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Ü N N E P I HÉT.
fényes álomként tűnik föl
előttünk az ezredévi ünnepélyek első
hete, a melyen Budapest igazi fő- és szék
városa volt a monarkhiának, mert valójában
itt székelt a király és udvara, s itt fogadta vendégekül az idegen uralkodók képviselőit, a kül
földi államok követeit. Az egész művelt világ,
szeme rajtunk csüngött e napokon, a mi termé
szetes és érthető, mert egy ezredéves állam
alapítás ünnepe az egész földgömbön is vajmi

E

ZEREGYÉJSZAKAI

43. ÉVFOLYAM.

Cstapán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK / " ? ? * e T K > * " _
( félévre — 2 . S O

ritka dolog. S még érdekesebb és megkapóbb
olyan nemzetnél, mint a magyar, mely évszá
zadokon át a nyugati czivilizáczió védő bás
tyája volt, s valóságos isten csodája, hogy el
nem merült kétségbeesett küzdelmei közepette.
Magyarország ezeréves fennállása diadal
ünnepe a magyar nemzet kitartásának, erkölcsi
erejének és egyúttal a nyugati kultúrának.
Ezért ünnepelt velünk őszintén a külföld a
«nagy» héten, a mikor az ország szíve,, Buda
pest, oly csodálatosan fölpezsdült, a mikor
eleven, tarka utczai élete megközelítette á

Külföldi előfizetésekhez a postailag
megbatározott viteldíj is csatolandó.

szajnaparti fővárosét, a mikor a régi magyar
dicsőség emlékei rezegtették meg minden ma
gyar ember szivét. Az ősi dicsőség megújho
dása, a nemzeti önérzet fölfrissülése édes
örömet keltett mindnyájunkban, a kik e kor
szakos eseményeknek tanúi valánk.
Feledhetetlen és örökre nevezetes jelenete
marad a magyar történetnek, mikor a király
0 felsége Erzsébet királyné jobbján, környezve
családja tagjaitól, megjelent a királyi sátorban,
melyet egész emberáradat vett körül. A sátor
közelében állottak a külföld képviselői katonai
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Allj be bátran Árpád népe
Munkás népek versenyébe I
A dicsőség, a szabadság
Soha földed cl ne hagyják!
Magyar legyen a legelső mindenütt.
Ott is, a hol a műveltség napja süt!
Jó barát szeressen, ellenség csodáljon,
Hired égig szálljon!
Édes nyelvünk, szivbe hangzó,
Csendülj most, mint a harangszó
A ki magyar, ünnepeljen,
Szépen szóljon, dalra keljen!
Magyar ajkról hadd röpüljön égre ma
Kárpátoktól Adriáig szent ima:
Hogy enép, mely győzött száz s ezer vei
Mindörökre éljen 1
Népek őre, népek atyja,
Áldva nézz le a magyarra J
Ezer év a tanúságunk,
Hogy helyünkön jól megálltunk!
Ez a szent föld a mienk s az is marad,
Mig lesz bennünk ész, erő és akarat!
Mig az égen csillag, a mezőn virág lesz.
Mig világ világ lesz!
Ábrányi Emil.

Lord Albort amatenr pillanatnyi fényképei
A KIRÁLY A HADÜGYI KIÁLLÍTÁSBAN.

vagy diplomata egyenruhákban, az ország zász
lós urai, miniszterei, főméltóságai és főurai káp
rázatos díszmagyarban, a főpapok és a tábor
nokok ünnepi díszben s mögöttük emelvényeken
pompás tavaszi öltözékekben a hölgyek serege
és a lelkes ünneplő sokaság. Olyan színgazdag,
tarka, tündéri kép, a minőt nem lehet látni
sehol, csak a magyar nemzet ünnepén.
S milyen megindító jelenet volt, a mikor ha
rangok zúgása és ágyúk dörgése közt elhang
zott a király ajkáról a szó, hogy örömmel
nyitom meg a kiállítást.
A borongós, felhős égből egyszerre kisütött a
nap, s a tengernép lelkes éljenriadallal üdvö
zölte a királyt és az új ezredév születését.
Ezt a magasztos jelenetet, melynek hatása
Bzinte mámorító volt mindenekre, tünteti fel
egyik mai rajzunk. A királyi sátor bibor kárpitja
alatt középen áll a király s mellette a gyászru
hás királyné. 0 felsége jobb oldalán látszanak
József főherczeg, Rajner főherczeg, Koburg Fü
löp herczeg, Lajos Viktor főherczeg, Ferdinánd
toskánai nagyherczeg és Lobkovitz herczeg had
testparancsnok, a király mellett balra gyászban
a királyné, mögöttük Ferencz Salvator főher•czeg, a királyi pártól balra a főherczegnők az
előtérben Koburg Lujza kir. herczegnő, s kissé
távolabb Stefánia főherczegnő. A sátor előtt
vannak a középen Bánffy Dezső báró miniszter
elnök, tőle jobbra Dániel Ernő kereskedelmi
miniszter, Szögyény-Marich László berlini oszt
rák-magyar nagykövet, Badeni gróf osztrák
miniszterek)"';, Schlauch Lőrincz nagyváradi
bíboros püspök, Schmidt József kiállítási igaz
gató, balra Nyáry Jenő báró, Szc'chenyi Béla
gróf, Vörös László államtitkár, Batthyány Lajos
gróf fiumei kormányzó, Fejérváry Géza báró
honvédelmi miniszter, Szilágyi Dezső a képvi
selőház elnöke, Szász Károly ref. püspök és
Andrássy Géza gróf, továbbá a főrendek és kép
viselők egész tömege.
A megnyitás napján a király megjelent a
magyar kir. opera díszelőadásán, melyen ott
voltak mindazok, a kik az ezredévi ünnepélyek
fényét megjelenésükkel emelték. A mesés fény
ben úszó operaház nézőtere elragadó látványt
nyújtott. Az urak díszmagyarjai és különféle
egyenruhái versenyt ragyogtak a hölgyeknek
estélyi öltözékeivel és kincseket érő családi
ékszereivel.
A legszebb képet nyújtotta a királyi páholy,
a hol ott ült ő felsége a király Stefánia fő
herczegnő özvegy trónörökösnével, Gizella és
Mária Jozefa főherczegnőkkel, s Ottó és Lajos
Viktor- főherczegekkel, valamint a fényes udvari
kísérettel, mint az képünkön is látható.
Az ezredévi ünnepélyeknek egyik legsziveseb- \
ben látott vendége volt közöttünk Stefánia fő
herczegnő, az özvegy trónörökösné, a ki ma is
olyan bájos és elragadó jelenség, mint a milyen

FŐHERCZEGNÖK KÖRSÉTÁJA A KIÁLLÍTÁSBAN.

volt akkor, a midőn áldott emlékű férjével bol
dog mézes heteit töltötte nálunk.
A főherczegasszony, a k i most a szegények és
szerencsétlenek gyámolításában leli örömét, az
ezredévi ünnepélyek alatt meglátogatta a Fe
hér-Kereszt-Egyesület lelenczházát, melynek a
főherczegnő alapítása óta védnöke. Ez a jóté
kony egyesület, mely a társadalom legelhagyatottabb nyomorultjainak, az elzüllött leányok
nak és gyermekeiknek nyújt menedék-helyet,
évről-évre mind több szerencsétlen teremtés
szemeiből törüli ki a könyet és mind több
apátlan gyermeket ment meg a társadalomnak.
Az egyesület mozsár-utezai házában minta
szerű otthona van a lebetegedőknek és a dajkálásra szoruló kisdedeknek, a kiket különben
az egyesület falusi telepein ápolnak. Stefánia
főherczegnő látogatása alkalmával összegyűl
tek az egyesületnek összes ápoltjai s rendkívül
megindító volt látni, mikor a szegény asszonyok
a jószívű főherczegnő körül sereglettek s össze
visszacsókolták a kezét, hol a ruhája szegélyét.
Az idillikus jelenet sok nézőnek könyet fakasz
tott a szemében. Mint Szent Erzsébet, olyaténképen tűnt föl előttünk a főherczegasszony
nemes alakja a boldog anyák és gyermekek
között.
A fenséges asszony fogadására megjelentek
az emberbaráti intézmény jóltevői és elöljárói
is, a kik közül képünkön Stefánia főherczegnővel egy sorban állanak ifj. gr. Széchenyi
Imréné szül. Andrássy grófnő, Dániel Ernőné,
Hegedűs Sándorné, Hugonnay Béláné grófnő,
Tabódy József cs. és kir. kamarás s Szentiványi dr. Mészáros Károly, a nagyszerű ala
pítványairól ismert emberbarát. Egy pár falusi
asszony is van a csoportban, a mint gyerme
kének mutatja az aranyszívű fejedelmi asszonyt.
Az ezredévi ünnepélyek során a magyar
képzőművészetre emlékezetes esemény marad a
városligeti új műcsarnok felavatása a király ál
tal. 0 felsége a főherczegek kíséretében láto
gatta meg a magyar művészet új hajlékát, hol
Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter fo
gadta a királyt, a ki harmadfél órát gyönyör
ködött a magyar művészek alkotásaiban.
Egyik képünk a szobrászati művek csarnoká
ban tünteti elénk a királyt, a kinek Wlassics
miniszter és Zala György mutatja be a szobor
műveket. A királylyal szemközt foglal helyet a
jobbára szép hölgyekből álló néző sereg.
Másik képünk azt ábrázolja, a mint a király
a művészház oszlopos előcsarnokából lemegy.
Nyomában lépdel Wlassics miniszter és vala
mivel távolabb Telepy Károly műtárnok. A mű
csarnok előtt összesereglett közönség lelkesen
éljenzi a királyt, a ki gyalog sétált az Andrássyút végére, hogy megnézze Munkácsy Mihálynak
«Ecce homo» festményét, melyről elragadtatás
sal nyilatkozott.

A király több ízben meglátogatta a kiállítást,
mely ő felségét nagyon érdekelte. Alig tudott
megválni a kiállítástól, melyben, ha kiment,
egy huzamban három-négy órát töltött, fárad
hatatlanul járva a pavillonokat, lépcsőket és
emeleteket.
Alig voltak képesek követni kísérői, a kik
közt, mint képeinken látható, ott voltak a mi
niszterek, Bánffy báró, Lukács, Wlassics és
Erdélyi, vagy, mikor a hadügyi kiállításba ment,
Bánffy báró miniszterelnök Zsoldos Ferencz al
tábornagy a hadügyminisztérium osztályfőnöke
és Gromon Dezső államtitkár. Az állatkiállí
tásban pedig kíséretében voltak József és József
Ágost főherczegek s Darányi Ignácz kereske
delmi miniszter.
Egyik képen meg vannak örökítve a főherczeg
nők elegáns, karcsú alakjai. Középen áll közöt
tük Mária Jozefa főherczegnő.
Egy másik képen az osztrák képviselők kül
döttsége van. Élükön lépdel Chlumetzky, aa
osztrák képviselőház elnöke Széli Kálmánnal.
Egy-egy fejezetét alkotják ezek a röpke képek
annak a történelemnek, annak az ünnepi hét
nek, melyre, a kik láttuk és átéltük, hazafias
örömmel és büszkeséggel fogunk gondolni min
j)r- Kovács Dénes,
denha.

E Z E R ÉV.
(Felolvasta szerző a Petőfi-társaság május 10-iki ünne
pélyes ülésén.)
Népek őre, népek atyja,
Áldva nézz le a magyarra !
Ezer év a tanúságunk,
Hogy helyünkön jól megálltunk!
Ez a szent föld a mienk s az is marad,
Mig lesz bennünk ész, erő és akarat!
Mig az égen csillag, a mezőn virág lesz,
Mig világ világ lesz !
Nemcsak kardunk volt hatalmas,
Hős csatákban diadalmas!
Arra is volt szivünk, lelkünk,
Hogy nagyságot érdemeljünk!
A ki bántott,, megbüntette férfikar,
De hóhérrá sohasem vált a magyar!
A kit leigáztunk, még azt is szerettük,
S testvérünkké tettük!
Ezer éves küzdelemben
Vergődtél a sorssal szemben!
Most megállhatsz egy időre,
Nagy ünneplő pihenőre!
Higyj hazádban, mint Istenben a hivő,
Hidd, magyar nép, hogy még szebb lesz a jövőJ
Virulóbb a nemzet ezer éves fája,
Büszke koronája!

RÓZSAFÁIM É B R E D J E T E K !
Elvonult a hótakaró,
Zsendül már a pázsit, —
Eendre járom s bontogatom
Kertem rózsafáit.
Tél hirére betakartam
Puha földdel, galylyal, —•
Havas téltől, zúzos széltől
Óvtam gonddal, bajjal . . .
— Rózsafáim, ébredjetek!
Madár szól már rügyös galyon,
Lepke, méhe szálldos,
Kankalin nyit, ibolya nyit,
Kökörcsin sem álmos, —
A gólyahír kitárt szirma
Ott sárgul a réten —
S nem sokára gólya, daru
Húznak át a légen . . .
— Rózsafáim, ébredjetek!
Fecskemadár, fecskemadár,
Szállj sebesen, várunk!
Hozd magaddal, valósulva,
Hozd betelve álmunk!
Azt az álmot, a mi tavaszt
Hozna a szivünkbe . . .
Úgy-e fáim, kicsi fáim,
Bárcsak teljesülne?! . . .
— Bózsafáim, ébredjetek!
Ám az álmot mégis hagyjuk! . . .
Ha távoznám innét!
Álmaimban, vágyaimban
Hátha visszasírnék ? . . .
Ti hozzátok, kicsi fáim,
Meg ahhoz a sirhoz . . .
Meg-megsajdul a hegedt seb:
Bár az idő írt hoz! . . .
— Rózsafáim, ébredjetek I
. . . Ébredjetek, kicsi fáim,
Virágotok nyiíjék:
Kis leányom kis kezébe
Kis bimbótok illjék!
Feleségem szög hajába,
Meg arra a sirra, —
Virágotok, kicsi fáim,
Oh bárcsak már nyilna! . . .
— Rózsafáim, megéltetek:
Pacsirta zeng,... ébredjetek!
Bursics Ernő.

KIRÁNDULÁS A MI ŐSHAZÁNK FELÉ.
Irta Abonyi Lajos.
I.
Az 1876-ik évben olvastam a lapokban, hogy
a művelt világ tudós őstörténészei és anthropologusai Budapesten fogják tartani ez évi
kongresszusukat. Tudomásul vettem, de Óbora
uram, egy egyszerű tószegi parasztember, a ki
nemcsak nem földbirtokos, még csak nem is
földmives, csupán egyszerű szegény napszámos:
valódi nagy érdekeltséget ébresztett bennem az
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ügy iránt, melylyel azelőtt nem sokat törődtem,
s megelégedtem belőle annyival, a mennyit
róla könyvekben, lapokban olvastam.
Óbora uram sajátságos, különös apróságokat
mutatott nekem; melyeket egy halom meredélyes oldalainak az omlásaiban talált, mikor a
Tisza áradása onnan visszatért a nagy folyam
medrébe. Furcsa kis tárgyak voltak azok.
Csinos alakú agyagedénykék, szép, fényes csi
szolású csontdarabok kerek lyukakkal, mintha
csak egy ügyes esztergályos kezéből kerültek
volna ki; sötét-fekete, majd világos-zöld kő
darabok baltaalakban oly simára csiszolva,
mint a mai legfinomabb márvány, vagy ala
bástrom csecse-becse. Az edénykék pedig sa
játságos, különös dudorokkal, czifrázatokkal
voltak ékítve. Oly szép, csinos apróságok vol
tak azok egy elhagyatott, figyelemre sem mél
tatott halom aljában, mely a falutól, minden
emberi lakástól távol volt, hogy még az egy
szerű parasztembert, Óbora uramat is nagy
gondságba ejtette a dolog s ránezokba szedett
homlokkal kérdezte tőlem: Vájjon mik lehettek
ezek?
Megígértem neki, hogy kimegyek vele a ha
lomhoz, a hol ezeket a tárgyakat találta. Mig
társaim, egy mérnök és egy orvos, a terjedelmes
rétben, melynek szólén a halom feküdt, a
Koszkor Jóska csónakán a legpompásabb vízi
vadászat élvei után láttak: én Óbora urammal
egész szenvedélylyel hozzá fogtam a halom
aljában levő omladványokban a kapargáláshoz. Csak úgy kézzel s a sótabot vasas végé
vel turkáltunk, és minden lépten-nyomon talál
tunk valamit. . . Mindig különösebb dolgok ke
rültek elő : egyik olyan, mint a balta, másik,
mint a kalapács; egyik olyan, mint az ár;
másik, mint a véső; harmadik, mint egy nagy
tű; egy állatborda olyan, mint a kétkézvonó;
másik mint egy kés. Mindenik valamely kézi
eszközt mutatott be, annyira ügyesen, pontosan,
idomítva, hogy még maga Óbora uram is elta
lálta 8 majdnem ő mutatta be őket nekem:
«Nini uram, ez meg kanál!»
Fölemelkedtem, hogy folytonos hajlongásaimból megpihenjek. Megálltam és megbámultam
azt a halmot. Kétszáz öles hosszaságával s hat
van öles szélességben úgy feküdt előttem, mint
egy ketté vágott, domború tetejű kecskeméti
nagy kenyér, melyből a felém eső leszelt darab
hiányzik. Ezt az oldalt meredekre lemosta a
víz, az idő, de egyszersmind kitárta egész bel
sejét, a különböző szinű gyúrmát, a melyből
alkotva van: a fekete agyagot a fenéken, a
sárga agyagot a halom tövén, feljebb a porhanyt, az állati részek hulladékát, az égett
búza- és köles-szemeket, az égett földet és
ismét konyha-hulladékot, szenet, majd megint
égett földet, mind-mind egy lábnyi, két lábnyi
rétegekben egymás fölött, végig vonulva az
egész halom belső alkatában eresen, mint a
márványoknál, s tömör rétegekben, mint a kő
szén a tárnákban.
Föltűnt a halom alakjában még más is.
Széles mélyedés vette körűi az egész halom
alját, mint egy óriás gyűrű. Tehát terjedelmes
árok övezte valaha ezt a hat-hét holdnyi terü
letet, melynek még nemcsak a halom felé, ha
nem a külső oldalra hányt partjai is látszanak.
Óbora uram ezzel törte meg a csöndet
mellettem:
— Biz uram, ki tudja, mi minden lehet ebben
a halomban. Mint kong a belseje! Valóságos
barlangok vannak az aljában. Lehet azokban
még arany i s !
És előhúzott a mándli-zsebéből egy gondosan
rongyba csavargatott kis bronz lándzsácskát,
melyet — a nemes patinát ledörzsölve róla —

