboluma gyanánt a fel
nőttek keresztségét tekintették. A gyermekek 
keresztségét elvetették, s ebből kifolyólag min
den vallásukba belépőt újból megkereszteltek. 
Elismerték az úrvacsorát is, de csak mint Krisz
tus kínszenvedéseinek ünnepét tekintették. A há
zasságot szentségnek, felbonthatatlannak tekin
tették, melyet Isten szolgája előtt kell kötni. 
Házasságtörés esetén az ártatlan fél váljon el a 
bűnöstől, míg az bűnbánatot nem tartott, de 
ennek megtörténtével köteles öt ismét magához 
fogadni. Papjaik az öregebbek kézföltétele által i 
szenteltettek föl. 

Vallási nézeteiknek megfelelően istentisztele-
tök is puritán egyszerűségű volt. Ima és prédi-
káczió volt istentiszteletök főrésze. Az úrvacso
rát két napig tartó elmélkedés és tanítás előzte 
meg. Zene, képek, szóval külső pompa ki volt 
zárva templomukból, melynek még tornya és 
harangjai sem voltak. Elvetették a misét, az 
utolsó kenetet, Krisztus jelenlétét az oltári szent
ségben, a gyónást és a búcsúkat, nemkülönben 
a szentek tiszteletét is. 

Beléletöket illetőleg nem lehet tagadni, hogy 
a vagyonközösség dívott náluk, a mire utal az 
is, hogy a gyermekeket, alig hogy járni kezdtek, 
spártai módra közös iskolákban nevelték fel. 

A község élén egy előljáró állott, kivel együtt 
á tanításban, keresztelésben s más végzendők
ben az evangélium szolgái osztoztak. Ezek 
három osztályra oszoltak: 1. olyanokra, kik az 
apostolok példája szerint vándorolva tanítottak, 
2. olyanokra, kik otthon végezték hivatalukat, 
3. segédekre, kik az utóbbiaknak kezökre jártak. 
Ezek mellett voltak az u. n. * Brúder der Noth-
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durft,» kik a község szükségleteinek fedezésére, 
a jövedelmek kezelésére voltak hivatva, szóval 
a község tagjai, kik ipart és más egyéb foglalko
zást űztek. E két osztály, t. i. az «evangélium 
testvérei* és a «Brüder der NothdurfU mellett 
a harmadik osztályt az «öregebbek» képezték, 
kik, mint látszik, a község birái voltak. Az egész 
község élén egy elöljáró állott, kit a három osz
tály az «evangélium szolgái» közül választott. 

Szorgalmas, iparüzö nép volt e felekezet, 
melynek tagjait morvaországi tartózkodásáról 
«Morva testvérek* név alatt is említik. Ipar-
czikkeik messze földön híresek voltak, s az 
ipart úgy szólva gyárilag űzték. Különösen a 
fényűzési czikkek gyártásában tanúsítottak nagy 
ügyességet, s részben ez okozta azt, hogy a 
morva főurak nagy része az üldözések alkalmá
val oltalmukba fogadta őket. 

Vallásuk, lehet mondani, kizárólag csak az 
alsóbb néposztályban, iparüzö emberek között 
terjedt el. Magasabb műveltségű embernek nem 
találjuk nyomát a tagok között, valamint jel
lemző az is, hogy a földmüvelés nem volt köztük 
divatban, hanem kizárólag csak iparral foglal
koztak. 

Vallási szertartásuk, följegyzéseik, levelezéseik 
német nyelven folytak. E nyelven vannak írva 
ima- és énekkönyveik, melyek kéziratban szá
mos helyen találhatók föl. Ugyancsak német 
nyelven vannak irva történeti krónikáik, vala
mint a theologiai nézeteiket fejtegető iratok is. 

Ezek után lássuk a felekezet magyarországi 
ágát. 

Morvaországi betelepedésüket nem nézték 
jó szemmel az odavaló papok. Jóllehet hatalmas 
pártfogóik voltak a főnemesek között is, mégis 
folyvást üldözték őket. 1539 óta csaknem éven
ként adott ki ellenük Ferdinánd császár ren
deleteket, de csak 1548-ban sikerült neki elérni, 
hogy Morvaországból seregesen kiűzettek. Ek
kor Magyarországba jöttek, melyet mindinkább 
tömegesebben kerestek fel. Az ellenök hozott 
1548-iki országgyűlési határozat, mely tiltotta le
telepedésüket Magyarország határain belül, ered
ménytelen volt. 

Legelső nyomaira a felekezetnek 1546-ban 
akadunk a Nyitramegyében fekvő Szobotiston. 
Ez évben vették meg gróf Nyáry Ferencztől 
a szobotisti malmot a hozzátartozó házhelylyel és 
földekkel együtt. 1547-ben, midőn Morvából 
kiűzettek, tömegesen telepedtek le Szobotiston, 
melynek ura, Nyáry, morvaországi Bysenc bir
tokáról is hozott ide anabaptistákat. Ugyancsak 
1547-ben még Laki Bakics Péter birtokain, 
Holicson és Sassinon, Alsó-Dióson és Kuti-b&n 
is telepedtek le a felekezet tagjai. 

De nem sokáig maradhattak itt. Ferdinánd 
király, kegyvesztés terhe alatt rendelte el kiűze
tésüket, s Nyáry és Bakics, engedve a rendelet
nek, elűzték őket birtokaikról. De nemsokára 
ismét visszatértek elhagyott telepükre. 1552-ben 
már újból nyomukra akadunk Kutiban, követ
kező évben pedig Szobotiston papot szentelnek 
fel az evangélium kihirdetésére, a mi arra mutat, 
hogy már akkor rendezett községet alkottak 
ismét. Ekkor meglehetős jó idők következtek a 
testvérekre. 1554 ben Brockón telepednek le, s 
ugyanez évben Szobotiston 70-en léptek be 
egyházukba. 

De 1557-ben kénytelenek voltak Szobotistot, 
a következő évben pedig Alsó-Dióst odahagyni. 
De Szobotistba csakhamar visszaköltöztek, hol 
háborítatlanul éltek 1581-ig, midőn földesuruk 
Nyáry István kegyetlenkedései elöl kénytele
nek voltak menekülni. 1565—1578-ig főelőljá-
rója a községnek Walpot Péter volt, ki alatt, s 
közvetlen utódai alatt, 1592-ig, a felekezet arany
korát élte. Ez időbe esik letelepedésük Nagy-
Lévárdon, hova őket a földbirtokos lembachi 
Bernát János császári pohárnok hívta meg, kü
lönösen Broekóból. 1591-ben visszatértek Szo
botistba, a Nyáryak egyenes kívánságára. 

ALDÁSY ANTAL. 

SZENT NÖVÉNYEK DÉLEN. 
A klasszikus ó-kor irodalmának egyik jellemző 

sajátsága a modern irodalommal szemben, hogy 
az erdő szépségei iránt semmi érzéke sincs. 
Egyetlen egy versszak sem szól dicsőitöleg az 
erdőről, valamint, hogy a természet szépségei 
iránt is alig van érzékük. Ugyanazt találjuk a 
modern déli népeknél is, legalább az olasz nép-
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dalokban (canzoni popolari) az erdőt alig emlí
tik. De egyes fákat ők is dicsőítenek, sőt bizo
nyos áhítattal emlékeznek meg róluk. 

Mindenekelőtt gyakran fordul elő a déliek 
népdalaiban a pálma, mint a büszke szépség 
jelképe. Bege is fűződik emlékéhez. Midőn a 
szent családmenekülőben volt, egy datolyapálma 
alatt pihent meg s ez a rege szerint addig haj
longott alázattal Mária előtt, míg gyümölcséből 
evett. Hasonló rege maradt fenn a piniáról (olasz 
fenyőről.) Midőn a szent család menekülőben 
volt, a még akkor hatalmas Lupinus árnyában 
keresett üdülést, de ez nem adott árnyat s így 
kénytelenek voltak a pinia alá menekülni, mely 
kinyújtotta gályáit, hogy a nap heve ellen mene
küljön. Büntetésből a lupinus megszűnt fa lenni, 
alacsony növénynyé vált, a piniát ellenben meg
áldotta a Madonna s azóta a délvidék egyik leg
szebb növénye. 

Két növény áll összeköttetésben Judas Iskariót 
legendájával, a fügefa és a tamarind. Az áruló 
fügefára akasztotta föl magát s a fa azóta a le
genda szerint nem virágzik. Más legenda szerint 
a tamarind volt az a fa, melyre magát felakasz
totta, s az addig tekintélyes fa apró és jelenték
telen lett. 

Virágvasárnapján pálma és olajfa ágakat 
szoktak beszentelni a templomokban s ezeket a 
gályákat azután rendesen a szentképek mellett 
tartják meg, mivel a közhit szerint mindennemű 
gonosz hatásnak és betegségnek meggátolói. A 
A nagy forgalomtól távol álló községekben igen 
gyakran lehet látni, hogy virágvasárnapon egész 
körmenetek vannak ily szentelt pálmaágakkal, 
a halászok csolnakjaikra, a földművesek szántó
földjükre viszik azokat, hogy szerencsét hozza
nak. Szicziliában hatalmas, templomokban meg
szentelt olajfákat visznek ki a szántóföldre,, ab
ban a hitben, hogy a termés gazdagabb lesz. 

Bizonyos kegyeletes nimbusa van továbbá a 
jegenyefának és narancsfának. Az előbbi fájából 
metszik rendesen a szentek szobrait, melyeket 
azután tarkán befestenek s díszes ruhákba öltöz
tetnek s nemcsak a templomokban, de magán
házaknál is elhelyeznek. A narancsfa szilárd 
fájából készítik délen az olvasó (rosario) apró 
gömbjeit, melyeket imádkozás alkalmával tudva
levőleg majdnem mindenki használ. A myrthus-
galyakat most is, mint a klasszikus ókorban, 
nagy ünnepeknél s kiváló egyházi ünnepeken 
használják. A szentek szobrait névnapjaikon s 
az oltárt Madonna ünnepén ezekkel borítják. 
Megemlítésre méltó, hogy a menyasszony nem 
hord soha myrtuskoszorút, e helyett azonban 
illatos, fehér narancsvirágokat. 

Az ókorban szent volt továbbá a borostyánfa. 
Apolló tiszteletével, kinek első templomát a 
görögök Cumae várában építették, a borostyán 
Olaszországba is eljött s igen fontos helyet fog
lalt el az isteni tiszteletben. A szép fa jelentő
sége még most sem szűnt meg. Dél-Olaszország
ban sokszor használják a borostyángalyat a 
körmenetekben, mivel Apolló Alexikakos a go-

I nősz ellen védelmezőnek tartatott. A korcsmák-
I ban borostyán az állandó dísz. Szicziliábani 
! St.-Vito és St.-Agatha kiválóan tisztelt szentek 

ünnepein borostyánt használnak. A nápolyi 
kofák karácsony előtt borostyánfákból csinos, 
tarkán díszített lombsátorokat készítenek s 
ebben viszik be a gyümölcsöt a városba. Boros
tyánkoszorúval díszítette fel a középkor a nagy 
költőket, különösen a Kapitoliumban, mert 

| Apolló volt az, ki Virgil szerint a győzőket meg
koszorúzta s a költők ezen istenének a boros
tyán volt kedvencz fája. 

Gyásznapok alkalmával az ó-korban a sötét 
cziprusfát használták, azt ültették a sirok 
utczáira s az volt a síremlékek komor disze. Ez 
a szokás délen még a mai napig is megmaradt 
s minden temetőben van néhány magas cziprnsf a, 

j melynek lombjait a költők jelenleg is a mulan-
| dóság jelképéül emlegetik. 

NEMEZIS. 
Elbeszélés. Irta Scudamore F. 

I. 
Fiatal korában csak kevés ember tud hirre és 

nagy vagyonra szert tenni, üyesmi, a mint látni 
fogjuk, leginkább bankároknál és rablóknál 
szokott előfordulni. Skopethi Leonidas bankár 
volt, fiatal is volt s azonfelül Keleten mindenki 
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gazdag embernek ismerte. Gyermekkorában 
atyja, egy kephaloniai olajkereskedő, Therapiá-
ban nyitott boltot, melynek ajtaja előtt Leoni-
dást egy véletlenül arra járó gazdag görög meg
látta és az öreg Skopethivel tartott rövid 
értekezés után házához vette. Bukadzsi Pallea 
üzletében Leonidas majomügyességgel mászott 
fel a szerencse meredek fokain. Bukadzsi nevét 
a nyugati hatalmasságok is tisztelték, mivel 
tudták, hogy Konstantinápolyban a padisahtól 
kezdve az utolsó zaptiéh-ig mindenki adósa 
Rukadzsinak, s ha a hatalmas bankár fényes 
fogatán a magas portához, onnan a tőzsdére s 
azután palotájába hajtatott, biztosra lehetett 
venni, hogy ismét valami fontos pénzügyi 
mivelet van készülőben. Ámde a százszoros 
milliomost üzleti gondjain kivül még egy 
nagy baj bántotta. Egyetlen gyermeke egy 
csúnya, félig eszelős s oly visszataszító külsejű 
leány volt, hogy ezt senkinek meg nem mutat
hatta. A szegény leány napjait a palota termei
ben és kertjében töltötte, honnan néhány meg
bízott szolga kíséretében, néha-néha a közel 
fekvő belgrádi erődbe szokott menni. 

Leonidas huszonkét éves korában rendkívül 
szép, erőteljes legény lévén, ügyes tapintattal 
felismerte a helyzetet, s egy szép napon Bukad
zsi Palleá-nak egy másodrendű perai szállodá
ból keltezett levelet írt, mely az öreg úrra oly 
hatást gyakorolt, mintha a kontinens valamennyi 
tőzsdéi egyszerre megbuktak volna. Ámde a 
tények hatalma előtt meg kellett hajolnia, s ő, 
kinek egyetlen szava az európai pénzpiaczot 
zavarba hozhatta, Skopethi Leonidas akarata 
ellen semmit sem tehetett. 

— Hadd vegye el! — ordítá dühében, — 
majd meglássuk, miből fognak megélni! 

Ámde a boldog vőlegény túljárt a leendő ipa 
eszén. Ugyanis egy második udvarias levélben 
tulajdon anyagi helyzetét adta elő, s egyúttal 
a fölötti sajnálkozását fejezte ki, hogy szegény
sége miatt imádott jegyesét el nem veheti. 
Bukadzsi Pallea kisasszony, —• monda a kör
mönfont görög. — csakis oly férfiúhoz mehet 
nőül, ki vagyonra nézve legalább is atyjának 
üzlettársa lehetne. Magától értetődik, hogy 
Bukadzsi ezen érvelés utolsó részét fogadta el, 
minek folytán Skopethi Leonidas a hatalmas 
hankár veje és üzlettársa lett. 

Egy szép augusztusi nap reggelén Skopethi 
Leonidas fejedelmi fénynyel berendezett nyaraló
jából arabs telivér paripáján Tsifliköji felé lova
golt. Az ipa már régen meghalt és vele amaz 
erős akarat is a porba szállott, mely a Malseh 
{a török állampénztár) pinczéiből ha egyebet 
nem, de legalább a kölcsön adott tőkék kamatait 
ki tudta szorítani. Egy török közmondás szerint, 
a fényes portának pénzt kölcsönözni annyit 
tesz, mint a dédunokákról gondoskodni. Skope-
thinek a porta roppant összegekkel tartozott, a 
tartozás helyes voltát el is ismerte, de azért sem
mit sem fizetett. Ámde Skopethinek pénz kellett. 
A hitel bizonyos körülmények közt sokat ér, de 
némelykor még dúsgazdag embereknek is kész, 
pénzre van szükségük. 

A hatalmas bankárnak 50 ezer fontra lett 
volna szüksége. Valami fényes vasúti vállalat 
kínálkozott, mely után már régóta sopánkodott, 
de a szokásos baksisok (borravaló) nélkül erről 
szó sem lehetett, s ott, hol milliókról beszéltek, 
50 ezer font nem nyom a latban. De a pénzt, 
minden iparkodása daczára, hamarjában nem 
tudta előteremteni. A pénzügyminiszterhez nem 
mehetett, mert ez legfeljebb még maga is pénzt 
kért volna tőle, a nagyúr szine elé sem járulha
tott, mert ez ilyenkor rendesen azzal rázta le 
magáról, hogy a nagyvezirhez, vagy pedig a 
miniszterhez utasította s azonfelül még valamely 
fizetetten londoni vagy párisi ékszerész számlá
ját adta át kiegyenlítés végett. 

