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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

GAZETTE DE HONGME 
A •GAZETTE DE HONGRIE. az osztr.-
magyar monarchia egyetlen franczianyelvű 
politikai hirlapja, mely megismerteti Ma
gyarország politikáját, irodalmát s társa
dalmi viszonyait, s igy a nagyérdemű mü
veit magyar közönség pártolására mélt V 

Az előfizetési dijak a 

Budapesten megjelenő franczia nyelvű 

POLITIKAI, IRODALMI S PÉNZÜGYI HETILAPRA 

Felkérjük a franczia nyelv barátait, hogy 
a .GAZETTE DE HONGRIE,-t család
jaikba, kaszinókba, körökbe s kávéházakba 
járassák; előfizetési ára egy évre 12 írt. 
félévre 6 frt. három hóra 3 írt. — Mutat
ványszámokkal készséggel szolgálunk. — 

A «Franklin-Társu!a!» kiadás 
ható — az osztrák tartomány 

Asában Budapesten megjelent s minden könyvárusai kap* 
ívok szimata Szelinszki György cs. kir. egyet, könyvárusnál 
"Bécsben 1., Stefansplatz Nr. 6. D c C S l I C i l 1 . , O l t IrtlIBJ'JrtLi i n . " • _ . 

ábrákkal. 

Franklin-Társalat hirlapkiadó-intézetéhez küldendők. - A.Gazett^deHongrie- kiadóhivatala. 

LATZKOVITS A. 
3d uóaf e^Vá ez l u t e a 1%M. 

FÉRFI-INGEK 
speciális készítője 

ajánlja különlegességeit 
I URI DIVATÁRUK 

fésFEHÉRNEMÜEKBEN 
v> feltűnő olcsó árakon. 

1885-DIK ÉVRE. 
Szerkeszti 

Dr. N Y Á R Y F E R E N C Z . 
XII. ÉVFOLIAM. 

Ara fűzve 80 kr. 
Tartalom: Csiüigásaati és kortani .jellegzése az 1885. közönséges évnek. S erk. lótli 
Miké S. J. tanár. — Naptári rész. — Bélyegekről. — Európai pénznemek. — Európai 
államok bortermelése. — A budapesti borvegyészeti állomás programmja. — A magyar 
bortermelök országos szövetkezetének szabűyzati. — Az uj phylloxera-törvény. 1883. 
évi XVII. törvémezikk. — Az országos központi mintapincze szervezeti szabályai. — 
A budapesti 1885. országos kiállitá- általános szabályzata. — Az 1885 ik évi budapesti 
kiállítás. — Bálint bácsi jövendőlései. — Bálint bácsi tanácsai. — I. Természettudomá
nyi réSí: A villamosság (folytatás). — Távirat. — Telegraphia. — Mut.t'S távíró. — 
Morse-féle nyomós távíró. — Morse betűi és jelei. — Betűnyomos láviró. (12 ábrával)" 
— Ii. Szőlősxeti és borászati rész: Dr. Nyáry Ferencz. Használható-e » Nyáry-féle must-
mérő a must czukortartalmának biztos meghatározásához? — Minő talaj legjobb a sző
lőnek? — Hogyan lehet a szőlőfürtöket hosszú ideig üdén eltartani? — Miként lehet 
asztali szőlőt igen nagy szeműre nevelni? — Miként lehet a borok palaczk-érettsé^ét 
fölismerni? — Miként lehet a penészt a pinczéböl legegyszerűbb módo i kipusztítani ? — 
Hogyan lehet vörös borban a fukczint könnyen fölismerni? — Hogyan lehet az uj bor 
I abzását megakadályozni? — Miként lehet a bort s ját |hordójdban pasteurizálni? (Áb
rával). — 01. Kertészeti rész: — Dinnye termelés (4 ábrával). — Borkorcsolyák. — 
Magyarországban tartatni szokott országos vásárok jegyzéke. — Hirdetések. 

MAGYAR CSŐDTÖRVÉNY 
1 8 8 1 : XV.LL TÜJRVÉ.NYCZIKK.. 

ÍZ "SSZKHlsim!Io JOUTIIIIOMUY l U P Y K I M IKHFlo Fllí\K1KMÍÍK VÉTELÉVEL 

71. A. 

Dr, HERCZEG 
Ara fiizve S frt. 

M I H Á L Y . 
Ara fűzve 3 frt. 

' K ő n y o m d a és k a r t o g r á f i a i i n t é z e t . "*3 

POSNER-féle 1885 . évi 

NAPTÁRÁK 
(33 különféle kiadásban.) — Különösen 

(1ZETTEL szabalmazott előjegyzési és jegyzéknaptára 
német és magyar 75 kr. 

KODOLMYI gazdasági könyvviteli naptára a £ f S S 
P O S N E R F A L I N A P T Á R A 

különféle alakban, mindennemű bloek- és zsebnaptár, naplókönyvek 
nagy választék b in. Saját kiadásombm megjelenő 

WWKiállítási n a p t á r r a , ~VI 
mely deczember 1-én jelenik meg, külön isen felhívom a közönség figyel
mét; ismeretterjesztő tartalma, számos, pompás kivitelű képei és gyakorlati 

beosztása folytán nélkülözhetlek kézikönyv lesz mindenkire nézve. 
E l ő j e g y z é s i á r a 1 fr t . 

»•" Naptár-jegyzék kívánatra ingyen. ~ma 

POSNER K Á R O L Y LAJOS, 
magyar kir. udvari szállító, papir-nagykereskedő, az első ma
gyar vonalzó intézet, üzleti könyvgyár. könyv- és kőnyomda 

tulajdonosa, 1816 

BUDAPEST, Erzsébettér 7. sz. alatt. 
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A Franklin Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkereskedésben kapható. 

ISTYÁN BÁCSI NAPTÁRA 
vagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelöknek, hely
ségi elöljáróknak, iparosoknak és földmivelöknek való képes kalendárium 

• ., 1888-IK ÉVRE. 
A inruta 

«k 
Alapitá 

M ^ E R I S T V Á N . 
TT A "RMPSTCZADIK É V F O L Y A M 

[Szerkeszti 

Kőhalmi KL1MS TEIN JÓZSEF tanár-

S z á m o s képpe l . Á r a f ű z v e 5 0 kr. 
TARTALOM: Csillagászati és kortani jellegzése az 1885. közönséges évnek Szerk. 
Tóth Miké S. J. tanár. — Naptári rész. — Bélyegekről. — L Aí erkölcsi világ. Név
napot mutató tábla (abc rendben). — Születés-napok naptára 1801—1899. — Király-
hymnus. A magyar nép számára irta Kiss Rezső. Dallamát egy XVII. századbeli 
templomének nyomán vegyes énekkarra irta Bogisich Mihály. — Fischer Ágoston. 
Mit tesz józan felfogás szerint a korral haladni, vagyis korszerüleg műveltnek lenni ? 
— Kőhalmi József. A meggazdagodni vágyás ördöge. Párbeszéd. — II. Gazdák és 
gazdasszonyok naptára. Somogyi Gyula. A gazda szeme hizlalja a marhát. — 
Andrássy Jenő. Majd megtér maga is bátyám uram! Elbeszélés. — Szibenliszt Géza 
Gazdák figyelmébe. — Népnevelők naptára. Mater Ursula. Az ötven éves apácza-ta-
nitónö N.-Szombatban (Arczképpel). — Sztankovics György, Szení-györgyi néptanító 
(Arczképpel). — IV. Történetiek. Ernszt Timóth Szent Imréhez. — Kőhalmi József. 
Cziráky János (Arczképpel). — Paczolay János 1818—1884. (Arczképpel.) — V. Ist
ván bácsi a hazában és a nagy Világban. Az esztergomi uj primás-érseki palota 
(képpel.) — Tátrafüred (képpel). — VI. Művészet és műipar. Az országos történeti 
magyar ötvösmüvek kiállítása Budapesten (10 képpel). — Krisztus a betegek közt 
szoborcsoport Kiss Györgytől (képpel), — VII. Természet világából. Somogyi- A su
gár törésből származó-tünemények. Hajnali és esti pirkadás, délibáb. — VDL Tréfák 
mezeje. Nyulassy Antal Hamvazó szerdán. Adomák. — Magyarországban tartatni szo
kott országos vásárok jegyzéke. —Hirdetések. 

l!plü!üüül!!!_üiiü!l!üüi 
^ Legolcsóbb bevásárlási forrás a tüzelő anyagokra. 

^ K Ö S Z E N ÉS C O A K S ^ 
Az árak 50 klgr.-ként, azaz egy 
vámmázsa szerint, a házhoz 
hordással és pinczébe rakással 

értetödnek, 

Salgó-Tarjáni szalon darabos 60 kr. 
• « koczka- -. 55 kr. 
« « dió (töltött kályhákhoz)45 kr. 

Porosz szalon szén darabos koczka és dió 80 kr. 
Coaks a légszeszgyár eredeti ára mellett 87 kr. 

Egész koesirakományok azaz 20-30 mtrniázsa vételnél tetemesebben ölesebb. 
E T A száraz és egészséges, a nugyar királyi korona-urad >Imik erdőségei-
• 7 . ^ > oől, méterölekben, egészben és eldarabolva ; hasonlóképen súly szerint 
zsákokban. Legkönnyebb ellenőrzése az átvett mennyiségnek. A bevásárlásnak 

legolcsóbb és legésszerűbb módja. • 1797 

l e g r é g i b b b u d a p e s t i t ü z e l ő - a n y a g ü z l e t . 
F Ő I R O D A : I V , F E B E N C Z U E K T K R E 4 . S Z Á M . 

Legegyszerűbb megrendelési m ó d levelezési lappal. 
Figye lembe ajánlom, h o g y csak ama, szá l l í tmányért vá l l a lok kezességet . 
me ly az en czégemmel e l lá to t t s zá l l í tó l evé l l e l küldetik. — Kimerí tő 

árjegyzékek kívánatra megküldetnek. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, eívetem-Htcza 4. szám. 
^^^^Sliirliil^lüirlilüüüül 

45-IK SZÁM. 1884. 
Előfizetési fiiltitilek.- VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 frt I 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: (félévre.-- 6 > 

BUDAPEST. NOVEMBER 9. XXXI. ÉVFOLYAM. 
ampán a VASÁRNAPI UJSÁG : ! ̂  i m f M Cup.u a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK , > ' ^ *™ % " ' 1 l félérre--- 4- • ! \ félévre.-. 3 • 

Külföldi eldfizetésekhea a poetailaR 
meghatározott viteldíj ii eaatolamlo. 

GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT. 
(1822—1884.) 

AVÁBATLAN és megdöbbentő gyászeset, mely 
e héten a fővárost izgalomban tartotta, 
erős vitszhangot kelt az egész országban. 

Gróf Lónyay Menyhért, a közélet egy régi s első
rendű bajnoka dőlt ki, ki a legkülönbözőbb 
tereken a legmagasabb állásokat foglalta el s 
mindenütt a legelsők sorában állott. Mint ma
gyar és közös pénzügyminiszter, s utóbb Magyar
ország miniszterelnöke, mintam.tud. akadémia 
elnöke, a földhitelintézet egyik alapitója s halá
láig elnöke, a tiszaszabályozási tiszavölgyi társu
lat elnöke, az első m. biztosító társaság egyik 
alapitója s igazgatósági tagja, mint a dunamel-
léki reform, egyházkerület fögondnoka s világi 
elnöke, — mind az anyagi, mind a szellemi, a 
polgári, a tudományos és az egyházi téren min
denütt első rangú állásokat foglalt el s vezérsze
repet vitt. Volt idő, midőn Magyarország sor
sát tartotta kezében, — sőt két izben is, egy
szer, midőn 1867-ben a kiegyezési tárgya
lásokat folytatta Bécsben, gróf Andrássyval és 
báró Eötvössel együtt, melyekben neki a pénz
ügyi és nemzetgazdasági rész jutott, s másod
szor mint miniszterelnök. Politikai pályája 
gyorsan vitte őt a legmagasabb polezra, a hová 
a becsvágy rugói, nagy tehetségei érzetében, ra
gadták; s midőn a sors fordultával bukott, a 
legmagasabbról bukott le; de nem törte össze 
magát. Csak politikai állását és döntő befolyá
sát vesztette el; társadalmi s egyesületi téren 
tovább is — s egész haláláig meg tudta tartani 
elsőségét és vezérszerepét. Ritka szívóssága s 
bámulatos és sokoldalú tevékenysége egy per-
czig sem hagyta el. A sors csapásai, melyek a 
politikai fordulaton kivül vagyoni krízisek és 
családi gyász alakjában is megkísértették, nem 
törhették meg sem akaraterejét, sem kitartását. 
Sőt még tevékenyebbé tették őt azokon a tere
ken, a melyek munkásságának azután is meg
maradtak. Az akadémiának, — melynek pénz
ügyeit Csengeryvel együtt ö rendezte s hozta 
valódi virágzásba, — a magyar földhitelintézet
nek, az irói segélyegyesületnek mindvégig él
tető lelke maradt; a tiszaszabályozási ügy élé
ről csak pár hete hogy visszalépett; s lelkének 
legkedvesebb terén, az egyházin, annyira híven 
megállotta helyét, hogy utolsó percze is ott, 
munka közben érte el. «Elete utolsó napjait — 

G R Ó F L Ó N Y A Y M E N Y H É R T . 
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monda koporsója felett tartott gyászbeszédében 
Szász Károly, — utolsó óráit, mondhatnám 
utolsó perczeit egyháza szolgálatának szentelte. 
Miután hét napon át egyházkerülete folytonos 
üléseinek fárasztó munkájában vett részt s kér
tünkre, hogy engedjen pihenést magának, nem 
hajtott: az utolsó napon is, érte aggódó övéi
nek kérése ellenére, megint ide jött, hogy elvé
gezze a megkezdett munkát. Részt vett, mint 
intéző, vezető, elnök, a közalapi (domestika) 
végrehajtó bizottság zár-ülésében s nyugodt 
lélekkel, az utóbbi időben ritka derültséggel 
tekintett a munkára, melyet végzett s vette 
számba és osztotta ki az általa vetett vetésnek 
első aratását. S abban a perczben, mikor az 
utolsó elnöki szót kimondandó vala.összerogyott. 
Ott esett el a munka barázdájában; ugy esett 
el, mint a vezér a harczmezőn, a diadal zász
lajával kezében, a győzelem napján, a siker 
pillanatában. Mily dicső halál! Mily megérde
melt jutalom, Isten kedvező kegyelméből, egy 
munkás élet fáradalmaiért, önfeláldozásáért!» 
Valóban az. S tekintve, hogy az utöbbi években 
mily súlyos betegségeket állott ki, mennyire 
megrendült testének egész szervezete, s sziv- és 
vesebántalmai miatt mily hosszas és kinos 
szenvedéseknek nézhetett elé: gondviselés ke
gyelmének mondható az aránylag könnyű és 
rövid halálküzdelem, mely őt koporsójába fek
tette. Délben, egynegyed egykor érte az első, ki
sebbroham, a gyülésben.Társai azonnal a püspök 
szobájába vezették, a hol egy pohár vizet ivott 
8 még maga mosta meg homlokát és halánté
kait. Mig Szász Károly orvosért szaladt s az 
orvossal tiz perez alatt visszatért, érte a máso
dik roham, mely már megfosztotta eszméleté
től. Levetkőztették s ágyba fektették. De esz
mélete nem tért vissza többé s alig öt órai 
öntudatlan szenvedés után, egy negyed hat
kor már halva volt. Ágya fölött, Szent-Lőrinczről 
az első hirre oda sietett neje, menye, gróf 
Lónyay Béláné, az orvosok — dr. Lumni-
czer és Kovács tanárok s házi orvosa, doktor 
Hegedűs állottak; de emberi segélynek már nem 
volt helye többé. Kiszenvedett. 

így aludt ki Magyarország egyik legéberebb, 
legmunkásabb, legtöbb oldalú szelleme. Összes 
működését a történelem fogja megitélni s mél
tányolni, ítélete kétségkívül kedvezőbb lesz, 
mint kortársaié volt. Még csak egy erre vonat
kozó részletet igtatunk ide Szász Károly gyász
beszédéből : 

«E férfiú, ki a politikai élet szédítő magas
latain járt, a ki egykor Magyarország sorsát tar
totta kezében — s bármikép ítéltek légyen kor
társai és küzdőfelei az ő politikai szerepléséről: 
hazaszeretetét és nagy tehetségeit még ellenfelei 
sem vonták kétségbe soha s kétségkívül a törté
nelem is méltányolni fogja, — ez az ember, a 
ki a kormányszéken ült s a trón lépcsőjén 
állott, a ki mint egy Peel Róbert vagy Pitt Vil
mos a parlamentet vezette stb.» 

De az Ítéletnek még nincs helye, sem ideje; 
most csak a pillanatnyi szükségnek felelünk 
meg, midőn életrajza főbb vonásait vázlatosan 
egybe állítjuk. 

A Vasárnapi Ujságnakkét izben volt alkalma 
Lónyay Menyhértet bemutatni olvasóinak; elő
ször 1800-iki folyamában, másodszor tiz évvel 
később, midőn mint magyar miniszterelnök 
került vissza Bécsből. Életének korábbi szakáról 
ennélfogva fölösleges volna terjengős leírást 
nyújtanunk s elegendőnek tartjuk annak csupán 
nevezetesebb részleteit föleleveníteni. 

Nagy-Lónyai és Vásáros-Náményi gróf 
Lónyay Menyhért 18:2:2-ben január 6-án szüle
tett régi nemes családból s iskoláit nagy mivelt-
ségü atyja, Lónyay János vezetése alatt szülői 
házánál végezvén, már tizenhét éves korában 

jogtudor lett a pesti egyetemen s 1841-ben kez
dett szerepelni Bereg és Szabolcsmegyek köz
gyűlésein, hol korához képest feltűnően alapos 
képzettsége oly átalános elismeréssel találkozott, 
hogy két év multán Beregmegye mint egyik 
követét küldte föl a pozsonyi országgyűlésre. 

Tudvalevőleg az 1843-iki országgyűlés volt 
az első, mely az ország anyagi érdekeire is 
nagyobb súlyt fektetett. Ez országgyűlésen ala
kult meg a «kereskedelmi» s csakhamar grot 
Széchenyi István sürgetésére a (.pénzügyi orszá
gos választmány). Az ifjú, akkor még csak ti 
éves Lónyay mind a két országos választmány
nak munkás tagja lett s érintkezésben Széche
nyivel, kit mindvégig politikai mesterének, esz
ményképének tekintett, mindjárt nyilvános pá
lyája kezdetén egész további életére megtalálta 
azt a működése tért, mely hajlamainak leginkább 
megfelelt, s melyen fényes tehetségeit legtöbb 
sikerrel hitte érvényesíthetni. Valahányszor 
az országos tanácskozásokban anyagi kérdések 
jöttek szóba, a vitatkozásokról szóló jelentések, 
melyekben a szólókat nem volt szabad meg
nevezni, csak körülírni, rendesen ugy emiitik, 
mint egyik szóvivőt, «az alsó tábla legfiatalabb 

tagját". 
Ez országgyűlés befejezése után Lónyay 

ismeretei gyarapítása végett bejárta Európa mi-
veltebb országait, s 1847-ben visszatérve, egy
szerre feltűnést keltett «hazánk anyagi érdekei
ről" szóló munkájával, mely főleg a közleke
dési eszközök, kő-, vas- és vizi utak felől nyújt
ván tájékozást, valódi hézagot pótolt a nemzet
gazdasági téren akkor még alig kezdődő irodal
munkban. E müvéből csak két füzet jelent meg, 
a harmadik 1848-ban akkor került sajtó alá, 
mikor az ügyek más fordulatot vévén, a szerző 
feleslegesnek látta kiadását. A helyett, ugy mint 
már korábban is, az időszaki sajtót kereste föl 
dolgozataival, s egyik szakértő munkatársa volt 
az ellenzék főközlönyének, a Szalay, majd Csen-
gery szerkesztése alatt megjelenő «Pesti Hír
lap »-nak. 

Beregmegye 1847-ben ismét egyhangúlag 
választá meg követének s az 1848-iki törvények 
nem egy nevezetes pontja az ő indítványára 
vétetett föl. Az ez év júliusában megnyílt pesti 
képviselőháznak elejétől végig tagja volt. A mi
nőségében irta «Pénzügyi leveleit*, melyben az 
akkori pénzügyi tervekkel foglalkozott. A má
sodik magyar minisztérium alakulásakor állam
titkár lett a pénzügyi tárczánál. 

A világosi fegyverletétel után ő is külföldre 
menekült s egy ideig Parisban tartózkodott, de 
kegyelem utján már 1850-ben visszatért s egy 
ideig birtokán elvonulva, magángazdasággal 
foglalkozott, míg ismét visszatért az irodalmi 
és társadalmi élet terére. 

Itt kezdődik az a bámulatos tevékenysége, 
mely állandó nyomot hagyott kivált gazdasági 
életünk mezején. Leginkább virágzó s mai nap
ság leghatalmasabb hazai hitel- és pénzinté
zeteink ez időben keletkeztek s alig van közöttök 
egy is, melynek létrehozásában neki nem jutott 
volna előkelő szerep, s mely őt alapitói egyik 
legkiválóbbikának nem tekintené. Az «Első 
magyar biztosító," a ((Pannónia* és «Magyar 
viszontbiztosító", a oMagyar földhitelintézet" 
első létrehozói közé tartozott s ez utóbbi há
romnak elnöke volt. A «budai kereskedelmi és 
iparbank" szintén főleg neki köszönheti fönnál
lását, valamint a Tisza szabályozása körüli tár
sulati mozgalomnak is megindítója s a később 
megalakult szabályozó központi társulatnak 
elnöke ő vala. Jelentékeny része volt az orszá
gos gazdasági egyesület működése körül s a 
vidéki gazdasági egyletek, takarékpénztárak, 
iparegyletek, stb. egész hosszú sora az ő fá
radhatatlan buzgalmának köszöni lételét. 

Gazdasági életünk minden ágára kiterjedő 
ez alkotó tevékenységnek annál nagyobb az 
érdeme, mivel oly időszakra esik, melyben a 
nemzeti akarat nyilvánulása elől csaknem vég
kép el volt zárva a tér s minden erőkifejtési 
kisérlel mondhatatlan akadályokba ütközött. 
Az irodalom terén is sikerrel terjeszté eszméit. 
1863-ban jelent meg "Közügyekről" czim alatt 
nemzetgazdasági dolgozatainak gyűjteménye, 
melyek 1857-től 1862-ig a ..Pesti Naplóban", 
(.Budapesti Szemle"-ben láttak napvilágot. Két 
..Emlékiratával* Magyarország számára teljes 
vasúthálózat-tervet terjesztett az országos gaz
dasági egyesület elé. 

Fáradhatatlan munkásságának jelentékeny 

tud. akadémia 
és igazgató 

része volt szentelve a magyar 
ügyeinek, melynek tiszteletbeli 
taiia s b. Eötvös József halála után első elnöke 
volt. E minőségben minden összes ulesen ó el
nökölt s még a halála előtt egy héttel tartott 
összes ülést is ő vezette. De a mi különösen 
kiemelendő, ő hozott rendet az akadémia 
pénzügyeibe s amaz elnöki beszédében, mely-
lyel az akadémia ez idén június havában 
tartott nagygyűlését megnyitotta,, érdekes ke
pét nyújthatta annak a föllend lesnek, me
lyet az intézet vagyoni helyzete az ő elnök
sége alatt ért el, s büszkén utalhatott arra az 
örvendetes tényre, hogy ez év elején az akadé
mia alapvagyona meghaladta a ket millió 
forintot. . 

Az egyházi téren kifejtett működése is az 
abszolút korszakban kezdődik. 1857-ben Tis7a 
Kálmánnal és Ujfalussy Miklóssal a debreczeni 
főiskola autonóm állásának visszaszerzésére 
lépett föl sikeresen. 1857 és 58-ban tagja volt 
ama küldöttségnek, mely a protestáns egyház 
sérelmeit a király elé terjeszté. A hírhedt pátens 
idejében egyike volt a legelsőknek, kik fölemel
ték szavukat a protestánsok önkormányzati jo
gai mellett s a (.Protestáns egyházi és iskolai 
lapokat" Prottmann rendőrfőnök épen az ő 
czikke miatt foglalta le. 1860-ban a békés
bánáti egyházmegyének lön gondnoka, 1870-
ben pedig a dunamelléki rei. szuperintenden-
cziának főgondnoka. Midőn megválasztatását 
hirül vitték, e szavakat intézte a küldöttséghez: 
(.A protestáns emberre nézve legmegtisztelőbb 
emez állást elfogadom, de csak ugy, ha minél 
több munkával látnak el, s időmet minél inkább 
igénybe veszik." 

Az alkotmány rövid időre helyreálltával 
Lónyay is képviselőnek válasziatoi az 1861-iki 
országgyűlésre, hol nagyobb beszédet tartott, 
leginkább az abszolút rendszer pénzügyi poli
tikáját ostorozva. Az 1865—67-iki országgyű
lésen már nevezetes tevékenységi kör nyilt meg 
számára. Andrássyval és Eötvös Józseffel együtt 
hárman vitték Bécsben a kiegyezési tárgyaláso
kat s mivel a nehézségek a hadügyön kivül leg
kivált a pénz- és kereskedelmi ügyek körül fo
rogtak, ezeknél neki, mint szakférfiúnak jutott 
a főszerep. 

A minisztérium megalakulván, abban Ló
nyay a pénzügyminiszteri tárczát vállalta el. 
1870 ben közös pénzügyminiszterré neveztetett 
ki s ez idő alatt távol tartózkodott a magyar 
közügyektől. Grófi rangra is ekkor emeltetett. 
1871 végén mint a magyar kormány elnöke 
tért vissza Budapestre. Miniszterelnöki székben 
töltött ideje gazdagabb volt keserűségekben, 
mint politikai sikerekben. Súlyos támadásoknak 
volt kitéve s tulajdon kabinetjében is kitört 
ellene az elégületlenség, minek következtében 
1872 deczember 2-án a kormányelnöki tárczát 
le is tette. 

Mióta megszűnt miniszter lenni, kevés sze
rencsével szerepelt a politika terén. A mikor még 
féltek tőle, gyakran megkínálták fontos diplo-
mácziai állásokkal. Gróf Andrássy 1873-ban 
több izben értekezett vele az iránt, hogy fog
lalná el a konstantinápolyi nagyköveti állást, 
majd meg a spanyol nagykövetségi állást aján
lotta neki; de Lónyay ekkor még azt hitte, hogy 
pártja segélyével csakhamar ismét belejut Ma
gyarország miniszterelnöki székébe, s különben 
sem lett volna rábírható, hogy bár előkelő 
állásban, de tehetetlenül és megkötött kezekkel 
távoli szemlélője legyen a hazai ügyek inté
zésének. 

