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MEGHÍVÁS 
1 SCHLICK-féle VASÖNTÖDE- ÉS GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 
részvényesei a Budapesten 1885. évi márczius h ó 8-án d. e. 11 órakor a Magyar 
országos központi takarékpénztár üléstermében (IV. bécsi utcza 4. sz.) megtartandó 

XYL rendes közgyűléshez 
ezennel meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az igazgatóság jelentése. 
2. A zárszámadások előterjesztése a felügyelő-bizottság jelentésével. 
S. A mérleg megállapítása és határozathozatal a tiszta nyereség 

felosztása és kifizetése tárgyában. 
Azon részvényesek, kik a közgyűlésben résztvenni óhajtanak, részvényeiket le nem jár t szelvények

kel együtt a Magyar országos központi takarékpénztárnál (Badapest, IV., bécsi utcza i ) a társ. alapsz. 15. §-a 
értelmében legkésőbb bezárólag f. évi márczius 4. napjáig letéteményezni tartoznak. 

Az alapszabály ugyanazon §-a értelmében megkívántatik, hogy a részvény legalább 60 nappal előbb Íra
tott a letevő saját nevére. 2012 . . . , . 

" Az igazgatóság. 
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I M é z légzés 
1 Bronehitis ASTHMA Hornt 

ideges köhögés! 
tüdődaganat , nenralg ia , á l m a t l a n s á g I 

és a légzőszervek összes bajai 
a z o n n a l e n y h í t t e t n e k é s g y ó g y í t t a t n a k 

GICQUEL 
A S T H M A SZIVARJAI által. 

M T K Ö H Ö O É S E L L E N ^ a 

Dr. F Á Y K I S S 18H 

szepesi kárpát-növény-kivonata °ftl A s a I ^ K 

Ajánlva legnevezetesebb orvosok által, rögtön csillapítják 
a leghevesebb asthmatikus rohamokat. Ezen szivarok 
rendes használata a rohamokat teljesen el is távolítja. 

Eg-y 40 drb tartalmaxó doboz ára 1 frt 60 kr. 

Budapest, Török József gyógyszerésznél 
Király-utcza 12. szám. 12036 

Rendkívül fontos a 

hölgyeknek. 
Az orsz. kiállítási bizottság által 

kiállításra bocsájtott s elárusítani 
engedélyezett, a m. kir. vegymúhely 
által Budapesten, a cs. kir. vegyé
szeti állomás által Bécsben s Dr. 
Liebermann hazánk elsőrendű ve
gyésze s a budapesti vegymúhely 
főnöke által vegyelemezett, minden 
ártalmas anyagoktél mentnek talált 
és hatóságilag engedélyezett: 

aj , . J u n o - e r e n i e " 
a bőr szépFége s üdeségének kitűnő fen-
tartási szere, legjobb sikerrel használta

tik mindennemű uörtisztátlanság ellen. — Egy nagy tégely ára 
1.50, egy kis tégely 7 frt 

Á hozzá szükséges s ártalmatlan gyógyfüvek s gyökerek 
hathatós nedvéből készült s kitűnő illata 

hí „Jnno-szappan" 
drbja 40 kr. 

c) „Jnno-paszta-
Láthatatlan női szépítő szer. Ezen arczpaszta az arcznak 

rögtön üde, természetes fehér szint kölcsönöz olyannyira, hogy 
a legjobb szem sem fedezi fel, hogy az arcz praeparálva van. 
Egy nagy tégely 2 frt, egy kis tégely 1.50 kr. — Kapható fehér 
és rózsa színben. — Bizsmuthból s a legártalmatlanabb anya
gokból összeállított. 

(I) »Janlusz-féle Juno-rizspor • 
Egy doboz 60 kr. — Kapható fehér, rózsa s eremé színben. 

e) .Jnno-fogpor. 
Ezen fogpor ártalmatlan s hathatós anyagok vegyülékét ké- I 

pezi s néhányszori használat után föltűnő fehérséget nyernek [ 
a fogak. — Egy doboz 50 kr. 

E felsorolt női szépitöszer különlegességek kaphatók nálam : 
Jaulusz Regina orvos leánya, női szépitö-szer különlegességek 
készitönöje, Budapest. VIII. k., Kerepesi ut t i . sz. a. bolthelyi
ség s lakásomban VIII. ker., Kerepesi ut 39., III. emelet 30. 
ajtó Továbbá Lueff illatszerésznél IV., váczi utcza Megren
delések utánvét vagy készpénz előleges beküldése mellett min-
den irányban pontosan s lelkiismeretesen eszközöltetnek. 20114 

szepesi kárpát-növény-cznkorkák TJ^r^i*. 
szepesi kárpát-növény-thea tó-S^kJSfSS^sfS! 

Mell- és tüdő-betegeknek! 
15 év óta a legjobb sikerrel használtattak és ajánltattak: köhögés, 
hurut, rekedtség, köh-hurut (szam&rhurut), náthaláz (influenza), szük-
mellüség, lélekzeti bajok, oldalszúrás, kifejlett torokgyulladás, tüdő
gyulladás és egyéb kimerítő és gyengítő betegségekben. Valódi mi
nőségben kaphatók magánál a készítőnél Fáyklss József gyógy
szerésznél Temesvárott (Józsefváros) Budapesten: T ö r ö k József 
gyógyszerésznél király-utcza 12. szám; Thallmayer és Seitz, 
kereskedőnél, Kochmeister Frigye* utódainál, és a legtöbb I | 

magyarhoni gyógyszertárban. 

njj] A «Franklin-Társutal» ki dásában Budapesten megjelent és mind' n könyvárusnál kapható — az os/.tr. tar
ra tományok számára Szelinszki György cs. kir. eg etetni könyvárusnál Bécsben I., Stefansplatz Nr. 6. 

| KARNER-NOVÁK kereskedelmi tankönyvei, ü 

AZ EGYSZERŰ ÉS KETTŐS 

KÖNYVVITEL 

THEDO tanár szakállhagy mája, 
l e g j o b b é s l e g b i z t o s a b b 
s z e r a s z a k á l l s z é p n ö 

v é s é n e k e s z k ö z l é s é r e . 
Számtalanon vannak még legma
gasabb rangú férfiak között is, kik 
szép szakállukat csupán e szernek 
köszönhetik. — E szer a szakállt 
hihetetlen gyorsasággal növeszti, 
úgy hogy általa még 13 éves ifjak 
is a legrövidebb idő alatt teljes 
szakállhoz jutnak, miről a bizo
nyítványok ezrei is tanúskodnak. 
Eder Perencz gyógyszerész urnák BrOnnben. 

A nekem küldött Thedo-féle szakáll hag-yma kitűnőnek bizo
nyult, mit köszönetem mellett ezennel tudomására adok. 

Histek, 1879. szept. 25-én. O t p r e d a József. 
Torst József urnák Prágában. 846 
Szíves köszönetemet a Sialcallh a g y m á é r t ; nagyon jónak talál

tatott. Mindenkinek a legjobb lélekkel ajánlhatom. 
Schwarzbach, 1875. febr. 25. Hirt Karoly s. k. épít. vállalkozó. 
Furst József gyógyszerész urnák Prágában. 
A szakállnajryma joggal mondható csodaszernek. Alig négyheti 

használat után Örömmel látom régi óhajtásomat teljesedésbe menni. 
Kérem önt stb. Teschen, 1879. máj. 23-án. Gindra Wenczel , órás. 

Valódi minőségben Budapesten csak Török József ur gyógy
szertárában király-utcza kapható; Pozsonyban Pisztory Fél ixnél , 
Mihály kapu. Temesváron Tarozay Istvánnál . 1 csomag ára frt 2*10. 

T A N K Ö N Y V E 
|{j kereskedők és iparosok számára, úgyszintén a gyakorlat i | | 
m pá lyá ra készülők öntanulására és iskolai használatra. M 

Teljesen átdolgozta =i|| 

NÓVÁK S Á N D O R . 
keresk. akadémiai rendes tanár, a budapesti kir. törvényszéknél keresk. üzleti könyvek megvizsgálására állandó 

hites szakértő. 

E L S Ő R É S Z . ( M á s o d i k j a v í t o t t k i adá s . ) 

Tartalma . A könyvvezetésről általában; az egyszerű könyvvitel min
den mellékkönyvekkel, gyakorlatilag kidolgozott, illetőleg elkönyvelt jgí 
és lezárt példákkal; a könyvvezetésre vonatkozó törvényes határozatok. o | 

Ára fűzve 1 frt 00 kr. 

M Á S O D I K R É S Z 

A KETTŐS KÖNYVVITEL.! 
Ára fűzve 1 frt 40 kr. 

10" A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztérium által 1880 gjl 
deczember 8-kán 33,132. szám alatt kereskedelmi és iparos szakiskolák számára ajánltatott. l g 

Most vagy soha! 
Több eser darab különféle belhoni alakú mütajték pipát 
és valódi tajték szivarszipkái borostyánkő szopókával, 
tömeges vásárlás folytán B«f~ f e l e á r o n ~9H megvet
tem es igy azokat oly rendkívüli olcsó áron bocsájtom 
eladásba, hogy alig munkadija van fizetve. Minden darab 

_ csak 1 forint. ^ 
V a l ó d i m ü t a j t é k p i p á k , chinaezüst kupakkal, 
csikós, debreczeni, Rákóczy vagy magyar makrapipák, 
egyenes vagy csutorás szár- « n n £ I f A P Í II • 
ba, a legfinomabbak darabja v o A l 1 l U l l U t . 
Valódi tajték szivar- és szivarkaszipka, valódi boros
tyánkő szopókával. művészies faragványokkal, állatok
kal, virágokkal, diszes farag- a a ab i f i i p í II f 
ványnyal, bá r s o n y tokban, t i f t u l k 1 I V 1 1 U t i 
Valódi mütajték török csibuk pipa, pompás, kényelmes 
állású, hosszú, szagOB meggy- i» n « fc 1 f A p i n i 
fa szárral, szopókával együtt <J O n > I I V I l i H . 
Megjegyzendő, hogy tajték-áruim oly gyönyörűen szí
vódnak, hogy minden dohányzónak 

é l v e z e t n é z n i , 
tehát mindenki saját érdekében, minél előbb tegye meg
rendelését, mivel a készlet a rendkívüli olcsóság miat t 
gyorsan kifogy. 

Egyedüli megrendelési czina: 1957 

FEKETE GYULA tajtékárns, 
Bécs, VI. ker., Engelgasae 10/ü. 

Franklin-Társulat nyomdája- (Budapest, egyetem-utesa 4. aráic.) 

9-IK SZÁM. 1885.  
Előfizeti ti föltél elek : VASÁRNAPI ÚJSÁG én \ egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre — 6 • 

BUDAPEST, MÁRCZIUS 1. XXXII. ÉVFOLYAM. 
Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG / egész évre 8 frt 

1 félévre--- 4 " 
< í egész évre 6 frt 

Csupán » POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: ^ J l é T r e __ 3 , 
Külföldi elfifizetésekhaz a postailac 
meghatározott viteldíj is csatolandó. 

JÓKAI MÓR 
H A T V A N A D I K S Z Ü L E T É S N A P J Á N . 

»^ 

FEBEUÁR 19-én ünnepe volt a magyar iroda
lomnak. A nemzet kedvencz írója, ko
szorús nagy költője e napon töltötte be 

hatvanadik évét. 
De nem ez a kalendáriumi tény tette e na

pot az irodalom örömünnepévé, hanem az, 
hogy e nap a költőt ép erőben és egészségben, 
mondhatnók, fiatalon találta. Alkotó erejének 
hatalmas lüktetése, képzeletének merész röpte, 
irályának páratlan bája és elevensége ma is 
ugyanaz, a mi volt harmincz évvel ez előtt, 
midőn nagyobb szabású irodalmi termékei, a 
((Janicsárok végnapjai», ((Erdély aranykora*, 
•Törökvilág Magyarországon», «Egy magyar 
nábobn, «Kárpáti Zoltán» biztosították nevé
nek a halhatatlanságot. 

Még az a bámulatos munkaereje is, mely 
őt a magyarban az egyedülivé, de minden más 
irodalomban is tüneményszerű jelenséggé teszi, 
még az is megmaradt nála épen, töretlenül s a 
hatvan évvel is ifjú lélek ép oly bőséges forrása 
a költői alkotásoknak, mintha csak most tárta 
volna föl egy jóságos génius keze. A legszigo
rúbb kritikai szem sem födözhet föl utolsó mü
veiben öregedést, nem semmit, a mi a ragyogó 
lélek halványodására mutathatna, vagy a mi 
a kimerülés kezdetét juttatná eszünkbe. Kiapad-
hatatlansággal biztató őserő nyilatkozik müvei
ben ma is és a ki harmincz évvel ezelőtt ugy 
találta, hogy Jókai megkezdte virágzása korát, 
kénytelen beismerni, hogy e virágzása harmincz 
esztendeig tartott, és tartani fog, ha a jó Isten is 
ugy akarja, a mint a magyar nemzet óhajtja, 
még hosszú évekig. 

A «Vasárnapi Ujság», melynek megalapí
tásakor és megindulása első éveiben Pákh Albert 
mellett Jókai Mór volt a főoszlopa, segédszer
kesztője és főmunkatársa, azzal akarja meg
ünnepelni e nap emlékét, hogy fölelevenít egyes 
részleteket, melyek a nagy iró élete pályájára 
tartoznak vagy a melyeknek az kölcsönöz érde
ket, hogy összefüggnek vele. 

Jókai Mór gyermekéveire vonatkozólag 
most is az a legbővebb és leghitelesebb forrás, 
melyeket testvérnénje, Vályi-Jókai Eszter tett 
közzé a hatvanas évek közepén egy rendkívül 
vonzóan irott, közvetlenségével és melegségé
vel a Jókai Mór irályára emlékeztető czikk-
sorozatban. 

Ebben találunk nem egy jellemző adatot a 
költő szüleire és nagyszülőire, gyermekkori kör
nyezőire, kitől a gyermek első benyomásait vévé, 
továbbá születési házának és azon háznak le
írását, melyben első gyermekéveit tölte; a költő
nek gagyogó kis gyermek korában viselt nagy 
dolgait és emlékezetben maradt jeles mondásait. 

Jókai Mór nagyatyja, Ásvai Jókai Sámuel 
igen vallásos, buzgó ember volt, ki apró unokáit, 
mikor meglátogatták Banán, maga tanította az 
öreg káté első kérdéseire és feleleteire s ha éjsza
kára is ott maradtak, elmondatott velők minden 
imádságot, a mit csak tudtak s a miket nem 
tudtak, de szerinte már tartoztak volna tudni, 

maga mondta el előttök mindaddig, míg csak 
meg nem tanulták vagy — el nem aludtak. 

Vöres Katalinnal kötött házasságából négy 
gyermeke maradt: József, Zsuzsanna Gózon 
Istvánné, Juliánná Tóth Jonathánné és Zsig
mond. Juliannának és Zsigmondnak nem ma
radtak utódai. Zsuzsanna nénénket — irja 
Jókai Eszter — azelőtt fantasztának tartották, 
mert verseket irt és gyakran versben beszéli. 
Volt egész halmaz verse, a miket egyszer föl 
ajánlott a dúsgazdag Tajnainak, hogy nyomtat
tassa ki. Az tréfára vette a dolgot és igérte, hogy 
akárhány szérűvel lesz, kinyomtatja. Ki tudja, 
nem lett volna-e közte néhány gyöngy? 

Ellinger Ede fényképe ntán. 
J Ó K A I M Ó R . 
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József ügyvéd volt s Komárom városának 
árvapénztárnoka. Pulay Máriával lépett házas
ságra, melyből következő gyermekei származ
tak : Károly, Eszter Vályi Ferenczné, Lajos és 
ismét Lajos, de ezek kis korukban elhaltak, és 
Móricz. 

Sajátságos ház volt az, — irja Jókai Esz
ter, — melyben nz én Móricz öcsém született. 
Városon szokatlan, két utczára szolgáló telken 
épitve, egyikre sem nézett ablakaival. A vár-
megye-uteza baloldali során volt egy hosszú, 
magas deszkakerítés, melyen az akáczfák lomb
jai kihajlottak az utczára, ugy hogy az idegen 
figyelem nélkül haladt volna el a kerítéssel 
egyforma magasságú kapu melletti utezaajtó-
nál, mely kívülről redőzetformán volt borítva s 
zörgetővel ellátva, mely kis koezczantásra is 
éles hangot adott. 

Az utczaajtón belül voltak a gyüniölcs-fák; 
jobbra néhány öl puszta térség, egy deszkafö-
delü félszer, — esős időben kellemes játszóhely, 
száraz homokkal. 

Az épület hosszú volt, végig boltíves folyó 
sóval; ablakai többnyire erre a folyosóra nyíl
tak. A négyszögletű oszlopok, melyek boltiveit 
tartották, félig fallal voltak berakva s csak a 
folyosó két végén lehetett kijárni. 

A mint az ember a folyosóra föllépett, 
mindjárt nyilt ott jobbra egy dupla redőzött 
ajtó egy kicsi, téglatalaju helyiségre, melyben 
hajdan kandalló lehetett, akkor nálunk csak a 
rá nyiló szoba kályháját fűtötték róla. Ez a 
szoba is kisded volt, egy ablakkal a folyosóra, 
de már a rákövetkező jókora volt, két ablakkal 
és igen nagy ablakközökkel, az ablak pedig 
magasan, csaknem egészen a gerendázatnál 
nézett a szomszéd udvarra. 

Ebben a szobában született az én Móricz 
öcsém. Estenden született, nagyon valószínű, 
hogy a nyugotra néző ablakon a leszálló nap 
bemosolygoit a család kis örömhozójára. Az 
idő is derült lehetett, mert emlékszem, hogy 
a szomszéd kisasszonyok rövid ujjú ruhában 
kisórék ki látogatóikat, mikor én az iskolá
ból hazajöttem s engem azzal örvendeztettek 
meg, hogy itthon a kis Lajoska. — Lajoska az 
előtt nem sokkal meghalt szeretett kis öcsém 
volt. 

A születési szobán túl következett egy 
konyha és ismét egy szoba s aztán az éléstár, 
farostélyzatu ablakkal, mely a kertre nézett. 
Az udvaron gazdasági épületek, istáló, hizlaló, 
ugy állítva keresztbe, hogy az ember nem lát
hatott a kertbe. A kerten végig szőlőlugas ve
zetett egész egy deszkabódéig, melybe falépcső
kön kellett fölmenni. 

Ilyen volt az a ház,melyben Jókai Mór szü
letett és járni tanult, mert még nem volt két éves, 
mikor szülői innen kiköltöztek az ujon épített 
házukba, a hol Móricz növekedett. 

A születési házat valamikor buzgó protestán
sok építették s ebben tárták titkos isteni tiszteletü
ket, azért nem volt egyik utczára sem fala, sem 
ablaka. Az utcza-ajtón levő zörgetővel adák a 
titkos jelt a belépni kívánók. 

E házat, mikor Jókaiék elköltöztek belőle, 
nemsokára kiépítették a vármegyeház utczára, 
végig szétverték a deszkakerítést, kivágták az '. 
akáczfákat s igen csinos alházat építettek a he- I 
lyére. 