A bankár mögött lovagló zaptieh(török csendőr) 
ki hosszú puskáját a nyeregkápán lövésre 
készen tartotta, — azon tűnődött, vájjon mi 
baja lehet a hatalmas effendinek, a miért lassan 
halad s lovát minduntalan megállítja. Hát még 
az ilyen embernek is lenne gondja ? Akkor nem 
cserél vele, mert nekie e pillanatban csak az a 
vágya, hogy mielőbb Tsifliköjibe érjenek, hol a 
kövér Ayesha jóféle fürj-pilaffal és egy pohár 
Tablé Sirazzal várja. Midőn a két lovas az út 
utolsó kanyarodásánál egy sziklafal oldalához, 
•ért s azon egy franczia és török zászlókkal fel-
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NEMEZIS. — Pantheli, — monda a bankár, kezét gyöngéden a fogoly vállára téve, — mit csinálsz itt ? 

díszített táblát vettek észre, melyen a következő 
felírást lehetett olvasni Restaurant: Buffet. 
Hypolite G u e . . . 

Á tábla alatt egy csoportban több ember ült 
a földön, kiknek feje fölött a magasban egy nagy 
kondor lebegett. Az egész látvány oly különös
nek tetszett, hogy annak értelmét Skopethi 
hamarjában fel nem foghatta. A zaptiehhez for
dult, ki mozdulatlanul lován ülve, valószínűleg 
most is Ayeshájára gondolt. 

— Mi ez ? — kérdé a bankár kísérőjétől. 
— Zsiványok, kiket fel fognak akasztani, — 

feleié nyugodtan a török. 
A válasz nagyon kellemetlenül érintette Sko-

pethit, ki, ha nem tartozott is a babonás embe
rek sorába, az efféle látványosságoktól mégis 
irtózott. Minél közelebb értek a helyhez, annál 
jobban kivehette, hogy a zaptieh igazat mondott. 

A földön ülő emberek erősen meg voltak kö
tözve, s a legtöbben sebesültek, úgy hogy alig 
tartották magukat. Körülöttük rokonaik és isme
rősök forgolódtak, kik vizet, fekete kávét és 
szivarkákat hoztak számukra. 

Alig száz lépésnyire a katonai födözet mögött 
egy sor bitófa állott, azonkívül három vagy négy 
durva, gyalulatlan fából készült asztalt is lehe
tett látni, a minőket a konstantinápolyi mészá
rosok szoktak használni. Egy ösz szakállú irnok 
pedig fehér lapu deszka-táblákra az elfogott 
rablók neveit és bűneit jegyezte fel, mely táblá
kat aztán a kivégzendő emberek nyakába akasz
tották. 

A katonai csapat parancsnokai, egy hadnagy 
s egy őrmester rögtönzött vászonsátrak előtt 
tric-tracot játszottak. 

Az elitéltek, kik jól tudták, hogy még csak 
annyi idejük marad, mig az irnok a táblákkal 
elkészül, a két lovast alig vették figyelembe. 
Skopethi szintén iparkodott, hogy minél előbb 
odább jusson. Midőn a csoport mellett elhalad
tak, egy hang szólalt meg: 

— Asepo Leonidas! 
A bankár, kinek a hang ismeretesnek tetszett, 

megállította lovát. 
— Ela Leonidas, ela kaimené ! (Leonidas, oh 

Leonidas, segélj meg bennünket!) kiálta ismét 
valaki. 

Leonidas lováról leszállva, egy fiatal emberhez 
lépett, kin meglátszott, hogy valamikor jobb 
viszonyok közt élhetett. Most vértől elborított, 
arczát félig kiütött szeme elannyira eltorzította, 
hogy még hozzátartozói is alig ismerhettek 
volna reá. De Skopethi mégis ráismert. Eszébe 
jutott gyermekkori bajtársa és rokona, kivel 
együtt atyjának boltja előtt Therapia utczáin 
játszott. 

— Pantheli! — monda a bankár, kezét gyön
géden a fogoly vállára téve — mit csinálsz itt ? 

A kérdés tán nem volt egészen helyén. Hiszen 
mit tehetett volna itt egyebet, mint várt arra, 
hogy felkössék De Pantheli nem törődött e 
különös kérdéssel, hanem élénk szavakkal el 
kezdte szidni sorsát, balszerencséjét s azokat, 
kik őt elfogták. Hiszen ő nem is tartozik a rabló

bandához, szégyeneiné magát, hogy az efféle 
emberekkel egy húron pendüljön. 0 csak levegő
változás kedvéért jött a vezér Kara Yanko láto
gatására, mint tiszteletbeli tag, minden önző 
utógondolat nélkül, és most ilyen bajba keve
redett ! 

Skopethi végig hallgatta rokonának panaszát. 
— De azért rabló vagy? monda. 
— Természetesen, — feleié Pantheli, — te 

bankár vagy, rokonom, anyám testvérének fia. 
Nem lehet itt valamit tenni? Nincsen ugyan 
már sok időm, de azért. . . Erre szemeit unoka-
öcscse zsebjétől a török hadnagy felé irányozta. 

Csakugyan az idő lejárt. A török katonák 
helyeikről felkelve, a kivégzés előkészületeivel 
foglalkoztak. Néhányan a bitófák körül forgo
lódtak, mások pedig ama bizonyos fehér táblá
kat aggatták a rablók nyakába. Ketten egy vékony 
kötélcsomóból hosszú darabokat vágtak, s a vén 
irnok azon tűnődött, hogy kár annyira sietni, 
mikor még három tábla van hátra. 

A bankár egy darabig gondolkozott. 
— Meglátom, mit lenét tenni. Egyelőre ke

zeidről levétetem a kötelet és társaidtól el fog
lak különíttetni. A többiről majd utóbb be
szélünk. 

Ez után a hadnagy sátra felé indult, hol nem
sokára az aranyoknak pengése arról tett tanúsá
got, hogy nem hiába használta fel ékesszólását 
a törvény őrével szemben. A többi foglyok sóvár 
pillantásokkal kisérték az ügy lefolyását. 

— Azt mondtad, hogy te vagy a rablók fő
nöke? — monda Skopethi, midőn a sátorból 
visszajött. 

A rabló, a mennyire ezt hátrakötött karjai 
engedték, kiegyenesedve, büszkén monda: 

— Én Pantheli, a halál vagyok! Te pedig 
unokaöcsém vagy s ezt nem tudod ? En részem
ről pályafutásodat napról-napra szemmel tar
tottam ! 

— Útjaink az életben nagyon is elváltak egy
mástól, — jegyzé meg a bankár. 

— Hogyan érted ezt ? — kérdé Pantheli. 
Leonidas a durva kérdésre nem talált vá

laszt, de azért szive nem keményedett meg. 
A magasban leselkedő kondor nagy ámulatára 

azt vette észre, hogy a nemsokára eltávozó ban
kár a foglyok legfiatalabbikát magával vitte. 

(Folyt, köv.) 

EGYVELEG. 
Élelmes koldusok. Bareelloua koldusai elhatá

rozták, hogy a nekik adott egy és két centesimi da
rabokat nem bocsátják vissza a forgalomba, hogy 
ezentúl ily pénz kevés legyen s ők legalább öt cente
simi darabokat kapjanak. 

Másfél millió betű van átlagosan a londoni 
t Times» egy-egy rendes nagyságú számában. 

A heidelbergi várromok helyreállítása most 
már ismét tervben van s ez alkalommal nagyon ko
molyan, mivel a gyönyörű romok veszélyes állapot
ban vannak. 
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T E N G E R I G . 

A múlt év nyarának derekán három világ
látott angol ember a fejébe vette, hogy három 
kis csónakon kéjutazást tesz a Dunán a Fekete
erdőtől le egészen a Fekete-tengerig. 

Csónakjaik egyszerű szandolinok voltak, a 
minőket a budapesti városliget taván is látni, 
s melyek a bennűlőt az időjárás kellemetlensé
gei ellen meg nem védik, könnyen felborulnak, 
de máskülönben aztán nincs is velük semmi baj. 
Az utazók egyike, Miilet F. D. híres angol festő, a 
kirándulás érdekesebb mozzanatait, az utjokba 
esett tájakat és látványosságokat lerajzolta, mig 
Poultney Bigelow ügyes író a hozzávaló szöve-

•— Minek annyit venni ? — kérdé az öreg 
postamester? 

— Mivel még leveleket akarunk feladni. 
— Miért nem veszik akkor, midőn a levele

ket megírták ? 
Végre a jó öreg beismerte, hogy havi száma

dásait már lezárta s nem szeretné, ha a mai 
eladást újra be kellene vezetnie. 

A dévényi várromot csak alulról néztük meg, 
ennél sokkal érdekesebb látványt nyújtott a 
pozsonyi hetivásárról üres puttonyokkal vissza
térő leány, ki hátán valóságos Eiffel-tornyot 
vitt. Pozsonyt új vasúti hidjával, várával és 
leginkább németül beszélő lakosaival hamarjá
ban megtekintvén, oda siettünk, hol ezentúl 

ket, melyek kedvéért Miilet barátunk bennün
ket minduntalan elhagyott. Noé bárkájához 
hasonló gabnaszállító hajók, a 13-ik századbeli 
födeles gályák mintájára építve, a Duna közepén 
horgonyoztak, mintha útközben elfáradtak volna. 
Utóbb megtudtuk, hogy a víz sekélysége miatt 
értékes rakományukkal gyakran hetekig is egy 
helyen kénytelenek vesztegelni. 

Váraknak, erődítményeknek, egyszóval min
denféle katonai intézményeknek határozott ellen
ségei lévén, Komáromot csak kívülről néztük meg, 
habár utólagosan a tősgyökeres magyar város fi
gyelmen kivül hagyását megbántuk. Gran, — 
melynek magyar neve Esztergom, — ódonszerü 
fellegvárával, remek bazilikájával, kizárólag csak 
Miilet rajzoló barátunkat érdekelte, ki tán mai 

' - ' 

r 

Vásári hajó a Dunán, Budapestnél. 

GabOnaszállító hajó. 

Dévényi parasztleány a pozsonyi vásárról 
hazatérőben. 

A dévényi őrtorony. 

E G Y ANGOL FESTŐ RAJZAI MAGYARORSZÁGBÓL 

V 

f 

r 

get készítette, s ez az amerikai «Harpers Magazin* 
czimű havi folyóiratban meg is jelent. Magyar
országról Bigelow a következőket írja: 

«Junius 27-én Dévénynél átléptük a ma
gyar határt, hol partra szállván, először is az 
ottani postahivatalt kerestük fel, hogy a világ 
különféle részeibe intézett leveleinket Magyar
országból, magyar bélyegjegyekkel ellátva fel
adhassuk. A csinos mezővárosban szívesen 
fogadtak. Egyáltalán azt tapasztaltuk, hogy 
Magyarországon Anglia és Amerika felemlítése 
számunkra mindig a legjobb bemutatás volt. 
E két országnak az 1848-ban szabadságáért har-
czoló nép iránt nyilvánult rokonszenvét az 
egész nemzet kegyelettel említi ma is. A posta
mester megbámult bennünket, midőn a felhasz
nált bélyegjegyeken felül még néhány forintra 
valót akartunk venni. 

csak a szép és kellemes hangzású magyar 
nyelvet fogjuk hallani. 

Pozsonyon alul a Duna hármas elágazásában 
lehető legszebb szigetek.füzesek és lombos ligetek 
gyönyörködtetik a szemet, de alighiszszük, hogy a 
hatalmas folyó rendetlen állapota a hajózásra 
nagyon alkalmas lenne. Pozsonyból való elutazá
sunk első napján egy csinos kinézésű falunál 
partra szállva.a korcsmát kerestükfel.hol nagyon 
egyszerű, de ízletes ételekkel laktunk jól és rop
pant mennyiségű magyar bort fogyasztottunk eL 
Itt ismerkedtünk meg először a magyar porral 
és a Duna sarával, mely ismeretségünk idő 
folytán mindinkább terjedt. Az erőteljes, izmos 
népfaj, eredeti keleti arczkifejezésével, barátsá
gos, nyilt fellépésével tetszésünket egyszerre 
megnyerte. A partok mentében hatalmas gulyák 
ós disznó-csordák vonták magukra figyelmün-

napig is ott ülne, ha azzal nem fenyegettük 
volna, hogy a faképnél hagyjuk. Mialatt Millet 
rajzolt, mi a hetivásáron oly nagyszerű jelene
neteket es különleges tárgyakat láttunk, melyek 
egy középkori velenczei festő ecsetjét is kifárasz
tották volna. Mindezt látni kell, mert leírni alig 
lehet. Visegrád romjai mellett könnyelműen el
surrantunk volna, ha a parton lobogó angol 
zászló figyelmünket magára nem vonja. Utóbb 
kisült, hogy egy hazánkfia, ki Visegrádon nya
ralni szokott, kirándulásunkról a lapok utján 
értesülve, családjával együtt napok óta leste 
megérkezésünket. Valamint Delilah ollójával 
Sámsont erejétől megfosztotta, úgy a szíves, 
lovagias vendégszeretet, mely a magyar népfaj 
kiváló jellegét képezi, megbénította abbeli elha
tározásunkat, hogy semmiféle meghívásokat el 
ne fogadjunk. A jó Isten tudja, hol nem jártunk 
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a vidéken, faluról-falura, házról-házra járva, 
szép nők, kedélyes férfiak társaságában, feje
delmi borok, lukullusi lakomázás, táncz és zene 

mellett. 
Föltet tük magunkban, hogy Budapestet csak 

a Duna partjáról szemléljük, mer t azok u tán 
Ítélve, a mi t vendéglátás dolgában tapasztaltunk, 
attól kellett ta r tanunk, hogy soha sem érünk a 
Fekete-tengerre. Váczon túl a Szent-Gellért-hegy 
ormán látható ódon vár körvonalait lát tuk m e g . 
A nagyszerű látvány Mület barátunkat annyira 
meglepte, hogy evező lapátját kezéből elejtve, 
felborúit csónakjából a vízbe esett. A jelenet
nek a többek közt a közel fekvő Neptun hajós
klub néhány tagja szintén szemtanuja lévén, 
egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy 
a klub vendégei vagyunk, s itt aztán czigány-
zene, táncz, vigalom és kedélyes lakmározás 
hosszat-véget nem ért. Mület megkisérlette a 
csárdás ezerféle érdekes mozzanatának lerajzo
lását, de ez valami oly sajátságos különszerű, 
hogy Mület festő barátunk ép úgy nem boldo
gult ennek lerajzolásával, mint én annak leí
rásával.* 

A T E L E K I - P Á L Y Á Z A T 

« S Z É G Y E N - P A r A G R A P H U S A . » 

A magyar tudományos Akadémia ügyrendjének 
292 szakasza közt — írja Sz—y K. a t Budapesti 
Szemle»-ben — bizonyára egy sincs, a melyet 
íróink és hírlapjaink annyit emlegetnének, mint a 
l i 1-dik szakaszt. Külön nevet is adtak neki, elne
vezték «szégyen-paragraphufli-nak, mert ezt az Aka
démia, nézetök szerint, a magyar drámaírók «meg
alázása, megszégyenítése* végett gondolta kL 

Sajátságos egy dolog! 
Épen azt a szakaszt illetik e névvel, a melyet a 

leggyöngédebb érzésű, legeszményiebb gondolkozású 
magyar író, báró Eötvös József javaslatára foga
dott el az Akadémia, és épen az írók iránti figye
lemből, gyöngédségből igtatott ügyrendjébe. 

Mily különfélék a fölfogások; különböző szemüve
geken nézve, mily más színben tűnik föl ugyanaz az 
egy dolog. 

Nemcsak irodalomtörténeti, hanem még lélektani 
szempontból is érdekes e paragraphus létrejövetelé
nek és sorsának története. 

Hadd mondja el e tanulságos történetet az Akadé
mia krónikaírója, nem is a maga szavaival, hanem 
az eredeti jegyzőkönyvek szavait és kifejezéseit 
idéave. 