Mint miniszterjelöltről komolyan csak a 
fúzió idejében beszéltek róla ismét. Sokan em
lékeznek még arra a híres utazásra, melyet 
Lónyay Andrássyval Bécstől Budapestig egy 
vasúti kocsiban tett. Másnap azzal voltak az 
újságok tele, hogy Lónyay pénzügyminiszter 
lesz. Mások szerint azonban Andrássy csak a 
Lónyayval tartó s akkor még komolyan számba 
jövő pártot akartába készülőben levő fúzió szá
mára megnyerni. És csakugyan a fúzió kérdésé
nek felmerültekor ennek alig volt melegebb szó
szólója Lónyaynál A mig a pártok egyesülése 
nem vált bevégzett ténynyé, addig a gróf sorra 
fogadta Tisza, Wenckheim, Andrássy stb. láto
gatását ; hosszú memorandumot dolgozott ki, 
melyet a király elé szándékozott terjeszteni, és 
melyben az ország bajainak orvoslásáról szólt. 
Á dolognak az lett a vége, hogy se Lónyay, se 
memoranduma nem kerültek a király elé és 
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Lónyay elkeseredve — habár, mint vélte, csak 
egy időre — visszavonult a küzdtérről. 

Első szándeka az volt, hogy körülutazza a 
világot, hogy tapasztalatokkal meggazdagodva, 
uj eszmékkel megrakodva, bár csak évek mulva^ 
hasznos szolgálatokat tegyen hazájának. E szán
dékának megvalósítására találkozót adott Er
délyben báró Hübnernek, ki épen akkor tért 
vissza keleti útjáról, s ki néhány hónapi pihenő 
után körül szándékozta utazni a világot és 
Lónyay társul óhajtott hozzá szegődni; meg is 
beszélték már az utazás részleteit, sőt az elindu
lás idejét is megállapították, de akkor családi 
bajok állottak elő, melyek elintézései a gróf 
jelenlétét igényelték és a világ körüli ut el
maradt. 

A Wenckheim - kormány megalakulása a 
Deák-párt Lónyayt követő tekintélyes töredé
kének, az u. n. vacsora-pártnak bomlását vonta 
maga után. Egyik legkiválóbb tagja, báró Ke
mény Gábor államtitkár lett, s mások is egyéb 
magas állásokat foglaltak el. Lónyay pártja fel
bomlása után levelet irt báró Wenckheim mi
niszterelnökhöz, melyben kijelentette, hogy bár 
helyesli a fúzió eszméjét, mindazonáltal fen-
tartja magának, hogy az ország javára czélzó 
eszméit kifejezésre fogja juttatni még akkor 
is, ha azok nem bírnák a fuzionált pártok he
lyeslését. 

Később Lónyay Sennyey báróval akart szö
vetkezni Tisza megbuktatására. Folytak is kette
jük között sűrűen az értekezések, de elvi diffe-
rencziák útját állták a két államférfi szövetke
zésének. 

Lónyay 1877. februárban szólalt föl utol
jára a képviselőházban, midőn a budgettárgya-
lás alkalmával kifejtette programmját. A követ
kező országgyűlésre már meg se választatta 
magát, s legutoljára a főrendi házban tavai hal
lottuk szavát, midőn a polgári házasságról 
szóló törvényjavaslat mellett nyilatkozott. 

A családi ügyek mindinkább elvonták 
Lónyay figyelmét a politikától. Kiköltözött a 
Budavár lejtőjén levő, fényesen berendezett kas
télyából és bérbe adta azt; ő maga Sz.-Lőrinczre 
költözött, majd erdélyi és szabolcsmegyei birto
kait utazta be, itt is, ott is javitva a gazdaságot, 
közben szabad idejét tanulmányokkal, közgaz
dasági művek írásával töltve. 

Ekkor irta meg nagyszabású munkáját a 
«Bankügy »-röl. Az 1867-iki kiegyezésre vonat
kozó sok érdekes részletet tartalmaz ez a könyv, 
de még több érdekkel birnak azok a részek, 
melyeket a gróf könyvéből utóbb bizonyos te
kintetekből kihagyott. így meg volt irva az is, 
hogy miért nem kapott Magyarország önálló 
bankot. Le volt benne irva, hogy Lónyay a 
pénzügyminiszteri tárczához azt a feltételt kö
tötte , hogy Magyarországnak legyen önálló 
bankja. A királynak — mint ezt Lónyay talán 
nemsokára napvilágra jövő emlékirataiban meg
írta — nem volt ez ellen kifogása és utasította 
Lónyayt, hogy intézze el a kérdést a miniszte
rekkel. Ő ezt meg is tette és talán sikeiült 
volna az osztrákok ellenszegülését legyőznie, 
ha Andrássy gróf, kinek támogatását Lónyay e 
fontos ügyben kikérte, nem válaszolta volna 
levelében szórói-szóra ezeket: «Ne akarjunk 
sokat; a bankkérdés megoldásának is megjön 
majd az ideje; azonfelül tekintsük ezt az ügyet 
darázsfészeknek, a melybe nem 1. s'. jó bele
nyúlni." Deák Ferencz is nagyon tartózko
dóan viselte magát és Lónyaynak, a ki őt arra 
kérte, hogy eszközölné ki számára ebben a 
kérdésben a párt támogatását, Szent-László
ról kelt levelében ezt válaszolta: «En csak di
lettáns vagyok ebben a kérdésben; neked job
ban kell tudnod, hogy mit akarsz; ha előter
jesztéseid elfogadhatók lesznek, a párt ugy is 
támogatni fog.« 

Az utóbbi években még egy nagyszabású 
műhöz hordta össze az anyagot. Az «Adó
reform »-ról kivánt terjedelmes munkát irni, to
vábbá a regálé megváltásáról, melyből el is 
készült néhány iv, de közbejött betegsége meg
akasztotta ebben a munkájában. 

Lónvay évek hosszú sora óta naplót veze
tett a napi eseményekről. Második természetévé 
vált az a szokása, hogy minden este lefekvés 
előtt papírra vetette a lefolyt nap történetét és 
tekintve az elhunytnak kiváló befolyását köz
ügyeinkre, kétségtelen, hogy ezek a naplójegy
zetek nagy érdeküek. Lónyay 1876-ban kezdte 
ezeket a jegyzeteket rendszeres egészbe foglalni 
es kedvencz eszméi közé tartozott, hogy egyszer 

majd — mint ez kiválóbb férfiaknál szokássá 
vált—kiadja emlékiratait. Ezek az emlékiratok 
1881-ben már 2000 nél több irott lapra rúgtak 
és reméljük, hogy az, a ki hivatva lesz a gróf 
szellemi hagyatékát rendezni, nyilvánosságra 
fogja ezeket juttatni. 

Lónyay a múlt évben még nagyszabású 
közgazdasági tervekkel foglalkozott; így angol 
pénzemberekkel összeköttetésbe helyezte ma
gát, hogy azokkal egy magyar tengerészeti ban
kot alapítson; az alkudozások sokáig folytak és 
az eszme már-már megvalósulásához közeledett, 
midőn az egész az angolok kapzsisága miatt 
meghiúsult. Majd egy másik konzorczium létre
hozásán fáradozott, melynek az lett volna a 
feladata, hogy Magyarország összes lápos és 
mocsaras vidékeit kiszárítsa és a müvelésre 
alkalmassá tegye ; a terv szép volt, de a miatt 
hiúsult meg, hogy a külföldi tőkepénzesek féltek 
pénzüket ily nagyszabású vállalatba fektetni. 

Kiváló szeretettel foglalkozott Széchenyi 
István Bzellemi hagyatékának rendezésével. Az 
akadémia az ö sürgetésére vette meg a nagy 
reformátor hátrahagyott kéziratait, a gróf el
hunyt titkárának fiától, Tasner Gézától, húsz
ezer forinton. Sokat búvárkodott e kéziratok 
között s ki is adott egy száz oldalra terjedő 
füzetet,melyben e kincset érő hagyatékból sze
melvényeket is közölt. S midőn gróf Széchenyi 
Béla atyjának hét vaskos kötetbe fűzött kiadat
lan iratait és leveleit az akadémiának ajándé
kozta, Lónyay azonnal megkérte az akadémiát, 
hogy az iratokat bocsássa rendelkezésére, hogy 
azokat rendbe foglalhassa s terjedelmes tanul
mányt írhasson róluk, fővágya volt, hogy a 
..legnagyobb magyar» életét, működését mint 
követésre méltó példát állítsa a nemzet elé. 

Életének utolsó négy hónapjában is ezek
kel az iratokkal foglalkozott. S midőn megren
dült egészsége helyreállítása végett Radegundba 
kellett mennie, ott is vele voltak az iratok s csak 

i ugy dolgozott, mint annak előtte, vagy is egy
két óráig éjfél után, sőt hajnalig is. A kéziratok 
rendezését be is fejezte, s hozzá fogott tanul
mánya megírásához, melyből mintegy tiz nyom
tatott ivre terjedőt el is készített. Az előszó, 
melylyel e nagy munkáját be akarta vezetni, 
így kezdődik: 

«A gondviselés különös kedvezésének te
kintem, hogy összeköttetésbe hozott engem 
gróf Széchenyi Istvánnal. Már kora ifjúságom
ban bámultam őt s ez a bámulatom folyton 
fokozódott, a mint szellemi hagyatékában, a ma
gyar nemzet e legkiválóbb és megbecsülhetlen 
kincseiben búvárkodtam. E nagyratörő lángel
mét csak egy gondolat lellkesitette, az, hogy 
Magyarországot oly szellemi és anyagi színvo
nalra emelje, melyen bátran kiállhassa a ver
senyt a nyugat népeivel és követendő például 
szolgáljon a kelet népeinek. Nemzetünk Szé
chenyit már ma is a legnagyobb magyar neve 
alatt ismeri; mennyivel inkább fogják bámulni 
éles eszét, helyes tapintatát és az igazi szellemi 
nagyságot, ha majd megismerik kezeim között 
levő, eddig ismeretlen iratait, melyeknek min
den sorából az önfeláldozásig menő hazasze
retet szól.» 

Az ország pénzügyi helyzetéről is terjedel
mes munkát szándékozott irni, melyben biráló-
lagszólt volna hozzá a kormánytól visszalépése óta 
folytatott pénzügyi politikához s módokat jelölt 
volna meg, melyeket a financziális és gazdasági 
zavarok elenyésztetésére alkalmasoknak vélt. 
Ebben is, mint sok más közczélra irányzott ter
vében, megakadályozta a halál. 

Elhunyta a legszélesebb körökben keltett 
fájdalmas megdöbbenést. Az uralkodó pár is 
azonnal kifejezte részvétét a mélyen sújtott csa
ládnak, a ferfiu elveszte fölött, kinek oly nagy 
szerep jutott hazája legújabb történetében. 

UTOLSÓ ÁLOM. 
Valamit itt hagyni mégis 
Hogyha el kell végre mennem, 
Légyen az bár csak egy árnyék, 
De mely híven rajzol engem ! 

Valamit itt hagyni mégis 
Szememnek csak egy sugárját, 
De mely csak arról beszéljen, 
Lelkemet mily felhők járták. 

Valamit itt hagyni mégis! 
Homlokomnak pár redőjét, 
De mik az én indulatim 
Hullámzásait regéljék! 

Valamit abból, mi elvész, 
Oh, és talán mindörökre . . . 
Valamit itt hagyni, hogy a 
Sír mindent be — be ne födne . . . 

Ep;v mosolyt, vagy részét annak... 
Egy sóhajt. .. vagy csak hasonlót... 
Lelkem, lényem egy kis mását! 
Mielőtt a sír rám omlott! 

N0VEMBEK 2-kán. 
Kimentek a temetőbe 
Koszorúzni sirjokat 
Fájdalmammal honn maradtam 
S mig halottimat sirattam 
Vigasztalt a gondolat: 
Ártatlan gyermekkorukban 
Jött el értök a halál! — 
Bimbó-létük öröm közt telt, 
Emlékük, — holtunkig — szentelt 
Oltárként ragyogva áll 
Oh, ha majdan kiszenvedve, — 
Botlásimat nem feledve, 
En is olyan csöndesen, 
Oly gyermeteg öntudattal 
Alhatnám el, szépen, halkai, 
Mint ti, két kis kedvesem ! 

KÍSÉRI. 

AZ ÉRSEK -PRIMÁSI UJ PALOTA ESZTERGOMBAN. 
A kies fekvésű Esztergom a szőke Duna 

mellett hosszú századokon át nyújtott szék
helyet az ország első főpapjainak. Geiza feje
delem Esztergomot választá székhelyül s az 

I általa itt épített palotában látta meg a napvilá-
; got. Magyarország első királya s a kereszténység 
I megalapítója szintén itt lakott. Természetes, 
\ hogy az ország főnemesei is itt igyekeztek ma-
| goknak állandó lakhelyet keresni s így épültek 

az alsó-, m^st Vízivárosban a királyi palota kö-
! rül a főurak magánpalotái s ezek közt az esz-
i tergomi éxs^ké is. 

A város fölött kimagasló halmon, a várban, 
a Szent-Adalbert tiszteletére épült székesegyház 

i Hl. Béla alatt csaknem teljesen elpusztult. A 
• hely szépsége arra bírta a királyt, hogy ott épít

sen magának és utódainak palotát. S midőn 
IV. Béla Budára tette át székhelyét, Esztergomot 
a várral s a benne levő királyi palotával 
1249-ben az érseknek adományozá. De az a 
III. Endre halálával kitört országos zavarok 
alkalmával már nem volt az érsekek birtokában, 
mint azt azon korbeli több okmányból sejt
hetjük. 

S midőn ismét visszakerült birtokukba, ugy 
I a XV. század közepén, megrongált ál.apotában 
j már nem volt képes megfelelni czéljának. Ez 
| birta rá Vitéz János érseket, hogy ugyancsak 

fönn a várban uj palotát építsen. Ez épületet 
• akkor az ország legszebb renaissance-épitmé-
| nyének tartották. Nagy, gazdagon díszített ter-
I mei nemcsak hogy kényelmes lakóhelyet nyuj-
\ tottak, hanem egyúttal tárházául szolgáltak a 

minden szépet kedvelő érsek által gyűjtött fes-
| tészeti és szobrászati remekeknek s ama válasz-
; tékos könyvtárnak, melyet a tudós érsek kiváló 

gonddal állított össze s arany-ezüst drága köté
sekbe foglaltatott. 

A török világ Esztergomra is pusztulást 
hozott. A törökök ostrom alá vévén a várost, 
miután Várday Pál prímás a főegyházmegye és 
érsekség kincseivel s a főkáptalannal előre ki
vonult, 1543 július 24-én bevették s megindult 
a rombolás és pusztítás munkája. S bár a város 
140 év múlva a török iga alól fölszabadult, 
még sokáig nem láthatta érsekét falai között. 
Végre Barkóczy Ferencz primás előkészületeket 
tehetett visszafoglalni székhelyét. Hozzá fogtak 
a romok helyreállításához 8 az uj székesegyház 
alapjának letevéséhez s a buzgó primás a vár 
legmagasabb ormán hatszögü nyári lakot emel
tetett, onnan kisérte figyelemmel a munkálato
kat. De 17b5-ben bekövetkezett halálával a szé-

| pen megindult munka ismét megakadt, mig 
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végre Rudnay Sándor érsekprimás alatt, 227 évi 
távollét után, az érsekség és főkáptalan újra 
visszanyerte ősi székhelyét. A visszatérő herczeg-
primás lakásául ama szerény egykori kolostort 
választá, mely a vízivárosi templom mellett 
egész napjainkig tartízkodási helyül szolgált 
az esztergomi érseknek. 

Rudnay után Kopácsy József folytatta a 
bazilika építését a városban, de csak utóda, 
Szczitovszky János szentelte föl az akkor még 
teljesen be sem fejezett székesegyházat. A bazi
lika befejezése, valamint a Bakács-kápolna 
restaurálása is a jelenlegi prímásra, Simor Já
nosra maradt, ki mindent elkövetett, hogy egy-
iittal az érseki székhelynek hajdani fényét is 
visszaadja. 

A tudomány és művészet remekeiből fő-
pásztorkodásának már első évtizedében oly 
gyűjteményt állított, hogy a szerény primási 
palota távol sem nyújtott elhelyezésére elegendő 
tért. Ez is egyik főoka volt, hogy az érsekséget 
egy ez állás méltóságának megfelelő palotával 
ajándékozza meg. 

1880-ban fogtak hozzá az uj palota építé
séhez, melylyel a jeles műépitész, Lippert bíza
tott meg. Ez év nyarán kezdték meg az eddigi 
régi palota helyén, a régi alapokon, de részben 
pilótákra rakott uj alapokon is, uj terv szerint 
az építést, mely oly gyorsan haladt, hogy 1881 
október elején az uj falak már tető alatt állot
tak, s a rá következő év első havában készen 
állott az egész s ünnepélyesen letétetett az épü

let zárköve, A nagylelkű főpap e több mint fel 
millió forintba került, saját szerzeményéből 
kitűnő műizléssel épült palotát az 1881 június 
29-én kiállított okmánynyal az érsekségnek 
ajándékozá. 

Magyarország prímásainak tehát most már 
magas állásukhoz méltó palotája van az impo
záns bazilikától koronázott hegy lábainál, a 
Duna partján. 

A pompás palotába három bejárás vezet; 
az egyik a Duna, a másik kettő az utcza felől. 
Az utóbbiak egyikén juthatni a diszes lépcső
házba, melynek mozaikkal kirakott padozatáról 
karrani márványból faragott 9 láb széles 72 
lépcsőfok vezet az emeleten a primás s a feje
delmi vendégek számára berendezett lakosztá-
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lyokba. A lépcsőház falai arányos mezőkbe van-
nok osztva, s ezek egyikén, a lépcső második 
kanyarulatánál van elhelyezve ama nagyszerű 
mozaik-mű, mely Lippert rajza szerint Salviati 
velenczei festő müve s a primás czimerét (s 
a bibornok-érseki jelvényeket mutatja. A czi-
mer főalakja — Maria immaculata a földtekén 
— világoskék mezőben,oszlopos mennyezet alatt 
áll e jelmondattal: «Sub tuum pra?sidiuni». 

A palota egyik legszebb helye a diszterem, 
mely egész nagyságában, ép ugy mint egyes 
részleteiben, stílszerű arányosságot s izlesteljes 
pompát mutat. Már az ajtók keretei is lek tik 
ügyelmünket finom vonalzataikkal s mesteri 
kezekre való faragásaikkal; a padozat famozaik-
kal van kirakva, a falakat színes műmárvány-
mezők borítják, a lapos kupolaszerű mennyezet 
pedig pilasztereken nyugszik. Az 
óriási tükrök között, az ablakokkal 
szemben elhelyezett márvány-kan
dallón a palota urának czimerei 
láthatók pompás faragványban. In
nen a fogadó termekbe juthatni, 
ezeken át pedig a herczegprimás 
saját lakosztályába, mely ablakai
val a Duna habjaira néz. E szo
bákból csigalépcső vezet a társalgó • 
terembe. Ugyancsak ez emeleten 
vannak az egves vendégszobák is 
berendezve, kényelem és pompa 
tekintetében mi kívánni valót sem 
hagyva hátra. A vendégszobák alatt 
vannak az érseki hivatalos sze
mélyzetnek szobái, mind lakályos, 
kényelmes hely, a diszterem fölött 
pedig — az utczára néző részen — 
vannak a fejedelmi vendégek szá
mára berendezett lakosztály ter
mei : úgymint egy előterem, há
rom nagy nappali s hálószoba. 

A primás lakosztálya s az ér-
sekvárosi plébániatemplom között 
van fönt a téli, s alatta a nagyobb 
házi kápolna. Ennek padozata stíl
szerűen díszített zománcz-lapocs-
kákból van összeállítva, a falak 
részarányos mezőkben gipsz-díszí
tésekkel borítva, a mennyezetet 
alkotó gerendázaton pedig egyházi 
jelvények láthatók. A mi azonban 
figyelmünket kiválóan leköti, az 
a karrarai márványból román stíl
ben alkotott oltár, melyen a fara
gás okozta bemélyedéseket finom 
díszítések takarják, különféle színű 
márványból készülve s mozaik
szerűen összeállítva. 

A palota legérdekesebb részét 
azonban kétségen kívül azon ter
mek képezik, melyekben a her
czegprimás által gyűjtött nagy
szerű, már 40,000 kötetnyi ritka 
becsű könyvtár, valamint a többi 
teremben a műkincsek vannak 
elhelyezve, nem különben az ér
sekség tulajdonát képező irattár. A 
gyűjtemény, melyet alapitójáról 
«Simor múzeum »-nak lehet nevez
ni, könyv-, irat-, kép-, metsz vény-, 
régiség-, ritkaság-tárból áll; mind
egyik gazdag, rendezett tartalom
mal. A könyvtár nem csak hittani 
és egyházi legjelesebb munkákkal 
diszeskedik, hanem bőven van 
benne képviselve a diplomatikai, 
történelmi szak, hogy a régi khisz-
szikusok munkáit ne is említsük. 
A primási könyvtár legalább 150 oly munkával 
bír, melyek hazánkban az egyedüli példányok. 

A könyvtárból a levéltárba juthatni, mely 
az előbbinél valamivel kisebb terem, de ahhoz 
hasonlóan van vashálózattal, hidakkal, aszta-
talokkal berendezve, melyekben az okmányo
kat tartalmazó fasciculusok nyugosznak. Mind 
a könyv, mind az irattár erős vasajtóval s ne
héz zárakkal van ellátva, biztosítva. 

A többi műkincsek gyűjteménye a második 
emeleten van elhelyezve, hova az úgynevezett 
harmadik lépcsőn jut az érdeklődő. Öt terem és 
egy folyosó ad helyet itt a «herczeg-primási mű-
kincsekn nevén ismert képek, ritkaságok, metsz-
vények, régiségek s diBzmunkák gyűjteményé
nek, még pedig ugy, hogy az első teremben 
vannak a díszmunkák, a másodikban a metsz-
vények, a harmadikban s a mellette elhúzódó 

folyosón a képek, a negyedikben a régiségek, 
az ötödikben pedig a ritkaságok. 

A palotának azonban nemcsak ez öt termé
ben vannak műkincsek, ritkaságok. A herczeg
primás magántermeiben még tömérdek oly régi 
bútor, ékszer, edény van, melyek méltán foglal
hatnának helyet bármely gyűjteményben vagy 
múzeumban ; azon kívül sok kitűnő festmény, 
mint pl. — hogy többet ne említsünk — Paczka 
két híres másolata: Rafael Transfiguratiója s 
Domenichino sz. Jeromosa s több kitűnő máso
lat a Belvedere remekei után. 

Magyarország jelenlegi herczeg-prímása 
utódait és az érsekséget tehát nemcsak nagy
szerű palotával ajándékozá meg, de azt egy
szersmind a tudomány és művészet csarnokává 
is tévé. 

N A T Á L I A , SZERB KIRÁLYNÉ, SZERB N É P V I S E L E T B E N 
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A babelsbergi park, melynek sürü árnyat 

adó fasorai közt a földrész leghatalmasabb csá
szára szokta néha feledni az uralkodás terheit, 
lankás dombon épült kastélyával, egyike amaz 
óriási terjedelmű birtokoknak, melyek a német 
császár magántulajdonát képezik. Potsdam mel
lett fekszik és ugy építészeti tekintetben, mint 
regényes fekvése által Potsdam környéke leg
bájosabb pontjaihoz tartozik. Az épület, mely
nek képünkön csak folyondárral befuttatott 
oldalfalait látjuk, 1835—1849-ig épült a híres 
Schinkel tervei szerint 8 gazdag ornamentikája 
a legszebb összhangzatban áll a XVI. század
beli angol kastélyok nemes styljával. Körös
körül nagyszerű árnyas park terül el, a legízle
tesebb gruppokkal, erdő- és romrészletekkel, 

patakokkal és vizesésekkel, H egyik kimagasló 
pontjáról pompás gloriette nyújt alkalmat elra
gadó kilátásra, végig a változatos és mosolygó 
tájon. 

Az agg császár azonban nem csak a ter
mészet néma szemléletében tölti itt napjait. 
Nyolczvanhatóveskoradaczára még mindig élén
ken érdeklik a test- és lólekedző szórakozások s 
a sport kényelmesebb nemei is. És ha nem is 
üzi ezer veszély közt a kőszáli zergét, mint 
királyunk Tirolban, ha nem is ugrat árkon-bok-
ron keresztül élete koczkáztatásávalegy«brush»-
ért, a hallali szilaj kedvre tüzelő hangjai mel
lett, azért nem ritkán látható, a mint gyönyörű 
Viktóriája elé fogott két szelíd, szürke pejjel 
méltóságosan hajtat végig a babelsbergi park 
széles és jól ápolt kocsi-utja'n, háta mögött 

inasával, ki virággal gomblyuká
ban, mellén etikettszerüen össze
font kezekkel ül a bakon, elmél
kedve taláu néha azon az álom
nak is hihetetlenül hangzó valósá
gon, hogy a világ leghatalmasabb 
fejedelme miként kocsikáztatja meg 
a kaszárnyai szolgálatból alig hogy 
kikerült ficzkót, kinek hozzátar
tozói, meglehet, valami csöndes kis 
német faluban verejtékkel eszik 
mindennapi kenyeröket. Vilmos 
császárnak azonban szenvedélye a 
hajtás, s mikor az ur keze megkí
vánja a gyeplőt, akkor a szolga 
kénytelen, ha kell, ha nem urat 
játszani. Az egyszerű, de elegáns 
kettős fogat rendesen a kastély 
egy oldalszárnyánál áll meg s két 
komornyik kis?ri ki és segiti föl 
a császárt ruganyos kocsijába. Ér
dekes látvány ekkép látni a sze-
dáni győzőt s a német egység meg. 
alkotóját, minden udvari fesz mel
lőzésével, magánélete e miniatűr 
aprólékosságában, a mint a köny-
nyü gig gyeplőjét is csak oly szi
lárdan, csak oly biztosan tartja, 
mint ama másik gyeplőt, melylyel 
milliókat kormányoz. 

A SZERB KIRÁLYNÉ SZERB 
NÉPVISELETBEN. 