oly fényesen kitisztított, akár csak a kardját
huszár korában. Eddig titkosan rejtegette még
előttem is, de most már nagyon megnövekedett
irányomban a bizodalma s megemberelt vele,
sőt még a szemembe is kacsintott.
— Tekintetes uram, jó lenne ezt a dolgot
valami okos emberrel közleni, a kinek módja
is lenne hozzá.
Bizony nagyon okos dolog jutott ennek az
egyszerű embernek az eszébe; ásatni kellene ezt
a halmot, de nem az ^rany kedvéért, hanem
tudományos kutatások végett.
A jeles régészt, a tudóst, a szeretetreméltó
papot, Rómer Flórist már régen ismertem.
Régi jó barátja, egy még beretválkozó, régi
kálvinista pap nagybátyám révén ismerkedtem
meg vele, midőn jogász koromban, — jobban
bízva bennem, mint a postában — tőlem küldte
hozzá régi leleteit.
Becsomagoltam tehát tószegi tárgyaimat egy
szivar ládikába, levél kíséretében elküldtem neki
Pestre. Másnap, reggel sürgönyt kapok. Rövidet,
de velőset: «Estére megyek».
— Hát oly fontos dolgok ezek ? — kérdem
tőle megérkezésekor.
Egy a menyegzője előestéjén levő ifjú vő
legény sem felelhetett volna nagyobb tűzzel,
a minthogy a jó öreg főtisztelendő én nekem
felelt, a mint össze-vissza ölelt.
— Jaj, édes kedves öcsém, nem tudtam tőlök
aludni az éjjel.
S mikor másnap a part alatt együtt kaparász
tunk, a mit mi eddig figyelemre sem méltattunk:
rendre, sorban felkapdosta a gyöngyös csillámfövenynyel bevont, vagy félig megkövesedett
lópatákat, melyek a porondon, az iszapban, a
rétegekben mindenfelé bőven hevertek.
— Lássa,... lássa . . . szólt azután; — lenni
kell itt a közelben valahol egy négyszögletű,
mintegy nyolez négyszögöl nagyságú, termés
kővel kirakott területnek.
— Hát annak miről valónak kellett lenni ?
— Miről valónak ? Hát arról valónak, a hol
ezeket a lovakat táltosok áldozták.
Harkányi Frigyes szívessége lehetővé tette,
hogy szorgalmasan, nagy terjedelemben ásat
hassunk. Azután megtaláltuk, a mit kerestünk.
A Laposhalomtól oldalt, a Kuczorgó-csárda hal
mán, a földben 140 centiméter mélységben egy
6—8 négyszögöl plateaut terméskövekből rakva,
melynek a kövei teljesen hasonlók azokhoz, a
milyeneket most is ásnak a törteli Kűvágóban.
Azután találtunk nagy üregeket, sűrű, nagy, rőt
hajfonatokkal, feldomborodott csodás kopo
nyákkal.
Rétegről rétegre mentünk; a v' ] «g nagy tudó
sait, régészeit, anthropologusait, Virchovot, Pigorinit, Messorfot, kik napokra szerencséltettek
bennünket látogatásukkal, elragadta halmunk
dús tartalma s összehasonlításokat vonhattak
közte, a meklenburgi «Burgwall-ók» meg az
erniliai «Terra marék* között.
A tetőtől a halom aljáig, a legalsó talapzatig,
nyolez méter magas volt a lemetszés, mely az
egész halom belsejének alkotásáról, s tartal
máról beszélő képet mutatott rétegeiben s réte
gei minőségében. Ennek a láttára Pigorini öszszecsapta a kezét s felkiáltott:
— Egy nagy könyv van itt eletünk kitárva,
melyben a földnek az ősember ke ,étől egymásra
halmozott rétegei, mint megannj i emlékkel beírott levelek feküsznek egymás fc'ött. Ha ezek
ről megtanultunk olvasni, mint megtanultak a
rúnákról, az ékirásokról, az assyr betűkről és
egyptomi hyeroglyphákról: e rétegekből meg
fogjuk ismerni az emberiség ős múlt át is. Nem
a királyok, nem a nemzetek véres ha zainak a
története van itt lerakva, hanem a
^ény, a
/
/
/
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csupasz emberi nem törekvő kinlódásainak, nél
külözésekkel teljes szenvedéseinek, ismeretlen
idejének, ős bölcső-korszakának története! Az
eszmélés kezdetétől, a troglodytáktól kezdve
minden, de minden a czölöpépítésekig, a kőkor
szak, a csiszolt kövek, a csonteszközöktől egész
a bronzig egymás tetejében, egész a történe
lemig . . .
Mi magyarok boldogan mosolyogtunk, s volt,
a ki közöttünk lelkesedve fölkiáltott:
— Egész a várkunokig, az avarokig!
Pigorini talán némi nemzeti önérzet büszke
ségének nyilatkozását sejtette, szinte jóságos
mosolylyal felelt: — Elfogadható, hogy az
avarok idejében a hazai általános véleményt
megtartva, a Laposhalom és Kuezorgó halma
azoknak egy-egy oly erődítvénye lett, melyet
sánczczal, gyűrűvel körülvéve, Gyűrűshalom,
Győr névvel neveznek.
— Lehetséges, — felelt a másik tudós. — Az
emberek, a fajok, a nemzetek egymás fölé épít
keznek. Schliemann is talált Ilium alatt őstelepet.
Én és a tószegi plébános, Dolenszky, kik
Eómernek buzgó és hű tanítványai voltunk,
véleményt mertünk koczkáztatni a nagy tudósok
ellenében.
— Ha már megengedték az avarokat, miért
ne engednék meg a mi táltosainkat is ? A di
csőséget, hogy mi ezen őslakóktól származ
hatunk.
— Igen, igen, volt a felelet. Csakhogy mind
ez nem lehet a dolgok egyenes folytatása; még
az avarok sem. Különben is ez már nem a mi
dolgunk; ez a történelemé.
Szomorúan nagyot nyeltünk: Mert hejh!
mi magyarok mindenütt, minden alkalommal
legjobban szeretjük a saját történelmünket, a
mi ős eredetünket kutatni, firtatni... Oly édes,
boldogító tudat volna: áthatolni azon a nagy
homályon, ismeretlen évszázadok ködén!
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voltunk, csak faj voltunk, később nemzetek:
hunok, kazárok, avarok, besenyők, míg végre
magyarokul alakúltunk nemzetté ?
Úgy van. Itt laktunk mindig. Itt voltunk ős
emberek, itt váltunk fajokká. Csak hébe-hóba,
egy-egy időközben, három-négyszáz esztendő
közben kódorogtunk vissza-víssza Ázsiába, meg
vissza, a merre az Emese álma, a szent bagyo-

20. SZÁM. 1896.

43. ÉVFOLYAM.
20.

kony nj'akávaL. öblös szájacskájával, borító sü
vegével ; körös és pontokkal vegyített czifrázat
az oldalán, s négyágú lábtámasztók az alján,
melyeken oly remekül, oly pontosan meg tudott
állni, hogy a mai kortesé sem különben.
Félrevágtuk a kalapot és arczunk ragyogott.
Ez már aztán igazi magyar nemzeti házi
eszköz! Egy őskulacs agyagból, teljesen ha-
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kulacsot, a melyből a táltosoknak még az őseik
ittak, — ha nem bort is, de semmi esetre sem
vizet, hanem legalább is kumiszt.
Ott az a sok lópata is . . . Megették a lovat s
megitták a tejét szeszes italnak készítve.
No, most beszéljenek már a tudósok!
Egy véletlen azonban majdnem egyszerre le
rántott bennünket magas egünkből; de azután

legkisebb tárgyunkat, melyet a halom alján le
raktunk, szakértelemmel szólt a dologhoz, s ő
magyarázott a tiszt uraknak.
Az én jó papom végre nagy dicsekedéssel, de
még nagyobb óvatossággal előmutatta a dicső
séggel koszorúzott kulacsot.
— De ilyent csak nem méltóztatott még
látni ?

— Méltóztatik azt tudni egész bizonyosan ?
— Igenis, tudom; mert én vittem oda azt a
kulacsot.
S rögtön, minden fölkérés nélkül elkezdte az
eset elbeszélését.
— A krimi hadjáratkor, az ón ezredemet is
Moldva-Oláhországba rendelték a Pruth mellé.
Egyszer Huss város táján katonáimmal árkot
ásattam egy ott levő halmon keresztül s ettől
fogva lettem régészszé. Ugyanis a káplár délben
előjön 8 hoz egy csomó ilyen apró agyag-edényt,
szakasztott ilyeneket, milyenek itt a lábunknál
hevernek. Máskép talán rajok sem hederítettem
volna, ha nincs nekem Bécsben egy orvosnö
vendék jóbarátom, ki azóta nagy tudós lett, ki
engem akkor azzal bocsátott el Bécsből: «ha
valami régiséget találsz utadban, ne feledkezzél
el rólam*. Nem is feledtem el, szorgalmasan
összeszedtem minden nap, a mit találtunk.
Most már engem is érdekelni kezdett a dolog.
Megírtam neki s könyveket kértem tőle, melyek
erről szólnak. Volt időm rá bőven. Tanulmá
nyozni kezdtem a dolgot, sok gyönyörűséget ta
láltam benne. S hálából két nagy ládával vit
tem neki, mikor téli állomásra Bécsbe vissza
tértünk. Ott volt azok között egy ilyen kulacs is,
az igaz, nem ekkora, és törött is volt, de telje
sen ilyen.
A pap arcza az előadás alatt azonban folyvást
jobban kiderült.
— Éljen! így még jobb, még biztosabb, még
alaposabb. Hiszen mi ott is megfordultunk, ott
is laktunk, ott is hazánk volt.
Az a kulacs pedig most is ott van a Nemzeti
Múzeumban, épen olyan agyag-gyúrmából, mint
a többi, ugyanolyan kedetleges iparú készítmény,
két-háromezer esztendős edények, égetve szabad
tűzön. Semmi köze sincs hozzá a korongnak.
Teljesen ép, szép példány; ugyanazon rétegben
találtatva, a melyben a többiek.
(Folytatása következik.)

Azt mondták ezek a tudós urak, hogy a
troglodytáktól az avarokig, a táltos magyarjáig
emberfajok, nemzetek váltakoztak, küzdöttek,
kergetőztek, versengtek ezen a földön, s űzték
ide-oda egymást a népvándorlás idejében; el
elmentek, meg visszatért a melyik erősebb
volt, s egyik építkezett.a másik romjain, mint a
hogy Ázsiában, Afrikában most is népfajok,
nemzetek, száz-száz mérföldre vándorolnak el,
tiogy évek multán ismét visszavándorolva, vál
toztassák lakásukat. Miért ne lehetnénk mi az
első őslakók utódai, kik visszavándoroltak
Ázsiába a legelő, az élelem fogyásával, vagy
ellenséges törzsek által elűzetve, és azután
visszajőve ismét mint hunok, majd ismét vissza
űzetve keletre s újból előkerülve, mint kazárok,
avarok, ós ismét elűzetve ós ismét visszajőve,
mint magyarok ?
Mindig ez az út, ez az egyedüli út; mintha
egy természeti ösztön s a mellé a szív érzésé
ben maradt hagyomány vezetne vissza ben
nünket a bölcsőhöz, a régi földhöz, a régi ha
zához.
Nem akarnának-e most is sokan visszaűzni
bennünket Ázsiába ?
De nem megyünk ám! A mi őshazánk ez, a
szent hagyomány emlékében, álmaiban meg
tartott ősha^tnk, hova mindig visszasovárogl
tunk.
Megálljatok csak, majd megmutatja ezt nek
tek az anthr-jpologiai, praehistoriai tudomány,
csak egyszey tudjunk a könyvében olvasni!
Aztán eg,észén megérlelődött bennünk annak a
gondolata (: miért ne lehetne ez a föld a mi ős
hazánk é'pen úgy, mint a hogy Ázsia, az Etel
köze leb t ? Miért ne lehetne azon időből, mikor
még cemberek voltunk, még csak néptörzs
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mány, vagy a Zichyek üldözött szarvasa ve
zetett.
Csak már valami typikus magyar nemzeti
eszközt találnánk abban a két-három ezer éves
halomban! Ez lenne a mi bizonyságunk !
S az én jó papommal tovább folytattuk csön
dességben, parányi erőnkkel a kutatásokat, kapargálásokat.
Egyszer aztán csakugyan találtunk ilyesmit.
Semmi egyéb nem volt az, mint egy kulacs. Egy
valóságos, legszebb formájú lapos, három itczés
kulacs, a maga kerek, domború termetével, vó-

sonló a maihoz! Meg volt találva a kulacsok
ősanyja!
A mai korban egyetlen nemzetnek sincs a mi
mostani kulacsunkhoz hasonló edénye. Nincs
kulacsa másnak, csak nekünk. Következés
képen a mint a mi kulacsunk ezen ősanyától
származhatik csupán, bátran elgondolhatjuk,
hogy mi is eredhetünk azon ősemberektől a
kik e kulacsot csinálták, mert mi is megtar
tottuk egész tiszteletben ezen hagyományos
alakot.
S egész gyönyörrel éldelve bámultuk az ős-

egészen csodálatosan, még jobban fölemelt s
még jobban megerősített hitünkben.
Lovasok vágtattak a part alá, a hol tur
káltunk. Katonatisztek voltak négyen-öten.
Br
r ezredes vezérlete alatt jöttek, a ki ké
sőbb Boszniában tette nevezetessé a nevét,
most —- úgy tudom — már altábornagy. Német
nevű, derék, jó magyar érzésű, művelt férfiú,
ki most is csak azért jött ide, azért hozta el
tisztjeit, mert hírét hallotta a mi ásatásainknak
s azt akarta megnézni s társainak bemutatni.
Figyelemmel, érdekeltséggel megnézte minden

Az ezredes barátságosan mosolygott.
— De igenis.
— Az lehetetlen; hiszen ilyen nincs több a
világon: hol tetszett azt láthatni ?
— Bécsben, — felelt az ezredes, — az Ambraser- gyűjteményben.
— Bécsben! — felelt szomorúan, lecsüggedt
fejjel a pap, — hiszen csak ott kell mindennek
lenni, a mi tőlünk kikerül.
Az ezredes ismét mosolygott.
— De az nem innen, nem is Magyarország
ból kei-ült.

A maga nemében egyetlen az a fényes ünnep
csoport, melyet a magyar nemzet honalapítása
ezredik évfordulója emlékére rendez.
Ha valami mérkőzhetnék ezzel a nagyszerű
ünnepléssel: a történelemben ismert nagy
béke-ünnepek közül legfeljebb az a terv lenne
hozzá fogható, melyet VIII. Bonifácz pápa kezde
ményezett a nyugati kereszténységnek egy általá
nos jubileumi ünnepen való egyesítésére, az
1300-adik évre. Ez a terv azonban soha sem
valósult meg, habár a pápaság irói kifejezték
azt a sejtelmöket, hogy a kereszténység ily nagy
szabású jubileumát igen valószínű, hogy már
az 1200-adik évben vagy előbb megülték, de
erre nézve nem maradtak fenn hiteles adatok.
Ellenben bizonyos az, hogy a kereszténység
nagy jubileumát nemcsak megtartotta később,
1350-ben VI. Kelemen, de sőt elrendelte, hogy
jövőre Bómában minden száz vagy ötven évben
hasonló ünnepet üljenek, a mit aztán VI. Orbán
30 évre, II. Pál pápa pedig 25 évre korlátolt.
Végre aztán a következő pápák semmi időhöz
nem kötötték magokat; derűre-borúra ünnepel
ték a jubileumi éveket s ezzel egészen minden
napivá törpítették VIH. Bonifácz pápa merész
gondolatát és annak megvalósítását.
De hogy még ily alakban s ily rövid idősza
kokban is mily nagy szabásúak voltak hajdan
ezek a római jubileumi ünnepélyek, mutatja az,
hogy az oda özönlő millió és millió ember a
lakások és élelmiszerek árát kétszeresre rúg
tatta fel, úgy hogy előkelő uraságok már öt év
vel korábban szokták kibérelni az alkalmasabb
házakat s lakásokat.
Olcsó kéjvonatokról, utazási kedvezményekről
persze ez időben még nem volt szó. De mi ért
volna fel azzal az előnynyel, melyet a pápák
biztosítottak az ünnepi zarándokoknak, hogy
t. i. ha útközben találnának meghalni, a menny
rögtön feltárul előttük, a nélkül, hogy a tisztító
tűz gyötrelmeit átkellene szenvedniük. Végre már
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beérték azzal is a pápák, ha a helyett, hogy sze
mélyesen Kómába utaznának, csak a pénzt kül
dik be magok helyett.
Száz és százezrek csókolták ilyenkor azt a
k opott érczkeresztet, mely a Szent Péter temp
lomának egy befalazott ajtaja felett volt kitűzve,
a mely elé a pápa nagy kísérettel vonult, hogy
aztán egy aranykalapácscsal áttörje a falat,
melynek széthulló törmelékeit az ájtatos ünnep
lők buzgón kapdosták el. Ilyenkor szokta a pápa
az eretnekeket is ünnepélyesen kiátkozni, mely
után jelképileg egy gyertyát kellett a földre dob
nia. 1695-ben az akkori pápa, elhibázva a moz
dulatot, véletlenül egy bibornok fejére dobta
a gyertyát, a mi nagy derültséget okozott, úgy
hogy a szent atya is alig tudta tartóztatni neve
tését. Mindezeken a czerimóniákon a tolongás
oly nagy volt, hogy 1450-ben, V. Miklós pápa
alatt a St.-Angeli hidon több százan tiportat
tak el.
A kereszténység nagy jubileumai azonban
mind kisebb arányokba zsugorodtak össze s mi
helyt a bigottság is rajok nyomta bélyegét, el
vesztették tiszta, magasztos méltóságukat. A
franczia forradalom első lázas napjai adtak igazi
példát arra, hogy miként kelljen valódi nemzeti
ünnepet ülni. A foederáczió ünnepe 1790 május
30-án és július 14-dikén a franczia egység csodá
latraméltó jelképezése volt. A régi uralom meg
dőlt, s az új franczia társadalom önként, foederácziók utján szervezkedett, hogy kifejezze meg
hódolását a dolgok új állapota előtt s hogy lát
hatóvá tegye a király és nemzet egybeforrását
az alkotmány létrehozásában.
Francziaország lakosságának egy jelentékeny
része jött össze, vagy képviseltette magát a
május 30-diki lyoni ünnepélyeken, 50 ezer kül
döttség, több mint félmillió ember képviseleté
ben. Egy 50 láb magas mesterséges szikla tö
vében csoportosultak, mely a Concordia temp
lomát jelképezte, tetején a szabadság óriási
szobra állt, a mint egyik kezében polgár
koszorút tartott, a másikkal pedig egy lánd
zsát emelt, hegyére tűzött frigiai sapkával.
A szobor lábánál oltár emelkedett, melynek
lépcsői a sziklába voltak vésve. Oda halmozták
össze a zászlók töméntelen számát s ünnepélyes
mise után ezerek ajkáról hangzott fel a polgár
eskü magasztos szózata. Azután fényes bál, dísz
ebéd és ragyogó tűzijáték fejezte be a ritka, lé
lekemelő szertartásokat.
Mindez azonban csak előkészület volt. Paris
ban kellett hasonló ünnepléseket rendezni, hogy
ott, az ország szivében gyújtsák fel a lelke
sedés lángját. Parisba kellett Francziaország
nemzetőrségét összpontosítani, hogy az összes
nép, az egész nemzeti véderő egyszerre tegyen
hódoló fogadalmat az alkotmányra, s egy nagy
szerű cselekmény ünnepélyességében tegyen ta
núságot a franczia nemzet nagyságáról, dicsősé
géről. A párisi községtanács örömmel tette ma
gáévá a szép tervet s egy küldöttséget választott
kebeléből a nemzetgyűléshez, hogy a hivatalos
programm megállapítása tárgyában érintkezésbe
tegye magát vele.
Mindenek előtt kiáltványt bocsátottak ki, mely
lelkes szavak után azzal az emlékeztetéssel
végződött, hogy július 14-én vívták ki e sza
badságot : ugyan e napon esküdjenek fel annak
megtartására is; ugyanazon napon, ugyanazon
órában hangozzék fel az ország minden részébői a lelkesedés rivalgása: «Éljen a nemzet, a
törvény, a király I»
Tisztelgő küldöttségekkel vett részt a nagy
nemzeti jubileumon a nemzetőrség, a ten
geri és szárazföldi hadsereg. Hat embert kül
dött minden kétszáz után a nemzetőrség,
hatot minden ezred után a gyalogság, s né
gyet minden lovasezred. Közköltségen állítot
ták ki s eresztették útnak őket. A kiket lehe
tett, hamarjában felöltöztették, a többiek egyen
ruha nélkül indultak meg. Általános volt az
öröm, a mámoros ünnepi hangulat; már az
út alatt is meghatóan nyilvánult a lakosság
vendégszeretete. Megállították, feltartották a
nagy nemzeti búcsú zarándokait s kézről-kézre
adták és vendégelték. A ki többet nem tehetett,
legalább egy korty italt nyújtott a tikkadt ván
doroknak.
Mindenki testvér, mindenki barát volt. Ősz
hajú altisztek, meggörnyedt alakok, a hadsereg
legöregebbjei, a hét éves háború tiszteletre
méltó rokkantjai fürgén lépdeltek a szabadság
Mekkája felé. Nyolczvan éves tengerészeket le
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hetett látni, kik egyfolytában 12 órát gyalo vonuló árnyéka a nap derűit dicsőségéhez
képest. Szertartás után a 14,000 foederalista
goltak.
Parisban ezalatt a leglázasabb előkészületek tiszteletére 25.000 terítékű bankett következett,
folytak a vidéki küldöttségek fogadására. Olyan melyet Paris városa rendezett. Következő napo
ünnepélyt akartak rendezni, a melyhez foghatót kon pedig folytatták az ünnepélyeket; a Bastille
nem látott többet a világ, s a milyet csak a régi helyén tánczoltak, s általános kivilágítás, kato
hellén kor hazafias felbuzdulása sugalmazhatott. nai szemle, tűzijáték, léghajó föleresztés és más
Tervek, röpiratok kerültek naponként ki a mulatságok fejezték be a programmot.
S mig Paris ekkép mulatott, a vidék is kivette
sajtó alól; a legtarkább indítványok váltakoztak
arra a czélra, hogy minél feledhetetlenebbé, a maga részét a nemzeti ünnepélyekből. A lakos
minél nagyszerűbbé segítsék tenni a nemzeti ság apraja-nagyja a nyílt mezőkön gyűlt össze,
úgy, hogy a falvakon áthaladók csak a kutyákat
öntudat nyilatkozatát.
Június 19-én a porosz származási! Klootz lelték otthon. Minden ember részt vett a fényes
Anacharzis is felszólalt a törvényhozó gyűlésen, napokból a százévestől a csecsemőkig. Nem volt
hogy engedjék meg az idegeneknek is a foede többé szegény és gazdag, koldus és előkelő:
ráczió ünnepében való részvételt. Számos belga, minden asztal közös volt. St.-Jean du Gardban
szavojai, stb. küldöttség is jelentette be tudniillik a katholikus és protestáns lelkész az oltár előtt
érkezését, köztük egy török is, s mindannyian ölelték át egymást, s egyik a másikának prédibüszkén kérték magoknak a franczia polgár káczióját hallgatta. Másutt két aggastyán: egy
jogot. A lakosság valósággal törte magát, hogy 93 éves nemes ós egy 94 éves földműves karol
ták át egymást az oltárnál. Sőt az általános
az érkezőket ingyen szállásolhassa el.
Összejövetel helyéül a Mars mezőt szemlélték mámor átcsapott az ország határán i s ; Ham
ki, melynek két oldalán két nagy lépcsőzetet burgban, Londonban is megülte a polgárság a
emeltek ötvenezer részvevő s háromszázezer testvériesség lélekemelő ünnepét.
néző számára. Tizenkétezer munkás keze dolgo
A béke magasztos ünnepe egygyé forrasztott
zott éjjel-nappal az ünnepély színhelyének elké minden szivet, abban a nemes idealismusban,
szítésén, s a párisi nép minden rétege, a legelő mely a forradalom első, vér nélküli napjainak el
kelőbbtől a legszegényebb munkásig a «Öa ira» nem múló dicsőségét alkotja.
—r.
hangjai mellett segédkezett nekik. Egy hét alatt
minden készen állott. A király ez ünnepélyek
napjára tűzte ki az újon megnyílt XVI. LajosAZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁS ÉRMEI.
híd felavatását is s a bevonuló foederalisták tisz
Az ezredévi kiállításnak háromféle kitüntető
telgésére ezt válaszolta: «Mondjátok meg pol
gártársaitoknak, hogy a király atyjok, testvérük, érme lesz. Ezek az érmek eljutnak majd az
barátjuk, hogy csak az ő boldogságuk teheti ország minden vidékére, a falusi gazda kunyhó
boldoggá, az ő dicsőségük nagygyá, szabad jában ép úgy fognak díszleni, mint a városi ipa
ros műhelyében vagy gyárában, s mindenütt
ságuk erőssé, s balsorsuk szerencsétlennél).
A nagy napon, július 14-én már reggel öt fenn fogják tartani hazánk nagy ünnepének
órakor 83 lobogó alatt sorakozott a belátha emlékét.
Eégi szokás, hogy a nevezetes események
tatlan néptömeg, a négy milliónyi polgár és a szá
mos katonai küldöttség. A szakadó eső s a gyötrő megörökítésére érmeket használnak. A görögök
éhség daczára tolongva hullámzott a tengernyi és rómaiak, az éremverés utolérhetetlen meste
ember a boulevardokon, a Kue St. Martin és rei, forgalmi pénzeiken tették ezt. A középkor
St. Honoré felé. Az ablakok mindenütt fel ban feledésbe ment e művészet, melyből csak a
nyíltak, s kenyeret, sódart nyújtottak gyöngéd renaissance támasztotta fel új életre. A külön
kezek az elcsigázott hadfiak felé, kik átkelve a emlékérmek hazája Olaszország. Alig hogy föl
Szajna hídján, díszes diadalív alatt értek a lép e művészet (1390), már is tökéleteset alkot,
Vittore Pisano érmei ma is mintaszerűek. Elő
Mars mezőre.
Ott, a beláthatatlan térség Jíözepén emelke állításuk módja eleinte az öntés volt: kemény
dett a haza oltára, hol az ünneplő küldöttségek fába vagy szappankőbe vésték az érmek rajzát,
egymás merrett helyezkedtek el, néhol bokáig azután elő és hátlapjukat összeillesztvén, homok
érő víztócsában, de azért semmivel sem törődve, kő mintába zárták és a formába bronzot, ritkán
vigan lejtették a ferendola-t. Majd sorban ér ezüstöt vagy aranyat öntöttek. Öntés után gon
keztek a nemzetgyűlés tagjai, élükön az agg dosan átjavították, cizellálták, úgy, hogy minden
bajnokok, s nyomukban a megszámlálhatatlan példány külön mutatván alkotójának keze nyo
mát, eredeti jelleggel és értékkel bír. A XVL
fiatalság.
E közben a királyi családnak szánt emelvé században más tekhnika jön divatba, a verés, és
nyen is helyet foglalt a király, királyné, az egész azóta majdnem kizárólagosan ez van használat
királyi család és a nagyköveti testület. Most dél- ban. A formákat aczélba vésik ós ezen aczélczeg fehér lován Lafayette a királyi páholy elé bélyeggel gépileg verik azután az érmeket.
rúgtatott, hogy átvegye királyi ura parancsát. Olaszországból Németországba származott át az
Közvetetlenül az oltár előtt kétszáz pap sorako éremverés művészete és ott két századon át kü
zott, vállukon háromszínű övvel; maga Talley- lönösen Nürnbergben és Augsburgban virágzott.
rand fényes segédlettel czelebrálta az ünnepi Az olasz metszők festők vagy szobrászok, a né
misét, utána megáldotta a lobogókat. Majd La metekötvösökvoltak. De azért az emlékérem rajza
fayette lépett táborkara élén az oltár elé s kitörő még itt is csak arczkép marad. A medaillonok a
üdvrivalgás közt esküdött hűséget a nemzetnek, XV. és XVI. században nagy divatban voltak: fe
a törvénynek és a királynak. A zászlók megha jedelmek kitüntetés- vagy ajándékképen ado
joltak, a kardok felvillantak e történeti jelenet mányozták alattvalóiknak; a gazdag polgárok
fémbe vésett arczképükkel kedveskedtek bará
alatt.
Azután a nemzetgyűlés elnöke s a képviselők taiknak; s csak sajnálatos, hogy ezt a szokást
tették le a hűségesküt. Szavaikat utána zúgta az később a metszet, napjainkban a művészi becE
egész nép: «Esküszünk!» Ekkor maga a király nélkül való fénykép majdnem teljesen kiszorí
emelkedett föl helyéről s harsány, messze hall totta. A 30 éves háború után a francziák ragad
ható hangon szólalt meg: «Én a francziák ki ják meg a vezetést az érem verésben, és ők
rálya, esküszöm, hogy az állam alkotmánya által teszik azáltal, hogy történetük híres eseményeit,
rám ruházott hátaimat arra fogom használni, allegoriailag ábrázolják, teljessé az emlékérmet;
hogy fentartsam a nemzetgyűlés által előter ők teszik históriai domborműve. Korunkban is
jesztett s általam elfogadott alkotmányt". A ki mét föllendül e művészet; az éremvéső akadé
rályné hozzátette: «Ime fiam, ő is osztozik érzel miák elősegítik, a társadalmi irányzat is kedvez,
meimben)), s karjaiba emelte a dauphint. Föld neki: jubileumok, ünnepélyek alkalmából em
rengető zúgás támadt e szavakra: «Éljen a lékérmeket adtak ki s általános szokássá váltak
király! éljen a királyné, éljen a dauphin!» A két a kiállítási érmek. Hazánkban eredeti éremvésa
száz zenészből álló zenekar rázendített, siketítő iskolák nem voltak. Mátyás érmeit olasz mes
dobpergés s negyven ágyú bömbölése jelentette terek készítik; utána a német iskola hatása tük
Parisnak a szabad franczia nép s alkotmányos röződik vissza érmeinken; II. Eákóczy Ferencz
és Mária Terézia érmei a franczia művészek
királya közt megpecsételt frigyet.
Be kell azonban vallani, hogy másnap az új alkotásai. Csak a legújabb időben talál műve
ságok némi ürömcseppet is vegyítettek az álta lőkre az éremverés.
lános öröm hangjai közé. Tiltakoztak a LafaAz 1885-iki országos kiállítás alkalmából még
yette-tel szemben tanúsított túlzó hódolat ellen a külföldhöz kellett folyamodnunk, és Schwarzs hibáztatták, hogy a király nem ment az oltár I nak nem a legsikerültebb munkája volt az akkori
elé az esküt letenni, hanem trónsátorában kiállítási érem. A Pulszky-jubileum emlékérme
mondta azt el. De mi volt a széthúzás ezen el is bécsi mestertől származik: Scharff készítette.
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Annál nagyobb örömünkre szolgálhat, hogy az
ezredévi kiállítás jutalomérmei nemcsak magyar
kéztől származnak, hanem olyan kivitelűek,
hogy a külföldi hasonló érmekkel — még az
utolsó párisi kiállításéit sem véve ki — bátran
összehasonlíthatjuk; pedig jelenleg a franczia
metszők a legkiválóbbak.
Másfél éve járt le a kiállítási érmekre hazai
művészek számára hirdetett három pályázat s
az eredmény az érdeklődőket nagy meglepetés
ben részesítette, mert mind a három első díjat
egy eddig ismeretlen művész nyerte el, s ter
vezete oly tetszést aratott, hogy a kivitelt is
rá bizta a jury. Alkotójuk Beck Ö. F. aránylag
fiatal ember; 1872-ben született; veszprémi
magyar szülők gyermeke. Az iparművészeti
iskola mintázó osztályának volt növendéke.
Mikor 1893-ban végzett: a kereskedelmi minisz
ter adományozta csekély ösztöndíjjal Parisba
ment. Ottani tartózkodása nagyon jótékony
hatással volt fejlődésére: a régi és új mesterek
(Eoty, Chaplin, Botée), kiknek műveit a «Luxem
bourgi)-ban, «Bibliothéque Nationale»-ban és a
«Sálon i) -ban tanulmányozhatta, megmutatták
neki a helyes irányt, midőn _ a kiállítási érmek
tervezéséhez hozzáfogott. Az első siker után
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irata az első oldalon «1896-i országos kiállítás*,
a túlsó oldalon:«millenniumi nagy érem, kiváló
érdemekérti).
Míg a nagy érem kitűnő mintázásával ra
gadja meg figyelmünket, addig a kiállítási érem
szép kompozicziójával hat. Az allegória nehéz
terén ép oly kiváló, mint eredeti ez az érem,
mely mind a három közül a legsikerültebb. Elő
lapján nemes fölfog sú két nemtő lebeg; a leány
testéhez tapadó lepelszerű ruhán áttetszenek
testének tökéletes idomai; egyik kezében boros
tyánágat, a másikban babérkoszorút nyújt, me
lyet átkarolva vesz át a Haladást jelképező szár
nyas ifjú. A felírás : "Kiállítási érem az érdem