Gróf Teleki József, a magyar tudományos Aka
démia elnöke, 1854. június 10-dikén kelt végrende
lete nyolczadik pontjában ezt hagyta: 

•Családom nevét örökösen viselő alapítványra 
rendelek 12 ezer forintot, oly móddal, hogy ennek 
kamataiból egy hatod rész tőkésíttetvén, öt hatod 
rész adassék óvenkint a legjobb magyar, fölváltva, 
szomorú- vagy vígjáték szerzőjének, ki művét nevé
nek titkos lepecsétlése s mind amarra, mind erre 
tett emlékmondatának följegyzése mellett titkon 
nyújtsa be a magyar tudós társaság heti ülésétől 
meghatározandó napig és helyen. Az így bejövendő 
színműveket az Akadémia egyik tiszteletbeli tagjá
nak elnöksége alatt két, az elnökkel együtt, a ma
gyar tudós társaság és ugyanennyi a nemzeti szín
ház igazgatósága által kinevezendő tagból álló bizott
ság fogja elítélni. A jutalmat nyert színmű, előadás 
végett, a nemzeti színház sajátja, de annak kinyo-
matása fönmarad a szerzőnek.* 

Az Akadémia a végrendelet kifejezéséhez tartotta 
magát; 1856. január 28-diki üléséből 1857-re két 
jutalmat hirdetett k i : egyet a tlegjobb* szomorú
játékra, a másikat a «logjobb» vígjátókra. 

A Teleki-jutalmat első ízben 1857. márczius 
19-dikén adta ki az Akadémia, mind a kettőt Szig
ligetinek, az egyiket Béldi Bál szomorújátékért, a 
másikat A mama vígjátékért. 

Még 1858-ban is jól ment a dolog: a 100 ara
nyat megint Szigligeti nyerte el, Fenn az ernyő 
nincsen kas czímű vígjátékával. 

A rákövetkező évben azonban már egy olyan eset 
fordult elő, a mi nem kis zavarba hozta az Akadé
miát. 

A jutalom odaítélése előtti utolsó ülésen a bíráló 
bizottság (Csengery Antal, Egressy Gábor, Tóth 
József és Tóth Lőrincz) nevében a bizottság elnöke : 

BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMOND kérdést intéz az Akadémia 
összes üléséhez. A bizottság ugyanis nem talál a 
pályázó nyolcz mű közt olyat, mely önálló becscsel 
is bírna; magát pedig nem véli arra jogosítottnak, 
hogy gróf Teleki József végrendeletének ide vonat
kozó pontját értelmezze. Mielőtt tehát a művek 
viszonylagos becse s a szerinti osztályozása fölött 
ítélethozásba bocsátkoznék, tisztelettel kéri az Aka
démiát, méltóztassék az iránt, vajon a jutalom min, 
den esetre s okvetlenül, évről-évre kiadandó-e, hatá
rozni s a bizottságot e részben utasítani. 

Az Akadémia, noha a végrendelet általános kife
jezése, midőn a «legjobb »-nak talált pályaművet 
rendeli jutalmaztatni, a jóság bizonyos fokát föl 
látszik tenni, s noha kétséget nem szenved, hogy az 
irodalom jelen álláspontján a jutalmak osztásában 
több szigort követelhetni, mint két évtizeddel előbb 
•— mindazonáltal, a végrendelet illető pontjára 
nézve a legkedvezőbb magyarázatot tartja köve
tendőnek, minthogy az alapító nemes gróf inten-
tiója bizonyosan az volt, hogy a tehetségek anyagi 
eszközökkel is, minél nagyobb számban és folyvást 
buzdíttassanak az irodalom ez ágával való fog
lalkozásra. Az alapító ekkép magyarázott szándéká
hoz képest, a bíráló bizottság akkép utasíttatott, 
hogy a kitűzött jutalomdíjat a viszonylag legjobbnak 
azon esetben is ítélje oda, ha a pályaművek közt 
nem találtatnék is olyan, mely önálló becscsel is 
bírna. 

A bíráló bizottság márczius 19-dikén fölolvasott 
jelentése újabb bonyodalomra adott okot. 

Ugyanis a bizottság jegyzője : 
TŐTH LÖRINCZ jelenti, hogy a bizottság a beérke

zett nyolcz pályamű közt egyet sem talál a többiek 
fölött annyira kitünőuek, hogy pályatársai közt leg
jobbnak mondathassák ; azt javasolja tehát, hogv a 
száz arany jutalom a IV. és V. számú közt egyenlően 
osztassék meg. 

Az Akadémia úgy vélekedett, hogy a jutalom 
megosztása egyaránt ellenkezik a gyakorlattal és az 
alapító szándékával. Miután tehát a bizottság nem 
tudott választani a kiemelt két pályamű között: e 
két pályamű egy újabb bizottságnak adatott ki, oly 
utasítással, hogy egyiknek a kettő közül az egész 
pályadíjat mindenesetre odaítélje. E bizottság tag
jaiul az Akadémia részéről Lukács Móricz, Arany 
János és Jókai Mór küldettek ki. 

JÖKAIMÓK az április 16-diki összes ülésben jelenti, 
hogy a bizottság a IV. számúnak ítélte a díjat. Midőn 
mint előadó, e tisztében eljár, «a maga részéről* 
egyszersmind a következő indítványt terjeszti elő : 

«A drámai pályamunkák megvizsgálására kikül
dött választmány tüzetes véleményét négy fal közt 
egymásnak elmondva, az ezek következtében szer
kesztett jegyzőkönyvet tartsa meg oly titoknak a 
mit kívánatra mindenki, a kit illet (úgy mint a ver
senyző ós akadémiai tag) saját megnyugtatása vagy 
okulása végett megtekinthessen, de a mi a közönség 
elé sajtó útján ne kerüljön. Az Akadémia s általa a 
közönség is egyszerűen arról tudósíttassák a választ
mány által, hogy a megvizsgált pályaművek közt 
szavazattöbbséggel melyiket fogadta el, nem ra
gasztva ehhez sem kitüntető, sem magasztaló 
szavakat.» 

Az Akadémia Jókai indítványát nem fogadta el, 
s ekkor még nom is tartotta szükségesnek, hogy a 
bírálóknak oly esetre, mikor a rosszak közt a "leg
jobbat* nem képesek kijelölni, előlegesen valami 
utasításfélét adjon. Megmaradt a reginái, s 1860. 
július 9 dikén csak annyit igtatott az Ügyrendbe, 
hogy mind a Teleki-, és mind a Karátsonyipályáza-
tokon «a jutalom a viszonylag legjobb műnek min
dig kijár*. 

Valamit pedig kellett tenni, valami modus viven-
dit kellett keresni, mely az elhunyt alapító végaka
ratát tiszteletben tartsa és a bírálók lelkiismeretét 
is megnyugtassa. 

Már a következő év (1861) bizonyságot tett erről. 
A bíráló bizottság egyik tagja: 

GAAL JÓZSEF különvéleményt nyújt be. Szerinte a 
száz arany díjat egyik pályamű sem érdemli meg. 
Az alapító levél idevágó szavait nem ismeri, csak 
hallomásból tudja, hogy a díj az aránylag jobb mű
nek kiadandó; de nem hiheti, hogy ez «aránylag 
jobb* alatt az alapító minden silányságot érthe
tett volna. E tekintetben határt kell vonni, külön
ben odajutunk, hogy a drámai díjak kiosztása csak 
anyagi haszon lesz az íróra, de korántsem dicsőség. 
Átlátja ugyan, hogy nehéz aesthetikai határt vonni: 
hol végződik a jutalomra méltó s hol kezdődik az 
elvetendő silányság. Nehogy az utóbbiba sülyedjünk, 
mitől a pályázó drámák s különösen vígjátékok, 
évenkinti hanyatlásánál fogva, valóban félnünk kell, 
azt hiszi, hogy határúi «a színpadi előadhatást* 
vonhatnók addig is, míg az Akadémia, mint a két 
drámai jutalom kezelője, másképen intézkednék. 
Megvallja ugyan, hogy a színi előadhatást, legyen az 
bár sikeres is, nem tarthatja a költői becs mértéké
nek, de jobb híjában elfogadja, mint minimumát 
azon érdemnek, melyért a jutalmat — ha már ki 
kell adni — kiadhatónak véli. 

LUKACS MÓRICZ, a bíráló bizottság elnöke (maga 
és társai: Gaal József és Salamon Ferencz nevében) 
határozott indítványt terjeszt elő. Bizottság kiküldé
sét indítványozza, mely az alapítóval, ületőleg az 
alapító örököseivel érintkezésbe tevén magát, véle
ményt adjon mind a Karátsonyi-, mind a Teleki
jutalom akkép formulázása iránt, hogy az esetben, 
ha a bírálók egy pályaművet sem tartanak jutalma
zásra érdemesnek, a jutalom ne adassék k i ; s ily 
esetekben a ki nem adott száz arany a következő évi 
jutalomhoz csatoltassék. A nagyobb jutalom jelesebb 
tehetségekre is inkább ösztönzőleg hathat ; míg a 
drámai jutalomnak minden esetben kiadása a jutal
mazott művek becsét és az Akadémia tekintélyét 
egyaránt csökkenti a nagy közönség előtt, mely nem 
tudja, hogy az Akadémia minden esetben köteles 
kiadni a jutalmat, s nem ismeri a bírálók vélemé
nyét sem. A közönség bizalmatlansága annyira megy 
immár a jutalmazott művek irányában, hogy elsőbb 
rendű írók e miatt pályázni nem is akarnak többé. 
Ugy hiszi indítványozó, hogy a bíráló bizottság 
javaslata a gróf Karátsonyi-pályázat e részben módo
sítása iránt, minthogy az alapító él, könnyen eszkö
zölhető. A Teleki-jutalomra nézve már több nehéz
ség forog ugyan fönn, de ezt is eloszlathatja az ala
pító utódainak és az Akadémiának közös megegye
zése, mivel itt nem az alapítvány más czélra fordí
tásáról, hanem csupán az alapítvány kezelése mód
jának és formáinak az idő viszonyaihoz alkalmazá
sáról van szó. 

B. EÖTVÖS JÓZSEF a bíráló bizottság indítványát a 
Karátsonyi-jutalom czélszerűbb formulázására nézve 
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elfogadja; a Teleki-jutalomra nézve azonban azt 
hiszi, hogy továbbra is ragaszkodnunk kell az Aka
démia azon határozatához, melyben az alapító vég
rendeletét akkép vélte magyarázandónak, hogy a 
jutalom minden esetben kiadandó az aránylag jobb 
műnek. Az alapító szándékát az Akadémiának meg 
kell tartani; azt se az utódok, se az Akadémia már 
nem változtathatja meg. Minthogy azonban a szigorú 
ítéletmondást az Akadémia tekintélye követeli, az 
ócsárlással nyújtott jutalom pedig sértheti az írói 
önérzetet: oly esetekben, midőn a bírálók egy művet 
sem találnak jutalomra érdemesnek, módot kellene 
nyújtani a viszonylag legjobb pályamű szerzőjének 
arra, hogy kinyilatkoztathassa, vajon a díjat, ily 
körülmények között is, föl akarja-e venni ? A juta
lom odaítéléséről szóló hivatalos jelentést azon meg
jegyzéssel kellene közzétenni, hogy ha az író, a 
ros8zaló ítélet ellenére is föl akarja venni a díjat, 
félév alatt jelentse ebbeli szándékát az Akadémia 
titoknoki hivatalánál, mire a nevét rejtő jeligés levél 
fölbontatván, a jutalomdíjat azonnal fölveheti; kü
lönben pedig, ha e határidő alatt a nyertes pályázó 
nem jelentkeznék, a nevét rejtő levél elégettetik s a 
pályadíj a következő évi jutalomhoz fog csatol
tatni. 

Az Akadémia egyhangúlag elfogadta Eötvös József 
indítványát, és ennek értelmében alkotta meg á 
mai ügyrend 141-dik szakaszát. 

Kétségtelen, hogy az irodalmi dicsőség eszményi 
fölfogása, az írói önérzet iránti gyöngédség sugal
mazta Eötvös indítványát, de kétségtelen az is, hogy 
e paragraphus gyakorlatilag merőben eltévesztette 
czélját; mert nem volt eset, hogy e paragraphus 
alkalmazása mellett pályadíjat nyert drámaírók közül 
egyik is a jutalmat föl ne vette volna. 

Már közel egy évtizede, hogy az Akadémia nem is 
alkalmazza e paragraphust. Utoljára 1883-ban tette ; 
azóta hallgatag megegyezés jött létre, hogy ezentúl 
csak abban az esetben kell majd alkalmazni, ha 
valami föltűnő silányság nyeri el, amint legjobb*, a 
jutalmat. 

Ennyiből áll a hűhedt szakasz története. Szük
ségesnek tartottam, ezt egyszer részletesen is elbe
szélni, hogy valaki ha majd megint a «szégyen-
paragraphus»-on fogja elmésségét gyakorolni, mint 
ezt egy lapunk nem régiben is tette, legalább tudja 
is, hogy ezzel voltaképen nem cselekszik egyebet, 
mint azt, hogy a legnemesebben gondolkozó magyar 
írók egyikének az írói önérzetről táplált eszményi 
fölfogását teszi gúny tárgyává. 
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AZ 1892-KI NAGY H Á B O R Ú . 
— Jövendölés. — (Folytatás.) 

A fentebbi czím alatt a Londonban megjelenő «Black 
and White» («Fekete és fehér») czímű angol képes heti
lap érdekesen és ritka katonai szakavatottsággal irjale 
a jövendő, 1892-ki nagy háborút, a mint ez a szerző fel
fogása szerint valószinüleg le fog folyni. E nagy háború 
előzményeit s előrelátható eseményeit a szerző úgy irja 
le, mintha már megtörténtek volna s mint azt katonai 
és politikai szakemberek, a nemzetközi politika, vala
mint a hadászat terén jól ismert tekintélyek elképzelik 

és valószínűnek tartják. 

A német sereg előrenyomulása. Újabb harczok. 
A franczia sereg veresége. 

(A német főhadiszálláson levő levelezőnk távirata.) 

Suippes, május i9. 
Egy hét óta nem mozdultunk. Lovasságunk 

és hadtestem nagyobb része a chalonsi franczia 
barakk-tábor vendégszeretetét élvezi, s habár a 
barakkok nagyon rondák, a folyton szakadó eső 
ellen elég jó menhelyet nyújtanak. Tiszti őrjá
rataink naponta dél felé Chalons-sur-Marne, 
nyugat felé pedig Bar-le-Duc irányában közle
kednek. Bheimst szemmel tartjuk, mert habár 
őrjárataink a párisi vasúti vonal sineit folyton 
felszaggatják, kétséget nem szenved, hogy a 
francziák az 1870-ikiBourbaki féle terv alapján 
egész erejüket az ország déli részein akarják 
összpontosítani. Tartalék hadosztályaink éjjel
nappal a namur—luxembourgi vasút helyreállí
tásával vannak elfoglalva. A munka erősen 
halad, mert vezérkarunk tavaly óta készen tar
totta a vonalon lévő vashidak szerkezetét, mire 
a francziák bizonyára nem gondoltak. By for
mán seregeink az ellenség földjén elrontott 
vasutakat könnyű szerrel ismét használható 
állapotba hozhatják. Mihelyt a meziéres-giveti 
vonal elkészül, azonnal Bheims lövöldöztetésé-
hez fogunk. A késedelem nincsen ugyan kato
náink ínyére, kik folyton azt emlegetik, hogy az 
öreg Moltke alatt sokkal gyorsabban haladtak 
volna, de végre így is czélt fognak érni. 
Mostanáig a német ezredek létszámuk 10 száza
lékát vesztették el, mindamellett a gyakorlatok 
az ellenség szeme láttára ép úgy folynak, mintha 
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legfeljebb valami nagy zármanöverre, nem pe
dig élet-halálra való csatákra készülnének. 

Suippes, éjjeli ii órakor. 
É p most érkezett ide az alexandrovói győze

lem hire. Ez által néhány hadtestünk ismét 
szabadabban mozoghat. Ide csak az angol vasúti 
forgalom intézői kellenének, mert hiába, a né
met lassúság ily esetben egy vesztett csatával 
is felér. 

Suippes, május 25. 
Holnap reggeli öt órakor a sereg Bar-le-Duc 

ellen indul. 
Heith-Le-Maurupt. Május 27. 

A németek ismét győztek. Ennél többet nem 
szabad közölnöm. 