Szerbiának nincsen arisztok-
rácziája abban az értelemben, a 
mint azt a nyugati államokban lát
juk. Teljes érvényre van ott emel
ve a demokratikus alapokon nyug
vó egyenlőség s az értelmiségen ós 
vagyonon kivül alig van valami, a 
mi a nemzetet osztályokra válasz
taná. A szerb nép ennélfogva szinte 
örömmel vett}, midőn fiatal ural
kodója, akkor még fejedelem, ez 
előtt kilencz évvel nem valamely 
uralkodóházbeli herczegnőt vett 
nőül, a mivel a függetlenségre 
törekvő országot bármely irányban 
elkötelezhette volna; hanem egy 
dúsgazdag magánembernek, a Ro
mániában és Besszarábiában ter
jedelmesföldterületekkel bíró Kecs-
ko orosz ezredesnek akkor 1 ti éves 
müveit szép leányát, Natáliát vette 
el, ki által a szerb uralkodóház 
a romániai tekintélyes Stourdza-
családdal s a Komnén byzanti 
császároktól származó Muruszi-

családdal jutott atyafiságba. 
Natália királyné, ki boldog házasságában 

férjét már trónörökössel is megajándékozá, 
igen szereti népét s őt népe viszont. Megn,\ erő 
egyszerűség, szendeség, finom női tapintat jel
lemzik s ez utóbbira mutat az az arczkép is, me
lyet ezúttal mutatunk be olvasóinknak s mely 
az ifjú királynét népe nemzeti viseletében tün
tetve föl, bizonyára szívesen látott díszéül szol
gál minden szerb hazafi házának. 

OROSZ TÖRTÉNETEK. 
II. 

Hogy .csinálják, a nihilistákat. 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Orosz

országban egy pópa és volt neki egy fia is. A fiu 
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sikeresen végezte a szemináriumot, de miér t m iért 
nem, elég az hozzá, hogy nem akart papos-
kodni. Bizonyosan nem érzett magában kedvet, 
tehát hivatást sem a lelkészséggel összekötött 
kötelmek iránt. Ellenben igen nagy volt a haj
landósága a gazdálkodáshoz, és átalán a föld-
mives-élet hez. A szeminárium bevégeztével 
hazajött, levetette az uri ruhát, pór-köntöst 
öltött magára, bocskort a lábára és elkezdett 
kaszálni, szántani, boronálni. 

Véges eszünk ugy fogja fel a dolgot, hogy 
ebben semmi szokatlan sincs. De hajh, nem 
mindenki gondolkodik olyan együgyüen, hogy 
ha az embernek ugy tartja kedve, hát gazdál
kodjék, szántson, vessen a saját gyönyörűségére. 
Vannak emberek, a kik nem tapodják lábbal 
ily nyilvánosan «az erkölcsi elveket", a kiknek 
tiszte: őrködni a közönséges halandók tetteire. 
Az őrködés pedig ugy hozza magával, hogy 
minden rangbéli ember maradjon hű a saját 
rangjához, a nem szokásos foglalkozásoktól, 
még inkább a rangfokozat harmóniáját meg
bontó munkálatoktól jobban őrizkedjék, mint 
a tűztől. így például a kormányzósági titkárnak 
szent kötelessége irtózni a kollégiumi regisztrá-
tort megillető munkáktól és viszont. Hajdanán 
azt beszélték a nem irtózó titkárokról, hogy 
nemcsak önmagokat «szennyezikbe» ezzel, ha
nem a többi kormányzósági titkárokat is. Ma 
azonban az «erkölcsi elv» szempontjából ez a 
magyarázat sem elégit ki többé; mostanság 
már igy ítél a «közvélemény»: ha ez vagy 
amaz a kormányzósági titkár annyira meg
alázta magát, hogy a kollegiális regisztrá-
torokkal érintkezik, ez annyit jelent, hogy 
elvetemült tanokat szándékszik elhinteni so
raikban. 

így történt a pap könnyelmű fiával is. Még 
jóformán bele se találta magát a bocskor vise
lésébe, már is gondolkodóba ejté a falu csapiá
rosát. Tudvalevő, hogy ő az első fórum. Ott áll 
a csapláros a pitvarajtóban, simogatja gömbö
lyű hasát és azon töri fejét: «mi a kő lehet ez» ? 
Magától értetik, hogy konzervatív kételyéről 
értesiti a birót. A biró még jobban elgondolko
zik, mint a korcsmáros. Kerülgetni kezdi az 
atyuska — ez a pap neve a köznépnél — házát 
oly ürügy alatt, hogy sétál, holott ugy me
reszti szemét, ugy fülel, vájjon nem beszél
nek-e ott a hatalom lerázásáról. 

Majd elrejtőzik a fa mögé, szeméhez teszi 
kezét és ugy bámul a mezőre. Egyszer csak azt 
látja: pór ember jár az eke után. Nini! most 
megállt! Most jobbra kanyarodott! Kidülesz-
tette mellét! . . . Vájjon mit forral? Hiszen jár
hatna ő a faluban szent énekeket énekelni, to
jást gyűjteni az istenfélő hívektől, a helyett 
pedig. . . Nem tiszta munka ez! 

A biró nem türtőztetheti magát és oda szól 
az atyuskának: 

— Ugyan mi a kő lehet ez ? 
Az atyuska pedig, a ki szinte hízott a gon

dolattól, hogy szeretett fiacskája ő vele együtt 
fogja zengeni a halleluját, — és az mit ki nem 
gondolt! — mondom, az atyuska a helyett, 
hogy eloszlassa a biró és csapláros kétkedését, 
kitéröleg azt feleli: 

— Hiszen látja! 
Dejszen a birónak se kellett több: jelen

test tőn a sztánovojnál (járási rendőrfőnök). 
A sztánovoj rögtön kikalkulálta, hogy nagy

szerű fogásra van kilátás, de csinyján kell bánni 
a dologgal. Elmegy a faluba, természetesen más 
ügyet elintézni, és «kéz alatt» adatokat gyűjt a 
pópa fiáról. A vizsgálat kiderité, hogy a pópa 
fia bocskort húzott a lábára, szánt, vet, boronál, 
szénát kaszál. «Ugyan mi a kő lehet ez?» Mikor 
aztán ilyeténképen «megbizonyosodott» az ügy
nek mivoltáról, az atyuskához fordul: 
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— Mi a kő lehet ez ? 
— Magam is azon tűnődöm, — feleli a 

szent atyuska, — es nem tudok kiokosodni 
belőle. Beszéljen a fejével, hátha az ön oktatása 
észre téríti. 

Maga elé hivatja hát a sztánovoj a pap fiát 
és kérdi: 

— Földet mivelsz, ugye? 
— Földet. 
— Szántsz is ? 
— Szántok. 
— Mi a kő lehet ez ? 
Természetes, hogy a pap fia nagyot bámult. 

Végre magához tér és ő adja fel a kérdést: 
— Talán nem szabad? 
— Szabad, nem szabad, egyre megy, de 

nem szokásos. 
— Tessék megliltani, ha nem szokásos. 

Majd akkor henyélni fogok. 
A sztánovoj még se merte betiltani a fogi 

lalkozást, tehát jelentést tett róla a.járásbeli 
főkapitánynál, hogy igy meg ugy, egy papfiu 
tűnt fel a járásban, szemináriumot végzett, 
lehetne diakónus, a helyett azonban szokatlan 
életmódot folytat. A főkapitány okos ember, 
rögtön átlátott a szitán. Befogat a trojkába 
(hármas fogat), csengőt köttet a lovakra és el
vágtat a lázadás színhelyére. Oda ér az atyuska 
házához, negédesen leugrik a kocsiról és kérdi: 

— Mi a kő lehet ez? 
— Eleget beszéltem már a fejével, mente-

getődzik a pópa: — akár csak borsót hánynék 
a falra. Nem volna-e kedve eszére téríteni? 

Az anyuska szintén tóditá a maga részéről: 
— Pedig be jó dolgunk volna! Például, ha 

ő volna a diakónus: volna bőven tojás, gyü
mölcs és szösz . . . A jövedelemnek ez a része is 
— a mi kezünkben maradna. 

Előhívták a papfiut, még annyi haladékot 
sem adtak neki, hogy a földet beboronálhassa. 
És az apa és anya jelenlétében mosni kezdé a 
fiúnak fejét az iszprávnik (főkapitány). 

— Ah, fiatal ember! fiatal ember! 
A fiatal ember azonban nem akar eszére 

térni. Mindig azt hajtja: 
— Hát tilos ? 
— Ah, fiatal ember! vájjon a törvény előre

láthat-e minden eshetőséget? Es hogy mer ön 
olyan keményen beszélni: hát tilos ? Hiszen 
nem tilos, nem tilos, de nem is szokásos. Gya
nús, nagyon gyanús. 

Bármennyire dorgálja is a fiút, nem ér vele 
czélt. Egyre azt rebegi: 

— Nagyságos uram! Az egekre kérem: 
engedjen szántani! 

Es az iszprávnik uram a helyett, hogy azt 
mondta volna: Szánts, barátom, kedved szerint! 
— dühében megszakgatá egyenruháját és fel
kiáltott : 

— Pompásss! Szántsonnn háttt! Boronál-
jonnn! Szánom önt öieggg . . . őtet isss . . . a 
rossz útra tévedtettt! Anyácskám, nagyon sajná
lom önt isss . . . sajnálom . . . nagyon sajná-
lommm! 

Az iszprávnik elhajtatott, a pap fia is felült 
a lóra és elment bevégezni a boronálást. Az 
atyuska felsóhajtott és már azon kezdé: «ugy-e 
mondtam» . . . de hamar abban hagyta és 
kérdé: 

— Mikor fogsz másodszor szántani ? 
Eltelt belé négy hét. A pap fia nem csak 

hogy megszántotta másodszor a mezőt, hanem be 
is vetette téli veteménynyel. Már eleve örült an
nak a gondolatnak, hogy pár hét az egész és be
köszönt az aratás, a cséplés, midőn szenvedélyes 
ábrándjainak legszebb hevében tárántász (utazó 
kocsi) áll meg az atyuska háza előtt, a melyből 
valóságos állami tanácsos perdül ki. A tanácsos 
nr müveit, nyájas ember, de mioden elnézés 
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nélkül való ós az orrán ott ragyogott a ((pápa-
szem*, a benne helyezett bizalmat jelképezvén. 
Mindamellett ő is ott kezdé, a hol a többiek : 

— Mi a kő lehet ez ? 
A pap fiával szinte forogni kezdett a világ 

e kérdés hallattára; mégis erőt vett magán és 
szilárdan lelelé : 

— Leghőbb vágyam a cséplés ! 
A tanácsos úron meglátszott, hogy nem 

volt ily feleletre elkészülve. De azért a pápa
szemén át nem villogott harag, figyelmesen te
kintett a beszélő szemébe és az álmélkodás 
csak ugy dűlt belőle. 

— Ennyi az egész ? 
— Ennyi. 
Az ügy tehát nyélbe volt ütve, csak némi 

alakiságok maradtak kitöltetlen. Hivattak szak-
' értőket és megvizsgálták a papfi kincses tárát: 

kisült, hogy három tiszta inget, egy uj zsák-
I nadrágot, két pár kapczát és tükröt rejteget ő 
I kéme, sőt az utóbbi előtt, «igy hangzott a vád

lott vallomásai) — szoktaünnepnaponmegfésülni 
fürtéit. Felvágták az anyuska dunyháját — 
pölyhöt találtak benne. Még az atyuska hosszú 
fürtéit is szemle alá vették: ott se találtak 

| semmi elvetemült dolgot. De már erre az 
| atyuskának is megjött a mersze s kérdezi: 

— Kegyelmes uram, miért sújt bennünket 
most ily vád ? Aztán a sok költség ? 

A kérdés első felét jogosnak ismeré el a 
tanácsos ur és hogy lecsititsa a károsult félt, a 

' bíróhoz fordult és monda: — ugy-e gézengúz, 
• te gyártod mindig a pletykát! A mi pedig a per

költséget illeti, erről kereken kinyüvánitá: — 
adjon hálát az istennek, hogy csak ennyirerug! 

i Aztán jól lehordván a birót, átrándult a szom
szédfaluba, mert onnét panaszt tett a pópa, 
hogy a tanitó ártalmasán magyarázza az ese
ményeket, mondván : vessetek borsót, ültessetek 
káposztát, a többire rá se hederitsetek! 

Egy év múlva megjött a végzés: ennek 
meg ennek a papírnak nem tudják be bűnül 
azt, hogy csépléssel s az életnek a magtárba 
hordásával foglalkozik, csak gondja legyen rá, 
hogy tisztán csépeljen. 

Azonban a papfiu meg nem érte már ezt a 
végzést: az ő élete meg volt rontva. Az őrködő 
egyéniségek fokozatos látogatása nem annyira 
ő reá, mint a környezetére volt gonosz hatású. 
A korcsmáros volt az első, a ki rá mondta az 
ítéletet: vörös inges, — utána mondták azt a 
muzsikok (pórok) is. Kezdetben csak félénken 
rebesgették e szót, de később napról-napra erő
sebben. Végre a leányok kitiltották a fonóból. 
Nem volt már kiért fésülgetni a fürtöket — ün
nepnapon. 

Az atyuska és anyuska is bolondul cselek
vének. Reggeltől estig csépelt afiu, szórt, gyűj
tött a magtárban, és ha este hazatért, azzal 
rontottak neki: — «Térj eszedre ! Ne bomolj!» 
Utoljára menyasszonyt is kerítettek a számára, 
a kinek az orrából is csak a fele volt meg és 
egyik szeme is hiányzott. 

A papfiu ekkor azt monda magában : elég, 
— és egy szép reggelen nyoma veszett. 

Száltykov-Scsedin után oroszból / / — Q . 

F O R S T E R DÓRA. 
Angol regény. 

Irta B E S A N T W A L T E E . 
TIZENKLLENCZEDIK FEJEZET. 

L o n d o n b a n. 
Igy értünk a városba, hol első éjem nyug

talan s rémségekkel teljes volt. —mert mindenütt 
azt a fekete alkotmányt láttam, feketén lesző-
nyegezve s rajta a hóhért piros palásttal és ke
zében a bárddal. 

Szállásom a Drury-Lane közelében,a Nagy-
vad-utczában volt, Purdy János házánál, a mi 
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blanchlandi kovácsunk rokonánál, a ki szintén 
azt a mesterséget űzte, és meglehetős jól is ment 
neki. A felesége, ámbár buzgó híve a protestáns 
örökösödésnek s nagy ellensége a pápistáknak, 
irántam igen szives és előzékeny volt, mindegyre 
bejött hozzám valami okon, ürügy alatt s vigasz
talt a hogy tudott; A férje hasonlókép, a ki 
mindén jó szolgálatát felajánlotta, mint észak
vidéki polgár, a ki tudja minő tisztelet illeti meg 
a Forstereket s fogadta, hogy tőlök senki meg 
nem tudja ittlétünket, nem csak magáról, hanem 
a feleségéről is jót áll e részben. 

Másnap korán reggel Hilyard ur látogatott 
meg; most ismét uj alakot öltött s ugy örült uj 
álruhájának mint uj játékának a gyermek. Ezút
tal vidéki orvost ábrázolt, fekete selyem kabát
ban s óriási nagy fürtös parókával. Én nem tud
tam megérteni, mire való ez az álczáskodás, ho
lott Londonban őt egy lélek sem ismerte sakik 
ismerték volna,mind szétszórva vagy fogva voltak. 
De ő annyira tetszett magának igy s ugy elmagya
rázta, hol vette a selyem kabátját,egy zsibárusnál, 
s a parókáját, mely egy elhunyt nagyhírű orvosé 
volt hajdan, s annyira tetszelgett, hogy az mi
lyen jól áll neki s mily tudós képet kölcsönöz, 
hogy meg kellett hagynom ezt a végre is ártat
lan örömét. 

— A nagykirályné-utczában találtam szál
lást magamnak, — monda, — nem messze 
innen s a Drury-Lane színház tövében ugy 
szólva, a hová tegnap este el is mentem, egy 
kis szórakozás okáért. 

— Szórakozásért ? — felelém, — hát azért 
jöttünk mi Londonba, hogy szórakozzunk? 

— Nem, miss Dóra — de mivel az este 
ugy sem tehettem volna semmi hasznosabbat, 
és az utón annyi fáradságot és izgalmat állot
tunk ki, én e szórakozást nem is henye időtöl
tésnek tekintettem, hanem a test és lélek orvos
ságának. S nem is jártam oda hiába. Hallja 
csak és bámuljon, mert a mit mondok ugy meg 
fogja lepni kegyedet, a mint még semmisem lepte 
meg életében. A Prestoni foltozó variját adták; 
bámulatosan adták, — ámbár némely részben 
jobban is lehetett volna, — de nem a darabról 
van szó, hanem a játszók egyikéről. Képzelje 
csak, — de ne legyen oda bámulatában, bár
mennyire meg fogja is lepni — a fő női sze
replő — ki se találná! Felségesen játszott, oly 
tűzzel, annyi szenvedélylyel, oly elegáncziával— 

— No, süsse ki már! 
— Nem más — mint a kegyed egykori 

szobalánya, Lee Jenny. 
— Nos, miért volnék ez által meglepve ? 

Hiszen tudtam, hogy színésznő lett. 
— De azt nem gondolhatta, hogy ennyire 

vigye. Hát az nem lepné meg, ha egyszer azt 
hallaná, hogy én — a ki papi pályára készül
tem, ámbár eddig még egy nyomorult káplán
ságig sem tudtam fölvinni, egyszerre csak 

canterbury-i érsek lettem ; vagy hogy valame
lyik ügyvédnek az inasából Anglia lord kau-
czellárja, vagy egy dobos gyerekből a hadsereg 
főtábornoka lett? Pedig ez a leány a színpad 
érseke, kanczellárja, főtábornoka — azt mond
hatom ! 

— S becsületes-e? 
— Ki kérdi azt? A színpadon a Calistá-

kat, Almeriá-kat és Celindá-kat játsza; a 
színpadon kívül semmi dolgunk vele. Csak 
azt mondám róla, hogy kitűnő művésznő 
lett belőle. De ez még nem minden. Előadás 
után a hátulsó kis ajtóhoz mentem s egy szinház-
szolgától egy sort küldék be neki, melyben csak 
annyit írtam, hogy egy northumberlandi régi 
ismerőse óhajt vele beszélni. Néhány perez 
múlva lejött. Nem ismert rám — ezt csak sike
rült álöltözetem és parókám tette, — de a mint 
nevemet fülébe sugám, rögtön nyájason fogadott, 
kocsijába ültetett s magával vitt vacsorára. 

— Kocsija is van ? 
— Van ám és pedig saját kocsija, lovai és 

kocsisa. Lakása, ámbár kissé messze a színház
tól, igen előkelő. És képzelje: kit találtam nála ? 
Frank úrfit, Badclyff Frank urat, a ki ugy lát
szik igen nagy barátságban van vele; de kérem, 
ne gondoljon semmi rosszat. Szegény Frank úrfi, 
egészen oda van, borzasztóan köhög s csupa 
csont és bőr. Hanem azért ugy látszik, most is 
bolondulásig szerelmes a leányba. Ez parancsol 
— s ő engedelmeskedik. 

— Hát még most is tart a kuruzslás ? 
— A mi a kuruzslást illeti, azt hiszem nem 

gyakorol mást, mint a mit minden szép nö gya
korolhat, a ki fiatal s tüzes szemei vannak. Igen 
meleg érdeklődéssel kérdezősködtek mind a ket
ten nagysád felől, és a tábornok ur felől is. 
Frank ur azt monda, ha tudta volna, hogy valami 
készül északon, ő is hazasietett volna, hogy a 
bátyja — lord Derwentwater mellé sorakozzék ; 
de akkor tudta meg, a mikor már késő volt. No, 
ez a szerencséje — mert a hadviselés egy hót 
alatt bizonyosan megölte volna, a nélkül is 
annyira odáig van szegény. Jenny pedig, a 
kinek, mint mondja, igen nagy ismeretségei 
vannak a legmagasabb körökben, felajánlotta 
minden szolgálatát és közbenjárását egykori 
úrnőjének, kinek jóságáról és kegyességéről soha 
sem feledkezett meg s nem is fog soha meg
feledkezni. 

— Közbenjárását! A szobalányom — 
— Volt szobalánya, kisasszonyom — de 

most a Drury-Lane első művésznője. Oh, mikor 
érik oda a világ, hogy a színpad művészeit is 
épen annyira tudja becsülni, mint a tudósokat, 
festőket és költőket. 

— Kérem, Hilyard ur, ne szóljon többet 
róla. Nem kíván a színfal mögötti és hátulsó kis 
ajtóbeli pártfogásokat? Kivált egykori szoba
leányomtól. Soha. 

— Ej kisasszony! a kis egér is tett egyszer 
jó szolgálatot a hatalmas oroszlánynak; s ki 
tudja, mi utat és módot rejtett el a gondviselés a 
Forster Tamás uram megszabadítására! De ha 
ugy kívánja, ne beszéljünk most erről; csak 
majd ha szükségünk lesz rá, térünk vissza a 
tárgyra. 

Megvallom, bántotta büszkeségemet, hogy 
egykori szobalányom segélyére szoruljak, bár
mily állást foglalt is el az most a társaságban. 
Igaz, hogy annyi sok rokonomból — a kiknek 
a száma légió — csak az egy lady Cowijtr tar
tozott az uralkodó párthoz, s volt abban a hely
zetben, hogy pártfogásával segíthetett rajtunk 
— ha akar, a mi felől még akkor egyátalában 
nem lehettem bizonyos. De mégis csak a leg
végső szükségnek tartottam volna azt, hogy 
Lee Jenny, az egykori czigány leány segítségét 
kérjem — s hálát adok istennek, hogy végre 
sem -zorultam reá. 

Ugyanazon nap délutánján Hilyard ur is
mét érettem jött s magával vitt, hogy egy kis 
körutat tegyünk a városban. Útközben mindig 
szabaditási terveit fejtegette előttem, melyeknek 
nagy bővében volt, egyiket elvetette s a másikat 
vette elő, de egyik kalandosabb volt a másiknál 
s ő maga sem tudott egyikben is megállapodni. 
A többi közül az egyikbe — ámbár a mint maga 
megvallá, a terv még teljességgel nincs kidol
gozva s csak határozatlan körvonalakban élt a 
fejében — mindjárt bele is vitt. Egy kalózfajta 
kapitányt födözött fel, monda, a kinek az a 
mestersége, hogy oly urakat, a kik valami okért 
el akarnak tűnni Londonból, sőt Angliából, 
lopva keresztül csempész a csatornán, jó pénz
ért, •— de ha az ellenfél még jobban megfizeti, 
el is árulja őket s igy mind a két részről felve
szi a jutalmat. Ehhez monda hogy elviszen 
engem másnap, hogy alkudjunk meg vele Ta
más bátyámnak Francziaországba szöktetése 
iránt. 

— De hát minek menjünk hozzá, ha oly gaz
ember ! miért nem fordulunk inkább valami be
csületes, megbízható emberhez ? 

•— Oh, — monda Hilyard ur rejtélyesen,— 
egészen más az én czélom, majd meglátja. 

Másnap azt kívánta, hogy öltözzem a leüető 
legdíszesebben s üveges hintóval jött érettem. 
Szükséges, monda, hogy a svihák kalóz a lehető 
legmagasabb fogalommal legyen a kisasszony 
rangja és gazdagsága iránt. 

Sok keskeny és görbe utczán át, végre egy 
— a Temze partján levezető fedett lépcsőnél áll
tunk meg a kocsival s ott leszállva, lementünk 
a parton és egy csónak, melynek révésze ugy 
látszik előre értesítve volt, egy belebb horgonyzó 
nagyobb hajóhoz szállított. Szivem szorongott, a 
midőn e hajó fedélzetére hágtunk fel, a hol az a 
bizonyos kalóz — átkozott rossz képű ember — 
erőltetett mosolylyal és alázatos hajlongásokkal 
fogadott. 

— Itt a mylady, — monda Hilyard ur, — 
a kiről szólottam önnel. Ámbár becsületes em
berek közt, mint mindketten vagyunk — 

— Oh, bizonyára, vigyorgottá Judás-képü. 
— Nincs helye titkolózásnak, még is meg

bocsát, ha nem mutatom be a kisasszonyt, s ne
veket egyátalában nem említek. Tegye föl, hogy 
a myladynak valakije van, apja, fivére, kedvese, 
vagy férje, kinek érdekében van — bizonyos 
adott órában észrevétlenül eltűnni. . . mennyi
ért vállalja magára, hogy öt franczia partra 
szállítja? 

— Tekintve a vállalat koczkáztatott vol
tát — s a becsületes kiszolgálást, potomságért, 
százötven guineáért. 

— Potom ár, valóban! — monda Hilyard ur 
(ámbár én egészen más véleményen voltam, s 
valóságos zsebmetszésnek tekintettem, ily rop
pant összeget követelni egy embernek a csator
nán átszállításáért). — De jegyezzük meg, hogy az 
időpont, melyben az átszállásnak törtennie kell, 
most még meg nem határozható, s önnek szün
telen készen kell lennie, a nap, vagy éj bár
mely órájában jövünk is. 

— Jó,—monda amaz,-—de a várakozásért 
s készen állásért hetenként 10 guinea többletet 
kell kérnem. 

— Mi sem természetesebb ! Valódi szeren
cse, hogy ily olcsó emberre akadtunk! Meg
kapja uram, a mit kivan — megkapja 

— Igazi Júdás Iskariotes! — mondám, — 
mikor a kalózhajót oda hagytuk. Mit gondol, 
Hilyard ur, ilyen emberre bízni a bátyámat. 

— Dehogy akarom rábízni, dehogy aka-
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rom, — feleié. — Hiszen csak cselvetés. Czélom, 
hogy a nyomozást tévútra vezessem. Ez az ember 
elárul, annyi mint bizonyos. Ha sikerül meg
szöktetni Tamás urat, a király emberei legelő
ször is ennél az embernél fogják őt keresni — 
s a mig keresik, az alatt másfelé elillanunk. 

Valóban, ez szellemes gondolat volt. Csak 
hogy előbb még meg kellett szöktetni a jó 
Tamást, a ki pedig többi társaival együtt New-
gateben volt, erős zár alat t ! 

Nyugtalan levén már, hogy valami komo
lyabb lépést is tegyünk bátyám megszabadítá
sára, másnapra a lady Cowper felkeresését ha
tároztuk el. 

Oda is üveges kocsin mentünk, nehogy gya
log érkezve, a kevély főúri cselédség elutasítson, 
mint méltatlanokat a lady szalonjába belépni. 
Az előszobában várakozó sokaságot találtunk, 
kik részint a lord kanczellárhoz igyekeztek kér
vényeikkel, részint a kegyelmes asszonyhoz, 
pártfogásáért vagy közbenjárásáért esedezni. 
Hilyard ur az ajtónállónak valamit nyomott a 
markába (láttam, hogy egy teljes guinea volt) s 
megmondván neki ki vagyok, igy szólt: «Mondja 
meg a kegyelmes asszonynak, hogy unokahuga 
kivan vele szólani.» Az inas nagy reverencziát 
csinált 8 nemsokára azzal az kenet te l jött vissza, 
hogy a kegyelmes asszony 
kereti unokahugát a be
lépésre. 

Magam mentem be 
s igazán reszketve. Sietek 
megmondani, hogy lady 
Cowper a lehető leg
nagyobb nyájassággal s 
őszinte szívességgel foga
dott. Azelőtt még soha 
sem láttuk egymást — s 
nem győzte ismételni , 
mennyire örül, hogy meg
ismerhet, mennyit hallott 
felőlem beszélni s meny
nyire hasonlítok boldo
gult nagynénémhez, lady 
Crewe-hoz. Azután leülta-
tetfc s kikérdezett, mi a 
bajom, ámbár gondolhat
ta, hogy a Tamás bátyám 
megszabadítása ügyében 
járok. 