Az 1848. szeptember 17-én Komáromban 
dühöngött borzasztó tűzvész ezt a házat is sem
mivé tette ós csaknem minden felekezetűek 
templomait. Az izraeliták imaháza is földig 
égett. Akkor annak a háznak erős falait, mely
ben Jókai Mór született, hamarjában deszkafö-
dél alá vették a Mózes vallását követők és mig ! 
alkalmasabb helyiséget készíthettek, ott imádták 
Jehovát. 

A hatvanas években a falakat földig rom
bolták s uj épületet emeltek a helyén. Ma 
izraelita fürdőházul szolgál. 

Jókai gyermekéveiből szintén nem egy 
kedves vonást találunk Jókai Eszter följegyzé
seiben. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
Volt a mi édesanyánknak, — irja többek 

közt, — egy kisded tölgyfazsámoly kaja, közepén 
! piskóta-alakura faragott lyukkal, aránylag igen 

nehéz. Mikor a kis Móricz járni tanult, mi hóna 
alatt átvetett kendőnél fogva vezettük, s ő kezé
ben azzal a nehéz zsámolykával próbálgatott 
óvatosan menni. 

•— Lassan, okosan, — mondogatá beszéd 
közben. Az volt a járni tanuló kis Móricz 
jelszava, ballagott lassan, okosan. Előbb tudott 

' beszélni, mint járni. 
De mig azon a hosszú folyosón végig 

haladt, többször leejtette kezéből a nehéz zsá
molyt ; de a nélkül nem akart menni s ha elvet-

i tük tőle, leült és sirva kérte az ő zsámolykáját 
| s igérte, hogy nem ejti el többet. Szüleink 

aggódtak, hogy valamelyikünk lábára találja 
ejteni; átment hát édes apánk a szomszéd asz- j 
taloshoz és csináltatott egy ugyanolyan zsá-

: molyt, de könnyű fából, hogy ha leejti is a 
gyerek, ne üsse meg magát vele nagyon. 

De nem kellett ám Móricznak! neki a 
súlyos kellett, azzal tanult járni lassan, oko-

! san. Esnem is lett valami fájdalmas ütése a 
j miatt. Igen vigyázatosan tanult járni. Mikor 

már magában szaladgált is, sokszor azt hittük, 
hogy mindjárt elesik, édes apánk aggódva kiál-

! tott utána: «ne szaladj, kis fiam, elesel.» 
— Nem esem el, vigyázok magamra, — 

I felelt fürgén vissza a kis futkározó. Ha elesett 
is, oly ügyesen bukott, tenyérkéit előre tartva, 
arra esett, fejét mindig ugy fentartotta, nem 
emlékszem, hogy orrát bezúzta volna. 

* 
Abban a szobában, melyben Móricz szüle-

i tett, tartotta az előtt néhány buzgó protestáns 
[ mindennapi imáját, a kegyes és áhítatos öreg 
; halász fenhangon rebegett imája után. E szo-
I bábán még akkor is ott lebegett a fohász, mely 

minden dolyaiban istent hívja segítségül és 
hálákat ad még a szorongattatásokért is. Nem 
is hangozhatott el, mert a mi szüleink, — irja 

j Eszter, — szintoly buzgón föntartották isten-
; nel való társalkodásukat. Az a ház akkor is 

olyan volt, mint egy templom. Édes anyánk 
kerekes pergő rokkája mellett oly szépen énekelte 
szent Dávid zsoltárát és azt a szép dicséretet: 

Istenre bizom magamat, 
Magamban nem bizhatom. 

Edes apánk minden hivatalos foglalkozás 
előtt naponként elővette a Szikszait és abból 
buzgón imádkozott. Azt tartotta, a ki istentől 
eltávozik, isten is eltávozik attól; imádkozott 

| minden reggel otthon. Abban a szobában közel 
j volt a mindenható isten, a ki léteit ad ínin-
I deneknek. # 

Oszlopokon lóggó bölcsője volt a kis Móricz-
i nak, szelíden lengő bölcső,nem zötyögött talpaival 

a padlón. Ott aludt a kis jövevény, a ki nagy 
gondot szerzett szülőinek és a szomszédságnak 
azzal, hogy mi legyen a neve. A komaasszonyok 

\ váltig bizonyították, hogy nem jó a gyermeket 
meghalt testvére nevére keresztelni, — a világért 
se legyen hát Lajoska, mely néven már két kis 
bátyja lett angyallá. Ez is meghal, ha annak 
nevezik. 

— Meg ám, — monda a családfő, - - egy
szer csakugyan meghal, akármi neve lesz is; 
de elélhet akármilyen névvel akár kilenczven 
esztendeig. 

. . . Még harmincz van hátra a kilenczvénig. 
Jókai Mór az ő hatvan évével ifjúi ruganyos-
ságu s ma tán még erősebb egészségű ember, 
mint fiatalabb korában. Testvérbátyja, Károly 
jóval túl van a hetvenen s még ép, erőteljes 
ember, a kin nem látszik meg az évek nyoma. 
Húsz év óta alig változott valamit. Miért ne 
lehetne az öreg Jókainak igaza a kilenczven 
éves jóslatával ? 

* 
Már kicsi korában is sok örömet szerzett 

a kis Móriczka az egész családnak. Élénk, de 
szelíd kis gyermek volt, még az állatnak se vé
tett soha. Sőt már ekkor is jó embereket szer
zett a — nevével. 

Szülői 1826-ban vettek egy rozzant házat a 
szombati utcza ós a Nagy-Mihály-köz szögletén, 
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mély egy öllel is alacsonyabban feküdt az utczá-
nál. A ház helyét földdel kellett feltöltögetni. 

Egy vasárnap reggel isteni tisztelet után 
beállít Móricz György uram ezüstgombos és 
filigrán ezüstlánczos öltözetében ; egész ünne
pélyességgel felköszönti a szülőket minden hoz-
zájok tartozókkal egyetemben s elmondja, hogy 
az ő családja igen megtisztelve érzi magát az 
által, hogy az ö nerökre kereszteltették a tekin
tetes úrék a múlt esztendőben született kis fiu
kat. Hát ők elhatározták ezt a becsületet azzal 
tudni vissza, hogy ahhoz a most épülő házhoz 
a Móricz-család minden tagja három napot 
fuvaroz, szekérrel járulván a háztöltéshez, ha a 
tekintetes úrék rossz néven nem veszik az ő jó 
akaratjukat. 

Az a Móricz-család pedig számos tagból 
állt akkor, mind jó módú szekeres gazdákból. 
Virágzó, szép család, nők, férfiak igazi magyar, 
erődus alakok, egytől egyig példányai a romlat
lan magyar deli fajnak. Maga György uram, a 
család akkori patriarkhája, száz esztendőt igérő 
ép alak. 

Azonban jött az 1831-iki kholera s leg-
elsőbb is azon a családon kezdte. Egy hét alatt 
minden oszlopa kidűlt a népes családnak. Ott 
van a temetőben egész sor emlékkő, mind egy
forma nagyságra és az időre, mikor azt oda 
tenni kellett, mindegyik a Móricz névvel. 

* 

Édes anyjok minden reggel kiment az épülő 
házhoz, magával vivén a kis Móriczkát is. 
0 maga ott kötögetett, a kis gyermek pedig tele 
szedte köntöse alját mindenféle tarka kövecscsel, 
a mit ott a homokból kirostáltak. 

Mikor az alapkövet letették, — irja Eszter, 
— akkor mind leszálltunk a fundamentumnak 
ásott árokba és ütöttünk egy párt az első kőre. 
A kis Móriczot is lenyújtotta édes anyánk édes 
apánk karjára, az is hadd vegyen részt az 
alapkő letételében. Örült a kis gyerek, kaczagott 
az ő kezében oly súlyos kalapácsnak. Mindig is 
szeretett nehezeket emelgetni s most is annyi kavi
csot szedett szoknyájába, hogy alig birt vele 
fölkelni, de ő azt mégis oda hordta édes 
anyánkhoz. 

Móriczot esztendős koránál tovább szop
tatta édes anyánk, — irja tovább. — Mikor 
elválasztotta, addig könyörögtem, hogy viseljem 
én gondját, hadd aludjék az én ágyamban, mig 
végre megengedték. S attól kezdve, mig csak 
Pozsonyba nem vittek, mindig az én ágyamban 
aludt az én kedves öcsém. Este készítettem az 
ágyamhoz egy pohár vizet, éjjel aztán, ha ébredt, 
megitattam. Később azt in már csak megkereste 
a fülemet kezecskéjével, megmorzsolgatta. — 
ciDundi néném, Duda néném, adj egy kis vizet», 
— susogva kérte. 

* 

A Jókai-gyermekek örömest tettek kirán
dulásokat Gyallára, édes anyjuk testvérnénjéhez, 
Konkoly Antalnéhoz. Nagyszüleik is itt laktak, 
de azoktól mindjárt csak Antal bácsiókhoz kí
vánkoztak, mert itt nem kellett tudni az egész 
kátét, elég volt, ha az esteli és reggeli imádságot 
elmondották, mig az öreg Ásvai Jókay Sámuel 
ur mindenikükkel külön-külön elmondatta a 
Miatyánkot és a Hiszekegyet is. Jó öreganyánk 
ugyan, — irja Jókai Eszter, — egész türelem
mel tisztogatta számunkra a gyenge diót a gyö
nyörű lépes mézhez, s elnézte, ha a méhes kert
ben a virágokat pusztítottuk, a lövöldöző ubor
kával egymást fecskendeztük; öreg szülőink 
igen szerettek bennünket, de mégis Antal bá-
csiéknál volt a mi Eldorádónk: azok tudtak a 
gyerekeknek kedvezni. 

Móricz is szeretett ott játszogatni a hűs vad
gesztenyefák alatt a téres udvaron. Voltak ott a 
juhásznak több gyermekei, — persze tótok, — 
a kikkel Móriczka magyarul beszélt ós épitet-
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J ó k a i Mór 2 4 éves borából . 
(Saját egykorú rajza után.) 

ték a homokvárakat. Reggel jókor már hitta 
őket. 

— Poty Kaczena! Poty Janó! mert ha ti 
nem jöttök, hát én megyek. 

Ma már az akkor meg egészen tót falu 
apraja-nagyja mind magyarul beszél. 

* 
Jókai József, Móricz édes atyja, igen sze- | 

rette az irodalmat, s egyes alkalmakra maga is 
irt többnyire humoros színezetű költeményeket. 
Szép könyvtára is volt s akkoriban megjelenő 
minden lapot járatott, azokon kivül több kötet 
könyve volt kéziratban, a miket maga teleirt t 
Csokonai és mások akkor még ritkán kapható s 
az akkori czenzura miatt nyomtatásban ki nem 
adható verseivel és meg nem jelent színdarab
jaikkal. A színdarab személyzetét kis alakokban 
igen jellemzően le is festette. E sok humorral 
rajzolt alakok a ház leégése idején egyéb értékes 
dolgokkal sa« Tudományos Gyűjtemény" minden 
példányával együtt elégtek. De Csokonai kézirati 
versei megmaradtak s azokból Jókai Mór kö- i 
zölt is az «Üstökös"-ben némely ismeretlen köl-
teményrészletet és variánst. 

Az öreg Jókai azonfelül kitűnő elbeszélő 
volt. Tömérdek mesét tudott, melyeket aztán a 
fonó-esteken érdekesen szokott elmondogatni. 
Mert a családanya meg ama régi matrónaszerü 
asszonyoknak volt egyike, a kik a ház gondjait 
magok viszik, szőnek, fonnak s ilyenkor 
begyüjté a szobába a ház minden fejérnépét a 
rokka, a guzsaly mellé. 

Móricz nagy áhítattal hallgatta édes atyja 
meséit s bizonyára főként e gyermekkori benyo
mások adták meg lelkének azt a merész röptét, 
ébresztek föl benne azt a hatalmas képzelő 
erőt, melyhez a magyar irodalomban egyet sem 
találunk hozzá foghatót. 

Az öreg ur 56 éves volt, mikor 1837-ben 
elhunyt, Móricz még csak akkor töltötte be 
tizenkettedik évét s nevelésének gondja egé
szen az édes anyára maradt. 

Ez egy szigorú erkölcsű, mindenre kiter
jedő figyelmű, férfi-lélekkel megáldott magyar 
asszony vala, kinek keze alatt égett a munka s 
házában példás rendet tudott tartani. A mi a 
háztartásnál a legszükségesebb, az mind otthon
ról került ki, ugy hogy tűzhelye körül egész 
háznpar-telep létesült. 

A mellett nem hiányzott benne a jóizü 
magyar humor s Komáromban ma is emlege
tik az idősebb emberek, hogy főzte le egyszer 
Csepy Ignácz uramat. 

Náczi bácsi igen jó ember volt különben. 

Jókai Mór édes anyja. (Jókai M. 
olajfestménye után 1813-ból.) 

Mint gazdag agglegény igen sok emberrel tett 
jót, s végrendeletében mindenét az ispotálynak 
hagyta. De a mellett rendkívül veszekedő ter
mészet szorult bele s nagy kedve telt a mások 
boszantásában. 

Egyszer a fejébe vette, hogy goromba leve
leket küldözgessen az öreg Jókainak. Az asz-
szony csak tűrte egy ideig, de végre megsokalta 
a dolgot s a városhajdu kezéből kivévén a 
levelet, hamuba hömpölygetett kenyeret takart 
bele s azzal adta vissza a hajdúnak, hogy azt 
a kávéházban nyújtsa át Náczi urnák, mikor 
sokan látják. 

No volt aztán tréfa, csúfolódás a kávéház
ban, mikor megtudták, hogy Csepy Náczi — 
veszettség elleni orvosságot kapott! 

A jó öreg asszony 1856-ban hunyt el szélhü-
désben. Arczképét, melyet ez úttal bemutatunk, 
Jókai Mór 1843-ban festette. 

» 

A ház, melyben Jókai Mór gyermekéveit 
tölte, ma is megvan s most testvérbátyja, Jókai 
Károly tulajdona. Emléktáblát 1881-ben tettek 
falába a komáromiak. 

* 

Szándékosan időztünk huzamosabban a 
hatvan éves életpálya legelső éveinél. A későbbi 
évekről már a költő maga jegyzetté föl az érde
kesebb részleteket s mint mindennek, a mit 
Jókai irt, már nagy közönsége van s kevésbbé 
ismeretes adatot alig toldhatnánk hozzá. 

A helyett bemutatjuk két arczképét, mely 
őt életének különböző szakaiban tünteti föl. 

Egyik 18 éves korából való, a mikor a 
pálya-kezdő fiatal ember már megizlelé Castalia 
forrását. Megírta a «Zsidófiu» czimü drámáját, 
mely az akadémia 1843-iki pályázatán dicsé
rettel lön fölemlítve. A kép egy kis olajfestés 
után készült, mely a költőnek Komáromban 
festett sajátkezű müve. 

A másik kép is Jókainak saját rajza után 
készült, még pedig érdekes körülmenyek között. 
A forradalom után ő, mint tudjuk, szinten buj
dosni kényszerült. Borsodmegyébe menekült s 
a Bükk hegyei közti félreeső Tardonán lappan
gott, hova neje leveleit «Juczi» név alatt kapta 
8 hol megbetegedvén, neje őt a legnagyobb tél
víz idején fölkereste. Itt a Bükkben, egy kunyhó
ban rajzolta ezt az arczképét, mely később a 
* Forradalom alatt* czimü könyve előtt is meg
jelent. E kép tehát 24 éves korából tünteti föl 
Jókai Mórt. 

Jókai Mór 18 éves korából. (Saját egykorú 
olajfestményében.) 

Kevés idővel a bujdosásból visszatérte után 
szerezte meg Jókai azt a helyet a Svábhegyen, 
a hol most nyaralója áll. Kőfejtő bánya volt 
az valamikor, ugy kellett kiegyengetni, termő
földdel meghordani, gyümölcsfával beültetni. 
Kemény munkába került mind ezt elvégezni, de 
végre sikerült s az elragadó kilátású villa körül 
ma gyönyörű tenyészet él, árnyas lugasok, virá
gos ágyak, gyümölcsös és szőlötáblák, egytől-
egyig a költő kezének ültetései és nemesítései. 

Itt szereti tölteni a tavaszt és nyár elejét, 
mig nyárára Balaton-Füredre költözik, hol 
1872-ben építtetett nyaralót, kilátással a Ba
latonra. 

Mi ez alkalommal ugy a svábhegyi, mint a 
balaton-füredi nyaraló rajzát bemutatjuk az ő 
saját vázlatai nyomán. 

# 

Budapesten is volt már Jókai házi ur. Első 
izben a magyar-utezában volt egy kis emeletes 
háza az 50-es évek vége felé. Ezt azonban csak
hamar eladta s egy ideig zsellérkedett, mig 
végre 1869-ben megvette azt a stáczió-utezai 
nagy földszintes házát, mely bele esvén a sza
bályozási vonalba, Budapest városa 1882-ben 
kisajátította s részben már le is rontották. 

E házától a költő egy kedélyes költemény
ben búcsúzott el, mely valóságos mutatvány
számába mehet az ő mélabús humorának. Ti
zenhárom esztendeig lakott ö ezen a «stáczión 
a kálvária mentén,» mig belenyugodva, hogy 
«nem való poéta háztulajdonosnak," elment 
bérlakosnak a kerepesi útra. 

* 

Akárhová teszi is le íróasztalát, ott települ 
meg állandóan a múzsa, s a mint az már a tün
dérek szokása, bűvös kört von a körül az asz
tal körül, hogy oda kívülről semmi zavaró 
befolyás be ne férkőzhessek, mely megháborít
hatná kedvenczét, mikor alkot. Ebben a bűvös 
körben, azzal a vaspálczával, az irótollal a 
kezében, biztosan érzi magát, földi gond, búbá
nat, emberek bántalma nem merik megközelí
teni, ir bizton, folytonosan, egészen belemé
lyedve lelki világába, nem gondolva sem szúró 
napfénynyel, sem csattogó villámokkal. 

Dolgozó-szobája egy egész múzeum, tele 
emléktárgyakkal, ritkaságokkal, becses régisé
gekkel, íróasztalát mindenféle csinos csecse
becsék borítják, mind megannyi kedves, drága 

í emlék. A nagy mozaik íróasztalon csak épen 
' annyi hely áll üresen, a hová a finom sima 

miniszterpapir egy quartive elfér. Más papára, 
regényt legalább, írni nem szokott. Tolla is 
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sajátságos alakú apró aranyszín jószág s egy 
ilyen toll egy négy kötetes regényt megírnia 
épen elég. Mindig violaszín tintával ir s azt 
annyira megszokta már, hogy egy egyszerű 
levélnél is megakad, ha idegen helyen kell meg
írnia, a hol a tinta fekete. Azt mondja, más 
tintával nem jönnek ugy gondolatai. Legföljebb 
czeruzával tud még írni, de csak kisebb dolgo
kat s ilyenkor aztán kék vagy fejér regálpapirra 
ir. Mikor az Üstököst szerkesztette, abba több
nyire ilyen papírszeletekre, irónnal irta a Tal-
lérossy Zebulont, Kakas Mártont és Politikus 
csizmadiát. 

