
A budapest i kereskedelmi Akadémia 
folyó évi szeptember hó 1-sején huszonötödik évfolyamát nyitja meg. 
Midőn ezt a szülők és gyámok figyelmébe ajánljuk, megjegyezzük, hogy 
az intézet czélja: a kereskedői pályára lépő fiatal embereket az álta
lános műve l t ség a lapján a kereskedői hivatásra, még pedig ennek 
felsőbb ága ira is, minden tek inte tben alaposan előkészíteni , őket 
nemcsak ér te lmi és szaktudományi, hanem erkölcs i és nemzet i i rány
ban is neve ln i , és még mie lő t t a kereskedésbe lépnének, az i skolátó l 
t e lhető leg , gyakor lat i t ek inte tben is k iképezni . 

Az intézet igazgatását, szervezetét, tantervét, a felvételi feltételeket 
tárgyazó értes í tőt az igazgatóság kívánatra bérmentesen megküldi . 

Ugyancsak az igazgatóság készséggel ad felvilágosítást az intézetben 
fennálló és a fővárosi kereskedő testületek, v a l a m i n t az intézet vezér
bizottsága által alkotott a lap í tványi tandíjmentes he lyeket és a t a n d í j 
mentesség e lnyerését illetőleg. 

Azon ifjak, kik az intézeten érettségi vizsgálatot tesznek, fel vannak 
jogosítva, hogy hadkötelezettségüket mint egy évi önkéntesek t e l 
jesítsék. 

Budapesten, váczi körút 23. sz. 1881. augusztus 1. 117 

A kereskedelmi Akadémia igazgatósága. 

E R E D E T I 

RANSOMES, HEAD & JEFFERIES 

G R O S S M A N N J. 
Váczi körút iti-ik szám a l a t t BUDAPEST az osztr. államvaspálya közelében. 

A Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet kiadd-
iában Budapesten ( IV. egye-
lem-utcza 4. sz.) megjelent (t 
minden könyvárusnál kapható: 

ÍLLEMTAI 
A társada lmi i l l e m s s 

bályok kézikönyve, a-
Mme. D'Alq és Ebhardt F. 

munkái után irta 
K-BERICZKY IBHA. 

Ara fűzve 40 kr. 

Eredeti Hofherr Eredeti Mayer 
Tessék * gyári jelvényt kívánni. 

Eredeti Jefferies 

A. F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem 
ntcza 4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kaphatói 

m 

A KISFALUDY-TÁRSASÁG 

«m ÉVLAPJAL 1880-1881. 
XJJ f o l y a 

Ára keménykö té sben 2 frt osztr. é r t 
Tartalma : Hivatalos közlemények. Gyulai Pál elnöki beszéde Toldy Ferenez 

síremlékének felavató ünnepélyén, 1S80 okt 21-én. — Beöthy Zsolt titkári jelentÓBe 
ugyanakkor. — Gyulai Pál elnöki megnyitó beszéde a XXXII. (rendkívüli) közülésen, 
Kisfiündy Károly halála napjának felszázados forduláján, 1880 nov. 21-ÓH. — Beöthy 
Zsolt titkári jelentése ugyanakkor. — Kisfaludy Károly. Rákosi Jenő ünnepi költe
ménye. — Greguss Ágost másodelnök megnyitó beszéde a XXXIIL közülésen, 1881, 
febr. 6-án. — Beöthy Zsolt titkári jelentése ugyanakkor. — Bíráló jelentés az 1880. 
költői pályázatróL — Uj jutalom-tételek. — A XXXII. kőzülés tárgyai. — A XXXIII. 
tozülés tárgyal. — Közlemények az 1880—81. évi jegyzőkönyvekből.— Biráló jelen
tések a benyújtott munkákról. — A társaság kézirattára. — A társaság alapszabályai. — 
A társaság személyzete 1881 febr. 6-án. — A társaság elhunyt tagjai 1881 febr. 
6-dikáig. — A társaság alapítói 1881 febr. 6-ig. — A társaság kiadványai 1881 
febr. 6-ig. 

Irodalmi munkálatok. Szabó István. Christodoros kép- és szoborcsarnoka 
Imre Sándor. A dal nyelvéről (székfoglaló). — Tóth Lőrincz. Ötven epigramm, xénia 
s életkép. — Győry Vilmos. Virgin Szényijének ismertetése. — Dr. Heinrich Gusztáv. 
Fanni hagyományainak eredetéről. — Rákosi Jenő. Toldy István emléke. — Szász 
Károly. Gondolj reám, ha nem leszek. — Gróf Szécsen AntaL Kisfaludy Sándor. — 
Gyulai Pál. Szilágyi és Hajmási. 

A Kisfaludy-Társaság évlapjainak uj folyama I—XVI. kötetig a következő áron 
kaphatók: 

I. kötet n. « 
ni. • 
ív. < 
v. • 

1 frt 5 0 kr. 
2 • — • 
3 . — • 
4 t — . 
1 t 50 • 

VI. kötet 
VII. . 

VIII. . 
IX. • 
X. • 

frt 50 kr. XI. köt 
< — • XII. • 
• -!— « XIIL • 
1 — « XIV. t 
• 50 • XV. . 

XVI. • 

frt — 
• 5 0 
. 5 0 
. 50 

Önképző gyakorlati útmu
tatás a vadászat kedvelői 
számára, vagyis rövid fog
lalatja mindazon elméleti 

szabályoknak, melyek 
megtanulása s megtartása 
mellett a vadászatot bárki 
a siker gyönyörével gya

korolhatja. 
Saját és egy ötvenéves va
dász tapasztalataiból, s je

les kútfők nyomán irta 

Cserszilvási Ákos. 
Harmadik, átdolgozott és 

bővített kiadás. 
Ára fűzve 8 0 krajezár. 

illaloóoászal 
avagy 

a lovak, szarvasmarhák ju
hok, kecskék és sertések s 
egyéb hasznos háziállatok 
betegségeinek megismerése s 

gyógyítása. 
Állatorvosok, falusi gazdák 

és gazdatisztek számára 
irták 

EISENMAYEB SÁNDOR 

GŐBEL G O E L E S T I I . 
Harmadik kiadás 

Ára azve 80 kr. 

Vadászat kedvelőinek. 
Jó minőségű belőtt kétcsövű I .4kf ;m-
i'heux-fojíy v*»r valódi Ruban-c»3-

vei 25. 2ÍJ. 30 frt. Parnaszt-csápAA ;.A, 40, 50, 
75 frt Kétcsövű L t i i i v H K t e r - i V ^ ' . v v e r va-
]6di Ruban-csövei 3."), -40, 45,-50' frt. Damaszt
csövei 55, 60, 70. 75 frt. Csösz-fesyver frt 6 50, 
7.50, kétcsövű kapszlis-fegyver 12 50,10, 18, 
20 frt. Egycsövű Lefaucheux Iceiti fegyver 
fiúk számára 35 frt. Werudl vorrcsövij ismétlő 

golyós fegyver nagy vadaki i 53 frt. 
Jó (Lefaucheux) t ö l t é n y t -k . 

lö-os 
b:.n»« frt 1.20 

» rendű zöld 1.60 

12 ös 
1 50 
1.90 

100 db. 10-os l i íős joodb-
Lancaster barna 1.50 1.80 » - ' 
i-so rendű zöld 1.8C 2.10 i - w r e n i B i Í U I U J . W *.»™ - - - iv . .w. . u- . . < . u . u I . « \ Í tf.iu s t 

Nagv vadakra Lefaucheux, v. Lancaster töltényekbe 5-ös golyó, doboz 80 kr 
Toltényfojtások 200 drb 40 kr., párisi fojtís, h iromféle 1 dobozbanf>;">, £5kr 
K l o b é r t - p l l K k a , nem durranó, czéllovJszethez szobában használható 
és söréttel kisebb madarakra 12, 14, 17, 20, 2ti frt F l o b p r t - i i i K z t o * 
l y o k 750 , 10, 14 frt. F l o b e r t - t ü l l é i i y e k 100 drb golyós 45 kr 
frt 1.50, sörétes frt 1.20, 2.20, v a s c z é l t . t h l a kiugró bohoczczal frt 5.5o' 
nagyobb, mozsárral 9 frt. Vontcsövű hatlövetű biztonsági r e v o l v e r e k 
25 drb tölténynyel 4 .85,6 , 8 frt, vesézett ti, 7, 9 frt, finomabb kiállításban 
10, 14, 20 frt, középen gyúló a n g o l B i i l l - d o g g kis formájú erős lövesd 
revolver 10, 12, 14 frt. R e v ü l v o r - t ö l l é i i . y e k 100 drb frt 140 1 

2 30. Lancaster-revolver-tol tények lUO-a 2.20, 2.70, 3 frtig. ' 
A v a d á s z a t e g y é b k e l l é k e l . Lefaucheux és Lancaster töltőkészülék 
120, 2 40, u Itény-becsavarógép 3.75, 5 frt. Gyutacs-beillesztŐ 85 kr 

85, 4 frt. Töltény tartó övek 2, 3.50, 5 frt, tölténytáska kemény aneoí 
bőrből 24, 32, 36 drb töltényre 8.75, 10, 12 frt. V a t t á s z- t a s k a viz 
hatlan kelméből, chagr.ri-, borjú-, bagariabőrből, áraikhoz aránylag meg 
felelő kiállításban 3.50, 4 50, 6, 8, 12 frt, nagyobb nyúlzsákkal frt 7 50 
10, 14.50, kötött, vállra függeszthető vad-zsákok 3.75, 4 50. Kutyavezetí 
zsinórok 50 kr., 1—2 frt, kutyaostorok frt 1, 2, 3.50. Újvárosi agarászó-
ostor 4, 8, 10 frt, kutyaidomitó nyakravaló frt 1.20, 150 . Vadás^kiirtök 
és jeladó sípok 60 kr., frt 1, l.öO, 2, 5, 10 frtig. Vadásztőr 8, 10, 15 frt 
fegyverzsákok 4.50, 8, 10 frt. Kemény fegyverszekrények 8—12 frt 
Vadász-székek, bot gyanánt használhatok frt 4.20, 6, 10. Lőportárak biz
tonsági fedéllel V2—3 kilónak 2.80, 7 frt. Vadászgamaschnik, vízhatlan 
kelme és.,bői bői frt 4 50, 7.50, u ' i u u m i c s ő k ö p e n y JcámzsáVal 

10—21 frtig, vadászkulacsok frt 1.50, 2, * .".o. * 
A bőrnemek puhántartására B r a i i f l t i i e r b ó > | > é p e 1, 2, 3 frt. 

V a d c s a l O g a t ó k . Fürj, fogoly, kacsa, császármadár, róka / nyúl, Óz 
szarvas és egyéb vadat híven utánzó csalogató sípok 60, 80 kr!, 1 frt! 
Aczél rókafogó frt 2.60. Berendezett pínczetok 3, 5, 7 üveggel frt 9 50 

18.50, 14.25. Vadász tapló-sapka 1—2 frt 
Vj ! l io£Ur<I iVs iiveggcmbdobó-gép czéllövészet tanulásához 11 frt 

100 drb pehelylyel töltött üveggömb 4 frt. 
Jó erős, pontosan járó vadász Nickel remontoir z s e b 
ó r a 2-ös porfödéllel, kulcs nélkül felhúzható, romIi& 
nak nincs kitéve, mert mutatója kinyitás nélkül igazit' 
ható, 10 frt. Ha meg nem felelne, 8 nap után ií 

visszatérítem a pénzt. 
U j ! Meglepő szép kész t ű z i j á t é k o k Lefaucheflx-
vagy Lancaster-fegyvérből kilövök, mozsár r a k é t á k 
c. 16' c. 12, durranással tuczatja frt 2.40, 2.G0, s z i i i e s 

c s i l l a g o k k a l tuczatja frt 2.40, 2.60. 
Minden tőlem vett puskát jóhiríí puskamüvesem belövi és 10 minta 
:öltényt mellékelek, mindamellett akármi oknál az meg nem felelne, 
mással kicserélem, vagy annak értékét kívánatra megtérítem; de még 
eddig t. vevőim a tőlem vett fegyverekkel meg voltak elégedve, mert 

kicserélést nem igen vették igénybe. 
D o h á n y z ó k n a k . Kevés erővel kezelhető dohányvágók nagy fogas 
hajtókerékkel, két késsel 18 frt. Houblon kész cigaretta-papir 1000-re 
három nagyságban frt 3.50, ahoz toló-gép 30 kr. Bagót nem képező, szá

razon SZÍVÓ kurta vadász fapipa frt 1, 1.30. 
Próbamegrendeléseknél a vadak kimélési naptárát és 

képes árjegyzéket mellékel 

I K E R T E S Z T O P O R BUDAPEST, 
Porottya-nteza 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magjai irodalmi intézet kiadásában Budapesten t'egyetem-utoza 4-ik szám) megjelent él 

minden könyvárusnál kapható: 

1881. Augusztus. 56-ik sz. Ara fűzve 1 foriut. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti 

G Y U L A I P Á L . 
T A B T A L M A i 

III. 
IV. 

VI . 

VII. 

I. A BOM (CZIGANY) KÖLTÉSZETBŐL (L). — Szász Bélától. 
II. A LÉNYTANI ISKOLA A BÜNTETŐJOGBAN. «- Beksics Gusztávtól. 

A KÖZÖSÜGYEK ÉS A FORRADALOM (III.) — Salamon FerencztőL 
BUDA-PEST POSTAINTÉZMÉNYEL ÉS FOBGALMÜK A JELEN 
KOBBAN. — Heim Pátertől. 
TALLEYBAND LEVELEI A BÉCSI CONGBESSUSBÓL. — Werthei-
mer Edétől. 
EMLÉKEZÉSEK MULTAMBA. (I.) Gróf Seherr Thosz Árthur után, 
németből. — Könnye Nándortól. 
KÖLTEMÉNYEK : Diana. Lévay Józseftől. — Székely Népdalok I—II. 
Kriza János gyűjteményéből. 

VIII. ÉBTESITŐ : Hunfalvy Pál: Die tlngern oder Magyarén. —s. — Molnár 
Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században. — 
M—i H. — Vázlatok a magyar tudományos akadémia félszázados tör
ténetéből.—i. — Bóth Márton : A magyarországi Kárpátegyesület évkönyve. 

BUDAPESTI SZEMLE, mely eddig évenként hatszor jelent meg. 
80—90 ívnyi tartalommal, 1881 január 1-tól kezdve havi szemlévé változott át 
s megjelen évenként tizenkétszer 120 ívnyi tartalommal, az eddigi előfizetési 
ár mellett. 

A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közönséget az eszmék
ről, melyek világszerte foglalkoztatják a szellemeket s mintegy közvetítő kivan 
lenni egyfelől a szaktudomány és a mívelt közönség, másfelől a hazai és kül
földi irodalom közt. E mellett az ujabb folyamban szélesebb tért nyit a nem
zetgazdasági közleményeknek, a m. t. akadémia nemzetgazdasági bizottságától 
támogatva. 

Megjelen évenként tizenkétszer 10 ívnyi havi füzetekben. Előfizetési árt-
bérmentes küldéssel egész évre 12 irt, félévre 6 frt. 

Minden egye» füzet külön kapható : á r a 1 f r t . 
Az előfizetési pénzek az alidirt társulat kiadó hivatalába küldendők be, 

ragy a könyvárusokhoz, a kik szintén föl vannak hatalmazva elfogadásukra. 

Franklin-Társulat, 
auyHr irodalmi in't'-ni és könyviiyuimi t Budapesté"* 

Franklin-Társulat nyomdája. (Uudapest, egyetem-uteza i. szám; 

KWfiMeUrí föltételek: VASABNAPI ÜJSÍG és ( egész évre 12 írt 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együt t : \ félévre _ 6 

33-ik s z á m 1881. 
Csnpin a VASABNAPI ÜJSÍG : f ***" * " " 8 , r t Csnpán * POLITIKAI ÜJDON8AGOK • l * g é " é " * 6 , r t I K a U S W 1 • " fizetéseknél > polUil tg 

' " ' " " - 4 ' ' 1 télévre ... 3 • meghetixoiott viteldíj is csatolandó. 

BUDAPEST, AUOUSZTUS 14. X X V I I I . évfolyam. 
FIUME BUDAPESTEN. 

KÉTSZÁZHATVANHÁROM tagból álló küldöttség 
érkezik Magyarország fővárosába Fiúmé
ból, hogy itt Szent István birodalmának 

szivében jelentse ki a tengerparti város tánto
ríthatatlan ragaszkodását a magyar szent koro
nához, hűségét a magyar állameszme iránt, 
változhatatlan akaratát, hogy közvetlenül Ma
gyarországhoz kivan tartozni és komoly tiltako
zását minden olyan törekvés ellen, mely őt in
nen elszakítaná s esetleg más kapcsolatba kény
szerítené. 

Nagy jelentőségű politikai tüntetés ez, 
mely Fiume közjogi állásának eldöntésére nem 
maradhat hatástalan. A történeti jogalap ne
künk itéli Fiumét, legsarkalatosabb érdekeink 
parancsolják, hogy a mienk legyen s ime most 
Fiume akarata is újra nyilatkozik, hogy ugy 
legyen, a mint jogunk, érdekünk és érzületünk 
parancsolja. 

Fiume nem először nyilatkozik ez értelem
ben ama száz év óta, hogy Mária Terézia diplo
mája a magyar koronába illesztette ezt a drága 
gyöngyöt: de ily impozánsan és ily közvetlenül 
nem nyilatkozott még soha. 

Személyesen jelen meg az anyaország szi

vében, hogy abba öntse panaszát, reményét, 
vágyait, érzelmeit s eloszlasson minden fölme
rülhető kétséget szándokai s jövendő magatar
tása iránt. 

Lehetetlen, hogy fennen föl ne dobogjon 
szive az édes anyának, mikor egyik legkedvesebb 
gyermeke jön, hogy reá hajtsa fejét s hogy meg
hallgassa annak sziveverését. Jó és balszerencse 
között mindig hü gyermeke volt e hazának 
Fiume, százszorta kedvesebb most, midőn az 
ármány el szeretné vitatni tőlünk. 

Nem csoda hát, ha Magyarország főváro
sának lakossága izgatott örömmel néz eléje a 
tengermelléki testvérek megérkezésének s nem 

G E Ó F S Z A P Á R Y G É Z A . C I O T T A J Á N O S . 
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egyszerű látogatást, vagy n. n. kéjkirándu'ást 
lát abban, — hanem nagy horderejű politikai 
demonstrácziót, melynek czélja előkészíteni a 
fiumei kérdés olyatén megoldását, a mint azt 
Magyarország és Fiume joga, érdeke es akarata 
követeli. 

A főváros már hetek óta tanácskozik a 
fiumei küldöttség méltó fogadtatása fölött. Do
kumentálni akarja, hogy az a szeretet, melylyel 
Fiume ö hozzá járul, nála viszonzásra talál s a 
tengerparti város jövendő sorsára más óhajtása 
nincs, mint Fiúménak magának. Az anya és 
leánya közötti természetes érzelmek kicserélé
sének ünnepe lesz ez, megújítása a százados 
frigynek s előkészítése annak, hogy valósággá 
váljék, a mi ma még csak vágy talán. 

Örömmel üdvözöljük körünkben a fiumei 
testvéreket, szeretettel öleljük őket kebelünkre, 
azzal az igaz magyar indulattal, mely — sok
szor kárára - - halálos sérelmeket tud elfeledni, 
de örökké emlékezetében tartja, soha nem fe
ledi el az iránta tanúsított jóindulatnak legki
sebb jelét sem, s ezerszeresen óhajtana viszo
nozni minden igaz szeretetet. . . 

• Mi Mária Terézia — igy szól Fiumének 
Magyarországhoz kapcsolásáról a királyi okle
vél — Magyaroszág és a hozzá tartozó országok 
és tartományok közjavára irányzott számtalan 
intézkedéseink között az által is akarván a 
magyar kereskedelemről gondoskodni, hogy a 
tengeri kikötőket és tengermelléket, mely rövid 
ideig ausztriainak neveztetett, de ősi joggal 
amoda tartozott, az országhoz legújabban vissza
kapcsoltuk s hogy különös jóakaratunk és ke
gyességünk tanúságául Fiume városát és kikö
tőjét abba (Magyarországba) be is kebeleztük; 
egyszersmind Fiumét szabad kereskedő helylyé 
akarjuk tenni s e végből földíszítjük mind ama 
kiváltságokkal, szabadságokkal és előjogokkal, 
melyek egy kereskedelmi helynek szükségesek; 
mely kegyelmes szándékunk annál biztosabb 
foganatosítására beleegyezünk, hogy Fiume ke
reskedelmi város területével együtt ezentúl is ugy 
tekintessék és kezeltessék, mint Magyarország 
szent koronájához kapcsolt külön test és a Hor
vátországhoz tartozó másik (buccarii) kerülettel 
semmikép össze ne kevertessék." 

E diploma alapján czikkezte be az 1807-ki 
országgyűlés Fiúménak Magyarországhoz tarto-
zandóságát törvényczikkbe s ennek alapján 
választotta ki az 1868: XXX. t.-czikk Fiumét 
ama területek közül, melyeket Horvátországhoz 
tartozóknak sorol elé. 

Horvátországhoz Fiume csak az abszolu
tisztikus korszak alatt tartozott, melynek 
tényeit jogérvényeseknek soha sem ismerek el 
az országok s megsemmisité maga az alkotmá
nyossá lett fejedelem. 

De e korszaknak lehetett volna átalakító 
hatása Fiume lakosságának érzelmeire, ugy 
hogy ez nem Magyar-, de Horvátországhoz 
csatlakozni vált volna hajlandóvá. Hogy nem 
vált, azt a multak hagyományai iránt táplált 
kegyeletének s fiai következetes magatartása* 
nak köszönheti, kik soha nem szűntek meg 
táplálni az anyaország iránti rokonszenvet. 
Azok között, kiknek e rokonszenv élesztősében 
a legnagyob érdemük van, ott találjuk Fiúmé
nak ez idő szerinti polgármesterét. 

Ciotta János fiumei patriczius, 1824-ben 
született. Atyja egy Toskanából ide származott 
előkelő nemes család gazdag ivadéka, anyja 
pedig a hires fiumei polgár és egykori magyar 
országgyűlési követ, Adamich András leánya. 
Tanulmányait a katonai mérnöki akadémiában 
végezvén, 20 éves korában mint tiszt lépett 
át a hadseregbe, melyet őrnagysággal végzett 
tizenhét évi szolgálat után odahagyván, 1861-
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ben nyugalomba lépett, hogy most már mint 
polgár érvényesítse tehetségeit. 

A közgazdasági tanulmányoknak szentelte 
magát, éles látása azonnal fölismervén, hogy a 
jó hazafinak eszét, vagyonát, minden erejét 
arra kell fölhasználnia, hogy hazáját az ínséges 
helyzetből, melybe az önkényuralom égrekiáltó 
visszaélései Magyarországhoz való hűségéért ta
szították, kiemelhesse s megszerezze számára a 
föltételeket, melyek mellett világkereskedelmi 
hivatásának megfelelhet. 

A gyakorlati téren először is arra forditá 
tevékenységé^, hogy Fiumét az anyaországgal 
közlekedési erek által hozza összeköttetésbe. 
Erre működött szavával a tanácsban, tollával 
az irodalomban. «Fiume és vasútja* czimü 
munkájában, mely 1864-ben jelent meg, erős 
érvekkel sürgeti a Fiúméba vezető vasutat, 
kivált a pétervárad-fiumei szárnyvonalat; egy 
másik, olasz nyelven irt röpiratában pedig az 
alföldi vasutat, N.-Váradon, Csabán, Szegeden, 
Eszéken, Sziszeken és Károlyvároson át Fiú
méig, mely 2000 D mfldnyi területet nyitna meg 
a kereskedelemnek. Majd hajózási társulat ala
pításán fáradozott, melynek czélja volt Fiumét 
Trieszt, a magyar kereskedelmet az osztrák ke
reskedelem uralma alól fölszabadítani, s ver
senyképessé tenni. Hogy ez irányban való 
fáradozása nem esett hiába, azt a közelebbi 
fejleményekből tudjuk. 

Midőn 1865 ben arról volt szó, hogy 
Fiume a horvát országgyűlésre képviselőt küld
jön, a város mind a négy kerületének ő felé 
fordult a bizalma s később a magyar ország
gyűlésén is — Fiume képviselőjének egyedül 
törvényes helyén, — ő képviselte szülő városát 
mindaddig, mig polgármesternek nem választa
tott, mely minőségében a város ujabb nagy
szerű fejlődésének jelentékeny tényezője volt s 
hatalmas segítője a magyar kormány által Fiú
méba kiküldött kormányzónak, gróf Szapáry 
Gézának, kinek arczképét ezúttal egyidejűleg 
mutatjuk be az övével. 