— Ismerem Tamás 
b á t y á d a t , ' — monda, — 
még képviselő korából. 
Mindig hívtam, hogy láto
gasson meg gyakrabban, 
de ö jobb szerette a whig 
kávéházakat minden női 
társaságnál s szalonnál. 
Jó tanácsokat adhattam 
volna nek i , de hihető, 
hogy ugy sem hallgatott 
volna azokra. De ha már 
beleelegyedett ebbe a sze
rencsétlen vállalatba, leg
alább bár szökött volna 
meg, mint annyi mások. 
Miért is nem szökött 
meg? 

— Bizonyara a becsület nem engedte, — 
felelém félénken. — Mindenki megszökhetett, 
csak a tábornok nem, a ki a fegyverletételt 
aláirta. 

— Nem tudom, mi a király szándéka a 
lázadók iránt. Annyi bizonyos, hogy a minisz
térium a legenyhébb eljárást fogja ajánlani 
ő felségének. Tudod-e, hogy családom feje, a 
callalee-i Clavering ur is a foglyok közt van! 
Mit gondolt, hetvenegy éves létére, hogy ily 
meggondolatlan dologba elegyedett! Mi, férjem 
a főkanczellár és ón, mindent el fogunk követni, 
hogy őket megszabadítsuk. De mit tehetünk? 
Isten tudja. A király elhatározása még nincs 
tudva. S a sérelem ellene — valljuk meg — 
nagy. Trónját, örökösödési jogát, életét támad
ták meg! Oh, miért nem szökött meg bátyád? 
Bárcsak mind megszöktek volna! Mennyivel 
könnyebb volna szemet hunyni — mint az elfo-
gottaknak megkegyelmezni. 

Azután kérdezte, hogy jöttem Londonba, s 
én őszintén elmondván, hogy házunk legrégibb 
és leghívebb szolgája, Hilyard u r volt kísérőm, 
a ki szintén részt vett a fölkelésben s most 
álruhában, mint falusi orvos szerepel, és kér
tem s kegyelmébe ajánlot tam, hogy el ne 
árulja, látni kívánta s midőn mondám, hogy az 
előszobában vár, csöngetett s a belépő inasnak 

parancsolta, hogy vezesse be azt az urat, a ki 
engem ide kisért. 

Hilyard ur, képére a legnagyobb komoly
ságot és fontosságot erőszakolva, belépett. My-
lady — vettem észre — alig birt magával, 
hogy el ne nevesse magát. 

— Doktor ur, — monda, — húgomat nagyon 
szenvedőnek találom. Mi baja? 

Hilyard ur beletalálta magát szerepébe s 
oly tudományosan determinálta betegségemet, 
hogy egy szót sem értettünk belőle. 

— Szeretném, — monda lady Cowper, — 
ha saját házi orvosommal konzultálna e fölölt. 

— Szívesen, — m o n d a Hilyard ur, — min
dig öröm és tanúság nekem, tudós kartársaiin-
mal értekezni. Különben a kisasszony betegsége, 
mint szerencsém volt mondani, félelemből és 
aggodalomból származik. Ha ladységed meg
menti öt aggodalma okaitól, — vagy mig az 
történhetnék, reményt és bizodalmat csepegtet 
belé — kezeskedem, hogy egy hét alatt oly piros 
pozsgás lesz, mint valaha. 

Mylady mosolygott s szeretete és pártfogása 
legjobb ígéreteivel bocsátott el magától, miután 
lakásomat s szükségeimet kikérdezte s meg
ígérte, hogy gondja lesz reám. 

(folyt, köv.) 

DÉRYNÉ S Í R E M L É K E MISKOLCZON. 

DÉRYNÉ SÍREMLÉKE. 
Most, midőn a dalműnek hazánkban oly 

fényes palotája van, mely messze hirdeti a ma
gyar művelődés előhaladását ezen a téren, — a 
kegyeletnek vélünk eleget tehetni, ha megem
lékezünk egyikéről ama régieknek, a kik úttörők 
voltak a dalműnek magyar talajba ültetése kö
rül, s kik már akkor fényes bizonyságot tettek, 
hogy a magyar tehetség a művészet ez ágában is 
fölveheti a versenyt az előre haladt külföld mű
vész-tehetségeivel, mikor még a dalmű nálunk 
nem léphetett föl oly ragyogó keretben, oly dí
szes, fényes kiállítással, a minőhöz ma már 
szokva vagyunk, hanem rá volt bizva egyes ki
váló tehetségekre, hogy azt érvényesítsék ott, 
a hol lehet, szegény vándortruppok köteléké
ben, vendéglők termeiben, sőt jobb hely hiányá
ban még pajtákban is. 

Az e század kezdetén Pest vármegye pártfo
gása alatt működő vándorszintársulatnál kezdte 
meg pályáját Széppataki (Schönbach) Róza, a ké
sőbbi Déryné, az első magyar operai prima
donna, kit még a minden iránt, a mi magyar, 
elfogult német kritika is a világhirü Catalani-
hoz hasonlított. 

A kitűnő színésznő és énekesnő nagy mű
veltségű nő vala, miről hátrahagyott s két kötet

ben a Kisfaludy-társaság által kiadott naplója 
is fényes tanúbizonyságot teszen. E naplóból 
terjedelmes részleteket közölt a ((Vasárnapi 
Ujság» annak idejében, melyek azonnal ma
gokra vonták az irói körök figyelmét s ma már 
a Napló első kiadása csaknem végképen elfo
gyott, hogy egy második, tetemesen bővített ki
adásnak adjon helyet. 

S valóban, a ki Déryné «Napló»-ját olvasta, 
lehetetlen, hogy meghatottság nélkül zárta volna 
be a könyvet. A «Napló* maga nemcsak tartal
mánál, de egyszerű, őszinte, szívhez szóló hang
jánál fogva is nagyon érdekes olvasmány. Mily 
fényes, diadalmas ifjúsága volt a legelső magyar 
operaénekesnőnek! S mily elhagyott, rideg lőn 
öregsége! Ki annyi diadalt aratott ifj u korában 
— mint ínséggel küzködő elaggott nő végezte 
be életét. Ez volt az első magyar operaénekesnő 
sorsa. 

Midőn 1872 szeptember 19-én Miskolczon 
meghalt , a szegények temetőjébe, a miskolczi 
«nagy leány "-temetőbe temették el földi marad
ványait. Sokáig csak egy egyszerű fa-kereszt je
lölte sírját, melyről a zápor lemosta a felírást 
is. Később maga a kereszt is elkorhadt, ugy 
hogy csak akkor még élő nővére : Kilényi Dá-
vidné Széppataki Johanna , és néhány barátja 

és barátnője tudták, hol 
nyugszanak a nagy em
lékű művésznő hamvai . 

Végre a nemzeti ke
gyelet az összeadott fil
lérekből hamvain már
ványból diszes emlékkö
vet emelt sírja fölé, mely
nek rajza képünkön lát
ható. A sirkövön a kö
vetkező felirat o lvasható: 

D É B Í ISTVÁNNÉ 

SZÉPPATAKI BŐZA 

magyar színésznő hamvainak 
a nemzeti kegyelet. 

Szül. 1793. decz. 25. 
Meghalt 1872. szept. 29. 

Pár év múlva meghalt 
nővére, a maga idejében 
szintén elsőrangú színész
nő, özv. Kilényi Dávidné 
is. A képünkön lá tható 
egyszerű kőkereszt, Dé
ryné sírjától balra, az ő 
hamvait jelöli. Az Ő ham
vai fölé özv. L a t a b á r E n d -
réné emelt barát i kegye
letből emlékkövet. 

Most ott nyugszik i 
két jeles nővér, kiknek 
szive oly hőn dobogott a 
magyar Thaliáért, a Mis-
kolcz felett emelkedő 
domb-magasla ton, hon
nan gyönyörű kilátás nyí
lik a domb lábánál elte
rü lő , füstölgő és zsibongó 
Miskolczra, a diósgyőri 
völgyre, a kék Bükk-hegy-

ségre s a Sajó és Hernád síkjaira. K. F. 

EGYVELEG. 
'•'•'• A madarak elvándorlását oly helyekről, 

hol ragályos bajok pusztítanak, már többször észlel
ték. 1872-ben Galiczia Przemysl nevű városában lát
ták, hogy a kholera kitörésekor a rendesen templom
tornyokon gyűlésező varjuk és csókák eltűntek. A ra
gály igen erősen tört ki, 18 ezer lakosból körülbelül 
1)00 halt meg s szept. 26-ától november végéig tar
tott. November 30-án a madarak is visszajöttek. 
Hasonlót észleltek egy más galicziai városban is. 
1866-ban pedig, midőn a kholera Brünnben dühön
gött, oly városrészekben, hova a ragály eljutott, 
egyetlen verebet sem lehetett látni. Hasonló észle
letét tettek más vidékeken is. Tisztán véletlen-e a 
madarak eltűnése s ha nem, mi oka van annak"? 
mindeddig nem lehetett megtudni. 

:; Házassági tüalom. Benaresben egy főpap, ki 
egyúttal mint csillagász is ismeretes, házassági tilal
mat adott ki két évre, kihirdetvén, hogy az égi tes
tek sajátságos fekvése szerint az ez idő alatt házaso
dok az ég haragját vonják magukra. A hivő indusok 
a főpap e szavát teljesen elhiszik, s házasságokat 
csakugyan nem kötnek. Mivel az angol kereskedőkre 
ez önmegtartóztatás sok kárral jár, ezek most a 
külügyi hivatal segítségét kérték ki, hogy ez ép oly 
esztelen mint káros tilalmat szüntesse meg. 
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HORVÁTH CYRILL 
1804—1884. 

A magyar tudományosságnak, különösen 
bölcsészeti ágának is gyászt hozott a lefolyt hét. 
E hó 5-én hunyt el Horváth Cyrill egyetemi 
tanár , a magyar akadémia tiszteleti tagja, ke-
gyesrendi aranymisés áldozár, a magyar filozó
fiai tudományok egyik legrégibb jeles képvise
lője hazánkban. A múlt hóban töltötte be éle
tének nyolczvanadik évét s csak három napja 
hiányzott, hogy megérje akadémiai tagságának 
félszázados jubileumát, melyre barátai, tisztelői 
s volt és jelenlegi növendékeinek széles nagy 
köre már készült is, hogy méltó megtiszteltetés
ben részesítse az agg tudóst. A kérlelhetetlen 
halál nem adta neki ezt a kevés haladékot, 
hogy ez örömünnepet, a szerény, az önzetlen 
tudós e legszebb, mondhatni egyetlen jutalmát 
megérhesse. Tán a tudo
mány ez agg hívét egész éle
tén át jellemző szerény
ség szavára sietteté lépteit, 
hogy őt az ünnepeltetés elöl 
körünkből elvigye. 

Horváth. Cyrill Kecske
méten 1804. okt. 17-én 
született. Szülei középsorsu 
földművelök voltak, kik kü
lönösen gyöngéd szeretettel 
és gonddal nevelék, annál 
inkább, mert két kis fiukat 
Cyrill születése előtt elvitte 
a halál. Az okos fiúcskát, 
midőn még csak ötödik évé
ben járt, egy volt apáczá-
hoz adta édes anyja, a hol 
írni, olvasni és számolni 
tanulgatott. Megerősödvén, 
Budára küldték szülei «né
met szót tanulni*. Hajlama 
az egyházi pályára vonzván, 
t izenhat éves korában a ke
gyesrendiek szerzetébe lé
pett, a mely rendet tehát 
hatvannégy éven át szol
gálta. Magába vonuló termé
szetének, bölcselkedő szel
lemének kétségtelenül j ó 
menhelyül szolgált a csön
des szerzetesi czella, a hol 
anyagi gondoktól menten 
élhetett könyveinek, zavar
talanul elmélkedhetett esz
méi fölött és adhatott életet 
Írásban azoknak. 

De benne a rend is oly 
tagot nyert, a kire nemcsak 
büszke lehet érdemeinél és 
jellemszilárdságánál fogva, 
de a ki iránt nagy hálával 
is tartozik. Mert a mellett, 
hogy a tanszékeken, melye
ket betöl töt t : a podolini, 
nyi trai , szegedi és pesti 
gymnáziumokban és a budapesti tudomány
egyetemen közel hatvan évig működött ki
váló eredménynyel, — a rendben oly jótékony 
reformokat hozott be, a melyek annak tekin
télyét nagyon emelték. Azelőtt ugyanis a tanári 
képesítésre e rendnél nem kellett egyéb oklevél 
az érettségi bizonyítványnál, ugy hogy az illető 
tanárnak jólelküségére volt bizva, hogy magán
úton megszerezze azon pedagógiai és szakisme
reteket, a melyek föladata komoly és lelkiisme
retes betöltésére elkerülhetetlenül szükségesek 
voltak. De mindig és mindenütt , s igy a ka-
thedrán is vannak hivatásukat föl nem fogó 
egyének, a kik a tanár i székkel járó kényelme
ket élvezik, de kötelességük teljesítéséről meg
feledkeznek ; más szóval: nem egy tanár ma
radt holtáig ismereteinek azon színvonalán, 
melylyel az iskolai padokból kikerült. Ez álla
potnak véget kellett vetni. És Horváth Cyrill-
nek sikerült is kivinni, hogy ez állapotnak vége 
szakadjon. Mert, ha jól tudjuk, 1875-ben a 
rendgyülés által kimondatott, hogy egyetemi 
tanfolyam hallgatása nélkül a rend egy tagja 
sem alkalmazható nyilvánoB tanításra. 

Az ő eszméje volt továbbá a Horányiról, e 

hires piarista tanárról elnevezett «Horányi-
kör»-nek megalapítása és szervezése is. E k . r 
czélja, hogy a rend tagjai minél nagyobb iro
dalmi műveltségre tegyenek szert, és ilyen kör 
ma már a rend minden házában van. Vala
mennyi buzgalommal és eredménynyel műkö
dik, a miről az évenkint kiadott jelentések szé
pen tanúskodnak. 

A rend virágzásának szentelt működése 
azonban korántsem vonta el őt azon térről, a 
melyen való működése nevét híressé és ma
radandóvá tette. Kora ifjúságától kezdve késő 
aggságáig ugyanis sokat működött az irodalom 
terén. 

Szépirodalmi működése tanárkodásának 
első éveire esik. 1834-ben irta «Tyrus» czimü 
színművet, mely akadémiai jutalmat nyert, 
(dvuthen, a kun király» czimü 5 felvonásos 
színművét 1838-ban Szegeden irta, melyet •Ve
télytársak* czimü darabja követett. 1849-ben 
fejezte be utolsó szini kísérletét, a ((Jolántha* 
czimü színművet. Beszélik, hogy e darab 
ján akkor is egy filozófhoz illő nyugalommal 

H O R V Á T H C Y R I L L . 
EUinger Ede í^nrki'pe nt»n. 

dolgozott, midőn Pestet legerősebben bombáz
ták. Mindezeket, mind pedig többi színmüveit 
leginkább Kisfaludy hazafias darabjainak ha
tása alatt irta. 

Neveléstani értekezései, melyek a pesti 
gymnázium értesítőiben jelentek meg, m a is 
figyelemre méltó dolgozatok. A «Nevelési állás
pontok », «Mi a művelés?» «Mi a tanítás ?» 
czimü értekezései nemcsak szerzőjük kitűnő 
paedagogiai érzékéről és széleskörű ismereteiről 
tesznek bizonyságot, de tanúskodnak egyszer
smind szerzőjük nemes, emelkedett szellemé
ről és szabadelvű gondolkodásáról is. 

Eszméit nemcsak a papírra rakta le, de 
azoknak megfelelöleg járt is el. Különösen tü
relmességének adta sok tanújelét. Soha nemze
tiség, faj, vagy vallás szerint senkit meg nem 
különböztetett. Minden tette az igaz keresz
tényre , a valódi papra és kitűnő tanárra 
vallott. 

Szépirodalmi és paedagogiai működésénél 
azonban maradandóbb nevet szerzett magának 
a bölcselettani irodalom terén, a mely tannak 
a budapesti tudomány-egyetemen húsz év 
óta nyilvános rendes tanára volt, és a mely té

ren való működése elismeréséül választotta 
meg az akadémia ötven evvel ezelőtt levelező, 
majd két évvel később rendes, végre 1865-ben 
tiszteletbeli tagjává. 

Nálunk a bölcselettant az ujabb időkig ke
vesen művelték. Az ujabb időkben is, egy-két 
művön kívül, alig jelent meg oly munka, mely 
ne a külföldi, s különösen ne a német bölcsel-
kedők nyomain haladna. Sőt még az e nemű 
dolgozatok felsorolásával is nagyon hamar ké
szen lennénk. S a mily kevesen művelik iróink 
közül az irodalomnak ez ágát : ép olyan, vagy 
tán aránylag még kisebb tanulmányt fordíta
nak rá iskoláinkban és fordítanak rá az iroda
lom más mezejét művelő iróink, a mi törté
nelmi és szépirodalmi műveink legtöbbjén meg 
is látszik, mert csak nagyon kevésre van rá
nyomva a bölcseleti szellem, mely pedig életet 
ad és halhatatlanságot biztosit a műnek. 

Sokan még a bölcselettan jogosultságát is 
kétségbe vonták és vonják ma is. Ezeknek 
Horváth Cyrill a tudomány és logika hatalmas 
erveivel felelt meg *A filozófiai rendszer mélta

tásáról" szóló értekezésé
ben. Ez értekezés — mint 
szerző magát kifejezi — 
czélul tűzte ki magának ki
kelni azon előítéletek ellen, 
hogy a filozófia nem egyéb, 
mint az egyre változó véle
mények tárháza. Szerző 
ez uralkodó balvélelmekkel 
szemben bebizonyítja, hogy 
igenis, a filozófia nemcsak 
tudomány s nemcsak szük
séges, de a legfőbb tudo
mány. 

És tényleg ugy is van. 
Mert a mint a mennyiség
tan segédtudománya a csil
lagászatnak, a történelem a 
jogtudománynak és az el
sők tanulmányozása nélkül 
az utóbbiak müvelése nem 
is képzelhető: ép ugy a 
bölcselettan tanulmányozá
sa szükséges valamennyi 
tudomány műveléséhez. Bé-
gi igazság, mely még ma 
sincs átalánosan elismerve. 

A jelzett (degfőbb tudo
mány* körebe vágó számos 
jeles értekezése látott még 
napvilágot Horváth Cyrill-
nek az akadémia kiadásá
ban is, melyeknek részletes 
ismertetése és fejtegetése 
messze túlhaladná e vázlat 
keretét, a miért is csak 
röviden foglalkozunk velők. 
Olvasni, alaposan ismerni 
kell azokat, hogy megis
merhessük irójuk szellemét 
és az eszméket, melyek ben-
nök ki vannak fejtve. 

Schellinggel, kit «a szó 
legszorosabb értelmében 
vett bölcsész*-nek nevez, 
kiváló előszeretettel foglal
kozott és ennek bölcseleti 

elveit két értekezésben ismertette. Az egyik 
Schelling filozófiai álláspontjáról, a másik 
Schelling identicismusáról szól. 

A bölcselet eszméjéről egész sorozat fel
olvasást tartott az akadémiában, 1851 — 1854-ig. 

Irt továbbá a filozófiai módszerek jelen 
állapotjárói, a pozitív és negatív filozófia közötti 
viszonyról, az isten-fogalom eredetéről, az isten 
és a világ közötti viszonyról, stb. Mindannyit — 
mint Toldy Ferencz irja — mély gondolkodás, 
szabatos nyelv és kitűnő logika jellemzik. 

Ha már kisebb értekezéseinek ismerteté
sébe és méltatásába sem bocsátkoztunk mélyeb
ben, annál kevésbbé tehetjük ezt nagy fömüvé-
vel, mely még meg sem jelent. E m ű : az úgy
nevezett konkretisztikus, vagyis háromegységes 
filozófiai rendszerre fektetett bölcselettan, ki
adásra készen, tárgymutatóval is ellátva, hever 
szerzője íróasztalában. Hozzá közelebb állók 
mondják, hogy életében nem óhajtotta e mü
vet kiadni. 

A halál kegyetlenebb, de igazságosabb volt 
érdemeivel szemben s legyőzte szerénységét. 
Vizkórságban hunyt el, mely már régebbi idő 
óta senyvesztette, de csak e hó 8-dikára terve-
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zett jubileuma előestéjén lépett fel aggasztólag. 
Most már müve is megjelenhetik s a nemzet, 
melynek ő még halála után is nyújt egy koszorút, 
tőle sem fogja megvonni koszorúját. 

CSANÁDI SÁMUEL. 

SZENT-DEMETER, AZ ESÖHOZÓ. 
Bukarest, 1881. szeptember. 

Az a templom, melyben a románok e nagy 
védszentjének ereklyéje el van helyezve, a bu
karesti Metropolia.A templom (biserica) a város 
délkeleti részében fekszik, a Dimbovicza folyó 
jobb partjától nem messze s nem csak azért 
érdekes , mivel Bukarestben a legmagasabb 
pont, s róla az egész városra meglepő szép ki
látás nyilik, hanem azért is, mert itt szokott az 
uralkodók felavattatása történni és itt tartatott 
meg a jelenlegi király, I. Károly koronázása is. 

Rendes tornya, a mi fogalmaink szerint, 
nincs, hanem ott van e helyett a minden román 
templomnál előforduló füsttorony, számszerint 
három, dóroszlop-formában, lapos es szögletes 
fehér bádogfödéllel. A templom kívülről nem 
valami diszes, részint kőből, részint téglából 
csinált ódonszerü oszlopok tartják. Portálja is, 
mely kelet felé néz, nagyon egyszerű, de tetsze
tőssé teszi a minden román templommal össze-
kapesolt előtornácz, mely angyalokkal és szen
tekkel van kifestve. 

Mindjárt a templomim lépésnél szembetű
nik a sok festett szent, úgyannyira, hogy nincs 
a templomban egy tenyérnyi hely, mely ki ne 
volna festve, sőt nemcsak a templom falai, ha
nem még a füsttornyok is össze-vissza vannak 
festve szentekkel és Cyrill-betükkel beirva, noha 
ezek a reá tapadt füsttől nehezen láthatók ós 
olvashatók. A templom boltozatát nagy kőosz
lopok tartják, ezenkívül csinosan kifaragott 
tölgyfaoszlopok. E nem annyira szép, mint ne
vezetes templom eredete még a XVI. századba 
vihető vissza, mi különben részletesen le is van 
írva, közvetlen benn a templom ajtaja fölött 
egy márvány kő-lapra, Cyrill-betükkel, hanem 
nagyon magasan van, s annyira füstös ez is, 
mint itt minden, a mindennapi sok viaszgyertya 
és olajlámpa égetésétől, hogy nagyon nehéz 
lenne elolvasni. Belseje sem nem nagy, sem 
nem valami diszes, noha van benne egy pár 
értékes tárgy, úgymint arany- és ezüst-csillárok, 
füstölők, szentképek (icona). 

Minden román templom két részből á l l : 
az első, mely a nagyobbik és a közönségnek 
van szánva, a templom 2/s-át foglalja el, míg a 
második az oltár ós a papok helye. A templom 
e két része közt egy közfal van, mely aranyo
zott szent képekkel és diszitésekkel van ízlése
sen kirakva. 

Az oltár előtt vannak köralakban elhelyezve 
a nagyméltóságoknak és papoknak székei. A be
menettől jobbról van ő felsége a király nem va
lami diszes trónja, mellette pedig a királynőé, 
ki, minthogy lutheránus, csak ritkán szokta e 
templomot látogatni. Távollétében a primás 
(metropolitu) foglalja el helyét. Baloldalon, 
mindjárt az oltár bemeneteli oldalán, van azon 
szentnek a diszes ezüst-koporsója, a kiről e 
czikk különösképen szól. 

A Metropolia, mint említem, magas dom
bon fekszik, s az ut, mely hozzá vezet, ennél
fogva kissé lejtős. Ez ut jobb oldalán, mindjárt 
a templom-udvar bejárata előtt, van Cantacuzeno 
herczeg sirja. A templom udvarának kapuja 
egyszersmind harangozó torony "is, mert köz
tudomás szerint a rumun templomoknál a ha
rang egészen külön álló tornyocskában van 
elhelyezve. A kapun belépve a templom udva
rába érkezünk, melynek baloldalán egy ember
magasságú és egy kisebb régi repedt harang van, 
továbbá a román országház és némely paplakul 
szolgáló melléképület. A templomon túl van egy 
kúpos épület, melynek bejáratához szép, virá
gokkal díszített lépcső vezet, — ez magának a 
metropolitának a lakása. 

Az országház nagyon egyszerű, alacsony 
épület. Több előszoba és kisebb tanácsterem 
után érjük el a nagy országgyűlési termet, mely 
elég tágas és világos. Benne a főhelyet ő felsége, 
a román király trónja foglalja el, mely nagyon 
diszes. Szünidő alkalmával az egész trónust 
vastag, bíborpiros függöny teszi lá thata t lanná; 
a trón maga aranyozott, ülése hasonló szinü 
bársonyból van mint a függöny, karjai és lábai 
pedig oroszlánfőt ábrázolnak. A padok lépcsőze-
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tesen emelkedve köralakban övedzik a termet, 
hogy az utolsó padokból is jól lehessen látni, s a 
mennyezet olajfestékkel van egyszerűen festve, 
mig közepén színes üvegekből ügyesen összeállí
tott román czimer és kor jna van, ez mind a 
terem egyik disze. Közvetlen a trón előtt van a 
hat gyorsiró helye, több nevezetes román kitű
nőség fehér márvány-szobrától környezve. 

A templom védszentjének, Szent-Demeternek 
születése idejét nem tudják biztosan, minthogy 
Bulgáriában a XVI. században még nem létezett 
anyakönyv; hanem a hagyomány a következő
ket tartotta fenn róla. Szülei szegény paraszt
emberek voltak, kik földműveléssel foglalkoztak, 
s fiók 20—25 éves korában juhokat őrizett vala
hol a Balkán aljában. De később más pályára 
szánta magát és — igy lett belőle pap egy közel
eső falusi templomban. Hanem ugy látszik ez 
az élet sem igen tetszett a szentnek, mert 3—4 
év múlva újra visszavonult egy a Balkán hegy
ségben lévő barlangba, hol mint remete ohajtá 
eltölteni életét. így éldegélt itt is egy ideig, mig 
egyszer véletlenül elszenderedett ós a Lom, mely 
épen a barlang alatt folyt, áradóban levén, bele
söpörte a szentet medrébe, s itt kezdődik a szent 
történetének második és érdekesebb korszaka. 