nézze ezeket a félelmes mordályokat, a melyek
hajdanában nagyobb hanggal, mint sikerrel szór
ták vas, és kőgolyóikat törökre, németre, labanczra, kuruczra, a hogy a sor hozta magával.
Legtekintélyesebb a tisztes társaságban a
Báthory Zsigmond fejedelem óriási bronz ágyúja,
melyet a derék Almási Albert, a fejedelem tormentáriusainak elöljárója öntött 1592-ben,
mert a sárkányfogas Báthory czimer mellett ott
hívalog eme felirás is: Opera Aberti Almási
1592. Sajnos, hogy a hatalmas öreg ágyú, idő
közben valamikóp török kézre került; ezt bizo
nyítja a cső derekán látható hosszas és czifra
török felirat, a melyet azonban legfeljebb a
szomszédos ős-budai mufti tudna elolvasni.
Méltó czimborája ennek az Oláh Miklós eszter
gomi érsek ágyúja, a melyet Dobler Michel
mester önte vala 1554-ben.
Ezután következnek rangra nézve a híres
Bebek Ferencz ágyúi, a melyek 1547 tájában,
onnan ásítoztak le a távoli völgyekbe a pel-

A nagy érem.
A közreműködők érme.

A kiállítási érem.
AZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁS JUTALOM-ÉRMEI.

szorgalmasan dolgozott; tárlatainkon két év óta
mindig részt vett arczképekkel; de kritikánk
alig vette észre. Nem úgy Parisban, a hol pedig
a legjelesebb mesterek tanítványaival kellett
síkra szállania, s csak néhány napja olvashattuk
a franczia lapokban, hogy az Académie des
Beaux-Arts éremvésnöki osztályán — melyet
Ponscarme vezet — legyőzte a francziákat s a
2-ik díjat nyerte. (Az elsőt, melyet csak franczia
születésű művész kaphat, nem adták ki.)
A kiállítási emlékkoronákat is ő készítette.
A kiállítási érmek most elkészültek; néhány nap
múlva haza hozza Beck Parisból az aczélbélyegeket, melyekkel a körmöczi pénzverőben meg
kezdik a kitüntető érmek verését. Azért al
kalomszerűnek tartjuk a «Vasárnapi Ujság»
olvasóinak bemutatni azok hű másolatát négy
ötödrész nagyságban.
Legnagyobb a millenniumi nagy erem. Kómái
trigán, mely elé három tüzes ló van fogva, áll
karddal övezve, fején Szent István koronájával
Magyagyarország nemtője, a mint baljával
az ország czimerével díszített paizsra tá
maszkodik, míg jobb keze gyönyörű moz
dulattal árulja el meglepetését, midőn maga
után hagyva a viszontagságos multat, be
tekint a 2-ik ezredév jövőjébe, melyet bevilágít
a haladás geniusának fáklyája, ki a felhőkön
járó kocsit bizton vezeti útján. Ez érem hátsó
lapján Magyarország teljes czimere mellett két
genius őrködik: az egyik meg akarván jutal
mazni a múlt küzdelmeit, pálmaágat tart kezé
ben és harsonából zengi a nemzet dicsőségét; a
másik a békességes jelen áldásait ábrázolja, a
a bőség szarvát tartva kezében. A czimer alatt
levő négyszögalakú paizsba a kitüntetett neve
vésetik. A keret és körözés nélküli éremnek fel-

sőczi vár mogorva bástyáiról. Gróf Kéri János
jutalmául»; a kitüntetett nevét itt is rávésik az nak is több igen csinos, de apróbb ágyuja cso
éremre. Magyar vonatkozását a feliraton kívül dálkozik még itt a túlsó parton sürgő-forgó
jelezi az érem alján Budapestnek ép oly finom, czilinderes, napernyős népségen. Hej, milyen
mint díszes kivitelben látható képe a láncz- más idők is jártak még akkor, midőn ezen morhíddal és a királyi palotával. Egy ferdén fekte dályok gyujtólyuka be nem volt rozsdásodva,
tett pálmaág adja meg a kompozicziónak az milyen más idők! ügy tetszik, mintha a tisz
egyensúlyt. Hátlapján két igen sikerülten min tes régiségek nagyot sóhajtanának e visszaem
tázott angyal, élethű mozdulattal élénkítve a lékezésre. Sóhajtanak is, mert a szél bele-bele
csoportozatot, tartja Szent István koronáját az fúj tátott szájukba s a multak emlékén elme
l ország czimere fölé. Legkisebb a közreműködők rengő szemlélő azt hiszi, sóhajtást hall. Vagy
| érme. Egyik oldalán nincs figurális alak; a szer- talán maga is sóhajt.
j kesztés tehát fokozatos: a nagy érmen két nagy
Még egy nagy sereg kisebb-nagyobb ágyú küzd
alak, a középsőn két gyermek őrzi a czímert, itt ott a rozsdával, részint a maga hajdani, jól meg
J az magában áll; mögötte keresztbe téve a ki- vasalt ágyán, részint csak amúgy pusztán, a kaj rályi pálcza és a kard. Az előlapon a munkát ! vicson végig nyúlva. Egyik vékony, másik vasI ábrázoló ifjú, kezét kalapácsra támasztva tart i tag, kurta vagy hosszú; másfél öles az egyik,
pihenőt. A mögötte ülő genius koszorút tartva két-három arasznyi a másik. Ott vannak cso
kezében várja az ítélet kimondását.
móban azok a golyók, bombák is, a melyeket
Mi is az elismerés koszorúját nyújthatjuk a hajdanában szórtak az ellenség közé. Egy része
művésznek, ki ily szép alkotással ajándékozott vas, más része kő, kiformálva szépen kerekre.
I meg bennünket és lehetővé tette, hogy magyar Hej, de micsoda ezek közül a leghatalmasabb is
kéz alkotta éremmel jutalmazhatjuk a kiállítás j azokhozalO—lömétermázsás hegyes golyókhoz
képest, a melyek a szomszéd hadügyi kiállításon
alkalmából a nemzeti munkát és haladást.
Dr. Láng Nándor. sorakoznak egymás mellett, s a melyekből
! néhány lövés semmivé tette volna akármelyik
I büszke várat, a melyet amazok az ócska szer
számok védelmeztek valaha.
A KIÁLLÍTÁSBÓL.
A várpuskák is elég félelmes kinézésüek s
— Eégi ágyúk, várpuskák, ős golyószóró, gyújtó nyilak,
annyi bizonyos, hogy nem kímélték tőlük a
basa sátrak, középkori vadászatok. —
I vasat. Van ezen várpuska társaságban egy,
A történelmi épületcsoport egyrészét körül- j mely hangosan bizonyítja bölcs Salamon
! vevő középkori várfalak, bástyák lőréseiből eme mondását: «Semmi sem új a nap alatti*,
50—60 ágyú s várpuska bámul ki a szürke fa mert itt látjuk már a golyószórók — mitrailleulakat nyaldosó tó tükröző vizére. A mint az , sek - ősanyját. Vagy hetet tudott lőni, ha ugyan
ember ezt a túlsó partról észre veszi, már csak I a lő-lyukak vályújába elszórt puskaport valameg nem állhatja, hoOjjykiizelebbről meg ne | miképen sikerült elsütni.
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Látunk aztán még egyebet is. Mai napság
holmi gránátokkal könnyű felgyújtani akármi
féle fölperzselni valót, hanem a régi korban
még sem volt ez olyan kicsinység. Ekkor tehát
bőséges készletben tartottak mindenféle szurkos
koszorúkat, gyújtó nyilakat s efféléket. Mind
ezek most ott láthatók az egyik középkori bás
tyában, melynek falai tulajdonképen czementtel bevert nádból állanak, de azért akárki el
hinné, hogy itt bizony csupa terméskőből épült,
roppant erejű bástyafalakkal van dolga.
No de ezek után térjünk által a közép-kor
más terére. Eddig csupán ember ember elleni
háborúról volt szó, most lássuk, hogy mikép
hadakozott a középkor fia a vadállatokkal.
Hát bizony itt is kimutatta vitézi voltát s
hogy nem fél semmitől. Ott látunk — igaz hogy
kitömött állapotban — egy' középkori magyar
nemes urat, a ki lándzsájával támad egy
vadkanra, mely óriási agyarait csattogtatva
rohan a marczona képű ősnek, kit heves ugatá?
sával borzas, tarka kutyája támogat nagy hűség-

nyeret szétfeszítjük, de aztán ugyancsak gyil
kos fegyver, mely a medvebundában is halálos
sebet üthet. Természethű sziklautánzatot látunk,
melynek aljában ott küzd életre-halálra két
gyönyörű szar vasbika, nem messze tőlünk
óriási medve emelkedik fel a bozót közül s
örülünk, hogy csak tömve van.; ;
Ott látjuk aztán a nagyon ritka'és vád fekete
gólyát a fészkében, ott a kőszáli sast, amint
jámbor bárányt szabdal szét, a környező keselyük
nagy irígykedésére, alól pedig, a sűrű bozótban
halálra sebzett vadkan látszik meghúzódva.
Fájdalmánál még nagyobb dühe, mert . egy
hitvány, kis vadászkutya felfedezte rejtekét s
makacs, szemtelen ugatásával ott zavarja a te
hetetlenné lett óriási állat utolsó perczeit.
Sok mindenféle dolgot szemlélhetünk aztán
még a régi jó időkből: farkasfogást, nyúlfogást,
rigófogást, stb. Mindez épen olyan formán ment,
mint mai napság; csakhogy akkor szabad volt,
most pedig meg van rendszabályozva.

nőt, kiknek gyémántjai egyenként többet érnek egy
millió dollárnál. A Vanderbilt, G-ould, Astor s más
hires családok női tagjai is ezek közt vannak.
:: *'Weyler tábornokról, Kuba mostani katonai pa
rancsnokáról,' a következő újabb részlétek kerültek
az európai sajtóba. Weyler, vagy teljes spanyol nevén
Valer'wno Weyler y Nicolau, német eredetű, do,
már régóta spanyollá lett családból származik. A
Spanyolország keleti oldala mellett levő Mallorca
szigetének Pálma' nevű városkájában született
1839 szept. 17-én. Nyers, de jó katona. A spanyol
hadsereg tábornokai'közt a legjelesebbek egyike, de
egyszersmind a legkíméletlenebb modorú is. Kubá
ban éveken át tartózkodott; de a kubaiakkal sem:
rokonsági, sem társadalmi összeköttetésbe nem
lépett, s ezt most szintén egyik érdemének tekintik.
A mostani fölkelés előtt történt iegutóbbi lázadásalkalmával az ő hadcsapata több fölkeló't halomra
lőtt, mint a többi csapatok együtt véve. E miatt a.
kubaiak «mészáros t-n&k nevezték el. Kíneveztetésé
nek hire dühvel vegyes rettegéssel töltötte el a föl
kelőket; de egyszersmind fokozta abbeli reménykedésöket is, hogy az Egyesült-Államok kormánya,
annál hathatósabb lépéseket fog tenni érdekökben„
FŐHERCZEGEK A MŰCSARNOK TORNÁCZÁN A KIRÁLY MEGÉRKEZÉSEKOR.
Lajos Viktor, Ferdinánd, a toskánai nagyherczeg, Frigyes föherczeg, Jen5 fjherczeg, József föherozeg.

A MINISZTEREK A KIRÁLY KÍSÉRETÉBEN A KIÁLLÍTÁSON.

STEFÁNIA ÖZVEGY TRÓNÖRŐKÖSNÉ LÁTOGATÁSA A «FEHÉR KERESZT EGYLETBEN.

gel. Úgy elénk van állítva az egész jelenet,
hogy szinte valónak, igaznak képzeljök mind
azt, a mit látunk.
Ugyanilyen kitömött, de életnagyságú alakok
tüntetik elénk a régi módi agarászatot, midőn
egy bepúderezett úr agaraival együtt érkezik
haza a nyulászatról, a melyen úgy látszik sze
rencsével járt, mert nemcsak nyulat, hanem
rókát is fogott, annyit, a mennyi csak a nye
reg kapáján elfér.
De láthatjuk azt is, hogy középkori höl
gyeink szintén sokat adtak a vadászatra, külö
nösen solymászni szerettek nagyon. Ott van egy
daliás — kitömött — hölgy, pompás paripáján,
sólyma már levágta a kócsagot, s nagyhajú,
szőke apródja, ugyancsak igyekszik a mérges
madár körmei közül megmenteni a szép tollú
zsákmányt.
Megint a szomszédságban ott látjuk, a mint
egy Mátyás korabeli vadász, a medve ellen
megy vadászatra. Nem közönséges, vonós íjjá
van már, mint a régi honfoglaló szittya-magya
roknak, hanem már felpeczkelt puska-nyilat lá
tunk a kezében, a mit hát gyengébb inú
gyerek is felhúzhat. Igaz, hogy két hegyű ez
a nyíl, mint a tenyér, ha a hüvelyk újjtól a te-
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JÓZSEF FŐHERCZEGET ÉS JÓZSEF ÁGOST FOHERCZEGET A MŰCSARNOKHOZ
ÉRKEZTÜKKOR ÜDVÖZLI RUDNAY FŐKAPITÁNY.