Törlés kéziratában nagyon ritkán fordul 
elő. Szép gömbölyű, inkább egyenest álló betű
ket vet a papírra s ha egyszer bele melegedett 
az írásba, meg nem áll, mig legalább két nyom
tatott ivet tele nem irt; de sokszor még ennél 
is többet megir egy huzamban. 

íróasztala egyik sarkában van egy kis 
miniatűr könyvtár, rézsarku apró jegyzőköny
vecskékből, a melyek mind tele vannak irva. 

Ezekben vannak ujabb regényei mind, a mint 
azokat eredetileg kigondolta. Benne van az 
egész mese, még a fejezetek szerinti beosztás is, 
hanem ezek röviden, egyes emlékeztető szavak
kal, egy öt kötetes regény öt lapon. 

Az íróasztal mellett esztergályozott lábon 
áll egy fatál, tele apró vésőkkel, késekkel, kis 
kalapácsokkal s kisebb-nagyobb fa- és elefánt
csont-darabokkal. Ezek az ő faragó szer
számai, melyekkel igen ügyes mytho-
lógiai alakokat farag, melyekből már 
egész kiállítást rendezhetne. Ebbeli 
ügyességét egy hires pesti esztergályos
mester is tudta már méltányolni s csalo
gatta is magához legénynek, naponkint 
öt forint díj mellett. «Lásd, —• monda 
akkor a feleségének, — ha nem volnék 
is poéta, el tudnálak a karom munkájá
val tartani.» 

Dolgozó - szobája bútorai mind 
becses antikdolgok: csavart lábú asz
talok, arany- és gyöngyház - beraka-

tokkal, titkos fiókokra járó mozaik-szekrények, 
ládák, pohárszék-alaku állványok festésekkel, 
üvegszekrények, mindez elborítva drága kö
tésű óriás diszmüvekkel, albumokkal, ritka 
illusztrácziókkal, melyek a világirodalom leg
szebb ilynemű kiadványai közé tartoznak, 
továbbá mindenféle régi fegyverekkel, írósze
rekkel, térképekkel, vázákkal, ritka edényekkel. 

A falakon mind családi és irodalmi vonatkozású 
képek, egy óriási régi fali óra, a maga nemében 
unikum s a fal melletti üveg-szekrényben egy 
szerfölött érdekes és gazdag csiga- és kagyló-
gyűjtemény, melynek már «regényét» is megírta. 

Egy másik üveg-szekrényben vannak a kü
lönböző alkalmakkor kapott emléktárgyak: 
aranytollak, billikomok, ezüst koszorúk, disz-

Gyermekkori lakháza, Komáromban, 
az emléktáblával (mostani fénykép után). 

oklevelek, emlékkönyvek, gyűrűk, melltük és 
egyéb apróságok, melyek nem annyira belső 
értéküknél, mint a hozzájuk fűződő emlékeknél 
fogva becsesek, mint Hugó Viktor egy festmé
nye, Petőfi házisipkája és dohányzacskója, s 
48-iki első szalagja. 

Van a többi közt egy nagy fekete kötésű 
kapcsos könyve, fehér lapokkal. De e lapok közé 
érdekes iratok vannak téve: levelek a költő kor
társainak bel- és külföldi kitűnőségeitől: Gari
balditól, Kossuthtól, a magyar dolgokkal foglal
kozó idegen tudósoktól, íróktól és költőktől, 
József főherczegtől, a trónörököstől, a magyar 
politikai és irodalmi nevezetességektől, egy oly 
kézirati gyűjtemény, mely ritkítja párját s mely 
históriai és irodalomtörténeti szempontból is 
nagy érdekű. 

Az íróasztal mögött áll egy magas 
üvegszekrény. Ez tartalmazza Jókai 
összes müveinek kiadványait, diszköté-
sekben és pedig nem csak a magyaro
kat, hanem azoknak német, franczia, 
angol, olasz, flamand, finn, orosz, tót, 
lengyel, cseh, szerb, román, török, de 
sőt még japáni nyelven megjelent fordí
tásait is. Ez már egymagában is jelenté
keny könyvtár, a melyhez hasonlóval 
kevés gazdag ember dicsekedhetik nagy 
Magyarországon. 

Hányat kellett a költőnek egymás 
mellé tenni e, míg ez a könyvtár igy együvé 

Nyaralója Balaton-Füreden. (Fénykép után.) 

került azokból a gyöngyforma apró betűkből, 
melyekkel ő írni szokott! Pediga mi könyvalakban 
megjelent, felét sem teszi ki annak, a mi elszórva 
látott napvilágot különböző lapokban, folyó
iratokban, mint napi érdekű czikk, vagy tárcza, 
vagy beszéd, a miket szintén érdemes volna 
egybegyűjteni, valamint azokat a pohárköszön
tőket is, melyeknek minden nevezetesebb alka
lomkor olyan villanyozó hatása van. 

Csak elolvasni is nagy föladat, a mit Jókai 
életében összeirt. Azt hiszem, nem egy napba 
néző erős szem gyengülne meg bele. Pedig Jókai 
nem csak hogy maga irta mindezeket, — dik
tálni soha nem szokott— hanem könyvalakban 
megjelent minden művét maga nézte át, maga 

Stáczió-utczai háza 1882-ből . (Fénykép után.) Dolgozó-szobája 1885-ben D ö r r e Tivadar rajza.) Stáczió-utczai házának udvara 1882-ből . (Fénykép után.) 
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korrigálta, maga revideálta, kétszer-három
szor is, és feltehető, hogy azon felül is csak ol
vasott. 

És — a szeme mégse gyengült meg bele. 
Most is az az élesen látó szeme van, melynek a 
színház leghátulsó páholyában sincs látcsőre 
szüksége s melylyel a képviselőház átelleni 
oldaláról akárkinek papírra tudja tenni arcz-
vonásait. Pápaszemet nem használ soha, s ha 
lélek tükre a szem: akkor az ő szeme való -
ban az. 

Fiatel tükre a fiatal léleknek. Egyik sem 
tud róla semmit, hogy a mögötte álló idő muta
tója már hatvan évet jelez. 

Ne is tudjon. Maradjon meg a magyar 
nemzet szemefénye még hosszú időkig oly ifjú
nak, a minőnek a mai napig ismertük. A fran-
cziák épen most gratulálnak ifjúságához a 83 
éves Hugó Viktornak. Mi is ezt tehessük Jó-
k a i v a l - TORS KÁLMÁN. 

UTAZáS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ. 
1849. ápril 23-tól május 5-ig. 

3. A «Verh6r»-ök. 

E tárgyról tárgyiasan beszélni majdnem 
lehetetlen. 

A hányat közülünk vittek, hogy magyar 
szót használjak, faggatásra, mindenik másképen 
beszélte el tapasztalatait. A faggató akár pol
gári, akár katonai személy lett legyen, a sze
mélyre vonatkozó előkérdéseken túl, melyek a 
nevet, az állást, a kort, a vallást és a családi 
állapotot tudakolták rendesen azt kérdezé, hogy 
•miért van ön itt». Erre azután kevés ember 
tudott felelni. Volt, kiboszuságra gerjedve, azt 
felelte, én csak azért vagyok itt, uram, mert ide 
hoztak. Más a kérdés látszólagos naivságán elne
vette magát, s azt mondta: «Hogy miért vagyok 
itt, azt inkább én kérdezem az úrtól. Én mást 
nem mondhatok, mint azt, hogy itt vagyok, 
mert itt vagyok».«Csupa dacz !»tört ki azután a 
vizsgáló — «csupa tiszta rebellis dacz, de majd 
megtanítjuk mi az urakat» stb. stb. 

Hiába magyarázta a szegény fogoly, hogy 
nem daczból ered a tudatlansága, nem daczból 
nem tud felelni a furcsa kérdésre, hanem tisz
tán azért nem, mert idézés és minden előleges 
intés nélkül hurczolták el, kit az ágyból, kit az 
asztalnál vele együtt étkező családja köréből, 
kit a templomból kijövet, kit a piaczról, kit a 
vendéglőből, kit az országútról, s voltak, kik 
csakugyan nem is sejtették, mi juttatta őket ide. 

Engem először január 16-án vittek fagga-
tóba. Mikor elhoztak hazulról, a kemény tél 
miatt jó meleg, meggyszin bélésű szőrkalpag 
volt a fejemen. Schmutzer nevű porkoláb kisért 
be január 5-én. Ugyanő jött most elkisérni a 
faggatóba. Látván, hogy a kalpagot fogom, meg
hökkent, s mikor mondtam, hogy ezzel jöttem 
el hazulról, s más fejtakaróm nincs, azt feleié, 
akkor kocsin jöttünk s mire a várba értünk, már 
este volt; de most a déli órákban ilyen kalpag
gal lehetetlen végig menni a vár utczáin. Pohl 
Ede nevetett s kölcsön adva sipkáját, megoldá 
a csomót. 

Kiérve az utczára, lelkem felvidult, mert 
szép napos délelőtt volt. Kérdésemre, hová me
gyünk, csak azt feleié, hogy majd meglátja. Töb
bet azután nem is beszéltünk. Tőlem balra 
menve áthaladtunk az egyetemi nyomda, a ka
marai épületek, a főtemplom, a városház oldala 
melletti utczákon, át a dísztéren, a főőraég előtt 
s betértünk a mostani szinház-utczába. Egy 
tekintélyes épületen akkor e felirat volt: K. K. 
General-Landes-Commando. Most a IV. hadtest 
parancsnokságának a székhelye. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

Néhány lépcsőn s folyosón áthaladva be-
: nyitottunk egy szobába, s ott azután hivatalosan 

átadott engem egy ismeretlen, épen nem barát
ságos arczu polgári vizsgáló bírónak. Nem sok 
vizsgáló bíróval lévén életemben dolgom, s ez 

; lévén a legelső, a ki elébe a sors juttatott, nem 
tudom őt máshoz hasonlítani, hanem annyit 
mondhatok, hogy ha minden vizsgáló biró így 
fog a tényállás kiderítéséhez mint ez fogott, jaj 

[ akkor az igazságnak ós kétszeres jaj a vádlott
nak. Majd leült, majd felugrott, majd kezdte 

i sebes, izgatott léptekkel mérni a szoba hosszát, 
majd ismét leült, s össze-vissza tette kérdéseit 
jegyzőkönyv s minden irás nélkül. Mikor kér
désére, hogy miféle viszonyban voltam Kossuth
tal és a honvédelmi bizottsággal, azt felelém, 
hogy én azokkal semmiféle személyes viszony
ban nem voltam s nem is lehettem, azt meré 
kiböffenteni, hogy "hazudik!» 

Ezt rettentő nehéz volt lenyelni. Kezem 
I reszketett az indulattól; de visszanyerve hig

gadtságomat, csak annyit mondtam: «Tudja 
meg az ur, a kiről azt sem tudom kicsoda, csak 
azt tudom, hogy elébe állítottak mint vizsgáló 
biró elé, tudja meg, hogy az a ki beszél, akkor 
sem tagadna el semmit abból a mit cselekedett, 
ha életét kellene megváltania; de arra nem 
kényszeríthet semmi hatalom, hogy olyasmit 
vallják, a mi egyszerűen alaptalan rámfogás.» 

•Ismerjük a bicskei kigyófészket, — tört 
ki újra vizsgálóm, — kezeink közt vannak a 
bizonyítékok, hogy ott egyenesen a köztársasá
got készültek kikiáltani!» 

Erre lehetetlen volt el nem nevetni maga
mat, mit a vizsgáló ur ismét igen zokon vett s 
mint ő hívé, erélyesen rendre akart utasítani. 
«Nem szükséges felhevülnie, — mondám, — 
már tisztában vagyok a helyzettel, s már nem 
fogok sem neheztelni, sem nevetni.» 

Kérdésére, felolvastam-e a szószékről a 
népnek a honvédelmi bizottság múlt évi decz. 
22-én kelt körlevelét, igennel feleltem.— «Com-
mentárral olvasta-e ?»— «Arra nem volt szük
ség, de alkalom sem. A körlevél tartalma oly j 
világos volt, hogy fejtegetésre nem szorult, a 
templom pedig deczember 27-ón, a félünnep : 

daczára, csak ugy kongott az ürességtől.)) 
Másfél órai feleselés után, mi közben egy

szer az ablakhoz léptem, hogy magamat tájé-
kozzam s csakugyan meg is pillantani a Duna 
vonalát, — egyszer meg, mjkor fel-alá járkált, 
csatlakozni akartam, de mind a kétszer vissza
tiltott, vége lett az első kihallgatásnak, és 
Schmutzer porkoláb visszakísért a fogságb i. 

Kettő felől már volt tudomásom; tudtam, 
hogy ez a biró meg nem fog ismerni engem 
soha, mert el van fogulva, és tudtam, hogy ezt 
a birót ugy ismerem a mint van. Azóta ötször j 
múlt el hét év, és a milyennek megismertem 
akkor, olyannak látom most is. Az igaz, hogy 
már régen nem találkozám vele sehol. Neve ott : 
lappang a birák sorában; de soha nem emliti 
senki. 

Január 23 -an és 30-án még elvittek elébe. í 
Jegyzőkönyvet akkor sem vett fel; de láttam, | 
hogy a szoba minden asztala tele van hírlapok 
csomóival, s most azon bámult, hogy mi módon 
tudott egy ember pár hónap alatt annyit irni a 
legkülönfélébb lapok számára. 

Mivel íróasztalom kulcsát elvették s fiókjai
ból mindent, a mi gyanúsnak litszott, elvittek, 
ott találták naplómat is, melynek külön lapján 
fel voltak jegyezve a lap neve és a küldött czikk 
czime a postáraadás napjával együtt. Ennek j 
nyomán azután könnyen megtalálták a keresett 
corpus delictit, s bele kapaszkodtak minden 
mondatba, s néha egy-egy szóba is. 

Mikor másodszor találkoztunk, kevésbbé 
nyers volt, s a többi közt monda, hogy nála járt 
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Antal öcsém ós 10 forintot hagyott az ón ré
szemre, a mit át is adott. * 

Rendesebben fogta fel azu'án a tisztét 
Michl nevű, őrnagyi rangú hadbiró, kinek en
gem átadtak, mivel, úgymond, legtöbb és leglá-
zitóbb czikkeim október 3-ika után jelentek 
meg. Ez irattá meg velem a már emiitett felha
talmazást ingóságaim átvételére, annak jeléül, 
hogy nem egyhamar vagy taláu soha sem térek 
vissza oda, ahonnan elhurczoltak. Michl őrnagy 
ur németül vallatott; rendes jegyzőkönyvet vett 
fel, és azt minden kihallgatás után aláíratta 

j velem. Utoljára ápril 14-én voltam nála. Mind-
j össze 110 kérdést és ugyanannyi feleletet irt ő 

össze, én pedig alá. 
Talán lett volna folytatás is, de nem volt 

rá idő. Április 14-ikének jelentőségét akkor 
egyikünk sem ismerhette. 0 azonban szeretett 
engem hírekkel tartani a magyar kormány szo-
rultságáról s a magyar seregek veszteségeiről. 
Még az utolsó perczben hozta neki valaki a 
hirt, hogy Kossuth lóháton személyesen vett 
részt az isaszegi és bicskei csatában s megsebe
sülvén Gödöllőn fekszik, s mivel ő az egész 
mozgalomnak a lelke, előre lehet mondani, 
hogy «finis Hungáriáé». 

En természetesen egy szót sem hittem el 
bizodalmasnak lenni akaró közléseiből, de arra 
tisztán emlékezem, hogy már ápril 14-én nagy 
sürgést-forgást láttam és hallottam a General 
Commando termeiben, lépcsőin és folyosóin. 
Kétségem sem lehetett benne, hogy málháznak, 
hogy nyakrafőre mozgósítanak ! 

Michl őrnagy azelőtt Pécsett volt őrségen, 
és nem volt magyarfaló. Sőt, midőn a bicskei 
köztársasági szellemről volt szó, megvallotta, 
hogy ő is járt Amerikában, mert ő kisérte el a 
lengyeleket, kiket az 1831-ik évi felkelés után 
Ausztria lefegyverzett és nem akarván őket az 
orosznak kiadni, annak tudtával elszállíttatott 
az Egyesült államok területére. Neki az akkori 
amerikai élet tetszett, s a hol már egyszer köz
társaság van, — úgymond, — hát legyen köz
társaság. Svájcz is az. Ott is utazott, ott is jól 
érezte magát. A bün csak ott kezdődik, ha va
laki forradalom utján akarja az országokat ve
szedelembe dönteni, hogy Ferdinánd császár ós 
király helyett egy-egy Kossuthot állitson a köz
ügyek élére! S ilyenkor nagyot nevetett saját 
bátorsága felett, hogy ilyet csak mondani is 
merészelt! 

Pohl Edét is vitték több izben bíróság elé. 
Utoljára jan. 30-án. Mikor visszajött, sirva fa
kadt s rám borult. ítélet napja volt. Zokogva 
nyögte ki, hogy őrnagyát halálra ítélték s hihe
tőleg még ma lövik agyon. Ö maga 8 évi sáncz-
munkára ítéltetett, azonfölül azt a hirt hozta, 
hogy Czuczor Gergelyt elitéltek hat évi várfog
ságra vasban. Déltájban azután csakugyan hal
lottunk sortüzet, és később megtudtuk, hogy 
az őrnagyot, mert tiroli volt, halálra Ítélték, 

* Mikor azután nagy későn visszatértem a világba, 
s uj életet kezdtem, Antal öcsém már el volt temetve, 
s hagyatékának kezelője, egy dr. Scbwach nevű, az
előtt bécsi, akkor pesti ügyvéd, kezemhez adta a bol-
dogultnak irományait. Ezek közt volt eredetiben az a 
fölhatalmazás, melyet 1819-ben febr. i3-án kellett vala 
kiállitanom otthon maradt ingóságaim átvételére, az 
ingóságok leltára, és számadások a bevételek és ki
adásokról. A kiadások rovatában azután több furcsa
ságra akadtam. CBak kettőt említek meg. «1849-ben 
január 20-án N. N. vizsgáló bírónak átadtam fogoly 
testvérbátyám számára 50 fttot. Nyugtát nem adott. 
— 1851-ben július 28-án Bicskén átutazott N. N. nr 
azt mondta, hogy kiszabadulván, egész szobára való 
bútorzatot és ágyneműt hagyott Olmützbeu fogva ülő 
testvérbátyámnak, a miért 50 forintot számított fel. 
írást nem tudott felmutatni, de előadását igen való
színűvé tudta tenni, s már könyörületből is egy kisza
badult államfogoly iránt megadtam neki az ötvon fo
rintot. Nyugtát azonban ettől is hiába követeltem!. 
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Begédjét ellenben, mert Bajorországból jött, 
sánczmunkára. 

Természetes, hogy valahányszor valame
lyikünk visszakerült a faggatóból, apróra el
beszélte tapasztalait fogolytársainak s találgat
tuk, hogyan lesz tovább! 