Sokáig fekhetett igy, mig végre egy beteg 
kis leány erre járván, titokzatos hangot hal
lott, mely igy szólott hozzá. «Menj haza kedves 
gyermek, mondd el a mit hallottál, s kérjed, 
hogy vegyenek ki a vízből , ju ta lmul meg 
foglak menteni kinos szenvedéseidtől.* — 
A gyermek másnap reggel — mintha álmodta 
volna — csakugyan elmondta szüleinek a tör
ténteket, kik széltében elhíresztelvén ezt, annyi
val is inkább valószínűnek tartották, minthogy 
esténként a vizet, a hol a szent feküdt, különös 
fényűnek látták. Másnap gyűlést hittak össze a 
papok és a falu vénei, és közösen elhatározták 
hogy kimentik a szentet. Ki is vették a folyóból, 
de a mint a szekérbe tették és vinni akarták, 
a lovak sehogysem haladtak; leszerelték őket s 
kétannyi ökrót fogtak helyökbe, de ezek sem 
voltak képesek a szekeret megmozdítani s végre 
is a papok kénytelenek voltak otthagyni a szen
tet, abban a meggyőződésben, hogy ő nem akar 

I elmenni. 
Most messze környéken hire terjedt szent 

) Demeternek és nagy volt a száma az évente 
I hozzá zarándokló áj latosoknak. Végre erre vető- j 

dött évek múlva két nő is, kik egy távoli falu
ban kegyes adományukból építettek egy tem
plomot s kiknek szintén kedvök jött megláto
gatni a nagy hirre vergődött szent Demetert. 
Kivenni őt a vizből nekik sem volt nagy feladat, 
de a midőn a falu határáig vitték, önkénytele
nül is visszafordultak a lovak és igy kénytele
nek voltak felhagyni nemes szándékukkal. 

Történt azonban, hogy egy Laurenti neve
zetű püspök, más ürügy alatt ugyan, de tényleg 
azért, hogy elrabolhassa a szentet, többed ma
gával messzeföldről eljött. Kutatva u tána a viz-

| ben, sikerült is megtalálnia, de valahogy ki-
j kicsúszott kezei közül, mire ő nagy bölcsen 

u tána kapott szájával s mutatóujjának első 
c8ontocskáját a körömmel együtt leharapta. Ez 

; most is látszik rajta. A püspöknek tüstént be
ragadt a szája, a többi zarándok-papok pedig 

' büntetésül lehordták, püspöki állásától pedig 
megfosztották. Ennyit a szent történetéről. Nem 
kevésbbé érdekes azonban az, hogy Bukarestbe 
miként került. 

1774-ben az oroszoknak háborujok volt a ! 
! törökökkel, ennek befejeztével az oroszok visz-

szatérőben lévén, hirt hallottak e szentről. Nem 
is kellett nekik t öbb ; a kíváncsiság arra ösztö
nözte Saltikoff Péter tábornagyot, hogy magá
val vigye Szent-Pétervárra a szent maradványait. 

• 1774. év július 13-án kivette régi nyughelyéből 
! s megindult vele Bassaraboff nevű bolgár falu- ! 

ból, a történtek színhelyéről, föl Bománián ke- I 
resztül hazafelé. De midőn Bukarest mellé 
érkeztek, tudomására jutott az oláhoknak, hogy I 

: szent Demeter az oroszok kezében van. Csak
hamar akadt egy Hadzsi Dimitrie nevű lelkesült I 
oláh főúr, a ki a bukarestiek nevében vissza- ! 
kérte a táborszernagytól az ereklyét, a ki szive- ! 
sen oda is adta, örök hálára kötelezve ezzel őket. 

Szent Demeter koporsója a fentebb leirt 
templomban az oltár ajtaja előtt van elhe
lyezve ; az egész tiszta ezüstből, domborművű 
alakzatokkal kiverve s üveg alatt áll, mit kívá
natra naponta kétszer, reggeli 10 -kor és d. u. 
V«6 órakor a rendes szolgáló pap felnyit és a 
vendégnek, kivált ha az idegen, megmutatja. 
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A tiszta ezüst koporsó két hosszabbik olda
lán vannakaszent életéből egyesjeleneteknyolcz 
domborművű alakzatban feltüntetve. A csinosan 

j dolgozott alakzatok elseje a szentet juhászkorá-
' ban tünteti föl, a nyájat őrizve, a második mint 

papot a templomban, a harmadik min t remetét 
! a barlang előtt. Következik a szent a Lom folyó-
| b a n ; a beteg gyermekkel való j e l ene t ; a 
' falusiak, a mint a szentet ki akarják húzni; a két 
' asszony kísérlete és végre a pórult já r t püspök 
I és megfenyittetése. 

A koporsó fedelén egy életnagyságú, teljes 
l díszruhában lévő rumun pap alakja látható 

szintén dombormüben kiverve, egyátalában az 
egész igen csinosan, Ízlésesen van kidolgozva, s 
nem kis értéket képvisel. Egyébiránt ez már a 
harmadik koporsója szent Demeternek. Az első 
1776-ban, a második t78G-ban készült, mig a 
jelenlegi 1880-ban. 

A koporsó fedelét felnyitva, a szentnek va-. 
lóságban csak is összezsugorodott balkezét 
látjuk — körömnélküli mutató-ujjávai, a test
nek többi része drága szövetekkel van beta
karva, fején pedig ezüst-korona. De mindamel
lett, hogy csak a keze látszik, valószínű, hogy 
a többi testrésze is megvan Ez után tudakozódni 
azonban illetlen volna. Az ereklyéhez, valamint 
a koporsóban levő tárgyakhoz hozzá nyúlni ti
los s e tilalom az épen való megőrzésnek egyik 
főfeltétele. A vendég, miután megelégelte a 
szemlélődést, egynehány bánit téve le, távozik. 

Tudvalevőleg a románok nagyon baboná
sak s minden szentről kering köztök egy-egy 
furcsábbnál furcsább legenda. Ez a szent is 
esöthozó tulajdonsággal bir előttük. Gyakran, 
ha szárazság van az országban és egyátalában 
a termés nem Ígérkezik jónak, nagy ünnepély -
lyel es czeremoniával lehozzák a templomból 
szent Demetert és megjárják vele a város 
utczáit. Ilyenkor az egész város ünnepel , a bol
tok bezáratnak, az előadások az iskolákban 
szünetelnek s mindenki siet minél jobb helyet 
biztosítani magának a föutczán, hogy minél 
jobban láthassa szt. Demetert. Legutoljára az . 
1881. évi június havában tettek vele ilyen kör
menetet. 

A metropolita, a város összes papjaival, 
különbnél-különb selyem öltönyökben jelen
nek meg a Metropolia udvarán, mire aztán ki
hozzák a templomból az ereklyét és négy főpap 
vállán a koporsóval, megindul a menet lassú 
léptekben a város főútján végig — ennek túlsó 
végére, egész a mezőig, hol letelepednek és a 
szokásos papi szertartások szerint misét tart 
maga a metropolita. Útközben azonban a 
menethez megszámlálhatlan néptömeg csatla
kozik, mi az ünnepélynek még növeli az érde
kességét. Mise után aztán az egész menet ha
sonló rendben szépen visszavonul — a szentet 
helyére visszateszik, áhítattal várván a biztos 
sikert, a mi rendesen be is következik, azaz : ha 
előbb nem, 1—2 hét múlva csak elkezd esni 
az eső. Ekkor járja még csak az imádkozás 
és magasztalás, hogy szent Demeter oly kegyes 
volt, megadta a kért esőt! 

E szokás nem csak Bukarestben, hanem a 
a vidéken is átalános, csakhogy a valódi szent 
Demetert itt egy festett szent helyettesíti, esőt 
hozó csodatévő erejében azonban itt sem k é t e l - 1 
kednek, mert ha a körmenet u tán 2—3 nap ) 
alatt nem esik, a pópa azzal beszéli ki magát, 
hogy a lakosság vétkei, templomkerülése és böjt 
nem tartása miat t büntet i őket szent Demeter. 

VERESS ENDRE. 

A NYÚL A KÖZBESZÉDBEN. 
Ezútta l nem mint időszerű sport tárgyáról 

akarunk a nyúlról megemlékezni, hanem a nép
hit némely adatait soroljuk föl, s a történelem 
világánál tekintjük e népszerű vadat, mely oly 
átalánosan a gyávaság jelképe és megtestesülése 
gyanánt szolgál. Alig is van állat, melynek ne
véhez annyi babona tapadna, s mely mindenha 
oly rossz hirben állott volna, mint a nyúl . Volt 
idő, midőn hitték, hogy nemét minden eszten
dőben változtatja; s az a körülmény, hogy hú
sát egészségtelen tápláléknak tartották, alkalmat 
adott arra a babonás vélelemre is, hogy a bo
szorkány-konyha nélkülözhetlen eleme a nyúl , 
meg hogy a nyúl voltaképen csak nappal nyúl , 
éjjel pedig boszorkány. 

Mózes maga a nyulat a tisztátlan állatok 
közé sorozza, mivel kérődzőnek vélte, a nélkül, 
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hogy kétcsülkü volna. Fölösleges bizonyítgatni 
is, hogy e föltevés részben a régiek hiányos 
boncztani ismereteiből, részben pedig a nyúl 
ajkainak különös mozgásából ered, a mi arra 
engedett következtetni, hogy kérődzik mint a 
tehén. Valósággal azonban állkapczáinak ez a 
szünetlen mozgása csak metszőfogainak saját
ságos elrendezésére vezethető vissza. Nem osz
toznak a nyulhus-evés iránt táplált előítéletben 
a modern arabok sem, de a törökök, örmények 
és persák ma is megvetik ez eledelt. Sajátságos, 
hogy még a görögök és rómaiak is, bár szintén 
ették, egészségtelen tápláléknak találták. Való
színű azonban, hogy a zsidók ellenszenve volt 
az első oka a nyúlpecsenye megvetésének, a mi 
némely nemzetnél annyira terjedt, hogy Copsar 
tanúsága szerint például a brittek soha sem is 
ették. És itt más, egészen uj babona adja meg 
a magyarázatot, a melynek semmi köze a zsidó 
hiedelmekkel. A francziáknak is van egy köz
mondásuk, melynek értelme az, hogy «vén lud 
ós vén nyúl, mindkettő ördögnek való ételn. 

Nálunk sok vidéken arra a vélekedésre 
találunk, hogy szerencsétlen jel az, ha egy nyúl 
keresztülszalad az utón. Ugyanezt tartják az an-

Í8, csakhogy mig nálunk temetést, azokhál 
jelent.Plinius szerint a nyúlhús álmot okoz, 
azt esznek, egy hét multán is frissen, szépen 
fesen néznek ki. Linné szerint a nyulbőr-

^ ^ j e g v é d a rovaroktól, a naiv Buffon pe-
dig e ^ t t ü l a nyulat tartja olyan állatnak, 
melynek pzájában szőr van. A nyulak tavaszi 
rendkivülrezökkenései adtak alkalmat arra a köz
mondásra, hoÉy «bolond mint a márcziusi nyul», 
s ez vihette rá a régi szászokat arra, hogy a sze
relem istennőjét nyulak kíséretében ábrázolják, 
melyek közül kettő mint uszályhordozó szere
pel, kettő pedig fáklyákkal megy elől. Hesszen-
ben és a sváb földön húsvét táján mohából 
fészket csinálnak s oda küldik a gyermekeket, 
hogy nézzék meg a nyulak tojásait. 

Főnevezetessége a nyúlnak anépmesékben 
azonban kétségkívül a boszorkányerőben talál
ható. Már Giraldus Cambrensw kifejezi azt a 
meggyőződését, hogy némely vénasszony nyúllá 
képes változni, s ily módon megszopja a tehe
neket. Egy más régi iró, felsorolva azokat az álla
tokat, melyek a sötétség fejedelmének legkedve
sebbek, emliti, hogy a szellemek előszeretettel 
változnak asszonyokká, kutyákká, sertésekké, 
lovakká, tehenekké, nyulakká, rókákká, bag
lyokká, kígyókká és sárkányokká. Mondják, 
hogy a nyúllá változott boszorkányok a kutyá
kat és vadászokat kijátszák és félrevezetik. Néha 
a nyúllá vált boszorkányokat az ebek is meg
harapják, s e harapásnak nyomai maradnak 
hátra testeiken, de megölni őket lehetetlen. 

Montaigne is emlit egy adomát egy ifjú 
török úrról , ki a harczban igen vitézül viselte 
magát Amurád előtt, s midőn kérdést intéztek 
hozzá, hogy mi oka annak, hogy ifjúkora da
czára is akkora bátorságot fejt ki, igy felelt: 
«Tanítóm a vitézségben egy nyúl volt. Vadásza
ton levén egyszer egy ülő nyúlra bukkan
tam. Bábocsátottam íjamat és negyven vesszőt 
kéldtem utána tegezemből, de még fel sem 
^•• fe tha t tam ülőhelyéből. Utoljára egyik ku-
t jBLat uszítottam rá, de ezt sem több siker
rel. Mosátláttam, hogy sem kard, sem nyíl
vessző nem sebezhet a végzet akarata nélkül, 
s e végzetet se nem siettethetjük, se nem hátrál
tathat iuk». 

Érdekes mesét találunk a boszorkány 
nyúllá változásáról a skót néphagyományokban 
is. Egy nap egy uri társaság vadászott nyúlra, 
de bár sok agaraik voltak, egy vadat sem ver
hettek föl. Végre egy ficzkó fölajánlta szolgála
tát egy aranyért és kötelezte magát, hogy fel
riaszt egy nyulat , ha megengedik, hogy ő tartsa 
féken a fekete agarat. A föltétel elég különösen 
hangzott , de ő ragaszkodott hozzá. Kifizették 
a kért összeget, s nemsokára rá fölugrott a nyúl 
es pompás hajsza támadt rá . Az agarak már 
egytől-egyig kidőltek, hanem ekkor a társaság 
egyik tagja a fiu mögé lopózott, s elmetszte a 
féket, melyen a fekete agarat tartotta. Az agár 
neki, mint a kiröppent nyílvessző, hogy részt 
vegyen az üldözésben. A fiu ellenben elvesztve 
lélekjelenlétét, torkaszakadtából kezdett kia
bálni ! «Hahó ! Szaladj anyám, sza ladj ! H a h ó ! 
Szaladj te vén boszorkány, ha szereted életedet. 
Szaladj anyám, szaladj!* E közben a fekete 
agár csaknem utolérte s már épen meg akarta 
ragadni, mikor a nyúl egy kis kunyhó ablaká
ban termett s ott eltűnt. Megérkeztek a vadá

szók is, és bementek a kunyhóba, a nyulat ke
resni, de nem találtak ott mást , mint egy 
vénasszonyt, ágyán feküdve s lélegzete elállva, 
ugy hogy szóhoz sem birt ju tni . 

A nyúlhús rossz hire mellett a régieknél, 
melyet már emiitettünk, egy másik sajátságos 
körülmény is közrejátszhatott e babonák kelet-
kezéséban. Tudniillik a nyúl színének évenkénti 
változása tél közeledtével. Mindez azonban alig 
magyarázhatja ki, hogy a sötét középkor ba
bonáiban miként jutott a legfélénkebb és l e g | 
ártat lanabb vad a legrosszabb és leggroteszkebl 
hirbe. *ÉB 

GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT HALÁLA. 
Az akadémia elhunyt elnökét, mindjárt halála 

után, az esti órákban az akadémia palotájába szállí
tották a Kálvin-téri ref. egyház épületéből. A Kisfa-
ludy-teremben helyezték el éjjelre, másnap, e hó 
4-ikén pedig felállították az oszlopos eló'csarnokban 
a ravatalt. Az elhunytat díszmagyar ruhában helyezi} 
ték az érczkoporsóba. melyre aztán egy uj talál
mányú üveg-szekrényt borítottak, mely légmentesen 
záródott, de a hulla-gőz elvezetéseró^Ts gondoskodva-
van, s a ravatal alatt jeges' szekrény helyeztetett el. 
A csarnok falait feketével vonták be, a ravatalt dél
szaki növényekkel vették körül. 

A palota erkélyére kitűzték a fekete lobogót. 
A földhitelintézet, az orsz. magyar gazd. egyqpület, a 
református egyház épületein, a városházán, a nemzeti 
kaszinón szintén fekete zászlók lengtek. <"f 

A nap folyamában a gyászoló családhoz egy
másután érkeztek a részvétet kifejező táviratok, mind
járt először a királyi pár részéről Pápay udvari 
tanácsostól, továbbá b. Nopcsától, a királyné udvar
mesterétől, Thurn-Taxis herczegtől, Pozsony városá
tól, a protestáns egyházkerületektől, magánosoktól. 

Az akadémia e hó 4-ikén délután rendkívüli ülést 
tartott, melyen Pauler Tivadar másodelnök jelentette 
be a gyászesetet, és a legmelegebben emelte ki gróf 
Lónyaynak az akadémia körül kifejtett munkásságát 
és átalános érdemeit. Megállapították ezután a teme
tési gyászszertartás rendjét, s elhatározták, hogy az 
akadémia részvétiratot intéz a családhoz ; a Tuzséron 
végbemenő temetésen küldöttséggel képviselteti ma
gát, a legközelebbi közgyűlésen emlékbeszédet tarta
nak, s az elhunyt avczképét és mellszobrát elkészít
tetik. Pauler egyszersmind bemutatta az osztrák 
delegáczió elnökének, Smolka Ferencznek a delegá-
czió nevében kinyilatkoztatott részvétét. 

A dunanulléki ref. egyházkerület püspöki hiva
tala távirati utón értesítette az összes református és 
evangélista püspököket a kerület főgondnokának 
haláláról. A földhitelintézet, a magyar <iltahíii<»i biz- '. 
tomtó társaság, atiszavölggi tárxulat, az orsz. gazda
sági egyesület szintén gyűléseket tartottak e napon 
a részvét kifejezésére. Pozsony városa, melynek az 
elhunyt díszpolgára volt, szintén gyűlést tartott, s 
küldöttséget választott. 

Gyászjelentést adott ki a családon kivül az aka
démia is, és az érdekelt társulatok. 

I/myiui Florentina, az elhunyt anyja nevében 
szintén bocsátott ki a család gyászjelentést. Az agg 
Úrnő a világtól visszavonultan Aibingen bajor város- j 
ban él. A gyászesetet nem közölték vele, mert attól ] 
tartottak, hogy a legderekabb és legnagyobb nevű | 
fiának haláláról szóló hír lesújtón hatna rá. Lónyay 
Florentinának öt fia volt, kik közül már csak kettő 
van életben, de a 84 éves asszonyt abban a hitben 
tartják, hogy mind az öt fia még életben van és ez 
a hit tartá őt is eddig életben. 

A hivatalos lap szintén közölte gr. Lónyay halá
lának hirét. 

Az akadémia küldöttségileg fejezte ki az özvegy 
előtt a részvétet és átadta az akadémia részvétnyilat
kozatát. 

A ravatal elkészítése e hó 4-ikén az egész napot 
igénybe vette, s a gyászos csarnokot csak e hó 5-ikén 
nyitották föl a közönség számára. Már ekkor is a 
koszorúk egész tömege volt elhelyezve a ravatal kö
rül. A közönség folvtonosan nagy tömegekben járult 
a ravatalhoz. Délelőtt 10 órakor az ajtókat elzárták, 
ho<*y a család háboritlanul végezhesse ájtatosságát. 
A fáidalomtól megtört özvegy grófné, menye. ozv. 
ifi <rróf Lónyav Menyhértné szül. Forgách Margit s 
fiai Béla, Gábor és János grófok kíséretében járult 
férje ravatalához. A család egy óráig időzött a rava
talnál s távozása után ismét bebocsátották a közön
séget Délután Tisza miniszterelnök, gr. Andrássy 
Gyula és gr. Szapáry Gyula pénzügyminiszter társa
ságában nézte meg a halottat. 

A temetés e hó 6-ikán délután ment végbe. 
A rendőrség intézkedéseket tett, hogy az akadémia I 
palotája kömvékén a rend ne zavartassák, s az egye

temi ifjúság is őrködött ezen. Az egész tért, egész a 
Dorottya-utcza torkolatáig, sűrűn ellepte a tömeg. 

A gyászpompáju halottas csarnokba csak mint
egy kétszáz főnyi közönség férhetett'el. Megjelent 
itt József főherczeg főudvarmesterével, b. Nyáryval, 
Graef lovassági tábornok s Henneberg altábornagy 
kíséretében, a király képviseletében pedig b. Mondel 
főhadsegéd; továbbá Tisza, Trefort. gr. Szapáry, 
b. Kemény, Pauler, b. Fejérváry miniszterek, Kállay 
közös miniszter, Smolka, az osztrák delegáczió el
nöke számos delegátussal, Schlauch szatmári püspök, 

.gr . Szapáry Géza főudvarmester, gr. Andrássy Gyula, 
ÉPéchy Tamás a képviselőház elnöke, Kiui Bertalan 

ésPapp Gábor ref. püspökök, esperesek, lelkészek, 
b. *delshejm katonai főparancsnok, Ráth Károly fő
polgármester, Kautz Gyula bank-alkormányzó, a leg
főbb bíróságok, a különböző társulatok, egyházi 
kerületek küldöttei, stb. 

Három órakor érkezett meg a gyászoló család, 
a család agg fejével, Lónyay Gáborral. A gyászszer
tartást a ref. egyház énekkara kezdte meg. Aztán 
S:<is: Károly'ref. püspök szólt, mélyen megható 
beszéSben. Maga is nagy felindulással küzdött. Vé-
güfer a vallás vigaszához fordult, s ihletett imában 
íJBRüodott. 

Az akadémia nevében Frakitöi Vilmos főtitkár 
mondott még búcsúszavakat a halotthoz, mielőtt élte 
főtevékenységének színhelyéről eltávoznék, hoviLa 
politikai küzdtér sebeket ontó tusaitól is menekült. «d így folyfetta : 

«Hátrahagyott irataid; között fogjuk találni az 
ékiratot, melyet a köÉelebbi napokban közöltél 

volna az akadémia osztályaival, lényeges intézkedé
seket javasolva munkásságunk kiterjesztése és terv
szerűségének biztosítása érdekében. Es ott fogjuk 
találni irataid között utolsó irodalmi művedet, me- | 

| lyen még életed \égső reggelén is dolgoztál, hogy 
egyik legközelebbi* ülésünkbg^előadhrissad. Nagy
nevű mestered, Széchenyi l^Hirú i szól az. Eddig 
ismeretlenül lappangott lev^^Ből uj világosságot 
vetsz az akadémia alapitásán^Magv tenyéré. Ezzel 
foglalkozva, felújult lelkejfl M f j 4 | É L legszebb 

tlapjainak emlékezett, a in f l K magyar 

sorába l é ]> t é l ^H0^^^^^^^Han l 
tattál. Megindulva f o « j ^ o l v a s ^ P | PWeteden át 
ápolt kegyeleted és hMolatod meleg nyilatkozatait. 
Most már, dicsőült elnökünk, ott vagy te is az örökké
valóság birodalmában.* • 

Ismét fölzendült az énekjcar gyászos dallama, s 
a szomorú szertartás véget ért e helyen. Mondel báró 
főhadsegéd és'József főherczseg siettek legelőször a 
gyászoló családhoz, h o g ^ elbúcsúzzanak s újból ki
fejezzék részvétüket. Ezután Tisza Kálmán miniszter
elnök. Pauler Tivadar, Andrássy Gyula gróf és még 
többen enyhítették résztvevő szavaikkal* a család 
fájdalmát. 

Négy óra volt, mikor a csarnok ürülni kezdett, 
s csak a család tagjai, a rokonok maradtak a ravatal 
körül. A tömeg várta a gyászmenetet, de mivel a ha
lottat nem a temetőbe vitték, elmaradt. 

Hat órakor szállították ki a koporsót a magyar 
államvasutak központi indóházába. A temetkező egy
let két nagy kocsija külön, vitte ki a koszorúkat. 
A pályaudvaron gyász-lepellfl bevont vaggon várt a 

jhalott befogadására. Kilencz órakor vitték el Tu-
zsérra. a család több tagjának kíséretében. A küldött
ségek Másnap reggel utaztak el. 

Lónyay János máramarosi főispán Bajoror
szágba, Aibingenbe utazott, édes anyjához, kiről 
aggasztó hirek érkeztek, mert az agg hölgy egy ba
jor hírlapból megtudta szeretett fia halálát, s az 
annyira lesújtó volt rá, hogy környezete attól tart, 
hogy nem éli túl soká a csapást. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Naptárak az uj évre. .1 hranklintársulat a 

jövő 1885-ik érre ismét kiadta közkedveltségnek ör
vendő naptárait, melyek egynénielyike oly régi ba
rátja már a magyar családoknak, hogy a ki első év
folyamától kezdve meggyüjtötte, már egész kis 
könyvtárral bir. Az Ízlésesen kiállított s szép képek
kel illusztrált naptárak mindegyike, a szorosan vett 
naptári, szépirodalmi és ismeretterjesztő részen kivül 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszté
riumban összeállított legújabb adatok nyomán az 
országos vásárok lajstromával is el van látva. 

Legterjedelmesebb e naptárak között a tizen
hetedik évfolyamát érő Nemzeti nagy képes naptár. 
mely Aldor Imre szerkesztésében csinos színnyoma
tos czimképpel és a szöveg közé nyomatott számos 
képekkel, változatos és bő szépirodalmi és ismeretter
jesztő tartalommal jelent meg. Benne van a magyar 
birodalom kormányzati, közigazgatási, törvénykezési 
és tiszti czimtára is, a legújabb hivatalos adatok nyo
mán. Ára 1 írt. 

István bácsi naptára, vagyis családos házigaz
dáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, hely
ségi elöljáróknak, iparosoknak és földmivelőknek 
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viüó képes kalendárium 1885-ik évre. 30. évfolyam. 
Alapitá Mayer István, szerkeszti Kőhalmi Klimstein 
József. Közleményei alatt a következő neveket olvas
suk : Nyulassy Antal. Somogyi Gyula, Pellet József, 
Kiss Rezső, Bogisich Mihály, Fischer Ágoston, Szie-
benliszt Géza stli. Egyik érdekes közleményéből vet
tük át mai számunkba az esztergomi uj primási lakot 
ismertető adatokat. Sok képpel ellátott tartalma a 
következő szakaszokra oszlik: I. Az erkölcsi világ. 
II. Gazdák naptára. III. Népnevelők naptára. IV. Tör 
téneti naptár. V. István bácsi a hazában és a nagy 
világban. VI. Művészet. VII. Tréfák mezeje. Ara 
50 kr. 