LIPÓT SALVATOR FÖHERCZEG MEGÉRKEZÉSE A MŰCSARNOKHOZ.

Erdélyi ndvaii fényképész felvétele.

* A johorei szultánnak, ki a múlt évben halt
meg Londonban, annyi drágaköve volt, hogy
* A Matterhorn csúcsára hatolt fel a múlt télen Kelet-Indiában ünnepies alkalmakkor legalább
Peck Anna nevű amerikai nő, ki mint régész igen 2 millió értékű kincset hordott magán.
hires. Számos magas hegyet mászott meg eddig is,
* Kuba szigete félszázaddal ezelőtt csaknem
mint pl. az 5490 méter magas Shesta hegyet Kali
Francziaország
tulajdona lett. Krisztina spanyol
forniában. Ó előtte még csak két nő jutott fel a
Matterhorn csúcsára; az egyik szintén amerikai királynő ugyanis adósságai megfizetése végett áruba
bocsátotta a spanyol gyarmatok egy részét és a
nő, a másik egy svájczi vezető leánya.
párisi spanyol követ, Campazano, alkudozásokat
* I. Napóleon neje, Jozefin császárnő, a legpazar- folytatott e czélból Aguado bankárral, Talleyrand
lóbb nők közé tartozott. Öltözetét 4—6 ízben változ herczeggel és Lajos Fülöp királylyal. Az alku első
tatta napjában s egy ruhát csak kétszer vett fel. pontját, hogy Francziaország Kuba szigeteért 30milHetenként két tuczat keztyüre és czipőre volt szük hó frankot fizessen, nehézség nélkül elfogadták ; de
sége ; mosott fehérneműt soha sem viselt; keztyűt Portorico és a Filippini szigetek eladásánál Lajos
s czipőt csak egyszer használt. Hálóingének csipkéi Fülöp sokalta a kért 10 milliót; csak 7-et ajánlott
átlag 30—50 forintba kerültek. Minden három oly ürügy alatt, hogy e miatt valószínűleg háború
hóban változtatta, vagy legalább átalakítatta gyé lesz Angliával. Campazano, ki Spanyolország meg
mántjait, a szobabútorokat és edényeket pedig leg alázásának tekintette az egész alkudozást, ezt az
alább 4-szér évente. Istállójában 36 ló volt s lovász ajánlatot elegendő oknak tartotta a szakításra;
mestere köteles volt havonként 12 új lovat vásárolni. hirtelen fölugrott a székéről s az összes papírokat a
Szolgái és udvari hölgyei havonként új ruhát kap kemenczébe dobta.
tak. Fürdőszobájában a csapokból finom illatszerek
* Andersen, a híres dán író, rendkívül ideges
folytak, melyek 6000 forint költségbe kerültek.
Ezenkívül fürdőkádja úgy volt készítve, hogy a kád' volt. Egyszer vasúton menve eszébe jutott, hogy
ból egy gépezet segítségével egyenesen elegáns, ládájában egy csomag gyufa van s a vonat gyors
robogása alatt elgondolta, hogy a gyufa meg talál
meleg és illatozó ágyba jutott.
gyuladni. A következő állomáson kiszállott, levétette,
* Gyémánt gyűjteménye több amerikai nőnek a ládáját, kivette belőle a gyufát s ezért csak a leg
van. Magában New-Yorkban ismernek 15 előkelő közelebbi vonattal utazhatott tovább.

EGYVELEG.

A KIRÁLY TÁVOZÁSA MUNKÁCSY KIÁLLÍTÁSÁBÓL.
FÉNYKÉPEK

BENCZÚR LEGÚJABB FESTMÉNYE.
(Budavár visszavétele 1686-ban.)
Az ezredéves kiállítás igen gazdag a képző
művészet alkotásaiban is. Jeles művészeink kö
zül alig hiányzik valaki; festő, szobrász, mind
elhozta legjobb műveit. A magyar művészet ha
talmasan egészíti ki hazánk haladásának azt a
fényes képét, mely a városligeti tündérvárosban
iárúl föl.

AZ

CHLUMETZKY OSZTRÁK KÉPVISELŐHÁZI ELNÖK SZÉLL KÁLMÁNNAL.

Ü N N E P É L Y E K R Ő L . — Lord Albert amatenr pillanatnyi föl-jételei.

Erre a kiállításra tartották fenn Benczúr Gyu
lának azt a nagy történelmi festményét is, me
lyet Budapest fővárosa rendelt meg nála Buda
vár visszavételének emlékezetére. Épen tiz évvel
ezelőtt ülte meg a magyar főváros kétszázéves
jubileumát a vár elfoglalásának, s ekkor hatá
rozta el, hogy a Budapest történetében oly neve
zetes eseményt művészileg is megörökítse, mely
méltó dísze legyen a leendő új városház termé
nek. Ezért Benczúr képe nem is a műcsarnok

ban van kiállítva, a hazai művészet e díszes új
otthonában, hanem a főváros pavillonjában, hol
egész külön termet hagytak számára.
A művész nagy tanulmányt ós sok időt fordí
tott a kép megfestésére, egész becsvágygyal dol
gozott rajta. A részletekben kellő történeti hű
ségre törekedett, s az egykorú fegyverek, öltöze
tek egész gyűjteményeit vizsgálta végig, össze
kereste a szereplők hiteles arczképeit. Magához
a képhez pedig több rajzot és vázlatot készített,
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RAB TÖRÖKÖK.

egyiket mellőzte, a másikat megváltoztatta. A
feladat nem volt könnyű. Egy vár megostromlását, elfoglalását sokszor megfestették már;
előkelő művészek új és önálló felfogást szeret
nek felmutatni. Nehezítette a feladatot az is,
hogy Budavár visszafoglalásának képén rajta
legyen a nemzeti vonatkozás, megkapjuk rajta
szemlélhető alakban a magyar fegyverek harczát is, melyek azonban a roham előtti küzdel
mekben vették ki leginkább a magok részét. A
Budát ostromló 80,000 főnyi seregnek csak kis
része volt magyar, sőt egyátalában a magyar
hadak iránt bizalommal az idegen vezérek nem
is viseltettek, lö^OOO főnyi .magyar had; mégis
részt vett az ostromban, mely 80 napig tartott
egy maroknyi ellenség ellen. A soha ki nem javí
tott, omladozó bástyákat alig 8000 főnyi török
őrség védte, a régi török vitézséggel és halál
megvetéssel.
A magyarság egyik feje Petneházy volt, előbb
Tököly Imrének, Felső-Magyarország fejedelmé
nek vezére; kemény kurucz, ki akkor tette le a
hűségi esküt, mikor a törökök oly meggondo
latlanul elfogatták Tökölyt. A budai ostromban
már részt vettek Bákóczi későbbi híres gene
rálisai közül Bercsényi Miklós és Bottyán János.
A hosszú ostrom és a nagy vérpazarlás egyik
oka különben az ostromló seregek vezéreinek
viszálykodása volt. Lotharingiai Károly herczeg
elleni szilaj gyűlöletét Badeni Lajos beoltotta
Miksa Emánuel bajor választó-fejedelem szí
vébe is. Csak mikor a viszályban már sok idő
telt el, s a török fölmentő sereg érkezéséről ér
tesültek, rendeltek az ostromló táborba több
magyar csapatot és toborzottak önkéntesekét.
Magyar csapat bőségesen lett volna, de azok
• átkozott kálvinista lázadók» voltak, t. i. a
Felső-Magyarországból a császárhoz áttért kuruczok, körülbelől 17,000 ember. Ezeket a Ti
szántúlra küldték Petneházy Dávid kurucz ez
redessel, még zsoldot sem adtak nekik, de azért
kitisztították a tiszántúli vidéket a töröktől.
A kuruczokat és hajdúkat valami nagy tömeg
ben nem bocsátották Buda alá; a mi részt vett
magyarság, leginkább Dunántúlról való volt.
A kálvinista Petneházy, ki a tiszántúli hadjá
ratért aranylánczot kapott Buonvisi bibornoktól, csak az ostrom utolsó heteiben, augusztuB
hó 11-ikén érkezett Buda alá 800 huszárral. Ez

Készletek Benczúr Gyula nagy "estményéról; Doby Jenő rézkarczai után,

a csapat és Petneházy ki is tett mag ért az
ostrom alatt.
A művésznek Budavára visszavétele törté
neti eseményében a ránk nézve rokonszenves
vonásokat és eseményeket kellett kiemelni. Föl
van jegyezve Petneházy hősiessége, s róla ma
radt fenn emlékezetben, hogy ő lett volna az
első, ki betört a vár bástyáin a várba. Hanem
ha ezt festi le a művész, a hosszú ostromnak
csupán egy epizódját adja." A történelmi tény
pedig az, hogy német birodalmi seregek ostro
molták Budavárát. A fővezérlet körül több elő-

TANULMÁNYFŐ PETNEHÁZY ALAKJÁHOZ.
Benczúr Gyula nagy festményéről | Doby Jen5 rézkarcza után.

kelo magyar vitéz volt, de elhatározó és döntő
szerepet nem vittek.
Az ostrom maga nem kínálta tehát Benczúr
nak, a mit keresett. Más felfogásban kellett
megtalálnia, hogy a magyar főváros hatóságá
nak termében elhelyezendő kép a vár visszavé
telének es az ott harezolt magyarságnak em
ieket örökítse. A kép azt a jelenetet mutatja,
mikor a győzelem után a vezérek bevonulnak a
varba. Itt össze, lehetett hozni az ostrom ténvezoit es szereplőit, az allonge-parókás herczegeket a kucsmás és sastollas magyar urakat, a
hajdúkat huszárokat és az idegen fegyvereseket,
sot a törököket is. Egy ünnepi proczesszió azon
ban, meg ha egy diadalmas csatával függ is
össze, rendesen szertartásosan hideg és szín

nelmi festmény. Sokan legjobb művének ítélik,
a mivel nagy van mondva ilyen múltú művész
ről, ki negyed század óta aratja itthon és a kül
földön sikereit.
A nagyhatású kép egyes részeiről és a hozzá,
való tanulmányokból Doby Jenő jeles réz
metszőnk művészi rézkarczokat készített. Ezek
ből hármat közlünk. Egyik a fogoly törökök
csoportja, három turbános alakkal; a másik
pedig két tanúlmányfő. Petneházy alakjához
festette azt a kucsmás, jó magyaros tanulmány
főt Benczúr, melyről Doby másolatot vett; a
kép elkészülése alatt azonban ezen is változás
történt, ott Petneházy feje a süveg kendővel be
van kötve. A másik tanúlmányfő azé a magyar
harczosé, ki a basa holtteste fölé hajol le.
Közöljük a mester saját festésű arczképét is.
A florenczi Uffizi-kóptárt fogja díszíteni, mely
nek egyik osztályát már rég idők óta kiegészítik
a leghíresebb művészek arczképeivel. A képtár
igazgatósága kéri föl erre a művészeket. E meg
tiszteltetésben Munkácsy és Benczúr részesültek
magyar művészek közül a legközelebbi időkben.
Benczúr művészi pályájának első fényes felét
külföldön, Münchenben töltötte el. A fényűző
Lajos bajor királynak legkedveltebb festője volt,
festményeinek egy részét a király számára ké
szítette. Trefort közoktatásügyi miniszter tette
lehetővé, hogy a művész itthon, hazája javára
gyümölcsöztesse tovább művészetét. A magyar
fe.stesz.eti akadémiát pótpló mester-iskola élére
állította. A ifjú festőnemzedék egész gárdája,
veszi körűi, s tanúi a mestertől, kinek tudása,
izlése oly jótékonyan és termékenyítőn érezteti
magát a magyar képzőművészet fejlődésében.

MAGYAR HARCZOS.

padias szokott lenni. Tartalmat kell te hát neki
adni, megkomponálni, eszmével ellátni. Benczúr
kezdet óta készített több vázlatán mindig egy
eszmét érlelt hova-tovább. Képének magva
ugyanis az, hogy a bevonuló győztes vezérek
ott találják magok előtt a várnak hős halállal
elesett vezérét, Abdi basát. Ennek holtteste
megállítja egy pillanatra a diadalmenetet, hogy
megilletődéssel lássák a vitéz ellenséget, ki
karddal kezében halt el, és tiszteletet adjanak
neki.
A kép, melyet mai számunk közöl, a fest
ményhez való egyik vázlat. Bizonyára igen
érdekes a kép megfestésének folyamatához, a
művész erőteljes, biztos rajzában pedig külön
mestermű. A nagy képnek ugyanez a lényege,
de némely részleteiben különböző. Több azon
az alak. így e vázlatból hiányzik Petneházy
alakja is, ki a képen a lovasok előtt, gyalog jön,
bekötött fővel, győzelmesen kivont karddal'.
Hiányzik a Petneházy nyomában haladó lel
kes barát, Gabrieli Kafael atya, ki az ostromlók
számára saját találmányú tüzet készített, mely
gyújtott és elolthatatlan volt, s kit ezért Tüzes
Gábornak neveztek el. A diadalmas bevonulás
ban újongva tartja magasra a feszületet a fél
hold uralmának helyén s a lelkesedés fanatiz
musával külön életet képvisel a festményen.
Különböző az elkészült képnek előtere is az
összerombolt ágyúval, mely előtt Abdi basa
elesett, vele együtt szerecsenye, talán utolsó
védelmezője, s azon a helyen egy magyar har
czos, a kit talán a basa maga ejtett el. A vár
kapujának nyilasa is más távlatot mutat, a
vázlatban a vár bástyáit, a festményen a Gellért
hegy reggeli napfényben kéklő bordáit, alatta a
Duna tükrével. A festményen nincs meg a váz
lat előterében levő meztelenre lefosztott két
alak sem; ezek helyét az összerombolt ágyú
tölti ki. Némely részleteiben tehát eltér e vázlat
a kész képtől, de mint művészi kompozicziónak
érdekessége vetekedik azéval.
A vázlaton hiányzó egyik érdekes fő alakot,
luzes Gábort külön képen közöljük. így külön
festette meg előbb Benczúr. Mintául a nemzeti
színház jeles művésze, Gyenes László ült hozzá.
A hosszú, romboló ostrom nyomai mindenhol
lathatók, összedőlt falak, leégett épületek, me/ ! < ™ ég n e m a l u d t a k ki>' elszórt fegyverek.
A háttérben a német birodalmi csapatok sorai
tűnnek föl, a mint megszállják a vár utczáit.
A vezérkar a Tabánba vezető kapun jön fel, s
útja egy megrongált fal tövében viszi el. Ennek
aljában terül el hanyatt fekve az ősz Abdi basa,
koponyáján mély vágással. Ledőlt szerecsenjének holtteste elzárja az utat, s hőkölve, félre
kapott fővel áll meg előtte a magyar huszár
lova. A huszár épen trombitáját fújja. Kemény,
marczona legény, s lova is illik alá. Ép ily kitü-
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BENCZÚR GYULA. •— Saját festménye a florenczi Uffizi- képtárban.

nőén festettek a többi lovak is. Az előtérben tá
rul elénk az utolsó budai basa tragédiája. Elestével
porba hullt mellette a lófarkas lobogó is. E pilla
natban hajlik le épen egy magyar harczos, s
fölvette a lófarkas jelvényt, de a harczos kezé
ben még egy német birodalmi zászló is van, s
annak sárga selymével készül leborítani a hős
török holttestét. A legyőzött ellenségnek hozott
e lovagias megtisztelés a festmény poétikus esz
méje. .
A katonák újongva üdvözlik a győztes vezé
reket. Még mindig találtak a várban törököket,
többet közülök összekötözve most visznek el.
Ez is a kép mozgalmasságát növeli. A császári
hadak fővezére Lotharingiai Károly lovagol
fehér ménén a tábornoki kar élén. Lovát vissza
rántja a halottak közelében. Megilletődéssel
nézi a jelenetet Fiáth János is, a győri gyalogok
vezére. A herczeg mögött Koháry János, a költő
alatt ágaskodik a mén. A herczeg mellett kissé
hátrább a bajor választó Miksa Emánuel, szin
tén lóháton, valamint Badeni Lajos őrgróf, a
harmadik fővezér. A bajor választó mellett tűnik
föl az Erdélyből száműzött gr. Csáky László, és
a még akkor egészen fiatal, később nagyhírű
Savoyai Eugen, aztán Pálffy János, Esterházy
János győri vicegenerális, majd a 21 éves Ber
csényi Miklós, Vak Bottyán Jánossal, ki ép az
esztergomi huszárok kapitánya volt, mindketten
később Bákóczi Ferencz vezérei. A két utolsó a
menet fölismerhető alakjai közt: gr. Batthyány
Ádám és gr. Barkóczy Ferencz. Mindnyájukat
hiteles arczképek után festette a művész. Á be
vett váron és a csapatok közt magyar, bajor,
császári és brandenburgi hadi zászlók lengenek.
A kép alakjai életnagyságúak; ennyi alakkal
tehát a legnagyobb festmények terjedelmét éri
el. Lelkiismeretesen átgondolt a művész min
den részletet és nagy figyelemmel dolgozott ki.
A fegyver, vértezet, a viselet külön tanulmány.
A falomladékkal borított előtér a valóságról győz
meg. De ezek mellékes dolgok. A főlényeg a
nagy mozgás, az alakok életereje, a viharos idők
oly sokféleképen jellemzett fórfiai, az ünnepélyes
csoportba belevegyülő megilletődés, a nyers harczosok újongása. A színek pedig pompáznak és
ragyognak.
Benczúrt, ki annyi szépet és jeleset alkotott,
művészete egész teljében mutatja e nagy törté-

E hó 9-ikén és 10-ikén ünnepelt az egész ország.
Az első napon az ország összes iskoláiban tartották
az ezredéves ünnepet; tanítók, tanárok intéztek
hazafias szózatot, költeményeket szavaltak el zász
lók alatt, nemzeti kokárdákkal vonultak templomba
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^
Darányi Ignáez Nagy Gábor
miniszter. ' min. tanácsos*

József Ágost ég
József főhereze^ek

A KIRÁLY LÁTOGATÁSA AZ ÁLLATKIÁLLÍTÁSON. — Erdély' udvari fényképész fölvétele.

és az ünneplő helyekre. A másik napon pedig
országszerte minden felekezet haladó isteni tiszte
letre gyűlt össze, zsolozsmákat zengett és kérte az
Egek urának áldását.
Budapest fővárosának közgyűlése pedig e hó
11-ikén egy millió forintot szavazott meg az ezred
éves ünnep alapítványául, felerészben közművelő
dési, fele részben jótékony czélokra. Az ünnepélyek
alatt hatóságok, városok, főpapok, egyesek igen
szép és nagy alapítványokat tettek, melyek késő
időkre is éreztetni fogják a nemzeti ünnep hatását.
A főváros természetesen folytonosan zajos na
pokat él, hisz rendkívüli élet központjává lett. Csak
az idő is kedvező volna már. De eddig még barát
ságtalan, hideg, esős, szeles. Eeggel kiderül, délre
beborul délután esik, egyik nap úgy mint a másik
nap. A kiáüítás látogatásában tehát a közönség fel

A MŰCSARNOK ÚJ ÉPÜLETE. —

A KIRÁLY FOGADTATÁSA A MŰCSARNOKBAN. — Weinwnrm Antal pillanatnyi fényképe.
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van tartva. Óriási tömegekben is özönlött ki azon
ban e hó 10-ikón, az egyetlen eső nélküli napon.,
A kiállítás különben most már rendezve van, befe
jezték egészen, csak jó idő nincs rá. Egyik legszor-;
galmasabb látogatója József fó'herczeg családja. A'
főherczegi fogatot majd mindig ott lehet látni a fő.i
bejáratnál. A főherczeg fiával, József Ágost főherczeggel és menyével, Auguszta főherczegnővel a rxssée
egy részét a kiállításon tölti. Mindent megnéznek, s
ha elfáradnak, fesztelenül pihennek le valamelyik
vendéglőben vagy csárdában.
A király még pár napig Budapesten időz s június
első napjaiban ismét visszatér. A királyné e hó
9-ikén este távozott el. Király ő felsége a kiállításon
már három izben töltött hosszú időt, e hó 6-ikán,
S-ikán és 15 ikon. Május 12-ikén pedig a hatalmas
lókiállitást szemlélte meg, melyek mintegy ezer volt
a kiállított lovak száma, 14-ikén végig nézte az
ügető versenypályán rendezett lovasjátékot, mely
többféle dijjal volt összekötve. Meglátogatta a király
a Dunán horgonyzó «Szamos* monitort is, ezt a
kis vas szörnyeteget. Volt az operaszínházban e hó
12-ikén gr. Zichy Géza «Alár» czimű operájának
előadásán, a melyről eltávozásakor Nopcsa báró
előtt igen elismerőleg nyilatkozott; 15-ikén pedig
a mely napon a százezer koronás királyi dijért tör
tént futtatás, megjelent a lóversenyen, a hol tömér
dek ember nézte a futtatásokat.
0 felségét, a hol csak megjelenik, tüntető lelke
sedéssel üdvözli a közönség.

Lord Albert amatenr fényképfelvétele.