Gr. Szapáry Géza 1828-ban született Po
zsonyban. Tanulmányai befejezte után egy 
vértes ezredbe lépett s itt hadnagy lett. De az 
1848—49-ki szabadságharczban már mint hon
véddel találkozunk vele, ki a forradalmat végig 
küzdve, a világosi gyásznap után huzamosb 
ideig volt elfogva Aradon. Kiszabadulása után 
Parisba ment s ott hosszabb ideig tartózkodott. 
Majd nagyobb utazások után visszatért hazá
jába s Vasmegye egyik kerülete több ízben 
választotta meg képviselőjévé. 1865—67-ig 
szintén Vasmegye muraszombati kerületét kép
viselte, de ekkor lemondott, Zalamegye főispán
jává neveztetvén ki. Ez időtől kezdve egész 
addig a főrendi ház tagjai között ült, mig Tisza 
Lajos közlekedésügyi miniszter fölterjesztésére 
az országos közmunkatanács alelnöki székére 
meg nem hivatott. Az 1872-ki választások alkal
mával régi kerülete ismét képviselőjévé választá, 
de ez állásáról is csakhamar le kellett monda
nia, midőn a király 1873-ban Fiume és a ma
gyar tengermellék kormányzójává nevezte ki, 
mely állást a Fiume és Magyarország közötti 
hagyományos érzelmek ápolásában tölti be 
mind a mai napig. 

DALOLJ É D E S . . . 
— Suomalainen Sámuel után. — 

Dalolj édes, oh dalolj csak, 
Ha látod, hogy szenvedek, 

Ha szívem a nyugalomnak 
Tovatüntén kesereg; 

Lágy öledbe leborulva 
Elmerengek a dalon, 

I'.s a búra, háborúra 
Száll szivembe nyugalom. 
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Csak dalolj hát s mindegyik dal 
Szívet lelket hasson át, 

És elérve dalaiddal 
A csillagok ős hónát, 

Hova e föld búja, gondja, 
Zivatarja nem követ: 

Óh vidd el ez égi honba, 
Vidd el az én lelkemet! 

És dalolj az ég uráról, 
És vigy engem oda fel; 

A szerető jó atyáról 
Bájos ajkad mondja el, 

Hogy fölöttünk, bárha titkon, 
Nagy kegyelme őrködik, 

Támogatva utainkon 
S elkísérve a sírig. 

Szerelmedről dalolj aztán, 
És a hárfa húrjait 

A szerelem édes hangján 
Beszéltessék ujjaid, 

óh eképen újra éled 
Szívemben a békeség: 

Látva Istent, hallva téged, 
Mi vágyam lehetne még ? 

Dalolj édes, oh dalolj csak, 
Ha látod hogy szenvedek, 

Ha szívem a nyugalomnak 
Tovatüntén kesereg ; 

Lágy öledbe leborulva 
Elmerengek a dalon, 

És a búra, háborúra 
Száll szivembe nyugalom. 

Finnből. Vikár Béla. 

MARTONYOSINÉ CSÓKJA. 
RAJZ A NÉPÉLETBŐL. 

Irta 

PALOTÁS F A U S Z T I N . 

Azt tartja a szóbeszéd: «nem zörög a fale
vél, ha a szél nem fújja.» 

Pedig dehogy nem. Hát ha azt a levelet 
vagy lombot rosszlelkü emberek göröngyökkel 
hajigálják!... 

Martonyosi János, mióta gazdasorba lépett, 
aztán arany legénységének az oltár előtt örökre 
bucsut mondott: jóformán még az utczán se 
nagyon mutogatja magát. Komoly, egyenes 
gondolkozású emberhez illő módon, — a ki 
megérti, fölfogja a családi élet minden nemes 
gyönyörét, szive meleg érzésével szereti fiatal 
feleségét. 

Báli Julcsa nem tud hová lenni nagy bol
dogságától. Hadd lássák, ismerjék meg mások 
is : fölső, alsó szomszéd, koma-, sógorasszony s a 
kiterjedt rokonság. Minden nap látogatóba in
dul, fiatal menyecskék bevett szokásaként csak 
a «hékám» gyöngédségéről, válogatott kedves
kedéséről folyik a dicsekedő beszéd. Megelége
dés, öröm sugárzik rózsapiros arczárói, csak 
czáfolásképen fitogtatja jókedvét azok előtt, 
kik őt lánykorában e házasságról válogatott 
pletykákkal, ezer ráfogással rémítgetve lebe
szélni akarták. 

Azok a kedves jóakarók, mások háza előtt 
söprők, mit is pöngettek akkor ? Hogy a Mar
tonyosi Jánossal dűlőre senki ki nem jöhet. 
Nyelves, indulatos természetű, ujjat huz tulaj
don édes anyjával is. A kit a szomszédok füle 
hallatára nagy hangon letromfolt, a miért az ő 
akarata ellenére Baliékhoz a gyűrűt elküldte. 
Persze hogy inkább szerette volna a Tánczosék 
örökbe fogadott lányát! A kivel már egészen 
hírbe esett! Aztán meg mire vetemedett ? Egész 
jegybejárása alatt csak a korcsmát lakta s teli 
torokkal mindig csak azt a czifra nótát énekelte, 
hogy: 
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Édes auyáni, adjon isten jó estét! 
Haza hoztam a szép barna menyecskét. 
De nem azért, hogy talán megszerettem: 
Szegény vagyok, gazdagságát kerestem. 

Egy árva hang sem igaz az egészből. Báli 
Julcsa ezt legjobban tudja. Az igaz, hogy Mar
tonyosi János keveset tréfálkozik, haszontalan
ságokat nem beszél, komoly, csak ritkán mo
solyog : de hisz ez a vérében fekszik! Hanem 
csak azt látná valaki, midőn együtt kettecskén 
vannak! Viseletéből kitetszik, szeméből sugár
zik igaz szeretete. Szelíden átkarolja, szépen 
megcsókolja. Evés alatt, ha egy jó falatot lát, 
azt is neki szánja: igaz hűségéért áldja meg az 
isten, mikor nem is várja. 

Az öreg Martonyosiné is meg tudja be
csülni a menyét. No nem a gazdagságáért, 
sem pedig a sok szép menyasszonyi hozomány
ért, mit hat kocsira is alig bírtak fölrakni! 
Ilyesmit csak irigykedők állithatnának. Szereti 
szép menyét pusztán jóságáért, mit azzal is 
bizonyít, hogy uton-utfélen alig telik be a di
cséretével. Boldog egyetértés, erősbül általa a 
családi élet drága köteléke . . . 

A szél pedig azért csak „tovább zörgette azt 
a könnyen ingó falevelet. 

«Jaj annak, kit az isten hiszékenységgel 
és vaksággal vert meg. Merő átok az élete. A 
Martonyosi Jánosé meg csalás, képmutatás. 
Hazug teste-lelke, tettetés a jóindulata, sze
relme. De nagy kár, hogy ezt az az elbódított 
menyecske megérteni, észrevenni nem tudja 
— vagy hát nem akarja ! 

Kósza hir, legyen bár a pletyka vagy az 
igazság szülöttje, gyanút kelt a szívben. Oda 
furakodik a szeretet mellé, megtépi a hitet, a 
bizalmat: lassankint megöli az édes nyugal
mat. 

A szegény menyecske liliom karjával át
kapta a Martonyosi János fejét, aztán csaknem 
sirva vonta a keblére. 

— Hallanád csak a faluban mi mindent 
beszélnek te rólad. Hogy engem nem szeretsz, 
lépten-nyomon megcsalsz. Hogy a ki után le
génykorodban epekedtél, most sem tudod elfe
lejteni. A Tánczos Örzsit még most is kerülge
ted, este a malomból haza kísérgeted. Ugy-e 
csak ráfogás, rossz lelkek pletykája: kik még a 
lélekveszedelem támasztásától sem irtóznak 
vissza. 

Martonyosi János kurta felelettel csititgatá 
az aggódó menyecskét. 

— Nevess a szemükbe, lelkem. Hiszen 
csak azt akarják, hogy megkeserítsék napjaidat. 

A menyecskének se kellett több; beérte e 
vékony vigasztalással. Egyszerre földerült a 
képe, mint az ég, ha terhes felhőitől megszaba
dul. A bizalom erejét a gyanú, a kétkedés meg
gyöngítheti, de meg nem törhet i . . . 

Es Báli Julcsára nézve oly sebesen teltek 
a verőfényes napok: igaz szeretete hasztalan 
marasztgatá a szárnyas idő rövid óráit. Javában 
virágzott a rét, pompázott a természet, midőn a 
jegygyűrűt ujjára fölhúzta: most már hidegebb 
a nap mosolya, fojtó, hervasztó köd tarolgatja 
a vidék ezer szépségeit. Már hét hónapos me
nyecske ! 

Beköszöntött az ősz. Martonyosi János 
fölfedte felesége előtt a szándékát. 

— Nyakunkon a sok dolog, többféle 
munka. Itt van az őszi szántás ideje, széna-' 
szalmatakaritás. Két-három hét is bele kerül, 
mig a tanyáról haza jöhetek. 

— Hát én is veled tartok. A hová te mégy: 
ott van az én helyem is. 

János elkomolyodott, csaknem indulatosan 
válaszolt. 

— Miért törnéd magad? Maradj itthon 
édes anyámmal, akad a ház körül is elég fog
lalatosság. — Aztán szelídebben utána veté: | 
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még azt mondanák, egészen a nyakamba vagy 
varrva. 

A menyecske elfordította fejét. Ne is lássa 
az ő férje ura, hogy kitérő beszéde milyen 
rosszul esett a lelkének. Hát legyen ugy. Aztán 
szó nélkül a készülődésekhez fogott. 

Hanem mialatt néhány darab ágyneműt 
csomóba kötött, az öblös tarisznyát pedig ele
mózsiával tele rakta: olyan nehéz gondolata 
támadt, a szivét pedig ugy tépte, ugy marta 
valami. 

— Mért nem visz magával egy hétre, vagy 
csak egy napra is? . . Mért változ >tt át az ábrá
zatja, mikor tőle ezt kértem ? Tán titkos terve 
van . . . Hogy szabadabban dotálhasson, össze
jöhessen a régi szeretőjével, Tánczos Örzsével, 
azzal a gyalázatos teremtéssel ? . . . 

A szegény menyecskének ugy remegett 
keze , mikor a szükséges holmikat a kocsira 
fölrakta... 

Martonyosi Jánost pedig ugy látszott egé
szen elöntötte a jókedv. Máskor szavát is alig 
lehetett venni, most meg a béres gyerekkel is 
beszédbe ereszkedett, a Villám meg a Tündér 
nyakát szinte dalolva simogatá végig. A me
nyecske mindezt jól látta. Mit magyarázzon ki 
mindebből. Nem azt a szent igazságot-e, hogy 
az ő ura örömmel, jókedvvel hagyja el a hajlé
kát, szerető feleségét ? Hogy igaz lehet a régi 
hir a képmutató hűségről, a titkos szeretőről ? 

Boszu, harag, gyűlölet, a jó ég tudja mi 
minden lázongott a szegény asszony szerető 
szivében... 

Mikor a kocsi az udvarból kifordult, s ké
sőbb a falut is elhagyta: Báli Julcsa még min
dig a kis kapuban álldogált, lehorgasztott fejjel, 
nehéz bánatával, hulló könyeivel. 

(Vége következik.) 

A HAZAI RUTÉNOKRÓL. 
A hazai rutén nép, mely magát ruszin-nak 

és rusznák-nak nevezi, hazánk északkeleti ré
szének hegyes vidékeit lakja; a ruténség zömét 
Máramarosmegye foglalja magában, mely nem 
tekintve oláhjait, szinte kizárólag rutén lakos
ságú, továbbá Bereg-, Ung-, Zemplén- és Sáros
megye Galicziával határos északi része. Sze-
pes-, Abauj- és Tornamegyében már csak 
elvétve fordulnak elő ruténok, jobbadán félig 
tót, félig rutén keveréknyelvet beszélve; Ugo-
csa- és Szatmármegye ruténjai magyarral ke
vert nyelvet beszélnek, mig Szabolcsmegye és a 
Bodrogköz ruténjai papostól együtt már ma
gyar ajkúak. 

Nagyon sokan azt tartják a ruténokról, 
hogy «oroszok*; a ruténok egyes vezetői szin
tén fennen hirdetik, hogy biz' ők óoroszok* és 
nem ruténok; a «rutén» nevet csak a magyarok 
tukmálták rájuk, hogy igy névleg is elválasztva 
őket «északi testvéreiktől», annál könnyebben 
megmagyarosithassák. Már ez is mutatja, hogy 
maguk a vezetők sincsenek tisztában a kérdés 
mivoltával; hogyan birhat tehát róla szabatos 
ismerettel a laikus olvasó ? Éi épen azért, mert 
e kérdésről oly homályosak és ferdék a néze
tek, legyen szabad e helyütt pár szót szólanom 
a dolog mibenlétéről, és a történelem világánál 
elválasztani a valót a nem valótól. 

A történelem azt tanítja, hogy azon idő
tájban, melyben őseink megszerezték e hont, 
tőlünk északkeleti irányban két egymással ro 
kon, de nem azonos szláv nemzetiség létezett; 
Kosztomárov Miklós történetíró pedig «Két 
orosz nemzetiség* czimü munkájában kétség
bevonhatatlan adatokkal bizonyítja ezt. A két 
nemzetiség több századon át lakott egymás mel
lett és mind a kettőnek megvolt a maga külön 
neve. Azokat a szlávokat, kik a mostani dél
nyugati Oroszországot lakták, már a IX. szá
zadban, azokat pedig, kik a mai Galicziát és 
a néhai Volhyniát bírták, a Xl-ik századtól 
kezdve r«i*2tn-oknak, «ruszj»-nak vagy „ruszkij"-
nak nevezték. Ezeknek főhelye volt Kijev; itt 
székelt Vladimír fejedelem, a ruszinok legdi-
csőbb uralkodója. Ellenben azok a szlávok, 
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kik a Kosztov-Szuzdáltól és Vjátkától északra 
terjedő területet hódították meg maguknak a 
XII. és XIII. századok alatt, székhelyüktől, 
Moszkvától, moszkályi vagy magyarul moszkvai 
nevet kaptak. A Dnjeprnél lakó varjág polá-
nok, noha az uralkodó osztályt képezték, mégis 
beleolvadtak az uralt ruszinokba s igy alkották 
meg a varjágok alatti ruszin birodalmat. De ez 
időben nem tétlenkedett Moszkva sem, és a 
finnek közé telepedett szlávokra terjeszté ki ha
talmát. 

Az önálló ruszin birodalomnak csakhamar 
veszélyes ellenségei támadtak. Ilyenek voltak 
első sorban a lengyelek, azután a tatárok és 
végre a rokon moszkvaiak. A kievi ruszin met
ropolisnak a tatárok betörése adta meg a ke
gyelemdöfést, melyre azután a moszkvai fejede
lemség a * rokonság* hangzatos czime alatt, 
«mint jogszerű örökös* tette rá a kezét, sőt 
hogy (irokoni igényeit* minél szélesebb körben 
érvényesíthesse, eldobta magától a «moszkvai* 
nevet és fölvette a népszerű «ruszkij» vagy az 
ő írásmódja szerint «russzkij» (orosz) elnevezést, 
hogy segedelmével kiterjeszthesse uralmát a 
többi szlávokon. 

Ebből tehát világosan kitűnik, hogy a mai 
Oroszország története olyformán kezdődik a 
Varjágok idejétől, mint a magyaroké Attila vagy 
Balambér korától. 

Tehát, hogy visszatérjek a moszkvaiakhoz, 
a régi «ruszj» vagyis az eredeti oroszság név 
nélkül maradt, mig az igy Moszkva közé cso
portosított összbirodalom felvette a «Russzija» 
nevet. A saját nevétől megfosztott és leigázott 
nemzetiség, hogy megkülönböztesse magát ne
vének bitorlójától, uj nevet vett föl, természe
tesen a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva. Igy 
jött létre a kis-orosz nevezet, melyet Halics ós 
Vladimír utolsó ruszin uralkodója, II. György 
1334-ben használt, «natus dux totius Russiae 
minoris»-nak neveztetve magát. A Hetmáns-
csiná elnevezés csak a kozák hetmánok uralma 
alatt levő népekre vonatkozott, az «Ukrajna* 
név pedig kezdetben csupán Dél-Oroszország 
azon részét jelölte, mely a lengyelek és az 
ázsiai tatárcsordák közt feküdt. A rutén elneve
zés semmi egyéb, mint a «ruszin*-nak latin 
szóval való előállítása, ós nem valami újkori ta
lálmány, mert már Anonymusnál is előfordul, a 
ki igy nevezi az eredeti oroszokat, megkülön-
böztetendő őket a moszkvai oroszoktól. 

Az elnevezéssel már tisztában volnánk; 
hátra van még a két nyelv közti különbség. 

A rutén nép nyelve, vagyis az eredeti orosz 
nyelv, sokkal műveltebb volt, mint a moszkvai. 
Ha a kettőt összevetjük, az elsőséget ugy hang
zatosság, mint lágyabb, de mégis szabatos kife
jezés miatt a ruténnak kell vala odaítélnünk. 
De midőn Moszkva birtokába vette Kijevet, 
nemcsak a ruszkij nevet szerezte meg magának, 
hanem a rutén nyelv szókincsét is átvette, me
lyet aztán a saját szókincsével, meg a sok köl
csönzött szóval megtarkitott és az igy szárma
zott nyelvre rásütötte a moszkvai nyelvjárás 
bélyegét Tudjuk Nagy Péterről, hogy minden
ható hatalmánál fogva még a nyelvre is bóko
kat vetett és a szorosan vett moszkvai nyelvet 
tette az állam egységes nyelvévé. A rutén nyelv 
folytonos üldöztetésnek lön alávetve, mind
amellett ugy a hogy fejlődött. Egyébként ma 
Oroszországban, jóllehet 14 millió rutén vagy 
kis-orosz van a birodalomban, ugy áll a dolog, 
hogy rutén nyelven se irni, se fölolvasni, se 
nyomtatni, de még énekelni sem szabad (1876. 
május havában kelt czári rendelet értelmében.) 

Ebből könnyen érthető a rutén és az orosz 
nyelvek közt létező rokonság; de ha a nyelvek 
szellemét nem hagyjuk figyelmen kivül, már a 
priori kimondhatjuk, hogy e rokonság csak 
lexikális és nem grammatikai, vagyis hogy a 
rutén nyelv megmaradt a mi, ruténnak, és ép 
oly létjoggal bir, mint az orosz, vagy bármely 
szláv nyelv, noha Akszákov et comp. csupán az 
oroszt tartják a művelődésre alkalmatosnak, a 
miben természetesen nincs igazuk. 

Érdekes még azon arány is, mely az orosz 
ós a rutén nép száma közt létezik; ma nap
ság van körülbelül 34 millió orosz (musz'ka) 
és körülbelül 17 millió rutén (ruszkin) az osz
trák-magyar birodalmiakat is beleértve. Ez 
arány arra indította Dragománov tanárt ós is
mert nihilistát, hogy «Hromádá» («Községi 
tanács*) czimü lapjában az úgynevezett orosz 
kérdésnek akként való megoldása mellett agi-

• 
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LAKODALMI MENET A KARAVÁJJAL 
GALICZIA TARNOPOLI JÁRÁSÁBAN. 

A RUTÉN 
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táljon, hogy az oroszok csak csupa oroszokon 
(muszkákon) uralkodjanak, ellenben az összes 
ruténok (ruszin) nyerjék vissza függetlenségü
ket és országuk a régi kozák-világ szellemében 
hetmánságokra osztassék föl. 

Térjünk most át hazánk ruténjaira. Szá
mukról a legujabo népszámlálás még nem kö
zölte adatait, de a régebbi adatok szerint alig 
ütik meg a fél milliót. Békés, türelmes terme

szé ; ide tartoznának a papok és a kántor
tanítók. 

A rutén papság átalában véve hazafias 
nép, de egyes tagjai, főleg csekély világnézletük, 
ismeretkörük miatt, vaskalapos muszkák; nem 
lépnek föl mint saját eszméik terjesztői, hanem 
mint a rájuk tukmált, rájuk disputált hamis el
vek vak és megvesztegetett harczosai. Ma nap
ság azonban ez a faj lassan már pusztulni kezd. 

A rutén kántortanítók szánandó páriái az 
emberiségnek. Bizony, ha egy személyben kán
torok is nem volnának, abból a 40—100 frtnyi, 
szolgabírói utón is csak évek múlva behajtható 
tanítói fizetésből nem szereznék meg a betevő 
falatot; de a két állás együttesen mégis azt 
eredményezi, hogy a tanitó, ha nem rest ke
zébe venni a kapát és kaszát, valahogy csak 
eltengődik. A tanítók átalában jó hazafiak, de 
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szetü nép ez, az ősi szokásokhoz szívósan ra
gaszkodik, fél az ujitástól, és dolgozni bár szeret, 
de csak a maga rossz szerszámaival. Műveltségi 
állapota nagyon alacsony; a faluban alig akad 
néhány ember -— az is a fiatal nemzedék sorá
ból — ki a czirillbetüs irást olvasni tudja, írni 
épen nem tudnak, vagy ha igen, csak ezirill be
tűkkel. Ilyen a köznép. 

Szorosan vett intelligencziáról alig lehet 

A nép szellemi előrehaladását nem nagyon viseli 
szivén a papság — kivételek itt is vannak, — de 
hát ezt már állasuk ugy hozza magával; mert a 
ki «az egyház morzsáiból él», annak gondos
kodni kell, hogy e morzsákból folyvást jusson 
nagyszámú családjának is. De ha mégis sokat 
forgolódunk a papok körül, lehetetlen nem ta
pasztalnunk, hogy a többség hazafias és vendég
szerető tagokból áll. 

csekély műveltségnek; a régiek jobb kántorok, 
mint paedagogusok, az ujabbak szerencsére 
jobb tanítók, mint kántorok. Egyébként szel
lemi hátramaradtságukért leginkább a püspöki, 
szegényesen tengődő tanítóképző-intézetet okol
hatni. 

A nép maga olvasni sem tudván, nem bir 
tudomással amaz ékes fillentésekről, melyek 
a szláv jótékonysági egyletek rubeljei által 
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megvesztegetett próféták kalamárisából kerül 
bele a pánszláv lapokba, és a melyek ugy tün
tetik fel az itteni rutének állapotát, hogy ahhoz 
képest a szibériai bányákba küldött fegyenczek 
állapota paradicsom. Persze ilyenkor mindig 
elfeledik azt, hogy ez a nép, épen részegeske-
désre hajló természetével, maga okozza magá
nak a legtöbb szerencsétlenséget. 

Most pedig tekintsük meg képeinket. 

I. A szepesmegyei juhász és a két drótos. 
Izmos, magas szál legény, rövidre nyirt 

hajjal és borotvált arczczal. Fején ugyancsak 
széles és nagykarimájú kalapot visel, melyet 
szij szőrit állára. Rövid, gallér nélküli inget 
hord, melyet szerkezeténél fogva fölösleges be
gombolni, ujjai szélesek és kis kézelőben vég
ződnek. A kurta ing folytatása a széles, lehető
ségig kiczifrázott és rézcsatokkal és gombokkal 
derekasan megrakott tüszü; ez a felvidéki em
ber bugyellárisa, de egyszersmind hasznosabb 
szolgálatot teszen neki, mint hölgyeinknek a 
szoros mellfűző. A tüszü alatt még egy szij van 
kötve derekára, ezen lóg egyedüli vasfegyvere : 
a bicska. A tüszü és az ing fölött kurta bárány
vagy juhbőr ködmön van, szintén pitykékkel 
jól kiteremtettézve. Alsó ruhája szűk, magyar 
szabású, jól kisujtásozott vászon nadrág; lábán 

m 

len-nyáron egyaránt; fején lapos kalap, ha még 
legény volna, bokréta volna mellette; arcza 
borotvált, haja rövidre nyírott. Makra pipáját 
csak a fotográfus iránti tiszteletből nem vonta 
elő gubája rejtekéből. Vállára neje nyugasztja 
karját; az már ugy illik, hogy az asszony álljon. 
Asszonyhoz illően fehér kendővel (az ünnep 
tiszteletére) van bekötve a feje, kicsi kontyába 
kis pléhfésü szúrva. Gyolcs ing rajta, szóles, kö
nyöknél megkötött ujjakkal. Szines kendője, a 
mint napbarnított nyakát körül veszi, keresztezi 
egymást mellén és csípője táján kötője szoritója 
alá mélyed csücske, sötét szinü szoknya rajta, 
világosabb szinü kötő; lábán csizma, kezében 
kendő. 

Bezzeg a sárosmegyei leányzó ugyancsak 
fest. Színek dolgában tul tesz a tengeliczen. 
Nézzük hajadon voltának ékét, a dus hajzatot! 
A varkocsot bekötötte vagy négy szalagba, me
lyek szín és czifrázat dolgában versenyeznek 
egy a mással; uram bocsa', még tán denevér
lábat * is csavart közéje. Szalagot is kötött a 
fejére, de még kontyszerü kis pártát is. Fehér, 
könyöknél megkötött széles ujjú ing rajta, ki
vágott előrészszel; nyakán üveggyöngy, de igen 
mérsékelten, alig egy-két sor. Nyakára szines 
tarka kendőt köt, míg derekát rikitó szinü 
pruszli szorítja. Szoknyája széles és fehérszínű 
(máskor lila, zöld, kék, piros vagy tarka), kötője 
hosszú, és szőtt rózsákkal megrakott. Lábán fe
kete csizma (pár év előtt még a piros járta). 
Egyik kezében fehér kendőt tart, a másikban 
bokrétát: talán épen a szive Ivánkujának 
szánta. 

téssel foglalkoznak, de mint harczias kinézósük 
is mutatja, nagyon szeretnek «utat állania, ha 
pár hétre is. Az útonállás mesterségében ők fe
lülmúlhatatlanok. 

A kiket itt bemutatunk, azok Galiczia ko-
lomeai járásának Dóra falvába való huczulok. 