Szomorúan, a soha viszont nem látásra 
váltunk el egymástól, mikor Pohl Edét kiszólí
tották. Máig sem tudom hová vitték s mi lett 
belőle.. Ekkor ismét magamra maradtam gon
dolataimmal, mert a többi fogolytársak közt 
egyik sem volt arra való, hogy vele bizalmas 
szót lehetett volna váltani. 

DRÁGA LELKEK . . . 
Drága lelkek, jó barátok 
Tán még most is itt volnátok 
Szívem, s tűzhelyem körül . . . 
Ha sötéten erre nem jő 
Barna szárnyán az a felhő. 
Mely derült egemre ült. 

Napsugárnál, verőfényen 
Megülétek nálam szépen, 
Nyájasan mosolygva ram . . . 
Lég megtelve illatárral, 
Zenge bokrán kis madárdal. . . 
S én örömmel hallgatám . . . 

Zord vihar jött, zúgó szárnya 
— Nem is sejtve, nem is várva — 
Hajt egemre, felleget... 
Dörgve csattog fenn a villám, 
Lenn rohanva zúg a hullám, 
S tátott szájjal fenyeget.. . 

Nagy sötétben jobbra balra 
Keresem, hol mentő karja 
Jó barátnak, hadd fogom . . . 
Hasztalan ! — Nincs senki, senki . . . 
Csak a jó Isten ha ment ki, 
Ur ő felhőn, és habon . . . 

S ím felém nyúl Isten karja, 
Villám-fénynél megmutatja 
Utam', — s gúnyos arczotok . . . 
Ekkor láttam, hogy az Isten 
Jósága mint fénylik itt lenn . . . 
S a pokol mint vigyorog. 

Istenem! légy áldva érte 
Fényed utam' hogy kisérte, 
És karod hogy felfogott... 
Drága lelkek, jó barátok, 
Köszönöm hogy elhagyatok . . . 
Am legyetek boldogok. 

DÖMÉNY JÓZSEF. 

ADALÉKOK A CZIMEK TÖRTÉNETÉHEZ. 
Mikor a képviselőházban nemrég szóba 

került a czimkórság betegsége, mely a magyar 
társadalom testén oly ijesztő módon kezd elha
rapózni, tán nem lett volna időszerűtlen egy ál
talános czim-adót hozni javaslatba s ily módon 
oly palliativ szerről gondoskodni, mely az or
voslás czéljául kitűzött baj enyhítésével egy
szersmind az államháztartásbevételeit is gyarapí
totta volna. Nincs erkölcsi fogyatkozás, mely min
den idővel s minden nemzettel annyira közös 
lett volna, mint a czimek hajhászása. Kantnak 
valósággal csak félig volt igaza, midőn minden 
európai nemzet hibáit felsorolva s Angliát a 
különczségek, Fraucziaországot a divat, Olasz
hont a pompa, Spanyolországot az ősök hazá
jának nevezve, Németországnak tartotta fenn a 
czimek kiváltságát. Nem tekintve azt, hogy 
Magyarországot sem lett volna szabad e kategó
riából kifelednie, tudhatta, hogy már Horácz 
kimondotta volt: «mundus tituhs tintillat«r», s 
hogy a czimek, kitüntetések iránti rajongásban 
többé-kevésbbé az egész világ részes. 

Egy ennyire közös gyarlóságnak kétségen 
kivül mélyebb lélektani okkal kell birnia, és ez 
okot meg is kapjuk, ha a népek történetét köze

lebbről veszszük szemügyre. Eredetileg a czimek 
nem egyebek voltak, mint az istenség, átalában 
a tekintély s ennek következtében a magasabb 
kor iránti köteles tiszteletnek is természetszerű 
kifolyásai. Épen ezért a legrégibb és legősibb 
czimek nem is máshonnan, mint az öreg korból 
vannak véve. A zsidók öregeknek, véneknek ne
vezték elöljáróikat; az arab nsejki) czim is öreget 
jelent, a görögöknek is megvoltak a magok «ge-
rontes»-eik, viszont a rómaiaknak is senatoraik, 
a germánoknak «graue»-ik, a francziáknak 
«seigneur»-jeik, a lengyeleknek «sztarosztá»-ik, 
a mely kifejezések egy vagy más értelemben 
mind az öreg korra vonatkoznak. Még a kollé
giumi rendszerben is átörököltük máig a «senior» 
intézményét, habár e hivatalt épen nem ősz, 
vagy kopasz fejek viselik. 

Hogy azonban a czimek mindenekfölött az 
istenség iránti hódolatnak voltak kifejezői, azt 
leginkább tanusitja az a körülmény, hogy minél 
közelebb áll egy nép vallási felfogása szerint az 
uralkodó az istenséghez, azaz minél korlátlanabb 
és önkényesebb hatalmú, czimei is annál pöffesz-
kedőbben és fenköltebben hangzanak. A khinai 
császár például tudvalevőleg az«ég fia», a «meny-
nyei birodalom uralkodóján, se czimekre egyik 
vazallusának sem szabad igényt tartani. Ava ki
rálya magát a «huszonnégy fehér napernyő ki
rályának)) nevezi, melyek az ég fia ajándékai 
voltak, s alattvalói egyikének sem szabad fehér ; 
napernyőt hordania. A birmai király főczime • 
igy hangzik: «Ura a fehér elefántoknak és j 
a föld minden elefántjának." Tudniillik az j 

I istenség elefánton jött a földre, s a fehér 
elefánt birása biztosítja az uralmat. Ugyané 
szultán még mint különös vallási főnök e czimet 
viseli: «Ur, a ki egy uralkodó mind a tiz köte
lességét megtartja», s e kötelességek: jótékony- j 
ság, mindennapi imádság, könyörületesség, csak 
a tized beszedése, igazságosság, büntetés harag 
nélkül, türelmesség, mint a földé, mely minden | 
teremtményt elhord hátán, okos tisztviselők 
alkalmazása, jó tanácsok meghallgatása, és min- | 
den büszkeség kerülése. 

Az * igazság pajzsa» czim mégapersa sah-
nál is előfordul. Egyiptom fáraóinál hasonló né- ; 
zetékre akadunk. Memfiszi trónjaikon ülve igy | 
hagyták szólitni magokat: «Világító nap, erős | 
bika, koronák ura, népek birája, életosztó, ki i 
Egyiptomot szárnyaival fedi be, győzelem fala, j 
nap fia, tiszta lelkek megvilágítója." 

Ezzel a felfogással a Koránban is találko- j 
zunk. A kelet királyai mindannyian a «nap fiai, : 
ahold nagybátyjai, királyok királyai, urai minden 
aranynak, s a 190 csorbáju kardnak, melyek a 
sátánnal való harczból erednek, urai a tőrnek, 
mely zúgolódik, ha a hüvelyben hagyják, urai 
az erdőnek, a datolyának, mely oly régi, mint a 
teremtés, urai a bivalynak, melynek szarvai tiz j 
lábnyira állnak el egymástól, a legyőzhetlen : 
kakasnak, a lónak, mely mindent felülmúl, a 
dobnak, mely égre pereg fel, a kókuszfának, me- I 
lyet senki sem mász meg.» Sőt a nagy szül- I 
tán, a padisa, e mellett még: <mra az édes 
víznek, a levegőnek és a felhőknek, egyik 
szeme hasonló a naphoz, a másik a hold
hoz, lehelete olyan, mint az ég szelíd fúva- ; 
lata, s jóillatubb a tömjénnél; orrlyukai am- j 
bra- és pézsma-illatuak; bőre a gyémánt fényé
ben tündököl. Minden a mi a szultáné, arany-
bél van, a mit hall, arany fülekhez jut, a ki őt j 
látja, arany lábaihoz esik; a rózsaolaj illatai í 
tetszenek arany orrának: adóit és zsákmányait 
vékaszámra veszi be aranyban." 

Tiggo Saib egy követe a szultánt, kihez 
küldve volt, a teleholdhoz hasonlította, urát * 
ellenben csak az ujholdhoz, és — elérte czélját. j 
E czimzések miatt bevádolták fejedelménél, de 
a ravasz diplomata ki tudta vágni magát. 
ci A telehold, monda, nem enged nagyobb fényt j 
és terjedelmet, de uramnak jelképe az újhold.» i 

A keleti udvarokból e túlzó magasztalások j 
Bizanczba is átplántálódtak, s itt annyival da- • 
gályosabbak lettek, minél inkább fogyott a biro- ; 
dalom hatalma és nagysága. Már Gratian, H. Va- ; 
lentinian, II. Theodosius rendeleteiben halljuk 
ezt: «Istenségünk atyja, égi emlékezetű Gra- I 
tian rendeli s a ki e parancsokat megszegi, j 
az isten fenségét sérti meg.» Justinius császár j 
pláne «mi örökkévalóságunk"-nak nevezte ma
gát. A mint a keleti szultánok aranyban, ugy | 
dúskáltak Bizancz koronás theologusai bíbor
ban. — Bíborpalástban és biborczipőkben jár- i 
tak, sőt bibortintát használtak. Csak térdepelve I 

lehetett isteni valójukhoz közeledni. II. Basi-
lius, mikor a bagdadi kalifa küldöttje határo
zottan vonakodott a trón előtt térdre vetni 
magát, szándékosan oly alacsonyra készíttette a 
teremajtókat, hogy csak csúszva lehetett bejutni. 
A ravasz arab azonban lefőzte, mert hátra
felé csúszott be, s aztán fölegyenesedve állott 
eléje. 

A nyugot, a maga józanabb jellegével, ter
mészetesen elvetette ezeket a túlzásokat és meg
alázó szertartásszerüségeket. Nagy Károly például 
megelégedett az egyszerű • császár* titulussal, 
mely a • Caesar" személynévből idomult át. 
Nemsokára azonban a «caesar augustus» ró
mai fogalma is osemper augustusu-sá fokozó
dott s mint ilyen a császár egyszersmind icaput 
temporale fidelium» — a kereszténység idői 
feje volt, melynek egyházi feje, a pápa, minden 
czimek legszerényebbikét: «servus servorum 
dei* («isten szolgáinak szolgája*) — viselte. Az 
e korbeli czimek természetéből általán azt lát
juk, hogy azok, az egyház akkori nagy hatalma 
mellett, tulnyomólag az illető fejedelmeknek az 
egyházhoz való közel viszonya megvilágítására 
szolgálnak. Igy nevezték magokat a franczia 
királyok Barbarossa idejében »rex christianis-
simus»-nak, a spanyol királyok «katholikus fel
ségeknek". E czimet a pápa 14Í)l-ben adta 
Ferdinánd és Izabellának, mikor az utolsó mór 
királyságot, Granadát visszahódították. A "fel
ség)) szó csak V. Károly óta jelöli a német 
császárokat is, addig csak «császári kegyelmes
séged" voltak. Portugál királya a «leghűbb* 
(«rex fidelissimus*) czimet vistlte, melyet XIV. 
Benedek pápa 1758-ban adott V. Jánosnak. 
VIII. Henrik, a hét szentségnek Luther ellen 
való védelmezéseért a pápától «defensor tídei» 
(«a hit védője*) czimet kapta, melyet Anglia 
uralkodói még most is, és pénzeiken is kitüntet
nek. A mi uralkodónk czimében az «apostoli 
felség" megjelölés a magyar királyoktól ered, s 
azt tudvalevőleg I. István nyerte a pápától. 
Végre a lengyel király is «rex orthodoxuB* 
(«igazhivő király") czimet viselt, s e czimet 
ujabban az orosz czár is fölvette. 

A spanyol etikett üres formasága terem
tette meg az udvari méltóságok ma divatozó 
hangzatos, de jelentőség nélküli czűnezéseit a 
fejedelmek udvartartásában, a főajtónállókat, 
főudvurmestereket, fővadász-, főkonyha- és fő-
istállómestereket. Az uralkodók sohasem adják 
föl egészen elvesztett vagy elévült jogaikat, s a 
mint a genuai és velenczei dogék még mindig 
Korzika, Cyprus és Dalmáczia királyainak czi-
meztették magokat e tartományaik elvesztése 
után is, ugy ragaszkodnak az osztrák, német, 
spanyol és olasz uralkodók is a ((jeruzsálemi 
király» czimhez, s az angol királyok a «franczia 
király» czimhez, a mely formaságban nem rejlik 
egyéb, mint egy hallgatólagos igény fentertása 
bizonyos lényeghez, a pápák példájára, kik szin
tén minden elveszített püspökséget egy kine
vezés által in partibus (infidelium) tartottak 
függőben. 

Nincs példa nélkül az sem, hogy magát 
az isteni hatalmat földi ranggal és czimmel 
ruházták iöl, például az Üdvözítőnél és Máriá
nál, csak ugy, mintha az isteni tekintélynek is 
világi fény ós csillogás lett volna forrása. Igy 
beszél Gross-Hoffinger II. József történetében 
egy 1785-ben a cilli-i kerületben talált ozimer-
tábláról, melyen Krisztus szenvedései a követ
kező ajánlat kíséretében voltak feltüntetve. 

«A leghatalmasabb, legszentebb és leggyőz-
hetlenebb urnák, urunk Jézus Krisztusnak, az 
égi seregek öröktől fogva megkoronázott császá
rának, a föld választott halhatatlan királyának, 
a szent római birodalom egyetlen főpapjának, a 
lelkek püspökének, az igazság fejedelmének, az 
erény főherczegének, betlehemi berezegnek és 
Galilea urának, jeruzsálemi grófnak és naza-
rethi bárónak, a pokol kapuja lovagjának, a 
szentség, üdvösség és igazságosság urának, az 
árvák és özvegyek ápolójának, élők és halottak 
birájának, legszentebb urunknak és legkegyel
mesebben leereszkedő Megváltónknak.* 

Máriának következő dedikáczióját nem is 
oly rég, csak 1810-ből veszszük egy orvos köny
vének előlapjáról: 

«A legszentebb, leghatalmasabb és leggyőz-
hetlenebb fejedelemnőnek és asszonynak, szűz 
Mária asszonynak, koronás császárnőnek, a szent 
birodalom nagy uralkodónőjének, Izrael szüle
tett királynőjének, Juda herczeg- asszonyának, 
atb.» És aláírva: « Szűzi császári királyi felsé-
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gednek leghódolóbb, legalázatosabb, és legmél-
tatlanabb szolgácskája.» 

Legkevesebb fontossággal bir a czimek 
hangzatossága mellett az, hogy van-e mögöttük 
megfelelő lényeg is. Napóleon két kézzel oszto
gatta tábornokainak a herczegi és fejedelmi 
czimeket oly helységekről és tartományokról, 
melyekkel azok nem is birtak. Ugyanezt az 
eljárást követték a pápák is. Egy lengyel 
király száműzte egyszer valamelyik titkárát, a 
miért időnyerés végett a király teljes cziméből 
egy-két tartományt elhagyott. A Svéd- és Len
gyelország közötti békeszerződésekben határo
zottan meg lön állapítva, hogy a királyok plenus 
titulusa után három «et caetera» teendő, s egy 
német város folyamodványát csak azért utasí
tották el, mert három helyett csak két «et cae-
terá»-t használt. 

Legközelebb állottak a földi istenekhez 
minden időben czim dolgában a papok, de a 
kiknek a ((tisztelendő, fő- és nagyon tiszte
lendő*, továbbá a latin költők Jupitert illető 
megszólításából eredő ((serenissimusi) czimeken 
kívül, egyéb czimeik nagyobb része csak a vi-

czim minden igényt kielégít. Ámde nem épen 
ugy van. A német mintára meghonosított egye
temek ezen kívül még a czimek egész sorát lép
tették életbe, minők a «nobilis», «]iraenobilis» 
«illustris», «perillustris», vagy legalább «cele-
berrimus doctissimusque.» Mi több, a doctor 
czimhez is adott a renaissance kora bizonyos 
epitheton ornans-okat. így neveztetett Aquinoi 
Tamás szemlélődő bölcs szellemeért: «doctor 
angelicus»-nak, ellenfele, az angol Duns Scotus 
ellenben éles eszéért •doctor subtilis»-nak. Ger-
son, a «KempÍ8 Tamás* állítólagos szerzője, 
«doctor christianissimusi) czimet viselt, clair-
veauxi Bernát pedig ékes irályaért (imellinuus» 
(«méztől csepegő») melléknevet. Verulami Bacot 
roppant tudományáért «doctor mirabilis» névvel 
tisztelték meg, szent Bonaventurát pedig a ((doc
tor seraphicus»-8al, mig tanára, Halesi Sándor el
lenállhatván logikájával a "doctor irrefragabiliso 
czimet vivta ki. Az «extaticus» előnévre két 
vita-theologus, Lewis Dénes és Kussbroch János 
tartott igényt, mindkettő iratainak misztikus 
tartalmáért s rajongó kedélyükért, ellenben 
egyedül viselte a kölni Tauler János a leg-

herczeg patkányfogójának nemcsak a fővadász-
mesteri rangot adományozta, de nemességgel is 
fölruházta, czimeréül fehér mezőben fekete pat
kányt s a sisak fölött két patkányfarkot adva. 

Volt egy idő, midőn Németországon, a 
XVIII-dik század elején, a czimkórság a leg-
merevebb bürokratizmussal karöltve terjesztette 
mételyeit, s a legkisebb hivatalnok pedáns 
pöffeszkedéssel takarózott csodálatos hangzású 
rőfös titulusaiba. Procuratorok, assessorok, 
assistensek, accessisták, solli istánsok, a hiva
tali rangfokozat létráján czilrábbnál czifrább 
czimekben vetélkedtek egymással, s épen nem 
tréfa a következő rőfös czimzés sem: Rcichs-
kammergerichtsiisitationsupernumeraraccessista. 
Csoda-e aztán, ha ma a házmester házfelügyelői, 
a hordár bérszolgai czimre aspirál s az orgona
taposó is határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy 
legalább is calcansnak vagy cooperatornak ne
veztessék ? 

Nemcsak szellemében, de nyelvében is leg-
demokratább e tekintetben a franczia, s mondat
szerkezetében találóan fedi föl az oly bürokra
tikus kitételek nevetséges oldalait, a milyenek 
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lági rangkülönbségek terminológiájából van 
kölcsönözve. Kivétel az «eminencziája» czim, 
mely azonban kizárólag csak a bibornokot illeti 
meg. Régibb czimzéseinket, a tekintetes, vitézlő, 
nemes, nemzetes, nagyságos, méltóságos, nagy-
méltóságos és kegyelmes bő változatát, melyek
hez majd még a semmit mondó t. ez., s a régibb 
tudós-világból a «spectabilis», «magister», «mag-
nificentiusí, «celebritas» is járul, igaz, hogy ma 
egyöntetűbbre nivellálta a demokráczia, de 
fölfelé. Az «excellencziád» eredetileg csupán 
az uralkodóház tagjait illette, de később átment 
a herczegekre és grófokra s majd a miniszte
rekre, belső titkos tanácsosokra is. 