Chalons melletti tábor, május 31. 
Végre leírhatom a minapi harcz győzelmes 

lefolyását. A mint említem, a francziák ismét 
megkísértették Bourbaki tervének keresztülvite
lét, de ép oly kevés sikerrel, mint 1870-ben. 
Hadtestünk a vezérkar topografikus tisztjei által 
kalauzolva, Suippestól éjszaki irányban előre 
haladt. Fél hétkor lovasságunk már a franczia 
elővéddel találkozott, melynek egyik részét még 
éjjel táborozásában lepték meg. Ebből azt követ
keztettük, hogy ezúttal az ellenség fog támadólag 
fellépni, a mint valósággal meg is történt. A harcz 
tüzérségünk fellépésével kezdődött meg. Tekintet
tel a franczia sereg kedvező állodásaira, a győze
lem csak kitartás és a körülmények gyors fel
használásával volt elérhető. Mindkét fél gyalog
sága gyönyörűen harczolt, míg végre a német 
ezredek szívós támadásai az ellenfél erejét kime
rítették. 

A mindinkább mutatkozó réseket és nyilaso
kat előre vágtató lovas ütegeink tüze kibővítette, 
s mire a rajna-marnei csatornához jutot tunk, 
mely előrenyomulásunkat megakasztotta, csak 
lovasságunk működésére kellett szorítkoznunk. 
A francziák eddig nem tapasztalt szívóssággal 
minden egyes fa- és bokor csoport körül tömö
rülve, iszonyú pusztítást vittek véghez soraink
ban, de mindezek daczára az ütközet délutáni 
6 órakor részünkről meg volt nyerve s a mi 
ezután az ellenséget foglalkoztatta, csakis a visz-
szavonulás rendjének fentartására vonatkozott. 
A vérveszteség által megtört hadosztályok nem 
üldözhették az ellenséget, melynek utóvéde már 
teljes felbomlásban vonult vissza. 

Az első és második német hadsereg Paris felé 
halad. 

Rheims bombáztatása. 
WarmeriviUe, június 6. 

Az általános helyzet a következő. A németek 
a keleti szárnyon 30 ezer foglyot ejtettek s a 
franczia keleti hadsereg roncsait Epinalba és 
Belfortba szorították. 

Megfigyelésükre három hadtest és a bajor tar
talék hadosztályok hagyattak há t r a ; a i-ik és 
és 3-ik sereg többi részei, melynek elővédéi 
már Epemaynál állnak, a Marne völgyén Paris 
felé nyomulnak előre. A nyugati sereg az ellen
séget éjszaknak, Laon és a belga határ felé szo

rította vissza, mely alkalommal 40 ezer foglyot 
kerített hatalmába, ámde 60 ezernél több fran
czia katona vasúton Parisba menekült. 

Bheims erősen körül van zárolva. Hadtestem, 
mely az utolsó ütközetben huszonöt százalékát 
elvesztette, mint tartalék a város körül fekvő 
falvakban van elhelyezve. 

Forradalom Rheimsban. 

Rheims, június 14. 
Június 10-én ide érkezett ostrom-ágyúink a 

Brimont, Fresnes és Berru nevű erődök ellen 
tüzelésüket megkezdvén, ezek 12-ikén délben 
halomra lövettek. A 40 és 60 fontos shrapnel-
lövegek hatalmának az erődök ütegei nem áll
hattak ellen s igy Bheims sem tar that ta magát , 
melybe bevonulásunkat meg is tartottuk. Az 
ostrom alatt az ottani csőcselék a parancsnokot 
megölvén, a lakosok fosztogatásához fogott, 
miért is a német katonáknak kellett a rendet 
ismét helyreállítani. 

A német sereg Paris felé nyomul. 
Utczai zavargások Parisban. Fegyverszünet. 

Meaux, június 21. 
Egy napi pihenés után Dormansba, onüan a 

Marne völgyén végig a főváros közelébe jutot
tunk. Minden egyes állomáson újabb híreket 
kaptunk a Parisban kitört zavargásokról. H a 
vasúti mérnökeink és munkásaink az elrontott 
vonalakkal gyorsan elkészülnek, a főváros újabb 
hombáztatására nem leend szükség. 

Claye, június 27. 
Huszonnégy órai lövöldöztetés u tán a Vau-

jours és Chelles erődök közti állodás iszonyú 
áldozatok árán hata lmunkba került. A bombáz
tatás eredménye ugyanaz volt, mint Bheimsnál . 
Lövegeink tüzét a kazamatákba szorult helyőr
ség nem birta el sokáig, s miu tán meggyőződ
tek arról, hogy a körülzárolás teljesen megtör
tént , minden további védelemről lemondtak. 

Claye, június 28. 
Az előőrsöknél a tüzelés teljesen megszűnt. 

Hirlik, hogy fehér zászlóval eUátott hadihirnök 
érkezett a táborba ; azt hiszik, hogy fegyverszü
netet akar kérni. 

Későbben. 
A hír valósult. A franczia fővárosban zavar

gások ütöttek k i ; a kormány lemondott , ennek 
néhány tagját a lázadók megölték. E pil lanat
ban a régi erődökbe vonulunk be, melyekből a 
katonaságot a Commune leveretésére a fővá
rosba szállították. Ezek folytán Paris ismét 
hata lmunkba kerül. (Folyt, köv.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A • Budapesti Szemle* áprilisi kötete válto

zatos tartalommal jelent meg. Közleményeinek 
sorát a Comenius A. János életét, működését, 
hatását feltüntető tanulmány nyitja meg, Dezső 
Lajos tollából, ki mélyebben behatolva ir a XVLL 
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század e hires paedagogusáról. Haraszti Gyula foly
tatja és befejezi «Regényes lapok az életből* czimű 
franczia irodalomtörténeti és korrajzi dolgozatát 
Madame Staélről. Asbóth Oszkár tüzetesen ismer
teti a Strausz Adolf bolgár népköltési gyűjte
ményét, kritikai megjegyzésekkel. Krcsmárik Já
nos iA bosnyák mohammedánok kivándorlásáról* 
mond el figyelemre méltó dolgokat, felsorolva a 
kivándorlást előidéző okokat, melyeket az okkupált 
kormány figyelmébe ajánl. «Egy új szláv szemle* 
czimen pedig K. E. szól a Pétervártt Rudolovics 
Antal varsói egyetemi tanár szerkesztésében meg
indult «Szlavjan8zkoje Obszrenie» c?imű (szláv 
szemle) új folyóiratról, mely az egész szlávság érde
keit föl akarja karolni, s már első füzetében bőven 
foglalkozik a magyarokkal is, a kikről azt írja, hogy 
a nemzetiségek fölötti uralomra törekednek, válság 
esetében azonban nagy veszélybe juthatnak. Francé 
Anatol franczia regényéből, "Klementinaleánya*, a 
harmadik közleményt veszszük, Kozma Andortól 
•Téli virágok* költeményt, Yarglia Gyula fordításá
ban pedig Heine "Henrik* czímű költeményét. Her
mán Ottó a Jankó János "Kalotaszeg magyar 
népe* könyvét kiséri me»jegyzésekkel. Sz. K. pedig 
• A Teleki-pályázat szégyen-paragrafusa* czimen ír 
arról a sokszor megtámadott pontról, melyet a ma
gyar drámaírók megalázásának, megszégyenítésének 
szoktak nevezni. Ez érdekes czikk az akadémia 
jegyzőkönyvei alapján adja a 141-ik pont egész tör
ténetét. Érdekesnek tartottuk olvasóinkkal fentebb 
részletesben is megismertetni.—A«Budapesti Szemle* 
e füzetét is könyvismertetések zárják be. Ez ismerte
tések a Lévai-féle Burns-fordításokkal, Janesó Bene
dek «Középiskoláink reformja*, Goszthony «Horvát-
Szlavón és Dalmát országok autonóm alkotmánya* 
czímű művével foglalkoznak. A "Budapesti Szemle* 
előfizetési ára egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Az én dalaim. Költemények, irta Zoltán Vilmos. 
Pécsett. Lyceumi könyvnyomda 1892. Nem könnyű 
igazságos mértéket alkalmazni erre a kötetre; a 
tehetségnek annyi nyomát találjuk benne, hangula
tot, lendületességet, dallamosságot, eleven költői 
képeket s itt-ott érzést és szenvedélyt, hogy a fiatal 
költőt biz vast a hivatottak közé sorozhatjuk; de 
viszont annyi ismétlés, szószaporítás, üres rimpen-
getés fárasztja az olvasót, hogy kénytelen az elisme
rést nagyon is leszállítani. Zoltán Vilmosnak az a 
baja, hogy sokat, nem pedig jót akar írni, s a 
verseket sokkal bővebben ontja, semmint tartalom
mal győzné, s a helyett, hogy érzéseit, gondolatait 
tömöríteni, kemény kristályokba jegeczesíteni 
akarná, inkább fölhigítja. Néha ugyanazt a gon
dolatot két-három versben mondja el egymásután. 
Ilyenek például az "Árvácskának* (41. lap) «Visz-
szavágyom* (42. 1.) és az "Újra* (43. 1.) czimű 
versek, melyek más szavakkal egy ugyanazon gondo
latot variálják. Hány változatban mondja el azt is, 
hogy boldog, de fél, hogy csak álmodik. Vannak 
kedvencz frázisai is, melyeket unos-untig ismétel. 
Hyen a szivében termő dalok virága, melyet az imá
dott elhajít, a porba, sárba. Ha lelkében egy-egy 
érzés, gondolat tovább forrott, alakult volna, bizo
nyára a kellő formát is jobban megtalálta volna, 
.s versei az olvasóra is mélyebb, maradandóbb be
nyomást tennének. így, a mint becsukjuk a köny
vet, nem igen halljuk zsongani lelkünkben az elol
vasott költemények visszhangját. 

Zoltán Vilmos nyelve elég dallamos, elég költői ; 
. de nem mindenütt. Sokszor lapos, sokszor erőltetett, 
i sokszor magyartalan. De, hogy ne gáncscsal végez
zük ismertetésünket, a kötet sikerültebb darab
jai közül névszerint is megemlítünk néhányat, 
ilyenek: "Lemondani* (28. 1.) "Dalaim* (33. 1.), 
• Régi álom* (49. 1.), Mióta benéztem* (55. L), 
•Haragszik rám* (62. L), «A csillagokban volt meg-
irva* (98. 1.), «E!égha egyre látom arezod* (106. 1.), 
•Csalódva* (137). Végre álljon itt mutatványul egy 

.rövid költemény: 

Oh miért nincs . . . 
Oh miért nincs mostan háború idője, 
Hogy mehetnék én is a csatamezőre, 
Hol drága az élet, olcsó a halál, 
Tán lenne golyó, mely e szivbe talál . . . 

S melyre régen várok, eljönne az óra, 
Forró, piros vérem kifolyna a hóra . . . 
Azt mondanák akkor: meghalt a honért, 
S tennének a sirra virágot, b a b é r t . . . 

Csak egynek, ki engem még vissza se' várna, 
Súgná meg a sejtés, mondaná meg álma, 
Hogy a golyó érte, csak érte talált, 
Hogy érte kerestem a sirt, a halált! . . . 

«Egy tudós koryphaeus* czímmel megjelent füzet 
nagy feltűnés tárgya lett az irodalmi körökben, s na
pok óta sokat beszélnek róla, a lapok is foglalkoznak 
vele és a füzet hatása alatt nyilatkozatok jelentek 
meg. A szerző Plagiosippus (plágium-üldöző) név alá 
rejtőzve támadta megdr. Pauerlmre egyetemi tanárt 
és az akadémia második osztályának titkárát. Súlyos 
vádakat emelt ellene, mint egyetemi tanár és böl-
csészet-író ellen, ki az akadémiától is jutalmat nyert. 
Azt veti szemére, hogy könyveit jól-rosszúl kiirta 
idegen munkákból; így tett tPhilosophiai Propa-
detika» iskolakönyvével és az akadémiai jutalmat 
nyert «Az ethikai determinizmus elmélete* czímű 
nagyobb munkájával. Ezeket Wundt német műve 
után irta. A füzet idézi a könyveket, melyeket Pauer 
használt, s közli azok szövegét, meg a Pauer szövegét, 
sőt azzal is vádolja, hogy az angol vagy német 
szöveget nem is értette meg teljesen, s rosszul, 
értelmetlenül fordította le könyveibe. A tanári és 
tudományos köröket egészen meglepte a füzet. 
Az egyetem bölcsészeti kara azt tanácsolta Pauer-
nek, hogy indítson sajtópört a szerző ellen. Az 
akadémia második osztályának tagjai kétszer is 
értekeztek, de mint akadémiai testület nem kíván
tak beleavatkozni, azt azonban tanácsolták, hogy 
Pauer vegye föl az elébe dobott keztyűt, s ha szükség 
lenne rá, a két fél által választott irodalmi bíróság 
döntsön. Pauer különben a lapokban már tett egy 
rövid nyilatkozatot. Utal kézikönyve bevezetésére, 
melyben kimondja, hogy nem tart igényt eredeti
ségre, csak az elért eredmények és elméletek világos 
feltüntetésére törekszik. Úgy az előszóban, mint a fe
jezetek élén felsorolja a forrásokat, melyeket használt, 
Azt a vádat, hogy meg sem értette, a mit plagizált, 
Pauer — mint irja — a többi vádakkal együtt kész 
részletesen megezáfolni, mihelyt a szerző leveti ál-
arczát. 

Búzaszemek Kassa határából czimen csínos kiál
lítású füzet jelent meg, Timkó József szerkesztésében, 
a felvidéki ínségesek javára. A Kassán alakult inség-
sególyző bizottság adta ki, mely a nyomorban levők 
gyámolítására eredményes működést fejt ki. A szép [ 
kiállítású, album alakú füzetbe Kassa város és Abauj-
megye közéletének és társaséletének ismertebb fór- ! 
fiai és hölgyei irtak rövid közleményeket, emléksoro
kat, visszaemlékezéseket, néhányan emlékverseket is. 
Ara 60 ki-. 

A képzőművészet remekei czimű diszmű máso- j 
dik kiadásából az V-VI-ik füzet is elhagyta a sajtót. ; 
A medici Venus, Correggio Madonnája szent Hiero- í 
nymussal, Rafaeltől a «Szent család*, Rubenstől 
• oroszlán vadászat», Santerretől «Zsuzsánna a fürdő
ben*, Agasios «borgüesi viadora* (szobor), Guido 
• Ecce homo»-ja, és «A kisdedek meggyilkolása», Van 
Dycktől • Danaé és az aranyeső*, Rüisdael egy táj
képe van a két füzetben, dr. Szendrey János magya
rázó szövegével. A rajzok művészi másolatok után 
készültek, s a kiállítás díszes. A Divald-féle műinté-
zet adja ki, s egy füzet ára 1 frt. 

Az akadémia új folyóirata. A tud. akadémia tá
mogatásával »Athenaeum» czímű filozófiai és állam
tudományi folyóirat indult meg Pauer Imre, aka
démiai osztálytitkár szerkesztésében.Evnegyedenkint 
jelenik meg s előfizetési ára 5 frt. Az első füzetben 
Pauer Imre, a szerkesztő, «A filozófiai kutatás újabb 
segédeszközei* czím alatt a természettudományok 
módszerére figyelmeztet, melyet a lélektan, az erkölcs
tan problémáiban is alkalmaztatni kivan. Schvarcz 
Gyula dolgozatot kezd ily czimen : "Magyarország 
alkotmányjogi átalakulása modern állammá*. Beöthy 
Zsolt: «Képegység» czimen arról az egységről ír rö
vid, de tartalmas czikket, mely a művészi alkotások 
lelkét alkotja. Nagy Ernő az államjog methodolo-
giájáról értekezik, Pasteiner Gyula a festészetről, 
Alexander Bernát a művészi fantáziáról ir. Végül 
Heller Ágost a természetfilozófiában felszínre jutott 
újabb áramlatokat ismerteti. A füzetet értesítő rovat 
egészíti ki. 

• Az osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben* nagy néprajzi vállalat legújabb füzete (153) az 
osztrák tengermellék és Dalmáczia leírását folytatja, 
s ebből már a 20-ik füzet. Az olasz irodalmat Mus-
safia Adolf ismerteti, Király Pál fordította le ; a 
szerb-horvát nyelvről és irodalomról Kusar dolgoza
tát Csopey László, az építészet, szobrászat és festé
szetről Hauser Alajos czikkét Pasteiner Gyula. Arcz-
képek, és spalatói épületek illusztrálják a füzetet. 
Á r a 3 0 k r . 