V. Lakodalmi menet a karavájjal. 

Az öltözékekről kevés a mondani való, ez 
már átmeneti; érdekesb ennél a társaság. A 
násznagy két kakast vagy kappant tart a kezé
ben, fontos tisztét a rákötött törülköző jelöli. A 
másod násznagy törülközőn viszi a lakodalmi 
kalácsot (karaváj). A zenekar egy mindenesből 
és egy bőgősből áll. Hátul láthatók a vőfély, má
sod vőfély és más-más lakodalmi egyének. A 
vőlegényért mennek és házához tisztelettudóan 
meztelen fővel várják őt, hogy igy aztán elme
hessenek az «asszonysághoz)), mert a vőlegényt 
«uraságnak» s a menyasszonyt ((asszonyságnak)) 
nevezik. 

# 

Képeink magyarázatával készen volnánk. 
Csak azt kell még megjegyeznünk, hogy Ung 
s Bereg megyék déli részén, továbbá oly helye
ken, hol a magyar befolyás nagyon jelentékeny, 
a rutének öltözködése is egészen magyaros és 
a magyar vidéki divatok szerint változó. Typi-
kus rutén parasztot csak is az isten háta mö
gött, szűk hegytorkolatok közt találni; mihelyt 
síkságra kerül, öltözékéi tekintve, czivüizá-
lódni kezd. 

Csopey László. 

A F A L U ROSSZA. 
Baditz Ottó festménye. 

Munkácsy Mihály követői közül határozot
tan Baditz Ottó fiatal festőnk jár leghívebben a 
mester által kijelölt nyomdokon, ugy tárgyai 
megválasztásában, mint az alakok fölfogásában 
ós csoportosításában. Ez úttal bemutatott képe, a 
a «Falu ro8sza»,is szembeszökő módon igazolja 
ez ítéletünket. A ki e képre rátekint, lehetetlen 
föl nem ismernie a mestert egyik legtehetsége
sebb tanítványában. 

A kép, az ő vaskos élethűségével, igazán 
drasztikus hatású. A korhely férj, kit ingó két 
lába alig választ el már a «sárga föld»-tői, pis
logó szemével, félrecsapott gyűrött kalapjával, 
bor-ázott bajuszával s mellén nyitott ingével, 
párját ritkító természetességgel van itt elénk 
állítva. Mérges felesége valami nagy kinnal ki 
birta tuszkolni a korcsmából, melynek ajtajá
ból, kezében boros palaczkkal visszahivogatja a 
«czimbora», visszacsalogatja ezinezogó hegedű
jével a «rajkó», — s hatalmas taszításokkal se
gíti hazafelé, hogy csak ugy püffög. De ő nem 
törődik se a felesége rikácsoló hangjával, se 
ütéseivel, se az utczagyerekek csufondárosko-
dásával, de még azzal a nagy szerencsétlen
séggel sem, hogy — alkalmasint egy egész
séges hátbaütésre — kiesett a szájából a 
a pipa és ketté törött, tompa egykedvűséggel 
szorítja markába a kulacsot s engedi magát 
tolatni, bánja is ő, akárhová. 

Az asszony, a czimbora, a zöldséges kofa, 
az utczagyerekek is jellemzetes alakok a hol
landi iskolára emlékeztető fejekkel és kifejezé
sekkel. Mindegyik gonddal, iellemzetesen van 
rajzolva, megfelelve a helyzetnek. Eletteljes, 
mozgalmas kép ez, melynek azonban minden • 
része közre járul az egységes hangulat kelté
séhez. 

NYOMA V E S Z E T T ! 
— ANGOL REGÉNY. — 

HARMINCZEGYEDIK FEJEZET. 

Karácsonest Bajorországban. 
A karácsonest, Kreutzman tisztelendöék-

nél, jobban hasonlított egy tyroli hegyi falubeli 
pásztorcsalád összejöveteléhez, mint a bajor 
főváros válogatott társaságának ünnepestéjé
hez. A müncheni ((társaság" az udvari illem
szabályok zsarnoksága alatt nyögve, a legki-
mórtebb és legunalmasabb volt akkoriban, talán 
egész Európában. 

Oly névvel mint a lord Brackenbury-é, 
Lancelot könnyen bejuthatott volna a legelő-

Szepesmegyei juhász és két drótos a magurai járásból. 

fekete borjubőr csizma, melynek szárára rá
vonja nadrágja szárát. Tüszüje mellől hímzett 
gyolcskendő csügg alá, «nefelejcs* babájától. 
Furkós botjára támaszkodva «messze-messze 
bámul, mintha más vidékre vágyna e ha
tárról. » 

Mellette az öreg drótos áll komoly foglal
kozását jellemző méltósággal. Borotvált arczára 
mély redőket szántott a vállait nyomó hetven
két év; hosszuhaju fejét télen-nyáron kalapfor-
máju^ kucsma fedi; ő még a régi jó világból 
való, melyben nem hordtak télen kucsmát és 
nyáron kalapot. Rendes hosszúságú ing rajta, 
arra van felöltve az egyszerű lajbi, vállaira be-
kecsforma darócz fekete öltöny van vetve, 
melyre a bőrtarisznya nehezedik. Pantalonja s 
nadrágszíja egyszerű, nélkülöz minden diszt; 
lábán pedig bocskor van, kezében horgos bot, 
és drótos szerszáma. Mellette legény fia áll, ki
nek öltözéke csak annyiban különbözik apjáé
tól, hogy fejét széles karimájú kalap fedi, nyaka 
köré selyemkendő van kötve és vállain rézcsat-
tos, szürke, czifrázott bekecs kaczérkodik. 

n . Sárosmegyei leány és zempléni fiatal pár. 
A férfi, mint a hogy az egy férjnek illik, ül; 

kihajtott gallérú ing van rajta, azon rézgombos 
posztó mellény; lábait fehér, sujtásos pantalon 
fedi, a jó nagy csizma nélkülözhetetlen kelléke. 
Vállain csatton kapcsolódó fehér guba van té-

III. Máramarosmegyei huczulok. 

Egy család áll előttünk; az ősz apa, ros
kadt anya, két erőteljes férfi, egy fiatal nő, ki 
férje vállán tartja kezét, egy hajadon és egy fi 
és nő unoka. 

A férfiakon fehér, gallér nélküli, szegett 
ing van; a férfi, mint a női ing is a vállakon 
ki van hímezve, különböző szinü fonállal. Kö
tésükön csatokkal díszített szij van, melyről 
bicska és pipavájó csüng alá : azon felül tüszü. 
Nyakán mindig fekete selyemkendőt hord. Az 
ing és szij fölött van az ujjatlan bőrbekecs 
(nyáron a bekecs vászonból való), mely jól ki 
van czifrázva különféle szinü bőrszijacskákkal. 
Egyszerű darócz nadrág, bőrbocskor és széles 
karimájú kalap képezi az öltözék többi részét; 
a bőrtáska mellőzhető is. A huczulok derék szál 
legények, kis bajuszt és körhajat viselnek. 

A női ruha nemkülönben eléggé tarka. Az 
ing a vállon, keblen és a kézelőn hímzett kü
lönböző szinü fonallal; a nyak teliden teli 
üveg és másféle gyöngygyei, rézkeresztecskék-
kel és emlékérmekkel. E fölé jő az ujjatlan, 
czifra bőrbekecs. A szoknya lila, olykor zöld 
vagy más szinü is; elől a csikós kötő; a lábon 
bocskor. A fej kendővel van lekötve ós mint a 
jobb oldalon álló menyecskénél látható, elég 
ügyesen. 

A gyermekek öltözéke az idősebbekének 
egyszerűsített alakja. 

IV. Galicziai huczulok. 

A máramarosi és a galicziai huczulok öltö
zéke némileg kiegésziti egymást, bár a galicziai 
huczuloké rakonczátlanabb természetükhöz ké
pest nyalkább. A férfi öltözet alapjában meg
egyezik a III. pontban leirtakkal, csak az ing 
csüng ki a tüszü alól. A tüszü bélése, a pisztoly 
s több efféle nyilván mutatja a huczűl kurázsi
ját, mely sehogy se illik össze a mellén csüngő 
kereszttel. A fejtakaró hol kucsma, hol kalap, 
de mindig bokrétás vagy páva tollas. A sapkás 
huczul hosszú kürtöt tart baljában, jobbja pe
dig fokost markol. 

A nők öltözéke szintén megegyező az előbbi 
pontban leirtakkal. Itt a nyakon és mellen még 
több a gyöngy, sőt a hájba is jut, melyet rend
szerint sajátságos alkotású disz ékít. Az ujjatlan 
bekecs fölé olykor még más szűk suba is kerül 
(egy nőnél és egy férfinél látható), de viszont 
van ujjas bekecs is. A- kötő nem oly durván 
csíkos, mint előbb, s a bocskort is csizma pó
tolja. 

Egyébként a huczulok a rutén hegyi lakók 
közt a leggazdagabbak; rendesen baromtenyész-

* A pór lányok azt tartják, hogy ha varkocíukha 
denevérlábat kötnek, nagyon megnő a hajuk. 
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kelőbb estélybe, sőt az udvarhoz is; de ő az 
egyszerű lelkészlakot választotta, a hol a Kreutz-
mann család s elég szélesen kiterjedt rokonsá
guk, zárt körben, ünnepelték a Megváltó szü
letése estéjét. Itt volt a lelkész egyetlen fivére, 
a ki iskolát tartott Weilheimban, s a lelkészné-
nek három asszonytestvére, férjeikkel s egész 
családjukkal, meg még egy sereg hajadon néni 
és sógorasszony s megszámlálhatlan unokahug 
és unokaöcs; nagyobb részök partenkirchei és 
walchenseei bérlők; egy-kettő kiskereskedő. A 
család legtekintélyesb tagja bizonyos nagy
bácsi volt, starnbergi polgármester, egyéb
iránt serfőző, a kit százezer forint értékre be-
tsültek. Egy szóval közel százra ment azok 
száma, kik ez ünnepestén a Kreulzmann lel
kész egyszerű fedele alatt összegyülekeztek. 

Hogy a fiatalság táncz nélkül nem marad
hatott, mondani sem kell. S a «Herr Báron» 
oly udvarias volt, hogy az első tánezra Katiczát, 
a másodikra pedig Brendát, a két házi leányt 
•hitta el. Mily büszke volt vendégére Kreutz-
manné! mint magyarázta a távolibb rokonok
nak, kik ritkán fordultak meg házuknál, hogy 
a Herr Báron «valóságos», igazi angol lord és 
baronet, a kinek kastélya és nagy jövedelme 
van, a ki eljegyzett mátkáját kisérte ide s most 
még csak a karácsont tölti Münchenben és 
aztán visszamegy hazájába, de a ki nem vetette 
meg, előkelő létére, az ő szegény házukat; s 
még két unokahugokat megtánczoltatni is szí
veskedett. 

Winifred, gyászruhájában — melyet soha 
sem vetett le — félre ülve, mosolyogva nézte a 
nagy s egyszerűségében oly eleven társaságot, 
a kedélyes tánezot, a párok lassú, majd gyors 
forgásával, mig végre lihegésig sebesedtek; de 
maga nem akart bele vegyülni. 

Lancelot hozzá lépett s megszólitá. 
— Mulattatja ez kepyedet? 
— Nagyon. Oly jól tánczolnak s a zene is 

oly kedves. 
— Nem jő kedve szintén fordulni egyet? 
— Nekem ? — feleié mosolyogva — a ki 

sohasem tanultam tánczolni s nem is láttam 
máig! Feledi mily műveletlen vagyok ! 

— Ellenkezőleg; a táncz a műveletlenség 
maradványa. 

— Nagyon festői. 
— Mi van festői rajta ? Hogy óraszámra 

ütemre forognak s érzéki felindulásba hozzák 
magokat ? A vadnépek teszik; s utánok azok, a 
kik még nem vetkőztek ki ogészen eredeti álla
potukból. A hegyi vidékek lakói különösen, a 
legnagyobb szenvedélylyel s valóságos érzéki 
mámorral. Százszor is tanuja voltam gyermek
koromban. Tudja, hogy mikor Nápolyban s vidé
kén laktunk, szülőimmel, egy villánk volt Castel-
lamareban, a hol a telet rendesen töltöttük, s 
ha a falusiaknak ünnepök volt, végig néztük a 
legények és leányok tánczát. Négy vagy öt me
zítlábas halászlegény, piros bársony sapkákban, 
fáklyákkal álltak körül s középen a fiatalság 
járta a nemzeti tánezot, mandolinok zenéje 
mellett. Cuthbert engem is el szokott vinni e 
mulatságokra — vézna kis fiu voltam — oly 
jól emlékszem. 

— Nagyon kedves hely lehetett. Mi lett 
belőle ? 

— Nem tudom; anyám halála után atyám 
eladta s azóta soha sem voltam ott. 

— Nem vinne el ingem oda egyszer, Lan
celot ? kérdé a leány félénken. 

— Nem tudom mit mondjak. Szomorú 
mulatság volna. 

— Bocsásson meg; nem gondoltam meg 
mit mondok : vegye nem mondottnak. 

Beszélgetésük oly komolylyá vált, hogy 
egészen megfeledkeztek a körülök kerengőzők-
ről. Most egyszerre arra ébredtek, hogy általános 
mozdulás keletkezik s mindenki az ajtó felé 
tódul. Fél kilenczre elmúlt s az est nagy ese
ménye következett. 

— Kedves Fráulein Winifred, — monda 
Kreutzmanné hozzájok lépve, — talán ő kegyel
messége a Herr Báron is méltóztatnék megnézni 
karácsoniánkat ? 

S ezzel ők is a más szobába tódulok közé 
vegyültek. 

A karácsonfa igazán nagyszerű volt. Leg
alább mindenki azt mondta s szerény büszkeség
gel maga Kreutzmanné is kénytelen volt elis
merni, a mint az átalános meglepetés közepette 
ott állott s müvén és annak hatásán végig tekin
tett. Tiz láb magasra emelkedett a vödörből, 

melybe ültetve volt, s terebélyes, erős tűlevelű 
zöld ágai szalagokkal, szines és aranypapírral, 
arany-füstös diók és almákkal, számtalan szines 
gyertyával ékitve és mindenféle, megszámlálha
tatlan ajándéktárgygyal voltak tele aggatva. 
Minden kor és mindkét nem ízlésének és szüksé
geinek megfelelő száz meg száz holmi függött az 
ágakon, mindeniken az illetőnek neve, a kinek 
szánva volt: pénztárczák, erszények, pipák, 
szivartartók, toll és rajzón, munka-kosár, zseb
kés, tűtartó, imakönyv, oberammergaui faragott 
holmik, szarvas agancs faragványok a Fekete
erdőből; női kézimunkák: csipke, kendő, fej -
kötő, harisnya, hímzett zsebkendő, pongyola, 
czipő, papucs, harisnyakötő; festett porczellán, 
csészék és kannák, szines üvegpoharak 8 virág
tartók; borostyánkő- és alabástrom müvek, 
gyöngyök és csecsebecsék s isten tudná előso
rolni mi minden még. 

Átalános taps, ujjongás, örömzaj váltotta 
föl az első meglepetés néma benyomását. Min
denki keresni kezdte a magáét, mert a társaság 
száz tagja közül egyetlen egy sem volt elfeledve, 
sőt még a távollevőknek is jutott ajándék. Kié 
az az ezüst foglalványu szemüveg, teknősbéka 
tokban, monogrammal? az öreg Kreutzmann 
papáé, a Herr Báron ajándéka; s e csinos nyak
ékek, klárisból és borostyánkőből ? a Kátchen 
és Brendáé, szinte tőle; Ach Hímmel, mily jó, 
ha a háznak ily főrangú, gazdag barátja van! 
S lám ez a vastag biblia, arany metszettel s 
ezüst kapocscsal ? ez is a tisztelendő uré, két 
nnokahugától. Az ébenfa burnótszelencze, 
gyöngyházzal kirakva: a nagybácsié, a starn
bergi polgármester- és serfőzőé; a lőporos tü
lök : a Schwerin Rudolf rokoné, a ki a múlt 
nyáron első dijat nyert a lövész-ünnepen; a 
kakukkos óra meg a Braun Anikóé, a ki férjhez 
menendő s sok házi mindenfélére van szük
sége ; a bajor-erdőbeli két néni számára pedig 
meleg pamut-felöltő s kötött téli ing függ az 
áldott fa ágain. 

De mind e számithatatlan sok kincs közt 
semmi sem költött akkora kíváncsiságot, mint 
egy kulcp, mely a fa legmagasb csúcsán függött, 
papírral körülcsavarva a fogóján. Közönséges 
szobakulcsnak látszott. Kié lesz ? bizonyosan a 
papírra van írva; de oly magasan függ, hogy a 
földről lehetetlen hozzájutni. Végre egyik a fia
tal suhancz rokonok közül, merészebb a többi
nél, vállalkozik, hogy ha széket tesznek az 
asztalra, leveszi a kulcsot s megfejti a titkot. A 
mint levette, minden kéz felé nyúlt, hogy el
vegye tőle a papirt, csak Brenda és Katicza 
mosolyogtak, mivel bizonyosan tudták a titkot. 
De az ifjú, ha már nyakát koczkáztatta érette, 
maga akarta először olvasni: mit tart az irás ? 
S még a mint a székén fennállott, kigöngyölte 
a papirt s belenézett. De kedvetlenül hallgatott 
s odanyújtotta a legközelebb állónak. 

— Tegyetek vele a mit akartok. Nekem 
görögül van. 

— Mi az ? latin, franczia vagy angol ? 
— Hadd lássam! 
— Kérdjétek Kreutzmann bácsitól. 
— Azt hiszem angolul lesz, — monda a 

lelkész, s Winifred kisasszonynak szól. 
Ugy volt. A kulcs körül tekert papírra an

golul ennyi volt irva: «Savage kisasszonynak 
— igóret szerint.» 

— Nekem? s «igéret szerint?)) mit jelent
het ez? 

— Karácsoni ajándékot Ígértem kegyed
nek, — monda Lancelot — s ez az. 

— Mit tegyek vele ? 
- ^ E z a mesebeli kék szoba kulcsa, keresse 

a zárat, mely fölnyílik vele. 
Mosolyogva s bámészkodva nézett Wini

fred egyikről a másikra, mert gondolta, hogy 
Kreutzmannek be vannak avatva a titokba. — 
• Katicza majd megmondja*, gondola magában. 

De Katicza megtagadott minden felvilágo
sítást, így magának kellé a «kék szobát» s rej
telmes ajtaját keresnie. De a közben felhozták 
a vacsorát s asztalhoz kellé ülnie. Mindenki 
magához vette a kapott ajándékot s mindarról 
és a sok kedves meglepetésről folyt a beszéd 
egész vacsora alatt. Csak Winifred maradt bi
zonytalanságban a neki szánt ajándék felől. 

Végre véget ért a vacsora; a társaság osz
lani kezdett; a müncheniek haza mentek, ezer 
ölelés és hálálkodáe között; a távol lakók a 
papi ház különböző szobáiban leltek elhelye
zést. S mikor mindennek vége volt, Kreutz
manné vette a gyertyát, hogy két unokahugával 

Winifredet, mint minden este szokták, szobájába 
kisérjék. 

— Nagyon fáradt vagy-e, liebc Winifred s 
nincs kedved most keresni a kék szobát? — 
kérdé Brenda ingerkedve. 

— Igazán el akarjátok hitetni velem, hogy 
létezik az a mesebeli kék szoba? 

— Csak próbálj meg minden ajtót, majd 
valamelyik kinyilik a kulcscsal. 

S Winifred engedte, hogy folyosóról-folyo-
sóra, ajtóról-ajtóra vezessék s mindenikbe bele 
próbálják a kulcsot; de egyik sem nyílt ki vele. 
A lányok egyre jobban nevettek s Winifred 
már igazán türelmetlenkedni kezdett. 

így végre a Winifred szobája ajtajához ér
tek, mely — mint tudjuk — az utolsó előtti 
volt az emeleti folyosón. Azon tul csak az üres 
szoba volt, mely a Winifred nagy szobájából 
nyilt, de a folyosóra is volt ajtaja. 

— így hát csakugyan nincs kék szoba! 
— De csak keresni kell, kedves gyerme

kem, — monda Kreutzmanné. 
— Bátor szivek nem esnek kétségbe az 

utolsóig, csak a gyáva lankad el a küszöbön, 
— monda Katicza. 

— Mért ne próbálnók meg az utolsó ajtót 
is? — biztatá Brenda. 

S hát csakugyan : annak az ajtónak a zá
rába bele talált a kulcs, megfordult benne — s 
az ajtó megnyílt. 

— Valaki van benn, — szólt Brenda, — 
visszahökkenve. 

— Senki sincs, gyermekem, — monda 
Kreutzmanné. 

— De világot látok benn. 
— Csak lépjen be bátran; na, ne féljen. 
Félni? Kreutzmanné azt mondja, hogy ő 

fél ? Azért sem. 
Mosolyogva nyitotta meg az ajtót s be

lépett. 
Az üres nagy szoba nem volt üres többé. 

Szobrászműhely s női öltöző szoba volt egyben, 
teljesen berendezve. Az ablakokban virágok, a 
falakon metszetek, meleg szőnyegek a padlóza
ton ; egyik sarokban kandalló, zongora, író
asztal; amodább heverő pamlag; festő támla 
smunka-pad; állványon könyvek, mintázandó 
alakok; fehér függöny mögött öltöző s pipere
asztal 

— No's gyermekem, kedves kisasszony, 
mit szól a báró ur karácsoni ajándékához ? s 
ugy-e hogy van kék szoba és nem CBak me
sében ? 

(Folytatása következik.) 

A NÉZÉSRŐL MUNKÁLKODÁS KÖZBEN. 
(Vége.) 

«Mig idáig azt fejtegettük, — igy szól érte
kezése egy másik részében dr. Schulek — hogy 
a munkánál milyen hátrányos viszonyok idéz
hetnek elő károsodást szemeinken, most ismer
kedjünk meg a közelben nézés azon föltételei
vel, a melyek a károsodástól megoltalmaznak, 
azaz keressünk feleletet arra a kérdésre, hogy 
miképen rendezzük el munkálkodásunkat, hogy 
szemeinket károsodástól óvjuk. 

• Néhány átalános jelszó már útmutató 
lehetne erre nézve. Láttuk, hogy a tárgyak tul-
közel vétele és innen az összetérités s az alkal
mazkodásnak túlságos, ezen munkatényezőknek 
egész munkabírását megközelítő, igénybevé
tele, a görnyedt testtartás okozzák a lassan, 
de vészesen fejlődő bajokat. Azt is láttuk, hogy 
az iskolásoknál az vette leginkább igénybe a 
szemeket, hogy a fiatal testtől sok ülés és fölötte 
sok szemmunka kívántatott, — rossz világítás, 
alkalmatlan iskolapadok, kicsi tárgyak hosszan 
szemlélése mellett. Ennélfogva, hogy a szem 
károsodását elkerüljük, az összetéritést, az al
kalmazkodást és a fej lehajlitását mérsékelten 
kell igénybe venni és alkalmas üléseken elég 
nagy s jól világitotl tárgyakat kell nyújtani, va
lamint a munkát időnkint pihenéssel és a sze
mek távolba jártatásával kell félbeszakítani. 

«De ne elégedjünk meg átalános szavakkal, 
mert terméketlenek maradnak, ha azokat tiszta 
szemlélet nem tünteti ugy föl, mintha saját 
belátásunk és meggyőződésünk folyományai 
volnának. 

•Mivel iskolákról, mint rövidlátást nemző 
helyekről volt szó, soroljuk elő, milyen beren-
dezésüeknek kellene ezeknek lenniok. 

«Az iskolának széles utczában, ha lehet té-
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ren kellene állani, hogy elég világosságot kap
jon és nappal soha se kelljen lángot gyújtani. 
Legjobb volna a fölülről való világítás, mi föld
szintes iskolán kivihető. Fölötte fontos az abla
kok nagysága és elhelyezése, s 20 egyénre és 
20D méter padlózat-fölületre egy 2*y magas és 
2" / széles ablak jusson, mit ugy képzelhetünk 
el legjobban, ha budapesti lakásainkban tágas 
egy ablakos szobára gondolunk, melynek ablaka 
azonban a nálunk szokottnál valamivel még 
magasabb és felével szélesebb. Az ablak alsó 
vége ne érjen lejebb, mint az ülőnek képzelt 
egyén válla, tehát kicsit magasabban végződjék 
el, mint lakásainkban, nyilván az utczára nézés 
kedveért, lenni szokott. Az ablakközi függönyök 
(és ezek kellenek, ha nap süt oda) ne legyenek 
felülről leereszthetők, hanem inkább alulról 
emelkedők. * 

«Az ülőpadok helye és szerkezete fölötte 
fontos, mert ezeken töltik ifjaink életök egy 
részét. Először is ugy legyenek elhelyezve, hogy 
az ablak a bal váll mögött maradjon: igy vilá
gítja jól a tárgyat és nem kápráztatja a szemet, 
igy nem vet magának árnyékot az iró keze. 
Mennyi vétkezés történik ez ellen! Magánlaká-

különben órák lefolyása alatt az egyén össze
görnyed és lassanként puposságra tehet szert. 
Legyen az asztal alatt lécz, támaszul a lábak 
előrenyujtásánál. A jó asztal 25 %, széles 
(nem 12—15 %, mint sok helyen), lejtős, 
mellső széle 2—3 %, -rel áll lejebb, mint a há
tulsó. Az ilyen asztalon felül keskeny, vízszintes 
lap van a tintatartó és tollak megállására, alatta 
pedig polcz van a könyvek számára 12—15 $» 
szélességben; a szélesebb alkalmatlan. Az asztal 
magassága olyan legyen, hogy a kissé előre
nyújtott kar könyökével az asztal felületét 
épen elérje; végre — és ez a legfőbb — az asz
tal viszonya a padhoz olyan legyen, hogy az 
asztal testfelé néző széle a pad szélénél 2—5 
%,-rel beljebb nyúljon. * 

«Ezutóbbi kellék ellen igen gyakran vétenek. 
S ez egyszersmind az a pont, a mely fölött a 
szemészek a nevelőkkel nem tudnak meg
egyezni. A pffidagógok azt mondják, hogy «ilyen 
asztalnál nem lehet a tanulónak állani, ha a 
leczkét felmondja», a szemészek erre azt vála
szolják: «kérdeztessék ki ülve; a psedagógus 
feleli: «ez ellenkezik a nevelés elveivel, mert a 
a hanyag tanuló, ki leczkéjét nem tudja, azon 

Az elnök valamivel félkilencz előtt érkezett 
a Ealtunos- és Patomae-öbölbe, hogy érkező 
neje elé menjen. Kíséretében volt Blaine mi
niszter is. Az elnök leszálván a kocsiról, a vá
róterembe indult s mintegy tiz lépést haladt 
előre, midőn egy férfi, a ki előbb érkezett s egy 
padon ülve látszott valakire várakozni, fölkelt 
s revolvert húzva elő, hátulról az elnökre lőtt, 
kétszer egymás után. 