Csak az uralkodó herczegeket illette és il
leti ma is a «fenség» czim, s ehhez járul még a 
•kegyelmes* és «magasságod» is (celsiesimus 
és clementissimus).Legtulzóbb hyperbola e te
kintetben ez a paduai sirirat 1708-ból: 

• Sereniss. Ferdinandi Caroli Gonzaga 
Ducis Mantuae 

Clementissima Viscera!» 
(Gonzaga Károly Ferdinánd, Mantua her-

czege legkegyelmesebb tetemei.) 
A tudós-világban látszólag a szerény doctor 

büszkébb czimet: idoctor sublimis et illumi-
natus.» 

Mindenütt azonban főként az udvari élet az, 
a mely a czimhajhászásnak kedvez, s eladósodott 
souverainek nem egyszer használták fel a czi
mek adományozását saját megürült pénztáruk 
megtöltésére. Ekkép üzérkedtek a duodecz né
met fejedelemségek az azóta Németországon oly 
lábra kapott udvari és titkos tanácsosi méltósá
gok osztogatásával. De rálunk is elkelne ma 
már az, a mit Nagy Frigyes válaszolt annak 
idején egy titkos tanácsosságért folyamodónak : 
<(Hát nem bánom, legyen tanácsos, de maradjon 
is aztán ez titok közöttünk.» Különbség valóban 
alig is van a között, ha valaki kamarás kulcsára 
büszke, meg a római között, ki magát önérzet
tel nevezi «pápai szobaseprőnek»(«scopatore»), 
vagy a hindu között, ki valamely nábob «pipa-
hordozójánaki) czimet viseli. 

A czimvadászat kinövései sorában a komi
kum hatásos elemével tűnnek ki az udvari szál
lítók. Ilyen praedikatumok: ő nagybritanniai 
felsége poloska-irtója, ő királyi felsége udvari 
kártyagyárosa, udvari fónymázkészitője épen 
nem tartoznak a regék körébe. Egy Leiningen 

Németországon és Angliában a szokásos császári 
vagy királyi jelzőnél még ma is divatosak. így 
tette nevetségessé a cs. büntetőbirót a «con-
seiller des erimes deson Altesse imperiale»-lal,a 
legfőbb itélőszéki birót a «conseiller du dernier 
jugement»-nal, a «leibarzt» kifejezést a «méde-
cin du ventre»-ral s a «kir. fegyenezfelügyélőt» 
((directeur des filous de sa Majesté»-val. Hasonló 
ezekhez az a levél, melyet Bruce tábornok, kit 
II. Katalin a dögvész terjedése elleni intézke
dések foganatosítására Moszkvába küldött, ily 
fölirattal kapott: «á son Excellence, général 
Bruce, directeur de la pesté imperiale.o (Értsd: 
Bruce tábornok, császári dögvészigazgató urnák.) 

EGYVELEG. 
* A legegyszerűbb villamgép egy negyedrét 

alakú papírlap. Kályhán vagy lámpánál megmele
gítve fénymázas asztalra teszszükezt, s száraz kézzel 
néhányszor megsimítjuk. Ha most a lapot egyik szög
leténél fogva felemeljük, az ellenállásról megérezzük 
a villamos vonzást az asztal és papir között. Ha a 
kéz szárazsága elegendő s a papir jól megmelegedett, 
a papir teljes elvonásakor fénytüneményt is lát
hatunk. 
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AZ ABU-HALFAI ÉS GAKDULI FORRÁSOKNÁL. 
Ismét Szudán sivatagjaira vezetjük olva

sóinkat, arra a harezmezőre, mely Gordon pasa 
szerencsétlen halála által oly nevezetessé vált. 
A most legelőbbre nyomult tábort mutatjuk be 
Abu-Halfánál, nem messze attól a helytől, hol a 
januári csaták alatt oly sok angol lelte halálát. 
Ma is fegyverben kell állaniok csaknem folyto
nosan, a szomszéd Metammeh mellett ott van
nak a máhdi fanatikus seregei s azok száma je
lentékeny. Wolseley tábornok ugyan ujabban 
ismét megerősítette a Gubát és Abu-Halfa körül 
táborozó angol csapatot, de még most is csak 
97 tiszt és alig 2300 katona van itt, mely szám 
alig elég a folyvást kalandozó arabok rendben 
tartására. S maga a csapat vezére, sir Herbert 
Stewart tábornok súlyos sebeiben meghalt s kí
vüle 75 sebesült vagy beteg katona van még. 
Midőn február 13-án Gubatból ide Abu-Halfa 
forrásaihoz jöttek, a sebesülteket szállító csapa
tokat egy ellenséges tömeg támadta meg, mely 

forróság, melynek e vidéken többé már nem 
bágyasztó, hanem embergyilkoló hatását magok 
a benszülöttek is oly nagyon erezik. 

Valóban az éghajlati bajok miatt nagy 
dolgok az ősz kezdetéig alig történhetnek Szu
dánban. Addig az erődítési munkálatok folynak. 
Angliából ujabban 11,126 főre menő csapatokat 
mozgósítottak, melyhez még egy pár ezer indiai 
benszülött s az olasz segédcsapatok jönnek. 
Ezek főhadiszállása Szuakin, honnan rögtön-
zendö vasút segítségével akarják őket Berberbe 
szállítani. Jelenleg azonban Szuakin környékét 
még ellenség lepi el s habár az angolok az 
utóbbi napokban is fényes diadalt vivtak ki itt, 
sok viz le fog folyni a Níluson, mig a tervezett 
nagy hadmüvelet megkezdődik. Jelenleg még 
csak a készülődéseknél vannak. London egyik 
külvárosában, Pimlicoban az állami katonai 
ruhagyárban ezerötszáz pár kéz dolgozik a szu
dáni uj katonai ruhák elkészítésén. 

Abu-Halfánál addig ott marad a kis számú 
angol előőrs-csapat, küzdve az éghajlat s talán 

hatolni a felső forrásokhoz, hol jobb vizet talál
tak volna. Ez egyszerű kép a maga természetes
ségében elég világos magyarázata annak, mily 
nagy küzdelmek s nehézségek közt megy végbe 
az európai hadsereg keresztülvonulása a si
vatagon. 

EGY EST AZ ORSZÁGOS TANÍTÓNŐKÉPZŐ 
INTÉZETBEN. 

Lehulltak már az utolsó ácsolt burkolatok, 
melyek alatt a sugárút kiépítési munkája folyt, 
s impozáns pompája egész díszében emelkedik 
ki a főváros legújabb, legnagyobbszerü alkotása. 
Ott terül el a hatalmas ut, mint egy igéző kilö
vellő sugár a magyar főváros tündöklő koroná
jából; hosszú lámpasora belehasit fényével a 
városliget elhagyatott fáinak homályába s tarka 
képek változata izgatja és köti le szünetlenül a 
figyelmet. Merész ellentétek, a minőket csak az 
élet bir kigondolni, árny és fény, nyomor és 
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ágyukat, más hadiszereket szállított Khartumból 
Metammeh felé. Másfél óráig tartott a csatáro
zás, mig végre az ellenség egy ujabb «tevés hu
szára csapat megérkezésekor visszavonult. Ily 
csatározások gyakran történnek még s mind
amellett a kis seregnek itt, Abu-Halfa forrásai
nál kell maradnia, talán egész őszig, mig az an
gol hadsereg jelenleg szétszakadva levő erői 
egyesülve s uj erőkkel gyarapítva, a döntő had
járatot megkezdhetik. 

Jelenleg Wolseley hadseregéből, mely ma 
az angolok számítása szerint még 450 tisztet ós 
9600 katonát tesz, az Abu-Halfa mellett levő 
részen kivül a legtöbb azon csapatnál van, mely 
Kortiból a Nílus mentén indult el Berber felé 
Earle tábornok vezetése alatt, ki azonban azóta 
egy csatában elesett. E csapatban van 115 tiszt 
s közel 3000 ember. Kortiban, a főhadiszálláson, 
hol maga a főhadvezér is tartózkodik, van 82 tiszt 
és 1500 katona, s 40 tiszt és 2< )0O|ember egyes fon
tos pontokon maradt a Nilus mellett, hogy az 
összeköttetést Egyiptommal biztosítsa. így meg
oszolva valóban képtelen az angol hadsereg 
nagyobb tevékenységet kifejteni s még kép
telenebbé teszi a már napról-napra növekvő 

az élelmezés nehézségeivel s körülvéve ellen
séges indulatú benszülöttekkel. Bizony nem 
irigylésre méltó állapot! 

Ugyancsak eredeti angol rajz után még azt 
a jelenetet mutatjuk i e olvasóinknak, midőn a 
Kortiból a szorongatott Gordon pasa segítsé
gére Khartum felé indult angol csapatok a nagy 
Bahuda-sivatagon Gakdul forrásaihoz megér
keztek. B? hely csaknem fele utján fekszik a 
Korti és Shendy közötti távolságnak; egészen 
kopár sziklás talaj, hol a fáknak nyomait is alig 
lehet látni, azonban a sivatagban megbecsül-
hetlen nagy előnye van: két forrása. Az egyik 
a hegy alján fekszik, nagy terjedelmű, de inkább 
mocsáros jellegű, mig a másik, melyhez a szik
lák közötti kanyargós utakon lehet eljutni, sok
kal kisebb, de tisztább vizű. Január 2-án érkez
tek ide az angol csapatok, kétszáz angol 
mérföldnyi s öt napig tartó gyaloglás után, mely 
idő alatt naponként alig kaptak két pint vizet s 
a kétezer teve, mely őket elkísérte, épen sem
mivel sem volt képes szomját oltani. Nemcsoda, 
ha az eltikkadt és kifáradt harezosok még a 
képünkön ábrázolt mocsáros alsó forrásokat 
is nagy örömmel üdvözölték s nem siettek fel

dúsgazdagság, nélkülözés és csillogás, erény és 
bün, egy ecsettel odavetve, egy rámába kerítve. 

Fényes virágkereskedések kirakataiban sö
tét ibolyapárnákon meg-meg villannak a szétszórt 
fehér kameliák, halvány hideg arczukkal mint
egy odahavazva. Itt-ott rezeg még rajtuk a har
matgyöngy, melyet a kész csokorra lágyan hin 
tett rá a kötöző kezek gyöngéd gondja. Szin 
színhez simul, pirulva pompáz a díszes rózsa, 
nefelejcsek, szegfűk mosolyogva kandikálnak 
elő a hanyagul heverő manchetták kaczér fehér 
csipkéje alól, s a természet egyszerű báját a mű
vészet finom fogásai emelik és fokozzák bennök 
csodálatot keltő tökélyre. 

Az élettelen virágok látványát azonban élő 
és mozgó virágok váltják fel a széles aszfalt-ut 
mentében. Virágok, mint amazok, üdék,ártatla
nok és illatozók, bimbó-arezuknak gyermekiesen 
pajkos mosolyával, de élőbbek, érzőbbek azok
nál s kevésbbé mulandók a hideg ősz metsző 
fuvallatára, vagy a táneztermek hevének her
vasztó, fojtó perzselésére. Kettesével mennek 
jól zárt, fegyelmezett sorokban, mint a nyírott 
rózsabokor ágai, fok ónként magasodó arányban; 
elől a piczinyek, a tudomány legalapvetőbb 
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ágainak képviselői, majd a nagyobbak s még 
nagyobbak, fokonkint komolyodó arczczal, a a 
női méltóság büszkébb rátartásával. De minde
niken ugyanaz az egyenruha, némileg megza
varva sötét színezetével s rideg szabásával az 
ifjonti báj amaz összhangját, mely a kedves 
vonásokról sugárzik elő. Kis, fekete capuchon, 
kapuczinusi módra vetve a fej fölé, fekete, csu-
haszerü, egyszerű szörruba — az ember azt 
hinné, hogy Taunhauser lovagjainak Kómába 
zarándokló sergét látja maga előtt, holott mi 
vezekelni való volna e gonddal ápolt gyermek
szivekben, melyeknek melegházába alig hatol
hatott még be a tapasztalat gyilkos levegője! 

A magyarázat nem soká kenik: hiszen a 
sugárúton vagyunk s a büszkén elvonuló palo
ták arisztokratikus homlokzatai eszünkbejuttat
ják az ország egyik nevezetességét, a sugárúti 
tanítónőképző intézetet. Nem is szükség soká 
haboznunk azon, hogy belépjunk-e a tárva-
nyitva álló kapun, hiszen az intézet igazgató
nője, Zirzen Janka, kinek hagyományos előzé
kenysége s lekötelező modora végtehn sokat 
tett arra, hogy e Trefort miniszter által is oly 
szeretve kényeztetett intézménye hazai tan
ügyünknek, méltó népszerűséginek hírébe jus
son. Minő rend,tisztaság mindenütt! Azé a vég
telen finom és gyöngéd gondozásé, mely első 
pillanatra csaknem fényűzést sejtet ott, a hol 
csak az egyszerű házias csin bája van érvényre 
emelve, a mely szinte-szinte elhiteti, hogy a 
rendező, a tisztító, a rakosgató nőnek még ujja 
hegyeben is kell, hogy egy darabka szive le
gyen. Mert a nőre vall itt minden : az ablakok
nak homálytalan átlátszósága, melyhez nem 
tapad egy foltnyi lehellet, a lépcsők tükörtiszta-
sága, melyekről alig tennők fel, hogy angyal lá
baknál egyéb is érintheti; a ragyogó bútorok, 
szőnyegek, edények es minden háztartási tárgy. 
Ks e mellett ki nem tudná, hogy ez intézet oly 
gócz, honnan a honleányi szellem sugarai a 
haza minden nőpolgárára kihatnak'.' 

Mindamellett ezúttal nem a komoly tanul
mányok csarnoka tárul fel n kivám-siau itt 
lödö előtt; a ki ily szempontból akarja figyelme 
tárgyává tenni az intézetet, az jol sMzá, lm más
kor kopogtat be. Ma a búcsúzó Karnevál berezeg 
jelentette be látogatását, az ő fogadásával van
nak elfoglalva az intéző körök. A komoly, hideg 
tanteremből zene hangjai csalják be az ácsorgó 
látogatót, s a máskor oly szorgos dologtól pezsgő 
munkaterem asztalai ezúttal lakomára teritvék, 
tele alegcsiklandóztatóbbczuMirsüteményekkel, 
melyekre a kémlelődő gyermekszemek lopva es 
sóváran tekintene... 

A gyakorló-is óla benlaköi számára rende
zett gyermek-bálok, illetőleg tánczvizígák ren
des alkotó részét teszik a főváros farsangi 
programmjának, de természetesen épen non 
zárják ki a nagyobbaknak sem közreműkö
dését, a kik a kicsinyek hozzátartozóiból, a 
tanítónőkből és vendegekből telnek ki. A 

• hosszú, keskeny teremben, mely láthatólag 
pillanat alatt lett a táucz czéljaira átalakítva, 
csak egy selyem-kordon vonja ki a határt köz
tük es a tánezoló gyermeksereg közt, a mely 
demarcationális vonal azonban a mulatság I 
heveben nagyon is gyöngének bizonyul s alig- ! 
hanem határkiigazitasi kezdemények fölveté
sére ad alkalmat a felnőttek, részéről is. Cam* 
pilli mester egy hadvezér büszke méltóságá
val foglal állást fekete ruhában, fekete Henri 
quatxe jában az ugrándozó s fehérbe öltözött 
gyermeksereg közepette, melynél egy a kar 
korul kötött szalag jelzi «more patrio* a 
hiányzó erősebl« nemet. A keringő utolsó üte
mei alig hangzanak el, már a fáradhatatlan 
koreográf azzal lepi meg közönséget, hogy a 
• Batanella* hallétjének egy részletét adatja 
elő csupa 10—14 éves diletánsok által, s a 
kicsinyek oly «chic»-kel, oly természetes grácziá-
val felelnek meg föladatuknak, hogy operánk 
legszigorúbb iteletü látogatóit lefegyverezhet
nék produkeziéikkal. Körbe állva, meg újra 
szétválva forognak, akkora csokrokat forgatva 
kezeikben, mint egész fejecskójök. Egy pillanat, 
A a kézben tartott csokrok koszorút képeznek, 
melyből a lánykák mosolygó tündérek gyanánt 
kandikálnak elő. Majd rhythniikus mozgással 
bomlik fel az élő koszom, de csak azért, hogy 
ujabb koszorúnak adjon helyet. A nézők élénk 
tetszés-zajban törnek ki s ime egyszerre a csok
rok betűkké válnak, a betűk szavakká, a szavak 
mondattá tömörülnek egy vezényszóra, a legjob
ban átérzett s legszívélyesebb szavakkal kísért 
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ovácziót tolmácsolva a ház úrnőjének, a tanin
tézet igazi anyai gondosságu vezetőjének, Zir
zen Jankának. 

Most pillanat alatt kiürül a tánezterem s 
mindenki siet a munkaterembe, hol a teritett 
asztalok már rég óta ingerlik a kicsinyek nyug
hatatlan étvágyát Pusztító ostrom alá fognak 
mindent, s a tortákat, süteményeket, ezuk-
rokat pár pillanat alatt fogyasztják el. A 
nagyok e közben a zeneteremben foglalnak he
lyet, hol az orgona és zongora melodikus hang
jait ez alkalommal tányérok és villák prózaibb, 
de nem kevésbbé viditó csörgése váltja fel. Az 
áldás ezúttal nem a magasból, de a mélyből 
jön, már tudniillik a földszinti konyha-helyisé
gekből, honnan elevátor emeli föl a legizesebb 
falatokat, valódi deus ex machina módjára. 

De hát mi a menü legművészibb összeállí
tása is ahhoz a kiszolgáláshoz képest, a mely a 
konyha eme remekeit közvetíti ? Királyok, feje
delmek dicsekedhetnek czifra ruhákba bujt, ki
borotvált lakájaikkal, hanem olyan felszolgálás
ban azért távolról sincs részök, mint a milyen 
itt rajongja körül a letelepült vendégsereget. 
Hiszen könnyű volt a görög isteneknek ráfogni, 
hogy nektárt isznak és ambróziát esznek, mikor 
olyan gömbölyű karú Hebe szolgált nekik, a ki
nek már tekintete is mámorossá tette pajkos kép-

i /eletektől pezsgő halhatatlan fejőket. De nekik 
csak egy Hebéjük volt, holott itt nem egy, ha-

| nem tizenkét tuczat is igyekszik egymást felül-
\ múlni előzékenységben. Serdülő papnői a tudo

mányoknak, komoly tartású paedagogák, a kik 
I a leendő házinö legfontasabb kötelmében gya

korolják magokat. Igaza volt egyik jelen volt 
költőnknek, ki e meghálálhatatlan szolgálato
kat akarván szóval meghálálni, beismerte, hogy 
ez lehetetlen, s hogy ezt legfölebb csak másik 
minőségében, mint pap tehetné. 