A kiállítás látogatottsága. A kiállításnak meg
nyitása óta e hó 10-én, vasárnap volt a z ' első
nagyobb mérvben látogatott napja, mert a meg
nyitást követő napon a hideg, szeles, esős idő meg
rontotta a kiállítás látogatottságát.
A közlekedő eszközök nem tudták a mindenfelől
kiözönlő népet kiszállítani, úgy hogy az Andrássy-út,
a fasor és az István-út egész nap telis-tele volt
gyalog kivonuló emberekkel. Magán az Andrássyúti főkapun, csakis napi belépő jegyekkel 21,104
ember jött a kiállításra, a Il-ik (király-utczai) fő
kapun 14,267 napi jegyes látogató, a Illik
kapun
(azIstván-út meüett) 2093, az V-ik kapun (Ős-Buda
váránál) 2772. A IV-ik (Erzsébet-Úti)
kapunál
még nem működik a számláló gép, s itt csak a
jegyszelvények összeadása után tudják meg pon
tosan a látogatók számát. A gépekkel megolvasott
látogatók száma tehát 40,136, a mibe nincsen be
tudva az a legalább ezer ember, a ki az Erzsébet-út
felől jött a területre, valamint azok, a kik a körül
belül 25,000 bérleti és vagy 10,000 szabadjegy tulaj
donosai közül künn voltak. Mindent egybevetve, a
kiállításnak vasárnap 55,000-60,000
látogatója
volt. Az 1885-iki kiállításon a legnagyobb látogatott
ság punkösd első napján volt, amikor 38,170ember
fordult meg a kiállításon.
Az egyetem ünnepe. A tudomány-egyetem min
den évben megüli újjáalakulásának évfordulóját.
Ezt most május 13-ikán összekapcsolta az ezredéves
ünneppel. Az ünnepélyt az egyetemi templomban
tartott isteni tisztelet előzte meg, melyről az ifjúság
zászlóval vonult az akadémia palotájának díszter
mébe. Itt a tudományos élet képviselői közt meg
jelent Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter is.
Lengyel Béla rektor, ki a díszgyűlésen elnökölt,
megnyitó beszédében a régi magyar világ oktatás
ügye és főiskolái történetét mondta el, majd az
újabb idők munkásságáról beszélt, a nemzet erősö
déséről, melynek természetes következménye, hogy
a nemzet ellenségei szaporodtak. Végül az ifjúság
hoz intézett szózatot, melynek kezében van a máso
dik ezredév kezdete. A taps, mely a beszédet kisérte,
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megújult, mikor Jókai Mór, az egyetem tiszteleti
doctora lépett az emelvényre s elmondta «Erős
várunk nekünk a tudományi czimű beszédét, mely
nek minden része gyújtólag hatott. Ezer év előtt —
úgymond — fegyverrel hódították meg e hazát,
most meg kell hódítanunk szellemünkkel ós tudo
mányunkkal. Szólt az ő idejebeli egyetemi tanulás
ról, mikor az iskolai nyelv latin volt. Nem csupán
Magyarország érzi meg, a tudomány terjedésének
áldásait, hanem közelebb hozza egymáshoz a nem
zeteket. A tudomány a közös vallás. És hogy min
den tartománynak művelője megtalálja Magyar
országon a megfelelő helyét, a magyar tudomány
egyetem nevében mondjunk ezért hálát a nemzetnek
és a királynak. Éljen a király!»
Felhangzott ismét az éljenzés, aztán az egyes
karok dékánjai hirdették ki a tiszteletbeli doktorrá
választottak névsorát, mely a következő :
Bölcsészet doktor : József főherczeg; orwsdoktor
Károly Tivadar bajor kir. herczeg. ;
Hittudományi doktorok: Fraknói Vilmos czimzetes püspök, Irsik Ferencz és Mohi Antal apát
kanonokok, Rajner Lajos prépost. Kánonjogi dok
torok : dr. Samassa József egri érsek, dr. Scherer
Budolf gráczi egyetemi tanár és Freisen József a
paderborni theológiai intézet tanára.
Jogtudományok doktorai: Szabó Miklós, a kúria
elnöke, Csemegi Károly, kúriai nyűg. tanácselnök,
dr. Unger József, az ausztriai birodalmi bíróság
elnöke, dr. Sohm Budolf lipcsei tanár, dr. Hübler
Bernát berlini tanár, dr. Liszt Ferencz hallei tanár
és dr. Darreste Péter párisi ügyvéd.
Az államtudományok
doktorai: Kállay Benjá
min közös pénzügyminiszter, gróf Apponyi Albert
képviselő, dr. Menger Károly bécsi tanár, LeroxjBeaulieu Pál s Levasseur Emil, a párisi Collége d<
Francé tanárai, Bodis Lajos, az olasz királyság sta
tisztikai hivatal főigazgatója, és
SidgwickJlei.<.
cambridgei tanár.
Orvosdoktorok: Than Károly budapesti egyetemi
tanár, dr. John Shaw Billings Filadelfiába.n és
Baltimoréban az egészségtan tanára, Vbfichow
Budolf berlini tanár, Listcr József londoni, orvos
tanár, Retzius Anders Adolf Stockholm \ tanár,
Baccelli Guidó római orvos-tanár, Bou c Eduárd,
a párisi Pasteur-intézet tagja.
Bölcsészetdoktor ok: gróf Széchenyi Bála, Semsey
Andor és gróf Kuun Géza, a tud. afoídémia tisz
teletbeli tagja, Szilády Áron halasi /ref. lelkész,
Lóczy Lajos budapesti egyetemi fciujrrdr. Pauler
Gyula orsz. levéltárnok, Bunser i ,óbert Vilmos,
heidelbergi egyetemi tanár, Bryce Jflntnes, «/ oxfordi
egyetem volt tanára s volt angol kereskedelmi mi
niszter, Villary Pasqual firenzei /tanár, Berthelot
Pierre vegyész és volt f^ánezia kiilüiryminiszter,
Spencer Herbert" angol bölcsész.^ lord Kélwin (Sir
William Thomson) glasgowi Vanár, dr. Hartel
Vilmos, az ausztriai közoktatásügyi minisztérium
osztályfőnöke, Wundt Vilmos lipcsei tanár, Mutter
>ian berlini tanár,
Miksa oxfordi tanár, G>
dr. Schuchardt Hugó
.-, Aspelin János,
Beinhold helsingforsi tané] Hadloff Vilmos, a
szentpétervári tud. akadém'.a tagja, Jovanovics
Zmaj Jovan szerb iró, dr. Jtigics Vratoszláv bécsi
egyetemi tanár, Mommsen Tivadar berlini tanár és
dr. Teza Emil páduai egyet emi tanár.
Még a pályázatok eredmíényeit hirdették ki s az
ünnepély a himnusz elénfeklésével véget ért.
A József-műegyetem ünnepe. A műegyetem
ünnepe, melyet az ezredéjvi ünnepélyek alkalmából
tartottak, május 6-án ffflyt le. Az ünnepélyt a mű
egyetem udvarán rendazték, melyet ez alkalomra
szépen feldíszítettek, s ^ főkapuról szemben diszes
sátort állítottak. 1 1 ór akor megérkezett Wlassics
Gyula közoktatásügyi r«iimszter, a rektor és a taná
rok kíséretében. Dr. Entz Géza rektor és Ilosvay
Lajos dékán a sátorban foglaltak helyet, mig a
miniszter és a többi tanárok a sátor előtti díszhe
lyekre ültek le. Mögö tte teljesen megtöltötte az ud
vart a nagyszámú közönség, a melynek soraiban
sok szép hölgy is vo.|t. Dr. Entz Géza megnyitó be
széde után a műegyetemi dalárda Kölcsey-Erkel
«Hymnusz»-át én> /
1; majd/Zosvaí/ Lajos lé
pett az emelv
'•;• hosszabb beszédben emlékezett meg a n
' őségéről. Zajos éljenzés jutalmázta a szt ;
beszédet, mely után egyik
műegyetemi
alta el Ábrányi Emil iMi a
haza ?» czi
•látású költeményét. A műsor
utolsó pon'
Szózat»-ja volt, melyet a dalárda adott
Ezredévi ünne p a bécsi Theresianumban.
A magyarországi iifekolai ezredévi ünnepélyeknek
szép folytatása volt Bécsben e hó 11-ikén, mikor a
Theresianumban f mnepelték meg a milleniumot.
Béggel nagy mis ét mondott az intézeti templom
ban dr. Maytír Lőr incz prelátus, az udvari plébános.
Mise után, féltízen egy órakor az intézet dísztermé
ben volt az ünnep élv folytatása. A vendégek közt
ott volt Wlassics C JYttia közoktatásügyi miniszter
Lövey miniszteri
, icsossal, gróf Goluchowski
Agenor külijgym;;
. r , gróf Badeni az osztrák
miniszterelnök, bár 6 Jósika Samu, a király személye
körüli miniszter, P 2«(í»-, a közös államszámvevőszék
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elnöke, lovag Merkl táborszernagy, a közös hadügy
miniszter képviseletében, gróf Pálffy Endre, a magyár testőrség kapitánya, Belopotoczky tábori püs
pök és sok más előkelő személyiség. Az ünnep egy
királyhimnusz eléneklósével kezdődött. Ezután a
joghallgatók növendékszakaszából előállt az ünnepi
szónok, gróf Bethlen János, ós méltatta a milleniumnak, a nemzet ezeréves, küzdelmes harczának
jelentőségét és a királyra : ós a hazára mondott
éljennel fejezte be hangulatos' szavait. Az éljenzés
lecsillapodása után dr. Wlassics Gyula közoktatás
ügyi miniszter intézett hatásos beszédet az intézet
magyar ifjaihoz, melyet szűnni nem akaró éljenzéssel fogadtak. Majd az osztrák növendékek nevében
báró Gautsch Oszkár. VII-ik osztályú gymn
mondott német ünnepi beszédet, telve a magyar
állam és a magyar nemzet iránt érzett rokonvei. Végül-az akadémia gondnoka, báró Ga
János beszélt röviden. Az ünnepet lakoma k
melyet báró Gautsch osztrák közök
:iszteradott a magyar miniszter tiszteletér'
;i ra ép
az a fényes társaság gyűlt össze, mint az ünnepély
re. — Az első felköszöntőt báró Gotúisch miniszter
mondta Wlassics Gyulára, mit yiássics viszonozott,
Gautschra emelvén pohara1
s beszéde után
Kállay Béni közi
limszter köszöntötte
fel Gautschot, majd Wlacsics gróf Czirákyt, a Teréziánum magnmínybiztosát éltette. Bégen
képviselő az in.feezet növendékeit köszöntötte fel,
Thallóczi/ pedig Wlassicsot és Gautschot.

32íJ
Hörmann Szilárd kormánytanácsos, kiállítási biz
tos é? Szokolay Kornél kiállítási titkár. Öt nagy
épületben foglal helyet az érdekes kiállítás, külön,
az ipar és gazdaság, aztán a bosnyák vasutak.
Legérdekesb a bosnyák ház, melynek földszintjén
bosnyák munkásnők szőnyegeket szőnek, az emele
ten pedig az egyes bosnyák vidékek lakóinak szoba
berendezése van bemutatva, érdekes képekben.
A bosnyák kávéház épülete fejezi be a kiállítás
építkezéseinek sorozatát. Itt egy tamburás banda
török nótákat játszik. Az érdekes kiállítás meg
tekintése után lakoma volt Drechsler Andrássy úti
vendéglőjében, melyen felköszöntőket mondottak a
bosnyák-magyar barátságra, Kállay Béni minisz
terre, Bosznia és Herczegovina elő haladásának ve
zérférfiára s e nagy munkában közreműködött
munkatársaira.
A falu ünnepei. A kiállítási falu ünnepei már
megkezdődtek. Nagy csoport ünneplő érkezett: szászujfalusi szászok, hogy e hó 12-ikén lakodalmat
üljenek, összesen 130 szász ; ellátásukról a kiállítási
népkonyha gondoskodott, és szállásuk is a kiállítás
melletti barakokban volt.
A szász lakodalom népségét Konnerth János
szászujfalusi birá és tiszteletes dr. Theil Budolf
lelkész hozták fel. A jegyes pár: Vád János és az ő
menyasszonya. A lakodalmas néppel feljött a banda
is, csupa trombitával. Az esküvő útja szépen ki volt
számítva; hogyan mennek a közjegyzőhöz, az
evangélikus templomba, hogyan vonulnak be a
falu szász házába. De ez bizony elmaradt, mert az
esküvő elé akadály gördült. A vőlegény mindössze
19 éves, katonasor előtt áll s így nem kapott
engedélyt a nősülésre. Az elmaradt, illetőleg el
halasztott esküvő helyett tehát csak eljegyzési
ünnepélyt tartottak, vig dáridóval, mulatsággal.
A mulatságból ki is vették részüket a jó németek, a
faluhoz tartozó debreczeni csárdában. Annak rendje
szerint történt meg a leánykérés, s a násznép kör
utat tett a városban festői viseletében, vagy tiz ko
csival. Délben ültek a lakomához, mely 3 óráig tar
tott. Este az ünnepélyek csarnokában folyt a
dáridó; másnap aztán haza tértek.
Nemzetközi vivóversenyek. Az ünnepélyek
egyik érdekes része az a nagy nemzetközi vivóakadémia a melyen május 20-án Európa legbirnevesebb kard- és tőr-vivói fognak mérkőzni.
A vivó akadémiát május 14—19 napjain vivó
versenyek előzik meg, a melyekben a Magyar
Atlétikai Klub jelentése szerint összesen 235 elő
kelő külföldi és magyar kard- és tőrvivó fog részt
venni. A versenyek győztesei azután a következő
napon egymás között megvívják a nagy vivó-akadémiát.

TÜZES GÁBOR.
Bencznr Qynla vázlata ((Budavár visszavételei) czimű új festményéhez,

A kiállítás tárgymutatója. Mindjárt a kiállítás
első napjaira megjelent a kiállítás mind a 20 cso
portjának tárgymutatója. A nagy mű gondos és ki
merítő képét adja annak a roppant anyaghalmaz
nak, mely a különböző csoportokban össze van
hordva. Kitűnő szakírók írták meg valamennyi szak
ismertetését, történeti fejlődését és mai állását,
kiterjeszkedvén minden részletre, mely a kiállítás
látogatói előtt tanulságos lehet. A nagy munka
szerkesztésének fáradságos műveletében
Ráth
Károlyt, Mudrony Somát 1 és Micseh Endrét illeti
meg a legfőbb rész. Az egyes csoportok katalógusa
külön is kapható lesz.

Ünnepélyek sorrendje. Május 16. Hangverseny
a kiállításon. Díszelőadás (theatre páré) a nemzeti
színházban. Lóverseny. Május 47. A magyar tud.
akadémia ünnepi ülése. Kerékpár-verseny. Népünnép a Vérmezőn. Lóverseny. — Május 22. Hang
verseny a kiállítási'• ünnepiségék csarnokában.
(Ugyanez május 23, 25, 26, 29, .30.-)- — . Május
25. Tornaverseny. A tenyész-szarvasmarha-kiállítás
megnyitása. — Május 30. Dalosünnep a kiállításon.
— Május 31. Kerékpár-verseny. A tenyész-szarvasmarha-kiállítás bezárása.— Június 5. A tenyészlókiállítás megnyitása. — Június 12. A tenyészlókiállítás bezárása.

IRODALOM E S MŰVÉSZET.

• Szépirodalmi könyvtár» czimmel új vállalatot
indított meg a Franklin-Társidat,
eredeti és fordí
tott regények, elbeszélések válogatott gyűjteményét.
Jeles művek könyvtárát kívánja nyújtani a magyar
családoknak, oly műveket, melyek közrebocsátásá
nál az Írókban, termékeikben és idegen irók fordí
tásában a választékosság és irodalmi érték a főelv.
Egyes kötetek megjelenési időhöz kötve'nincsenek,
s nem siet okvetlenül a legújabbal, hanem válogat
a legjobbak közül. A sorozatot is oly magyar iró
műveivel kezdte meg, ki azon kivül, hogy ez idő
szerint a legtősgyökeresebb magyarságú, —• a leg
kitűnőbbek közé is tartozik, az igaz magyar élet
mesteri rajzolójának : Baksay Sándornak elbeszélé
seivel. Ezeket néhány évvel ezelőtt a Kisfaludy-tár
saság adta ki • Gyalog ösvény* ezim alatt, három
kötetben. Ugyané becses munkák második kiadása
nyitja meg a «Szépirodalmi könyvtár* sorozatát
A bécsi hírlapírók-a kiállítás meglátogatására három kötettel. Az első kötetet egészen betölti Bakpünkösd napján külön vonaton érkeznek Buda saynak egész regény terjedelmű elbeszélése: «Pusz
tai találkozás*. A második kötetbe két elbeszélés:
pestre.
tNagymama karácsonya* és «Csodálatos történet*
A bosnyák-herczegovinai kiállítás megtekin
tésére hívta meg Kállay Béni közös pénzügyminisz jutott, a harmadikba pedig három: *Jobb kezem*,
ter a sajtó képviselőit,ehió 12-íkére, kiknek a bos 'Ispero*, tPatakbanya*.
Mindenik a hazai elbe
nyák-herczegovinai kiállítás épületeit és berende
szélő
irodalom
egy-egy
.jeles
terméke, melyből a
zését mutatta be lovag IFnrav&a Ede osztályfőnök,

A sajtó pavillonja a kiállításon. A nagy ipar
csarnok melletti díszes palotában, mely a közműve
lődés pavillonja, e hó 12-ikén adták át a sajtó
otthonát, melyben a hírlapírók megpihenhetnek
vagy dolgozhatnak. A megnyitásra megjelentek:
Bániéi Ernő kereskedelmi miniszter, Schmidt
József kiállítási igazgató, Gelléri Mór titkár; a
sajtó részéről Jókai Mór, Rákosi Jenő, az Otthon
elnöke, Horváth Gyula, Gajári Ödön, az Otthon al
elnökei, Singer Zsigmond, a külföldi újságírók
szindikátusának elnöke, a napi sajtó munkatársai.
A társalgó terem, a hol az urak összegyűltek,
modern kényelemmel van berendezve. Az egybe
gyűlteket Dániel miniszter üdvözölte. A társalgóból
most átmentek az egyes, igen czólszerűen beren
dezett dolgozó-szobákba. A sajtó képviselőire igen
kellemes hatást tett az egész paviÜon ízléses és
elegáns berendezése. A megnyitót villásreggeli zárta
be a franczia vendéglőben, hol először a miniszter
éltette a sajtót, majd Jókai, Rákosi Jenő, Schmidt
igazgató mondtak felköszöntőket.
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hamisítatlan élet, az alföld városainak és falvainak
Akáczos udvarai, a tiszteletes úr hajléka, a jó ma
gyar nép pompásan jellemzett alakjai tükröződnek
vissza s mindig a maga természetes világában talál
kozunk velők, mindig az ő észjárása nyilvánulását
látjuk és mindig mesterkéletlen szavait hajijuk.
Mindenik kötet külön is kapható, s általában a vál
lalat minden kötete önálló lesz. Egy egy kötet ára
•díszes vászonkötésben egy forint.
A legközelebb megjelenő kötetek felsorolása is
eléggé mutatja a « Szépirodalmi könyvtár* előkelő
irodalmi voltát. Egymást fogják követni: ilmmaculata grófnő, regény a magyar társadalomból,
Vádnay Károlytól; «Az izlandi halászt,. frahczia
Tegény az újabb franczia irodalom kitűnőségétől
Loti Pierre-től, fordította dr. Kovács S. János;
«A szent* Meyer K. Ferdinánd svájczi iró klasszikus
történeti regénye Péterfy Jenő fordításában;« Worse
kapitány, a norvég irodalomnak minden művelt
nyelvre lefordított regénye Kielland Sándortól, for
dította Szinnyei Otmár. Az új vállalat gondosan
válogatott tartalmú müveivel és olcsóságával bizo
nyára meg is találja az utat a minél nagyobb elter
jedéshez és népszerűséghez.
* Benczúr Gyula nagy történeti festményéről,
a «Budavár visszavételé»-ről irott közleményünk
forrásául azon füzetet használtuk fel, melyet e fest
ményről^Szilágyi Sándor kitűnő történettudósunk
irt, s mely közelebb fog megjelenni.
Román-magyar szótár. A Franklin-Társulat
kiadásában nagyon szükséges könyv jelent meg:
«Román-magyar szótár, iskolai és magán haszná
latra*, irta Ghetie János naszódi főgyimnáziumi
tanár. .
A közoktatásügyi minisztérium a Fekésházyalapból jutalommal tüntette ki a munkát, mely
régen érzett hiányt pótol a magyar és román nyelv
irodalmában és mindennapi szükségességet segít ki.
A szerző tekintettel volt a nép-nyelvre, a népies
kifejezésekre, kellő figyelmet fordított az irodalmi
nyelvre mind a román, mind a magyar részben. A
román nyelvnél általában a bukaresti akadémia
helyesírását követte, a nyelvanyaghoz gondosan
válogatott forrásokat használt, s az iskolai és köz
életi szükséghez lehető teljes mértékben alkalmaz •
kodott. Az-első terjedelmesebb román-magyar szó
tár ez. Bevezetóleg a román kiejtésről és olvasásról
ad utasítást. A szótár kétszer hasábozott szöveggel,
tiszta szép betűkkel, etős papírra van nyomva s 501
oldalnyi könyvet ad. Ara 3 frt.
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beszéd kíséretében a szinház tagjai ezüst koronáját
adta át, Á darab befejezése aztán folytonos; taps
közt történt. Mikor külön is kitapsolták, a művésznő
ennyit mondott: «Ha mindent meg akarnók
köszönni . . . nem tudom, lehetetlen.* Előadás
után pedig a színházból kijövet, éljenezte nagy
tömeg Blaha Lujzát.,
,
Május 9-ikén Bokor tTélen* czimű népszínművé'
nek előadásával ismét, zajos estéje volt a népszinlúznak. Blaha Lujza leányával, Soldos Sárikával
e ütt lépett föl. Volt ismét taps, koszorú a nagy
művésznőnek és leányának, kit a természet sok
ekaynyel különböztetett meg, s kellemet, fesztelenségét a közönség szívesen méltányolta.
A 'Magyar nemzeüiez* intézett fölhívás is e
naiiokban jelétít még, mély elmondja, hogy Blaha
Lujza nyugalomba vágyik, s fölhívja a művésznő
sziímfcilan tisztelőit, hogy fejezzék ki iránta a hálát
és tiszteletet. A bizottság, mely a felhívást intézi,
azt a módot választotta, hogy a művésznő százezer
arczképét bocsátja a közönség rendelkezésére, a

20. SZÁM. 1896.

43. ÉVFOLYAIÍ.
20. SZÍM. 1896. 43. ÉVFOLYAM.

vei, Ujházy Tiborcz, Gycnes Biberach, Márkus
Emilia a Melinda szerepében járult hozzá az elő
adás sikeréhez. A többi főbb szerepet Bercsényi,
Egressy, Bakó, Szigeti Imre, Császár, Náday, Zilahi
adta. A szereplőket sokszor kihívták a lámpák elé.
KÖZINTÉZETEK ÉS

EGYLETEK.