Képünk abban a pillanatban tünteti föl a 
jelenetet, midőn a gyilkos másodszor süti el re
volverét. Az elnök az első lövésre, bár az is ta
lálta, nem rogyott össze, de a második lövéstől 
lába megcsuklott alatta s egy szó, egy jajkiál
tás nélkül bukott előre, arczczal a padlóra, mi
alatt a gyilkos az utczára igyekezett menekülni, 
de hiába, mert a jelenlevők elrekesztették útját 
s elfogták. 

Az elnök vállba és keresztcsontjába kapott 
sebet. Matraczra fektetve, még ott helyben rá
adták az első köteléket s ugy vitték át a fehér 
házba, mely előtt óriási tömeg gyülekezett, ag
gódó kíváncsisággal várva a híreket az elnök 
hogylétéről. Megtudták, hogy a seb igen súlyos 
és életveszélyes s az elnök megmaradásához 
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sán mindenki a fölhozott értelemben állítja 
íróasztalát, de az iskolákban gyakran nem tö
rődnek vele. Elég helyen nem az ifjak szemei 
szerint, hanem az után indulnak, hogy a belépő 
tanár az ajtóhoz legközelebb találja meg kathed-
ráját. És mit mondjunk ahhoz, ha a tanulók két 
ablak felé néznek, melyek közt árnyékban ül a 
tanitó : két kápráztató fényű felület közt a figye
lem tárgyát képező árnyékos test! Mint súlyo
san megbetegedett szemű egyénektől értesül
tem, van Budapesten is ilyen tanterem. 

• Továbbá az ülőpad alakja, mint annyi 
romlás okozója, nagyon gondosan legyen meg
választva. Ne legyen minden osztályban egyenlő, 
mert a tanítványok sem egyenlő nagyságúak, 
hanem kor és egyéniség szerint különbözők. 
Az ülőpad csak olyan magas legyen, mint 
a lábszárak hossza, hogy ezek se ne csüngjenek 
le, se előrenyújtott helyzetre ne szoruljanak. A 
padot a hát hajtásához simuló támasztékkal kell 
ellátni, a melyre különösen a kereszttáj támasz-
kodhassék és ne legyen az meredek deszkalap, 

* Lakásainkban a függönyök rendszerint felülről 
leereszthetőknek készülnek. Jobb volna az alulról fel
húzás. A mint vannak, a félig leeresztésnél alsó világítás 
marad meg, mi sértő. Jobb lenne a felső félből világítani 
a szobát. 

erkölcsellenes cselekvésre ösztönöztetik, hogy 
könyvbe pislantás által csaljon», a mire a sze
mész viszonozza: «a tanulót ki kell lépetni a 
padból.* A nevelő ugyan azt mondja, hogy a 
hosszú padoknál a kilépés alkalmatlan és a 
szomszédok folytonos nyugtalanitásával jár; 
azonban ez ellenvetés keveset nyom, mert a 
padokat rövidre, egy, legfölebb két ülésre lehet 
készíttetni, az asztal lapját — habár nagyobb 
költséggel — ülésenként visszacsaphatónak le
het szerkeztetni, vagy akármi mást lehet tenni, 
de az eddigi, padtól távol álló asztaloknál nem 
szabad maradni, mert itt a tanulónak előre 
kell dőlni, a tárgyba kell meríteni a szemeit, 
mi rövidlátást és egyéb betegséget szül.o 

MERÉNYLET AZ EGYESÜLT-ÁLLAMOK 
ELNÖKE ELLEN. 

Július 2-án megdöbbentő sürgöny érkezett 
Washingtonból. Azt jelenté, hogy az nap reggel 
Garfield, az Egyesült-Államok elnöke, két revol
ver lövéssel leterittetett s a merényletnek aligha 
nem lesz áldozatává. 

*U. n. «negativ vagy minus asztalállás». 

alig van remény. Szerencsére azonban a válsá
gos napok nagyobb veszedelem nélkül multak 
el s az azóta jött és eléggé ismert hírek szerint 
a közszeretetben álló elnök életben maradását 
már remélni lehet. 

Guiteau, a merénylő arczképét a múlt 
heti számban közölte lapunk az életére vonat
kozó főbb adatokkal. 

EGYVELEG. 
* A telephon-drótba Konnektikutban bele

ütött a villám. Már előbb a vihar alatt nagy zavar 
volt a huzalon, a csengetyük nagyon lármásak vol
tak, ugy hogy a központi állomásról a nők megfu
tottak. A villám az állomástól nem messze ütött a 
huzalba, s azt egy helyen elolvasztotta. A házba 
is behatolva, a megfelelő huzal ládáját szétrombolta, 
rézből álló részeit elolvasztotta s a terem ablaka 
összetört, sőt a bútorok is rendetlenségbe jöttek. 

* Thebében (Egyiptomban) Hatáson királynő 
régi palotája mellett Brugsch, a bulaki múzeum hí
res igazgatója, 20 sarkophagot talált, melyek közül 
több kitűnő épségben maradt múmiákat s más tu
dományos tekintetben nagyfontosságú tárgyakat tar
talmazott. 
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FIUME. 
Kicsi ideje még, 

s nem is egészen is
meretlen körülmény 
mikor a budai da
lárda Fiurnéba uta
zott, s elég fontos, 
— minthogy a mos
tani Fiume-vándor-
lásra is ez adott 
okot, — hogy egy 
j elentéktelennek lát -
szó, de azért fölötte 
érdekes dolgot el
mondjunk. A budai 
dalárdával azok, kik 

kirándulásukhoz 
csatlakoztak, mint
egy százötvenen ro
bogtak a magyar 
tengerpartra. Az a 
vasútvonal, melyen 
végig száguldottak, 
fájdalom! koránt
sem dicsekedhetik 
akkora forgalom

mal, hogy rajta eny-
nyi ember járása-ke
lése föltűnést elő ne 
idézne, s illetve ma
ga ele, mint a kö
rülményekhez mórt 
nagy esemény, ár
nyékátnevet
né. Az egyes 
állomások ér
tesítve is vol
tak minde

nütt jövete
lükről, a ven
déglősök ugy 
készültek fo

gadásukra, 
bogyjópénz-
ért szükséget 
a fárasztó út
ban ne szen
vedjenek, —• 
s a maguk 
hasznát tar
tották szem 
előtt minden 
ben, midőn 
igy a huma
nizmust gya
korolták. A 
társaság jó 

összetörötten 
az éjszakai ut 
kényelmet
lenségeitől, 

meglehetősen 
kiéhezve, s 
óriási étvá
gyakkal föl
fegyverkezve 
kora hajnal
ban ért Zág
rábba. Nagyi 
állomás, Hor
vátország fő
városa , for
galmának csomópontja, ott reggeliz majd min
den éhes magyar! — igy biztatták egymást 
a kirándulók. Eleinte tartottak ugyan tünte
téstől, dobálástól, s más eféletől, de keresztül 
utazva az egész országon, lépten-nyomon lát
hatták azt a nagy szegénységet, a nyomort, 
kisebb-nagyobb falvaikban egyaránt, a parla
gon heverő földeket, s csakhamar arra a meg
győződésre jutottak, hogy az a nép, mely any-
nyira lusta, annyira hanyag, hogy pusztulni 
hagyja mindenét, az a nép nem fogja odahagyni 
siralmas vaczkát reggeli 4 órakor, hogy ma
gyart ehető politikai dühének kifejezést adjon. 

Csakhogy a horvát nép — s a nép itt is 
fölséges ! mondaná egyik híres demagógunk, — 
elég ravaszul tudott módot arra, hogy kényel
me is megmaradjon, a vig az utazás fölötti dühe 
is megkapja elégtételét: ráparancsoltak a zág
rábi állomás korcsmarosára, hogy az utasok 
számára semminemű ételt vagy italt ne adjon : 
szenvedjék az éhséget és szomjat! ez volt átkuk. 
S valóban, a kirándulók raja mint az éhes 
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sáskasereg rohant az étterembe, s mint az éhes 
sáskasereg kél onnan vissza. Néhány három
napos zsömlyének közprédára vetésével fejezte 
ki megvetését a társaság iránt a korcsmáros. 

Nagyon nagy a baj nem volt, B csak emlé
kén rágódva, vig hangulatban haladtak tovább, 
számítgatva Fiúméig, s talán ott is, néhány 
horvátnak, aligha muszáj nem lesz beverni a 
fejét, ha sokat öklelődzik, a nagy tengerszeretet 
mián. S beszámították a fiumei erős horvát pár
tot, és leszámították lételüket a fogadtatás lelke-
sültségéböl. Ah! és mily kellemesen csalódtak. 
Mikor bevonultak a városba, matrózok, polgá
rok, mesteremberek képeztek áttörhetlen sor
falat; de ez a fal harsogott az éljenzéstől minta 
mennydörgés, s erejét ugy aranyozá be a házak 
minden ablakából kihajló nők nagy tömegének 
üdvözlése, mint fölkelő nap a hatalmas hegy
ormát ; s mikor beérnek a nagy térre, közvet
len a tenger partján, akkorra az özönlő néptö
meg kifejlődik óriásivá, a fővárosiakat kézről
kézre kapkodják, ölelgetik, tapsolnak, s a város 

katonai zenekará
nak harsogó ma
gyar nótáit elnyom
ja az éljen, az üdv-
riadal, arokonszenv-
nek szűnni alig tudó 
kifejezése, — s né
hány perez múlva 
az egész kiránduló 
társaság széjjel volt 
szedve, a ki csak te
hette, fogott magá
nak fővárosit, s mint 
a drága zsákmányt 
vitte magával haza, 
a hol ugy kényez
tette, mint a saját 
drága magzatát. 

De egyszerre el
felejtették, a mire 
készültek: horvátok 
haragos tüntetését. 
Nem is gondoltak 
rájuk többet, s nem 
is volt a mi eszükbe 
juttatta volna. Mert 
Fiume népe maga 
gondoskodott arról, 
hogy az eltagadhat-
lanul meglevő hor
vát ellenszenv ész
revehető kifejezést 
ne nyerjen: s töb
bek között egy-

szerugy,hogy 
a szomszéd 
horvát terü
leten megje
lenő horvát 
lap szerkesz
tőjét, mert a 
keresztül vo
nuló magya
rokra némi 
megjegyzése
ket tőn, egy
szerűen be
ledobta né
hány jó te
nyerű matróz 
a vizbe. 

S a folyto
nos lelkese
dés miatt, bi
zony inkább 
foglalkoztak 
a mieink a 
fiumeiekkel, 
mint Fiúmé
val magával: 
amaz isme
retes körül
mény befo
lyása alatt, 
midőn a fától 
nem látszik 
meg az erdő. 

Pedig Fiu
me, — csak 
egy pillantást 

; kell vetnünk 
fejlődésére, 
— óriásit len

dült az utolsó tizenhárom esztendő óta, a mióta 
.ismét a magyar államnak képezi elválaszthat-
lan, szerves részét. A kicsi város, mely nem
rég tiz-tizenöt ezer leieknél alig számlált 
többet, ma fölülmúlja a harminczezeret, s va
gyonosságban, jólétben, forgalmában és keres
kedelmében, társas életében, műveltségében, 
vetélkedik Magyarország akármelyik városával, 
Budapestet leszámítva. 

A legfőbb gond természetesen Fiume kikö
tőjére volt fordítva. Nem rég fejezték be a 
Zichy-moló építését, mely a hasonnémüek kö
zött egyike a legczélszerüebben berendezettek
nek; pompás nagy raktárai, melyek minden 
árunak a legtökéletesebb biztonságot nyújtják, 
kikötőjének rendkívül mély vize, egyenletes 
talaja, a mik lehetetlenné teszik, hogy ott hajó 
zátonyra kerüljön, s a veszélytelenség, melyet 
a Quarnero nagyszerű öble minden vihar ellen 
nyújt, Fiume kikötőjét egyikévé teszik Európa 
egyik legczélszerübb és jelentékenyebb kikö
tőjének. 
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Nagyon nagy ártalmára van Fiúménak a 
szomszéd Trieszt, melyet Ausztria az elképzel
hető úttal és móddal mindenben támogat, erő
sít ugy, hogy igyekezete szinte erőszakossá vá
lik. De, el kell ismernünk, fényes eredményeket 
tudott általuk kivívni. A mely eredmények 
ugyan nagyon drágák, s talán nem tarthatók 
föl állandóan, mert alapjuk nem igaz, de azok 
a mi Fiuménknak mégis igen nagy hátrányára 
vannak. Trieszt kikötő nélkül való tengere a 
Quarnerónak magas hegyek által körülvett haj
lós óriási medenczéjével szemben, — kereske
delmi szempontból ugy szólván megsemmisül, 
de azért Trieszt folyton azt terjeszti a hajósok 
között, hogy Fiume raktárai dagály idején viz 
alatt állanak, sziklái a hajókat megtörik, s igy 
tovább, s minthogy előtte fekszik Trieszt Fiú
ménak, ugy szólván elzárja előle az utat, me
lyen jó hire, megérdemelt kitűnő tulajdonságai 
világgá mehetnének. S ugy történik, hogy a 
melyik hajó Fiúméban kiköt, az szinte fölfe
dezi a Quarnerot, s nagyon csodálkozik rajta, 
rendszerint, hogy annak rendkívül használha
tóságáról mindeddig nem hallott semmit. Az 
igaz, hogy az ilyen hajó többé nem is megy 
Triesztbe. 

A Quarnero mólói most már körülbelül 
teljesen be vannak fejezve, s óriási kőkarjaik, 
melyek mélyen belenyúlnak a csodálatos bár
sonyzöld-kékes színű tiszta hullámokba, mind
inkább több és több nagy hajót ölelnek ma
gukba. A halászbárkák száma szintén igen 
nagy, mert a Quarnerónak rendkívüli halbő
sége van, s a halászok nagyon szeretik fölkeresni 
e várost kitűnő ivóvizeért, becsületes és kikötő
városok között gyémántritkaságu erkölcsös, 
munkás népeért. 

A móló most már ugy van fölszerelve, hogy 
minden igényeknek a legteljesebben megfelel
het. A magyar állam vasutat egy hosszú s rend
kívül költséges alagúton keresztül levitte egész 
a tengerpartra, honnan a sinek bejárnak egész 
a tengerig, végig a mólón; raktárai mind telje
sen ki vannak építve, révkalauzai tökélyes jár
tasságú tengerészek. A város maga rendkívül 
emelkedik. Witeheadnak Európában egyetlen 
torpedógyára, a rendkívül szép és óriás for
galmú jiapirgyár, a dohánygyár, a tengerészeti 
akadémia, — mind hathatósan közremunkálnak 
abban, hogy a város minél inkább emelkedjék, 
s valahára elfoglalja azt a magas polezot, mely 
Magyarország egyetlen kikötőjét méltán meg
illeti. S külsőleg is roppant mérvű emelkedést 
vett a város. A tengerpartot paloták szegélyzik, 
az uj városrész, mely a tengerből elfoglalt, való
sággal épített talajon emelkedett, mintaszerűen 
világvárosias, csinos és szép, corsója egyike a 
legszebbeknek, s pompás járója, parquettsima • 
ságu utezaburkolata ritkítja párját, színháza 
nagy, diszes és a legkényelmesebben berende
zett (nemzeti színházunknál jóval nagyobb), 
mig a Citta-Yecchia a régi olasz stylü városok 
nem igen sajátos báját, zavaros, csengő-bongó 
forgalmát, élénk festőiségét megtartá, — s az 
egész város körül magas hegyek emelkednek 
égnek, melyek déli oldalait, a Fiúméra nézőket, 
buja tenyészet borítja, babérral, fügefával, czit-
rommal, mintha a magyar szeretet dus hajtását 
akarná képviselni, mig tul a gerinczen kihalt, 
sivár, puszta, élettelen karszt minden: talán 
egyedüli s legigazibb kifejezésekint annak a 
gyűlöletnek, melylyel a drága és oly érdemet
lenül elkényeztetett horvát testvérek tekintenek 
minden szálat, melylyel Fiume elválaszthatla-
nal forr össze az anyaországgal és fővárosával, 
Budapesttel. 

A PHILOSOPHUS. 
Vigjátékö játékban. Irta Bessenyei György. — Előada

tott a nemzeti szinházban aug. 11-én 1881. 

íme egy száz évesnél régibb vígjáték, Bes
senyei György műve, a kitől legújabb kori iro
dalmunkat számítjuk. Különös tüneménynek 
látszik, hogy elhanyatlott irodalmunkat néhány 
dráma éleszti föl oly korban, midőn színészeink 
és színházaink még nem voltak. De mégis mi 
sem volt természetesebb, mint az, hogy a hu-
szonnyolcz éves testőr, kinek szivét erős nem
zeti érzés dobogtatta s lelkét egészen elbájolta 
a franczia irodalom, irói pályáját drámákkal 
kezdette meg. 

Egy szabolcsmegyei faluból Bécsbe ke
rülve, csakhamar fájdalmasan érezte maga és 
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hazája elmaradottságát. Mívelte magát idegen 
nyelveken, de erős meggyőződésévé vált, hogy 
egy egész nemzet csak anyanyelvén lehet mí-
velt. Mint akkor az egész világ, ő is leginkább a 
franczia irodalmat kedvelte, melynek mindenha 
a dráma volt egyik legfőbb dicsősége. Akkor 
már Corneille-t, Bacine t és Moliére-t Voltaire 
váltotta ugyan föl, de azért a franczia dráma 
uralkodott egész Európán. Voltaire némi újítá
saival s a kor szellemét lehelő eszméivel uj éle
tet öntött a hanyatló franczia drámába s mint 
nagy drámaírót ünnepelték. Bessenyei ifjú lel
kére mély benyomást tett a franczia tragédia ; 
eltelt az eszmék és érzések fenköltségével, bá
multa stílje szónoki erejét, megkisérlette után
zását, vagy a mint maga mondja, meg akarta 
mutatni, hogy magyar nyelven is lehet elég 
erővel, mélységgel és méltósággal irni. Nem a 
színpadnak irt, nem a néző, hanem az olvasó
közönség lebegett előtte. Azt hitte, hogy ha őt 
elragadták példányai mint olvasmányok, ugy 
fognak hatni utánzatai is. Nem csalódott; a 
siker uj drámai kísérletekre buzdította, majd 
megszólaltatta nyelvünkön a franczia tanköltó-
szetet is: a költői levelet, satirát, és tankölte
ményt; de különösen lelkesült tolmácsa volt 
kisebb és nagyobb munkáiban a franczia szel
lem uj philosophiai eszméinek. Senki sem volt 
irodalmunkban, a ki a XVIII. század franczia 
irodalmát oly hévvel, oly sok oldalról fogta 
volna fel s oly élénken tudta volna visszatük
rözni. Ha nem kénytelen oly korán magányba 
temetkezve, mintegy elszakadni az irodalomtól; 
ha tehetsége szabad fejlődését nem akadályozza 
a censura: nemcsak azt teszi, a mit tett, tudni
illik, hogy föléleszti irodalmunkat, hanem ma
radandóbb művekkel is gazdagítja vagy legalább 
mérsékli egyoldalúságát. 

Első művével, Af/is tragédiával, 177:2-ben 
lépett föl, a melyet követtek még ugyanazon 
évben Hunyadi László, a következőben Buda 
tragédiái, majd 1777-ben A philosophus vígjá
téka, 1779-ben A hármas vitézek tragédiája 
Voltaire után, és végre Laisz vígjátéka, mely 
azonban mind e mai napig kiadatlan maradt. 
Mind e művek korukban nagy hatást tettek. A 
csekélyre olvadt közönséget, mely anyanyelvén 
évek óta leginkább csak naptárt, imádságos 
könyvet és egyházi beszédet olvashatott, meg
lepték ez egész uj nemű könyvek. Bécsben 
néhány lelkes testőrtársa követte példáját, egy 
egész kis társaság képződött körüle, benn a ha
zában pedig egy pár eddig titkon dolgozó iró 
kilépett magányából, kikhez ujabbak csatlakoz
tak s irodalmunk kezdett felzsendülni. De Bes
senyei drámái csak uj irodalmunk, de nem 
egyszersmind drámairodalmunk alapját vetették 
meg. 0 tulajdonkóp nem volt drámaírói tehet
ség s drámáival nem is czélzott egyebet, mint 
hogy uj gondolatokat és érzéseket fejezzen ki a 
köznapinál emelkedettebb nyelven. Minden, a 
mi drámában ,ő, mellékes volt előtte. Keveset 
gondolt a drámai cselekvénynyel és jellemfej
lesztéssel, megelégedett bizonyos helyzetek- és 
szenvedélyekkel, melyek alkalmat szolgáltatnak 
ömledezésre, szónoklatra és elmélkedésre. Jól 
nevezi személyeit beszélő személyeknek; való
ban többet beszélnek mint cselekesznek. 

Azonban tévedés azt hinni, mint némelyek 
hiszik, hogy a franczia klasszikái dráma iskolája 
nyomta el benne a drámaírót. Ez iskola szük
ségtelen korlátokat is állit ugyan föl, de nem 
nyomja el a drámaírót, példa reá Corneille, Ba
cine és Moliére. De különben is Bessenyei nem 
volt föltétlen hive a franczia, klasszikái dráma 
szabályainak. Az idő és hely egységét nem tartja 
meg minden művében, s meri azt is, a mit a 
klasszikái drámaíró nem mert, tudniillik, hogy 
nemzete történelméből vesz tárgyat. Tehetsége 
épen oly kevéssé ösztönözte a valódi tragédiára, 
mint czélja. 0 csak olvasmányt akart nyújtani 
nemzetének, mely fölemelje lelkét s gondolat
hoz és illő kifejezéshez szoktassa. «Ugy hi
szem — mondja Af/is előszavában — hogy egy 
tragédiában, mint minden egyéb ivásokban, leg
jobb törvény az igazságnak, emberi indulatok
nak természetes fölfedezések, továbbá minden 
mesterség abban áll, hogy a beszélők illendő
képen beszéljenek.!) íme a dráma neki épen 
csak külső forma, egy neme a párbeszédnek, s 
czélja szerinte nem más, mint minden irodalmi 
műnek, hogy igazat mondjon, természetesen 
érezzen, s illőkép beszéljen. Bessenyei e czélját 
el is érte. Drámáiban fölemelte olvasói lelkét, a 
szabadság- és igazságért elvérzett hősök gondo-

33. SZÁM. 1881. XXVIII. ÉVrOLYAM. 

lataihoz és érzéseihez, kifejezte eszméit a társa
dalom-, államról és emberről az újkor szelle
meben és egyszersmind példát adott, hogyan 
kell kiemelni lassanként nyelvünket az idegenes 
tarkaság- és bőbeszédű laposságból. Hirdette, 
hogy a gondolatnak kell szülni a szót és rimet 
s nem megfordítva. Épen azért a négy sorú és 
rimü Sándor-verset kettőre szállította le, mert 
a négy rím áradozásra csábítja a költőt, még ha 
Zrínyi is. 