Protestáns uj képet naptár. Hamünczegyedik 
évfolyam. Szerkeszti Dúzs Sándor tanár. Közlemé
nyeket találunk benne K. Tóth Kálmántól, Beöthy 
Zsigmondtól, Trsztyenszky Gyulától, Csiky Kálmán
tól stb. Szász Károly püspök, Káldy Gyula, a dunán
inneni ÍÍÍ;. hitv. evang. egyházkerület felügyelője, ifj. 
gr. RádftJ Gedeon arczképeivel. a szegedi uj ref. tem
plom rajzával sa protestáns egyház tiszti névtárával. 
Ára 50 kr. 

Különösen felhívjuk gazdálkodó olvasóink figyel
mét a két derék szaknaptárra, a Falusi gazdagMKO-
tdrán és a Borászati naptárra. 

A Falusi gazda naptára, melyet kiváló szak
erők, mint Henseh Árpád, Kovácsy Béla, dr. Müller 

életét, alkotó elemeivel, szokásaival együtt. Tanul
ságos kiegészítője és megvilágositója a történelemnek. 
Gonddal van dolgozva és vonzó olvasmány alakjában 
adva. A füzet ára 60 kr. 

Végül a Ráth-féle törvénykiadásokból az 1848-ik 
évi országgyűlési türrétiyczÚckek harmadik füzetét 
kapjuk, mély a XVIII—XXXVI-ik törvényczikkeket 
foglalja magában, s ára 80 kr. 

Vörösmarty összes munkáiból, Mehner Vil
mos kiadásában, négy ujabb füzet került ki a sajtó 

ól, a 11—14-ik füzetek. E füzetekkel veszik a nieg-
endelők az első kötethez tartozó életrajzot is Gyulai 

Páltól, s a költő aczélmetszetü arczképét. Az életrajz 
sűrűn nyomott hat ivet foglal el. Nem az az életrajz ez, 
mely a Ráth-féle kiadásban megjelent, s melyet meg-
bővitve, Gyulai önálló kötetben is kiadott a Franklin-
társulatnál. Ez amannál kisebb terjedelmű, a részle
tezést mellőzi, de a főbb vonásokban ép oly találó és 
Vörösmarty költészetének igazi tükre. Az uj füzetek 
a második kötet iveit hozták meg, s tartalmukat az 
eposzok teszik: Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, 
A délsziget, és Eger. A diszszel kiállított füzetekből 
egynek-egynek ára 35 kr. 

Csiky Gergely színmüveiből a kilenczedik kö-
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gazdaság minden ágából hoz tanulságos közleménye
ket, számos ábrával. A gyakorlati beesü naptár ára 
80 kr. 

A Borászati naptár, melyet szintén több szak
ember közreműködésével dr. Nyáry Ferencz szer- i 
készt, tizenkettedik &jfplvaniába lép s az e szakmába 
vágó tennészettiuhBpjiyi, szölőszeti, borászati és 
kertészeti részen fi I mulattató részt is közöl s 
szintén több ábrávapBJi illusztrálva. Ára 80 kr. 

.4 ' ' 'Jfl tfBft^J|Hú'"< melynek Beitiezky Irma 
szerkeszWB ••pkihetedik évfolyama jelenili 
meg, naj ;'en ajpfcitartásba vágó tartalom 
mellett s z ^ H B B ^ ^ e ^ ^ ú n e z e t t nyomatú csinos 
czimképet ISKOZOI. Ára 60 Mr. 

A többi naptárak a következők : 
Honvéd-naptár 1885. évre. (Egyúttal katonai 

naptár.) A magyar nép számára szerkeszti Aldor 
Imre. XVIII. évfolyam. Számos képpel. Ára 60 kr. 
— Lidércz-naptár 1885-ik évre. Tartalmaz bűn
eseteket, csodálatos tüneményeket, tündérregéket, va
dász- és utikalandokat stb. A szövegbe nyomott 
képekkel. XXIV. évfolyam. Ára 60 krajczár. — 
Kossuth-naptdr 1885. évre. Szerkeszti Honfi Tiha
mér. XV. évfolyam. Sok képpel. Ára 40 kr. — A 
*Népzászlója» naptára az 1885-ik évre. A magyar nép 
számára szerkeszti Aldor Imre. XVII. évfolyam. Szá
mos a szövegbe nyomott képpel. Ára 40 kr. — Ne
vessünk.' Mulattató-naptár a gyönyörűséges 1885-iki 
esztendőre. Megcsinálta vala egy Asztromókus. Szá
mos illusztrácziókkal. XVI. évfolyam. Ára 40 kr. — 
A magyar nép naptára 1885. évre. Képes kalen
dárium sokféle hasznos -és mulattató olvasmánynyal 
ellátva. Toldalékul Paprika Jancsi «Nevessünk* czi-
mü tárczája. Szerkeszti ifj. Tatár Péter. XXX. év
folyam. Képekkel. Ára 30 kr. — Uj fali naptár 
1885-ik évre. Egy egész ív. Ára 20 kr. 

Végül az ugyn&vezett Határidő-naptár, minden
nemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok gaz
datisztek utazók stb. számára, mindennapra egy-egy 
jegyzésre alkalmas tiszta lappal, czélszerüen beren
dezett jegyzék-naptár, ára 1 frt 20 kr. 

Ottó. K. Riiffy Pál, Kacziány Nándor, Salamon László, Csiky Gergely színmüveiből a kilenczeüik üo-
Erdélvi Károly, Bombay Dezső, FöLIes Kálmán, tetet adta ki most az Athenaeum-társaság. A nemzeti 
Ébner Sándor, Pokay Dezső, Román f á n d o r . V a j * . 8 Z m házban legkozafcbb előadott ,Kora» négy felvo-
ter Rezső stb. közreműködésével Sporzon Pál szaBS , n , r**. , . ... .- „„ . 
készt, huszonegyedik évfolvamát érte el s a m e * F n á s o s d r á m a t o l t l b e a k o t e t e t " A r a / 0 kl"' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B A «Magyar történeti életrajzok" első füzeté
hez a mümellékletek nagyobb része már teljesen el-
készült, ugy hogy a füzet de$z. 1-én a közönség 
kezében lesz. Másolatban fogja adni Mária királyné 
(Nagy Lajos leánya) három nyRvü zsoltáros könyvé
nek egy diszlapját; számos egykorú kép másolatát; 
a brünni szerződés (1375) mását, ezenkívül a Trois-

%ard-krónikának két páratlan szépségű nagy miniatűr 
lapját. Ha a közönséget az életrajzok szövege kielé
gíti, a mümellékletek szépsége bizonynyal kellemes 
meglepetésben fogja részesíteni. A vállalat terjeszté
sét Méhner Vilmos vállalta el. 

«Az ötvösség remekei* czimü diszműből az 
első füzet már e hóban kikerül sajtó alól. A magyar 
kiadással egyidejűleg fog megjelenni Parisban Levy-
nél a franczia és New-Yorkban S. Halinál az angol 
kiadás. Az első füzet tiz rajzlapja már elkészült s a 
kiadó Grill Károly könyvkereskedésében megtekint
hető. A mű 500 frtos kiadásából, melyből tiz példány 
készül, már nyolczra van előfizető. Az első füzet meg-

1 jelenéséig az 500 és 150 frtos példányokra a kedvez
ményi árakon lehet előfizetni. 

Dóré illusztrált bibliája magyar nyelven is 
meg fog jelenni, a Szent-István-társulat által kiadott 
szöveggel. Fekete József nyűg. tanár vállalkozott ki
adására, s minden hóban egy-egy füzet jelenik meg 
belőle. Egy füzet ára 1 frt. 

Néhány cultivator ismertetése czimü füzetet 
kaptunk Szombathelyről, özv. Seiler Henrikné kiadá
sából ; irta Gothard Sándor, ki összehasonlító kísér
letek alapján ismertet mog több, czélszerü kultivá-
tort, vagyis oly gazdasági gépeket, melyek a föld 
fellazítására szolgálnak. A gazdaközönségnek van 
szánva s ára 40 kr. 

Előfizetési felhívások. Feleki József foktői 
ref. lelkész Legouvé Ernőnek, a franczia akadémia 
tagjának legújabb neveléstani művét: 'Leányaink és 
fiaink* czim alatt lefordította, s az érdekes inunka a 
Franklin-társulat kiadásában nem sokára megjelenik. 
A családi nevelés legéletbevágóbb kérdései és eszméi 
vannak benne fejtegetve, vonzó olvasmányul szol
gáló történetekben, elbeszélésekben. A fordító elő
fizetési felhívást adott ki e műre, 1 frt 50 krjával; 
továbbá megrendelhetni nála Legouvénak szintén az i 
ő fordításában megjelent három müvét: «Atya és fiu 
a XIX. században* (1 frt),«A nők erkölcsi története* 1 
(1 frt 50 kr) és «Beatrix, vagy a színművészet isten- i 
nője* (40 kr.) A megrendelések Foktőre (Kalocsa 
mellett) intézendők. — * Harasztok* czimü költe
ménykötetre nyitott előfizetést Sebesi Jób, kinek 
neve a székely népköltési termékek gyűjtéséből isme
retes. Előfizethetni 1 írtjával, Kolozsvárra czimezve. 

Füzetek. «.4 franczia nyelv és nemzet meg
alakulása*, irta Varga Bálint, fővárosi reáliskolai 
tanár. Tartalmas philológia fejtegetése annak, hogy 
Galliában hogyan hajtott gyökeret a latin uralom, a 
latin nyelv, hogyan él az tovább, s hogyan alakult 
meg belőle a franczia. A tanulmányt a «Philologiai 
Közlöny» adta volt s most csinos kiállítású füzetben 
önállón is megjelent; ára 60 kr. — A tPasdagogiai 
Enryrliip•idiat czimü szótári műből, melyet Verédy 
Károly szerkeszt s az Athenaeum-társaság ad ki, a 
kilenczedik füzet került ki sajtó alól s tartalma a 
• hypothesis* szótól az «iskola* szóig terjed. Ára 
30 kr .— «.4 tananyag leszállítása a fővárosi nép
iskolákban* czimmel Radó Vilmos egy kis füzetet 
adott ki, melyben tüzetes bírálat alá veszi a főváros 
közoktatásügyi bizottságának javaslatait s azokat 
elitéli. 

Folyóiratok. A * Nemzeti nőnevelés* havi folyó
irat októberi füzete a nevelésügy érdekében most is 
közérdekű közleményeket nyújt. Első czikke Trefort 

Ráth Mór kiadásában ismét több értékes szép
irodalmi munka jelent meg. Ezek közt van Arany i 
dánon összes munkáinak huszonnegyedik füzete, mely I 
a nagy költő prózai dolgozatainak közlését folytatja. 
Ebben veszi a közönség bírálatait is, nevezetesen 
Merényi eredeti népmeséiről. Vas Gereben «Pörös 
atyafiak* regényéről, Bulcsú Károly költeményeiről, 
stb.. mindenik oly bírálat és fejtegetés, melyek értéke 
nincs időszerűséghez vagy szorosan a megbírált mű
höz kötve. A füzet ára 60 kr. •— Eötvös József összes 
munkáiból is két ujabb füzet hagyta el a sajtót. 
Hires történeti regénye, 'Magyarország 1514 ben*, 
be van fejezve a most megjelent kilenczedik füzettel. 
A másik füzet pedig megkezdi 'A nővérek* czimü 
regényt, irodalmunk e kitűnő müvét, mely azonban 
még csak most éri meg harmadik kiadását. Egy-egy 
füzet ára 50 kr. — Továbbá: 

«-4 magyar nemzet családi könyvtára* ezimü 
vállalatban a hírneves olasz költő Manzoni «A jegye
sek* regénye befejezést nyert a harmadik füzettel; 
ára a füzetnek 60 kr. Ugyané vállalatban jelent meg : 
* Római világ* mivelődéstörténeti rajzok a császár
ság fénykorából; Friedlaender, Jung, Bender és má
sok művei nyomán átdolgozta dr. Bozóky Alajos, a 
nagyváradi jogakadémia igazgatója. Második füzet. 
A római birodalom legnagyobb hatalmának korsza-

mutatja be a világot uraló impérium belső kából 

miniszternek ama legújabb nyilatkozatáról szól, me
lyet pozsonyi beszédében a kulturális feladatokról 
mondott. Egy másik czikk a győri állami tanító
képző intézet uj épületének megnyitását irja le. 
További közleményei: «A polgári leányiskola mint a 
középosztály nőnevelési intézete*, Krammer József
től; «A serdülő leányok nevelése*, Sebestyénné Ste-
tina Ilonától; «A gránit és elegyrészei* (képekkel) 
Rybár Istvántól; «A leányiskolák egészségügye*, 
Szarvas Gábornétól, stb. — A tMagyar-zsidó 8Z<smte* 
novemberi számában Schreiner Mór a zsidó Vallás 
uralkodó eszméit fejtegeti, Hochmuth Áron a t a 
naidról folytat czikksorozatot, Schill Salamon «A ke
leti ó-kor emlékei és a szentírás* czimen irt czikket. 

•Budapesti Bazár* czimü képes naptár jelent 
meg. Hölgyek számára szerkesztette Király Kál
mán, s kiadja a «Budapesti Bazár* szerkesztősébe. 
A szokott naptári részeken kivül bő olvasmány 
s néhány illusztráczió van benne. Költeményeket 
irtak Komócsy József, Benedek Aladár, Koróda pál, 
Prém József, elbeszéléseket Erdélyi Gyula, Brankovics 
György stb. Ára 1 frt, diszkötésben pedig 1 frt 80 kr. 

Vasúti műszótár. Schwarzel Sándor iuűe<rye. 
teuii tanár a mérnök- és épitészegylet legutóbbi vá
lasztmányi gyűlésén jelentést tett a Révész Samu által 
irt vasúti műszótárról, mely nagy részében már sajtó 
alatt van és legközelebb meg is fog jelenni. Schwai'Zel 
kijelenté, hogy a mű feladatának teljes mértékben 
megfelel, s ajánlja a szakmunkát a választ| 
figyelmébe. c 

I első' 

A nemzeti színház és operaszínház oktj|j|fep 
havában. A dráma és opera külön válásAt!^ első 
időszaka anyagilag is kedvező. A neináBf.szinh"': 
október havában 20 előadást tartott és ezek után 
23,970 frt volt a jövedelme. Tavaly októberben 18 
előadás jövedelme 16,327 frtot tett. Az operaszínház, 
bán októberben 17 előadásban szinre került 9 opera 
és 2 ballet, s a bevétel 39,524 frt. A bérletből egy-
egy bérletes előadásra 1200 frt esett. 

Uj színművek. A nemzeti színházban a leg
közelebbi eredeti újdonságok lesznek : «Egy asszony 
története», társadalmi dráma Horváth Károlytól ; 

«Az arany ember*, Jókaitól. — A népszínházban 
jelenleg Rákosi Jenő * Magdolna* czimü uj színmű
vére készülnek. A népszínházban e télen külföldi 
népszínműveket is bemutatnak, ha Anzengruber 

«A kirchfeldi pap* czimü népdrámája sikerülni fog. 
Minden műbe népdalokat szőnek, hogy az idegen 
zenét is feltüntessék. Előadásra ki van jelölve Verga 
egy olasz népszínműve, Dandet «Arlésienne»-je Bizet 
zenéjével. Angol, skandináv, szláv, spanyol, amerikai 

j stb. művek egészítenék ki a sorozatot. Minden iro
dalomból csak oly müvek felvételét tervezik, melyek 
egyrészt szinmű-irodalmi tekintetben érdekesek, 
másrészt az illető nép életének hű tükrei. Ezért a 
városi népéletből merített művek sincsenek kizárva. 

A népszínház 1883—84-iki színházi évéről (ez 
év szeptember utolsó napjáig) is jelentek meg statisz
tikai adatok. Előadást 361 napon tartottak, s a szinre 
került 46 darab közül 19 népszínmű 110 előadást, 
19 operetté 176, 3 bohózat 28 előadást s 5 egyéb 
színmű 57 előadást ért meg. Eredeti darab volt 53 

! 175 előadással. Szerzői dijat a népszínház 19,329 
frtot fizetett, s ebből magyar szerzőknek 11,886 ^ t 
jlltott. f M p 

A philharmóniai hangversenyeket , melyUJt 
az operai zenekar a redoutban rendezett, ezentúl az 
operaszínházban tartják, s az első már e hó 5-ikén 
megvolt Erkel Sándor vezetése alatt. Az egész szín
ház megtelt. A zenekart-félkör alakban, lépcsőzete
sen helyezték el a színpadon, melyet díszletekkel 
zártak körül, hogy a hang szét ne oszoljon. Nem 
is vesztek el itt a zene finom árnyalatai, mint g, 
redoutban. 

Schumann "Manfréd*-nyitánya szolgált beveze
tésül és Beethoven hetedik symphoniája befejezésül. 
Közbe Turolla Emma k. a. énekelt olasz bévVel 
klasszikus énekszámokat Beethoven és Mozarttól. 
Ujdonságképen a jeles zenekar Hoffmanö Henrik 
d-dur serenade-jának három tételét mutatta be» az
tán Berlioz ismeretes «Mab királynő»-jét adták elő, 
melynek zenekari pompáját virtuóz módon tártak 
fel a hangversenyzők. 

A műcsarnokban e hó 9-ikén nyílik meg az 
őszi kiállítás, s nemcsak a műtárgyak nagy számát 
illetőleg ígérkezik érdekesnek. Ugy hazai, mint kül
földi művészek sokan vesznek részt a kiállításban. 

A magyai-festők közül. Paczka Ferencz .Attila 
ós Ildikó nászéje*, Feszty Árpád «OdysseuS Calypso 
szigetén*. Révész Imre «Petőfi Sándor* czimü na-

j gyobb festményüket állítják ki. Életkép-festőink 
| közül Aggházy Gyula, Greguss Imre, Kéméndy Jenőt 
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Gyárfás Jenő, Innocent Ferencz, Ebner Lajos, Mar-
gitay Tihamér, Szobonya Mihály, Feledi Tivadar, 
Bihari Sándor, Böhm Pál, Temple János, Szárics 
Imre, Baditz Ottó, Jankó János, Pataky László, Jen-
drássik Jenő. Molnár József, Kubánvi Lajos és még 
többen vesznek részt a kiállításban. A 'tájfestők is 
teljes számban lesznek képviselve: Spánvi Béla, 
Telepy Károly, Ligeti Antal, Mesterházv Kálmán, 
Nadler Róbert, Tölgyessy Artbur, br. Mednyánszkv 
László, Mészöly Géza, Bródszky Sándor, Somogyi 
Dániel, Valentiny János az érdekes tájfestmények 
egész sorozatával lépnek fel. Az arczképfestők közül 
Benczúr Gyulától három arczkép lesz (gr. Andrássy 
Gyula, gr. Károlyi Gyula és br. Eötvös József élet
nagyságú térdképei) s kivüle Vastagh György, Inno
cent Ferencz, Aggházy Gyula, Vajda Zsigmond, 
Csányi Gizella, Parlaghy Vilma és Stettka Gyula állí
tanak ki arczképeket. Michalek Lajos rézmetsző szén
rajz- és vizfestmény-arczképeket küldött, Pállik Béla 
Baden-Badenből egy birkacsoportot. A szobrászok 
utóbbi időben kifejtett művészi tevékenységükhöz 
képest ugyan csekély számmal vesznek részt, de a 
beküldött müvek, köztük Zala György «Mária és 
Magdolna* czimü nagy csoportozata, mely München
ben feltűnést keltett, hozzá fognak járulni a kiállítás 
sikeréhez. A negyven előkelő franczia művész fest
ményéből álló párisi küldemény, mely az orsz. m. 
képzőművészeti társulat érdekében Géronie, a nagy 
franczia mester elnöklete alatt Parisban működő 
bizottság közvetítésének eredménye, ugy szintén a 
többi németalföldi, osztrák, német és lengyel műtár
gyak tanúsítják, hogy kiállításaink iránt a külföldön 
évről-évre szélesebb körben és nagyobb mérvben 
érdeklődnek. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia e hó 3-dikán, épen 

elnökének elhunyta órájában tartotta ülését. A gyász
hír az ülés alatt érkezett meg, szájról szájra ment 
tovább s mély megilletődést okozott. A felolvasáso
kat azonban megtartották. A nyelvtudományi osztály 
ülésezett Hunfalvy Pál elnöklete alatt, s a felolvasá
sok sorát nagy érdeklődés közt kezdte meg Vámbéry 
Ármin. 

Vámbéry a «Magyarok eredete* czimü munkája 
ellen az akadémiában intézett támadásokra válaszolt. 
A magyarok török eredetéről szóló munkáját meg
támadta először Hunfalvy Pál. Erre már válaszolt 
Vámbéry. Aztán megtámadta Budenz József, ki a 
munkának nyelvészeti adatait vette bírálat alá. 0 a 
magyar nyelv finnugor eredetét nem látja megin
gatva, de a magyarok nemzetiségére nézve meg
engedi, hogy török eredetű lehet. Vámbéry most azt 
is fölemlítette, hogy Budenz ingerült, szenvedélyes 
hangon válaszolt neki, nagy türelmetlenséget tanú
sítva a kritika iránt. De Budenz hosszú működése 
alatt nem részesült kritikában, s ekkép nagyra nőtt 
bátorsága és önhittsége. A ki legilletékesebb lett 
volna, hogy kritikát gyakoroljon fölötte, Hunfalvy 
Pál, nagyon hallgatagon viselte magát. Egyébiránt 
Vámbéry kijelentette, hogy a mai szava utolsó ebben 
a kritikai polémiában, de munkája azért még nem 
ért véget. Az akadémiának be fogja nyújtani nagy 
török-magyar összehasonlító szótárát, mely a vitában 
a legnyomósabb bizonyíték lesz. Vámbéry csak egyes 
részeket olvasott föl válaszából, a nyelvészeti részt 
mellőzte, hanem az egészet átadta az akadémiának, 
kinyomatásra. Vámbéry a finn-ugor elméletet hipo-
thezisnek mondja ma is, melyet azonban hirdetői 
csalhatatlan dogma gyanánt akarnak elfogadtatni. 
Budenz ama vádjára, hogy ő oly török rokonszókat 
iftüdézett, »melyek nem találhatók fel szótárakban, 
azt válaszolta Vámbéry, hogy a török nyelv szókin
csét nem csupán az európai szótárakból kell meg
ítélni. Maga is eléggé tud törökül, s megnevezett 
török földön megjelent szótárakat, melyekből kimu
tathatja azokat a szavakat. 

Élénk figyelemmel hallgatták s megéljenezték 
Vámbéryt. — Simányi Zsigmond tett ezután nyelv
történeti közléseket. Mint a «Nyelvtörténeti szótár* 
(a régi magyarság szótára) egyik szerkesztője jelen
tette, hogy a munka másfél, vagy két év múlva sajtó 
alá kerül. Abból mutatott most be egyes részeket, a 
használatból kiment régi szavakat, azok jelentőségé
nek magyarázatával. Emiitette többi közt, hogy a 
költemény szó régen koholmányt jelentett és csak 
b. Orczy Lőrincz használta először a poéma szóra. 
Az «ara» szó hajdan nem menyasszonyt, hanem 
bátyát, nagybátyát jelentett. A régi kódexek nyelvé
nek összehasonlításából az derült ki, hogy a bécsi, 
müncheni és Apor-kodexek ugyanegy bibliai fordítás 
töredékei, és hogy ezek nyelvsajátsága Erdélyre és 
pedig a székely földre vallanak. Volf György bemu
tatta még a* «Nyelvemléktár* XI—XII. köteteit. 
A Xl-ik kötetben van a debreczeni és gömöri kódex ; 
a másik kötetben pedig a Döbrentey és maros-vásár
helyi Teleki-kodex, melyek nyelvtörténeti adatokban 
igen fontosak és erdélyi nyelvsajátságokat tüntet
nek föl. 

A nyilvános fölolvasások országszerte rende
zése és szervezése ügyében alakult központi bizott
ság ez őszszel is megkezdi működését, s ennélfogva 

az ország összes közművelődési egyesületei fölhivat
nak, hogy fölolvasók kiküldése végett a nevezett 
bizottsághoz az irók és művészek budapesti társasá
gába (nemzeti szinház bérháza) forduljanak. Legczél-
szerübb, ha a közművelődési egyesületek a központi 
bizottságot a felől értesitik, mely szakból s mely időre 
kívánnak föl olvasást, és a fölolvasó megválasztását 
bízzák a bizottságra ; egyébiránt személyek megjelö
lésével történt megkeresések is a lehetőségig figye
lembe vétetnek. 

A festészeti mesteriskola november 16-ikán 
nyílik meg, minden ünnepély nélkül. A mesteriskola 
vezetője tudvalevőleg Benczur Gyula kitűnő mű
vészünk. 

A zágrábi délszláv akadémia épületének 
ünnepélyes fölavatása e hó 8-ikán és 9-ikén lesz. 
Strossmayer püspököt, ki annyit áldozott az akadé
miára, ünnepélyesen fogadják s e hó 8-ikának estéjén 
fáklyásmenettel tisztelik meg. A horvát fővárosba 
sok vendéget várnak, kiket magán házaknál szállá
solnak el. A szlovén egyletek is fölhasználják az al
kalmat, hogy részt vegyenek a horvátok ünnepélyén. 
Laibach város községtanácsa részéről küldöttség 
fogja átadni Strossmayernek a város díszpolgári 
oklevelét. 

MI UJSÁG? 
A királyi pavillon az államvasutak központi 

indóházában néhány nap múlva egészen elkészül, s 
méltó kiegészítő része a diszes épületnek. A tágas 
udvari váróterem világos helyiség, egész berendezése 
olasz renaissance-stylü ; falait faburkolat födi. A me-
nyezetet Jakobey Károlynak fresko-képei díszítik, me
lyek a «Béke» és «Dicsőség* geniusait ábrázolják. 
Jakobey festé ezenkívül az ajtók fölé a «Regg» és 
«Est» allegóriái alakjait is, mig a terem dekoratív-
festését Scholz Róbert végezte. Két nagy tükör és 
habos fekete márványból kandalló is van a teremben. 
A jóizlés műve a királyné kisebb terme is ; továbbá 
az udvari kiséret számára berendezett terem. A cse
lédségnek szintén külön helyisége van. 

Halottak napján a budai főherczegi sírboltot, 
a várkápolna alatt, melyben nemcsak József nádor
nak, de nejének és István nádornak maradványai 
őriztetnek, Maszlaghy Ferencz apát a főherczegi 
család rendeletére számos koszorúval díszítette föl. 
— Damjanich János tábornoknak a mácsai parkban 
levő sirját gróf Károlyi Tibor családja pompásan föl-
diszittette, este kivilágíttatta és a mácsai birtokon 
időző család összes tagjai megjelentek a hős tábor
nok sírjánál az uradalom gazdatisztjeivel együtt. — 
Vas Gerebennek, a jeles irónak a bécsi wáhringi 
temetőben levő sirját pedig a bécsi egyetem magyar 
hallgatói koszorúzták meg s Ember Elemér orvos
növendék mondott beszédet. Tizennyolcz év óta 
most történt először, hogy e sírt más is fölkereste, 
mint a magyar születésű Steiner Hugó bécsi lakos, 
kinek atyja jó barátja volt Vas Gerebennek, s ő állí
tott sirkövet is a jeltelen hantra. 