A magyar tud. akadémia nagygyűlése. Az
akadémiának e hó 12-én kezdődött meg a nagyhete
az egyes osztályok zárt üléseivel.
Az I. (ngelvtudományi és szépirodalmi) osztály
Zichy Antal elnöklése mellett tartott ülést. A nyelv
tudományi alosztályba rendes tagnak kijelölték
Szinnyei Józsefet levelező tagoknak: Balassa Jó
zsefet, Hegedűs Istvánt, Négyesy Lászlót, Zolnai
Gyulát; a szépirodalmi alosztályba levelező tagnak
Riedl Frigyest; kültagoknak: Boissier Gastont,
Herz Miksát, Jogin Vratislavot és Winkler Herinant.

tAz Árpádok és a magyar állam» czim alatt. Egyéb
felolvasás nem lesz. Az osztályok terjesztették elő
azután jelentéseiket, nevezetesen a kitűzendő jutal
makról. Majd a pályadijak fölött határoztak. Az I.
osztályban a Mamzi&éní/i-jutalomra beérkezett 1
pályamunka, mely a magyar szinonimikát tárgyalja.
A jeligés levélből Póka Ferencz neve tűnt ki.
A Il-ik osztályban az Ullmann- és Gorove-pályázatra a dijakat nem adják ki. A IH-ik osztályban
1897-re a nagyjutalom és a Marczibányi-jutalom
mathematikai munkákra esik. A Semsey-pályázatra
3 pályamunka érkezett be. A történeti munka ki
adását nem ajánlják; a földrajzi pályakérdésre 1
munka érkezett; az arkheológia díjra szintén 1
munka, ennek Ítélték az 1500 frt mellékdijat. A föl
bontott jeligés levélből Pulszky Ferencz tűnt ki
szerzőnek. A Semsey-pályázatot tehát eredmény
telenségénél fogva megújítják. A pályázati határidőt
1901 szept. 3-ára tűzték ki. Az osztályok által aján
lott tagok fölött május 15-ikón szavaz a nagygyűlés.
Elhatározták továbbá, hogy a képes terem számára

föl s a közönség a jelen volt szerzőt élénken meg
tapsolta. Az ülést Bartók Lajos tA nóp> czimű köl
teményével fejezte be, melyet zajosan megtapsoltak
s ezzel az ülés, Jókai szives búcsúszavaival véget
ért. Az ülés után a társaság tagjai és meghívott
vendégei az István-szállóba lakomára gyűltek.
A magyar tud. akadémia május 11 -iki rendes
heti ülése Pauler Gyula elnöklete alatt ment végbe,
s Acsádi Ignácz olvasta föl «A jobbágy adózásai
1577—96-ban» czimü értekezését. Ez a dolgozat
kiegészítő része azon tanulmányoknak, melyet
szerző a magyar adózás ós pénzügyek krtfőszerü
történetének megvilágítására tett.

MI ÚJSÁG?
* A «Vasárnapi Ujság» mai számának egy
része Benczúr Gyula «Budavár visszavétele
1686-ban» czimű nagy festményének van szen
telve, s hogy e kitűnő festményt, mely ezredévi
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lomban közszemlére teszik s három napig ott is
marad.
A szentély közepén magas asztalkát állítanak s
aranybrokát vánkoson ezen helyezik el a koronát.
A szentélyt elzárják, a közönség csak a szentély kis
korlátjáig mehet. Á korona mellett a koronaőrség
állít föl díszőröket. Éjszakára a koronát a sekres
tyében zárják el. Az ajtókat este bezárják s lepecsé
telik. A kulcsok Bogisich Mihály prépost budavári
esperes-plébánosnál lesznek. Az ajtókat a korona
őrök pecsételik le s reggel ezek előtt nyitják ki.
A templom körül éjjelre a közös hadsereg és a hon
védség felváltva erős őrséget állít föl. Június 5-étől
8-áig minden délben karénekeket énekelnek a temp
lomban. Este 8 órakor pedig a torony erkélyén a
cs. és kir. 86-ik gyalogezred zenekarának 12 tagja
6 —6 régi magyar éneket játszik.
László főherczeg emléke a Vörös-kereszt kór
házban. A Vörös-kereszt egyesület központi választ
mánya még a múlt évben elhatározta, hogy a meg
boldogult László főherczeg emlékét márványtáblá
val örökíti meg az egyesület Erzsébet-kórházában
Csekonics Endre gróf az egyesület elnöke, Stróbl
Alajos szobrásznál megrendelte az emléktáblát és
azt az egyesületnek felajánlotta. A táblán ez a fel
irat lesz: tA nemzet siratott kegyeltje, László kir.
herczeg emlékezetére. 1895. szeptember 5.» Az em
léktáblát még a júniusban tartandó közgyűlés előtt
illesztik be a felvételi épület első emeletén a falba.
Az orsz. képtár kormánybiztosa. Az országos
képtár és a létesítendő képzőművészeti múzeum
kormánybiztosává Kammerer Ernő orsz. képviselőt
nevezte ki a vallás : és közoktatásügyi miniszter.
Kammerer Ernő a képviselőháznak egyik legrokon
szenvesebb tagja, a ki évek sora óta, bár zaj és felI +ünéskeresé> nélkül, de annál alaposabban foglal
kozik történeti és műtörténeti tanulmányokkal. Az
ntóbbi évek alatt jelentékeny magyar műtörténeti
nyomozásokat végzett 8 ebből az érdekből sokat
, "utazott és költekezett. Mint máskülönben is függet, len állású tolnamegyei birtokos azon kevesek egyike,
a kik a tudományt és művészetet magáért művelik
a csak igy eshetett meg, hogy nyilvános feltűnés és
zajos szereplés nélkül emelkedett é téren legjelesebb
szakférfiaink közé.
Uj tankerületi főigazgató. A király a közokta
tásügyi miniszter előterjesztésére Géresi Kálmán
• debreezeni ref. főiskolai tanárt kinevezte debreczenTtankerületi főigazgatóvá.
Adomány az Emke számára. Az EMKE választi mányi gyűlésén bejelentették, hogy Furka Ferencz
csernakereszturi (Hünyad m.) -elhunyt birtokos
30,000 forintnyi birtokát az egyesületre hagyta.
A kalocsai érsek alapítványai; Császka György
kalocsai érsek az ezredévi ünnep alkalmából 150,000
- koronás alapítványt tett, ezenkívül 170,000 koronát
adományozott jótékony czélokra. Kalocsa városának
a szegényügy rendezésére 50,000 koronás, egy
Kalocsán építendő tanítók házára 50,000 koronás,
az egyházmegye területén-működött és nyugdíjban
levő tanítók, ezek özvegyei és árvái javára szintén
50,000 koronás alapítványt tett. Ezenfelül a millenium emlékére Zomborban 60,000 korona költség
gel kisdedóvónő képezdót, Újvidéken pedig 60,000
korona költséggel új templomot építtet. Továbbá
Szabadkán az iskolanénék vezetésére bízott leány
intézeti házat saját költségén 50,000 korona költ
ségen kibővítteti.

Pályázat Petőfi költészetének jellemzésére.
A Petőfi-társaság 400 korona pályadijat tűz ki
Petőfi költészetének jellemzésére, mely alakjánál
^s terjedelménél fogva alkalmas legyen a társaság
ülésén való felolvasásra. A dijat csak irodalmi becsű
munka kaphatja meg. Az idegen kézzel -irt, bekötött
és jeligés levéllel, ellátott pályaművek 1896 szep
tember 30-ig. a Petőfi-társaság titkári; hivatalába
küldendők. (IV. Bástya-utcza 11.)
Nemzeti színház. Május 8-ikán került szinre
Somló Sándor új színműve «Zsolt vezér ifjúságai>',
3 felvonásos történeti vígjáték, melylyel b, Bánffy
Dezsőnek ezer., koronás pályadíját nyertééi. Ezt a
mostani, miniszterelnök még képviselőházi elnök
sége alatt tűzte ki. Történelmi alapja alig van a
darabnak, de a romantikus légkörben több kelleme
sen ható jelenetet helyezett • el a szerző ügyes keze.
A heves vérű Zsolt házasságának az a regényes
története, hogy Árpád fejedelem hiába szemelte ki
neki a leigázott Kozár fejedelem leányát, Hamzsárt.
Épen mikor a menyasszony megérkezik, Zsolt
elbujdosik a rengetegbe. De ott találkozik HamzsárTal, ismeretlenül megszeretik egymást, s végül ki
derülvén minden, boldogok lesznek. Sikerült ver
sekben megírva, jól előadva, fényesen kiállítva, a művésznő sajátkezű aláírásával, 2 frtjával. A 200,000
darab még töhbször is telt házat fog csinálni.
forint felét a képek beszerzésére és terjesztésére
szánták, a másik fele pedig nemzeti ajándékul a
Blaha Lujza ünneplése. Blaha Lujzát, a kitűnő művésznőnek adatik át, A begyülő összegeket a. bel
művésznőt, május 7-ikén mint jubilánst ünnepelte városi takarékpénztár kezeli, a képekről s azok
a népszínház közönsége. Épen 25 éve volt, hogy a szétküldéséről a Magyar irodalmi részvénytársaság
nemzeti színházban föllépett a < Tündérlak Magyar gondoskodik. Múlt heti számunkban a felhívást,
honban* czimű régi népszínműben. Ugyanezt a mely alatt közéletünk sok előkelő férfiának neve áll,
egész terjedelmében közöltük.
darabot játszották most.
• Bánk bán» jubileuma. Katona József ^Bánkban*
A szinház megtelt a szorongásig. A mint kilépett, drámáját május 13-ikán adták századikszor a nem
megeredt a riadó taps, a koszorúk, bokréták özöne. zeti színházban. Nyolczvan esztendeje, hogy szer
A harmadik felvonásba aztán egy jelenet volt zője megírta és sikertelenül pályázott vele az ifjú
beszőve. Mikor, ugyanis Marcsa az uri kastélyban
erdélyi magyarok kolozsvári pályadíjára, ötvenhét
fölébred, azt hiszi, hogy boszorkányok közé jutott.
Lukács Juliska erre elmondja, hogy épen ő (Blaha éve, hogy 1839.. év márczius 23-ikán szinre került
Lujza) az, a ki megbabonázta a magyar sziveket, először a nemzeti színházban Egressy Gábor jutal
•ő tanított magyarul ezreket, ő épített színházat^ mára. .0 játszotta, a főszerepet, ezenkívül Lendvav
GertrudkLaborfalvy Röza (Gertrúd), Szentpétery
száz és. száz alakot teremtett. Erre aztán megjelen
(Petur),
Fáncsi (Biberach), Bartha (Tiborcz) játszot
tek a népszínművek női alakjai párjókkal (a szinház
«lső művésznői személyesítették), hódolatúl átadták tak benne. A tragédiát a szabadságharcz után
neki pártájukat, fejkötőjöket, keszkenőjüket. A mű sokáig nem volt szabad előadni. A századik eló'l
vésznő nem tudott semmit előre, hogy ilyen jele adásnak semmi különösebb .ünnepélyes színezete
netet szőnek a darabba. Mélyen elérzékenyült. nem volt, de az előadás annál dicsérni valóbb
Vidorné (ki Finum Eózsit személyesítette) üdvözlő Szacsvay hévvel és erővel adta a czimszerepet,'
Jászai Mari Gertrudist adta az ő kiváló művészeté-
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A kijelölések után elhatároz
gy a Bulyovszkydijra vonatkozólag azt, fog
Ini a teljes
ülésnek, hogy ezt a dijat ne adja tí: A Sámuel és
Marczibányi-féle jutalomdijn
isve is előterjesz
tést tesznek.
A III. osztály Than Károlv eln.
;ilatt ülésezett. Az ülés első tárgya a
adijak odaítélése
volt. Az akadémia nagy dija
áOO arany,
Széchenyi Béla gróf nyerte el iBC
siai utazásaim» czimű munkájával. A M
50 aranyas
mellékdiját Tlianhoffer Laj<
<ttan»-ának
ítélték oda. A Lévay-dijat nen
A Rózsayféle nyilvános pályázat 500
Landauer
dr.-nak adják, a kit fiziológiai ta
ószítésével
biznak meg. A jelölések éred
következő:
Rendes tag: Lipthay Sándor,
i tag: Fehér
Ipoly, kültag: Waldeyer Vili>ző tagok:
Kürschák József, Winkler •
f, Bókai Árpád,
Franzenau Ágoston, Ónodi Adolf és Schwarzer dr.
Május 13-án az osztályok együf
*e volt b.
Eötvös Loránd elnöklete alatt.
A vasárnapi ünnepélyes közül
reafcíráií/í
is meghívták, Kállay Béni minis/.'
I felolvasást

megfestetik Szemere Bertalan, Szarvas Gábor és
Markusovszky Lajos arczképét; Kemény Zsigmond
és Csiky Gergely mellszobrait pedig a Kisfaludytereínből a díszterembe helyezik át.
A Petőfi-társaság ünnepi ülése. A Petőfi
társaság e hó 10-én külön ünnepi ülést tartott az
ezredévi ünnepek alkalmából. Az ülést az akadémia
nagy termében tartották, mely erre az alkalomra
teljesen megtelt ünneplő közönséggel. Az elnöki
széket Jókai Mór foglalta el, mint a társaság
elnöke, s az ülés megnyitása után Bartók Lajos
alelnök üdvözölte a közönséget és elmondotta, hogy
a Petőfi-társaság nem mulaszthatta-el, hogy együtt
ne ünnepeljen a nemzettel. Ezután Váradi Antal
adta elő Ábrányi Emil iEzer év« czimű hatásos
költeményét.
Most Jókai ült a fölolvasó asztalhoz ós t A költő jogai
czimű dolgozatát olvasta föl, melylyel minden hall
gatóját elragadta. Zajos tetszés kisérte a fölolvasást.
Koróda Pálnak, a Vigyázó-díjjal jutalmazott «Büvöséj» czimű költeménye volt a tárgysor harmadik
pontja. A sikerült verset Endrödi Sándor olvasta

A Vágó-féle történeti menet. A Vágó-féle tör
ténelmi menet, ha csak valami újabb akadályok
nem jönnek közbe, úgy látszik, mégis megvalósul.
A rendezésre szükséges nagy összeg (csaknem négy
százezer forint) több vállalkozó részéről egybegyűlt
és a szerződést a felvonulást rendező orsz. bizottság
és a vállalkozók között a f. hó 8-ikán Wekerle Sán
dor elnöklete alatt tartott gyűlésen végleg szöve
gezték. Az orsz. bizottság határozata szerint a fel
vonulás szeptember közepén lesz, még pedig 5—10
napi időközben háromszori ismétléssel. A hatalmas
menet ezer lovas és ugyanannyi gyalogos alak korhű
ruházatban és fegyverzetben való részvételével van
tervezve.

kiállításunknak egyik legfőbb dísze, képekben
és leírásban tüzetesen ismertethessük, * Re
génytár*-unk e heti rovatát jövő hétre kellett
halasztanunk.
A király szobra a Ludoviceum előtt. A hon
védségi Ludovika Akadémia a saját épületének
főhomlokzata előtt levő nyilvános parkban felállít
tatta a királynak bronzból készült mellszobrát. A
gránit talapzatra helyezett szobor leleplezése e na
pokban az ezredévi ünnepélyek megkezdésékor tör
A tavaszi lóversenyek, melyek kilenoz napra
tént meg.
A királyné a műcsarnokban. Ő felsége a királyné terjednek, május 3-fkán vették kezdetüket, s mivel
ép összeestek az ezredévi ünnepélyek kezdetével, a
e hó 8-án délelőtt 11 óra tájban szigorú inkogni szokottnál is nagyobb közönség látogatta az eddigi
tóban a városligeti új műcsarnokot is meglátogatta, versenyeket. A királyi család több tagja is jelen
és Schmidt József kiállítási igazgató kalauzolása volt a közönség soraiban, ép úgy a külföldről Buda
amellett nagy érdeklődéssel járta körül a termeket, pestre összegyűlt diplomaták, s főrangú világ nagy
számmal. Mindjárt első napon egy nevezetes díjért
és egy rövid negyedóra múlva eltávozott a műcsar futottak, az Egyesített-Nemzeti és Hazafi-dij 20,000
nokból, hogy megtekintse Munkácsy t~Eeee koronájáért, melyet Jankovich-Bésán Gy. tGyönI gyösi nevű lova nyert el nem kis meglepetést
homo»-ját.
A korona kitétele. A koronázás évfordulójakor , keltve, s tGyöngyöst megnyerte a 3-ik verseny ! napon a 15,000 koronás kanczadijat is.
a koronát június 5-ikén a budavári Mátyás-temp
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bizottsági tag és 1848/49-es honvédfőhadnagy, élete

A közönség általában nagy érdeklődést mutat a
versenyek iránt, de ez érdeklődés május 14-én
áldozó csütörtökön érte el tetőpontját. Ekkor került
ugyanis eldöntésre 100,000 koronás- «király-díj.»
0 felsége is megjelent s hosszabb ideig időzött a
a versenytéren, hol óriási közönség volt jelen.
A nagy díjat Blaskovics Ernő «Dandár» nevű lova
nyerte meg.

73-ik évében, Budapesten. — LAKATOS SÁNDOR, a fő

városi államrendőrség tisztviselője, 27 éves korá
ban. — HŐGYÉSZI TIVADAR, 25 éves korában,

Szil-

Sárkányon. — Hoós DÁNIEL, 1848—49-iki honvéd
hadnagy, 68 éves korában, Martonoson. — SZENTPÉTERI • JAKAB,

54

éves

korában,

Szatmáron.

KOMJÁTHY BÉLÁNÉ, sz. Freyseysen Matild, Kom

játhy Béla országgyűlési képviselő neje, élete 45-ik,
házassága 24-ik évében, Budapesten. — HERCZEGH
BERTALANNÁ, szül. Dancz Nina, a vidéki színházak
egykor kedvelt naiv színésznője, majd a népszínház
tagja, ki azonban szinpadi sikereit a családi otthon
nal cserélte föl, 4 0 éves korában, Budapesten. —
ERCSEI SÁNDORNÉ, született Sajó Julianna, 64 éves
korában, Budapesten.

—x. Keresztély Sándor minta-zongoraterme Budapest,
Váczi-körut 21. sz. alatt, körülbelül 100 db zongorát
és piauinót tart raktáron, legkitűnőbb szakszerű vá
lasztékban.

ss A T r i e s z t i Á l t a l á n o s B i z t o s i t ó - T a r s a s á g '
(Assicnrazioni Generáli) múlt hó 29-én tartott 64-ik
közgyűlésén terjesztettek be az 1895. évi mérlegek.
Az előttünk fekvő igen terjedelmes zárszámadás 54
oldalra terjed és számos rendkívül érdekes statisztikai
adatokat tartalmaz. A mérlegek valamint a nyereség
es veszteség-számlák már az 1896. márczins 5-iki
Szerkesztői
mo?ida?iü>alőfc.
osztr. miniszteri rendelet értelmében vannak felállítva.
Az évi jelentésből látjuk, hogy az életbiztosítási
Modern párbaj. Elbeszélés. A vidám történet élén
ken van megírva, de ugy tetszik, mintha a meséje
osztály díjtartaléka 1895. évi deez. 31-én 3,519,501 frt
már ismerős volna.
41 krral 45.231,976 frt 76 krra emelkedett. Az ugyan
akkor érvényben volt életbiztosítási tőke-összegek
B. B. L. Lapunk zártakor érkezett, igy csak jövő
177.718,755 frt 13 krt tettek ki, míg az év folyamán
héten közölhetjük.
bevett dijak 7.402,467 frt 03 krra rúgtak.
A planéta. Életkép. írói hivatottságot árul el, azon
A tűz- és szállítmány-biztosítási ágakban a díj- és
ban a tárgy nincs kerekdeden feldolgozva s a szerző
illeték bevétel 10.435,513 frt 31 kr. volt, miből 3.058,827
itt-ott terjengőssógre hajlandó, a mi a rövid történet
forint 06 kr. mint kártartalék minden tehertől menten,
nek nagy hátrányára van.
a jövő évre viteleztetett át. A jövő években esedékessé
A Vaskapunál. Elárulja a művelt írót. Igyekezni
váló dijkötelezvények összege 31.142,823 frt 66 krra
fogunk sort keríteni rá.
emelkedett.
Károkért' a társaság 1895-ben 9.218,277 frt 62 krt
folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években telje
sített kárfizetéseket, a társaság alapítása óta károk
fejében 281.357,598 frt 61 krnyi igen tekintélyes össze
get fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből hazánkra
1951. számú feladvány Bayersdorfer A.-tól,
5 2 . 6 2 6 , 2 7 4 frt 3 7 kr. esik, mely összeget a társaság
1 6 2 , 0 5 9 káresetben kifizetett.
SÖTÍST.
Az értékpapírok értékcsökkenése, mely az év végével
az alacsony árfolyamok folytán beállott, egyéb ren
delkezésre állott összegekből kiegyenlittetett ugy, hogy
az értékpapírok árfolyam-ingadozása fedezetére alakí
tott tartalék változatlanra 2.282,011 frt 44 krnyi ószszeggel uj számlára átvihető volt. Azonfelül azonban
még az idei nyereségből 500,000 frt egy az árfolyam
ingadózása fedezetére szolgáló külön tartalék számára
átutaltatott ugy, hogy az egész árfolyam-tartalék
2.782,011 frt 44 krra szaporodott.
' •
Az alapszabályszerü nyereség-tartalékkal, mely a
részvénytőke felét teszi ki, az összes nyereségtartalókok
5.487,011 frt 44 krra rúgnak.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első
rangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások
folytán 58.071,673 frt 84 krról — mintán a viszont
biztosítási tartalék kivétetett — 6 1 . 0 5 1 , 3 1 1 frt 8 2
krajczárra emelkedtek. Ezen értékekből több mint
15 millió magyar értékekre esik.
Világos indul s a harmadik lépésre matot mond.
Az elért tiszta nyereségből a társaság osztalékul,
részvényenkint 136 frtot aranyban vagyis 340 fran
kot fizet.
Az 1940. számú feladvány megfejtése Kondelik K.-tól.