E tragédiák közül egyik sem került szín
padra. Midőn 1790-ben megalakult az első 
színtársulat s mindent elkövetett, hogy a for
dított s átdolgozott művek mellett egy pár ere
detit is játszhassak, a Bessenyei tragédiáihoz 
nem mert nyúlni, annyira nem volt bennök 
szerep s oly kevés hatást lehetett remélni cse
kély bonyodalmukból. Azonban A philosophus 
vígjátéka 1792. jun. 4-én Budán, — a mint a 
színlap mondja — a híd mellett levő nyári 
játékszínben, előadatott és hatással, 9-én ismé
telték s később Pontyi czim alatt Pesten is 
többször.1 Bessenyei e vígjátékát 1777-ben irta 
s ugyanazon évben adta ki Pesten. Laczka János, 
barátja, a ki, halála után, rövid életrajzát irta 
meg, igy ír a mű keletkezéséről«Eddig többnyire 
philosophusi darabokat és szomorujátékokat irt 
a mi Bessenyeink; most már segédje és barátja 
is levén a háznál (tudniillik Laczka), arról ta
nakodott, ha lehetne-e és mi módon a hazai 
nyelven eredeti vígjátékot, komédiát dolgozni. 
Hamar meglett az elszánás, elkészült a plánum 
és a Philosophus czimü játékdarab, melyet kö
zönségesen egy abban nevezetes rollt játszó 
személyről Pontyinak is hivnak, megszületett. 
Tegyen ítéletet erről a darabról a ki olvassa: 
ennek a biographiának írója, minthogy magá
nak is benne nagy része volt, abba nem avat
kozik; elég szerencsesnek tartja magát, hogy 
azt néhány esztendőkkel ezelőtt a pesti magyar 
játszó társaság által ugyanott Pesten eljátszat-
tatni láthatta.2 

E helyből kiindulva, Bessenyei egyik élet
rajzirója azt következteti, hogy Laczka befolyt 
volna e vígjáték terve előleges megbeszélésébe 
és megállapításába.3 De vajon egy Debreczen-
ből épen 1777-ben feljött ifjú, a milyen Laczka 
volt, a kit Bessenyei akkor kezdett a német és 
franczia nyelvre tanítani s a ki azért a drama
turgiában nem lehetett igen jártas, adhatott-e 
tanácsot egy már gyakorlott irónak ? Azt hisz-
szük, hogy nem, s ha Laczka mégis Bessenyei 
dolgozótársának mondja magát, azt csak arra 
érthetni, hogy segített neki abban, a miben 
jártasabb volt nála, tudniillik, hogy Pontyi fa
lusias beszédéhez, különösen Pontyi tiszttartója 
parlagi, s ügyvéde <;iákos leveléhez szolgálta
tott kifejezéseket. S ezt az a körülmény is való
színűvé teszi, hogy Bessenyei akkor, a midőn e 
vígjátékot irta, már húsz év óta Bécsben lakott 
s elhomályosodhattak emlékében az ily jellemző 
kifejezések. Egy másik életrajzirója4 b Orczy 
Lőrincz sugalmazásának tulajdonítja Pontyi 
alakját, mert benne s az egész vígjátékban az 
Orczyéhoz hasonló irányt vél fölfedezni, az 
arany középszer magasztalását a tulfinom és 
túldurva elem ellentétét, hogy mindkettő hely
telen oldala annál inkább kitűnjék. Azonban 
ily irányt bajos fölfedezni Orczy költeményei
ben, melyek mindig a falusi életet, a nép egy^ 
szerű erkölcseit dicsérik szemben a városi élet
tel s a nagy urak szokásaival, sőt még magával 
a tudományos haladással is. S ha Bessenyei 
Pontyiban kigúnyolja is a parlagi magyart, a 
többiben épen nem teszi a finom életet nevet
ségessé. 

Egy szóval se Laczka, se Orczy nem volt 
sugalmazója s úgy látszik, hogy valamely fran
czia vígjáték sem lebegett előtte. Parmenió nem 
Alcest, és Szidalisz még kevésbbé Celimóne. 
Átvette ugyan Moliéreből a személynevek gö-
röglatinságát, az idő és hely egységét, s pár
beszédein meglátszik a nagy franczia költő pró
zában irt vígjátékainak tanulmánya, 4,e több 
alig. Egészen magából merítette művét. Ő maga 

1 A nemzeti múzeum szinlapgyüjteménye. Szigli
geti : A dráma és válfajai. Buda-Pest. 462. 1. 

- Laczka J . : Bessenyei Gy. élete ; kéziratban nemz. 
múzeum, kiadva 1872-ben Ballagi Aladár: A m. k. testőr
ség története függelékében. 433. 1. 

3 Závodszky Károly: Bessenyei György. Irodalmi 
tanulmány. Pest, 1872. 114.1. 

* Ballagi Aladár : A magyar királyi testőrség tör
ténete különös tekintettel irodalmi működésére. Pest, 
1872. 97. 1. 
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Parmenió, a ki Bousseau hatása alatt philoso-
phal s legfeljebb csak abban különbözik tőle, 
hogy a mint előszavában mondja — a házas
ságra nem tökélheti el magát. A többi férfi
személy : Titius, Lilisz, az ő barátjai, művelt 
lelkű, nemes szívű férfiak, a kikben legfeljebb 
csak azt hibáztatja, hogy egy kissé kapnak a 
divatos öltözeten. Szidalisz, Berenisz, Angyelika 
szép, elmés, érzelmes nők, az ő barátnői, a ki
ket tisztel és szeret s a kikben ifjúsága emlékei 
újulnak meg. Pontyi rokonai és szomszédai 
egyike lehet, a kiknek körében töltötte Sza
bolcsban gyermekségét, első ifjúságát, a kikre 
felférne egy kis műveltség, s a kikhez ő is ha
sonló lesz, ha tovább is otthon marad. A Par
menió szolgájában, Lidásban, a ki Markaljon 
és a Nyulhistórián táplálkozik és Kónyit tartja 
legnagyobb magyar költőnek, mintegy a nagy 
közönséget akarta megszemélyesíteni, a ki még 
nem emelkedett az uj irodalom színvonaláig.íme 
a benyomások, a melyek alatt keletkezett e mű, 
az elemek, melyeknek vegyüléke. Bessenyei egy 
mívelt magyar társaságot akart a közönség elé 
varázsolni, s hirdetni, hogy a műveltség neme
siti szivünket, szépíti életünket, emeli boldogsá
gunkat, Pontyi és Lidás ellentétes alakjait is 
szintén csak azért rajzolja, hogy ez eszmét an
nál élénkebben kifejezze. Magában a mű elő
szavában is czéloz ilyesnrre, midőn azt mondja, 
hogy nincs dicsőségesebb dolog, mintha az ifjú 
nemes erkölcscsel és arany elmével bir. Az egész 
vígjátékon nemes ábránd és boldog optimizmus 
ömlik el, mintha a műveltség megszüntetné az 
ész ós sziv tévedéseit, s kiegyenlítene a szenve
délyek és érdekek összeütközéseit. Itt mindenki 
jó és nemes, legfeljebb egy kis szeretetreméltó 
gyöngesége van, mindenki küzdelem nélkül ér 
czélt és szenvedés nélkül lesz boldog. 

Ily fölfogással, ily hangulattal bajos a leg
egyszerűbb cselekvényt is megalkotni. S való
ban „A philosophus"-nak a szó szoros értelmé
ben nincs is cselekvénye. A bonyodalom oly 
csekély, hogy alig mondhatni annak. Parmenió 
unja a hiu és léha mulatságot, szeret magába 
vonulni, a nőket tiszteli ugyan, de nem igen 
kedveli, vagy hogy saját szavaival éljünk, okos
kodásai miatt nem lelheti bennök tárgyát. Tu
lajdonkép nem hiszi, hogy szívre és szellemre 
magához hasonlót találjon. Húga, Angyelika, 
nógatja, hogy keressen és találni fog, de Par
menió megmarad könyvei és magánya mellett. 
Szidalisz hasonló lelki állapotban van. Ki nem 
állhatja a férfiak hizelkedéseit; neki nem rab, 
hanem férj kell, férfiú, a ki őt inkább belső 
tulajdonságaiért, mint külső tekintetből sze
resse. Anyja, Eresztra, hiába aggódik miatta, 
hiába inti őt, Szidalisz hü marad elveihez. A 
két bölcselkedő rokon-szellem találkozik egy
mással, megszereti egymást, de egyik sem mer 
a másiknak nyilt vallomást tenni, végre Angye
lika észre veszi bátyja változását, szerelmes le
velet irat vele Szidalisznak, a ki azt viszonozza 
s csakhamar egybekelnek. 

íme a megoldás bonyodalom nélkül. A 
komikai alapeszme igen jó, két bölcselkedő 
elme, a kiken erőt vesz a sziv, két szeretni 
nem akaró sziv, a kik mégis szeretni kénytele
nek. De hol a küzdelem, s az abból folyó bo
nyodalom, a tulajdonképi drámai érdek? Sehol. 
Sem külső,.sem belső akadály nincs, a melyeket 
le kellene győzniök. Küzdelmök csak annyi, 
hogy szégyenlik bevallani szerelmöket. De An
gyelika, a ki összehozta őket, könnyen segit 
rajtok. S valóban az egész műben ez az egyet
len cselekvő személy. A többiek általában nem 
folynak be a főcselekvénybe, sőt mellékcselek-
vényök sincs, mert Angyelika és Lilisz rövid 
pörpatvarát nem lehet annak venni, Berenisz 
és Titius pedig első jelenettől fogva utolsóig 
zavartalanul szeretik egymást. Eresztra, az 
anya csak int, csillapít, és áldázkodik. Pontyi, 
a ki annyit jár-kel és beszél, senki törekvésé
nek nem vet gátot, senki czélját nem mozdítja 
elő és saját magának más czélja nincs, mint 
újságot mondani, másoktól vett leveleit felol
vasni s megjegyzéseket tenni dolgokra ós sze
mélyekre. A két cseléd, Lucinda ós Lidás, a 
spanyol graciosók módjára, köznapias józan 
eszökkel és csekély míveltségökkel mintegy gú
nyos ellentétei ugyan uraik föllengzésének, 
mulatságos alakok is, de nem cselekvők. 

Bizonyára atyáink nem a bonyodalmat 
tapsolták meg e műben, hanem az irányt, a 
szellemet, a szabatos és élénk jellemrajzot s a 

párbeszédek kellemét, a mely korán jóval üil-
emelkedik. Valóban Bessenyei vígjátékában a 
jellemzés sokkal természetesebb és élénkebb, 
mint tragédiáiban. Parmenió mintegy typusza 
a kor legmíveltebb magyar embereinek, a kiket 
a XVIII-ik századi franczia jmilosophia esz
ményi oldalai lelkesítenek, de kételyei is hábor
gatnak. 0 csak ennyiben philosophus s épen 
nem szobatudós, a ki rendszeren töri fejét és 
könyvet ir. Magasabb, philosophiai szempont
ból fogja fel az életet; mélyebben gondokozik 
és érez mint mások, a mi komolylyá, s egy 
kissé szomorúvá teszi. Nemeslelkü, de a bús
komorság némi árnyával, heves szenvedélyű, 
de önmérséklő, félénk, a ki nem ismeri a női 
szivet s nem hisz a szerelmi boldogságban. Ko
molysága visszariad a tréfás és gondatlan beszéd
től, még Pontyival sem igen gúnyolódik, de fel
derül, ha Angyelika húgát látja s midőn ismerni-
tanulja Szidaliszt, szerelme erőt vesz rajta, za
vara, önuralma, csendes határozottsága s végre 
boldogsága, mely nem annyira szenvedélyes ki
törésben, mint inkább mély értelmű és ér
zelmű szavakban nyilatkozik, mind találó voná
sok és jól vegyitett szinek. Szidalisz komolysága 
nem annyira bölcselkedéséből foly, mint inkább 
női méltósága érzetéből; mert büszke, megveti 
a hizelgést és bókot; mert szép és gazdag, azt 
hiszi, hogy nem benső érdemeiért szeretik; 
elhagyatva érzi magát s egy nagy sziv után 
sóvárog. Barátnői vig kedvét, boldog szerelmét 
lenézni és mégis irigyelni látszik. De azért nem 
válik kesernyéssé, sőt komolyságába sok gyön
gédség vegyül, különösen anyja iránt. Szerelme 
ébredésekor őszinteségét szemérme mérsékli s 
midőn szeretve is érzi magát, heves felindulása 
boldog enyelgéssé lágyul. 

Mindez jellemző és sikerült rajz, de leg
sikerültebb a mű női alakjai közt Angyelika, 
lehet talán azért is, hogy legcselekvőbb. E be
szédes és nyughatatlan leány épen ellentéte Szi
dalisznak, de azért nem kevésbbé nemes szivü 
és eszes. Vidámságába némi naiv kaczérság ve
gyül ugyan, de ez még kedvesebbé teszi. Hiven 
szereti Liliszt, de óhajt az egész világtól szeret
tetni s mindenkihez részvéttel fordul. Nem
csak felderíti környezetét, hanem okosságá
val vezeti is. Mindent felfog, mindent belát, 
de bölcseségét elmésségbe és tréfába bur
kolja. Mint az ily természetek, mindenki
vel szeret ingerkedni, de mindig megtartja az 
illem korlátait. Kedvesét szerelemből néha 
megkínozza, megbünteti, de ugy, hogy szerelmét 
még inkább kimutassa iránta. A harmadik nő 
Berenisz,mintegy közép helyet foglal el Szidalisz 
és Angyelika közt, épen mint kedvese, Titius, 
Lilisz és Parmenió közt. Ez ifjú csoporthoz jól 
sorakozik egy agg nő, Eresztra, a kinek házá
ban foly le az egész cselekvény s a ki türelmé
vel és tapintatával uralkodik környezetén. 

E személyek mindnyájan a felsőbb komi
kum képviselői, mig Pontyi, Lucinda és Lidás 
inkább az alsóbbéi, a nélkül, hogy kirínának 
a mű hangulatából. Pontyi gazdag nemes, de 
míveletlen, bár szeret egy kis tudákosságot 
szenvelegni. Nem olvas hírlapot, kocsisa s a 
vándor görög kereskedők látják el politikai hí
rekkel, melyeket örömest mond el másoknak, 
megjegyzésekkel kisérve. Jó gazdának tartja 
magát, de inkább csak parancsolgatni szeret, 
mint utána látni a dolognak. Szeret pörölni, 
ősiségi pöröket folytat, nyegle és tudákos ügy
védeket kedvel, a kik megcsalják. Örömest be
szél a maga s más családja geneologiájáról s 
el-elérzékenyül, ha egy megholt atyafiáról van 
szó, kiről azt hiszi, hogy valaha megsértette. De 
nincs minden természetes ész és elmésség nél
kül s néha találón gúnyolja ki a míveltség és 
divat ferdeségeit, épen mint a peleskei nótárius. 
Ez alak, melyet nagy tetszéssel fogadott a kö
zönség, mint egy ősatyja a magyar vígjáték 
későbbi ifjú és vén nyers magyar nemeseinek. 
Kisfaludy Károly Mokányja, Gaal Baczur Ga
zsija más alakok ugyan, de az anyag, eszme 
ugyanaz: a nyers magyar, az elmaradottság kép
viselője, szemben a mívelt társasággal s a haladó 
korral. Áma két levélben, melyeket Pontyi tiszt
tartója és ügyvéde írnak, Bessenyei a kor csökö
nyös magyarságának stíljét akarta kigúnyolni, a 
tiszttartó levelében a parlagi magyarságot, az 
ügyvédében a latinnal tarkázott beszédet, melyet 
értekezéseiben is ostoroz. Később Kisfaludy Ká
roly Perföldyében e latinos beszédet egy egész 
jellemrajzzá dolgozta föl. Valóban Bessenyei 
inkább Pontyi alakjával hatott a magyar 

vígjáték fejlődésére, mig tragédiáinak semmi 
nyoma nem maradt drámai törekvéseinken. 

Lidás utánozza urát, ö is philosophus akar 
lenni, csak hogy Lucinda hamar kigyógyítja őt, 
hamarabb mint Szidalisz Parmeniót. Azonban 
a szolga olvasmányai nem a franczia philoso-
phok, hanem Markait', A ityul históriáid. Almos 
könyv, Trója veszedelme stb. czimü könyvek. 
Kónyi János verseiből tanul érzelegni es sze
relmet vallani. Bessenyei itt kora nÓ2>szerü ol
vasmányaira czéloz s ugyanazt a gondolatot 
fejezi ki komikailag, a mit Magyar A'éró'-jében 
komolyan *. Ott is előszámlálja az említett 
könyveket, idéz is belőlök, s igy kiált fel: "ítél
jétek meg már, hogy micsoda szép versek lehet
nek az előszámlált könyvekben, melyeket több 
olyakkal hazánkban árulnak, vesznek és nyom
tatnak. Tegyük hozzá ezekhez a mai magyarsá
got, hadd tessék ki a különbség.* 

Ha valakinek, bizonyára Bessenyeinek volt 
joga kikelni kora népszerű olvasmányai ellen 
tartalom és forma tekintetében egyaránt. Sen
kinek nem volt akkor több eszméje, mint neki, 
senki sem irt több ízléssel és tisztább magyar
sággal, mint ő. Vígjátékának párbeszédei bizony
ságot tehetnek róla. Épen ugy kerüli a köznapi 
magyarságot, mind a latinos keverékét. Nyelv
tanilag nem elég szabatos ugyan, például az 
tfc-telen igéket néha bihariasan íA--es módon 
ragozza, de nem egy helytt könnyed, fordulatos 
s néha ki tudja fejezni az újkori társalgás finom
ságait is. E tekintetben egész Kisfaludy Károlyig 
egyetlen drámaírónk sem közelitette meg, nem
hogy felülmulta volna. Nem ok nélkül elevení
tette fel szinpad és irodalom rég elfeledett vígjá
tékát. Nem tehet ugyan elég hatást már cselek
vényhiánya miatt is, de kegyeletet érdemel, 
mint első figyelemreméltó kísérlet a magyar 
vígjáték terén. E mellett némi tanulság is rejlik 
benne. Nem méltán kérdhetjük-e: vájjon száz 
óv múlva a magyar vígjáték társalgási nyelve, 
párbeszéde csin, fordulatosság és műgond te
kintetében, haladott-e annyit, a mennyit Besse
nyei kezdeménye után várhattunk ? Vajon nem 
ártana-e néha a fensőbb komikum felé töreked
nünk s a szenvedélyek és viszonyok köznapisá-
gából valamivel magasabb légkörbe emelked
nünk, mint azt Bessenyei tette a miénknél 
sokkal nyomasztóbb viszonyok között. 

Gyulai Pál. 

BU-AMEMA. 
A festői, mi több a regeszerü iránt legki

válóbb érzékkel bíró földrészünk véleménye a 
krumir rövid hadjárat szerencsés befejezte óta 
hirtelen és egyszerre «balra át» fordul, a mióta 
Bu-Amema személyében egy olyan érdekes ala
kot fedezett föl, a minőben már körülbelől 
negyven év óta nem gyönyörködhetett, a mikor 
tudniillik Méhemet Ali, majd Abd-el-Kader 
voltak uralkodó főalakjai az észak-afrikai csata
képeknek az európai kirakatokban. 

Mert a mint el lehet, vagy talán fájdalom, 
minket illetőleg már csak lehetett mondani, 
hogy három nép van a világon, mely úr tud 
lenni: a török, az angol és a magyar, ép oly 
igaz, hogy csak három nép tudott idáig igazán 
klasszicze, remekül, festőileg,öltözködni: a ró
mai, az arab, és a magyar. És e három közt is 
tán az elsőséget a fehér burnuszban megjelenő 
fekete bőrű arabnak lehetne ítélni. 

Ha már most ez a faj még a mellett ügyes, 
lovagias és hős is egyszersmind — hogy ne 
válnék e tulajdonaival kedvenczévé a legtöbb 
regényt, költeményt, zenét, festményt és szob
rot fogyasztó európai közönségnek? 

S hozzá az a szintén klasszikus háttér — 
a sárga fövénysivatag — a számum forgósze
lének tánczjátékával — a negyven százados 
piramidok csúcsaival — valóban, ezek a derék 
berberek még szerencsének tarthatják a szeren
csétlenségben, hogy ha már az átkos közös
ügyes — akarók mondani polgárosító korszel
lem kikerülhetlen törvénye ugy rendelte, hogy 
meg kell hódomiok valamely európai népnek, 
hát ez a nép se nem a száraz, ízetlen angol, se 
nem a német, hanem épen az a nép, mely leg
több fogékonysággal és tehetséggel bir arra, 
hogy a mi bennük aesthetikailag szép, meg
kapó, azt még lehetőleg eszményitett minőség-

Maqyar Nezo. Hely és évjegy nélkül; alkalmasint 
Bécsben Í779.60. L 



526 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 33. SZÁM. 1881. XXVIII. ÉVFOLYAM. 

ben vigye ki a világ piaczára, s e szerint való
sággal akkor legyenek hiressé, ismertekké, mi
kor voltakép önálló eredeti mivoltukban létezni 
megszűnnek. 

A francziák maguk is sokat adnak a «meg
j e l e n é s i r e , ők a legügyesebb szinpadrendezök, 
és a földi gondviselés határozott szépérzéke 
csattanósabb bizonyítékát mivel sem adhatja, 
mint midőn a kabylok, krumirok és egyéb 
fehérköpenyeges népséggel francziákat állit 
szembe. 

Világrészünk mindazáltal a polgárosítás 
nagy eszméjét nem rendeli alá egy csiklandós 
színpadi látvány múló érdekének: t. i. szinte bi
zonyos, hogy a francziák urai maradnak a rop
pant térnek, — de szinte nem bánná, ha Bu-
Amemából egy ujabb Abd-el-Kaderféle impo
záns alak csavarodnék, s miután itt közelebb 
mostanság ugy sincs kilátás valami ujabb 
török-muszka-délszláv huzalkodásra, — hát 
mintegy azt látszik mondani a rég hűselő fekete 
földrész szomszédos csúcsának: «bomolj hát 
már egy kissé te i s . . . » 

Talán csakis e vágyból származik az a mo
hóság, mely miután elismerte, hogy a képpis 
hadsereg valóban «elegánsul* hódította meg a 
2 ezer D mérföldnyi Tunéziát, most egyszerre 
feketével váltja föl az előbb rózsaszín szemüve
get, és csupa merő veszedelmet, ingó földet 
lát a francziákra nézve Tripolisztól Marokkó 
széléig. 

Hát az való, hogy mérhetlen sivatagokból 
álló területen, valamint sajátosan tömör alaku-
lásu sziklameredélyek közt könnyű a guerillá-
nak, és nehéz a hóditónak föladata. 

De másfelől az is való ám, hogy a forró 
homokterületeken, a kopár sziklafészkek közt 
a lázadó apró csapatok nem sok kárt tehetnek. 

A magyar alföld kevésbbé néptelen és min
denütt j á rha tó ; — mindamellett Rózsa Sándor 
évtizedekig tudta magát föntartani, a nélkül, 
hogy az egyesek és kisebb karavánokon, őr-
járó csapatokon kivül az uralkodó hatalomra 
nézve veszélyessé válhatott volna. 

Csak egy kérdés bir nagyobb fontossággal: 
képes-e az izlam szelleme még egy oly áta-
lános és magas fokú föllángolásra, a minő 
Európát félezred évvel ezelőtt elborította — ? 
Erre szinte egész bizonyossággal nemmel lehet 
felelni. 

Mikor az orosz pár év előtt a konstantiná
polyi khalifát szorongatta, Ázsia beljén és Afrika 
szélén a mohamedánizmus nyugodtan maradt . 
Most viszont, midőn ez utóbbiak mozgadoznak, 
a khalifa — szorongatja ugyan ökleit — a kaf-
tánja alatt, de a franczia követ rá néz és a szul
tán mosolyra vonja ajkait. 

A mohamedánság hátrál mindenütt a ke
resztény polgárosultság előtt. 

Ha most augusztus helyett novembert ír
nánk és akkor olvasnók a jelentéseket az orani, 
konstantinei nyugtalanságokról, már több jog
gal mondhatnók, hogy nagy baj van Algé
r iában. 

Afrika nyara Oroszország telénél is rette
netesebb az európai katonának. 

A hol virágzó népes város, értékes föld van, 
ott az 52 ezer főnyi algiri franczia hadsereg 
most is u ra a helyzetnek. Majd ha megjönnek 
az őszi esők, remélhetőleg urává lesz a sárga 
légkörű sivatagnak is, a m e l y m a B u - A m e m á n a k , 
képezi mindenesetre eléggé tág birodalmát, 
mely azonban még siralomházzá szorulhat össze 
körülte. : J 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Franklin-társulat kiadásából veszszük a 

következő könyveket, melyek a közeledő uj tanév 
előpostái. 