Kath. hajadonok könyve, jó tanácsadó az élet 
minden utaira, irta Cziklay Lajos. Kiadta Lepsényi 
Miklós, Pozsonyban. Vallásos irányban ad útmuta

tást a serdülő leányoknak legdrágább kincsök, eré-
nyök megóvására. A mű második része gyakorlati 
útbaigazítást nyújt a nő hivatásköréről, a női élet
pályákról s az ezekhez szükséges előtanulmányokról. 
A. csinosan kiállított munka, a kötések különfélesége 
szerint 2—3—5 és 8 frt. Megrendelhető a szerzőnél: 
Budapest, IV. só-uteza 18 sz. 

Epitaphiumok, görögből és latinból fordította s 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta S. Szabó József. 
A kis füzet a sírfeliratok történetével, irodalmával 
foglalkozik, közöl néhány nevezetesebbet, ezek közt 
egy pár magyart is. Karczagon jelent meg s ára 
20 kr. 

A népszínházban a múlt évben Sudermann «A 
becsület* czimű drámáját mutatták be, s mivel volt 
sikere, 'Sodorna pusztulása" is szinre került e hó 
2-ikán. A német ivó két leghíresebb darabja. "So
dorna pusztulása* a német császárt is érdekelte. 
Realisztikus kép ez Berlinből, melynek sötét, rom
lott oldalait tárja föl. A nemzeti színház tartózkodik 
Sudermanntól, épen mert nagyon is realisztikus. 
A realisztikus irány kedvelői azonban nagyra van
nak vele. Nálunk tehát a népsziuház vállalkozott, 
hogy ezt a sokat megtámadott irót, s irányát a ma
gyar közönséggel megismertesse. Sudermann tehet
séges iró, de a realisztikus igazságokban egész a 
sivár szélsőségig megy, a hol már nem élvezet a ha
tás, hanem visszataszító. Ilyen e darabban Janikov 
Willy, a festő, ki nó'csábítási mániában szenved, s a 
jóizlést sérti aljas szenvedélyének éles jellemzésében. 

A «Sodorna pusztulása* Janikov Willy festményé
nek tárgya. Nagyon tetszik, a művész elbizottá lesz, 
a divatos hölgyek mint hires embert hálój okba kerí
tik, s a művész egyre sülyed. Ada, egy bankár neje 
nemcsak a festményt vásárolja meg, hanem a mű
vészt is, a kivöl pénzzel is gondoskodik. A tiltott 
viszony palástolására a bankámé azt szeretné, ha a 
festő nőül venné rokonát, az árva Kittyt. Willy pedig 
szabadulni akar a megunt viszonytól, s kész nőül 
venni a gazdag lányt, a ki igazán szereti. De Willy 
már romlott. Szülői otthonában is csábító lesz, áldo
zatul szemelvén ki a kis Klárikát, kit szülői örökbe 
fogadtak s annyira szeretnek, s kinek egy tanár
jelölt, Kramer udvarol egész szivéből. Willy azonban 
megkéri Kittyt, és megszereti. Már késő, hogy bol
dog legyen, Kitty megtudja, hogy jegyese unoka
testvérének, Adának udvarlója volt s éj idején szökik 
el a házból, hol oly gálád játékot űzött vele saját 
nénje. Willy azonban utóiéri ós folyóparti műter
mébe viszi el, a hol már-már sikerül megengesztel
nie a leányt és tervezgetik is, hogy Amerikába mene
külnek a romlott ó-világból. De ekkor behozzák a 
műterembe Klárika holttestét, a ki gyalázata elől a 
folyóba menekült s ott fogták ki a Willy ablakai 
alatt. A festő ezzel tragédiáját befejezettnek látja. 
Mindenkit elküld, csak Kramert, ki a holttestet 
hozzá hozta, tartja a műteremben, hogy meg vallja 
neki, mi volt oka a leány öngyilkosságának. A rette
netesen megcsalt barát kezet emel rá, de mielőtt 
megütné, az — ki egész éjjel amúgy is szívbajával 
küzdött — vonagolva összeesik. Kramer, a ki most 
ismét csak a «Sodorna pusztulása* babéros művészét 
látja maga előtt, orvosért siet, Willy pedig félig ön
tudatlanul föltápászkodik, a festő-állványhoz ván
szorog és rajzolni kezd, modellül választva a — holt 
Klárikát. Pár nehézkes vonás után holttan rogy 
össze, magára rántva az álványt. — A meséből is 
látni lehet, hogy a dráma kemény csontozatú, azon
ban épen nem plasztikus, s az anatómia több benne 
mint a poézis. Hatásos drámai jelenetek mellett 
nyers reálizmus, az erkölcstelen bankámé és Willy, 
mellett rokonszenves alakok váltogatják a hatást. 
A népszínház erői nem tudták eléggé kitölteni a 
drasztikus és rokonszenvrelen alakokat, de igyeke
zettel játszottak, jelesen Szirmai a festő szerepében. 
Lukács Juliskának is voltak sikerült ré-zletei Ada 
személyesítesében. Horváth az öreg Janikovot hu
morral játszotta. Ezúttal először lépett föl nagy sze
repben Emődi kisasszony, a szini-iskola végzett 
növendéke, ki Klárikát adta, s elég ügyesen mozgott 
és csevegett. Kívülök még Csongori Mari (Kitty) 
Szabó (Kramer), Solymosi, Németh, stb. vettek részt 
az előadásban. 

K Ö Z I N T É Z E T E K É S E G Y L E T E K . 
A magyar tud. akadémia ápril 4-iki ülésén 

Pulszky Ferencz elnökölt, s két székfoglalót taitottak. 
Hoffmann Pál egyetemi tanár, mint rendes tag, 

«A birtok jogtani kétségei* czimen tartotta meg szék
foglaló értekezését. Azokat a nehézségeket sorolta 
föl, melyekkel a jogtudomány a XII. század óta a 
birtok fogalmának meghatározásánál szakadatlanul 
és sikertelenül küzködik, és mely nehézségek a római 
jogászok műveiben nem mutatkoznak. Utána Csánki 
Dezső levelező tag foglalta el akadémiai székét "Kő
rösmegyéről a XV. században* értekezesével. Leirja 
a török uralom alatt teljesen elpusztult területet, 
mely most öt megyére (Belovár, Várasd, Zágráb, 
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Fozsega, Verőcze) oszlik fel. A nagy területen a hely
nevek és jobbágy ne vek szláv lakosságra, de magyar 
birtoklásra mutatnak. Az utalom hódításon alapult 
s ez az oka, hogy a nép nagy tömegére nem volt 
asszimiláló hatással. Mind a két székfoglalót élénk 
figyelem kisérte, valamint gr. Széchenyi Imre 
(vendég) értekezését is Somogymegye monográfiá
járól. Nagy szorgalommal összegyűjtött adatokat 
dolgozott föl, hogy a megye közgazdaságáról minél 
teljesebb képet nyújthasson. A közgazdaság minden 
mozzanatát eleven figyelemben részesíté. 

Az akadémia nagygyűlése május 3-ikán, kedden 
kezdődik, az osztályok üléseivel. Tárgyak : a pályá
zatok eldöntése ; új pályázatok kihirdetése; szavazás 
az ajánlott tiszteleti, rendes, levelező és külső ta
gokra. A H. osztály javaslatot tesz a nagyjutalom és 
a Marczibányi-mellékjutalom odaítélése iránt. Május 
4-én délután nagygyűlési elegyes ülés. tárgya : elnök 
és másodelnök választása ; ezután nagygyűlés, tár
gyai : az ünnepélyes közűlés programmjának bemu
tatása ; az osztályok jelentései a pályázatok eldönté
séről, új pályakórdésekről és választásokról; a jutal
mat nyert pályamunkák jeligés leveleinek felbontása, 
a többi levelek elégetése; szavazás azon indítvány 
fölött, hogy Haynald L. tiszteletbeli és Hunfalvy Pál 
rendes tag arczképe a képes teremben elhelyeztessék. 
Május 5-én, csütörtökön déli 12 órakor az igazgató
tanács ülése; délután tagválasztó nagygyűlés, tár
gyai : az akadémia tiszteleti, rendes, levelező és külső 
tagjainak megválasztása; az igazgató-tanácsba két, 
esetleg három tag választása. Május 8-án vasárnap 
délelőtt 10 órakor ünnepélyes közülés. 

A magyar földtani társulat e hó 6-iki ülése ün
nepélyes volt, mert érdemes elnökének, dr. Szabó 
József egyetemi tanárnak 70-ik születésnapját ülték 
meg. Szabót küldöttség hívta meg, s Bökh János, a 
társulat igazgatója üdvözölte, mire Szabó megindul
tan válaszolt. Üdvözlő táviratok is érkeztek. Dr. 
Schaffarzik Ferencz pedig "Szabó József és a magyar 
geológia* czím alatt sorolta föl azt a tudományos 
munkásságot, melyet Szabó kifejtett. Inkey Béla a 
Szabó legújabb művét, Selmecz környékének geo
lógiai leirását méltányolta ; dr. Petheő Gyula egy 
új kagylófajt mutatott be, melyet Cucullea Szabói
nak neveztek el. Este lakoma volt az «István fő-
herczeg* fogadóban. 

Az erdélyi magyar közművelődési egyesület 
az idén Budapesten tartja közgyűlését. Az egyesület 
fővárosi választmánya máris nagyon buzgólkodik, 
hogy az a közgyűlés az egyesület nagy czéljának 
megfelelő legyen. A programm következő: Június 
7-én este díszelőadás a népszínházban, 8-án köz
gyűlés a redoute kis termében. Közgyűlés után dél
után két órakor bankett a redoute nagytermében. 
Ugyanaz nap délután 4—5 órakor népünepély, este 
nyolez órakor tánczvigalom a Margitszigeten. A 

.jelentkezések május 25-éig teendők meg a köz
gyűlés központi irodájánál, melynek helyisége czimét 
a választmány legközelebb közhírré teszi. Mindazok, 
kik a választmánynak ama szolgálattételét, hogy 
részükre szobát jelöl ki a vendégfogadóban — igénybe 
kivánják venni, idejekorán, tehát legföljebb május 
25-éig jelentkezzenek. 

A magyar turista-egyesület központi választ
mányának legutóbbi ülésén (b. Eötvös Loránd elnök
lete alatt) örvendve vették tudomásul, hogy az 
egyletnek néhány havi fennállása óta már nyolez 
osztálya keletkezett, úgymint a budapesti 706 tag
gal, a Mátra-osztály 490, a Szittnya-ösztály (Selmecz-
bányán) 137, a vágvölgyi osztály (Illaván) 120, a 
Tátraosztály (Késmárkon) 130, a vasvármegyei osz
tály (Felső Lövőn) 156, a kőszegi osztály 132 és a 
tanítói osztály (Budapesten) 161 taggal; ezenkívül 
dr. Hoffenreih Délmagyarországon 108 tagot gyüj- '. 
tött az egyesületnek, úgy hogy a tagok összes száma 
2100. Alakulóban van a fiumei osztály; az ország 
több más helyén, hol a magyar turista-egyesület 
iránt érdeklődés mutatkozik, ez ügyben lépések 
fognak tétetni. 

A szabadkőművesek közgyűlése. A magyaror
szági szimbolikus szabadkőműves nagypáholy márcz. 
27-iki közgyűlésére a vidékről is számos küldött ér- j 
kezett Budapestre, valamint a határszéli osztrák pá
holyokból. (Ausztriából a szabadkőművesek kivannak 
tiltva.) 

Az évi jelentés kimutatja, hogy hazánkban 80 pá- j 
holy áll fönn 6163 taggal; a múlt évben két új páholy ! 
és három szabadkőmívesi kör alakult. A páholyok 
jótékony alapjainak átlaga 1892 január 1 én 204,201 j 
frt 41 krt tett k i ; ennek kamatain kivül a páholyok : 
több mint 10,000 frtot költöttek jótékony czélra és j 
ezenfelül közel 2000 frtot gyűjtöttek a felvidéki insé-
geseknek, végre pedig jótékony alkotásaikat állandó ! 
közvetlen vagy közvetett támogatásban részesítik. 
A közgyűlés újból nagy lelkesedéssel Rakovszky Ist
ván országgyűlési képviselőt választotta meg nagy
mesterévé. 

VASÁBNAPI ÚJSÁG. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
A protestáns zsinatok. A református zsinat e 

hó 5-ikén befejezte második ülésszakát, s elhatározta, 
hogy a harmadik ülésszak november elejére hivas-
sék össze. Azt is elhatározták, hogy a zsinat elnökét, 
a magyarországi református egyház főgondnokát, 
b. Vay Miklóst 91-ik születésnapján a zsinat üdvö
zölni fogja, s az üdvözlő küldöttség tagjai lesznek j 
az összes püspökök és főgondnokok. — Az evange- I 
likus zzinat pénzügyi bizottsága e napokban tár- I 
gyalta az egyetemes egyházi közalap ügyét, s azt 
határozta, hogy a hivek egyenes államadójának öt
tized százaléka szolgáltatandó be évi járulékul. A 
zsinat május 3-ikán kezdi meg újra a tárgyalásokat. 

A pannonhalmi főapát felszentelése. Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapátot Vaszary Kolos herczeg-
primás fogja fölszentelni, még pedig minden való
színűség szerint Esztergomban. Ez ünnepélyre már 
eddig is oly sokan jelentkeztek, hogy Pannonhal
mán nem tudnák elszállásolni a vendégeket. A fel
szentelés alkalmasint júniusban fog megtörténni az 
esztergomi bazilikában. 

MI ÚJSÁG? 
A tavaszt többé nem a poéták ünneplik, sőt az 

emberek egy nagy része már előre fél tőle. A század
végi tavaszoknak nem az ibolya és a fecske a szim
bóluma. Azokra voltaképen nem is ügyel már a világ, 
azok szép rendben megteszik a magok kötelességét. 
A tavasz nemcsak ébredést, hanem nyugtalanságot 
hoz, tüntetéseket, sztrájkokat, dinamitos összeeskü
véseket és kivégzéseket. A márczius iduea végzetes 
jelentőségét majd minden újabb esztendő hirdeti, és 
márcziusban a szabadságot, a kommün forradalmát, 
a belgiumi nagy sztrájkok és gyár-ostromok emlékét 
szép sorjában ünneplik. Az idei tavasz a xeresi anar-
khisták kivégzéseivel kezdődött, s folytatásul jött 
hozzá a többi anarkhista-történet a dinamittal. 

Parisban három hét óta valódi dinamit-forrada
lom van; épen avban a városban, a hol a nagy 
barrikád-harezokat vivták egykor, s a hol a szűk 
utczákat IH. Napóleon azért romboltatta le, mert 
nagyon alkalmasak voltak barrikád emelésére. Most 
dinamittal dolgoznak a Ravacholok. Egy pár ember 
képes rémületbe ejteni egy vidám, mulatni szerető 
világvárost. A dinamit rémít Spanyolországban is, a 
hol szépen megállapf ott programm szerint sorban 
akarták a madridi középületeket, a királyi palotát, a 
bankot légberöpíteni. Kezdték volna a képviselőház
nál, de szerencsére ott már rajtavesztettek. Bel
giumban a lombfakadás szintén meghozta a dina
mit-robbanásokat. Most nem a gyárak és gyárosok 
ellen használják, hanem az államügyészek, a birák, a 
rendőrök ellen, a kik az anarkhistákkal, az izgatók
kal mind sűrűbben kénytelenek érintkezni. Az idei 
tavasz plánétája dinamit. Különben még hátra van 
a tavasz legszebb hónapja, a május. Ezt is magoknak 
foglalták le azok az elemek, melyek most a tavasz 
történetét csinálják. 

A koronázás 25-ik évfordulójának megülésére 
mind a kormány, mind Budapest hatósága előkészü
leteket tesz. Gr. Szapáry miniszterelnök a képvise
lőházban is bejelentette, hogy a kormány erre vonat
kozólag előterjesztéseket fog tenni. A főváros köz
gyűlése pedig bizottságot választott, mely a június 
8-iki ünnepély megtartására javaslatot tegyen. 