Arany János síremlékét a család halottak 
napjára állította föl a kerepesi-uti temetőben. Egy
szerű gránit sarkophag, gránitból faragott oroszlán
lábakon, talapzata egyetlen egy darab világossárga 
kő. Kis kert veszi körül, melynek kerítése a sarko-

I phag lábaihoz hasonló stílű tömör vas oroszlán
lábakon áll. A fölirás és a sarkophag ékitésére szol-

! gáló érczdiszitmény most készül. 
Liszt Ferencz Weimárból haza érkezett, de 

! csak egy napi pihenőt tartott Budapesten, honnan 
Tetétlenre, gr. Zichy Gézához utazott; innen Szath-

I marra megy, Schlauch Lőrincz püspök látogatására. 
I Elmegy Koltóra is barátjához, gr. Teleki Sándor 
I ezredeshez. Lisztet e hó végére várják vissza. De-
j czember elején már Rómába megy, honnan január 

közepe táján hosszabb időzésre ismét Budapestre jön. 
Népliget. Az országos kiállítás a városligeti 

tüzjátéktért is elfoglalta. Itt voltak eddig a minden
féle mutatványos bódék, a Paprika Jancsi, czéllövés, 
ördög-motolla, hinta. Ezeket most más felé kell vinni. 
s ezzel együtt fölmerült az a terv is, hogy a város
ligetben külön • népligetet* kellene létesíteni, a hol 
mindenféle mutatványok és mulatságok együtt vol
nának. Kiszemelték e czélra az állatkert melletti régi 

: faiskolát, mely elég tágas is. 

A japán küldöttség e hó első napján távozott 
el Budapestről, Anglia felé vévén útját. A küldöttség 
egyik tagja, Haskimoto katona-orvos, megtekintette 
az egyetemi sebészeti klinikát, hol dr. Kovács József 
egyetemi tanár kalauzolta. Távoztával beírta nevét 
az intézet vendégkönyvébe először latin, azután pe
dig japáni betűkkel. Haskimoto, valamint a küldött
ség több tagja ezután a vörös-keresztegylet Erzsébet
kórházát szemlélte meg, hol dr. Farkas László, az 
intézet főorvosa adta meg a felvilágosító magyaráza
tokat. A japániak itt is teljes elismeréssel nyilatkoz 
tak az intézet belső berendezéséről. 

Magyar tudós Ázsiában. Dr. l'osevitz Tivadar, 
hollandi katonai szolgálatban a keletindiai szigeteken 
élő magyar, nagy kedvteléssel foglalkozik geológiai 
buvárlatokkal s állandó összeköttetésben áll a ma 
gyár földtani társulattal. Most is két kisebb dolgoza
tot küldött, melyek egyike az indiai oczeán czin-szi-
geteit s másika Bomeó gyémánt telepeit ismerteti. 
Mind a két dolgozat a földtani intézet kiadásában 
fog megjelenni. 

A csillagok lakói. Flammarion Camille hírne
ves csillagásztól ujabb mű jelent meg Parisban s fel 
tünést okoz, mert Flammarion egész határozottan 
állítja benne, hogy földünkön kivül több csillagnak 
is vannak lakói; de tudományunk jelenlegi állásánál 
fogva lehetetlen e lakók alakjáról fogalmakat alkot
nunk. «Az éltető erő, — mondja Flammarion, — 
mindenütt működik e világok különböző ahoz kötött 
elemeinél fogva. Szervezetünknek nincs meg a legpa
rányibb olyan tulajdonsága sem, mely azokon létjo
gosultsággal ne bírna.* — Flammarion ugyan nincs 
Wolff Keresztélylyel egy véleményen abban, hogy ha 
a föld lakóinak átlagos nagyságát öt láb négy hü
velykre teszszük, a Jupiter lakóinak átlagos magas
ságát 143/< lábra kell vennünk, más utón mégis ahoz 
közel járó eredményre jut, midőn azt mondja: 
«A többi bolygók lakói benső szervezetükben ép ugy 
különböznek tőlünk, mint külső kinézésükben.» 

Pasteur és az ebdüh gyógyítása. Pasteur 
fölfedezését, mely szerint a veszettséget beoltás által 
lehet gyógyítani, sőt annak ragadósságát teljesen 

i megakadályozni, egy bizottságnak adták ki vizsgálat 
' végett, s ez már be is fejezte működését. Pasteur e 

bizottságnak 25 faj kutyát adott át, melyeket előbb 
a veszettség mérgével oltott be, aztán pedig a gyó
gyító anyaggal. Ezek közül egyik sem kapta meg a 
veszettséget, még azok sem, melyeket aztán veszett 
kutyák megmartak. Azok a kutyák azonban, melye
ket be nem oltottak, a marások következtében mind 
megkapták az ebdüht, s el is pusztultak. Most tehát 
már egészen kétségtelen, hogy Pasteur oltó anyagá
val rendkívüli módon gazdaggá tette az orvosi tudo
mányt. 

Nordenskjöld a déli sarkon. Nordenskjöld 
báró, a hires észak-sarki fölfedező — mint finn la
pok irják — expedicziót szándékozik szervezni a 
dél-sark vidékeinek felkutatására. E végből a múlt 
héten Stockholmból Pétervárra utazott, hogy ott 
vállalatának több befolyásos ember érdeklődését 
megnyerje. 

* Leányszöktetés a szülők beleegyezésével 
nem ritka dolog most az Egyesült-államokban, ugy 
hogy már külön nevük is van: rnn away parties. 

! A sajátságos szokás okának azt mondják, hogy a 
szülők a lakodalmi költségeket ily módon akarják 
megtakaritni. A megszököttek idegen helyen esküsz
nek, de már készen vár rájuk az atyai áldás és ott
hon a berendezett uj lakás. 

Igen becses Leonardo da Vinci-féle képet 
találtak a berlini képtárban az ujabb javítások alkal
mával. A kép 1480-ból való s Krisztus feltámadását 
ábrázolja. 

* Az uj vulkánikus sziget Izland partján nem 
tűnt el. mint más lapok után mi is jelentettük, csak 
rossz helyen keresték. Rejkjanestől nyugot-délnyugoti 
irányban fekszik, meglehetős távol a parttól, csaknem 
ott, hol két évvel ezelőtt nagy kitörést észleltek. 
A sziget első feltűnésekor nem volt kitörés, de pár 
nappal azután erős földrengések vcltak, melyek a 

í világító tornyot is megrongálták. 

A «Jogtudományi Közlöny* november 7-iki 
(45-ik) száma a következő tartalommal jelent meg: 

Keform-mozzanatok. (A királyi Curia elnökének 
és a királyi főügyésznek átiratai.) — A szabadalmi jog 
szabályozásának alapelvei. Dr. Dell'Adami Kez&ö bu
dapesti ügyvédtől. — Bűnvádi eljárásunk legújabb 
fejleményei. Dr. Fayer Lásslo-tól. — Jogirodalom: 
A végrehajtási törvény magyarázata. Irta Dr. Imling 
Konrád. Tóth. Gáspár selmeczi ügyvédtől. — Tör 
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vénykezési Szemle: A jelzálogi keresetről. liuchimhl 
Lázár szabadkai ügyvédtől. — Az 1879. aug. 9-én kelt 
47389. sz. pénzügyminiszteri rendelet és a pénzügyi 
közigazgatási bíróság. Nagy Adolf nagyváradi ügyvéd
től. — Különfélék. 

MELLÉKLET: Curiai Határozatok. — A buda
pesti kir. tábla elvi jelentőségű határozatai. — A ma
gyar kir. pénzügyi közigazgatási birőság határozatai. 

H A L Á L O Z Á S O K . 
VERESS SÁNDOB temetése Bukarestben tömeges 

nagy részvét mellett ment végbe. Veress alig öt napi 
betegség után halt meg. Moldvában járt, birtok-
hitelesités ügyében s midőn visszatért, nagymérvű 
vérhányás lepte meg, mely életének rohamosan véget 
vetett. Betegségének hirére hozzá siettek testvér-
öcscse, Veress Ferencz, Stirbey berezeg jószágainak 
igazgatója, és fia Endre, a kolozsvári felsőbb kereske
delmi iskola növendéke. A bukaresti magyar egylet, az 
elhunyt emlékére, gyásztöltött. Egy hónapon átgyász-
fátyollal takarja be nemzeti lobogóját, koszorút tett a 
ravatalra, az egylet helyisége részére lefesteti arczké-
pét és elkészitteté arczának gipszlenyomatát. A teme
tésen a gyász-szertartást Bartalus ref. lelkész végezé, az 
egylet nevében a beszédet Vándory Lajos tartotta. Az 
osztrák-magyar egylet részéről dr. Beck bukaresti 
izraelita hitszónok beszélt, németül és magyarul. A te
metésen óriási közönség volt jelen, a ravatalt a ko
szorúk egész tömege lepte. Megjelentek a temetésen : 
b. Mayr monarkhiánk követe, és Mérey követségi 
titkár, Neumann gyurgyevói konzul és Oelberg Ottó 
lovag, konzuli jogügyi referens, Bas«ot m\ a király 
titkára és a király uradalmainak jószágigazgatója. 
Az osztrák magyar egylet részéről ott volt: Herz 
Edmund lovag elnök nejével, szül. Ghyka Mária her-
czegnővel, Frank Demeter lovag aBanque de Romanie 
vezérigazgatója, Szeknlies Gyula, a «Dacia Románia*, 
Grünwald Emánuel, a «Nationala« vezérigazgatója, 
Haim Antal.aduna-gőzhajózási társaság fŐügynöke, a 
magyar egylet testületileg, stb. A temetés impozáns 
kifejezését nynjtá a köztisztelet s nagyrabecsülésnek, 
melyben az elhunyt, oly méltán, részesült. 

HORVÁTH CIRILL földi mariidványait e hó 
7-ikén délután nagy részvét közt kisérték ki a piaris
ták városháztéri épületéből a kerepesi-nti temetőbe. 
A tudós férfiú pár hét óta betegeskedett; vizkórban 
szenvedett. E hó 5-ikén reggel ápolójára támasz
kodva sétált szobájában, mikor egyszerre elerőtle-
nülve székbe vetette magát, s egy sóhajtással kiadta 
lelkét. A kegyesrendiek tartományfőnöke, továbbá 
igazgatója és az elhunyt öcscse, Horváth Döme kúriai 
tanácselnök csakhamar megjele ntek a halottas szo
bában, hogy megtegyék az illető intézkedéseket. Az 
agg tudós és szelidlelkü egyházi férfiú koporsójára 
sokan küldtek koszorút. 

Elhnnytak még a közelebbi napok alatt: SZMIDA 
MÁTTÁS, a nyitrai ügyvédi kar Nesztora, klasszikái 
mivelteégü férfiú, 81 éves korában, Nyitriln ; 1849-ben 
báró Jeszenák főispán megbízásából ő hirdette ki 
Nyitramegyében a debreczeni proklamácziót, a miért 
a világosi katasztrófa után börtönbe került és ügy
védi diplomáját is elveszítette ; 1861-ben Nyitra vá
rosa főjegyzője. 1864-ben polgármestere lett s hat 
évvel ezelőtt vonult nyugalomba. — PERLAKI JÁNOS, 
kir. táblai nyűg. tanácselnök, 77 éyes korában, Sop
ronban. — MAJTHENYI KÁLMÁN, cs. k. kamarás és 
nyűg. honvéd-alezredes, a ki a Síabadeágharczban őr
nagy volt, késeibb tizenhat évi fogságra ítélték, mely
ből négy évet töltött ki, majd a schleswig-holsteini 
hadjárat alatt mint hadnagy lépett a hadseregbe, 
mignem az uj honvédségnél ismét megtalálta rang
ját, s Kassán köztiszteletben élt és nagy részvét közt 
temették el. — Dr. SCHLEMMER JÓZSEF, a pozsonyi 
orsz. kórház érdemes főorvosa. — Dr. RÖWAÍ JOZSÍ K. 
Barsraegye jubiláris járási orvosa, ki már az 1831 -iki 
kholera járvány alatt is áldásosán működött, s érde
meiért magyar nemességet és arany érdemkeresztet 
nyert, 82 éves korában. — OROSZ KONRÁD, a ferencz-
rendiek rozsnyói társházának főnöke, ki egész életét 
az elemi iskola növonüékeinek oktatására szentelte, 
59 éves korában. — SZULCSÁNYI LEÓN, az egri ferencz -
rendi társház tagja, 67 éves korában. — SCHOPF KÁL
MÁN, postaigazgatósági felügyelő, buzgó hivatalnok. 39 
éves korában, a bácsmegyei Szilváson. — Dr. Hi BSCH 
ADOLF, a new-yorki zsidó hitközség hitszónoka, ki 
trencsénmegyei születésű volt, 1861 ben vándorolt 
ki New-Yorkba, hol több magyar müvet is lefordí
tott, 52 éves korában. — TRIPOLSZKS IMBE, földbir
tokos és megyebizottsági tag, 72 éves korában, Zom-
borban. — MÉSZÁROS KÁLMÁN, birtokos. Kassán. — 
NAOI IMBB, tordai ügyvéd, s az ottani függetlenségi 
párt elnöke. — VAROA JÁNOS, nyűg. kath. tanító, 
66 éyes korában, Deákiban. — GÁVBA SÁNDOB, az 
aradi g. k. tanítóképző intézet nyűg. igazgatója, 87 
éves korában. — MÉSZNEK MÁTÉ, távíró tiszt, 45 
éves korában, Budapesten. — HEINDRICH SÁNDOB, 
rozgonyi körjegyző. — FELEY MÁBTON, egri polgár, 
46 éves korában. — HOBN FEBBNCZ, a somogymegyei 
Taszáron, 50 éves korában. — KÖBÖSX JÖZSKF, keres
kedő, 4 5 éves korában, Székesfehérvárit. — GAMSZ 
SZANISZLÓ, első éves bölcsészeti hallgató, Budapesten. 
— Idősb GÁMENTZV MÁBTON, 64 éves korában, Ko-
lozsvártt. 

Ozv. KRAISIK ALAJOSNÉ szül. vajai báró Vay 
Júlia, 80 éves korában, Debreczenben és az ér-kese-
rüi templom sírboltjában temették el. — CSEBNYUS 
LŐBINCZNÉ szül. Okolicsányi Éva, 54 éves korában, 
Ujfehértón. — Dr. BERZSENYI SÁNDORNE szül. Miklós 
Jolán, Miklós György képvi-elo leánya, 27 éves korá
ban, Lengyeltótiban. — NAGY KÁROLYNÉ szül. Hor
váth Karolina, 56 éves korában. Boldogfán. — 
Özv. KOTASI NÁNDORNÉ szül. Köhler Anna, 71 éves 
korában, Debreczenben. — Özvegy GALAMBOS F E -
RENCZNÉ szül. Merk Terézia, 67 éves korában, Székes-
Fehérvártt. — LASZTOVICH GÉZÁNÉ, 19 éves korában, 
Szabadkán. — SZABÖ IBÉN, Szabó Lajos fővárosi ügy
véd nővére, 17 éves korában, Szegeden. 

Báró KRIEG8AÜ volt osztrák miniszter, sógora 
Bach miniszternek, meghalt Bécsben 62 éves korá
ban. Az ötvenes években Albrecht főherczegnek, 
Magyarország fókonnányzójának titkára volt, majd a 
budai helytartóság alelnöke lett. 1860-ban rendelke
zési állapotba helyeztetvén, 1865-ben Belcredi a köz
oktatási minisztérium osztályfőnökévé nevezte ki; a 
porosz-osztrák habom alatt az északi hadsereg pol
gári biztosa lön. Belcredi bukása után nyugalomba 
lépett s titkár lett a dunagőzhajózási társaságnál. 
1880. február 15-én a Taaffe-miniszteriumában tár-
czát vállalt, mint pénzügyminiszter szerepelt, de 
csak rövid ideig. 

SAKKJÁTÉK. 
1299. számú feladvány. Hintzpeter J.-töl. 

HETI KAPTÁR. November hó. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A z 1 2 9 4 . sz. f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
Le Comte-töl. 

Magfejtés. 
világot. Sottt. 

1. l!cl—ct .._ 1 3 - 4 9 
2. Bc4—e4 I•'•". - e 4 : 
8. Fdl—g4 e4—e3 
t. Hc">—el matt 

He lyesen fejtettek mag: Budtipetten : K. J. és F. H., 
Andorfi 8. — Kovács J. — Az Erkel-sakk-társaság 
nevében : E. K. — Mel lékfe j téseket kektt ldöttek: 
BudtLpetten : Senki Ede. — Győróit : R. Elvira. — 
VeiMprémben: Roland Károly. A nagy-enyedi ev. ref. 
Bethlen fötanoaa olvasóköre nevében: Nagy András. — 
Mactolán : Varga József. — A peiti lakk-kör. 

Hibaigazitu*. A mnltheti feladvány sorszáma 1298. 

Nap I Kathollkus és protestáns Gorog-Oron Izraelita 

SZEBKESZTÓI MONDANIVALÓ. 
Elhagyatva . Itt-ott van benne némi érzés s egy 

Í
iár csinos sor; de rettentő hosszú, szétkalandozó, el-
apuló. így nem lehet verset irni, hogy csak neki in

dítsuk a pennát — aztán ott álljunk meg, a hol 
kifáradtunk 1 

H. N. S. A levél igazán különös humorral 
van irva; bizony nem gyönyörködtünk benne A ver
sek jobbacskák, ámbár olyant, mely a mértéket meg
ütné, nem találtunk köztök. A «Kishitüekhez» czimü 
bölcseimi óda volna; de alig akadna utánunk máso
dik, a ki végig olvassa. A könnyedebbek pedig nagyon 
is üresek. A .Mint a vándor madár. — és • Égtem 
én i s . kezdetnek még legjobbak, de közlendőink közé 
még azokat sem sorozhatjuk. 

V i r á g Béla. Nagyon gyarlók. 
Templom-biró lánya. Két legény szeret egy 

lányt; mindkettő májusfát akar neki állítni. Össze
verekednek s agyonütik egymást. Erre a lány is ször
nyet hal. Eddig van s balladának neveztetik. Hol van 
itt a ballada? 

Istenkáromlás. Igazi istenkáromlás ilyen rossz 
verseket szélnek ereszteni s azt még költészetnek ne
vezni ! 

Alom é» való. Az álom benne az: hogy ön is 
költő; a való pedig: hogy nem az. 

N e m köaölketők. L-hez (I—III.). K. Bandi sír
ján. M. emlékkönyvébe. — Este. Vigasztalás. 

K r i t i k á n alul . Szerelmi sóhajtás. Galambomhoz 
— Hymnnsz a magyar néphez. 

9|í E 2? Tivadar v E 22 Tivadar 
10 H Avelini András Próbás 
11 K Márton pk. Márton pk. 
12 S Emilia, A^zt. p. Luth. Márt, Jó. 
13 C Szaniszló Birics 
14 P Szerafin, Szc t Lévin, Szeráp 
15 S Lipót őrgróf ; Lipót 
Holdriltozásai: (J. ü. négy 9-töl 10 

, 28 G 22 Terencz. 21 Beér 
29 Anasztáz W 
:30Zenób és Ze. z3Tem.m. 
31 Stakis, Amp. 24 

lüoveiuber Í5 
zAczhuKn 2t> Békés 
3Aczepzimás 27 Sab. Tt> 

•re virradóra 29 perez é.u. 

T a r t a l o m . 
Szöveg: Gróf Lónyay Menyhért — Utolsó álom. 

Költemény. — November 2-án. Költemény Kitéritöl. 
— Az érsek-primáai uj palota Esztergomban. — Vil
mos császár sétakocsizáson. — A szerb királyné szerb 
népviseletben. — Orosz történetek. II. Hogy ncsinál-
nálják. a nihilistákat. — Forster Dóra. Angol regény. 
Irta BesantWalter. — Déryné síremléke. — Egyveleg. 
— Horváth Cyrill. — Szent-Demeter, az esőhozó. 
Veress Endrétől. — A nyúl a közbeszédben. — Gróf 
Lónyay Menyhért halála. — Irodalom és művészet. — 
Közintézetek és egyletek. — Mi újság ? — Sakkjáték. 
— Szerkesztői mondanivaló. — Halálozások. — Heti-
naptár. 

Képek : Gróf Lónyay Menyhért. — Vilmos csá
szár sétakocsizáson a babelsbergi parkban. — Az érsek-
primási uj palota Esztergomban. — Natália szerb 
királyné szerb népviseletben. — Forster Dóra: ((Eről
tetett mosolylyal és alázatos hajlongásokkal fogadott.. 
— Déryné síremléke Miskolczon. — Horváth Cyrill. 

felelős szerkesztő : Nagy Miklós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

Hamisított fekete selyem. 
A venni szándékolt kelméből egy mintadarab
kát elégetünk, s a netáni hamisítás azonnal 
napfényre jön. Valódi, tisztán festett selyem 
rögtön fölkunkorodik, hamar elalszik, s kevés, 
egészen világosbarna színű hamut hagy hátra. — 
Hamisított selyem (mely könnyen szalonnás 
lesz és törik) lassan tovább ég, névszerint a 
«végfonalak» (ha festékanyaggal erősen vannak 
nehezítve) tovább pislognak, és sötétbarna ha
mut hagy hátra, mely a valódi selyemmel 
ellentétben, nem kunkorodik, hanem meghaj
lik. Ha a valódi selyem hamuját szétnyomjuk, 
elporlódik, a hamisitotté pedig nem. Henneberg 
G. (kir. udv. szállító) selyemgyári raktára, Zü
richben szívesen küld mindenkinek mintákat 
valódi selyemkelméiből, és szállít egyes öltö
nyökre és egész végeket, vámmentesen a házba, 
vámszámitás nélkül. Egy levél dija a Schweizba 

10 krajezár. 

K Ö S Z V É N Y E S E K N - E K . 
Kwizda Ferencz János, es. k. udv. szállító és kerületi 

gyógyszerész urnák, iorneuburgban. 
Heves csúz következtében karjaimban igen nagy 

kínokat éreztem, melyek minden szabad mozgásban 
gátoltak, s arra indítottak, miszerint az ön kösz-
vényfo lyadékáva l kísérletet tegyek. Már a hatodik 
bedörzsö lés u t á n a fájdalom m e g s z ű n t , s annak 
h e l y é n k ö n n y ű n y o m á s t érez tem, m e l y s z i n t é n 
m e g s z ű n t , mire e g y fél palaczkot e lhasznál tam. 

Telj e s e l i s m e r é s e m m e l l e t t az ö n k ivá ló 
köszvényfo lyadékja iránt , benső köszönetet mon
dok önnek, s köszvényfo lyadékja ezután csalá
domban o ly házi szer leend, me ly iránt a l egna
g y o b b bizalommal v i s e l t e t em. 

Steyr, 1880 november hava. 
Teljes tisztelettel 

H e y s z l Fr igyes , vasúti hivatalnok. 
Kapható minden gyógyszertárban. Föletét : 

Kwizda Ferencz János, cs. k. udv. szállító kerületi 
gyógyszertára, Korneuburgban. 

S z i v e s figyelembe v é t e l ü l . E ke-
.sz i tmény véte léné l kérjük a t. közönsége t 
m i n d i g „ K w i z d a k ö s z v é n y f o l y a 
d é k á t " kérni s arra ügye ln i , h o g y 
m i n d e n p a l a c z k , v a l a m i n t a c a r -

t o n is a m e l l é k e l t v é d j e g y g y e i l e g y e n 
e l lá tva . 

E g y magyarország i j e g y z ő köszönő leve le . 
Báttaszék (Tolnamegye), 1884. április 29. Tekinte
tes ur! Az öntől kapott készítményt, a svájezi labda
csokat, gyomorbajokban s főleg gyomornyálkásodás 
ellen mint unicumot, mint a leghatásosabb szert 
mindenkinek bátran ajánlhatom, mert az én gyo
morbajom az ön készítményének használata által 
8 nap alatt teljesen megszűnt. Fogadja leghálásabb 
köszönetemet. Mészáros János, jegyző. — Brandt R. 
gyógyszerész svájezi labdacsai, egy dobozzal 70 krért, 
a magyarországi gyógyszertárakban kaphatók. 

A labdacsok valódiságára nézve ügyelni kell, 
hogy minden doboz czimlapján megvan-e a fehér 
kereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása. Fő
raktár Magyarország számára Török József gyógy
szertárában Budapesten király-uteza 12. szám. 

45. SZÁM li>bi \X.\I. EVhoHAM. VASAKNAH UJSÁG. 

A Franklin Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkereskedésben kapható. 

ISTVÁN BÁCSI NAPTÁRA 
vagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelöknek, hely
ségi elöljáróknak, iparosoknak és földmivelöknek való képes kalendárium 

1885-IK É V R E . Alapitá 

M A J E R I S T V Á N . 
Szerkeszti 

Kőhalmi KLlfflSTEIN I0ZSEF tanári 
H A E M I N C Z A D I K É V F O L Y A M . 

S z á m o s k é p p e l . Á r a ffiz v e 5 0 k r . 
TARTALOM: Csillagászati és kortani jellegzése az 1885. közönséges évnek Szerk. 
Tóth Miké S. J. tanár. — Naptári rész. — Bélyegekről. — I. A. erkölcsi TÜ4g. Név
napot mutató tábla (abc rendben). — Születés-napok naptára 1801 — 1899. — Király-
hymnus. A magyar nép számára irta Kiss Rezső. Dallamát egy XVII. századbeli 
templomének nyomán vegyes énekkarra irta Bo^isich Mihály. — Fischer Ágoston. 
Mit tesz józan felfogás szerint a korral haladni, vaeyis korBzeriileg műveltnek lenni f 
— Kőhalmi József. A meggazdagodni vágyás ördöge. Párbeszéd. — K. Budák és 
gazdasszonyok naptára. S omogyi Gyula. A gazda szeme hizlalja a marhát. — 
Andrássy Jenő. Majd megtér maga is bátyám uram! Elbeszélés. — Szibenliszt Géza 
Gazdák figyelmébe. — lépnevelők naptára. Mater Ursula. Az ötven éves apáé za-ta-
nitónö N.-Szombatban (Arczképpel). — Sztankovics György, Szení-györgyi néptanító 
(Arczképpel). — IV. Történetiek. Ernszt Timótli Szent Imréhez. — Kőhalmi Józs f. 
Cziráky János (Arczképpel) — Paczolay János 1818—1884. (Arczképpel.) — V. Ist
ván bácsi a hazában és a nagy Világban. Az esztergomi uj primás-érseki palota 
(képpel.) — Tátratüred (képpel). — VI. Művészet és műipar. Az országos történeti 
magyar ötvösmüvek kiállítása Budapesten (10 képpel). — Kris'tus a betegek közt 
szoborcsoport Kiss Gyöigytől (képpel), — VŐ. Természet Világából. Somogyi. A su
gár törésből származó-tünemények. Hajnali és esti pirkadás, delibáb. — VIÚ. Tréfák 
mezeje. Nyulassy Antal Hamvazó szerdán. Adomák. — Magyarországban tartatni szo
kott országos vásárok jegyzéke. —Hirdetések. 