Dr. Ábel Jenő Homérja kétségkívül a legbecse
sebb iskolakönyvek közé sorolandó, melyek hosszú 
idő óta megjelentek. Dr. Ábel, philologusaink uj 
nemzedékének egyik legkitűnőbb tagja, ki eddig 
leginkább a renaissance-kori humanizmus irodalom- i 
történeti ismertetésével foglalkozott a e téren már i 
is sok, eltemetett becses kincset hozott napvilágra, j 
most a Homér neve alatt ismeretes két nagy eposz, | 
az Ihász és az Odüsszeia iskolai kiadását tűzte ! 
maga elébe ; s e feladatában is azzal a fáradhatatlan í 
türelemmel, lelkiismeretes gonddal és minden leg
kisebbre kiterjedő figyelemmel jár el, melyet nála 

— kutatásaiban ugy mint feldolgozásaiban — meg
szoktunk. Külön adja az Iliászt, külön az Odüsszeiát 
s ezúttal mindenikből I.—III. ének jelent meg. A 
szöveg nagy gonddal és szabatosan van adva ; a ma
gyarázó jegyzetek, — melyek, igen helyesen, tul-
nyomólag nyelvtaniak s csak kivételesen és szükség 
esetében terjednek ki a tárgyi magyarázatokra is — 
átlag a k p felét foglalják el. A szöveghez, beveze-
tóskép, Homérra s a költeményekre vonatkozó tar
talmas és érdekes értekezések vannak előre bocsátva. 
És pedig Odüsszeiához (melynek bevezetései egy része 
mind a két költeményre szól s azért elől említendő), 
a következők: I. Homeros és a homerosi eposzok tör
ténete, — rövid, de tartalmas tájékozás az úgyneve
zett homéri kérdés tömkelegében, mely Wolff óta 
a legújabb időig annyi gondot adott a philologusok-
nak és irodalomtörténettel foglalkozóknak, de most 
már derülni kezd, sőt eldöntöttnek tekinthető. II. 
Homerosi hang- és alaktan, különösen fontos a ta
nulóra nézve, mivel tudva van, hogy Homér, ki az 
ős éoli dialektussal vegyült ó-jóni dialektust irta 
(vagy inkább beszélte), nagy mértékben elüt a többi 
(későbbi) görög klasszikusok dór s leginkább attikai 
nyelvjárásától. Dr. Ábel egész nyelvtant ad e feje
zetben Homérhoz, s ennek a tanulók nemcsak Ho-
mérhoz fogják hasznát venni, hanem ismétlik vele 
az egész görög nyelvtant. III. A homerosi verstan: 
szintoly kimerítő s hasznos tanulmány. — E mére
tek után, melyek mind a két mű előzményeiül 
tekintendők, jő itt az Odüsszeia tartalma és szerke
zete, valamint a másik kötetben az Iliászé, s ugy 
következik reájok a szöveg. A szerző nem mondja 
ugyan világosan előszavában, hogy a két homéri 
eposzt egészen fogja adni folytatólag, de ugy látszik 
szándéka az. Óhajtjuk, hogy így legyen; mert nyelv
tudományi irodalmunk ez által oly művel fog gaz
dagodni, melynek a sokkal gazdagabb külföldi iro
dalmakban is keresni kell a párját. — Az Odüsszeja 
ez első részének ára 1 frt (206 lap), az Iliászé (170 
lap) 80 kr. A kiállítás csinos, a nyomatás tiszta. 

Franczia nyelvtan, elméleti és gyakorlati tan
könyv, iskolai és magánhasználatra irta Sasvári 
László, franczia nyelvtanár az orsz. szinésziskolában 
Első folyam, második bővített kiadás. Ára 60 kr. — 
Sasvári urnák elég jó neve van a franczia nyelvtan
irodalomban, hogy művének e második kiadása kü
lönös ajánlatra ne szoruljon. 

Istenismeret és Istentisztelet, a biblián s ké
sőbbi iratokon alapuló tan- és kézi könyv a 
(héber) vallásoktatásra, tanítóképző intézetek s a 
középiskolák felső osztályai számára. Irta Hochmuth 
Ábrahám, veszprémi rabbi. A hírneves veszprémi 
rabbi e vallási tankönyve, mely a mózesi s talmudi 
vallást, magyar és héber szövegben, bölcsészi alapo
kon tárgyalja, a közönségesnél jóval magasb igé
nyeknek igyekszik megfelelni. Az illetékes szakkörök 
kétségkívül méltányolni fogják e jeles művet, mely
nek előszava (kiinduló pontjainak tüzetes fejtegeté
sével) szélesb körben is elolvasást érdemel. Az igen 
díszes kiállítású s nagy 8-adrétben 192 lapra terjedő 
munka ára 1 frt 20 kr. 

„Köd előttem, köd mögöttem", regény, irta 
Véka Lajos, négy kötet, a Bévai-testvérek kiadása ; 
ára 4 frt. Társadalmi iráDyregény ez, mely szépiro
dalmunk e meddő korszakában figyelmet érdemel. 
Szerzője a felsőbb birói kar egyik tagja, kinek nevé
vel utóbbi időkben nem ritkán találkozunk. A drámai 
szerkezet nem erős oldala; a cselekvényt sokszor 
megakasztják a közbevetett jelenetek, s az előadás 
meg a párbeszédek sem oly élénkek és vonzók, hogy 
a cselekvény gyakori megakadásáért kárpótlást nyúj
tanának. De e hiányai mellett meg vannak jó olda
lai is : szép részletek, melyekből az érzelmek meleg 
sége szól; az élet sok jó vonása, több sikerült alak, 
s érdekes helyzetek. A társadalom ködös világából 
van merítve tárgya, s félszegségeket, divatos bűnö
ket ostoroz. Kár, hogy a feltüntetett társadalmi 
ferdeségek nem mindenike forr össze a regénynyel, 
s csak mint epizódok merülnek elő. A voltaképeni 
cselekvény egy fiatal házastárs körül forog, kik 
elválva élnek egymástól, mert a nő, — egy előkelő 
család leánya, — oly nevelést kapott, hogy családi 
körben sehogysem tudta magát jól érezni s nem
sokára bekövetkezett a válás. De mindketten mély 
érzésű szívvel bírnak, s a nagy világ léhaságai köze
pette sokszor visszagondolnak a hideg hamuval bo

rított családi tűzhelyre, melynek tüzét végre is köl
csönösen ismét meggyújtják. Egy egyszerű, régi 
szokások közt élő matróna, az öreg Bözse néni, igen 
sikerülten van rajzolva a regényben, s kívüle még 
több alak is, de nem valamennyi. A szerző a gondol
kodó fők közé tartozik, kik a reflexiókat is igénybe 
veszik, s az élet ismeretéből és igazságaiból sokkal 
többet bírnak, mint a költészet fényességéből. Min
den igazsága mellett is olykor rideg. Kisebb meder, 
mint négy kötet, jobban egybefoglalva tartotta volna 
e regény javát. De igy szétomlik. 

Fiume az irodalomban. „A magyar Fiume" 
czim alatt Jakab Elek érdekes kis füzetet adott ki, 
mely a magyar tengerpart történetét tárgyalja, s ki
mutatja a törvényes jogok alapját, melyeknél fogva 
Fiume Magyarország kiegészítő része. „Fiume" czi-
men pedig emléklapok fognak megjelenni, szerkeszti 
Mócs Zsigmond s kiadja Károlyi György. Közli 
Fiume nevezetesb férfiainak arczképét, a városból 
több rajzot, s ezek közt az árvaházét is, melynek ja
vára adatik ki az emléklap. Előfizetési ára 40 kr., s 
megrendelhető Károlyi Györgynél Dorottya-utcza 10. 
szám alatt. A fiumeiek megérkezésekor fog meg
jelenni. 

„Földünk búzája és lisztje", a tudomány, a 
fogyasztó, a molnár és a termelő szempontjából irta 
Pékár Imre, ki e 15 ivre terjedő műben nagy szak
ismerettel és éles Ítélettel adja elő az 1878-iki párisi 
közkiállitáson e téren szerzett tapasztalatait; részle
tesen foglalkozván a búza boncz- és szövettanával, 
ismerteti a búza és lisztje vegyi összetételét, a 
követett őrlési módokat, majd pedig egyes államok 
szerint szól a búzáról és lisztről. A kik tüzetesebben 
kívánnak megismerkedni a termelés ez ágával, 
Pékár könyvében igen jeles kalauzra találnak. Mik-
roskopikus rajzokban is bemutatja a búzát és külön
böző részeit, s ezenkívül számos táblázatos kimuta
tást közöl a termelésről és forgalomról. A derék mű 
az állami nyomdában jelent meg. 

Vörösmarty hymnuszának tör ténetéhez, 
melyet a múltkor emiitettünk, megjegyzik utólago
san, hogy a Kisfaludy-társaság nem 10 darab 
aranynyal jutalmazta a «Isten segíts» kezdetű hym-
nuszt, hanem 30 aranynyal, s hogy e hymnusznak 
van dallama, még pedig zeneileg igen értékes. Ki 
szerzetté azt, a felszólaló nem tudja, de az ötvenes 
évek végén Szegeden gyakran énekelte a főgymná-
ziumi ifjúság. 

Uj zenemű. A fiumei vendégek tiszteletére Le
hár Ferencz, a 33 ik sz. Kussevich gyalogezred kar
mestere „La Fiumana" czimű polka-francaiset irt, 
mely Steinacker Károly budapesti zeneműkereske
dése utján 60 krért kapható. 

A nemzeti színházban e hó 11 -én kezdődtek 
meg az előadások. A páholyokon és páholy-folyosó
kon eszközölt nagyobbmérvü újításokon kivül a 
földszinti helyiségeken is lényeges változás történt. 

Az eddigi 3 sor támlásszék helyett öt sor tám-
lásssék van, és az eddigi 16 sor zártszék kettővel 
lett kevesebb. Jobbra és balra két-két sor oly támlás
széket helyeztek el, melyek az operaszínházba van
nak szánva, s vitt próbálják meg. Ezeken a karok 
bélése kék s az ülőhely nádfonás ; arról is gondos -
kodva van, hogy kalapot, távcsövet el lehessen rajta 
helyezni. A szókeket Thék Endre műasztalos készí
tette. Az újítások közzé tatozik a helyárak megváltoz
tatása is. A támlásszékek ára most az operában és 
drámában egyaránt 2 frt; nem lesz operai előadásnál 
különböző áru első és második osztályú földszinti 
zártszék, hanem valamennyi egy árban, és pedig 
dráma és operai előadásra egyaránt 1 frt 50 kr. Az 
I. rangú páholyok ára az eddigi 10 frt operai és 7 
frt drámai napi ár helyett drámai mint operai elő
adásra 9 frt, a második emeletieké 7 frt. Áz erkély
szék ára a támlásszékkel egyenlő. A körszék és a II . 
emeleti 1-ső sorú zártszék 1 frt 20 kr. A többi II . 
emeleti zártszék ára eddig operában 1 frt, drámában 
80 kr. volt, most mindenkor 1 frt. A többi helyárak 
a régiek. Az igazgatóság fentartja magának, hogy 
nagy kiállítási költséggel járó daraboknál, vagy ki
váló vendégek föllépte esetén a helyek árát föl
emelhesse. 

A színház e hó 11-én Bessenyei György „Philo-
sophus" czimű vígjátékával, e száz évesnél régibb 
színművel nyílt meg. E mű elsője azon öt régi szín
műnek, melyeket az igazgatóság egymásután fölele
venít irodalomtörténeti érdekből és kegyeletes érzés
ből. A közönség ugy látszik méltánylattal viseltetik az 
eszme iránt; daczára a holt idénynek, meglehetős szám
mal gyűlt össze és zajos tapssal fogadta a nyitányt, 
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melyet ez alkalomra Erkel Gyula irt, egy régi ma
gyar dalmű, a «Béla futása» dallamai után, smelyet 
a függöny mögül részben karének is kisért, a «Hun
nia nyög letiporva" kezdetű dalt énekelve. Magát 
a vígjátékot is érdekkel nézte végig a közönség, 8 
nem egyszer tapsolt; különösen Pontyi jelenetei 
keltettek folytonos derültséget, kit Cjházy nagy 
sikerrel személyesített. A többi szereplők is jól be
töltötték helyeiket. Márkus Emilia (Szidalisz), Nagy 
Imre (Parmenio), Szathmáryné (Eresztra), Mihályfi 
(Titius), Békesy I. (Berenisz), Benedek (Lilisz), 
Csillag Teréz (Angyelika), Vízvári (Lidiász) és Viz-
váriné (Luczinda). Mindamellett egy pár megjegy
zést nem nyomhatunk el. Csillag k. a.-nak mint 
Angyelika személy esitőj ének élénkebben és nagyobb 
kedvvel kellett volna játszania ; a jókedv Angyelika 
jellemének alaphangja, s bölcsesége, komolysága is 
ez alakban nyilatkozik ; Csillag ezt itt-ott jól vissza
adta ugyan, de inkább egész részleteket talált el jól, 
mint az alaphangot. Nagy Imre és Márkus Emilia 
játékában inkább az alaphang volt jó, mint a rész
letek, különösen abban a jelenetben, midőn egy
másba szeretnek, több árnyalattal kellett volna 
kifejezniök azt a változást, melyen bensőjök átment 
s melyet titkolni akarnak, de még sem tudnak eléggé. 

E régi színművekből a másik este (aug. 12.) 
Szentjóbi Szabó Lászlónak 1792-ből való „Mátyás 
király" színművét adták ; ezt fogja követni az „Es
küvés" (1817.) Gombos Imrétől, továbbá Kisfaludy 
Károly „Iréné"-je és Gaál József vígjátéka „Szerelem, 
és champagnei" Az operai előadások a „Zsiclónő"-vél 
e hó 16-án kezdődnek. 

* Egy kis czáfolat Amerikából. A népszín
házban „Panifor" czim alatt pár hét előtt operettet 
adtak, melyet minden lap ugy mutatott be, mint 
amerikai terméket. Most Amerikából, Clevelandból, 
lapunk levelezője kíváncsiságát nyilvánítja, hogy 
mért ajándékozták e sehogysem tetsző művet Ame
rikának, holott az angol, eredeti czime «Her Majes-
ty's steamship Pinafore.» Már a «Her Majesty» is 
mutatja, hogy amerikai nem lehet, miután az 
Egyesült-Államoknak nincs «őfelsége*. 

Az operaszínház szobrai. Az operaszínház 
külseje egészen kész s most helyezik el a párkány-
zaton a szobrokat. Ezek a következők: «Weber 
Károly Mária», Brestyanszkytól; «Peri Jakab», Kiss 
Györgytől; «Arezzói Guidó» és «Pergolese», Donát 
Gyulától; «Beethoven* és «Haydn», HútzárAdolf
tól és «Gluck» Szász Gyulától. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A történelmi társula t sárosmegyei kirándu

lására összesen 70-en jelentkeztek. A társaság veze
tője Pulszky Ferencz, a sárosmegyei bizottság el
nöke pedig Mattyasovszky Tamás főispán. A társa
ság fogadására nagy előkészületek folynak mind 
Eperjesen, mind a megyében. Zborón a társaság 
kirándulása alkalmából régészeti kiállítást rendez
nek. A megnyitó közgyűlés augusztus 22-én lesz 
Eperjesen ; Pulszky Ferencz nyitja meg «Miképen 
kell magyar történetet írni?* czimű értekezésével. 
Bánó József «Sárosmegye nemzetiségi viszonyai a 
múlt században» czimű értekezést fog felolvasni. A 
társaság megtekinti a bártfai fürdőt és a vörösvá-
gási opálbányát. Aug. 22-tól 31-éig a bizottságok 
működnek; aug. 31-én bezáró közgyűlés Eperjesen. 

A nö ipar-kiállít ás a jövő hét egyik legérdekesb 
és tanulságos látványa lesz. E hó 14-ike, a kiállítás 
megnyitási napja, bizonyára rendben talál már min
dent. Sürögtek és forogtak is egész múlt héten a redout 
termeiben. Érkeztek a ládák, szekrények, csomagok 
mindenfelől; volt dolga szekerczének, kalapácsnak, 
a rendezőknek s egy sereg szolgaszemélyzetnek. A 
nagy terem, a kis termek, a mellékhelyiségek, mind 
egy-egy rész az országból, megye és város, vagy 
intézet, nőegylet. A kiállítás nemcsak nagy terje
delmű, hanem rendkívüli változatos is, a műipari 
tárgyaktól és finom hímzésektől kezdve végig megy 
a luxus, a mindennapi szükség valamennyi czik-
kein, s a nép házi iparát és viseletét is felöleli, 
gyakran oly terjedelmesen, hogy ethnographiai ér
tékkel bir. A rendezés tömérdek dolgot adott. Ennyi 
ezer tárgyat elhelyezni jól, csinosan és összhangza-
tosan, nem kis feladat aránylag rövid idő alatt. A 
melléktermeken és karzatokon készültek el először, 

aztán a nagy terem és kis terem következett. Békés-
Csaba egy időben igen nyugtalan órákat élt át (itt a 
kiállításon), mert tárgyainak megérkezése késett, de 
nem maradt el. Bizony mások is aggódtak, hogy 
hátha elkésnek. A fővárosi kiállítók pedig csak az 
utolsó napokban kezdtek hurczolkodni. A látvány már 
a rendezkedés alatt is nagyon érdekes volt. CsekonicB 
grófné neve alatt Torontálból egész ethnographiai 
gyűjtemény érkezett. Az iskolák, nőegyletek kézi
munkája a gazdasszonyokat fogják érdekelni. Ott 
van az ó-besenyei bolgár kiállítás, a sajátszerű 
öltönydarabokkal, a finom lenből készült vastag 
arany szálakkal kivarrott inguj jakkal; ott a nagybá
nyai nőegylet kiállítása, közte kimagaslik a Teleky 
család hímzett czimere; a debreczeni iskolai kiállí
tás szebbnél-szebb tárgyaival; a majolika és porczel-
lán festészet remekei; az ó kori ruhadarabok, egy
házi szerek, melyek csakis minta gyanánt állitvák 
k i ; a szerb, oláh, bolgár, magyar házi ipar készí
tette, s a magasabb műizléssel kivitt nagyszerű 
szőnyegek; a kézi munka, himzés ezer faja. Az 
ó-német hímzésnek egy fajából van egy szép abrosz, 
hímzése mind két oldalán egyforma, két oldalán e 
felirat: «Kiért ürítsem e pohárt, ki mondja meg, 
érted dicső magyar hazám, érted az első pohár.» 
Másik oldalán pedig: «A ki enni, inni adott, 
annak neve legyen áldott.» A munkácsi kiállításban 
egy taplószőnyeg tűnik föl eredetisége által s egy 
magán kiállítónál a len- és kenderkiállitás, melyben 
a magtól kezdve föl a 40 évig használatban volt 
damaszk fehérneműig minden látható. A luxustár
gyak ezrei váltakoznak, mig a himzés minden alak
ban be van mutatva. A rendező bizottság hölgy tag
jai fáradhatatlanok a munkában. Ok intézik a 
termek díszítését. A lépcsőházat egész lobogó-dísz 
borítja, s a kiállítás védnökének, Koburg herczegnő-
nek czimere van elhelyezve. A herczegnő azonban a 
családi gyász miatt nem lehet jelen a megnyitáson, 
s báró Kemény Gábor kereskedelmi és iparügyi mi
niszter fogja képviselni. A belépti díj 40 kr. A kiállí
tás emlékére a bizottság érmet veretett horganyból, 
gazdagon megezüstözve. Egyik oldalán Koburg her
czegnő domborművű arczképe e fölírassál: «Koburg 
berezegné, az orsz. nőiparkiállitás védnöke.» A má
sik oldalon a főváros domborművű czimere a ma
gyar koronával s ily felirással: «Országos nőipar
kiállitás Budapesten. 1881.» Az éremből a bizottság 
500 példányt készíttetett s 25 krajczárjával fogja 
árulni. Koburg Lujza herczegnő szintén részt vesz 
a kiállításon. Misemondó ruhát és hat csemege
kendőt küldött be; mindnyájukat maga készítette. 

MI ÚJSÁG ? 
A fiumeiek Budapesten. Vasárnap délben ér

keznek meg a fiumei látogatók. Minden arra mutat, 
hogy nagyon szíves és zajos lesz a fogadtatás. Fiume 
e pillanatban politikai jelszó, melyet nem a magya
rok tűztek ki, de ha egyszer ki van tűzve, mindenki 
érti és érzi jelentőségét. A bevonulásra számos 
magánfogatot bocsátanak rendelkezés alá, s ekkép 
alkalmasint elmaradnak az omnibuszok, melyeket 
nem a legszerencsésebb ötlet rendelt az indóház 
elé. Székesfehérváron a vendégek körülbelül egy 
órát időznek, mert e derék város is részt kíván venni 
a fogadtatásban és az indóházban reggeliről gondos
kodik. A budapesti bevonulás díszének emelésére az 
egyletek és társulatok is megjelennek. Az érkezők 
száma 368, kik a város vendégei lesznek. E hó 15-én 
este a népszínházát látogatják meg, hol a < Székely 
Katalin* és «Piros bugyelláris* egy-egy felvonását 
adják elő, végül pedig egy apotheozist mutatnak be, 
mely Magyarország és Fiume egyesülését tünteti elő. 
A fiumeiek itt időzésére a rendező-bizottság Berkes 
zenekarát fogadta föl 200 írtért. Az elszállásolási 
jegyekkel a bizottság több tagja előre utazik Székes
fehérvárra s már ott kiosztják. Valószínű, hogy 
Kanizsán is lesz fogadtatás s ekkép még pontosan 
nem tudni, hogy a különvonat 11 vagy 12 órakor 
érkezik-e Budára. A hölgyek részére (kiknek száma 
81) a fővárosi nőegyletek bokrétákról gondoskodnak, 
s ezeket a leszálláskor adják el, nőegyleti tagok üd
vözölvén a nőket a fővárosi hölgyek nevében. 

A trónörökös Erdélyben. Hír szerint a trón
örökös a miskolczi hadgyakorlatok után szeptember 
28-án Görg.-Szt.-Imrére megy medvevadászatokra. 

A kincstári udvarban 12 szobát rendeznek be a 
trónörökös számára, s a megyei utakat is kiigazit-
gatják. Ez intézkedéseket a kormány és a jószág
igazgatóság vezetik s Budapestről Pausinger főren
dező már többször volt a helyszínén. A erdőségben 
számos medvét jeleznek az erdőkerülők. Veszter 
Sándor főerdőmester van megbizva a vadászat veze
tésével. 

Stefánia herczegnő és a festészet. A trón
örökös neje gyermekkorától kezdve alapos oktatást 
nyert a rajzban, festészetben és nem mindennapi 
tehetséggel rajzolt és festett tájképeket. Midőn a 
trónörökös egy ízben Laekenben meglátogatta meny
asszonyát, a királynő társaságában az udvari park 
szomszédságában találta, a hol tanulmányokat raj
zoltak, melyeket a királyfi elragadtatva szemlélt. 
Brüsszelben aztán megmutatta neki a főherczegnő 
vázlatkönyveit s kisebb-nagyobb munkáit, melyek 
nemcsak a szórakozás, hanem a hivatás termékei. 
Mióta férjhez ment, a trónörökösné nemes szenvedé
lyének szintoly kedvvel áldozik. Prágában Canon a 
hires művész, kit a trónörökös annyira megkedvelt, 
s kivel neje arczképét is festeté : nagy elismeréssel 
nyilatkozott a főherczegnő műveiről s ama néhány 
hét alatt mestere is volt, tanácsokat adott neki s a 
művészet néhány uj titkába beavatta. A cseh fővá
rosban kifárasztva a hosszas utazás és ünnepeltetés 
által, a festészetben keresett pihenést. Most pedig 
Hellbrunn regényes magányában ismét egy képíró, 
Pausinger látogatja meg a trónörökös pár udvarát, 
a kinek társaságában a főherczegnő ecsetet és palet
tát fog, hogy megörökösitse a kies villa háza-táját, 
a parkot s a helységet, hol mostani boldog nap
jait éh. 

A belga királyné mint magyar tolmács. 
Mária Henrietta belga királynéról a P. Lloyd érde
kes esetet közöl, melyet egy Budapesten időző ver-
viersi fiatal bankártól hallott, kivel az eset történt. 
E bankár ugyanis mintegy három hét előtt a 
belga követség utján egy ránézve fontos végzést ka
pott a budapesti királyi táblától, magyar nyelven. 
Verviersben senkit sem találtak, ki az okiratot le
fordíthatta volna franczia nyelvre. A bankár be
ment az okmánynyal Brüsszelbe is, de az osztrák
magyar nagykövetségnek azon attachéja, a ki ma
gyarul ért, épen fürdőzött, azon magyarok, kiket a 
polgármester megnevezett, föltalálhatók nem vol
tak, s a bankár már el nem tudta képzelni, hogy az 
idegen nyelvű irattal mikép fog boldogulni. A pol
gármester végre arra kérte a bankárt, hogy az ok
mányt neki néhány napra engedje át. A polgármes
ter aztán egy hódolatteljes levélben, melyben el
mondta, hogy egy hű polgár és alattvaló milyen 
zavart helyzetben van, fölterjesztette az okmányt a 
királynéhoz a főudvarmesteri hivatal utján. S mit 
mond hozzá uram, — kiáltott föl a bankár elbeszé
lése végén, — három nappal később a polgármester 
megkapta az eredeti okmányt annak szószerinti 
franczia fordításával, melyet a királyné maga dik
tált le s hozzátéve, hogy rendkívül örvend, misze
rint drága anyanyelvének ismerete által valakinek 
szívességet tehetett. 

Kossuth Lajos már elhagyta Baracconet s 
jelenleg Turinban lakik, via San Lazzaro 22. szám 
alatt. Baraccone ezennel visszaesik régi jelenték-
telenségébe, melyről csak nyolez évvel ezelőtt is 
még sok turini sem tudott semmit. Mélyen sajnálja 
is a kis telep a nagy férfiú eltávozását. Baraccone 
szeretett dicsekedni az odazarándoklók és átalában 
minden idegen előtt az ő «Generale Kossuth»-jával. 
Távozása előtt rokonszenvi tüntetést is akartak szá
mára rendezni, de ez a Kossuthoz közelállók tanácsára 
elmaradt. 

Alapítvány. Néhai Ujházy József az eperjesi 
kollégiumnak 10,000 frtot hagyott. 

Széchenyi-emléktábla az Aldunán. A magyar 
mérnökök és építészek egyletének tagjai múlt évi 
vándorgyűlésük alkalmával elhatározták, hogy a 
Kazán-szorosban gróf Széchenyi emlékére díszes 
táblát állítanak. A megindított gyűjtésekből az em
léktábla felállíttatásához szükséges összeg ma már 
együtt is van. Az egylet választmánya most öt tagú 
bizottságot alakított, mely a tervrajzot elkészítvén, 
az emlékkövet meg fogja rendeltetni. Az emlékkő 
rózsaszínű finom márványból készül, felirattal, me
lyet a bizottság később fog szövegezni. Valószínű, 
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hogy még őszszel felállítják. Az ünnepélyes lelep
lezésre a temesvári mérnök- és építész-egyletet kérik 
fel, de az ünnepélyre a magyar mérnökök és építé
szek egylete is küld több tagú küldöttséget. 