Az özvegy trónörökösné utazása. Stefánia öz
vegy trónörökösné most Málta szigetén van. Onnan 
Pittner tuniszi osztrák-magyar főkonzul fogja Susa 
kikötővárosba kalauzolni. 0 fensége elébb Kairnanba, 
a «szent városba* megy s csak azután látogatja meg 
Tuniszt. 

A felvidéki Ínségesek segélyezésére a «Felebarát» 
végrehajtó bizottságánál eddig 33,000 frt gyűlt össze. 
Ez összegből a terménybeszerző bizottság 25,000 
frtot vett át. Pozsonyban a főúri világ "nemzetközi 
áruvásárt* rendezett az árvamegyei Ínségesek javára. 
A primási palota termei fényárban úsztak: virág
sátrak, japáni bazár, szicziliai halászsátor, magyar j 
csárda, török bazár, stb. voltak ott felállítva. A ren- i 
dezést gróf Eszterházy Mihályné úrnő vezette. A kö- j 
zönsóget katona- és czigányzenekarok játéka is szó
rakoztatta. — Beregmegyéből is ínségről érkeznek 
tudósítások. Ott is nagy a szükség. Egy hír szerint 
Alsó-Vereczkón 2000 embernek már hetek óta nincs 
ennivalója. 

A függetlenségi párt e hó 6-iki értekezletén í 
Helfy Ignácz szóba hozta, hogy Kossuth Lajos ez 
év Őszén lesz 90 éves és indítványozta, hogy az ősz 
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államférfiú születése napján a függetlenségi párt 
országos ünnepet rendezzen. Több eszme merült föl 
a megünnepelés módozatait illetőleg, közte nemzeti 
ajándék eszméje is. A párt most még megállapodásra 
nem jutott, hanem a módozatok tárgyalását és 
megállapítását egy e czélra választandó kisebb bizott
sághoz fogja utasítani. 

Tóth Kálmán szobra. Baja városa szobrot állít 
jeles szülöttjének, Tóth Kálmán költőnek. Négy szob
rászt kértek föl tervek készítésére, s ezek el is ké
szültek a mintákkal, melyek a műcsarnokban tekint
hetők meg. Tetszetős mindenik. Meier Ede magyar 
díszben, szónoki állásban tünteti fel a költőt. Donátit 
Gyula szobra polgári öltönyben mutatja Tóth Kál
mánt, bő redőzetű köpenyben, fölemelt fővel, a bal
kézben iratcsomó, a jobban toll. Bezerédi Gyula 
magyar öltözetben mintázta, baljában vékony fűzet
tel, jobbja zsebre téve. Köllö Miklós tzobrán a ha
sonlat találó s az alak nyugodt. A fölkért bírálók e 
négy szobor közül választanak. 

Fürdőügyi kongresszus. Az országos balneologiai 
egyesület e hó 6-ikán tartotta rendes évi köz
gyűlését, mely egész kongresszus volt, a vidékről 
érkezett küldöttek részvételével. 

Dr. Tauffer Vilmos, az egyesület elnöke, nyitotta 
meg a gyűlést. A balneológia ügyének nagy jövőt 
jósol. A múlt évi kongresszusnak a közoktatási 
miniszterhez intézett ama kérése, hogy a budapesti 
egyetemen egy balneologiai tanszéket létesítsen, 
elvben elfogadásra talált. Felhívja az egyesület 
figyelmét arra, hogy a közoktatási miniszter az 
ásványviz-vegyelemző intézetet megszüntetni akarja, 
mert más czélra kell az a 2000 forint. Óhajtja, hogy 
út és mód találtassék a balneológia ügyétől e nagy 
veszteséget elhárítani. Ezután dr. Löiu Sámuel főtit
kár felolvasta évi jelentését, a melyből kitűnik, hogy 
az egyesületnek jelenleg 211 tagja van. A pénztári 
jelentés szerint 1207 frt bevétellel szemben 700 frt 
kiadás merült fel. — A közgyűlés után a kongresz-
szus ült össze dr. Müller Kálmán elnöklete alatt. Dr. 
Bókai Árpád egyetemi tanár előadást tartott a 
magyarországi ásványvizeknek a külföldiekkel való 
összehasonlításáról, Smialovszky Valér a fürdők 
összes viszonyait felölelő törvényjavaslat tárgyait 
sorolta föl, ugyanerről értekezett dr. Oláh Gyula is. 
A kongresszus még folytatja a hazai fürdők emelé
sére vonatkozó tárgyalásait. 

A festő mesteriskolából. Az epreskerti művész-
telepen élénk az élet, a festő mesteriskola tagjai 
szorgalmasan dolgoznak. Stetka Gyula tanársegéd 
több arczképen kivül négy kartonon dolgozik, mely 
mint mozaik kép a budai uj állami gimnáziumba jön. 
A képek históriai tárgyúak. Az egyik Szent István, 
a másik Mátyás király, a harmadik Mária Terézia 
életének egy-egy jellemző momentuma, a negyedik 
pedig Trefort Ágostont tünteti fel, a mint a kép
viselőház elé terjeszti a közoktatásügyről szóló jelen
tést. Újvári Ignácz nagyobb magyar tárgyú képet fest, 
melynek a czime: «Á tollfosztogatók*. Komlóssy 
Ede, a ki Benczúrral lent jár Bulgáriában, szófiai 
érdekes vázlatait dolgozza ki. Mannheimer Ágost 
éjjeli tájképet, Spányik Kornél több arczképet, 
Pállya Czelesztin miniatűr-képeket Bruck Miksa és 
Dudits Andor, az intézet uj tagja, genre-képeket 
fest. 

Lapunk márczius 12 iki számában a "Napóleon 
jellemzése* czimű czikk végére tévedésből volt oda
szedve, hogy "folytatása következik*, mert a czikk 
abban a számban be volt fejezve. Megemlítjük ezút
tal, hogy az «I. Napóleon és kora* czimű czikksoro-
zatot Várnai Sándor irta, a nagy franczia forrada
lomról a lapunk előbbi évfolyamaiban megjelent 
czikksorozat írója. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése már

czius végével lejár, fölkérjük az előfizetés mielőbbi 
megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás 
álljon be. 

A «Vasárnapi Újság» eredeti elbeszéléseket 
és életképeket, részben illusztrálva, közöl Jókai 
Mórtól, Mikszá th Kálmántól, Baksay Sán
dortól, Gyarmathy Zsigánétól , B. Büttner 
Linától, Petelei Is tvántól , Sz ivos Bélától , 
Szomaházi Istvántól , Gonda Dezsőtő l , Ka-
cziány Gézától, Kazár Emiltől, Tors Kálmán
tól, stb. — A külföldiek közül leginkább az angol, 
franczia, orosz szépirodalom jelesebb elbeszélői 
műveit mutatja be. 

A • Vasárnapi Újság*, mint családi lap, kiterjesz
kedik a női munkakörre és divatra is. 
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A 'Politikai Újdonságok*-hoz .Magyar G a z d a , 
czimti, kéthetenként megjelenő gazdasági éskertészeti 
lap van csatolva s ezen felül rendkívüli mellékletekkel 
is bővítve van a lapnak hetenként másfél s minden 
második héten két ivre terjedő tartalma. 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a « Világ
krónika* czímű képes heti közlöny, mely hetenkint 
egy íven, számos képpel illusztrálva jelen meg. 

A • Világkrónika* 1892. januárban sA bűn
bak* ezimü uj angol regénynek közlését kezdte 
meg, mely számos művészi kivitelű képpel van 
illusztrálva. — A «Világkrónikát* a «Vasárnapi 
Újság*, vagy «Politikai Újdonságok* előfizetői 
félévre 1 frt. egész évre 2 frt pótdíjért még 
folyvást megrendelhetik. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK. 
egész évre félévre negyedévre 

.. . . . frt 8.— frt 4.— frt 2 .— 
10. 5.— . 2 .50 

12.— . 6.— . 3 .— 

A Vasárnapi Újság 
A Világkrónikával együtt 

A Vasárnapi Ojság és 
Politikai Újdonságok 

A Világkrónikával együtt 
Csupán a Politikai Újdonságok 

A Világkrónikával együtt 
Az előfizetések a . V a s á r n a p i Ú j s á g , és .Pol i t ika i 

Újdonságok , kiadó-hivatalába, Budapest , Egye-
tem-utcza 4. küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 

1 4 . - . 7.— . 3.50 
5.— . 2.50 • 1.25 
7.— . 3.50 . 1.75 

ROTHSCHILD BETTINA BÁRÓNŐ 

ROTHSCHILD BETTINA BÁRÓNŐ. Nagy részvétlel fogad
ták közelebb Bécsben a világhírű Rothschild család 
egyik tagjának e lhunytát Nemcsak a természetes 
kíváncsiság, valódi rokonszenv is nyilatkozott a 
részvétben. Az elhunyt zsidó arisztokrata, Rothschild 
Albert báró neje, aránylag igen fiatal és szép asszony 
volt s e mellett rendkívül sokat tett a közjótékony
ság terén és halálát a rettegett rákbetegség okozta. 
Maga is a Rothschild családból származott, leánya 
volt a párisi Alfonz bárónak s unokája a londoni 
Lionel bárónak. így, midőn 1876-ban, 18 éves korá
ban, férjhez ment unokatestvéréhez, a bécsi Roth
schild Albert báróhoz, a hatalmas pénzdynastiának 
három előkelő ága egyesült ismét s az esemény oly 
nagy feltűnést okozott, hogy esküvőjüknél Mac-Ma-
hon marshal, a köztársaság akkori elnöke, volt az 
egyik tanú. A bárónő családi élete boldog volt s hat 
gyermek anyja lőn. De családi körén kivül nagy sze
repet játszott a társaságban is, ő volt az első zsidónő, 
ki a királyné udvarhölgye lehetett s jótékonyczélu 
szerepléseiben nem utolsó, hogy két ízben is fellé
pett nyilvánosan színpadra, hogy a szegényeken 
segíthessen. Alig másfél évig volt beteg, dúsgazdag 
családja megtett minden lehetőt, hogy megment
hesse, hasztalan, márczius 24-én meghalt. Jótékony
ságáért elismerésként Bécs városa lakosságának élénk 
részvéte kisérte kora sírjába. 

ZÁDOR GTTJLA, a nagyváradi kir. tábla elnöke, meg
halt e hó 3-ikán hajnalban, 57 éves korában. Lapunk 
múlt száma jegyezte föl nejének halálát, kinek hűlt 
tetemeit Zádor Budapestre kisérte, s a temetés után 
hazatérve, ő i s követte négy nap múlva a szerető 
nőt. Alig egy hét leforgása alatt most már mind
ketten együtt aluszszák az örökálmot a budapesti 
kerepesiuti temetőben. Betegen érkezett vissza 
Nagy-Váradra, hol váratlanul bekövetkezett halála a 
legnagyobb részvétet gerjesztette. Fia volt Zádor 
Györgynek, a hírneves szeptemvirnek s 1860-ban a 
magyar udvari kanczelláriánál kezdte nyilvános 
szolgalatát A magyar minisztérium kinevezésekor 
az igazságügyminiszteriumban elnökségi titkár lett, 
aztán fokozatosan emelkedett. Számos törvényjavas
lat előkészítésében és kidolgozásában vett tevékeny 
részt. Zádor a fővárosban a humanizmus terén is 
nagy érdemeket szerzett magának. í g y egyik alapí

tója volt a rahsegélyző-egyletnek, melynek több 
mint tiz óv óta volt az elnöke. Neki köszönhető első 
sorban a kőbányai fegyencz-menedékhely létrejötte 
és hasonló egyletek alapítása a vidéken. Az új királyi 
táblák szervezésekor Zádort a nagyvári kir. tábla 
elnökévé nevezték ki s itt is meg tudta nyerni mind
azok rokonszenvét és tiszteletét, kik vele érintkez
tek. (Arczképét a V. U. 1891. évi 11. számában kö
zöltük.) 

Ozv. VÁSÁRHELYI ALBERTNÉ, szül. Brüneck Judit, 
meghalt e hó 5-ikén, 85 éves korában, Budapesten. 
A szabadságharczban tette maradandóvá emlékét, 
mint az üldözöttek védelmezője. Előkelő aradmegyei 
családból származván, összeköttetéseinél fogva min
den módot fel tudott használni, hogy az aradi vár 
foglyainak könnyebbülést, vigaszt nyújtson. Gr. Te
leki Sándor neki köszönheti menekülését Aradról. 
Közbejárt a katonai törvényszékeknél a foglyok 
érdekében. Az aradi várban sokszor megfordult, s 
az ott levők családjaival közvetítette az üzenet-vál
tást. Damjanich tábornok 1849. o k t 5-ikén Vásár-
helyinéhez irta utolsó levelét, melyben hitvesét 
gondviselésébe ajánlja. .Az ég áldása kisérje önt jó 
nagyságos asszonyom — irja a tábornok — élte 
pályáján, s fogadja tolom köszönetemet s nagyrabe
csülésemet mindazért, mit nekem s az én szegény 
szerencsétlen Emiliámnak tett volt. Az én sorsom 
borzasztó — de reméllem, azt mint férfiú fogom el
viselni. Mindnyájuknak egy utolsó isten hozzád!* 
A derék nő még a 30-as években elvesztette férjét. 
Egyik leánya Bohus Zsigmond főrendiházi tag neje, 
a másik Takátsy Sándoré. Vásárhelyiné tizenöt év 
óta Budapesten élt, s a benső barátság mind végig 
megmaradt közte és Damjanich özvegye közt. Holt
testét Lökösházára, Bohus Zsigmond birtokára vitték 
s ott temették el a családi sírboltban. 

Elhunytak még a közelebbi napok alatt: TIPOLD 
ÖZSÉB KAROLT, zircz-cziszterczi rendi pap, herczeg-
falvi lelkész, az alsó székesfehérvári esperesi kerület 
infirmariusa, 52-ik évében, Herczegfalván. — ZA-
THUBECZKV KAROLT, gyéresi ref. lelkész, általánosan 
becsült derék pap, élete 52. évében. — TEPER LAJOS, 
Borsod-megye tiszti főügyésze, 48-ik évében, Miskol-
czon. — Okányi SZLÁVI SÁNDOR, újvidéki törvény
széki bíró, 40 éves korában. — SZERDAHELTI ANTAL, 
surányi-patyi uradalmi tisztviselő, Vasmegye tör
vényhatósági bizottsági tagja, 1848—49-iki honvéd
huszár, 62 éves. — Dr. STRASSER VILMOS, a magyar 
orvosi kar egyik legöregebb tagja, 90 éves, Győrött. 
— Apsai MIHÁLTI GÁBOR, kir. aljárásbiró, 44-ik évé
ben Szarvaszón. — VOJNITS TIVADAR, földbirtokos és 
szabadkai városi bizottsági tag, Szabadkán, 68-ik 
évében. — MÁBKÜS ÁGOSTON, nyűg. bányatanácsos, 
74 éves, Nagy-Bocskón. — VÁRHALMT JÓZSEF, az 
Adria biztosító társaság volt felügyelője, 62 éves, 
Segesvárott — INCZE JÓZSEF, a nyíregyházai ipar-és 
kereskedelmi bank vezérigazgatója. — Dr. ERÖSKÖVY 
JÁNOS, orvos, 74 éves, Szegeden. — PALUOTAT SÁN
DOR, élete 70-ik évében, Hugyajon. — KLÁR JÓZSEF, 
vidéki színházi karmester, Klárné Angyal Ilka asz-
szonynak, a népszínház tagjának férje, Petrozsény-
ban. — NTIBY LAJOS, cs. és kir. tartalékos huszár-
hadnagy, joghallgató, 21 éves, Nagyváradon. — 
NBUBÁTH IONÁOZ, a Neuráth és fiai nagykereskedő 
czóg főnöke, 67 éves, Budapesten. — SÜLLAT ISTVÁN, 
bupácsi alesperes-plébános, ki mint egyházi író is 
sikerrel működött, élete 51-dik évében. — BERÉNYI 
FERENCZ. a bolgár fejedelem egykori nevelője, Buda
pesten. Ravatalára a bolgár fejedelem is küldött ko
szorút. 