SAKKJÁTÉK.

Világot.

HALÁLOZÁSOK.
Gr. ANDRÁSSÍ GYULA ÖZVEGYE, született Kendeffy

Katinka grófné meghalt május 14-ikén délután,
hosszas betegség után budai palotájában. A kitűnő
magyar államférfiú' özvegyét mindig nagy tisztelet
környezte. Az elhunyt grófnő a múlt őszszel kezdett
betegeskedni. A mostani tavaszt Fiúméban töltötte,
leányánál, Batthyány Lajos grófnénál, de egy h é t
előtt visszahozták onnan, mert baja aggasztó lett,
8 a
gyógyulás reményével nem biztatott. Leánya és
két fia, Tivadar és Gyula grófok folyvást mellette
voltak betegségében. Koporsóját a ref. egyház szer
tartásai szerint szombaton délután áldják meg, s
Terebesen, a férje hamvai fölött emelkedő mauzó
leumban helyezik örök nyugalomra.
GAUMBERTI Lajos bibornok, a volt bécsi nuncius,
e hó 7-én, hosszas betegeskedés után, 6 0 éves korá
ban meghalt Eómában. Általánosan becsülték a
szentszék és a pápa iránt tanúsított hűséges oda
adásáért s azért is, mert a szent kollégium egyik
legmérsékeltebb tagja volt. A pápát a gyász hire
mélyen megrendítette. Galimbertinak jelentékeny
szerepe volt ama diplomácziai tárgyalásokban, m e 
lyek a pápai szék és Poroszország közt a májusi
törvények
és egyéb egyházellenes intézkedések
miatt hosszú ideig tartó küzdelem után békére ve
zettek. 1887 márcziusában berlini rendkívüli követ
s ugyanez év május havában bécsi nunczius lett.
Néhányszor ellátogatott Magyarországba. Utoljára
Pécsett Dulánszky püspök vendége volt, az újjáala
kított székesegyház fölszentelésén, melyen a király
is megjelent. 1892-ben tették bibornokká s ugyan
ekkor visszahívták bécsi állásáról. A király ekkor a
Szent-István-rend nagykeresztjével tüntette ki.
Elhunytak m é g a közelebbi napokban: Idősb
HEDBY EBNŐ, udvari tanácsos, nyűg. szeptemvir,
82

éves

korában,

Baszlaviczán. — THUBY

LAJOS'

gyüdi ev. ref. lelkész, 46 éves korában, Szabadkán!
— BICHTER ANTAL, magyar államvasút igazgatósági

hivatalnok, 37 éves korában, Budapesten. — BALLAY
ÁDÁM FEBENCZ, a minorita-rend

aradi házfőnöke,

örökös rendi kormánytanácsos, 63 éves korában'
Aradon. — VÁBAM BALOGH LOPÓT, 1848/49-es n e m 

zetőr-főhadnagy, ügyvéd, Nagy-Váradon, 76 éves
korában. — BUCSANSZKY BERTALAN,

volt

fővárosi

1.
2.
3.
4.

Sötét.

VUágot. o .

Sötft.

Fd7—f5
Fh2—b8 : (a) 1. ___ ___ _ Kd5—d4 (b)
Ha5—b7 . . . Kd5—c6
2. Ve7—eif___ Kd4—c5
Ve7—c5 f
Kc7—b7 :
3. Ve4—b4f... stb.
Ff5—c8 mat.
Világot.

b.

Sötét.
Hb2—c4

1. —
2- Bb8—b5 t stb.

Sötét.

1. Ve8—g6 . . . Kd4—c5 (a)
2. Vg6—d6+„_ t. sz.
3. Fd2 matot ad.
Világos.

VUágot.

a.

Sötét.

1. . . . . . . . . . Fe5—íi (b)
2. Fd2—e3+
t. sz.
3. V v. H mat.
b.

„EGYETÉRTÉS
POLITIKAI

íí

NAPILAP.

Csávolszky Lajos,

1896.

felelős szerkesztő.

XXX. évfolyam.

Kossuth Ferenez,
főmunkatárs.

Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó esz
közeivel, hogy magának egyszerre, tömegesen csakhamar
újra elmaradó, nj előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor
kellő színvonalon álló közleményei, gyors, pontos és min
den tekintetben megbízható tudósításai által iparkodik régi,
jó hírnevét mint hazánk legelső rangú napüapja állandóan
fentartani, hogy ez nton ne csak régi előfizetőit kaposolja
állandóan magához, hanem közönségét uj hóditások által
évről-évre maradandóan meg is szaporítsa.
Hogy ezt a ozélt elérjük, erre nézve legnagyobb táma
szunk a lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy
oldalon majdnem annyi betűt képes közölni, mint a kisebb
lapok három egész oldalon s igy az Egyetértés egy rendes
8 oldalos lapja annyi közleményt tartalmaz, mintha a
kisebb lapok 24 oldalon jelennek meg, a mi azonban osak
ünnepnapokon történik. Ilyenkor az Egyetértés 12—20,
illetőleg a kisebb alakban számitva36—60 oldalnyi terjedelmű!
Csakis a lap ily nagy méretei teszik lehetővé, hogy az
Egyetértés mindenről oly bő és részletes tudósításokat
közölhet, a milyeneket egy más lap sem nyújthat közön
ségének. Igy általánosan ismeretes, hogy az Egyetértés
országgyűlési tudósításai e nemben a legtökéletesebbek,
nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál
a tárgyilagosságnál és részrehajlatlanságnál fogva is, mely
e tudósításokat minden pártszinezetü olvasó előtt is élve
zetessé teszi. Egy másik nagy erőssége a lapnak rendkívül
bő tárcsa- és regényrovata. Az Egyetértés álb.ndóan
két kitűnő regényt közöl egyszerre, részint eredetit, részint
a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú
műfordítók fordításában. Az egy év alatt közölt regények
400—500 nyomtatott ivre, vagyis 40—50 rendeB regény
kötetre ragnak. Ily 40—50 kötet regény bolti ára legalább
ugyanannyi forint. Ha most még tekintetbe vesszük az
Egyetértésnek mindenkor közéletünk kitűnőségei és első
rangú publiczisták által irott vezérczikkeit és egyébb
politikai közleményeit, bő hírrovatait, eredeti
táviratait az ország és a világ minden részében levő
saját levelezőitől, továbbá a vasárnaponkint megjelenő s
egy-egy szaklapot pótló .Irodalomi, .Tanügyt és •Mező
gazdasági czimü országos hirü rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált közgazdasági, ipar és mező
gazdasági rovatait és megbízható tőzsdei tudósításait,
bátran mondhatjuk, hogy az Egyetértés a hazai sajtónak
egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség minden
osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni képes
Mindezen előnyök daczára az Egyetértés előfizetési ára
a legmérsékeltebb:
Egész évre
Fél évre ...
Negyed évre
E g y hóra... ... . . . ...

...
... ...

20
io
5
... 1

frt
« _
,
, 8 0

Előfizetések legozélszerübben postautalványon az Egyet
értés kiadóhivatalahoz Budapest, papnövelde-ntoza 8
intézendők.

Az 1941. ssámu feladvány megfejtése Keller F.-től.
Világot.
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H e n n e b e r f f - s e l y e m selyem csakis akkor va
lódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete,
fehér és színeseket 35 krtól 14 frt 65 krig méteren
ként — sima, csíkos koczkázott, mintázottakat,
damasztot stb. (mintegy 240 különböző minőség
és 2000 mintázatban stb.) a megrendelt áru posta
bér és vámmentesen a házhoz szállítva é s min
tákat postafordultával küld: H e n n e b e r g G .
(cs. k. udvari szállító) s e l y e m g r y á r a Z ü r i c h b e n .
Svájczba czimzett levelekre 10 kros, és levelező
lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven
irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
6570

A (Magyarok §ejövetele
Feszty körkép

Sötét.

Városligetben,
Andrássy

Helyesen f e j t e t t i k m e g : Budapesten: K. J. és F. H. —
Andorfi S. — Kovács J. — Sárospatakon: Gérecz Károly. —
Kecskeméten: Balogh Dénes. — A pesti sakk-kör.

-ut

végén-

Látható
reggel 6-tól este 10 óráig,.

KÉPTAIiÁNY.

az esti ó r á k b a n

villany - világításnál.
Belépő

H e t i naptár, május h ó .
Hap
17
18
19
20
21
22
23

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Katii. prot. naptár
D. 6. Ex. Torpét
Venáncz. Lip.
Sára
Sz. Bemard
K. Bódog
Ilona, Júlia
Dezső

(Hrfg keleti naptár
5 P. 6. Iréné
6 Szenv. J ó b
7 Sz. f felt.
8 János ev,
9 Izsaiás pr.
10 Zel. Simon
11 Mocz vt.

Hol d változás. El ső negyed: 20-án reggel 7 ó. 37 pkor.
Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s .
(L. Egyetem-tér 6. szám.)

Hírmondó

pavillonjában
(közvetlenül az iparcsarnok éjszaki kapuja mellett)

hallható a legújabb magyar találmány

díj •

- H e g g e l 6-tól d é l e l ő t t
9 ó r á i g - 3 » kr., g y e r m e k j e g y 2 0 kr. - D é l e l ő t t .
9 - t ő l e s t e l O j f r á i g 5 0 kr., g y e r m e k j e g y 2 0 kr.
Z S ^ i ^ 6}ya^' h ú Srydara és k ö s z v é n y - b a u
« • * » * ellen továbbá a l ó g z ó és e m é s z t é s i M - I
v e t auratos. bánUlmainál, orvosi tekintélyek án A

a Lithion-forrás

Salvator
kitűnő sikerrel rendelve lesz.

Húgyhajtó hatású!
Kellemes izü!

Könnyen emészthető I

tartat* eivanyvlzkereskedésekben es gyogyuertarikbui.
A Salvator-forrás Igaigatósága Eperjesen.

Badapesten, főraktár Édesknty L. uraál.

Legjobb é s l e g b i m e v e s e b b

/{z ásványvizek királya

pipere h ö l g y p o r : a
L a

0 ^

a TELEFölGIÜF ntján

*

*

V

F A Y , ILLATSZERÉSZ,
^ » v C H . BI8MU'
PABJ
PARIS — e, rue de la Palx, 9 — PARIS-

Emlékező tehetség.

ÓS B Ü D A V Á E A

A iHygiea» czimű bécsi lap 1896 január 25-ki 2-ik szá
mában írja: «Sokszor már a «oivilisatio átkánaki nyilváni"tották azt, bogy a fogalmak és disciplinák folytonos kibőví
tésével, a képesség azoknak fölvételére gyöngül. Ha csak
századunk kezdetére megyünk vissza, egész fiatal embereket
-találunk már nehéz problémák megoldásával elfoglalva s oly
föladatok elé állítva, melyek mai napság mint a jellemfejlődés
csak később végbe menő megállapodottságának munkája tűn
nek fel. Az alkotmányos élet kezdetén — csakis a mi Mühlfeldünkre akarunk emlékeztetni — láttunk fiatal népkép
viselőket, a kik minden előleges följegyzés nélkül, órák hoszszat szabadon beszéltek, s a mellett minden lehető compenöUumokból merített positiv adatok te jességét sorolták föl,
melyeknek emlékezetben tartása manapság bizonyára lehe
tetlennek tűnnék föl.
A mi időnkben, mikor már nincsen disciplina, a mely
utóbbi önmagában szigorúan elhatárolt egészet képez, s a
tudományos beismerésnek egész területe szerves kapcsolatban
áll, ma még inkább mint azelőtt, állhatnak fenn Plató szavai,
hogy «az ismeret semmi egyéb, mint emlékezess. És e tétel
ből kiindulva. Poehlmann Kristóf Lajos tanár. Münchenben
• Emlékezéstan, s ennek szabályzatai s alkalmazásuk a gya
korlati életren czim alatt oly módszert tálált, mely megér
demli, hogy mindenki igen komolyan vegye s mindenkinek
tartózkodás nélkül ajánltassák.
Poehlmann nem támaszkodik semmifélé előbb fennállott
rendszerre; a mnemotechnika ismert nemei, t. i. az emléke
zetnek gépies, de eredménytelen csavarása, a Poehlmannféle rendszerrel nincs semmi közösségben; mint szigorúan
tudományos eljárás, az emberi agy élettanának alapos isme
retére támaszkodva, lép elénk, s a ki az eddig megjelent,
a szó legjobb értelmében könnyen érthető modorban tartott
öt fejezetet átolvassa, abból azt a benyomást nyeri, hogy
•egy komoly és lelkiismeretes gondolkozónak munkájával van
dolga, a ki igen szép ozélt tűzött maga elé, 8 azt egy erkölcsi
jellem erélyességével szerencsésen keresztül is vitte.
A Poehlmann-féle rendszer alapját egy a concentratio
képességének elérésére szolgáló utasítás képezi, mely utóbbi
az erély fokozásából áll, s melyet kezdetben lehetetlennek
tartanánk, de minden hivatású komoly férfiak tanúsága sze
rint föltétlenül bekövetkezik, s a mely a gondolkozó előtt
már a rendszer puszta megismerése után fölfoghatóvá válik.
Ha a rendszert magukévá tettük, bensöleg kimondhatatlanul
megerősödve érezzük magunkat, az önbizalom növekszik s a
mire azelőtt nem mertünk vállalkozni, a szellemi munkára
"kedvet kapunk. Ezen czél a fogalmak szigorúan logikai egy
más mellé sorolására és ugyanilyen következtetésére ösztönző
utasítás által is eléretik.
Hogy mit értünk a jó emlékező tehetség alatt, azt bizo
nyára nem szükséges itt apróra magyarázni.
Poehlmann, a kinek rendszere a tudományos és gyakor
lati irányú testületek egész sorozatában képviselve van, bi
zonyára részesül még azon elégtételben, hogy azt a kuítnrállamokban az összes oktatásnak alapjául elfogadva szemlélheti.
Tervezeteket dij nélkül küld Poehlmann L. München B.
Weinstrasse 18.

(a kiállítással kapcsolatban)

RicMer-félei Horgony-Fain-Expeller
Líiniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 25 év éta megbízható,
fájdalomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik kösz
vény nél, csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél
és az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyakrab
ban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller gya
korta Horgony -Liniment elnevezés alatt nem titkos
szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy
háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és
1 frt üvegenként! árban majdnem minden gyógyszer
tárban készletben van; főraktár: Török iózsef gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen
óvatosak legyünk, mert több kisebbérteku
utánzatban forgalomban. KI nem akar
megkárosodni, az minden egyes üv«get
„Horgony" védjegy nélkül mint ne* valódit
utasítsa vissza.
Riehter F. Ad. és társa, ma. m hr. u«n sulbut,
••á«lltl«t (TkürinfU).

BUDAPESTI FŐRAKTÁR
F R U M I S T V Á N utóda
W E R N E R ADOLFNÁL
W ' F o / v o s - u í c r «5»4i//1

*

Különleges Blztpor
BISM ÚTTAL VEGYÍTVE

Magyarország jeleseinek élőszava.

A főváros legszebb látványossága

1. . . . . . . . . . . . . Fe5—h2—b8
2. Vg6—g5 stb.

A t Vasárnapi Ujság» 18-ik számában közölt kép
talány megfejtése: Lekaszálták már a rétet.

A Telefon
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Wf" m á j u s

1 - é n m e g n y í l t . "Wl

Bérletjegyek az évadra 12 frt, hivatalnokok és tisztek r, 8 frt.
Kaphatók: Ös Budavárában (állatkert). Előjegyezhető k:
iMilleniumi» utazási és ellátási vállalatnál (Gizella-tér 4.).

hírneves, az elegáns hölgyek által
használt arczeréme (nem zsíros ke
nőcs) rövid idő alatt ifjítja és szépíti
az arezot, eltávolít az arczról minden
nemű bőrtisztátlanságot.
Egyedüli szer szeplő, májfoltok,
pattanások, bőratka (mitesser) ellen.
(Bámulatos hatása abban rejlik, hogy
a bőrre kenve az által rögtön fölvé
tetik és ez okozza azon csodás átala
kulást, hogy szeplővel vagy májfol
tokkal teljesen fedett arcz 3—4 nap alatt alabástrom
fehérré lesz.
Mivel nem zsíros — nappal is alkalmazható, — a eremé
vel bekent bőrön a hölgypor remekül tapad. Ara 50 kr. 1 frt.
Margit-szappan ara 3 6 kr. — Margit-hölgypor,
fehér, rozsa és oréme színben ara 6 0 kr. — Margit-iogpép 5 0 kr.

M I N D E N Ü T T KAPHATÓ!
Van szerencsénk a nagyérdemű hölgyközönségnek
becses tudomására adni, hogy B a u e r A . J e n ő
urnák 2 0 é v ó t a B é c s i - u t c z a <í. s z . alatt fennálló

női divatáru-üzletét
átvettük és a mai követelményeknek megfelelően
nagyobb mérvben fogjuk tovább vezetni. Baktárunk
a legújabb f r a u e z i a é s a n g o l n ő i s z ö v e t á r u
különlegességekben igen bővelkedik ugy, hogy bár
mely Ízlésnek minden tekintetben eleget tehetünk. —
A nagy érdemii hölgyközönség becses látogatását
kérve, maradunk kitűnő tisztelettel

HÁRY TESTVÉREK,
B u d a p e s t , Bécsi-utcza 8 . sz.

Átvett áruk raktára 50 százalék engedménynyel adatnak el.
Legújabb divata előrajzolt, megkezdett és készen hímzett

KÉZIMUNKÁK,
nemkülönben

FÖLDES KELEMEN gyógyszertára,

h i m z ő a n y a g o k és
himzőszö vetek

Aradon, Deák Perenci-utcia 11. sz.
Főraktár BUDAPESTEN, Török József, Király-utcza.

rendkívüli választékban, szabott
gyári árakban kaphatók

K é n t ü r a ő

Bérezi D. Sándor

Trencsén -Teplic.

A felsőmagyarországi Kárpátok gyöngye. Tepla-Treai- .
csén-Teplio vasúti állomástól 20 percnyire. Magyarország
és Ausztria legerősebb kénfürdöJe.28-;U" 11. természetes
melegségüforrásokkal köszvény, reuma, bénulás,neuralg-ia, isias sat. ellen. Olcsó és kényelmes. Körülbelül 6000
türdövendéglátogatia,6 állandó fürdöorvosa van. Azidóny
kezdete május 1. Májusban és szeptemberben szobáért,
fürdőért és teljes ellátásért egy napra 3 frt.
38688

Képes prospektusokat díjmentesei ktld a pofi lürflőigazgalóság.

SZENT LASZL0
(Püspök) gyógyfürdő.
Nagyvárad mellett. Vasút, távírda, tele
phon, posta-állomás helyben.
H a z á n k l e g r é g i b b gyógyhelye.természetes meleg
24—33 R° kénes hévforrásokkal, artézi kúttal; ezen for
rások fölé vannak építve az impozáns berendezésű nri
és női tükörfürdők, kabin és mórföldes fürdők, a gyógy
eszközökkel dúsan felszerelt gyógypihenő termek.
F ü r d ő z é s r e j a v a l v a van rheumatikus bántalmak
nál, izületi loboknál, vese, epevezeték és hólyag-bán
talmaknál, hüdések és idegbajoknál.
M ó r í U r d ő k h a s z n á l a t a kitűnő sápkor, vérszegény
ségnél a női ivarszervek különféle bántalmainál.
I v ó g y ó g y m ó d n á l , calciumsulfid sók gazdag tártai
mánál fogva, kitűnő hatású g ö r v é l y és a n g o l k ó r n á l
légző szervek és gyomor hurutjánál.
Szórakozásul szolgálnak gyönyörű erdei sétányok,
gyógyterem, zongora, tekeasztal, tekepálya, olvasó terein,
fővárosi és vidéki lapok, gyakori estélyek, tánczvigalmak, társas kirándulások a fürdő regényes hegyvidékére,
naponta 3 szór térzene.
Évad: május 1-től szept. 31-ig Főévad június 1-től
augusztus 31-ig, elő- és utóévadban 30% ármérséklet.
Bestaurátiót Kovács László budapesti hírneves fő
szakács vezeti — étkezés á la carte — á la couvert.
Olcsó s jó élelmezés, kényelmes lakás, napi ár 60
krajczártól 3 forintig.