A Deák-mauzoleum betetőzését a kerepesi 
temetőben befejezték s mosta villámhárítót helyezik 
a knpola fölé; azntán haladéktalanul hozzáfognak a 
belső díszítési munkálatokhoz. 

Horváth Mihály s íremléke, melyet a jeles 
történetíró rokonai állítanak, nemsokára egészen 
elkészül. A sirkövön lesz az elhunyt életnagysága 
érczszobra is, melyet Dunaíszky László mintázott 

A marosvásárhe ly i Bem-szobor b i z o t t s á g a 
közétette számadásait a szobor-alapról és a Bem 
nővérek segélyezésére begyült összegekről. A szobor
alap bevétele volt 17,617 frt 6Vt kr: kiadása 17,591 
frt 78 kr pénztári készlet 25 frt 28 kr. A Bem 
nővérek részére begyült összesen 2701 frt 6 kr; 
elküldetett 2143 frt 97 kr. Pénztári készlet 317 frt 
9 kr. Ez utóbbi összeg még növekedni fog a iBem-
albnm> által, mely közelebb jelenik meg. 

A budavári Mátyás-templom restaurálása 
akkép halad előre, hogy őszig a hátsó hajó is tető 
alákerül. Most a hátsó oltár-hajó boltozatán dol
goznak. Az építkezés folytán szükségessé vált a 
szomszéd ház egy részének lebontása, melyet a na
pokban kezdenek meg. A belső díszítési munkálatok 
tervezetét csakis a külső építkezés teljes befejezése 
után állapítják meg, 

Szent - I s tván szobra. A hatvanas évek elején, 
mikor a budapest-belvárosi plébánia előtt a ma már 
lebontott szentháromság szobrát fölavatták, Sczi-
tovszky herczegprimás lakomát adott, s ekkor Pálffy 
Móricz gróf, az ország helytartója, azt inditványozá, 
hogy Szent-István királynak szobrot emeljen a nem
zet. A jelenvoltak lelkesedéssel fogadták ez indít
ványt s hozzá is láttak a gyűjtéshez, mely szép ered-
raénynyel járt. A begyült összeget a hamarjában 
megválasztott pénztárnoknak, Medecz József keres
kedőnek adták át kezelés végett. Idők, emberek vál
toztak azóta. Medecz meghalt, s halála után a tekin
télyes összeget a városi letét-hivatalban helyezték 
el. Most azt irják a lapok, hogy a főváros zárszám
adásaiban ez összegnek nincs semmi nyoma. Remél
hető azonban, hogy a fölszólalásra meglesz a meg -
nyugtató fölvilágositás. 

Aquincum. Torma Károly régészünk, ki most 
az aldunai római sánczokat kutatja, e hó 20—27-én 
érkezik vissza a fővárosba, hol a még hátra maradt 
aquincumi ásatásokat folytatja. Már csak kevés 
munka van hátra, s valószínű, hogy szeptember hó
ban teljesen befejezik az ásatást s októberben egé
szen kész lesz a századok óta föld alatt hevert római 
nagy mű. Torma megérkezéséig az eddig kiásott s 
az aréna közepén összehalmozott föld eltávolittatik, 
hogy a szeptemberi ásatásokat ne zavarja a föld
tömeg. 

Jókai-ünnep. Rév-Komáromban e hó 20-án 
leplezik le a Jókai Mór szülőházán elhelyezett em
léktáblát. 

Ö t v e n é v e s irói jubi leum. Székesfehérváron 
ünnepélylyel készülnek megülni BOTOM Mihálynépies 
iró jubileumát. A veterán író már ötven év óta 
működik irodalmi téren. 

Finn v e n d é g a fővárosban, .falára Almberg 
Antal, a helsingforsi finn egyetem magyar nyelv 
tanára, pár nap óta Budapesten időz, s több hétig 
marad köztünk. 

Munkácsyt haza várják az őszre, látogatóba. 
Báró Vay koronaőr hegyaljai szőllőjébe megy szü
retre s onnan visszatérve, 2—-3 hétig marad a fő
városban. 

Magyar ta lá lmány a franczia hadsereg föl
szere lésében. Parisban él jelenleg Busky József, ki 
fiatal korában kivándorolt Olaszországba, belépett 
Garibaldi szabad csapatába, s oldalán mint ezredes 
küzdött még a franczia-német habomban is, 1879-ben 
föltalált olyan pisztolyt, melylyel egy perez alatt 
45 lövést tehetni. A franczia kormány fölszólitására 
rendszerét a lovasok karabélyára alkalmazta s nem
rég egy kiküldött szakbizottság olyan nyilatkozatot 
állított ki a találmányról, hogy e téren a legjobb 
minden létezők között, s elfogadását a franczia had
sereg számára ajánlja. 

Az uj fürdő. A városligeti artézi forrás fürdő
jét nagyon látogatják, s az első hét jövedelme többet 

tett ezer forintnál. A Páva-sziget egészen megélénkült 
e fürdő által. Eddig alig kereste föl valaki, s most 
még a tavon át is csolnak-közlekedést nyitottak hozzá. 
A fürdő maga különben csak miniatűr intézet, ideig
lenesen fölállítva. A víz a legforróbbak egyike, 76 C. 
fok, s csak tetemes hidegvíz vegyítésével lehet hasz
nálni. 

A te lefon. A közlekedési miniszter valamennyi 
város hatóságát értesitette, hogy a telefon-hálózat 
csak a minisztérium engedélyével állitható fel az 
országban. A minisztériumnak értésére esett, hogy 
több város már is alkudozásban áll a telefon-vállal
kozóval, figyelmezteti tehát őket, hogy ne álljanak 
szóba senkivel, míg a kormány részéről engedélyt 
nem mutat fel. 

Uj posta-utánvéte l i lapok jönnek forgalomba, 
magyar, franczia és német szöveggel, melyek 6 krért 
minden postahivatalnál kaphatók és az osztrák terü
letre és külföldre szóló utánvétellel terhelt posta
küldeményekhez használandók. 

Vakok g y ű l é s e a fővárosban. Pár nap előtt 
számos oly világtalan gyűlt össze, kik nevelésüket a 
budapesti orsz. vakok intézetében nyerték. Az érte
kezlet czélja az volt, nem kellene-e a vakok országos 
intézetéből kikerült növendékek számára önsegélyző 
és önképző egyletet alakítani. Az értekezlet egyhan
gúlag kijelentette, hogy az egylet megalakítását me
legen óhajtja és bizottságot választott az alapszabály
tervezet kidolgozására. 

A m a g y a r porczellán-ipar. A berlini fóudvar-
mesteri hivatal Fischer J. raajolikngyárosnál a né
met trónörökös számára egy nagy service gyümölcsös 
tányért és tartozékait, valamint 100 darab sörös ku
pát és több ókori stylben készült gyertyatartót ren
delt meg. 

A n é m e t postán bejegyzett lap van 7631, 
ezek közül 5180 német nyelvű s 4398 magában Né
metországban jelen meg. Francziaországból 9 t i , 
Angliából 706, Dániából 153, Lengyelországból 07, 
Oroszországból 55 lap van e sorozntban. A ritkasá
gok közé tartozik 0 lap vend nyelven, melyet a né
met nyelv gyorsan kiszorít, \ litván, :! bolgár, - ör
mény, persa és török és I tót nyelven. Latin nyelvű 
lap is csak egy van bejegyezve, az Analocta juris 
pontificii, melyet Parisban nyomatnak. 

HALÁLOZÁSOK. 
Kihunytak a közelebbi napok alatt: Idősb 

HANNIBAI. JÓZSEF, a sopronmegyoi főjegyző édes 
atyja, a megye egyik szerepvivője, volt alispán, majd 
törvényszéki elnök, 71 éves korában Sopronban. — 
TAR IMRE, a szabadságharezban honvéd őrnagy, a 
biharmegyoi honvédegylet elnöke, N.-Várad város 
törvényhatósági tagja, 04 éves korában Nagy-Vára
don. — STOKLASZ FERKNCZ, ama kevés veteránok 
egyike, kik még az ISIH-iki lipcsei csatában részt 
vettek, 90 éves korában Kassán. — Sri HZENHAUM 
JÓ/SKF, m. kir. segédgeolog, a földtani intézet egyik 
tevékeny szakférfia, 36 éves korában, Budapesten. — 
H\Ni>n wu'.IőzsKr.aduimlolilvári foronezrendi u e n e t -
házguárdiiinja. BöstivttLoii JóssKF, biharmegyei 
földbirtokos. 68 éves korában, Biharon, — 
FIRENCZ műépítész, az aradi szép városház építője, 
ki pisztolylyal vetett véget életének Aradon, hol a 
város egyik becsült polgára volt. — HBDERVÁRY 
IMIIK, orvosnövendék, ki Kolozsváron méreggel vé
gezte ki magát. — EIIIF.L MÖRICZ, Nagy-Szeben város 
levéltárnoka. — MIHBLTIANC MIKLÓS, g. kel. esperes 
és a brádi román gimnázium igazgatója, 45 éves 
korában, Brádon. — CZÉKI:S KÁLMÁN, 41 éves korá
ban, Tapolcsán. — TAKÁCS JlKoe, i vas- és zala
megyei első takarékpénztár szombathelyi intézetének 
könywíyője, 36 éves korában. Szombathelyt. — 
BUCZT ÖDÖN, papirlemezgyáros Kolozsvárit 26 éves 
korában. — SZACSVAI ANDRÁS, kolozsvári törvény
széki joggyakornok, Futásfalván. — BÓJA GYULA, 
pancsovai állami főreáliskola) rendes tanár, Bója Ger
gely, budapesti nyűg. tanfelügyelő fia, 42 éves korá
ban, Pancsován. — HOFFMANN ÖDÖN, m. k. állam-
vasuti tisztviselő, a tisztviselők orsz. egyesületének 
konyvtárnoka, 37 éves korában. — Szabó Endrét, az 
iÜstökös* szerkesztőjét az a mély csapás érte, hogy 
harmadfél hónapos kis fia meghalt. Gyulán. 

Ozv. REGÉNYT FERENCZNÉ, szül. Száríts Margit, 
70 éves korában, Szabadkán. — GÖMBÖS BOLDI-
ZSÁRNB, szül. Yidos Emma, 63 éves korában, Szent-
Gotthárdon. — KOVÁCST ILKA k. a , a nemzeti 
színház énekkarának tagja, a mürznschlagi fürdő
ben. — Ozv. PROHÁSZKÁNÉ, magányzónő, Budapesten. 
— SmoNYi ILONA, Simonyi Iván országgyűlési kép
viselő 13 éves leánya, Pozsonyban. — SZOMP BÉLÁNÉ, 
szül. Sárkány Emilia 25 éves korában, Dobsinán. — 
SZENDREI LÁSZLÓKÉ, szül. Lupesz Jozefa, 51 éves 
korában, N.-Váradon. — Ozv. KOLERICS JÓZSEFSÉ, 
s z ü l Ritz Emilia. 72 éves korában, Aradon ; ugyan
ott özv. LÁSZLÓ JÖZSEFXÉ, szül. Kluge Terézia, 65 

éves korában. — PCTNIK ISTVÁNNÉ, szül. Panajoth 
Hermina, Lúgoson. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
Boldog; órák. Nemes hangon s csinos verselessel 

van úva az egész ; de költőiség csak az utolsó strófában 
van. Azért az egyért pedig az egészet nem közölhetjük. 

3. Elek. Ha három évi verselgetése terményei 
közül ezek a legjobbak s nem igen szólhatunk biztató-
lag felölök. A verselésben való gyakorlottság meglátszik 
ugyan rajtok, de ez minden, a mi jót felölök mondha
tunk. Kszme, érzés, tartalom alig van bennök; csupa 
közhely, minden lendület, minden teremtő erő nélkül, 

Haladjunk. Ha igy halad, soha sem ér föl a 
panasszusra. 

N e m közölhetők. Honfi-aggodalom. — Ha én 
szellő volnék: Koszorút csinálok. Tisza partján. Feledj. 

SAKKJÁTÉK. 
1132-dik számú feladvány Noack L.-töl. 

g h 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A z 1 1 2 7 . s z . f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
PDÜOMÍ It. M.-iöl. 

Megfejté*. 
Vilsr... NUt. 

I . B f l — f6 Hg7—f5:(a) 
2. He3— c4 t. sz. 
3. Hb5-c7—<Hmatt. 

1. . . . — 

t m,-,—.14+ 
3. Fv. Hv. B. matt. 

I 11.15—e3:— c3 
\ v. He7—g8 

K. t. sz. 

He lyesen fej tet ték m e g : Veszprémben Fülöp 
Józaet Sárospatakon Gérecz Károly. Debreczenben 
Zagyva Imre és Beregi Adolf. Nagy • Dobronyban 
Németh Péter. Budapesten K. J. és F. II. Karrzagon 
Bányai Lajos. A pesti sakk-kor. 

HETI NAPTÁR. A.tw. hó. 
Nap Katholikut él protsstsns G8r6g-0ron lirullU 

14 V INB.-mi . elk.B 9 Üzseb. ! I» 9 István rt-19 B.t.l.e. 
IMI II.-B.-Ami. I . N.-K.-Asszonv 3 báot, Dalmát 20 
MK Rákos Hók. Izsák t Kphesi 7 fin 21 KisXyl. 
ITSI.iberát liertr., Verona 5 Kusignius 22 
i s r lllona |Agapét « 1 r v/inult. 13 
1" P bajos pk. Szeb. Szebolil 7 Domácz ! t 
• 1 S Mv. ni. kir. Istv. m k. Bern. 8 Emilián B S. E.<». 

Beid váltoiásai. 0 Újhold 94-én 10 éra 1 perczk. este. 

T a r t a l o m . 
Szöveg: Fiume Budapesten. — Dalolj édes. (Költemény.) 

Snomaleinen Sámnel után. Finnből. Viknr Bélától. — Marto-
nyosiné csókja. Rajz a népéletből. Irta Palotás Fansztin. — A 
hazai ruténekről. Csopey Lászlótól. — A faló rossza. — 
Nyoma veszett! Angol regény. — A nézésről munkálkodás köz
ben. — Merénylet az Egyesült-Államok elnöke ellen. — Egy
veleg. — Fiume. — A philosophns. Gyulai Páltól. — Bu-
Amema. — Irodalom és művészet. — Közintézetek és egyletek. 
— Mi ojság? — Halálozások. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Sakkjáték. — Heti naptár. 

l é p e k : Gróf Szapary Géza. — Ciotta János. — A rutén 
népéletből: 1. Szepesmegyei juhász és két drótos a magurai 
járásból. 2. Sárosmegyei leány és zempléni fiatal házaspár. 
3. Máramarosmegyei huczolok. i. Galicziai hnczolok- 5. Nász
menet a karavájjal Galiczia tarnopoli járásában. — A fala 
rossza. Baditz Ottó festménye. — Merénylet az Egyesült-
Államok elnöke ellen. — A Fiamara torkolata. — Fiume. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós . 
(L. Egyetem-tér 6. sz.) 

N E H É Z K Ó R T 

(epilepsie) gyógyít, levél utján dr. KEuLISCH spe-
czialista Drezdában i Szászország). — A nagy sikerek 
(8000) miatt nagy aranyérem a párisi tudományos 
társaságtól. 

33. sz** 1881. xxvin. ÉVFOLYAM. 

Különös figyelem* méltó 1 

VASÁRNAPI U.ISÁ-. 529 

mely rendkivüli 
gyógyereje, el
oszlató, érlelő s 
fájdalmat csil
lapító hatása ál 
tal leggyorsabb 
legbiztosb s egy 

^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ szersmiud gyö 
keres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. Égy 
csomag ára 5 0 kr. nagyobb csomagé 1 frt, használati 

utasítással együtt postán küldve 2 0 krral több. 

Központi kiUdeménvező raktár P e s t e n : 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F 

l 

g y ó g y s z e r é s z n r n á l 
k l r á l y - n t o z a 1 2 . s z . 

Bécsben : Pleban F. X. gjögjuzttrtáxkbnu, István-tér 1. ss . Dr, 
Otrtkr F. grógjnzertáribtui. Freiaug 7. ss- Prágában: Fiirst Jósse! 
gTÓgy-z- Poric 1071. II. — Jassyban ; Eagel J. gyógvu. 

Továbbá kapható Budapesten; Pillith F. odv. gy6g7sxartáráb*n 
•agy i3) korona-utcia. — Pataky K. gyógyszerésznél bárom koruns-utc/n 
J6. Bzám. — Ifjabb Wagner J. városháztéren- — Bohsmkoffer ozv. • 
^nagy Kristöfhos" eztmzett gyógyszertáriban, Kristóf-tér sarkán és Dr 
Wagner D. gyógy szertárában viczi boulevard 69- — Egretty S. gyógyszert, 
nádor-uteza i. — Sstupa Gy., gyógy, s Kálvin-téren. — Urbann J. király 
ateza 96. sz. — Telketsy J. udvari gyógyszertárában a várban. — Wlatchek 
E. gyógyszertárában a Krisztinavárosban. — Frum */.. gyógyszerésznél 
Víziváros íö-uteza. — Schwartmayer K. gyógysz. vizivároa ÍÖ-utcza. — KtM-
dor/er G. gyógyszertárában Tabánban (Ilacz város) fo-utezs — ALso-Len.l-
ián: Kiss B -nál. — Aradon : Bozsnysi II. és Ssbáfler. A gyógysz. urnái. 
—iBerettyo-Újfalun : Sárréthy L. — B Ctabán Varságb ii. Büd-Saent-
Jf kaliton : Lukács F. — Debrecenben : Dr. Rolhachnek V. K. Tamássy K. 
Gdltl N. és örvény! O. — D-Földvnron ; Nádhera P. — Egerben : Kóllm r 
I,tírincz és Uuzáth Lajos gyógyszerésznél- — Eperjeum : lsépy Gy. — 
g-tekujvarott : Conlegner J. — QyöngyötÖn: Merslts N. — Győrött: 
MiHef K. — Hu*tton: Keresztes S. — Já*»btrényben : Teschlsr E. él 
Herkl 3. — Kaponártt: Kecskésy T. és Babochay K. Kattan : Koregtko 
A,, Wandrsschek K., Megay O. és Hegedős L. — Karctagon ; Báthory Ii. 
— Kírswrktm ; 'ifuersich C. A — Komaromban : Grótschel Z l , Schuii-It-
kaoar A. és Kirrhner M. — Kvn-Madáraton: Jung K. — LoMoncton 
Klrehner T> és t'líchta L. — Léván : Boleman Ede. — Makón : Nagy A. 
Métó-Bereni-ben : Bárányi M. — MetÖ-Káuony : Bátz Gy. — M.-Turon : 
Borbás J. — Mitkolczon : dr. Csáthi. Szabó, Maysr B., UJházy K. én te 
Szabó Oy. gyógysz. — N-Sxigeten : Héaer L. — Mitrovictan ; Krstduo-
titz A. flaináj. — Sagy-Kanusán : Prager Béla é- Belus J .— Kagy.&rtroly 
hnn : Fiileky P. és Koncsánszky L — S.-Körötön Medvaozky Gy. — Nagy 
Btombaíon: Pántotsek K. — N-Váradon I Huzella M. Uolnár J. és Nyny 
Oy- K7^>K7- — Syiregyhásán ; Korányi J. gyss., Szopkó Alfr., és Ledurer 
I . gyógyszerész, és Kovács S. — Pakson: MalatinBzky S. — Ptcteti : 
Bipóez J. — Pottonyban : Pisztóry. B. — Putnokon : Fekete N. — Rima-
mombaton ; Hamaliar K. — Rostnyón : dr. Póseh J. gysz. s Hirnob t, N. 
B.-A-Ujhelyen : Pintér F. és Medveczky J. — Sümegen : Staroborszky L. 
— Soaikmáron : Bossln J-, dr. Lengyel M. és Böszörményi J. gyógysz. — 
Btegedtn : Kovács A. — 8t.-Fehérvárott : Brann J. és Diaballa Gy. — 
MaekthhiÁon : Szabó J. — Stombaikelyen : Simon Gy. — Tarpán : Mouó 
J. — Ttmtsvárott : Tárczay I. és Jahner C M. gyógysz. — T-Újlakon : 
Boykó G — Trctun : Ágoston Gy. — Tokajban : Beiner D — Ongvárott: 
Lám Sándor, Fraeukel M gyógysz., Krausz A.. Bpeck J. és PetUárszVy A. 
— l'acson : az irgalm. gyógyszertirában. — Vmvtprémbtn : Ferencry K. — 
Villanyon: Fekete E — Zircten : Tejtel J. — Erdély ortsag. De éten : 
B/.ih P.— Bratfn: Schostsr K. L., Gysrtyánffy es Versár. — KMossvártt: 
Tal.ntini A. és Bíró 3. — M.-V.,tarhelytt : Bucher M. — Segesvárit: 
tértibb MUselbacher 3. B. — Bsatsvárot ; Grsiflns J. ~ Sryi-Stent-
Byrguun : lUU-g B. és ötvös P. Töviten; SUfkovíc J. - Zílnhon: \Veí»« H. 
ben kilüno hatású, nem t\t^i ajunlluté ^vé^yUpau kmitóje 

FOUTI ÚSZLé. U l . ; Uitapctt, I. k., IM»M-IOCIÍ» 1 

Vadászat kedvelőinek. 
Jó minőségű beiiu kctc*övű I.efHII-
rhei ix*f4*Ky v e r valódi Ruban-cío-

« . 2S, :;() Irf. D«OMMlHiB»»l tt, 40, 60, 
írt. Kétcsóvü Irf turnwIer-IVK^vpr v i 

lodi RubanesAvel 85,40, tó, 50 frl Damaszt 
ctivel 55, 60, 70, 75 írt C«ö>f-fegy vet frl Ii 50, 
7 50, KICÍSVÜ kapszlúíegyver I ! 50. Ili. IS, 
20 frt. Egycsövű Lefaucheux kei tt fegyver 
fiúk izamira 35 frt. Weriidl vonlt»<>víi mmctl'j 

golyói fegyver nagy vadakri ftf 1,-1 
Jó (Lefaucheuxl ( ü l ••-••> •U. 

li-os I t S . 1011 db. | • ^ B i Lanca«tcr barna 1.50 
i I HC 

^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ 1*0 . 
Id 1.00 1 KO . 

*a«y vadaltra Lefaucheiix, v f.an 
tá*0k ZIKJdrbíO k r . p i i 

» r<-,. I « l i » . nem (linr.,ni  
llel kisebb madarakra 12, 14. 17, 10, VH frt t ' l«» l i i ' r l - | t i s /n»-

I j o k 7 50, 10, 14 Irt t I O I M T I - I O I M - I I X k I"" drtl | 
t i sti.jotttet fn i.(0,I.fO, vaeeaeltiUtlitkiugt 
ogyobb, moz&irral 9 frt. Vontcsövű hatl i c l o h i - r i ' k 
H drb tólténynyel 4.85, 8, Sírt, vévrzell". 7 ti Irt,fin 
10, 14, 20 írt, kezepen gyul . a i t t t o l Kiill-il<»i;ic '. i 
evolver 10, 12, 14 írt. B r » <»l» «-r- lol l i - i i> <-k IU0 dib Irl I 4n I .* ) . 

2 30. Lancaater-revcUer Ibbények 100a L IV, 2 70, 3 írtig 
* » K d a s z n t e g y f b k«H*i l€n1 . Lcfancheua c« l^mcatler loliakeMlil-k 
120,2.40, toltény-hectavaiógép 3 75, 5 IIL l íyuiv.t b:i]lewtö H 
'85 , 4 fn. Tolténytartc övek 2, 3 50, 5 írt. tölténytáska kcniénv 
»>W1 24, 32, 38 drb töltényre 8 75, 10, 12 frt l n < U u - : « « k H viz 
tattal kelméből, chagrin-, borja-, bagariabörbői, áraikhoz aránylag meg 
Meló kiállitáiban 3 50, 4 50, 6, 8, 12 frt, nagyobb nyúlziákkal frt 7 &>, 
t , 14.50, kötött, vállra függeszthető vad-zsákok 3 75, 4 H Kutyás 
nnwrak M kr.. 1—2 frt, kutyaostorok frt 1. í , 3 50 Ujvátosi ac • 
Mlor 4, S, 10 frt, kutyaidomíió nyakravaló frt 1.20, 1 50 Vadas-• 
•i jeladó sípok 60 kr., fit 1, 1 50, 2, 5. 10 írtig. Vadisztör 8. 10. 15 Irt 
így vérzsákok 4.50, 8, 10 fi-t. Kemény fegyverszekrények 8—12 frt 
hadász-székek, bot gyanánt használhatok frl 4 W, ••, 10. Löportáu. 
íonsági fedéllel >/,—3 kilónak 2.80, 7 frt. Vadász san.zschnik, vízhatlan 
íeíme és.bórbö; írt 4 50, 7.50, g n m m l •ssMsóppii) . 

10—21 írtig, Tadiszkulacsok In i 
A bornemek ptihánurtására R r a m l l n r r bör|>4 |>r I, z, 3 írt. 