SZENTIVÁNTI ARPÁDNE, szül. Sebe Klementina, 
országgyűlési képviselő neje, Gömörmegye társas 
köreinek tisztelt hölgye, Felfaluban, 50 éves korá
ban. — Kiss LÁSZLÓNK, szül. Trux Mária, szilágy-
csehi főszolgabíró neje, 45-ik évében. — WALTHIEB 
REZSŐN*, szül. Kecskés Izabella, Eleken, 26 éves, — 
H E T S MÁTTÁSNÉ, szül. Kovács Erzsébet, Győrött, 
élete ÖS-ik évében. — ZSIGA JÁNOSNÉ, szül. Götz 
Mariska, kir. járásbirósági tisztviselő neje. Csongrá
don, 25 éves. — SZABÓ ISTVÁNNÉ, szül. Kalicz Klára, 
ref. lelkész neje, 50 éves, Kis-Győrött. 

Szerkesztői mondanivalók. 
A pusztán. Ugy látszik, Petőfi leiró költeményeinek 

hatása alatt született de az előkép halvány visszfényé
nek sem lehet mondani. A tisztán leiró költemények
nek csak akkor van jogosultságuk, hogy ha erős han
gulatot, a léleknek a természet képei által előidézett 
mély megindulását tolmácsolják; de ezt viszont csak 
a képnek plastikus festése, s megkapó színezése adja 
meg, a mi a szóban forgó költeményből nagyon is 
hiányzik. De nemcsak a költői igazság ellen vét a 
szerző, hanem a természeti igazság ellen i s ; azt 
mondja, hogy a búzavetés árnya nem ad menedéket 
a dalos madárnak, melyet most (t. i. télen) villámse
besen űz a vércse. A legtöbb dalos madár — vándor
madár s a buzavetések dalosai, a fürj és pacsirta szin
tén azok. 

Mostoha sors. Krisztus halála. Krisztus feltáma
dása stb. Az elsőt így kezdi: 

• Azt szeretném tudni az újságíróktól, 
Hogy mi lett a sok versből és tárczából ? 
Versemet talán elnyelte a papírkosár? 

Ügy van, a papírkosár fenekén feküsznek eltemetve, 
a feltámadás reménye nélkül. 

Sírlátogatás. Lamartine csöndes eszmélkedő költe
ményeivel rokon hangulat vonul át rajta, de a külalak 
és a kifejezések még sok kívánnivalót hagynak. Az is 
előnyére válnék a versnek, ha a költő meghalt test
véréhez való viszonyát néhány egyéni vonással világí
taná meg. 

Évek múlva. Csinos. 
A kis Gyula virága. Koldus gyermek. Láttalak hát 

újra. Szerelemnek csillagos. Az elsőre mi is csak azt 
mondhatjuk, hogy: mehr Licht, mert a versben oly 
tarkán vannak vegyítve a vonások, hogy teljességgel 
nem tudunk képet alkotni a kis Gyuláról. A második 
elég ügyes, de kissé sophistikus íze van. A harma
dikon lehetne leginkább javítani, de mostani alakjában 
nagyon nehézkes, sőt itt-ott erőltetett, homályos is. Az 
utolsó kerekded kis dal. 

SAKKJÁTÉK. 
1713. számú feladvány. Kohtz és Kockelkorn-tól. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

A z 1 7 0 8 . s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e , 
Gálitzky G.-től. 

Világot. Sötét. 
Megfejtés. 

Világos. Bitét 
1. Vg4—g5 . . . Ka3—b4 : (a) 1. . . . . . . . a7-a6 (b) 
2. Vg5-e7+ . . . Kb4—a5 2. Kg7-g8 a6—a5: 
3. Ve7-c7 !___ t. sz. 
4. V v. F mat. 

3. Vg5-g7 _ t. sz. 
i. V v. F v. H mat. 

Világol. b. Sülit. 
. . . a7—a5 

Ka3—b2: 
. . . t. sz. 

1. Fe5—báf 
8. Vg5-e5 + ___ 
*. Fe6— ni \. 

Ve5—c.'l mat. 
Helyesen fej tet ték meg : BudapeHen : K. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Unti-Tarnóczon: Németh Péter. — 

Kectkeméten: Balogh Iliimen. — Nagy-Kőrösön: Kovácp 
László. — A petti mkk-hir. 

KÉPTALÁNY. 

A * Vasárnapi Újság* 13-ik számában közölt kép-
ta lány megfejtése: Korona volt fején életében, Kincse 
most is halomban áll, Haj de oly kevés mindez, Bol
dog sohasem lehet — Korona Pál. 

Heti naptár, április hó. 
Xap j KalliolUcus a protestáns Görőg-Orost Izraelita 

10 T. B Palaana B Ezekiel 
UH. Leopp. ea. Leó 
12K. Gyula p.hv. Gynla 
13S. IHermenegildvt.Hennenegild 
14C. Nagycsütörtök Tibor 
15 P. Nagypéntek lagjpéstrk 
16 S. Nagyszombat Lambert 

B.M.álUtú 

a i i M j t e . . . 13 
30KlimákJán.l4Elsösz. 
31 Hipácz | IS f u u k 

Hpr. Egy.M. HTus.t* 
2Titns 17 
% Magrpéittk 18 

i * József II Sak. 
i Holdtölte 12-én 7 éra 42 pk. regg. 

Felelős szerkesztő: H a g y M i k l ó s . 
iL. Egyetem-tér 6. szám.) 

E g é s z s e l y e m m i n t á z o t t F o u l a r d o k a t mé
terenkét 8 5 kr.-tól egész 4 frt 6 5 kr.-ig (mintegy 
450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes öltö
nyökre, vagy egész végekben is száUit házhoz szál
lítva, postabér- és vámmentesen H e n n e b e r g G. 
(cs. kir. udv. szállító) s e l y e m g y á r a Z ü r i e h b e n t 
Minták postafordulóval küldetnek. Svájczba czimzet. 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. (6) 
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Latzkovits A. 
4717 Császári ós királyi s/ab. üig-gyáros, 

IV., Yáczi íitcza 22. BUDAPEST, (leuett szálloda). 

Magyarország legnagyobb raktára 
fért fehérnemfiek, ayakkendők, kestyűk, 
EMbkenddk,^ Ing-gombok, harisnyák, *«>-
lyoni-, gyapja ét pamal alsöruháxatl ostk-
krk, utazási iiifí.'U. sapkák, plaldék 6fl ko<\si-

takarokbaa stu., tvitiiuő ólért árakon. 

*m WALLA JÓZSEF 
cxementáirurgyára 

építési anyagok raktára 
Budapest, VII. ker., Rottenbiller-utc/a 13. sz. 

V á l l a l k o z i k : : 
G B A N I T T E B A Z Z O , 
B E T O N I R O Z Á S O E , 
C S A T O R N Á Z Á S O K , 
S Z Ö K Ő K U T A K , 
C Z E M E N T - L A P O K É S 
M O Z A I K L A P O E E A L I 

K Ö Y E Z É 8 E K 
e l k é s z í t é s é r e s t b . « » 

1 í JI U i :• i-i t a r t : 
K E R A M I T L A P O K , 
K E L H E I M I L A P O K , 
M E T T L A C H I L A P O K , 
T i D 11« A C O T T A - A R U K , 
K Ó F E D É L P É P , 
T Ű Z Á L L Ó T É G L Á K , 
K É M É N Y R A K V A -
N Y O K B Ó L Ml». 

Gyári raktára a 
garlenaui Port
iandi cement és 
vízhatlan mész

gyárnak. 

STEINZEU&RÖHREN 
Gyári raktára a 
gartenaui Port
iandi cement és 
vízhatlan mész-

gyárnak. 

21/*. forint Ébresztő óra. 
H a t á r o z o t t s i k e r ! ! no 

Elalvás ki van zárva! 
ttW Anker-saerkaaettal minden állásban Járók. 
Ara frt 2.25, naptárral frt 3.06. ÍJjel vi lágító ntatatolap 
70 krral több; ugyanaz » naptár ébresztő, éjjel világító mn-
tatólappal. asztali esengetyüvel fölszerelve frt *.75.1.-rendű 
minős- frt 5.75 gazdagon aranyozott és vésett niekelfedélleL 
W*W Újdonság! Négyszögletes szekrtoyalaku, majdnem 
28 cm. magas ébresztő óra. ütómüvel, egész éa félórát jelez. 
Ara 9 frt, ütö nélkül 5 frt, kakakoa óra ütővel, egész éa fél 
órát jelezve, művészileg faragott szekrényben 7 frt, gazdag 

faragással 9 frt Kaknk- és pitypalaty-ntő és ismétlő mű Ufft írt, gazdag faragással 20 frt 
Erosknssnálati 

to ir ó n tömör njezöst 
fedéllel _ . . . — 

. f edé l l e l 
ébren-

tővel _ " . . _.. 9 —frt 
EUÖrendtt . . . . . . 11 —frt 
Fal i áim egéss éa félórás 

fitfi szerkezettel ébresztő
vel és 7 hüvely átmérőjű 
porezeUán mutatólappal 3 Vi frt 

Valódi koral l - va<7 aáromaoros ( r a n a t 
i • • dtaoroa • 

Valódi kora l l - vagy graaat-tnoaek gömbölyű vagy ovii alakban 
Nagyobb . . . . . . . . . . . _ 

Va lód i graaat - vacy k o n l l . f n l k e r a l ó vasry faleaavar 

MA6YABHQN ELSŐ. LEGNAqYOBB CS UG10B0 HlfWEVO ŐRAOZLETE. 

v: ••> • --• •* ' :• -:: • v - • ' - < ; • : • • • . . • - - - . v - . • l l a p m a r o n 

a%zQ T* ' > " 
ÓRÁK.ÉKSZEREK 10-évijótállással i 

RÉSZLETFIZETÉSRE sl 

Kcpes árjegyzék bérmentve. Javlt4»oV pontosan esikQrnltelne> 

Egy egész ttvocgyári rak
tárnak megvétele folytán 
azon helyzetben vagyok, 
boftj egy teljes lagfinom. 
köaaörttlóatt ás lagnjabb 
k iá l l í t á sa ttvaBsservlst 

mesés olcsó áron szállítsuk 
éa pedig áll: 

13 ilrb vizespoliár, S 
13 « borospohár, •* 
<•> « liqueurpohár, 
1 • vizesttveg, 
1 • borosüveg, 
1 • liipiourilveg, 
8 • koi i ip i ' i tcséaga, 
1 < kompóttál, 
1 « csemegetál, 

összesen 41 darabból. Meg 
nem felelő tárgyak vissza
vétetnek és a pénz vissza-
kttldetik. Ládáért és cso
magolásért 60 kr. számít
tatik. Csak ntánvét mellett 
szállít BÖHM ttvecgyárl 
raktára Budapest , VI., 
Csaacery-ntoaa 4 8 . •*. 

T1EGEDEI 
I C TISZTA ALKÁLIM S SWAWl-VIZ | 

legjobb asztali és arfifó ital 
I ^ L kipróbált Kyósrysser kohbnós, torokbeteg-

avznfJ ^ B .ének, gyomor- ós hólyaghnrntnal. 

Főraktár: Budapesten, Lipót-körút 21/a, 

Korunk fö nyavalyája az idegesség 
6s v / ó r t e l e n s ó | t , melyből szAmtalan más kór származik. 

Ez ellen pedig leKbiztosabban hat a 4719 

VASAS CHINABOR 
1 u r . f / í frt 20 kr., fi VV#Q franeo küldve fi frt. 

Ezen bor a saját magam által termelt ménesi Sherryvel van 
készítve és minden hasonnevű készítmények között a legtöbb 

chinaalját és vasat tartalmazza. 

Hozsnyay Mátyás i7.ót'TSDorrtoria,»t Aradon. 
Ugyanott kapható: Serail-aroakenooa saeplo e l len . 1 tégely 
70 kr. postán franeo küldve 1 forint 5 kr. repsinbor ro.ru  
•mosató* e l l en . 1 üveg 1 frt 20 kr. 5 üveg franoo küldve 6 frt. 

Az arcz szépségét 
l egb iz to sabban megszerz i é s fen tartja 

Leichner 
zsír pora 

Leichner hermelin-pora 
E híres arezporok a legmagasabb női körökben » a legelső művésznők által 
előszeretettel alkalmaztatnak; a bőrt éles vagy poros levegő ellen megvédik, 
s fiatalos, Timié kinézést adnak neki. Csak zárt szelenczékben a gyárban: 
B e r l i n , S c h u t z e n s s t t - a s s s B e 3 1 és minden illatszer-kereskedésben. 

• # ~ Ó v a k o d j u n k a s u t á n i a t o k t ó l . ~9% 

LEICHXER I*, »ffiZS?Zti&. 
4 6 1 4 

•**• f*- • * » - • * * • * • «a a*. «a, •**•*»• ^ . .ea, ffr ,|fB Sjl|L iflfc | J | | t g 

•Franklin-Társalat* kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
kereskedésben kapható: 

AZ ÉV TIZENKÉT HÓNAPJA. 
4 MEZEI É S KEBTGAZDÁSZATI TEENDŐK HAVI 

EMLÉKEZTETŐJE. 

EMIL M E R , Wien. 
M i n d e n 2 é v i j ó t á l l á s m e l l e t t . — 

Kiváló tekintettel hazánk éghajlati viszonyaira. 
&ts\ 

Dr. FARKJAS MIHÁLY. 
Á r a fUzve OO k r . 
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SZÁVOSZT ALPHONS 
Budapest, Arany Janos-utcza 11. sz. a. 

Legjobb gazdasági és kerti magvak. 

1691 

^lllllliilllliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli: 

| St. RADEGUND ( 
| hidegvíz-gyógyintézet Steierországban. 1 

2 órányira Graz vasúti állomástól. 
S liyönyörü fekvés a hegységek között, terjedelmes fenyő- § 
= ültetvények közepett. Enyhe, zsongitó éghajlat. Kitűnő = 
5 ivóvíz. Gyógytorna és massage. Kényelmes ellátás 23 gyógy- § 
= házban és villában. Mérsékelt árak. = 

I Grógyidény április hó 1-étól november közepéig, j 
= Bészleteset a gyógymódról, javalatokról, egyéb viszonyok- = 
= ról és árakról a prospectusban, melyet kívánatra (ingyen) 2 

küldenek meg. 
§ Dr. Rupricb Gusztáv, Dr. Novy Gusztáv, | 

segédorvos. 4717 az intézet vezető-orvosa. 5 
n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n 

' Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve. ~&H 
' Harmonikáról, mechanikai hangszerekről, zon

goráról külön-külön képes árjegyzék kérendő. TW1 
OUT Javítások pontosan eszközöltetnek.~V9 

Részletfizetés 
mellett a legcoulansabb kiszolgálással ajánl alanti legjobb 
hírben álló áruház helyben lakó feleknek mindennemű 

női és férfi ruháka t «M 
kéBzen vagy rendeletre saját műhelyében mérték szerint 
készíttetve, továbbá m i n d e n n e m ű s z ö v e t e k , s z ő n y e 
g e k , f ü g g ö n y ö k , á g y - é s a s z t a l t e r i t ő k , v á s z n a k , 
c h i f f o n o k és más hasonnemü czikkeket a legdúsabb vá
lasztékban. E bevásárlási mód különösen ajánlható, mert 
rendszeres beosztás mellett kényelmessé teszi ez iránybani 

szükségletek födözését. 

Deutsch Sándor Király-uteza 26. szám. Telefon 94. 

50 év óta sikerrel használtatik! 
Szeplőket és máj fo l toka t , valamint 
a z ö s s z e s 

bő r t i s z t á t a l anságoka t 
eltávolít biztosan az 

Eszéli Sjitzer Kenőcs 
és az 

eszéti Salyator szappan 
VÉDJEGY. t707 Valódi minőségben esak a 

DIENES J. C.-féle 
gyógyszertárban 

E s z é k e n , f e l s ő v á r o s . 
1 tégely Spitzer kenőcs 35 kr. 
I üveg „ mosdóvii 40 kr. 
1 darab Bakator szappan 50 kr. 
1 doboz Lyoni rizspor 3 színben 50 kr. és 1 frt 

MT Figye lmez te tés . Csak akkor valódi, ha fenti 
törvényileg beiktatott védjegygyei el van látva 
és kéretik a t. ez. közönség csakis Dienes-féle 
eszéki k e n ő t és s zappan t kérni és elfogadni. 

F ő r a k t á r B u d a p e s t e n : 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F ú r n á l 
K i r á l y - u t e z a 1 2 . 