A gyermekkedély az öröm e légkörében meg
nyílik önkénytelen is a hála, a szeretet sugarai
nak. Milyen kifogy hatlati ragaszkodással zajong
ják körül szép uénikéiket, a Jolán és Piroska, az 
írén es Bella, u Elma és Mari nénit, kiknek még 
magoknak is vezetőkre szorult kezecskéik oly 
biztosan vezetik őket a tudományok ama laby-
rintlijabau, melyből a modern magyar házinő 
és honleány fog egykor kikerülni. Mert mig az 
igazi lady-es tartású miss James nemcsak for
mailag tanítja elismerésremeltó buzgalommal 
hazája nyelvét, de azzal együtt az angol nő 
erkölcsi és modorbeli fölényét is igyekszik 
átplántálni tanítványai szivébe B ugyanily elvek 
ve/, tik a fraiuzia nyelv szeretetreméltó oktató-
nőjét madame itetiaud-ot is, addig nem hiányzik 
más felöl a nöképzés gyakorlatibb eszközei kö
zül a háztartástan s a szabászat sem, melynek 
elsajátítására egy külön varróteremben tanulják 
a tanítványok mindennemű ruhaszükségleteik
nek szabását és megvnrrását 

Ma még örömtől, szórakozó mulatságtól 
zajongnak az orsz. tanítónőképző intézet ter
mei s a szigorú kinézésű muzsa-csarnokok mint
egy varázs ütésre látszanak a tréfa és kedélyes
ség színhelyeivé átalakítva; holnap azonban 
újra megkezdődik a komoly munka, a vizsgákra 
való előkészület, s bizony ekkor már a ma 
tapasztalható elnézés és engedékenység is 
keményebb szigornak ád helyet. Fátyolt vetnek 
az élet könnyebb, gondtalanabb oldalaira, 
s átveszi uralmát a kötelesség, szigor, a rendít
het len törvény szelleme. 

Hja, a ki azt a szép és nehéz hivatást 
választotta magának, hogy nőnek,, és épen 
magyar uönek szülessék ! . . . . • 

EGY FENYEGETŐ ÜSTÖKÖS. 
Nemrég olvastuk a távirati tudósítások 

között, hogy egy amerikai csillagász fölfedezte 
a visszatérőben levő Encke üstököst. Laikus 
előtt e hü* valószínűleg azt jelentette, hogy az 
égboltozaton nemsokára fogunk látni egy üstö
köst óriási farkkal. Azonban előre is mondhat
juk, hogy a várakozás nem fog teljesedni, szabad 
szemmel az üstököst egyátalán lehetetlen lesz 
észrevenni s még távcsőn át is csak gyönge 
gömbalaku ködös tömegnek tonik föl fark nélkül. 
Mindamellett ez üstökös a legnevezetesebbek 
közé tartozik, a melyekkel csillagászok valaha 
foglalkoztak s jelentősége a csillagászat iránt 
különben közönyös egyéneket is érdekelheti. 
Encke üstököse ugyanis az első csillag, melynél 
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észlelet és számítások alapján bebizonyult, hogy 
minden körforgása alkalmával közelebb-köze
lebb jő a naphoz, s egykor valamikor, ha a 
viszonyok nem változnak meg, e nagy égi testbe 
hull. Homlokegyenest ellenkezik ez eredmény a 
régi tudósok nézetével, kik a bolygók s más égi 
testek állapotát változhatlannak tartották. Vál
tozás alá esnek azok is. Eljő az az idő, midőn 
nemcsak ez az üstökös, de a többi égi testek s a 
mi földűnk is megsemmisül; a minek kezdete 
volt, annak véginek is kell lennie. 

Uj látogatása alkalmából tehát méltó, hogy 
e nevezetes üstökössel foglalkozzunk. 

Epén mivel oly csekély fénye van, csak 
1786-ban látták először, akkor is csak két 
napig s azután eltűnt 8 irányát sem lehetett 
megtalálni. 1795-ben ismét visszatért a nap 
köré s akkor a hires Herschel nővére fedezte 
föl. Látták továbbá 1805-ben és 1818-ban, de 
nem tudták, hogy mindezek az üstökösök egy s 
ugyanaz az égi test. 1818-ban azonban Encke, 
ki akkor a gothai csillagvizsgáló intézetben mű
ködött, kiszámította, hogy ez üstökös 1208 nap 
alatt kerüli meg a napot. Ily rövid időszak üstö
kös körforgására nézve igen nevezetes volt s En
cke részletes ós pontos számítás által még azt is 
kimutatta, hogy az előbb emiitett időkben észlelt 
üstökösök ezzel ugyanazok voltak s így a számí
tás hitelességében nem lehetett kételkedni. Az 
üstökös valóban 1822-ben is visszatért, de ez 
alkalommal Encke már azt a váratlan s rend
kívül fontos felfedezést tette, hogy az üstökös 
minden ujabb körfogása körülbelől három órá
val rövidebb, mint az előbbi. Világos volt, hogy 
itt a mozgás valamely akadályáról lehet szó. 
Encke szerint ez csak a világűrben levő aether 
lehet. Encke halála után A.sten, majd Bakiund 
folytatták az üstökösre vonatkozó tanulmányo
kat s ezek mind megerősítették az elhunyt csil
lagász állításait, de a mellett kitűnt, hogy a 
körforgási idő rövidülése az utóbbi húsz év 
alatt kisebbedett. Ez utóbbi körülmény okát 
ma som tudják. Az ŰBtökös ma is olyan, mint 
ötven évvel ezelőtt volt; észrevehető változás 
nem történt rajta. De az aetheren kívül más 
gátló körülményt mind eddig nem voltak képe
sek találni. 

Méltán kérdezhetné valaki, miért nem ész
lelték az aether e hatását más üstökösökön is ? 
A felelet egyszerű. A körforgási idő rövidülésé
nek pontos kiszámítása végett az üstököst leg
alább három alakban kell megvizsgálni. Az 
Eni ke-féle üstökösön kívül az eset még eddig 
csak két üstökösnél állott be s egyiknél, a 
\\ innecke-féle üstökösnél, valóban találtak 
nemi nyomokat, melyek körforgásának rövidü
lésére mutatnak. Bizonyos okokból feltehető, 
bőgj- az aether a nap közelében legsűrűbb s 
igy a naphoz közeledő üstökös különben 
egyenlő körülmények között mozgásában job
ban gátoltatik, mint az, mely a naptól távol fut. 
Mindazon üstökösök között pedig, melynek kör
forgása rövid ideig tart, az Encke-félejő legkö
zelebb a naphoz s ez távozik legkevésbbe a 
naptól. Midőn legközelebb van, 7, midőn legtá
volabb sy millió mértföldnyire fekszik bolvgó 

| rendszerünk középpontjától,"miga\Vinnecke-féle 
üstökös már 17, s ha legtávolabb van 113 mil-

, lió mérföldnyire van a naptól. Világos tehát, 
hogy az Encke-fele üstökösnél az aether hatása 
jobban észlelhető. 

Kétségtelen, hogy- a parányi aether, mely 
; még itt a nap közelében is csak arra képes, 

hogy a nap meleg sugarait földünkig hozza, 
gátló akadálynak nem jelentékeny s myriard 
évek folynak le, mielőtt a gátló akadály hatása 
folytán a bolygók és üstökösök lezuhanása a 
napba, tehát megsemmisülésük bekövetkeznek. 
De az eredmény azért bizonyos, sőt nagyon való-
szinü, hogy már mi is észleltünk analóg esete-
ket. Ha ugyanis — a mi logikailag teljesen iga-

i zolt következtetés — a tömérdek álló csillag 
i körül egész sereg sötét bolygó kereng, nagyon 

valószínű, hogy az azelőtt halvány fényű csilla-
; gok hirtelen fellobbanása, a mit gyakran észlel-

tek, miként már Newton is gondolta, csak az 
: üstökösöknek a csillagokra hullásából magva 

rázható meg. Az ily égi tünemények mindenkor 
: rendkívüli katasztrófák tanúi, melyek bekövet

kezését hatalmas fényfejlődések sok ezer mii 
j liárd mérföld távolságba hirdetik. 

Az Encke üstökös tehát, inkább mint bár
mily más égi test, tanúságot nyújt nekünk az 

; égi testek fejlődési törvényeüől s kimutatja a 
| jövőt, mely egykor bolygó-rendszerünket s ma
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Bel l in i kötelékeit föloldva Az összekötözött kezek. Bellini a székhez kötözve. 

gát az anyaföldet érheti. Elpusztulunk, mert ez 
végzetünk. A vigasz csak abban áll, hogy e vég
zi t nem egyhamar következik be. 

A SPIRITISMUS TITKA. 
A «Vasárnapi Újság • közelebbi számai né

hány ismeretes bűvész-mutatványról derítették 
fel a titok fátyolát Érintve volt ez alkalommal 
a Davenport-testverek mutatványa is, melyben 
as összekötözött bűvészek külön kabinokba 
zárva, hangszereket szólaltattak meg, s midőn 
ajtóikat kinyitva, kötelékeiket érintetlenül talál
ták, szent volt a meggyőződés, hogy a hangsze
reken csak a szellemek játszhattak. A Daven
port-testverek óta a spiritista médiumok egész 
tábora használta fel szédelgéseire a kezek össze-
kötöztetését s ennek látszata alatt a leghihetet
lenebb dolgokkal kápráztatták a közönség köny-
nyenhivőségét. 

Néhány év óta azonban a felvilágosultabb 
körök közreműködése mellett, egymást érték a 
spir'tii-ta szédelgők leleplezései, s ezekkel kap
csolatban sok oly dolog jött napfényre, a mi 

••zen más világításban tünteti fo) eljárásaik 
vélt caodaazeruségét 

Mr*. ('..mert, ki egy • XVII. században élt 
angol miszszionárius leányát, «Kat. Kingo-et 
szokta volt idézm. Sitwell Györgynek sikerült le-
álezázni, a midőn egy estélyen rábukkant levetett 
rábaira s azonnal felgyújtatva a lángokat,nyilvá
nossá tette a csalást Hasonló sorsban részesül-
tek ujabba n Slade, Home, Holmes, Monk ésatrón-
örökösunk segélyével Bécsben Ieálczázott Bas-
tian. Cumberland gondolatkitalálásai, melyeket 
antispiritista alakban mutatott be a közönség
nek, még ma is élénk emlékezetünkben vannak, 
n tudjuk, hogy az egész az idegek bizonyos finom 
izgalmának észlelésén alapszik, mely a gondolt 
tárgy közelében elárulja magát s melyet a 
kisérlettevő médiumának megfogott kezein 
észlel. 

Semmivel sem csodálatosabb az összekö
tözött kezeknek kiszabadítása sem, a mint azt 
ujabban egy Bellini Károly álnév alatt utazó 
hamburgi kereskedő magyarázó mutatványaiból 
láthatjuk. 

Kepéink különböző mozzanatokban tűnte
tik föl a spiritisták megkötoztetésének és kiol-
dozkodásának proezessnsát. Az egész dolog le
hetősége attól függ. hogy a kisérlettevő megkö-
tőztetése alatt kidagaszsza és túlfeszítse izmait 
hogy később megeresztve azokat a hurkok is 
lazábbakká váljanak s egy hurok legalább, a kéz 
fölszabadítására, könnyen kioldható legyen. 
E mellett jártassá.gal kell bírnia a spiritistának 
arra is, hogy kezét a kis és huvelyk-ujj össze
tételével minél keskenyebbé ezoritea össze. Ha 
egy kez kiszabadult kötelékéből, a többinek fel
oldása már gyerekjáték. Ép ez az eljárás a szo
kásos zsákba kötéseknél is, a mikor a bűvész a 
zsák nyílásának egyes hurkait oldozza fel gya
korlott ügyességgel. Hogy az elvégzett mutat

ványok után a hurkok mégis lepecsétel \ i • 
érintetleneknek látszanak, azt újra ama rendkí
vüli ügyesseggel lehet csak elérni, melylyel a 
spiritista bűvész hurkaiba visazshuvik, s a köte
lékeket újra összebogozza maga után. 

Bellini az egész mutatványt ugy viszi ke
resztül a mint az kepéinken látható. Az első 
képen látjuk a kísérletezőnek hátára kötött ke
zeit, a hurkok csomóira alkalmazott pecséttel, 
mely valamely jelenlévő pecsétnyomójával van 
ellátva, kiről föltehető, hogy ai előadóval nem 
ért egyet. Ez megtörténvén, Bellini a székre ül 
I lábait is a székhez kötözteti, majd igy beállít
ják egy függönynyel ellátott nagy szekrénybe. 
Nemsokára a szekrényből hangszerek. harmo
nika, trombita, fuvola hangja hallatszik ki, 
melyeken különféle módon játszana' 
tárgyakata felső szekrény-nyilán.n at ki I 
nek a közönség közé. Mindé mutatványokat az 
eddigi spiritisták természetesen félhomályban 
végesték. 

A harmadik kép Belliiül kötelekeit fol-
oldozva mutatja, kezében a kezeire alkalmazott 
kettős hurokkal. n>< 1\ alól kisiklani a kéznek 
első dolga, hogy a többi kötelékek aztán sorjá
ban föloldhatok legyenek. Ha a kötelék 
erős, akkor a bűvész késével is segit magán, de 
as elvágott részeket ugy kötözi újra össze, hogy 
átok a csomóban eltakarva maradnak. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
• világirodalom története, dr. Scberr Janón 

nemilet? átdolgozott munkájának kiadását indí
totta meg a Tsttey-léle könyvkiadó hivatal. Az 
514 nagy oldalra terjedő első kötet jsleot meg most 
belőle, « tartalmát teszik: az ázsiai népek, egyipto
miak, Hsllss én Róma, a* ó-keresztény, afmnczí*, 
olasz, spanyol, portagét és román népek irodalma. 
Hátra van még egy kotot Seben- műve tekintélyre 
emelkedett sok kiadást megért eddig. Vsának s 
közismeretekhez szükséges művek, melyeket egyik 
irodalom sovénen átvesz a másiktól, hogy érzett 
hiányt töltsenek be velők addig, mig ily munkára 
eredeti szettem vállalkozik. Scberr könyve is ezek 
sorozatába jött nálunk. Fölösleges nem is volt lefor
dítani, mindössze a fordítás lehetne néha-néha si
mább. Mélyebbre nem igen hatol: de nem ÍR czélja 
Az irodalomtörténeti rész átalános tájékozásból áll, • 
mintegy bevezetője s mutatványoknak, mert minden 
irodalom bő mutatványokkal van ismertetve, s ekkép 
a munka voltaképen nagy sntbokVgía, minden népek 
költé*zet4nekterm?kéből,elkezdveabiMiától. A nagy 
közönségre épen ezáltal számíthat. E mutatványok 
összeállítására Scherr fordítója műíorditesssl foglal
kozó legjobb költőinket vette igénybe. Költők arez-
képei, s egyéb ülnsztrácziók is vannak a műben, 
melynek éra 5 forint 

Az Altenberg-féle kódex nagyszebeni kézüa-
teask szövegét bocsátja közre sz erdélyi muzenm-

i leiiiiuiloiiuUiyi KzakoHctálya. I>r. I nxi 
nsr Gusztáv kolozsvári sgystsaej tanár rendezte 
Hajtó alá kellő gonddal, • ellátta bevezetéssel i*. 
E kódex a 14 ik Nziíradliól való hártya-kézirat és 
Altonberger Tamás ssebeni polgármester 1481-ben 
hozta Kcsbsabs, és ott sokáig használták a birásko-
cliiMinl. mint lorói segédforrást. Németországi törvé
nyek vannak benne, a a «»váb landrechtcnsk is 
egyik legteljesebb példányát őrizte meg. A jog-
kőnjv felső német (obsr-deutaeb) nyelven van 
irva. A jogélet történelmét tanulmányozókra nétvs 
érdekes emlék, s a kolozsvári muzeumegylet és 
Ltndncr tanár most lehetővé tették, hogy as érdek-
l/MŐk knnnyea noná férhssssnsk. in i M 

Dürer Albert és művészete cziiu alatt DKSBS 
Káralj mflintézstébsn Ainren vállalat IssU m«g, <lr. 
Sttwlrri János szerkesztésében. A vállalat czélja s 
hírnevén magyar szármasásn német művész légre-
mek«l . l i alkotáMsit OSSXSVálOgatSZk l e h e t ő ln'i !iin«i>. 

latokban átadni s közönségnek, a mi annyival is be-
osssebb, minthogy Dürer kénéi közül eddig esak na
gyon kevés ősmeretes hazj/khan. A váQabu a 
egy 120 metszetre terjed, s t kiadott felhíváson levő 
mutatványok szerint igen sikerülteket várhatni. 
A szöveget Szendrei irja. IMirer képei egész iv for
mában. 30 füzetben jelennek meg, minden füzetben 
öt lap, s egy-egy füzet ára 1 frt 50 kr. 

Czuczor Gergely élete és munkái, irta h,,lin, 
Virgil, megjelent Budapesten Kilián Frigye* kön> v-
kereskedésében. A £12 oldalra terjedő kötet Cktnewt 
életrajzához aok uj részletet nyújt; nsgyobb része 
neonban Gzaesor irodalmi tevékenységének van szen
telve. Mint kóltőt és nyelvészt egyaránt behatóan 
méltatja s a többek közt azt hangsúlyozza, hogy 
nemcsak népköltő, hanem valósággal nemzeti költő 
ssft. Ars 1 frt. 

• Száz politikai és történeti levél Horvátor
szágról, cziraü kötetben adja ki Itety Frigyes a 
lapokban elszórtan megjelent czikkeit. Jeles tudó
sunk tudvalevőleg a •horvát kérdés* minden rész-
Méhez hozzá szólt, n 6 volt az, a ki a régi várme
gyékről és eltűnt várispánságokról szóló művében 
legelőször kimutatta, hogy s mai Horvátország nagy 
részén magyar vármegyék álltak, s hogy Horvátor
szág voltaképen a tenger melléken volt és csak 
lassankint csuszsmlott en-ébb, s a történeti földrajz 
nem ismeréséből ruházták rá s Horvátország nevet 

Pesty kötete a következő tárgyakat öleli fel. 
A magyar nemzetnek Fiúméra való joga; a Dráván 
túl jogtalanul keletkezett tartományok, és az azokra 
ruházott elnevezések hibás volta; idegen czimerek 
bitorlása; a kapcsolt részek földrajzi fekvése; a ma
gyar korona-országok fogalma; a Dráván télisk kép
viseleti módja a magyar országgyűlésen; s magyar 
állam egysége; a zágrábi tartományi gyűlések kelet
kezése; a horvát kincstár; a zágrábi püspökség 
jószágai; a horvát főváros történeti alakulása; s 
fehér lap, mint a történeti jogfolytonosság meg
szakítója; Magyarország területének meghstarozáss 
s történetbamísitok ellenében: a politikai pártok és 
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programmjaik bírálata stb. A munka 20—25 ives 
8-ad rétü díszesen kiállított kötetben fog f. é. május 
hó elején megjelenni. Előfizetési ára 2 frt. 

«A bélyeg- és illetékügyi törvények és sza
bályok kézikönyve* jelent meg Temesvártt, Gálffy 
Ferencz, temesvári pénzügyi fogalmazótól. Az 515 
oldalra terjedő munka betűrendben tárgyalja a bé
lyeg- és illetékekre vonatkozó törvényeket, határo
zatokat, pénzügyminiszteri rendeleteket és a pénz
ügyi közigazgatási bíróság döntvényeit. 