* s > 4 r M l o f p U * k . Fürj. fogoly, kacsa, császánua.lir, róka. nyúl, óz. 
uazvas és egyéb vadat híven utánzó csalogató sípok 60, 80 kr , 
A íréi rókafogo frt 2.60. Berendezett pinczetok 3, 5, 7 üveggel frt 8.50, 

18.50. 14.Í5 Vadász tapló-sapka 1—2 frt 
1 I I rtop;árl i (t« uvegg-mbdo'ó g p czéllovésret tanulásához 11 frt, 

100 drb pebelyiyel töltött úseggomb 4 frt. 
Jó erős, pontosan járó vadász Ntckd rernontoir s s t - b . 
térts 2-ős porfodellel, kulcs nélkül felhuzbato, tomlas 
nak nincs kitéve, mert mu-atója kinyitás nélkül igazit
ható, 10 ízt. Ha meg nem felelne, 8 nap után is 

visszatérítem a pénzt 
í j ! Meglepi szép kést t é s s i J A t f k e f c Lefauch-n. 
vagy Lancaster-fegyverböl ltüovők, mozsár r s U s é f n k 
c. 16 c. 12, dorranás.al tuczatja ín 2 40, 2 "), « > i u r > 

r ^ í l l n c e k k n l tuczatja frt 2.40, 2 t*. 
eu puskát jóhirű puskaművesem belövi és 10 rnmta 
lek, mindamellett akármi oknál na meg nem feselne 
n, vagy annak értékét kívánatra megtéritexa; de m.'g 
a tóíeni vett fegyverekkel meg voltak e:égedve, mert a 

- - kicserélést nem rgen vették igénybe. 
•swHzinj z e k s s a k . Kevés erővel keaelhetó dohinyvágik nagy fogai 
"yókerékkel, két késsel 18 írt Hoobltm kési Cigaretta-papir 1000 r-
amsm nagyságban frt 3.50. ahoz tolrvgép 30 kr. Bagót nem képelő, srá-

razon szívó kurta vadász ía;ipa frt 1, 1.30. 
M C * IVöbamegrendelésekricl a vsidáv káoíélési naptárát és 

•iéoes íirjegyítket meliclce! 

l 

^mm^^msmmi^t^mmmsftms^ssssmmszsss^'sssstmssmstwmswssmssmstmm 
C». k. kitoirdl . smnb u j u n u a u j a v í t o t t 

R U G A N Y O S ;- 1 . I t V I i O T O K . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A lt-i4iijtt i v a Kilómul S9 
lecfivn-/. ubb iiiim lag) 
itlviisn.'il in haar.nalliiitú. am-lkiil. 
Babán a legkevéebbé i« akailályoir 
éjjen dt is a testen mára 
riynmást eszközöl a szenvedő rea* 
Irak: ogyaurfi 6—7 frt; kstl 

raktár annnl 
Inokból, szőve, KTtmmiból, val 
VaBbBr és Rnmmi íuspen^. 
dést meKKatoljik. — MélifeeikeamV 
szám-erszények, óvkésziiit-lok, | n 
^rn-ozikkek. — Sérvkötokní-l m.-, 
filőli va^y kettős legyen•<•. 

MesTrendalésekr-t n!Ati\.'l m 

Pollitzer flór 

rtol.épugT 

-uiuuuibol 

I VI 1,1-1 

tonna 
>s ép usry nappal a 

a szenvedő lnvaU-
u. lm 

i-a kellemes 

0 a l'MJo 
i k.lu'inap 

I t l l . l i S l ^ 

838 

S. l l t tHSt . 

Folyékony (ílyccrin-Crímc 
több év óta hsrtsUroa szemek bizonvu t 
•seplO, napsütés, folt, bArbsJ t's kelésok 
tlli-n. Bl t'py igen sikerült egyesitéM a 
legártatlanabb szereknek, melyek a bőrt 

kk simábba és litiomaiibá teszik, 
hanem annak fiatuloa frisseséget fönn
tartják. A folyékony glyrerin-cröme eltér 
U eddig közönségesen baBznált g lyi i i in 
illatszei. kiöl. uitlyek n i;lyi-i'rinen kivül 
semmim niü liatalyos résiekct nem tar
talmaznak. Egy üveg ara 1 frt 2 0 kr. 

Legfinomabb gVyccrin -mappán 
glyceriti és illatos növényekből, kitűnően tisztit éa élénkíti 
a bőrt, és e»;y finom pipcreaMppan nalndao kiv&nt előnyei

vel bír. Á r a 3& kr. 
Párisi hölgy-por (legfiaomabb poudre de riz) 

a bőrnek a leggyengédebb fehér szint adja, és ártatlansága 
n e lelt mégiR a bőrt simán és szárazon tartja. Hölgyeknél, 
Ujjy férfiaknál is borotválás után, nagy kedveltségnek 

örvend. Egy dobos ara 5 0 kr., to l la l 1 frt. 
k, i'i'lllliik'/i liAI* i»amlulaszappanés Bpermaeetböl késsitve. 
I\( /.ÍIIÜMI [MM a legfcrtatUiukbb arcz- és kéi-börtisztitó 

szer. Egy dobos ára 6 0 kr. 
Amerikai kautsuk-tyukszemgyürük és essentia. 

A t-iv <14> itrisf€-*o.r. 14 
Mratlár: Tüllilk MltOf c)ní)sifimiifl Bmlapf.Ul, klrili-Mttu 11 H 

in latos fürdők, pályaudva 
TOk , iskola-épületek , l e l e p i k , 
kiM-lili falusi községek Btb. i ii. 
számára. 

Toronyórák óraütéssel, nitt-
<1< nalkatrészBzel. II. in.: ' imázsás 
lukreag, bantnitláb kalapéoa, ara 
tató láp [8 lábnyi átmérővel i, 
mutatók, zsinórok, s emelő csi
gákkal. BcilArdan dolgozva, Bia-

bad horgony járással ellátva, csomagolással együtt 
helyben l^S frtért kaphatók 

hlllllilli . / . órásnál, fítitzttrczebávíjdn. 

Szilárd kivitelök. vssmiut vilsutékos steikezetok iolytán ex órák Arás 
U I k i i l U l N - á l l i l l > s t / i k . 

NegredoraOtrSiHal és nagyonti t<»ronynrik Is, valamiot mindtunsmtt (alt 
4. zsebórák atiláia jólálláa nselktt mnU.u kspLatsjk. U6 

,-r-1—•—I—I—i-t-l-l-l-l-t-l-f-TT 1 I I t - r - l - l - l - l 

AZ EREDETI 
SINGER 
VARRÓGÉPEK 

^ L E G J O B B A K A VILÁGON. 
f/tő rtn^a 1 5 0 érc'nmf"''"'"toiY 

P A R I S 

111 HEIDLIHCER G. BUDAPEST váczi utcza | j | 
? b ^ - = = S H g h+1 I I I I l-l I 1-1-8 

A lea-naakacsabk kétkedőnek is meg Vell 
bizonyos éter czélszerüségérŐl és jóságáról győződni 
ha figrs-l- mbe veszi a naponkinti bizonyságokat éa 
a nagy bizalmat, mint ezt évek hosszú során át 
kivívta a kir. Szab. köszvéayráezon Török József 
ur gyógytárából 'Budapest, király utcza 12 ) kitűnő 
gyógyliá'átsával Egv csomag a legtöbb esetben elég 
a keresett gyó/yulast eredményezni. 

;:, w. z. 

.roltuno olcsó el 
50 százalékkal slcsoíbai mint a gyári ár. 

A folyton (arlú muszkaorsziigi belzavar^úsuk miatt. 
.n iiiowf osak 

'Jmi vég */« szél. síin. oxford riiliAnnk rőt'e e»ak —.13 
600 t 1 vg. t * rf. t. ezérna eerü . « « —.13 
;tui s */« s«. fr. jaconeHti ünnep. • • • —.13 
ISO • légiin indig. ereton • • • — 15 
136 « • sziu. ereton • • « —.15 
a,MI t • uitizauibii|ii in. ny. . • t —.13 
11(1 s s billegi- • « —.16 
BQ • s frauezia tnozauibiquet • —.50 —.80 

Kulim"- IÍL'Ielunt kérek a kamuusz és \ásznakra 
, rfs kék k. n'iiiiem. kauiivása 4.— S.30 

iti'.t s • • ssines k. reiobmth. • IM 1.63 
195 s S8 • sternbergi gyolcs 5.95 B.SB 
830 « • • l iebaui gyolen . 7.50 * .45 
l.Mi s . s legn. stiléz. vásson 9.90 5.95 
805 • 30 t házi vásson amerikai bőr, 

vagy manchesteri gyolcs .. 11.50 6.16 
500 s :i() röf legnhz. doubl chlffoo 9.90 5.35 
190 t t • val. rumb. kanaváaz 11.50 'i.40 
r.9 . ••« aaél. 5trfs legf . irlamli vásaon ir>.— 13.90 
65 s "« « . s . achönbergi « 3 5 . - 1490 
SO s V. « 19 . . hollandi vászon 1 7 . - 7.75 

Tohh ezer battisst, ereton és szatén brogkeniio' csak I kr 
Tiibb ezer db fin. franez. fehér huttiazt zsubk. csak 1 kr 
Több ezer röf fehér IIIONÓ i-BÍpke nile ..csak 1 kr. 

Kiiphn.li. Sch i l l er L.-nél, 
aa szép menyaszonyhozs S s . - F e k e r v á r o t t . 

Vidéki rendelinények ar.uiiiiul teljenittiitnek. — Meg
rendeléseknél két forintig kérem az összeget posta i 

u ta lványnyal beküldeni . 

BjBF** C M I I I H I K O I I I N I n g y e n . ~ « M 

Kiváló tisztelettel SCHILLER L., 
sa szép menyasszonyhoz* Sa.-Feliérvágott. 

lamsifaUniSTayms,̂ ^ 
g? A LEGJOBB %^\ 
S I X M N R K A pAPfi\, 

LE HOUBLON 
F R A N C Z I A 3 Y Á R T M A N Y . 

ÓVÁS UTÁNZÁSOK 
ELLEN! 

r » « -\ 
ff E szivarkapapir esak akkor valódi, ha A 

Jj9 minden lap L E H O U B L O N Ö)L 
P 7 bélyegzőt magán hordja és minden karton ^9 
"VÖ az alant látható védjegygyei és aláírással CTI* 

y van ellátva. T/ 

CA WLEY rt HENRY, « H ' M tyir.k.l, PARIS. 

g^glB^iMgiWÍPig^i^^iMilM^iiM 

A . H . B O L Ü T - f é l e 
Növény i 

vértisztitó labdacsok. 
A vér tisztátlanságának első jelei, a rossz 

nedvek gyOlemlései lanyha emésztésnél, minden 
embernél különböző. 

A leggyakrabban előforduló jelek a követke
zők: Véitóduláe a fej felé, fülzúgás — nehézség, sziv-
nyilamlás, szédülés stb., ami többnyire vérbőségből 
származik és kóros állapotot idéznek elő, s némely
kor gyors halállal (szélhűdés; is végződnek, ha ez 
szerű vértisztitó szerek nem alkalmaztatnak — tó vábbá 
rendellenes pirossága az areznak, tisztátalan arczh 
bőrviszketegség, apró bibircsek és pattanások, sava
nyu gyakran epe felböfienés, gyomorégés, rossz 
emésztés, étvágyhiány, székszorulás, gyakori álmát- « 
lanság, koronkénti fejfájás (migrain), melyek ha elha
nyagol tatnak,gyak ran veszélyes betegségekké válnak. 

Ezen bajokon rövid idő alatt gyökeresen segí
tenek ezen labdacsok, melyek könnyen bevehetők s a 
rendes foglalkozást meg nem zavarják; minden doboz
hoz kimerítő magyar s német utasítás mellékeltetik. 
Egy dobos aura (75 db tarta lommal) 1 í r t 5 0 kr. 

Mattv»rorszá«i Idrsitir: tadapest, Török Jassef r j i f l t l ' r 
tara, Klrily-atcaa 12 Pataki Károly, Nsgvkoroas-utcx*: HZ_ 
Fabérvar: Diaballa GvSrgv. Szag<4: Harci János, Temesvár : Tsr-
ezay István, Kgw : Kollner LöríjKr. Pozsony: Pisztory Bódog. 72 I 
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EREDETI 

RANSOMES, HEAD & JEFFERIESl 

GROSSMANN J. 
Váczi kőrút 76-ik szám alatt BUDAPEST az osztr. államvaspálya közelében. 

Eredeti Hofherr Eredeti Mayer 
Tessék a gyári jelvényt kívánni. 

Eredeti M e r i e s 

A. F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-
utcza 4-ikszám) megjelent és minden könyvárusnál kaphatói 

Iiar3n©^mrar3nL^r7Jnirarncsn!ii 

UTAZÁS 
A FÖLD KÖRÜL 

NYOLCZVAN NAP ALATT. 

V E R N E G Y U L A 
UTÁN FRANCZIABÓL. 

KEPÉKKEL. 

A r a f ű z - v e S f r t . 

fetejuiiuBiiTi^^ 

Alap í t ta to t t 1826 . A ..kék csillaghoz". 

HARIS ZEILLIN8ER és Tsa, 
Budapest , váczi utcza 9. szám. 

Ajánlják gazdagon felszerelt raktárukat határozott olcsóra szabott árak 
mellett a legjobb minőségű rumburgi, irlandi, hollandi, creas, len, fonál, sziléziai 
ugyszinte 5••'* "<'* 8.'* V* 10/« és is/-t széles lepedővásznak, asztalteritékek 6, 12, 18 és 
24 személyre, törülközők, kávéabroszok, csemege, táleza és credenzkendők, minden
féle törlőkendők, szines kanavász, nankin, matracz-csinvat, fehér és színes harchent, 
zsebkendők, chiffon, perkál, függöny, szines asztal és ágytakarók, flanelltakarók. 
szines ingkelinék, hímzett és hnrkolt betétek és szélek, fürdököpenyegek, lepedők, 
gallér, kézelők, harisnyák, mindenféle bélléskelmék, és egyéb házi szükségletekre 
szolgáló vászon és fehérnemüekben. 

Továbbá újonnan berendezett k é s z f e h é r n e m ű r a k t á r u k a t 
h ö l g y e k , u r a k és m i n d e n k o r b e l i g y e r m e k e k s z á m á r a . 

Menyasszonyi kelengyék Ízléses és gondos elkészítését legújabb 
minták szerint eszközlik, árjegyzéket kívánatra bérmentesen küldenek, levél
beli megrendeléseket pontosan teljesítenek. 124 

A budapesti kereskedelmi Akadémia 
folyó évi szeptember hó 1-sején huszonötödik évfo lyamát nyitja meg. 
Midőn ezt a szülők és gyámok figyelmébe ajánljuk, megjegyezzük, hogy 
az intézet czélja: a kereskedői pá lyára lépő fiatal embereket az álta
lános műve l t ség a lapján a kereskedői hivatásra, még pedig ennek 
felsőbb ágaira is, minden t e k i n t e t b e n a laposan előkészíteni , őket 
nemcsak ér te lmi és szaktudományi , hanem erkölcs i és nemzet i i rány
ban is neve ln i , és még m i e l ő t t a kereskedésbe l épnének, az i skolátó l 
te lhető leg , gyakorlat i t ek in te tben is k iképezni . 

Az intézet igazgatását, szervezetét, tantervét, a felvételi feltételeket 
tárgyazó értes í tőt az igazgatóság kívánatra bérmentesen megküld i . 

Ugyancsak az igazgatóság készséggel ad felvilágosítást az intézetben 
fennálló és a fővárosi kereskedő tes tü le tek , v a l a m i n t az intézet vezér
bizottsága által alkotott a lap í tvány i tandí jmentes h e l y e k e t és a t a n d í j 
mentesség e lnyerését illetőleg. 

Azon ifjak, kik az intézeten érettségi vizsgálatot tesznek, fel vannak 
jogositva, hogy hadkötelezettségüket mint egy évi önkéntesek t e l 
jes í tsék. 

Budapesten , váczi körút 23. sz. 1881. augusztus 1. 117 

A kereskedelmi Akadémia igazgatósága. 

A Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet kiadd-
iában Budapesten ( IV. egye-
tem-utcza 4. sz.) Megjelent és 
minden könyvárusnál kapható.-

REGÉNY. 
Irta 

J Ó K A I K Ó R . 
Negyedik kiadás. 

Három kötet. Fűzve 5frt 
Vász ónba kötve 6 frt40kr. 

KÁRPÁTHY ZOLTÁN. 
REGÉNY. 

Irta 
J Ó K A I M Ó R . 

Negyedik kiadás. 
Három kötet. Fűzve 5 frt. 
Vászonbakötve 6 frttO kr. 

A régi jó ttHatirif. 
REGÉNY. 

Irta 
J Ó K A - I M O R . 

Negyedik kiadás. 
Három kötet fűzve 5 frt. 
Vászonbakötve 6 frt 40 kr. 

Ift • • • • • • • • • • ! • V i l i Durranás nélküli F l o b e r l E 
. » • Ill.il l a l l . l > I I I . , , „ „ ! < „ ,.a!<s|-, iiia<lAr-.p 
patkány- stb. lövészethez 11.85—24 írtig. 100 töltény 6 mra.f 

—.«8, 9 mm. 1.50 golyóval. 100 töltény 6 mm. 1.40, 9 mm. í.30[ 
törettel. Nickel légczélpisztoly tokban 8.—. Kuglizó bábu kemény 
fából 2.50. I . i g l l l i m s a n c t u m g o l y ó 1.50—4 frtig nagyság 
szerint. Croquet-játékll.—, 18.—, 25.— Karika-játék tuczatja 1.80 
Aceordeon tremolo concert-hnriiionika trombita-
díszszel".—. Horoghalaszut összes kellékel Halászéból 
mint sétabot 1—-6 írtig. Nagyok, zsinór felgombolyitható készülékkel 
7—15 írtig. Kész fölszerelt horgok —.10, —.20, 2 Írtig. 12 drb húrral 

készített horog —.90. 12 drb selyem zsinórral—.90. 12 drb mesterséges Mgy 
gyei —.80. 100 drb angol horog —.40. —.60, — 70. 

T o r n a - e s z k ö z ö k . Mászókötél 5.80, 8.80 Kötélhagcso 
8.25. Trapéz 8.80. Trapéz karikákkal 8.80. Gyermekhinta. 
Dr. Schreber-féle t e l j e s t o r n a k é s z ü l é k oskolával 
14.50. Tornagolyó kilo —.30. Színes paplrlnmpio-
n o k kerti ünnepélyek kivilágításához 20,30, 40 kr. Kicsiny 

nek mint nagynak örömet szerez a I l a r i i i o i i i u i l l - v e r k l i 5 és 7 zene
darabbal 12.—, 16.—. 

I n d i a i h i n t a - a g y a k szabadban és szobában használhatók 
gyermekeknek 2.70, felnőtteknek 4.50, 6.50, —.9. Elegáns 
szinesek 17.—. Egész nagyok vasléczekkel 14.50. G u m i u l 

nszöövek tanuláshoz 7.—, 8.—, 10.—. 
4 i i v á l r n a l r Gyermekkocsiernyóvel 10.50, 18.-;. Uj kocsi 

Jm-MmyMkJM.nMl.m bölcsí gyanánt is használható 16.—. Önműködő 
szivattyúzó g r y e r m e k t a p l a l ó Ü v e g , az ajkak egyszerű nyomása eszközli 
a táplálék szájba vezetését 1.50. Ágybetétek gyermekek és betegágyasoknak 
M krtól 8 frtig. AnyafecskendS 1.75, 4.50. Allövet fecskendő 8.50—5 írtig és 
egyéb személyes olta- 0 i i m i n i c z l k k e k és a többi. Fagylaltkészitő 

lomra ismert párisi S U I I M n l gépek receptekkel 8.50, 18.—. Egy
szerre kétféle fagylaltot készítő 16—21 frtig. 

• K é s z s é g f e n t a r t a s a h o z az orvosoktól ajánlott frissítő és tiszta italt 
mindenki mindig frissen és könnyen készíthet szolid és tartós 

P á r i s i szodaviz-gépek által 
10. - 18.— 14.50 17.- Legjobb borkő és szóda 

W, 4̂  6] 6] 10 messzelyes. 2ty«i fontOi csomag 2.—. 
K e r t i f e c s k e n d ő tűzveszélynél is használható 14.—, 17.—, 22.—. 

_ Virágharmatositó —.40. Vaj- és sajt-tányér üvegfedövel 1—7 frtig. 
Ü v e g v a j k ö p ü H S vaskerék hajtóval 6.50. Eczet- és olajtartó 1 80—8 frtig. 
Kerti gyertyatartó üvegfedővel 1.—, csinosabb 2.50, 3.—, Angol asztali kések és 
villák tuczatja 5.50,14.—. C o m f o r t k a v é f f t z f f , szabályozható egy és több 
csésze kávé készítéséhez 6.85—12.50. Praeparált angol kendő, ezüst stb. gyors 
tisztításához 3 drb 1.—. Jetoline legjobb fehérnemü-jelző tenta 1.— Divatos 
nagy monogramra fehérneműre 1.20, 1.60. Ragasztó-szer, üveg, porczellánra stb. 
tűzben vagy vijben sem válik szét—.85. Önműködő egérfogó több egerekre—.70. 
1.40. A n g o l c s a l á d i m é r l e g , a számlapra alkalmazott mutató a súlyt 
feltünteti 10 kilóig 6.—. Meg nem felelt* tárgyakat visszavess. 

kÍP^SSyz&«tShmelíéM SU^Uxb § o 3 o & D I ^ S 1. 

Franklin-Társulat nyomdája (Budapest, egyetem-utcza 4. szám. 

A FRA.NKMKT-TÁRSULAT 
•agyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent ÍM 

minden könyvárusnál kapható i 

Bélyeg- és illeték-szabályok. 
A legújabb időig terjedő törvények és kormányrendeletek szerbi. 

Átdolgozta 

D r . M A R I S K A V I L M O S . 
Második javított kiadás. Ara fűzve 1 forint 

%^ 

t&^> <y^^ 

\ \ 

N ÍSMAPI 
<J« 

MSfizetétt föltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egész évre 12 frt 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: \ félévre ... 6 • Csupán a VASÁRNAPI UJSAG : { f " é " 6 8 ' r ' Csnpán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : ( * * " é T r e 6 f r t K i i l f '"'I,U 8 W a » M » " ' « • «""*•»«« 

l félévre ... 4 > \ félévre ... 3 « meghatározott viteldíj la csatolandó. 

34-ik szám 1881 BUDAPEST, AUGUSZTUS 21. XXVIII. évfolyam. 

AZ ORSZÁGOS TANITÓ-GYÜLÉS ELNÖKEI. 

ABUDAPESTEN most ülésező országos tanitó-
gyülés, melyen a közoktatásügyi kormány 

L által külön meghívott tanfelügyelőkön ós 
képző-intézeti tanítókon kivül 200 tanító-egylet 
képviselője foglal helyet és tanácskozik a ma
gyarországi tanügyet és a magyarországi taní
tókat leginkább érdeklő számos ügy fölött, nagy 
jelentőségű momentum a hazai kultúra törté
netében. Ez előtt is voltak átalános tanitó-gyü-
lések s azok között különösen az 1874-ki rend
kívül népes is volt; de mivel azok tisztán 
társadalmi utón jöttek létre s inkább «ős gyűlé
sek » voltak : határozataik inkább függöttek a vé

letlentől, mint a jelenlegi gyűléséi, melyet a kor
mány hivott összes mely tulnyomólag képviseleti 
alapon nyugszik. Igaz ugyan, hogy a jelen orsz. 
tanító -gyűlést egybehívó miniszteri rendelet a 
tanácskozások tárgyát és menetét sok tekintet
ben korlátozta, főleg azon czélzattal, hogy a 
vitatkozásoknak nagyobb eredménye legyen, 
de másrészről nagyjelentőségűvé tette a minisz
teri rendelet e gyűlést az által, hogy a törvény 
s az eddig fennállott szabályrendeletek keretét 
kiegészítve, nemcsak a községi és állami, de a 
felekezeti tanítók képviselőit is meghívta s 
azok egyenjogúságát a tanácskozásokban bizto
sítva, a magyar tanítók összeségének, mint tes
tületnek, jogait elismerte. A mit eddig a magyar 
tanítók az egyetemes tanitó-gyüléseken, mint 
magánosak igyekeztek megtenni, mostani gyü-

lésök, mint az állam által elismert félhivatalos 
testület teheti meg s működését és szakszerű 
nyilatkozatait a kormány hivatalos utón is 
figyelembe venni szándékozik. 

A felekezeti, nemzetiségi, sőt részben tan
ügyi politikai kérdések által is eddig elkülöní
tett tanítói testületnek jelen hivatalos egyesítése 
tehát kétségen kivül határkövet képező ese
mény lesz hazánk közoktatásügyének fejlődé
sében, s ha az orsz. tanító-gyűlések — mint 
tervezve van s mint reméljük is, — időről időre 
újból összejönnek s megerősödve, minden köz
oktatásügyi kérdésben tanácsadó szaktestületek 
gyanánt működnek a kormányhatalom mellett: 
a jelen első tanitógyülés szereplői s különösen 
elnökei iránt a későbbi nemzedék is köszönettel 
tartozand. 

B É K E Y I M R E . G Á S P Á R J Á N O S . 