Legjobb és Leghirnevesobb 
Pipere Hölgypor 

^ '^rt ^ % J \J KilÓBltgm Rlispor 
^ K M>\ , 1 1 ^ ^ BISSUTTAL VEGIITVE 

\ | V * C H . FAY, ILLATSZERÉSZ, 
^ PARIS — 9 r n . de la Pai*, 9 — PARIS. 

A l e g j o b b n a k b i z o n y u l t f o g s z e r e k . 

< « í * if? y Á
e . \ e Alveolar-fogcseppek. 

Ara egy palaezknak 5 0 kr. 

ALVE0LAR-SZÁJVÍZ. 
Ara egy palaezknak 4 0 kr. 

Alveolar-fogpászta. Ara egy szeleuczónek 7 0 kr. 

l-Vraktárhelyiséj; Magyarország számára 

Budapest, TÖRÖK JÓZSEF gyógysz.-nél, király-utcza 13 

tysúz, köszvény, t agszagga tás , fejfájás, 
cs ipőfájdalom, há t fá jda lom stb. ellen leg
jobb bedörzsölés a Richter-féle 

Horgony-Pain-Expeller. 
Több min t 20 év óta a legtöbb családban is
meretes min t fájdalom-enyhitő szer ós majd
nem minden gyógyszertárban kapha tó 40 kr. 
és 70 kr.-ért. Minthogy utánzások léteznek, 

ennélfogva mindig ha tározot tan 
„Horgony-P(dn-JExpeller" k é r e n d ő . 

t m m • • • I 

/ KWIZDA FER. JÁNOS, 
f osztr. csász. és kir. és román kir. udv. szállító, kerü
leti gyógyszerész Korneuburgban, B é c s m e l l e t t . /, 

Évek hosszú során át jónak bizonyult, ^^~ «-
fájdalom csillapító házi szer, a ^ ^ ^ w í f A ' ^ ' 

köszvény-, csuz- és ^ - ^ ^ ^ t ^ V ^ 
Idegbajoknál ^^T-« f«»»»» . - - ' 

Kéretik a védjegyre 
ügyeim s határozottan 

KWIZDA-féle köszvény-folya-
dékot kérn i . — Kapható valamennyi gyógy

szertárban. — Főraktárhelyiség Magyarország részére: 
T Ö K Ö K J Ó Z S E F gyógyszerészné l B u d a -

pes ten , k i rá ly-u tcza 1 2 . sz.  

H a z á n k 
leg t i sz tább, leg

olcsóbb és leg jobb szén-
savdus, égvényes savanyuvize, 

Yéghles-Szala tnán , Zólyoiam. mindig 
friss töltésben kapható a budapesti főraktárban: 

Erzsébet-körűt 56. szám alatt, 
t o v á b b á f t t szerüzle tekben és v e n d é g l ő k b e n ! 

Telefon összeköttetés. Számos raktár a vidéken. 

0r. Lengíel Fr.-féle 

nyirfabalzsam. 
Kir. szab. Svédhonra. **•> 

Már magában véve azon növényi nedv, 
a mely a nyírfából kifolyik, ha annak 
törzsét megfúrjuk, emberemlékezet óta 
mint a legkitűnőbb szépítő szer volt is-

. méretes, ha azonban ezen nedv a fel
találó utasításai szerint, balzsammá alakittatik át, csak akkor 
nyer úgyszólván csodálatos hatást. Ha e s t e megkenjük v e l e 
az arezot v a g y m á s bőrrészeket, akkor másnap csak
n e m észre véne t é t l e n pikkelyek válnak l e a bőrről, a 
m e l y ezál ta l fehérré és gyöngéddé válik. Ezen balzsam 
kisimítja az arezon a ránezokat és hí mlÖ helyeket, ifjú arezszint, 
a bőrnek fehérséget, gyöngédséget és üdeséget kölcsönöz; a leg
rövidebb idő alatt eltávolítja a szeplőt, májfoltot, anyajegyeket, 
orrverességet, borátkát s a bőr minden más egyéb tisztátalansá-
güt. Ára egy korsónak, használati utasítással együtt, 1 frt 50 kr. 

Dr. Lengiel orvosi BENZOE-SZAPPANA 
a legalkalmasabb bőrápoló szappan, mely a bőrt gyengéddé s 
finommá teszi s hivatva van a nyirbalzs*m hatását előmozdítani. 

Ára 60 kr. Kapható minden jobb gyógyszertárban. 

Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszert. Budapest. 
király-utcza 12. - Aradon: Ring S. gyógyszerésznél. 

Valódiság 
Mtünö és hathatós voltuknál fogva már 40 év óta 
a legjobb hírnévnek örvendő különlegességeink 

Dr. Suin de Boutemard 

zamatos fog-szappana 
a fogak és foghus épentartására és tisztítására a legjobb és 
legbiztosabb szer ; l / i és Vi csomagokban 70 ós 35 krjával. 

Dr. Borchardt 

illatos novény-szappaDa 
igen ajánlható az annyira kellemetlen szeplő, pörse-
nés , p a t t a n á s , s más egyéb bőrtisztátalanságok, az ér
des, száraz és sárga bőr ellen, egyszersmind a legki tű
n ő b b p ipere -szappan . Eredeti csomagokban bepe

csételve 42 kr. 
D r . H a r t u n g növényha j kenőcse , legjobbnak elis

mert bajerősitő s hajkihullást gátló hajkenőcs, tége
lyekben 85 krjával. 

D r . H a r t u n g k i n a h é j - olaja , a hajat erősítő olaj, 
mely annak puhaságot s fényt kölcsönöz. 85 krjával. 

D r . L indes t a n á r növényi r u d a c s h a j kenőcse , 
eredeti darabokban 50 krjával. 

Ba lzsamos ola jbogyó-szappan 35 kros csomagban. 
D r . B é r i n g u i e r z ama tos korona-szesze , az Eau de 

Cologne quintessentiája, eredeti üvegekben 1 forint 
25 kr, és 75 kr. 

D r . B é r i n g u i e r fűgyökér- l ia jola ja , üvegje 1 frt. 
L e d é r t e s tvé rek balzsamos földi dióolaj -szap-

p a n a , egy drb 25 kr., 4 darabos csomag 80 kr. 
PST Valamennyi föntebb elősorolt szab. czikk valódi 

minőségben a következő magyarországi raktárak
ban kapható : 

Budapesten: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertára, 
ki rá ly -u tcza 12 . szám a la t t . 

T o v á b b á : K o c h m e i s t e r 
N á n d o r és T h a l l m a y e r é s 
Alsó-Kubin. Tyroler Jtizs. 
Arad, Ring gyógyszeres?, Éles I 

Ármin. 
Ar.-Maróth, Bittó K. gyógysz. 
Bártfa, Toperczer Alb. gy. 
Ba las sa Gyarmat, Cservények 

György., Kanitz ö. gy. 
Besztercze , Kelp Fer., Flei-

scher testvérek. 
Békés - Csaba, Varságh Béla. 
Bonyhád, Straicher B. 
Brassó , Roth Victor, Jekelius N. 

Miller Gy. gy. 
Czeg-led, Bohus I. gy. 
Csernovicz, Sehnirch Ignácz, 

Goiichowsky J. gy. Schmiedt 
és Fontin. 

Debreozen. Csanak J. Dr. Rot-
schnek v. Emii, gy. Geréby F. [ 

Deés , Brugovitz és Rehák. 
Dobs ina , Balázsy S. 
Elfér, Köllner Lőriacz gyógysz. 
Eperjes, Oszvald D. 
Eszék, Dienes J. C, Dávid Gy., I 

Gobetzkv József gysz. 
F iume, Pavacic testv. gyógyf üsz. 
Fog-aras. Gleim R. gyógysz. 
Földvár, Nádhera Pál fia. 
Hajdn-Böszörmény, Lányi M. 

gjógysz. 
Hód - Mező -Vásárhely , Kiss 

Gyula gyógysz. 
Kaposvár, Lajpczig Gyula. 
Kassa, Eschwig Flodoardo Ede, 

Quirsfeld K., Strauss D., Hegay 
G. A., Wandraschek Kár. gysz. 

Késmárk, Genersich K. gy. 
Kezdi-Vásárhely, Fejér L. fiai. 
Kolozsvár, Széky M. gysz., 

Kováts P. és fiai. 
Komárom, Fekete Gyula, Kovács 

gysz. Gruber L. 
Kormöczbánya, Ritter L. 1. 
Leng-yeltóti, Harsányi L. 
Léva, Bnleman gy. Schubert Pál. 
Liptó-Szt-Mikl'ós, Balló L. gy. 
Lőcse, Klein Sándor. 
IiUgros, Vértes Lajos gysz. 
Makó, Poor A. gy. Laurenszky 

István, gysz. 
Marczali , Isztl Nándor. 
Maros-TJjvár, Érsek. Újvári S. 
M.-Vásárhely Kaupp és Eckwert 
Medgyes , Breckner Károly. 
Miskolc i , Dr. Szabó Gy., Rácz 

Jenő, Ujházy Kálmán gy., Weid-
lich Pál. 

Mohács, Szendrey Jenó gysz. 
Munkács, Traxler Fr. gysz. 
Hasry-Bánya, Haracsek József 

és fia. 

F r i g y e s u t ó d a i , N e r n d a 
S e i t z gyógyfüszereseknél . 
Nagry-Becskerek, Weiss Ármin 
l íagy-Enyed , Kovács Józs. gy. 
Nagy-Kanizsa, Rosenfeld Adolf 
Nagy-Károly. Ujházy István. 
Hag-y-Kikinda, Neuhold K. gy. 
Nagy-Mihály, Lieblich Márkus. 
Kag-y-Röcze, Nándrásy Gusztáv 
Nagy-Szeben, id. Misselbacher 

J. B., Morscher W. F. gysz. 
Nagy-Várad, Janky Antal. 
Nyíregyháza, Korányi J., Le

déi er J., Szopkó A. gy. 
Nyi tra , Kovács J., Tombor 

Kornél gysz. 
Oravitza, dr. Schopper Gy. gysz. 
Oszlány, Fialla József gyógysz. 
Pápa, Bermüller Alajos. 
P é c s , Alt és Böhm, Zách K., 

Obetko K. 
Pécze l , Lumniczer Károly gysz. 
Pozsony. Dr. Adler Rudolf, Erdy 

István, Soltz Rezsó gysz. 
Putnok, Fekete Nándor gysz. 
Rozsnyó, Feyman László. 
Sátoralja-TJj'hely, Zlinszky J. 
S e g e s v á r , Misselbacher J. B., 

Teutsch J. B. 
Selmeczbánya, Dimák J. E., 

Sztankay F., Margótsy J. gysz. 
S ik lós , Nendtvich D. gysz. 
Soprony, Graner Jenó gysz. 
Szamos-üjvár , Placsintár V. 

gysz. 
Szatmar, Böszörményi és Rezu-

tsek, Bossin J. gysz. 
Szász - R é g e n , Wermescher 

Emil gysz. 
Szászsebes , Reinhardt J. K. gy. 
Szász-Város , Vlád Miklós gy. 
Szeged, Barcsay Károly, Bo

kor A. gy. Dr. Hibay Gy. gysz. 
Szt.-Kereszt, Petter K. gysz. 
Szepes- Szombat, Gréb J. gysz. 
Szepes-Váralja, Steller Nánd. 
Székes-Fehérvár , Say Rezsó, 
Temesvár , Klausmann és Albert 

Emmer F., Jahner C. M. gysz. 
Torda. Dr. Gajzágó R. Velits S. 

gysz. és fia. 
Trencsén, Groag Zsigmond. 
Újvidék, StefanovitsL., Koda D. 
Ungvár , Krausz Adolf. 
Valpó, Deszathy Sándor gysz. 
Várasd, Riedl Ferencz gysz. 
Vác i , Urszinyi A. gysz. 
Veszprém, Horváth Pál gysz. 
Zágráb, Mittelbach <Salvator< 

gyógyszertára, Hrzic A. gy. 
Zenta, Heissler Ferencz gysz. 
Zombor, Gallé Emil, Falcione G. 
Zólyom. Stech Lajos gysz. 

valamint Magyarország legtöbb nagyobb gyógyszertárában, 
illatszer- és gyógyfüszerkereskedésében. 

ÓVÁSI Hamis í tványoktó l , neveze
tesen a dr. Su in de Boutemard-fé le 
fogpaszta és a dr. Borchardt-fé le 
i l l a t o s növényszappan gyakran elő
forduló hamis í tványa i tó l mindenkit 

óvunk. 4535 

Számta l an hamis í tó és hamis i t á sok e lá rus í tó i 
s ú j t a t t a k m á r edd ig is Bécsben és P r á g á b a n 

törvényi leg , é r zékeny pénzb i r ságga l . 

R a y i n o n d é s társ. , 
es. kir. szabadalom tulajdonosok Berlinben. 

Franklin-Társulat nvomda..* i"Rn<la.nAsat "iá- * • » . . A ' _ 

16. SZÁM. 1892. BUDAPEST, Á P R I L I S 17. XXXIX. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt f fél évre _ 6 * 

t t 1 ecéfiz évre H írt 
Csupán a VASÁRNAPI UJSAG , , , . Z 

1 félévre _ 4 « 

1 egész évre 5* 1 Külföldi előfizetésekhez a post&ilag 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK "?., 0 _ r t ' u . . ,_,.. . * \ _™ r 1 félévre __ 2 . o O meghatározott viteldíj is csatolandó. 

H Ú S V É T I KÉPEK. 

A
FELTÁMADÁS hite csaknem minden nép hagyo

mányában megvan, feltalálható az a nép-
L mesékben s a költők regéiben egyaránt. 

Nem is csoda. A halál rejtélyes ténye borzalom
mal tölti el az embereket s a remény szívesen 
fogadja a költői vigaszt, hogy a halál az álom 
testvére, s minden szenvedésért kárpótlást igér 
abban a jövőben, mely a feltámadás után ígér
kezik. De talán sehol sem alkotja a vallásnak 
oly lényeges részét a feltámadás hite, min t a 
kereszténységben, mely hívőinek buzgalmát és 
lelkesedését a túlvilághoz kapcsolja. 

Krisztus feltámadása, a mint azt a szent 
könyvek elbeszélik, nemcsak a vallásalapító 
egyéni életének csodás mozzanata, de ennek a 
vallásos világnézetnek is fö ereje. A vallásos köl
tészet és művészet kiváló előszeretettel is fog
lalkozott mindig Krisztus feltámadásával, a ke
reszténység történetének minden korszakában. 

A modern költészet és művészet sem szűnik 
meg újra és újra visszatérni a föltámadás nagy 
eszméjéhez, melyben a keresztény vallás isten
emberi megalapítójának megdicsőülése mellett 
az eszmék diadalát is ünnepli. 

Az újabbkori vallásos festészet kitűnő képvi
selője, a franczia Boaguereau, — kinek ecsetét 
Madonnái oly népszerűvé tették, — egyik fest
ményéhez szintén Krisztus feltámadásából me
rítette tárgyát, poétikusan, és mély érzéssel. 
Nem magát a feltámadás jelenetét festette le, 
hanem azt az ünnepélyes, megható pillanatot, 
mikor a szent asszonyok, a fájdalmas anya és 
társnői, húsvét kora reggelén elmennek a sír
hoz, hogy ott imádkozzanak, s egyszerre fényes
ség támad a sírboltban és angyal adja tudtokra, 
hogy az Úr feltámadott. 

A halált követő megvigasztalódás, a túléletbe 
vetett megnyugvás és hi t eszméjét hirdeti 
a franczia művész festménye, kinek ecsetét 
mindig valódi vallásos lelkesedés vezeti, s jóval 
magasabb polezra helyezi őt, mint korank leg
több egyházi festőjét, kik a bibliai történet vagy 
legenda adatait csak alkalmul használják, hogy 
régi sablon szerint, vagy pedig realisztikus avagy 
épen naturalisztikus művészettel még egy-egy 
szent tárgyú képet fessenek. A mai fejlett ízlést 
és finomult érzést a vallásos ábrázolásban is az 
eszme, költészet és teljes művészet hatja meg. 

A vallásos hangulatnak kifejezője másik ké
pünk is, a «Kyrie eleisom, Hall Bemard fest- A S Z E N T A S S Z O N Y O K K R I S Z T U S S Í R J Á N Á L . — EOUGCEREAU FESTMÉNYE. 