7i>7 

Legújabb szabad, billard-golyók. 
Alulírott bátorkodik tisztelettel tudatni, bu^y sok évi 

láradsátc után ikeiiilt neki 177.r> 

bil iárd - golyókat 
készíteni, melyek jósíig es tartóssá* tekintetében 

minden eddigit messze fülülmuln.ik. 
Síin, hant; es ruganyossá); tekintetében telje
sen hasonlítanak uz elefáiitcsont-fdlyokbox, azonban 

elpusztitliatlansáK McinWttíMfl nMsau tclülmiilják azokat, miután tűién vagy repedés e golyók
nál teljesen lehetetlen, i erre nézve 1 évi Írásbeli jótál lást vállalok. Egy darabnak ára 
(ii niinéterig 5 forint, 64—66 minéterig 8 forint, tiii -7tl mméterig 6 frt 50 kr., nagyság szerint. 

BsfT Köie l 100 bil iárd, minden rendsaerbfil, folyton raktáron. ~VQ 
TTTkTTT T XT k Ti C\X "\T OÍ. k ki*, stabtdiltn, blll»rd-»s bilUrd-foWo-syira, 
J\ .JM l L i J j J L \ . A . L Í / U . I J I , B » o s , IX., Rossan, Rothe Löweng;. 5 n. 7. 

LATZKOVITS A. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás a tüzelő anyagokra. 

^ K Ű S Z E N ÉS COAKS*^ 
S a l g ó - T a r j á n i s z a l o n darabos — 6 0 kr. I 

« « koczka - --- --- 55 kr . Az írat 30 klgr.-ként, azaz egy 
,lió(töltöttkályhákho?H5 kr. « » ? - 5 * ^ r a

h S 
P o r o s z s z a l o n s z é n darabos koczka es dio 8 0 kr. értetMnek, 
C o a k s a légszeszgyár eredeti ára mellett 87 kr. 
Egész koesirakomáiiyok azaz 20-30 mtrmázsa vételnél tetemesebben olcsóbb. 
f~ A >záraz és egészséges, a nugyar királyi korona-urad dnnk erdöségei-
l r \ bői, méterölekben egészben és eldarabolva; hasonlóképen súly szerint 
zsákokban. Legkönnyebb ellenőrzése az átvett mennyiségnek. A bevásárlásnak 

legolcsóbb és legé-zs/.erübb módja. 1797 

3)SR iSffitt 
l e g r é g i b b b u d a p e s t i t ü z e l ö - a n y a g ü z l e t . 

F Ő I R O D A : I V , F E B E N C Z I E K T K R E -A. s / . A M . 
L e g e g y s z e r ű b b megrende lé s i m ó d l eve l ezés i lappal . 

Figyelembe ajánlom, hogy o k ama szállítmányért vállalok kezességet 
mely az én czégemmel ellátott szállítólevéllel kiilletik. — Kimerítő 

árjrffyzékek k.vánatra megknldetaek. 

FERFI-INCEK 
i speciális késxitqje 
ajánlja különlegességeit 
I URI DIVATÁRUK 

iésFEHÉRNEMÜEKBEN 
x> feltűnő olcsó árakon. 

suaaiii n . f n . i N i 

Í^fÍÍÍÍÍ^IBl~ÍÍlÍllllÍIÍlliEEr 

K ő n y o m d a é s k a r t o g r á f i a i i n t é z e t . ~x> 

POSNER-féle 1885. évi 

NAPTÁRÁK 
(33 kü lönfé l e M a d á r t a n . ) — Különösen 

CZETTEL szabadalmazott előjegyzési s jegyzéknaptára 
n é m e t és m a g y a r 75 kr. 

R0D0LÁN1I gazdasági könyvviteli naptára jSorME 
P O S N E R F A L I N A P T Á R A 

különféle alakban, mindennemű blook- éa z sebnaptár , n a p l ó k ö n y v e k 
nagy válas/téklim. Saját kiadá-omb ni mf^jel' 

H P Kiál l í tási naptár ra , "VI 
mely d e c z e m b e r 1-én jelenik ines:, külíinusen felhívom • közönség figyel-; 
mét; ismeretterjesztő tartalma, számos, pompás kivitelű képei és gyakor'ati 

'beosztása folytán nélkűlözliet'eii kézikönyv !esz mindenkire nézve. 
E l ő j e g y z é s i á r a 1 f r t . 

**- Naptár-jegyzék kívánatra ingyen. "•« 

POSNER KÁROLY LAJOS, 
m a g y a r kir . u d v a r i szá l l í tó , p a p i r - n a g y k e r e a k e d ö , a z e l s ő ma
g y a r v o n a l z ó Intézet , üz le t i k ö n y v g y á r , k ö n y v - é s k ő n y o m d a 

tu la jdonosa , 1816 

BUDAPEST, Erzsébettér 7. sz. alatt. 
Bsf"T é r k é p - k i a d á 

\'L"UC£mMin • O 11.1 i)•• . i 'YiVu.i ó . t'• mVir-

Nyilvános elismerő. Iiála-iiyilatkozat és ajánlat. 
Tek. Fáczányi Ármin gyógyszerész urnák. Budapest. IX. ker. (Kőbányán). 
Alólirott ti'ihii év óta idült i» Igen makacs gyomorhorntban valamint általános 

elnyálkásodásban szenvedtem oly annyira, hogy mar vágtére nem tudtam mitévő1 

legyek, annyival is inkább, mivel minden orvosi gyógyuer nemcsak hogy semniitsem 
kassnáit, hanem a bajom még inkúlili nagyobb éf máris elvi.-clhetlenné vált. A midőn 
csakis véletlenül a lapokban megjelent egyik hirdetésben U ön által fel alált és készí
tett magyar édes gyogymustárról és annak kitflnS gyégyhatátmról M<*reneséiB voll 
olvashatni, azonnal azon édes gyógymustárból megrendeltem egy néhány üveggel, 
hogy azt bajom enyhítésére hasinál hassam; — és csakugyan tény az. hegy nem csa
lódtam anti.k kitünö gyógyliatásálian, miért \e azóta ugyanaz nélkülijzhetlcntié vált 
nálam, és nem i< isabad házamnál hiányoznia, és hogy kezemnél legyen, mindig van 
belőle kisebb készletem. Kzen oly fényesen sikerült eredmény ut'in. ugyanezen édes 
mustárnak legkitűnőbb felülmuítiatlan gyógyhatásúról teljesen ineggyö/ödve lévén, 
emlierfeleharáti kötelességemnek tartom ön által feltalált és készített édes gyógy-
mustárt mn<1azoknak. a kik hasonló bajokban szenvednek, légó zintébb és leglobb 
lelkiismerettel nyilvánosan ajánlani. 1890 

Többeket ismertem, a kik hasonló gyomorbajban szenvedtek, többféle orvosi 
szert siker nélkül használva, s végtére is kiszenvedtek. Ha mindazok idejekorán ugyan
azon kitünö gyógyhatású édes mustárnak használatát igénybe vették volna, bizonyo
san ők is felgyógyulva kedve3 családjaik további örömére életben maradhattak volna. 
Minthogy rnustárkészletem vége felé jár, tisztelettel felkérem t. gyógyszerész urat, 
szíveskednék mellékelt 3frt 30 krért azonnal 3 nagy üveggel ugyan izon kitünö gyógy-
mustárjából posta utján nékem megküldeni. — Maradok önnek hálás köszönettel tar
tozó tisztelője Klok J ó z s e f K á r o l y , ker. erdész, NagyMegyer iKomirommegye). 

=; 
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Üjl A "Franklin Társulat" kiadásában Budapesten megjelent s mindpn könyvárusná 
jM kapható, az osztrák tartományok számára Szelinszki György cs. kir- egyet, könyv-
|}=: árusnál Bécsben L, Stephansplatz Xr fi. 

"NEMZETI NAGY KÉPES NAPTÁR. 
raj 

m 

m 
rr= I 
1 

raj 

1 8 8 6 - I K É V R E . 

S/KPIROI»\LNI ÉS isMF.i:níKi;.ir:s/;ni TARTALOMNÁL, m m\m-
MATlJ C/JNüÉPPEL ÉS SZÁMOS A SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPPEL. 

Szerkeszti 

ÁLDOR IMRE. 
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Ára fűzve 1 frt. 
TARTALMA : A felséges uralkodóház. — Csillagászati és kortani jellegzése az 

- Vki évnek. — Katholikus, protestáns, görög, orosz és izraelita naptár-rész 
jegyzéklapokkal. — Bélyeg-illetékek. — Irodalmi r é l t : Arany J. emlékezete, 
felolvastatott a Kisfaludy-Társaság Arany-ünnepélyén. — Keletre magyar! 
Visszaemlékezések a trónörökös pár utazására (3 képpel). — Szegény ember 
bankója. Rajz, irta Barát A. — A szerelem. Költemény, irta Gslffy István. — 
Kis bajok nagy gondok (képpel). — Magyar műcsarnok (képpel.) — Az én 
szomszédnőm. Egyszerű történet, irta Milesz Béla. — Üdvözlet Munkácshoz. 
Költemény, irta ifj. Ábrányi Kornél. —Mór igazságszolgáltatás (képpel).— 
Szín és valóság (képekkel.) — Sok baj semmiből. Elbeszélés, irta Sziklay János. 
— Horvátország bánja (arczképpel). — Mint a villám (képekkel). — Miértállott 
meg az atosfalvi alsó malomkerék ? Elbeszélés irta Jakab Ödön. — Vázlatok 
egy év történetéből (képekkel). — Vegyesek. — Magyarország czim-névtára 
hivatalos adatok alapján. — Országos vásárok a magyar szt. korona birtokain. 
— Kamatszámítás. — Cselédbért, árendát mutató tábla. — Hirdetések. 

j í iSi lJrmLinllrTUi^ 
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A tFrankl in-Társula t . kiadá-ában Budapesten megjelent B minden könyvárusnál 
kapható — az osztrák tartományok számára Szelinszki György cs. kir. egy. könyv

árusnál Bécsben I., Stefansplatz Nr. 6. 

A .Frankl in-Társulat , kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál 
kapható — az osztrák tartományok számára Szelinszki György cs. kir. egyetemi 

könyvárusnál Bécsben I., Steiansplaiz Nr. 6. 

L i d é r c z - n a p t á r 1 Protestáns nj képes naptár 
1885-dik évre. 

H U S Z O N N E G Y E D I K ÉVFOLYAM. 
S z á m o s k é p p e l . Á r a f ű z v e 6 0 k r . 

TARTALOM : Csillagászati és kortani jellegzése az 1885. közönséges évnek. Szer
kesztette Tóth Miké S. J . tanár. — Naptári rész. — Bélyegekről. — Jnezédi László-
Karácsony-est (képpel). — A chaldeai jós . Diocletian császár korából. Eckstein 
Erneszt-töl. Fordította Kuliffay Izabella. — Blahánné mint tót leány (kép.) — 
Óriási polyp (képpel). — A leggazdagabb nemzet. — Anami pagoda (képpel). — Egy 
nö miatt. Mc. Kdy beszélye. — Nyitramegyei népviselet (képpel). — Laczikonyha a 
debreczeni vásáron (képpel). — Egy uj világ csoda. (5 képpel). — Spanyol táncz. 
Beszélyke. —Villamos sütés, főzés és fűtés (3 ábrával). — Hogy találták fel a turbánt. 
Ind rege után irta Gopeevic Spiridion. — Zsiráf vadászat (képpel). — Szállítható há
zak Amerikában (képpel). — Rémhangok romok közt. Hajmeresztő és mégis igaz tör
ténet. _ Egy világító torony belseje (képpel). — Apróságuk. — A Magyarországban 
tartani szokott országos vásárok jegyzéke. — Hirdetések. 

1885-ik évre. 
Szerkesztette 

DÚZS SÁNDOR 
T A N Á R . 

HARMINC ZEGYEDIK ÉVFOLYAM. 
Ara fűzve 50 kr. 

T A R T A L O M : Csillagászati és kortani jelzése az 1885. közönséges évre. SzerkT 
Tóth Miké S. J . tanár. — Naptári rész. — Bélyegekről. — Szász Károly. A 
dunamelléki ev. ref. egyházkerület püspöke (Arczképpel.) — Könyv, s Tóth 
Kálmán. A hitehagyott diplomata. (Beszély.) — Beöthy Zsigmond. Hol a te is
tened (Költemény). — Trsztyenszky Gyula. Alsó-Kaldi Káldy Gyula. A dunán
túli ág. hitv. evang. egyházkerület felügyelője (Arczképpel). — Dúzs Sándor. 
Hogy utazott 170 évvel ezelőtt a magyar calvinista canditatus. — C iky Kál
mán. Ifj. gróf Ráday Gedeon. (Arczképpel). — A tűzhely civilisátori szerepe. 
— Töredékrajz a szegedi ref. egyházról. (A szegedi uj ref. templom képével). — 
A protestáns egyházi teljes tiszti névtár. — Tanodái névtár. — Magyarország
ban tartatni szokott országos vásárok jegyzéke. — Hirdetések. 

la^iPli^lül i ig^^p^M^ggug^^aug^ug^mg 
11'ifiii'ifiinmiiintMaMiMh 

az 1885-dik évre. 

( E G Y Ú T T A L K A T O N A I N A P T Á R . ) 

A m a g y a r n é p s z á m á r a s z e r k e s z t i 

ALDOR IMRE. 
T I Z E N N Y O L C Z A D I K É V F O L Y A M 

A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten megjelent 
é. minden Könyvkereskedésben kapható — az osztrák tarto
mányok számára SZELINSZKI GYÖRGY rs. kir. e.'yet. könyv

árusnál Bécsben I., Stefansplatz 6. 

HATÁRIDŐ-NAPTÁR 
1 8 8 5 - i k é v r e . 

mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, 
orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára, 
hasznos jegyzetekkel és 366 üres lappal ellátva 

irópapiron. 

Ara kötve 1 frt 20 kr. 

In 

ISTIISI 
látszerészek Budapes ten 

j v á c z i - u t c z a 3 0 , é s k i s h i d - u t e z a 8 , 
ajánlanak nagy választékban és jutányos árakon szem
üvegek-, orrcsiptetök- és lorgnetteket, lávcsöveket és 
kettős tábori látcsöveket, górcsőket, higany- és aneroid-
légsúlyméröket, hőmérőket, folyadékméröket stb. 
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D r . L e n g i e l F . 

ÜJ FMJi?TAR nyir-balzsama. 
S z á m o s k é p p e l . A r a f ű z v e 6 0 k r . 

Tartalom: Csillagászati és kortani jellegzése az 1885 kö
zönséges évnek. Szeik. Tóth Miké S. J. tanár. — Naptári 
rész, naplói jegyzéklapokkal. — Bélyegekről. — Magyar 
király-hymnusz. — János főherczeg (arczképpel). — E.'y 
vén honvéd a szabadsápharczról. — Villásreggeli a más 
világon. — Két szabadsághős: Báthori Schulcz Bódog, 
Földváry Károly (két arczképpel). — A buJai vár rés bevé
tele és Hentzy tábornok halála. — Gálffy István. A hal
dokló honvéd (képpel). — Egy bombalövés. Tolstoi rajza, 
— Az orosz trónörökös (arczképpel). — Bylandt-Rheidt 
gróf (arczképpel). — Háborús világ (6 képjel) . — Hogy 
mulat a magyar b a k a ? (képpel). — Csak azért is I — A 
francziák háborúja Khina ellen (2 képpel). — A fehér 
gróf. — Vegyesek (2 képpel). — A Magyarországban tar
tatni szokott vásárok jegyzeke. — Kinmtszámilás uj pénz
ben. — Gselédbért árendát mutató tábla. — Hirdetések. 

az 1 8 8 5 - i k é v r e . 
Egy egész iv. Ára 20 kr. 

H A Z A I I P Á K 

I RIGLER JÓZSEF EDE 
• budapesti gyártelepeinek legújabb készítménye: 

s 

kai ellátott levélpapírok és boritékok, melyek sar
kaiban magyar aranymondatok foglaltatnak. Kiállí
tásuk többi készítményeihez méltóan a legdiszesebb-
nek nevezhető a mindamellett igen egyszerű, de egy
szerűsége által egyike a legeleg. levélpapíroknak. 
Fenti valamint a gyártelep többi levélpapír újdon

ságai kaphatók a belvárosi raktárban 

keeskeméti ntcza 18-dik szám alatt. 
Árjegyzékek kívánatra bérmentve. 

N y ú j t s u k a. s z e r e n c s é n e k j o b b u n k a t '. 

500.000 
m á r k a főnyereményt 
ígér kedvező esetben 
a legújabb hamburgi 
nagy p é n z s o r s j á t é k 
mely a magas kor 
m á n y á l t a l jóváha
gyatott s biztosittatot t. 
Eme ujabb játék-ter

vezet előnyös berendezése abban áll, hogy rövid pár hó lefolyása alatt 
7 sorsolásban 100,000 so r s j egybő l 5Ö.50O n y e r e m é n y n e k kell 
bizton történnie, ezek között vannak főnyeremények esetleges 500.C00 

b. márka illetőleg 
:ít> nyerem, á m . 1 0 0 0 0 
54 nyerem, á m. 5 0 0 0 

106 nyerem, á m. 3 0 0 0 
-2.->:i nyerem, á m. 2 0 0 0 

(> nyerem, á m. 1 5 0 0 
~>l~> nyerem, á m. 1 0 0 0 

Ur.it] nyerem, á in. 5 0 0 
29O20 nyerem, á m. 1 4 5 
19463 nyeremény á m. 200, 
150, 124, 100, 94, 67, 40, 20. 

1 nyerem, á m. 3 0 0 . 0 0 3 
1 nyerem, á m. 2 0 0 , 0 0 0 
2 nyerem, á m. 
1 nyerem, ii ni. 
1 nyerem, a ni. 
2 nyerem, á m. 
1 nyerem. 6 m. 
2 nyerem, á m. 
1 nyerem, á ni. 
5 nyerem, ü m. 
H nyerem. 

100 ,000 
9 0 , 0 0 0 
80 ,000 
70 ,000 
6 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
30 ,000 
20 ,000 
15,000 

gyártelep: VI. réna-itc. 55. gngárutrél lobbra. 
1430 

Ezen nyereményekből az első osztályban 4000 sorsoltatik ki 157,000 
márka összegben. — Az 1. oszt. főnyeremény 50,000 mt. tesz s a 
-2-iklnm 60,000, a 3-ikban 70,000, a 4-ikben 80,000, az ö-ikben 
90,000, a 6-ikban 100,000, a 7-iklien azonban esetleg 500,000, 
illetőleg 300 000, 200,000 stb. márkára emelkedik. 

A nyereményhuzások tervszerűiéi vannak megállapítva. 
Ezen nagy, az állam által biztosított pénzsorsjáték legközelebbi első 

osztályú húzására kerül 
1 egész eredeti sorsjegy csak 3.50 frt o. é. 
1 fél « • • 1.75 frt o. é. 
1 negyed t • « 9 0 kr. o. é, 

Mindennemű megbízások, a pénz bekü ldése , p o s t a u t o n i fize
t é s v a g y az összeg: u t á n v é t e l e m e l l e t t rögtön a leggondosabban 
teljesíttetnek, s mindenki az állam cziraerével ellátott e r e d e t i s o r s 
j e g y e t tőlünk saját kezeibe kapja. 

A megrendelésekhez a szükséges hivatalos tervezetek ingyen mellé
keltetnek, melyekből agya nyeremények beosztása az illető osztályok
ra, mint szintén az illető betétek is megláthatok és minden húzás 
után érdekelt feleinknek felhívás nélkül megküldjük a hivatalos huzási 
lajstromot. Kívánatra a hivatalos tervet előre megküldjük megtekin
tés végett bérmentve, és készek vagyunk nem tetszés esetében a sors
jegyet az összegnek visszafizetése mellett húzás előtt visszavenni. — A 
nyeremények kiűzetése tervszerűn pontosan s az állam jótállása mellett 
történik. Csoportozatunk mindig a szerencse kegyeltje volt és érdekelt 
feleinknek gyakran a legnagyobb nyereményeket fizettük ki, többek 
között 3 5 0 , 0 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 , 8 0 , 0 0 0 , 6 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 stb márkával. 

Egy ily, a legszol idabb a l a p o k r a fektetett vállalatnál előrelát
hatólag mindenütt a legélénkebb részvétre lehet bizton számítani s 
kérjük ennélfogva, hogy minden megbízásnak megfelelhessünk, minden 
megrendeléstjmielőbb, mindenesetre pedig f. é. n o v e m b e r 15-ke előtt 
az alábbi czéghez küldeni. 

KaT.fma.Tin é s S i m o n b a n k i a t n b
v ^ D a l 2 l e t e 

0. i. Ezennel köszönetünket nyilvánítjuk az eddig ajándékozott 
bizalomért, s kérjük a hivatalos tervezet áttekintése által a nagyszerű 
nyerési esélyekről meggyőződni, melyeket e sorsolások nyújthatnak 

A f e n t e b b i e k . 

Már a növényi nedv, mely a nyirból na 
annak törzsét megfúrták, kifolyik, ember 
emlékezet óta a legkitűnőbb szépitöszer-
nek van ismerve; ha pedig e nedv a föl
találó utasitása szerint vegyi utón bal 
zsammá dolgoztatik, majdnem csodálatos 
hatással bír. Ha azzal arczot vagy egyéb 
bőrrészeket este bekenjük, már a követ
kező reggelen majdnem észrevehetetlen 
pikkelyek válnak le a bőrről, minek 
folytán ez gyöngéddé és fehérré válik. 

E balzsam kisimítja az arczon támadt redöket és hiinlőhelye-
ket, fiatal arczszint á d ; a bőrnek fehérséget, gyöngédség ét 
frisseséget kölcsönöz; a legrövidebb idö alatt a szeplőt, máj-
boltokat, anyajegyet, orrvörösséget, borátkát és minden 
ágyéb börszenynnet eltávolít. Egy korsóval használati uta-
istással egytitt 1 frt 50 kr . ; postán küldve 10 krral több. 
Fő l e t é t Magyarország számára i 'örök József, gyógy
szerésznél, Budapes t király-uteza 12. szám ; Pozsonyban 
Pisztory Bádog, gyógysz. T e m e s v á r o n Tarczay József 
gyógysz. Zágrábon Mittelbaeh Zsigmond gyógyszerésznél. 

©; ^ ^ S S S § 

l 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent s min
den könyvárusnál kapható — az oszt. tartom, számára Szelinszki 
György cs. kir. egy. könyvárusnál Bécsben í., Stefansplatz Nr. 6. 

& magyar nép naptára 
1885. évre. 

Képes kalendárium, sokféle hasznos 
és mulattató olvasmánynyal ellátva. 

Toldalékul 
P a p r i k a j a n c s i «Nevessünk» ez. tárczája. 

Szerkeszti 

ifj. TATÁR PÉTER. 
H a r m i n c z a d i k é v f o l y a m . 

Sok képpel. — ára fűzve 30 kr. 
k Magyarországban tartatni szokott orsz. vásárok jegyzékével. 

á>wrif»i»sMo>atöisstöiBgBaB»gBBsaaoi 
Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4.szám.) 

46-IK SZÁM. 1884. BUDAPEST, NOVEMBER 16. XXXI. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési föltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: I félévre — 6 • Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG : egész évre 2 frt 
félév: . 4 • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : / egész évre 6 írt 
\ félévre.-- 3 • 

Kíilföldi előfizetésekhez a postailap 
meghatározott viteldíj is caatolandn. 

BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA. 

»z uj honvédelmi miniszter már 12 év óta 
j \ foglalkozik e minisztérium ügyeivel, foko-

X. JL zatosan lépett elő annak rangfokozatai
ban; azonkép bár lassan, de folyton emelke
dett a nemzet közvéleménye előtt is, mig végre 
meghódította azt, legalább annyira, a mennyi 
szükséges egy alkotmányos miniszternek, a ki 
a parlamentnek felelős, mely utóbbi viszont, ha 
nem is minden egyes kérdésben, de végre is 
egész politikai magatartásában a közvélemény
nek hódolni kénytelen. 

A korona bizalmát ő már régen birta; leg
hitelesebb tanúsága annak a Mária Terézia
rend lovagkeresztje, mely nem közönséges ka
tonai, sőt egyenesen hadi tettnek fé
nyesjutalma. Nem csekélység az, midőn 
egy nagy döntő csatában egy egész had
test által kivivott győzelem — mint ezt 
maga a parancsnok, Benedek altábor
nagy kijelentette a tisztikar előtt — első 
sorban egyes alárendeltebb rangbéli 
tisztnek köszönhető; mert kisebb — ka- á 
pitányi — rangban ily döntöleg folyni 
be egy ütközet szerencsés kimenetelére, 
sokkal nehezebb föladat, mint a vezény
let élén, magasabb állásban. Es szinte 
feltűnő, hogy ily nagy reményekre jo
gosító fényes kezdet után a minden te
kintetben szerencsésen adományozott 
derék katona gyorsabban nem haladt 
előre a katonai rangok létráján. 

Ennek oka azonban bizonynyal nem 
más, mint az ő érdemeinek körén kivül 
eső körülmény, hogy a monarkhiának 
nem voltak szerencsés hadjáratai. 

A mi pedig a honvédség keretében 
működését és a körülményekhez képest 
szintén lassú előhaladását illeti, ennek 
okai is eléggé ismeretesek. Egyátalán 
nem lehet rossz néven venni a magyar 
közvéleménytől, ha gyanakvó szemmel 
néz az «osztrák* katonára; b. Fejérváry 
pedig igazi, született osztrák «katona
gyermek », egy közös hadseregbeli altá
bornagy fia, a bécsújhelyi tiszti aka
démiában nevelkedett, s ebből lépett 
a hadseregbe, 1851-ben, tehát oly idő
ben, midőn abban a legmagyarellene
sebb szellem uralkodott. 

De erős jellemek, kemény természetek sa
játsága, hogy mint a nemes érez, nem romol
nak meg a nyirkos környezetben sem. Az 
osztrák hadsereg adott már a magyar ügynek 
kitűnő bajnokokat, sőt vértanukat is. Köz

véleményünkben is van tehát annyi józan
ság, hogy várakozó állást foglal el annak ma
gyar tagjai iránt, ha a nemzeti ügy szolgálatába 
lépnek. Es közéletünk története azt mutatja, 
hogy mindig szerencsésebbek voltunk azon 

Kulltr Károly fényképe után. 
B Á R Ó F E J É R V Á R Y G É Z A , H O N V É D E L M I M I N I S Z T E R . 