Előnyei közé tartozik, hogy az egyes jogügyle
tekre (mint adás-vétel,.ajándékozás, csere stb.) vonat
kozó határozatok egy- egy helyre esoportositvák ak
ként, hogy általános és különös rész tulajdonkép 
nincs, a mennyiben minden különös esetre egyúttal 
alkalmazva van az általános határozat is, a mi a 
keresgélést feleslegessé teszi. E mellett a legtöbb 
ügyletre teljes szövegű szerződésmintát, a hagyaté
kokra nézve pedig teljes szövegű leltárt, tárgyalási 
jegyzőkönyvet, hagyaték átadó végzést és részletes 
hagyatéki kimutatási mintát találunk. Hagyatékok
nál a még alkalmazásba jöhető régebb törvények és 
szabályok az ujak keretébe ugy vannak beillesztve, 
hogy a kézikönyv segélyével bármely időben elhalt 
örökhagyó hagyatéka után járó illeték meghatá
rozható. Részletesen ki van dolgozva betűrendben az 
adófelügyelőségek, adóhivatalok, alispáni hivatalok, 
járásbíróságok, közjegyzők, községi elöljáróságok, 
pénzügyigazgatóságok, pénzügyőrség, pénzintézetek, 
postaigazgatóságok, szolgabiróságok, törvényszékek, 
ügyvédi kamarák és városoknál előforduló ügyek 
illetékkötelezettsége és mentessége akként, hogy pl. 
a járásbíróságnál előforduló sommás ügyekben rész
letesen fel van sorolva a bélyegkötelezettség a kere
settől egész az árverési jegyzőkönyvig és ugyanily 
részletesen a kisebb polgári, hagyatéki, telek
könyvi stb. ügyek. Hasonlóan vannak részletezve a 
törvényszékeknél, valamint az emiitett hivatalok és 
hatóságoknál előforduló ügyek. A gyakorlati értékű 
könyv ára 4 frt. 

Akadémiai értekezések. A tud. akadémián 
tartott értekezésekből kettő hagyta el a sajtót: «Sza-
bolcsrármeyye alalulása*. Kandia Kabostól; ára 
30 kr. «.l roll/ami rdk zöldmirigyénekboncz-,szövet
éi <:lettana», Szigeti Károlytól: ára 20 kr. 

Mathematikai és természettudományi ér
tesí tő. E czim alatt adja ki az akadémia, König 
Gyula szerkesztése mellett, a harmadik osztályban 
felolvasott, vagy bemutatott dolgozatok egy részét. 
A most megjelent januári füzet b. Eötvös Lorándtól, 
Schuller Alajostól és Konkoly Miklóstól közöl szak
tudományi dolgozatokat. 

Pedagógiai Encziklopédia. különös tekintettel 
a népoktatás állapotára. A nevelés-tudomány szótára 
stb. A tanítók, nevelők, szülők és iskolai elöljárók 
számára több tanférfiu közreműködésével Verédy 
Károly által szerkesztett segédkönyvből most jelent 
meg az Athenaeum kiadásában a 12-ik füzet (Kisded
nevelés—Locke). Az egész mfi 20 füzetre fog ter
jedni ; egy-egy három ives füzetnek az ára 30 kr. 

Sopron és környékének hőmérsékleti vi
szonyai, adalék Magyarország égalja viszonyainak 
ismeretéhez, irta Thirring Gusztáv. Több év meteo
rológiai adatait dolgozta föl, és kiterjeszkedik Sopron
megye szomszédságára is. Ára 00 kr, s n szerzőnél 
Budapesten rendelhető meg. 

Dömény József nagyberényi iSomogyinegy) 
ref. lelkész s lapunk munkatársa, a múlt évben köz
hasznú népszerű vállalatot indított meg «A magyar 
nép könyvtára» czim alatt, melynek első füzetéből, 
mely a biztosítási ügyet ismerteti népszerűen, az első 
m. ált. biztosító-társaság 500-, az Adriai Generáli pe
dig 200 példányt rendelt meg, a nép közt leendő ter
jesztés végett. 

Folyóiratok. A «l'hilologiai Közlöny* február-
márcziusi kettős számában Radó Antal kevésbbé 
ismert oldaláról mutatja be Petrarcát, a nagy olasz 
lyrikust, tudniillik"Africa*.czimü latin eposzát ismer
teti. Mayr Aurél a pidjin-englisch nevű nyelvkeve
rékről ir. Túri Mészáros István folytatja < Avultság a 
magyar nyelvben* czimü nyelvészeti fejtegetését, 
FröbJich Róbert a Ptolemaeosoknak hazánkra vonat
kozó térképeinek ismertetését, Nagy Sándor XVI.— 
XVII. századi költészetünk történetéhez nyújt adato
kat, stb. — Az « Ungarische Bevw f. évi 1-ső száma 
egész terjedelmében adja Haynald bibomoknak az 
akadémián tartott emlékbeszédét Fenzl bécsi bota
nikus fölött. Marczali Henrik az erdélyi Hóra-láza-
dásról, Heinrich Gusztáv az első magyar kath. kate-
chizmusról, Hoffmann L. az Adamné asszonynak 
Magyarországról szóló franczia könyvéről, Pauler 
Gyula a Hartvic-legendáról és a nemzeti múzeum
ban levő úgynevezett «pesti kódexről» adnak közle
ményeket. Heinrich Gusztáv két népballada («Foga-
rasi István» és "Kerekes Izsák») fordítását adja, 
Sturm Albert pedig Kiss Józsefnek «Mese a varró
gépről » elbeszélő költeményéről irt. — A «Nemzet-
gaedatági Szemle» február füzetének főbb közlemé

nyei. «Az angol és franczia adórendszer*, György 
Endrétől: <Európai nagyvárosok háztartása*, fináncz-
statisztikai tanulmány, Körösi Józseftől. "Közegész
ségünk állapotáról», befejező közlemény, dr. Kovách 
Imrétől. — Az «Erdészeti Lapok« januári füzete 
jóravaló szakközleményeit Földes János, Maderspach 
Viktor, Pech Dezső, Kalina Károly, stb. irták. 

A magyar ifjúság lapja czimü vállalat szer
kesztését Csopey László tanár és ismert iró vette át 
Dvorzsák Jánostól, ki azonban a lapnak kiadótulaj
donosa maradt. E vállalat most második évfolyamát 
éli, havonkint kétszer jelenik meg képekkel, s ára 
negyed évre 1 frt. Az uj szerkesztő már két tartal
mas számot adott közre. 

A nemzeti színházban febr. 20-án-egyszerre 
j három kfS eredeti darabot mutattal^béT Két ismert 
j színműíró : Bérezik Árpád és Almási Tihamér mel-
| lett, még a színpadon uj két szerző — mint társ

szerző — lépett elő. Az egyes darabok után a közön
ség minden szerzőt hivta, de egyik sem jelent meg. 

A három újdonság közül a 'Harmadik' czimü 
kezdte meg az estét; Hetényi Béla és Hevesi József 

; irták. Élénk párbeszédekbe van öntve. Alapeszméje 
Jókai egyik novellájából indul. Nem bonyodalmas 
mese lévén, a hatást egy drámaibb jelenettel akar
ták elérni a szerzők, de épen ez a jelenet nincs eléggé 
előkészítve. Egy fiatal férjnek kellene párbajt vivni 
egy korábbi időkben elkövetett éretlenségért. Gróf 

i Rétháty Iván egy izben nyilvános helyen megdobált 
egy Blackhorst nevű angolt három cseresnyemaggal. 

' Az angol minden magért külön kért elégtételt. Az 
első párbajnál kezét lőtte meg, a másodiknál oldalába 

! lőtt; de aztán a harmadik magért nem jelentkezett. 
A gróf megnősült. Épen az esküvőre jön ismét Black -

: horst. A gróf mindent elmond nejének, de aztán hir-
telén távoznia kell beteg apjához. A párbajozó an
golt a nő fogadja. Itt van a darab fordulata, mely a 
hidegvérrel és ádáz elszántsággal párbajozó angol 
eddigi természetével nem fér össze. Blackhorst meg
illetődik, a mint a nőtől megtudja, hogy Iván apja 
azóta beteg, mióta fia sebeket kapott. Az angol 
rágondol, hogy az ő fia is meghalt nem oly régen. 
Megszelídül. Iván ép akkor tér vissza, és kiutasítja 
az angolt. Ennek daczára is Blackhorst még maga 
kér bocsánatot, s a két fél kibékül. Az angol elég jó 

1 szerep és ljházy jelesül személyesítette. A másik két 
szerepet Nagy Imre és P. Márkus Emilia játszották. 

'Az arany lakodalom' a második darab, Al
mási Tihamértól. Költői és hangulatos alapeszmével 
bír. Egy grófi pár arany lakodalma napján enyelgé-
sek közt emlékezik vissza a régi időkre. A nő egykor 
énekesnő volt, s mikor a gróf megismerkedett vele, 

! harezban elesett vőlegényét siratta. A visszaemiéke-
i zések, enyelgések, a mint egymásnak udvarolnak, 

ügyesen vannak irva. Épen ez nap a grófnak egy 
: nagyon régi barátja, egy tábornok jelenik meg, a 

kit már ötven év óta nem látott. Beszélgetés közben 
a tábornok egyszerre egy dalt hall a szomszéd szobá
ban, s ez megérteti vele. hogy barátja felesége senki 
más, mint az ő egykori szerelme. 0 volt az elesett
nek hitt vőlegény. Most barátjára támad, de az öreg
ség lefegyverzi mindkettőt. A tábornok csak azt kéri, 
hogy a grófné soha se tudjon meg semmit s miután 
egy perezre látta régi kedvesét, a hetvenéves matró-
nát, a ki rá nem ismer, eltávozik, s az aranylakodal
masok tovább folytatják enyelgésöket. A kis dramo-
lett jól hatott, s Prielle Kornélia, Szigeti József (az 
öreg házaspár) és Újházi (tábornok i kitűnőn adták elő. 

.1 hálhirálynö. Bérezik Árpád vígjátéka, a három 
darab közt a legmozgalmasabb, legtöbb benne a víg
játéki fürgeség s kidolgozása is leleményes. Egy fiatal 
lánynak nincs tánezosa a bálban, petrezselymet árul; 
a mama tehát leányának kikosarozott kérőjéhez, a ki 
esetleg báli tudósító, folyamodik protekezióért, még 
pedig teljes sikerrel. A véletlen ugy hozza magá
val, hogy egy másik fiatal ember is, ki szorgalma
san szerzi az adatokat az ország férjhez menendő 
leányainak hozományai-ól, összetéveszti a szegény 
leányt egyik dúsgazdag rokonával. Az előbb elhagya
tott leánykából bálkirálynő lesz; mig végre a tévedés 
kiderül s azzal vége a pünkösdi bálkirálynői méltó
ságnak. Az érdekhajhászok mind elenyésznek, csak a 
régi kikosarozott kérő, a kit még a bál folyamán is 
sértegetnek, marad meg — férjnek. Náday zajos ha
tást idézett elő a statisztikai adatokat gyűjtő fiatal 
ember szerepében, a csárdás paródiájával. Bemutatta 
a most divatos torz-csárdást, melyet a színpadon 
kezdett el, s aztán nem sokára halálosan kimerülve 
tért vissza, összekuszált hajjal, kibomlott nyakkendő
vel, aüg birva szóhoz jutni. A mint a souper-csárdá-
sok e jellemzetes alakját a közönség meglátta, oly 
kaczagás és taps tört ki, hogy perczek multak el, 
mikor Náday végre folytathatta mondókáját. De a 
többi szereplő iránt is hálás lehet a szerző. Ezek: 
Szatmáryné, CsillagTeréz, Vizvári, Benedek, Mihályfi. 

A népszínházban is bemutató előadás volt 
febr. 20-án. Egy régibb operetté került színre, itt 
először: Jeanne, Jeanette, Jeanneton; szövegét Clair-
ville és Delacour i rták, a könnyöd, vidám és kelle-

, mes zene pedig Lacome műve. Áz ügyes, de nem egy 
! helyt pikáns mese három lány sorsával foglalkozik, 

kik a vidékről mennék Parisba, s ott az egyik Jean-

ltai .jói neton (Tarnai Sarolta^ jómodu korcsmárosné lesz s 
egy kuktához megy' feleségül, a másik, Jeannette 
(Hegyi Aranka) az operának tánezosnéja s egy ber
ezeg udvarol neki. A harmadiknak, Jeannenak (Sze"-" 
lényi Anna) az Isten még jobban felviszi a dolgát. 
XV. Lajos királynak tetszik meg, s ő lesz a híres 
Du Bari-v grófnő. A szövegben van elég tréfás ötlut 
és fordulat, a zenét pedig élvezettel lehet hallgatni. 
A három főszereplő mellett Vidor. Solymosi, Gergely 
részesült legtöbb elismerésben. 

Az arany ember. Jókai nagyhatásu színművé
nek első előadása a bécsi «an der Wien* színházban 
febr. 28-ikára van kitűzve. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK 
A magyar tud. akadémia febr. 23 iki ülésé

nek főtárgya emlékbeszéd volt a pápai ref. főiskola 
himeves tanára, Tarczy Lajos fölött. Ezenkívül folyó 
ügyeket intéztek el. 

Tőrök József debreczeni tanár műve az emlék
beszéd, de ő meg nem jelenhetvén, Szily Kálmán 
olvasta föl. Tarczy nagy érdemű életét, tanári és 
irodalmi működését tüzetesen méltatja. Félszázadig 
volt büszkesége a pápai főiskolának. Egyéb nagyobb 
intézkedései, tudományos működése mellett följegyzi 
az emlékbeszéd azt is, hogy a harminczas években 
Tarczy már életbeléptette a rendszeres gimnasztikát, 
tehát a pápai főiskolán volt nálunk az első rendsze
res tornázás, valamint ott alakult az első önképző
kör is. Irodalmi munkássága a harminczas és negy
venes évekre esik. Jeles iskolai könyvek, bölcsészeti, 
természettudományi művek mellett a szépirodalom
mal is foglalkozott, s 1837-ben a Kisfaludy-társa
ság egy széptani művét jutalommal is kitüntette; 
1843-ban pedig az akadémiai jutalmat nyerte el. 
Az akadémia 1838-ban választotta levelező tagjának, 
1843-ban pedig rendes tagul. Félszázados tanári 
jubileumát 1880-ban ülte, s ekkor királyi tanácsosi 
czimet is kapott. Előtte ezt a czimet Magyarországon 
még ref. hitvallású tanár nem viselte. 

Az emlékbeszéd után folyó ügyek következtek, 
melyeket Fraknéi Vilmos főtitkár terjesztett elő. 
A közoktatásügyi minisztérium kezelése alatt álló 
Fekésházy-alapitványból az akadémia eddig minden 
öt évben 500 írttal jutalmazott a magyar nyelvről 
és irodalomról idegen nyelven megjelent tankönyve
ket, de e módszer nem bizonyult jónak, az akadémia 
maga kíván pályázatot nyitni a szükséges művekre s 
a dijat is nagyobbítani: a miniszter ebbe beleegye
zett s az alapítvány !)60 frtnyi jövedelméből egy 
részt a nyertes mű terjesztésére engedélyez. A ter
jesztés módozatait később állapítják meg. — Az 
igazgatótanács egy hagyatéki ügyről tett jelentést. 
Osterh uber Ágoston zalamegyei bi rtokos egy 1859 ben 
kelt végrendelet által 320 holdnyi gógánfai birtokát 
az akadémiának hagyta, de 1862-ben uj végrende
letet készített s ebben az akadémiáról nem emléke
zett meg. Az akadémiát figyelmeztették, hogy az 
örökhagyó a második végrendelet idején már elme
beteg volt, mig a család e végrendeletet érvényesnek 
ismerte el s az akadémiának 6500 frtot ajánlott fel; 
az akadémia igazgató tanácsa, az örökhagyó emlékét 
a törvényszéki tárgyalásoktól meg akarván óvni, az 
ajánlatot elfogadta. Két ujabb hagyatékot is jelentet
tek be: Berken Lászlóné szül. Marton Polixéna asz-
szonyét és Nagy Sándor aradi törvényszéki elnökét; 
mindegyik 500 forintról szól. 

A Kisfaludy tá rsaság február 25-iki havi ülé
sén nagy közönség gyűlt össze. Az ülés első része 
Szemere Pál emlékezetének volt szentelve. 

Gyulai Pál elnök bemutatta a Szemere Pált 
ábrázoló festményt, melyet Szvorényi József ajándé
kozott a társaságnak. Áz arczképet a Kisfaludy-te-
remben fogják elhelyezni. A kép 1853-ból való és 
Kovács Mihály festette. Beöthy Zsolt titkár előter
jesztette a Szemere Pál évszázados emlékének meg
ünneplésére kiküldött bizottság jelentését. A bizott
ság indítványozza : adja ki a Kisfaludy társaság Sze
mere Pál műveit, első nejének, Képlaky Vilmának 
verseivel és elbeszélő műveivel egyetemben. E nő 
egykor a leghiresb magyar költők tisztelő rokon
szenvét bírta s róla szól Kölcsey Ferencznek «Vilma* 
czimü jeles szép prózai munkája. Sajtó alá rendezé
sére, az életrajz megírására Szvorényi Józsefet, az 
előszó megírására pedig Szász Károlyt kérjék föl. 
A kiadás ez év alatt elkészülhet, s akkor a deczeui-
beri havi ülést egészen Szemere emlékének szentelik. 
E javaslatot el is fogadták. Bejelenté továbbá a titkár 
Csitári Germanecz Károlynak, a társaság levelező tag
jának elhunytát. Germanecz első sorban a Szózatnak 
a tót nyelvbe való átültetésével szerzett magának ér
demeket. Szerb György országgyűlési képviselő és 
Zselinszky Kálmán ügy véd 100—100 írttal az alapító 
tagok sorába léptek. Az irói tulajdonjogról tartandó 
értekezleten a társaságot Gyulai Pál és Beöthy Zsolt 
képviselik. Ezután a felolvasások következtek. Paiday 
Ede adta elő Szűcs Miklós székesfehérvári aljárás bí
rónak a társaság legutóbbi pályázatán pályadíjjal ki
tüntetett szónoki müvét: < Egy korán elhunyt ifjú em
lékezetei A szónoklat egy 18 éves ifjúnak rövid pálya
futását rajzolja, ki mindazonáltal elég soká élt arra, 
hogy az emberi szivek szeretetét megnyerje. Szász 
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Károlv olvasta föl ezután Szász Béla fordításában 
Longfellovnak a «Morituri salntamus* czimü költe
ményét. A felolvasás után zárt ölés volt, melyen a 
társaság tisztviselői választattak meg. Elnök Gyulai 
Pál, másodelnök Szász Károly, titkár Beöthy Zsolt, 
másodtitkár ('sil,y Gergely ; a gazdasági bizottság 
tagjai: Arany László, Vadnai Károly és Zichy An
tal ; a könyrkiarlö bizottság tagjai: Csiky Gergely, 
Szász Károly, Vadnai Károly. Zichy Antal, Mikszáth 
Kálmán és Ábrányi Kornél. 