Orvos D r . F I L K O R LAJOS.
Bővebb tudósítással szolgál
a fürdőkezelőség.

női kézimunka nagyiparosnál
Budapest, VI. kerület, Király-utcza 4/o.
Képes árjegyzék, 1120 eredeti kézimunka-rajzzal, kívá
natra rendelkezésre áll.

Molnár és Trill uj szerkezetű körképe.
Az emberi fantázia legna
gyobb alkotása Dante Pokla
a városligeti fasor v é 
g é n kórkép alakjában lát
ható. Ez a körkép merőben
uj beosztásn látványosság.
Fő részei:
7. A lelkek átkelése az Ache-/';
ronon.
2. A lebegő lelkek.
3. A tékozlók és fösvények
hegye.
4. Dis vár. Az izzó torony.
Az égő sirok.
5. Az ember-fák erdeje.
70. Az aranycsuhás
6. A vérfolyó.
körmenete.
7. A tűzeső.
11. A mészárlás.
8. Az égő lábak mezeje.
12. A kígyók földje.
9. Az ostorozottak.
13. A jégvilág.

barátok

Megszámlálhatatlan sokaság. Alomvilági tájak. Soha eddig
nem látott színhatások. A világnak egyetlen, áttetsző színek
kel és szabad alakokkal szerkesztett körképe.
Látható reggeli 9 órától egész n a p a király-utozai fasor
végén, szemben a kiállítás második főkapujával.

Belépő dij 50 kr.
A Városligetbe menő villamos kocsik, omnibuszok és lóvonatu
kocsik megállóhelye.
A Pokol Gárdonyi G. fordításában a körképből vett k é p e k 
k e l illusztrálva m i n d e n könyvkereskedésben kapható.
Az ára 5U kr.
A nap változó világossága szerint változó színhatások 1
A tüneményes festészetnek legnagyobb s egész világon egye
dül álló alkotása.

Hirdetések elfogadtatnak a kiadó
hivatalban, Budapest, IV. ker.,
Egyetem-utcza 4. sz.

Hadi tengerészeti mutatványok
a nagy állatkerti tavon
k ü l ö n bejárat. — A föld a l a t i v a s ú t m e g á l l ó h e l y é v e l szemben.

Előadás minden este 7 órakor.
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Nyereség- és veszteség-számla az A) mérleghez. Elemi- és baleset-biztositási ág (1895).
kr

frt
I . K á r f i z e t é s e k (a kárfelvételi költségekkel egytitt):
1. Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét ... _
2. Széllilmánjbiziosltás, levonva a viszontbiztosítók részét
3.'Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítok részét— —
4. Balesetbiztosítás, levonta, a viszontbiztosítók részét —
I I . Ü z l e t i k i a d á s o k (levonva a viszontbiztosítók téritményeit):
1. Szervezési költségek (a folyó számlán teljesen törlesztve)
2. Jutalékok
_ _ _ _ _ _ _
"_
L'
3. Folyó igazgatási költségek
... ... — ... — ... ...
4. Adók és illetékek ... ._ ... _
—
_ —
III. Leírások é s e g y é b kiadások:
1. Leírások kétes követelésekre
— ... —
2. Egyéb kiadások: Járulék és kamat a hivatalnokok ellátási
pénztárába „
.. . i . ... — ... _. ... ...
I V . T a r t a l é k függő
károkra:
1. Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
2. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
3. Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók r é s z é t . . . ...
4. Balesetbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
V. A biztosítási alapok állású a számadási év végén :
1. Díjtartalék
„
_. _
_. ._ ... _
a) Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét —
b) Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
ej Balesetbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
2. Tőkésített nyereségtartalék ... _
..
— 3. Értékpapírok árfolyamtartaléka—
— — ...
4. k é t e s követelések tartaléka ™ — — ... — . . . . .
VI Kvi üzltti nyereség
_ _ _ _ _ _
— —

ossz.esen

_

_

frt

2712311
607501
163
143872

frt
I. A b i z t o s í t á s i a l a p o k á t h o z a t a l a m n l t é v r ő l :
1. Díjtartalék, levonva a viszontbiztosítók részét
2 . Tőkésített nyereségtartalék
._ ... „
3. Értékpapírok árfolyam-tartaléka ... ™
4 Kétes követelések tartaléka
I I . Tüggő
k á r o k t a r t a l é k a a m ú l t é v r ő l (levonva a vi
szontbiztosítók r é s z é t ) : •
1. Tűzbiztosítás ... ... ._ _
„•
:
2. Szállítmánybiztosítás
_
...
3. Jégbiztosítás _
... . - ...
4. Balesetbiztosítás
... ... ...
U I . D í j b e v é t e l (levonva a t ö r l é s e k e t ) :
^^^I/Tüzbiztosi—s
_^^^^^^^^
frt 8,a31.612.89
l e : viszontbiztosítás... ... —
97
« 3,382.089 03
2. Szállítmánybiztosítás...
— ..
• 1,732.081.6a
>
825.691.67
l e : viszontbizfositás
3. Jégbiztosítás _. ... — . - 52.51
le : viszontbiztosítás...
75
4. Balesetbiztosítás ... — — ...
313.055.98
l e : viszontbiztosítás... — ...
73.087.93
IV. A tőkebefektetések hozadéka
1. Kölcsön- és leszámítolási kamat továbbá hitelintézetek,
nél és takarékpénztáraknál eszk. betétek kamata ... _.
n-2
2. Jelzálogkövetelések kamatai
.„ . _
_ . . . _ _ .
3. Értékpapírok kamata
..
„ ...
4. Ingatlanok tiszta hozadéka... — ™
—< ...
V. E g y é b b e v é t e l e k :
1. Kötvény illetékek
._ _. _
_ _ . „ _.
aj Tűzbiztosítás
_
._
„ _
... _ ...
6) Szállítmánybiztosítás _
... ... — _
„
e) Jégbiztosítás..
__ — ... — ... ... _
_
d) Balesetbiztosítás
_ _ _ _ _ _ _ . . . . . .

3463878
• 1 '

35016
852997
816098

1704112

66096
315186
285690
420
50941

r>-2

2843653
215173
111773
1312500
1027514
40000

BEVÉTEL.

3170600
77
2380014
833751

kr

28920C7
131-2500
1027614
40000

6272083

51

319976
28á929
1733
53577

f,5S-2lr,

01

6006931

31

287825

12

r^RNAPI
177^7
H

4949523
906389
52
239968

19623
4000
211513

4365

BUDAPEST, M Á J U S 24.

21. SZÁM. 1896.
Elöjizetéti

363258
8559

feltetelek:
VASÁRNAPI ÚJSÁG és I egész évre 1 2 frt
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt \ félévre — 6 •

Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG

93

376184

12690243 | 48

^.

frt

12690243 | 4tT

KÁROLY LAJOS FŐHERCZEG.

Nyereség- és veszteség-számla a B) mérleghez. Életbiztosítási ág (1895).

1833—1S96.
I. E s e d é k e s b i z t o s í t á s o k é s j á r a d é k o k
fizetése:
1. Halál esetére szóló és vegyes biztositások, levonva a vi
szontbiztosítók részét
_
— ...
... . .
2. Elélés esetére szóló biztositások, levonva a viszontbiz*
,
tositók részét
_.
_ _ _ _ _ _
_
_
3. Járadékbiztosítások
...
_.
_
— _ ...
I I . F i z e t é s e k v i s s z a v á s á r o l t k ö t v é n y e k é r t , levonva a
viszontbiztosítások részét
„
— — —
... '_• _
m . _Osztalélr-fizetések b i z t o s í t o t t a k n a k . . .
„
_ ...
I V . Ü z l e t i k i a d á s o k (levonva a viszontbiztosítók téritményeit):

I. A b i z t o s í t á s i a l a p o k á t h o z a t a l a a m n l t
2415325

11

490460
141911

3047697

71

704184
109830

38622
2. I z e r l I l f t l r s é g T ' } " ' W * ^ ° W J — töriesztve)
301885
3. Folyó igazgatási költségek _
— _ 2 ^ _ , ..J j *
549397
4. Behajtási jutalékok
_ _ _
— _ _
— _ .
125317
5. Orvosi költségek™ _ . . . _ _
— _
— — „
55260
6. Adók és illetékek
_
_
_
_
_
_
_
_
_
V . L e í r á s o k é s e g y é b k i a d á s o k - Leírások kétes követelésekre
VI. F ü g g ő károk t a r t a l é k a :
1. Halálesetre szóló és vegyes biztositások, levonva a vi
szontbiztosítók részét _ _ . _ . _ .
_
_. ... —
269410
2. Elélési biztositások, levonva a viszontbiztosítók részét
3. Járadék biztositások-. _
„
— ...
201700
VII. A biztosítási alapok állasa a számadási é v v é g é n :
1765
1. Díjtartalék
a) Haláles. szóló és v é g y . bizt. lev. a viszontbizt. részét
frt 34,503.863.13
b) Elélési biztosítások, lev. és viszont*
biztosítók részét . _ _ _ _ „ >
5,926.253.63
t) Járadékbiztosítások _ •... _
_
«
1.370.484.80 41800598
2. Díj-átvitelek
aj Haláles. ,szóló és v é g y . bizt. lev. a viszontbizt. részét
frt 3,217.133.44
b) Elélési biztositások. levonva a vi- L
3431378
szontbiztositök r é s z é t - _
_
_
•
214.244.76
1312500
3. Tőkésített nyereség; tartalék ... _
„
— — ... _
1254496
4. Értékpapírok árfolyamtartaléka
_ _ _ . . . _
5. Kétes követelések tartaléka _
_
_
_
... _
_
40001
6. «. biztosítottak osztalékalapja — _
— _. — —
591404 !
VHI. Evi üzleti nyereség:
_ _ _ _ _ _ . . . _

1070482
86768
9803
56
472876

44

évről:

i D i j á t v U e I e k } ( I e T o n y a a ™zontbiztositók részét) _ _.
3. Tőkésített nyereség-tartalék
_: — „
... _
_
4. Értékpapír árfolyamtartaléka.. ... _
—
5. Kétes követelések tartaléka™ _
_
... — _ ...
6. A biztosítottak osztalékalapja
„. _
— _
.„
_
I I . F ü g g ő k á r o k t a r t a l é k a a m n l t é v r ő l (levonva a vi
szontbiztosítók részét)
_ „ _ „ „ _ „ . „ _
III. D í j b e v é t e l :
1. Halálesetére szóló é s vegyes biztositások, levonva a
viszontbiztosítási dijat
„ , _
„
_
_
_
2. Elélési biztosítások, levonva a viszontbiztosítási dijat
3. Járadékbiztosítások ... — _
_
_ _ _ . . .
—
IV. A tőkeberaházások hozadéka:
1. Kölcsön- és leszámítolási kamatak, valamint a hitelinté
zeteknél és takarékpénztáraknál levő betétek kamatai
2. Kötvényekre adott kölcsönök kamatai
... ...
3. Jelzálogkölcsönök kamatai
... ._ _
... — „ ...
4. Értékpapírok kamatai...
_ . _ . „ . . . _
„
5. Ingatlanok t'szta hozadéka „
...
— „
_
V. E g y é b b e v é t e l e k :

1. Kötvéoyilletékek ... > ...
2. Egyéb üzemi bevételek ™

„. ™ _ „. „ «.
m
„ _ _ _ —
_ _

38435241
3277234
1312500
1254496
40000
701235

45020707
382741

6323164
674821
118996

7116983

«

6768
213747
84193
1584901
204123

2093734

50

77999

44

33040
44958

81

56

20
67
46

48430377
760142

89
92

54692165 i 8 4 ]
VAGYON.

Az ASSICURAZIONI GENERÁLI vagyonállása 1895. deczember 31-én.

TEHER.

Összesen

B
forint Ikr
_ 1837500;
1 A részvényesek adóslevelei a töke be nem fizetett részéről _
18375002 Ingatlan birtok:
a) városi ingatlanok
_ _ _ _ _ _ _ _
436520885
b) Mezőgazdasági birtokok.
_
_ 1277600
3 Gazdasági termények _ _ _ . . . _ « _ _ _ _ '
9068256
4 Építés alatt álló intézeti báz Prágában ... ... _ — _
_
60671676
6 a) Kölcsönök s társaság életbiztosítási kötvényeire— _
50O36Ó969
b) Jelzálog által biztosított, a (elek halálakor fölveendő tőkék
3000—
6 Kamatozó jelzálogilag biztosított tőke-kölcsönök ingatlanokra...
80000
198854880
7Kölesönök értékpapírokra —
_'
'
— — _
11364787
8 Állam- és más értékpapírok—
_ _ _ _ _ _ _ _ 430239260 3788905788
Orolyó kamatok
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12620254 22365551
lOváltók * tárczában— _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
25303003
11 Rendelkezésre álló pénzek hitelintézeteknél és takarékpénztá
raknál... _
_
_
. - _. . - ... ... _ 141442206 12585799
12 Készpénz-készlet az intézet igazgatóságánál és fiókjainál —
43742636
2102272
13Maradvány a viszontbiztosítók számláiból— — _
_
_
_
37832420
4190589
14
1
az intézet fiókjaínak számláiból _
_
_
_
_
114554386 29347206
15
•
az A. mérleg folyó számlájából (L. Teher)
_ ;—
9927780
16 aj Adósok különböző czimek alatt—
_ — ' _ _ _ _ '
26645638
458916
b) Adósok Jelzálogkölcsönökre hátralékos kamatokkal _. _
_
2000 —
2101896
ej Letétek kezesség és biztosíték gyanánt _
_
_
— _
153632127 103612583
dl Letét Ooldscnmiedt alapítvány
_ _ _ _ _ _ _
3000e)
* Bessó József alapítvány
_
_
— — _
6000Í—i
':/)
« Calabi R. alapítvány _ _
_
_
_
_
_
_
3000-!
17 Bútorzat s vasszekrények a társaság összes hivatalaiban, czégtáblák, papír és nyomtatvány az összes raktárakban _
_
IS,Előlegezett jutalékok és szervezési költségek — _
_
_

I]

3675000-

oU

llAlaptöki
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 Tőkésített nyereségtartalék—
_ _ _ _ _ _ _ _
3 Tartalékalap az értékpapírok árfolyam ingadozásának fedezésére
4 Tartalékalap kétes követelések fedezésére— _
_
_
_
_
5 Díjtartalék folyó biztosításokra az Á. mérlegen

2625000—; 2625000H 5250000
1312500—1 1312500—! 262500(1'
1027514 77[ 1254496 671 2282011 4-t
400001
40000;-H!
80000—
3170600521
—
!— 317060052

A viszontbizto
Dijátvitel! a —3 mérlegen — : — —
sítók részének
6 Tartalék függőben levő kárfizetésekre
az -A. mérlegen
levonásával
a —I mérlegen
_^^^^^^^^^^^^^
7 Osztalékalap az életbiztosításban nyereménynyel biztosítottak
— — — — _ _
— —
javára — . . . . . - _ . . .
8 A hivatalnokok ellátási pénztárának vagyona
— _
_
_
9 Jelzáloghitelezők
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
154028005110 Egyenleg a viszontbiztosítók számláján
_
_
_
_
_
4614490811
•.
az intézet fiókjainak számláján— _
— _ — _
42023009 12 a) Hitelezők különböző ezimeken
_ _ _ _ _ _ _
14390159213 í>; Letétek kezesség és biztosíték gyanánt
— — _
— _
9927780
™>—"""•H A B mérleg folyó számlájának egyenlege _
_
_
_
_
27104554 15 Gidoni alapítvány ... — _
_
_
_
_
_
_
2301896 16 Girard alapítvány
257344710(17 Goldschmiedt alapítvány
3000—|18Besso József alapítvány
6O0Oj—^19 Calabi R alapítvány
_
3000H Évi üzleti nyereség

14180069856; 41800598 56
3431378201 :1431378:20

4365208851
1277600,
90682:56
60671676
500360969
3000 —
206854880
11364787
4219145048
34985805
25203003

449 73 -;t563567 90 668:W017 « |
Az 1894 deczember 31. a jövő évekre érvényben maradó dijkötelezvenyek értéke:
rrt 31.142.823.66

forint ikr|[ forint kr|

68223775

47287644
59140446
713575:48

B7[75|
472876:
591404461
713675|48[

76940Í91
5916940 828571 ;31i
1253109
12531 09
4287306:1
17987542 60860605
153632127 103612583 257244710
9927780
9927780
502947
602947
497750
4977,50
3Ö0Ü —
30001—
6000 —
6000
300030001
83375154
76014292 1593894461

13273449Í7S 153563567 !K) 668:17017631

A jövő években lejárandó tttzbiztosltasl dijak:

frt 31.142.8231
,

„

II,

I II

I

A cs. kir. szab. Assicurazioni Generáli központi igazgatósága Triesztben: Besso József, Besso M., Dr. Bozza Camillo, Báró Bruck Ottó, Romanin-Jacur Manó
Báró Morpurgo József, Segré V. A vezértitkár: Richetti Ödön.

Magyarországi vezérügynökség: HEGEDŰS SÁNDOR igazg.-tan., RÓTT JÓZSEF fonók. Az intézet hivatalos helyiségei Budapesten, Dorottya-utcza 10. sz. a. az intézet saját báziban.

i MÚLT KEDDEN, május 19-én délelőtt közmeg\ döbbenést keltett a fővárosban, hogy a várJ L J L hegyről messze ellátszó miniszterelnöki
palota ormán egyszerre csak komor fekete zászló
váltotta föl az ezredévi örömünnep megkezdése
óta nagy vigan ott lengett nemzeti lobogót. Nem
kellett e rögtöni változáshoz semmi magyarázat.
Azonnal kitalálta mindenki, hogy az a szomorú
jelvény csak annak a fejedelmi férfiúnak gyászos
elhunytát hirdetheti, a kit egy váratlan betegség
épen akkor döntött kórágyba, mikor családjával
arra készülődött, hogy megjelenésével emelje
országos kiállításunk megnyitásának s nagy
nemzeti ünneplésünk megkezdésének fényét,
örömét.
Azóta nemcsak az uralkodó család, hanem az
egész monarkhia is aggódó figyelemmel leste a
betegség lefolyásának mozzanatait, őszintén
óhajtván, hogy a beteg Károly Lajos főherczeg,
szeretett királyunk legközelebbi testvéröcscse s
így törvény szerint a magyar királyi és az oszt
rák császári korona örököse, mennél elébb tel
jesen fölgyógyuljon. A végzet azonban úgy
akarta, hogy az ellenkező történjék, A kinek a
földi számítás még nagy jövőt ígérgetett, meg
vált az élettől, mély gyászba, nagy bánatba bo
rítván szerető testvérbátyját, a királyt, saját
kedves családját és az egész uralkodó-házat,
melynek tagjai közt nemcsak nagy állásánál
fogva, hanem férfiúi és emberi jeles tulajdonai
val is oly kiválóan tündökölt. De osztozik e
gyászban a monarkhia minden népe, első sor
ban épen a magyar nemzet, mely a letűnt főherczegben nemcsak a jövőre nézve reményke
dett, hanem a jelenben is egyik leghatalmasabb
barátját tisztelte.
Hazánk és nemzetünk iránt való hajlandósá
gának számos bizonyságai közül méltó kiemel
nünk azt, hogy már hajlott korában elég jól
megtanulta nyelvünket, s fiai nevelését is azzal
kívánta betetőzni, hogy őket is bevezettette a
magyar nyelvbe; továbbá hogy annál több ka
pocs fűzze hozzánk, ez előtt néhány évvel a
magyar nagybirtokosok sorába lépett, megvásá
rolván Keglevich István gróftól a kistapolcsányi nagyszerű uradalmat és fejedelmi épí
tésű palotát, melyben azóta oly örömest töl

j egész évre 8 frt
1 félévre — 4t «

43. ÉVFOLYAM.

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

tötte a nyári hónapokat minálunk is népszerűvé
lett nejével, Mária Terézia főherczegnővel és
gyermekeivel. Szintén sok jelét adta irántunk
való hajlandóságának mint a magyar Vörös
kereszt-egyesület fővédnöke is, mely minősé
gében hazánk több vidéki városában is megfor
dult nejével együtt s mindenütt a legkedvesebb
emlékeket hagyta maga után.
Károly Lajos főherczeg előkelő katonai ran
got viselt ugyan, de lelkületét nem annyira a
katonai dolgok, mint inkább az emberies, köz
művelődési és művészeti ügyek foglalkoztatták.
Szintén kevéssé avatkozott a politikába is. Leg
inkább csak olyankor szerepelt az államügyek
intézésénél, a mikor királyi bátyját volt szükség

egész évre 5 .
| Külföldi elöfizetéseVhez a postailag
meghatározott TÍteldíj is csatolandó.
félévre — 2 . 5 0

helyettesítenie. Ilyen alkalmakkor különösen
dicsérték finom tapintatát és nemes méltóság
gal teljes föllépését. A közművelődési és tudo
mányos mozgalmak iránti nagy érdeklődését
tanúsítja egyebek közt az, hogy 1873-ban ő volt
a fővédnöke a bécsi közkiállításnak, melynek
sikere érdekében személyesen is sokat fárado
zott; továbbá az, hogy a bécsi cs. tudományos
akadémiának tiszteletbeli tagja, a krakói tudós
akadémiának pedig fővédnöke volt.
Igen szép vonása jellemének a családias eré
nyekben való tündöklése. Nejét és gyermekeit
rajongva szerette. Halálos betegségét is apai
buzgósága okozta. Ugyanis gyógyulás végett
Egyiptomban tartózkodó első fiát, Ferencz Per-

KÁROLY LAJOS F Ő H E R C Z E G .

—. Hirsch Nelli rajza.