A régészeti és embertani társulat február 
24-iki ülésén gróf Hunyady László érdekes felolva
sásban ismertette a bosnyák nemességet. A 12—16. 
századig Bosznia csekély kivétellel Magyarországhoz 
tartozott s csak később kezdett eltörökösödni a török 
uralom alatt s az ottani főurak legnagyobb része 
mohamedánná lett, kisebb része pedig a magyar 
nemzethez csatlakozott, s eme családok közül máig 
is élnek főúri családaink közt a Keglevich, Janko-
vics, Filippovics stb. családok. A boszniai nemes 
családok közt ma is egyike a leghatalmasabbaknak a 
Gimics család, melynek 5 férfiága van, s az egész 
Banjalukát birják. A Hoszpics, Brankovics, Osztoics 
családok még főhatalmat gyakorolnak és különösen 
pedig a Kulin bán és a Despotovies családok. Élén
ken irt le egy látogatást a boszniai nemes családok 
egyikénél. Thallóezy Lajos néhány megjegyzést tett 
kiegészítésül a fölolvasáshoz. Ezután Boncz Ödön 
olvasta föl értekezését a magyar viselet eredetéről, 
melyben érdekesen vezeti le e fontos kérdésnek té
teleit. A perzsa, méd, szkitha és általában a keleti 
viseletek leszármazását és időrend szerinti változá
sait magyarázza, majd pedig az eredeti magyar vise
letről szól kimerítőieg. A fölolvasás után Henszl-
mami Imre és Pulszky Károly szólottak hozzá a kér
déshez. Végül Palszky Ferencz elnök jelenté, hogy a 
miniszter fölszólította az egyesületet régészeti kon
gresszus tartására. A kérdés iránti vélemény adására 
bizottságot választottak. 

Az erdélyi magyar közművelődési egylet 
márczius 14—15-ik napján tartja alakuló közgyűlé
sét Kolozsvártt. A gyűlésen az erdélyi megyék vezér-
férfiai is megjelennek. 

Az iparművészeti tá rsu la t alaptőkéjére mái-
több mint hétszázezer frt van aláírva. Báró Hirseh, 
az ismert vasúti vállalkozó, Parisból ötezer írttal 
járult legutóbb az alaptőkéhez. így e társulat, mely
nek érdekében Trefort miniszter nagybuzgóságát gr. 
Széchenyi Pál kereskedelmi és iparügyi miniszter is 
hathatósan támogatja, a legszebb kezdettel indul meg. 

MI ÚJSÁG? 
A királyné febr. 25-én délben utazott el Bécs

ből Amsterdamba, hol dr. Metzger gyógykezelése 
alatt hosszabb időt fog tölteni, s csak márczius vé
gén vagy ápril elején tér vissza onnan. 

A trónörökös-pár utazása. A trónörökös-pár 
febr. 23-án este kelt útra, s másnap érkeztek Polába, 
hol tengeri kirándulásokat tettek. Este a «Miramare» 
hajóval tova utaztak, s feb. 25-én délután, kedvező 

tengeri utazás után, Lakroma szigetére érkeztek. — 
Február 26-án reggel 8 órakor llaguziíhan szálltak 
ki, hol az egész lakosság eléjök vonult. A székes
egyház és egyéb más templomok s közintézetek 
megszemlélése után, 10 órakor ismét folytatták az 
utat a Bocche di Kattaro felé. Délután 2 óra körül 
kötöttek ki Kattaro előtt. A montenegrói fejsdelem 
is eljött számos tagú kísérettel a trónörökös-pár üd
vözlésére. A trónörökös a kikötőben fölállított kato
naság fölött szemlét tartott; aztán díszebéd volt a 
"Miramare* fedélzetén. Esti 6 óra után ment tova a 
• Miramare* üdvözlő zajtól és mozsárdurrogásoktól 

kisérve. 
A portugall király és a magyar nyelv. A por-

tugall király, ki a Koburg-családból száimazik és 
huzamosabb ideig tartózkodott magyar földön, na
gyon megkedvelte a magyar nyelvet és folyékonyan 
beszéli is. Most, hogy az egyetemes postakongresszus 
Lisszabonban időz, a portugall király, dom Luis, 
minden alkalmat megragad, hogy a magyarországi 
küldöttet, Gerray Mihály országos fó'postaigazgatót 
kitüntesse. Az e hét elején a kongresszusi tagok 
tiszteletére adott udvari ebéden a király majd negyed 
óra hosszat beszélt Gervayval magyarul, nagy érdek
lődéssel tudakozódott a magyar viszonyok felől és 
megemlítette, hogy nemrég egy budapesti tanító egy 
nevelésügyi könyvet küldött meg neki, melyet a 
király örömmel fogadott el. 

Tisza miniszterelnök tiszteletére az ország
gyűlési kormánypárt vasárnap lakomát rendez. Épen 
tiz éve lesz, hogy Tisza átvette a belügyminiszté
rium vezetését. 

_jfoSÁBNAPI UJSÁG^ 
Az uj országház építését a tavaszkor megkez

dik. Az országház tervezőjével és építőjével, Steindl 
Imre műegyetemi tanánál már megkötötték a szer
ződést is. A terveken annyit változtattak, hogy az épü
let homlokzata nem fog alkalmazkodni az ott épen J 
görbülő Dunaparthoz, hanem egyenes vonalban épí
tik. Az építés megkezdését csak a vízvezetéki művek 
gátolják, melyek épen ott vannak, a hol az ország
házat épitik. Ezek helyett nem lehet oly gyorsan 
másikat állítani. Budapestet az a veszély fenyegeti, 
hogy a nyáron kalamitásoknak lesz kitéve az ivóvíz 
tekintetében. 

A Deák-szobor mellékalakjain most egyedül 
Mayer Ede szobrász dolgozik, Huszárnak és Zum-
busch bécsi tanárnak tanítványa. A nagy munkát a 
nyárig be fogja fejezni. A főalakot, Deák ülő szobrá
nak gipszmintáját, már a jövő hó elején elszállítják 
a műteremből, hogy öntését végrehajtsák. 

IV. Béla leányainak hamvai. Említve volt mSH 
hogy múlt év november havában a spalatói székes-\ 
egyházban ráakadtak IV. Béla király leányainaki 
(Katalin és Margit) hamvaira, melyek 643 év óta I 
pihennek ott. Simor János herczegprimás felkérni! 
szándékozik a spalatói püspököt, engedné át neki el 
hamvakat, hogy azok méltó eltakarittatásáról gonjl 
doskodhassék. * | 

A i/ebreczeni ref. főiskola vagyona, mint a 
legutóbbi vizsgálat megállapította, felül van az egy 
millió 150,000 írton. Ebből jelzálog-kölcsönre közel 
600,000, ingatlanokra negyedfélszázezer, készpénzre 
mintegy 13,000 frt és 600 arany esik stb. Az ingat- ; 
lanokba nincsenek befoglalva a főiskolai épületek, 
négy tanári lak és két bérház. A különböző évi jára
dékok ezeken kivül még 13.898 írtra rúgnak. 

Az országgyűlési gyorsiroda főnöke, Kónyi 
Manó nyugalomba lépett. Mióta a parlamenti élet 
megnyílt, Kónyi és Fenyvessy Adolf vezetése alatt 
működik az országgyűlési gyorsiroda. Kónyi most 
már megóhajtotta a nyugalmat, a mire fürge eleven- I 
ségével és rendkívüli gyorskezével valóban oly sebe-
sen is működött, akár kétszeresen lehetne számítani 
szolgálati éveit. Az országgyűlés, melynek szónok
latait segített megörökíteni a halhatatlanságnak, 
3000 forintnyi évi nyugdijat és elismerést szavazott 
meg a pontos és hű tisztviselőnek, ki a képviselők 
ro konszenvét is nagyban birta. A gyorsiroda tagjai 
pedig február 26-án adtak kifejezést becsülésüknek, 
mikor testületileg vettek bucsut Kónyitól a képviselő
ház irodájában. Fenyvesy Adolf, a gyorsírók főnöke, 
meleg beszédben hangoztatta a pályatársak érzését. 
Az irodában Kónyi arczképet is elhelyezték. Kónyi 
m eghatottsággal válaszolt. Azután díszes albumot 
adtak át emlékül, az iroda busz tagjának arczképé-
vel. Kónyi a gyorsiroda szervezésén és vezetésén 
kivül kiváló érdemet szerzett Deák régibb beszédei
nek összegyűjtésével, melyeket magyarázó jegyzetek
kel adott ki. 

Finis Hungáriáé. E czim alatt a londoni 
| «Life» hetilap február ö-diki száma egy rendkívül 
í mocskolodó hangon irt közleményt hoz hazánkról 
i és közviszonyainkról, mely a legnagyobb mérvű kor-
í ni pezió elharapózását látja minden intézményeink

ben s éles, sőt igazságtalan tolla még a személyeket 
| sem kiméli. Végig elmélkedik a postalopásoktól 
j kezdve a Papbázy-féle affáire-ig, az ujabban fölme-
| rült nyilvános botrányok egész során, 8 látbaió kedv

teléssel csoportosít ugy minden tényt, hogy abból 
; Magyarországra a leglesujtóbb Ítéletet vonhassa ki. 
| Arisztokrácziánkat pellengérre állítva, biráinkat és 
í közhivatalnokainkat a megvesztegethetőség vádjával 
| illetve, belügyi politikánkat határozottan osztrák 
I szelleműnek bélyegezve tünteti föl a czikk, mely 

Széchenyi jós igéinek gúnyos parafrázisával vég-
I zödik. Az ismeretlen J. F. jegyű czíkkíró Bécsről 
| és Ausztriáról hasonló modorban ir, amazt a "szel

lem Capnájának* nevezi el, ennek pedig iparáról 
szól kicsinylőleg, s mindkettőtől megtagadja a fejlő
dés képességet, a mélyebb tanulmányban felületes, 
de pikáns pletykákban elég járatosnak mutatkozó 
szerző. 

Hangverseny. Elhunyt jeles színművészünk: 
! Halmi árvái javára Klinger Sándor zongoratanár 
i jelesebb tanítványaival hangversenyt rendez már-
I czius 2- án a redut kisebb termében. Jegyek 1 és 2 
j írtjával válthatók. 
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Reményi Ausztráliában. Hires hegedűs ha

zánkfia. Reményi Ede november óta Ausztráliában 
hangversenyez. Még a nyár végén indult oda az 
észak-amerikai Egyesült-államokból, é.s megállót 
tartva a Sandvich szigeteken, melynek fővárosában 
szintén játszott, első hangversenye Ausztráliában, 
Sidneyben november 12-én volt, B az ottani lapok 
nagy lelkesedéssel irnak játékáról. Majd Melbourneba 
tért s január havában, mint írják, már New-Zeeland 
szigetén hegedült. 

Magyar tárgyú színmű Parisban. Claretie 
franczia regényíró tPrinotZÜah* czim alatt magyar 
tárgyú regényt irt. a mi egyébiránt nem újság, mert 
már magyar fordítása is megjelent. A szerzőben 
mindenesetre sokkal több a rokonszenv a magyarok 
iránt, mint a tájékozottság a magyar dolgok felől. 
Regényéből színmüvet is irt, mely néhány nap múlva 
kerül előadásra a Gymnase-szinházban. Fényes kiál
lítása lesz, s a "Figaro* nagy sikert jósol neki. Az 
előjáték, mely a dráma cselekményét sok évvel előzi 
meg, egy hóboritott erdőben történik, a hol André 
Zilah berezeg (ezt Damala személyesiti) átveszi a 
magyar sereg vezérletét atyjától, Sándor Zilahtól, 
aki elesett. Damalának, mint a "Figaro* írja, pom
pás magyar díszruhája van. A Tisza nevű czigány-
leány szerepét Jane Hading asszony játsza, a tizenöt 
éves Menko Mihályét pedig Maivau k. a. Az első fel
vonás huszonkét évvel később a szép Dinati mar-
quisenél játszik. A harmadik felvonás díszlete káprá
zatos : Marsa a czigányleány kertrenyiló terraszát 
ábrázolja. A negyedik felvonás színhelye Marsa ma
gyar szalonja, az ötödiké pedig egy terem Várhely 
gróf kastélyában. A darab fontcs részét képezi a zene. 
Az előjáték alatt a színfalak közt katonai zenekar 
játsza a A'«7,i/«í/-indulót: az első felvonásban pedig 
bál levén, magyar táncz-zene hangzik. A második 
felvonás alkalmat ád Jane Hading asszonynak, hogy 
zongorakiséret mellett könyekre fakasztó érzékeny
ségű dalt énekeljen. A darab végén katonák kürtjei 
hai-sannak meg. Minden zene magyar, legalább így 
írja a "Figaro*. 

Sokat szellőztetett pör tárgyalását kezdte meg 
febr. 26-án a budapesti törvényszék. A "Független
ség" czimü napi lap pöre ez, melyben a lap szerkesz
tője : Verhovay Gyula képviselő, továbbá a lap kiadó
hivatalának vezetője, Verhovay Lajos, és a lap 

j nyomdásza. Wilkens Gyula azzal vannak vádolva, 
j hogy a laphoz beérkezett könyöradományokat, neve-
| zetesen a csángók letelepítésére adott összegeket 

elvonták rendeltetésüktől. Tehát sikkasztással vádol
tatnak. A törvényszéki tárgyalásra Wilkens Gyula 
nyomdász, ki osztrák alattvaló sidőközben nyomdája is 
más kézbe jutott, nem jelent meg, s az idézést sem 
juttathatták kezéhez. Az első napot a két Verhovay 
kihallgatása vette igénybe. 

Az állatok élve bonczolása ellen Németor
szágban rég idő óta olyan rendszeres agitáczió foly, 
hogy a porosz közoktatásügyi miniszter végre ren
delet által látta szükségesnek szabályozni a • vivi-
sectio" kérdését. 

A rendelet nagy átalánosságban szól és leg-
kevésbbé sem elégíti ki a vivisectio kárhoztatóit. 
Többi közt azt mondja: Kísérletek élő állatokon 
csak komoly kutatási, vagy fontos tanügyi czélokból 
történhetnek. Előadások alkalmával ily kisérletek 
csak azon aranyban történhetnek, a melyben az elő
adottak teljes megérté séhez szükségesek, és csak a 
tanárok s magántanárok által, vagy az ő felelőssé
gük mellett folyhatnak. Azt is mondja a rendelet, 
hogy «oly kisérletek, melyeket az eredmény lénye
ges koczkáztatása nélkül meg lehet tenni alsóbb
rendű állatokon, nem teendők meg a felsőbb rendü-
eken». Végül azt mondja a miniszter, hogy midőn a 
kísérlet czélja nem zárja ki feltétlenül, a kísérlet 
előtt teljesen érzéketlen állapotba helvezendők az 
állatok. 

Hires léghajós hunyt el pár nap előtt Paris
ban : Godard Eugen, kinek már atyja is bátor lég
hajós volt, s két fia szintén e magasba törő pályára 
szánta magát. A két Godard úgyszólván léghajón 
született és növekedett. Eugen öcscse visszavonult a 
magánéletbe, mintán éveken át ejtette bámulatba 
a világot trapezmutatványaival kétezer lábnyi ma
gasságban, a léghajó kosárja alatt. Eugen, az időseb-
bik, azonban hű maradt atyja foglalkozásához. Lég
hajójával bejárta egész Francziaországot,és Európa 
főbb városait. IH. Napóleon udvarában nagy ked-
veltségnek örvendett és a bécsi udvarnál is jói isnier-
t ék. Körülbelül 3000 légi utazást tett meg. 
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M a m m u t h S z i b é r i á b a n . Ezelőtt 26 évvel a 
szibériai Léna torkolatánál teljesen ép mammutho t 
talál tak a hóban. Azóta gondosan őrzik, nehogy ugy 
jár janak vele, m i n t a többi mammnthokkal , melyek 
kiásatván sok ezredéves sirjokból, rögtön elrothad
tak. Most azonban az orosz éjszaksarki társaság 
elhatározta , hogy az óriás állatot kiásatja dr. Bnnge 
vezetése alatt , de a dolog nehezen megy, m e r t a 
jakutok nem akarnak a dologra vállalkozni, babonás 
tisztelettel lévén eltelve az özönvíz előtti állat i ránt . 

J ó t é k o n y h a g y o m á n y . Sápy Lajos kabai ref. 
tani tó közelebb végrendeletet te t t , s nem lévén gyer
mekei , egész vagyonát, a mely mintegy 30.000 fitra 
rug, népnevelési czélokra hagyományozta . 

I g a z í t á s . A fentebbi közleményből múl t heti 
számunk 133-ik lapján nyomdahibából csak az utolsó 
sor je lent meg, a minek ott igy nem volt értelme. 

A . J o g t u d o m á n y i Közlöny* február 27-diki 
(9-ik) száma a következő tartalommal jelent m e g : 

A pótbirói törvényjavaslat. I. — A szabadalmi 
jog szabályozásának alapelvei. Dr. DelVAdami Rezső 
budapesti ügyvédtől. — Jogirodalom: Die Gebühven-
Ordnung für Bechtsanwálte von 7. Juli 1879. Erláu-
tert von dr. Fr. Mayer kaiserl. geh. Oberregirungs-
ralh. Dr. Székely Miksa budapesti ügyvédtől. — 
Törvénykezési Szemle: Nyilt kérdések büntető birósá-
gaink "gyakorlatából. Dr. Illés Károly nyűg. kir. 
ügyész, gyakorló ügyvédtől. — A kötelező örökösö
dési eljárás kérdéséhez. — Különfélék. 

M E L L É K L E T : Curiai Határozatok. — A magyar 
kir. pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű 
határozatai. 

HALÁLOZÁSOK. 
ARANY JÁNOSNÉ temetése február 21-ikén dél

u tán m e n t végbe az akadémia palotájából. Az utolsó 
szobában volt a diszesen felállított ravatal ; a nagy 
költő özvegye, egymásra kulcsolt kezekkel nyugodott 
az érczkoporsóban, mely gyönyörű pzép koszorúkkal 
volt elhalmozva. A halot t bábáinál Arany László 
koszorúja volt elhelyezve: . É d e s jó anyámnak, gyá
szoló fia.» A , r ava t a l előtt feküdt Arany Lászlóné 
koszorúja: . É d e s jó anyósának, gyászoló menye», és 
Szél Piroska koszorúja : .Édes jó nagyanyjának, gyá
szoló unokája.* Koszorút kü ldö t t : Szalonta város 
.Tisztelete jeléül* felirattal. A rokonok, a család 
tisztelői is nagy számmal küldtek koszorúkat. Szalon-
tárói külön küldöttség hozta el a koszorút. A gyá
szoló közönség soraiban képviselve voltak az irodalmi 
és tudományos körök. A miniszterek közül Trefort 
j e len t m e g ; ot t volt Perezel Béla kúriai elnök is. 
A családhoz közel állók a lakásban gyűltek össze, s 
onnan kisérték le a koporsót az udvarra. A gyász
ének u tán Szász Károly ref. püspök megható halott i 
beszédet mondot t , mire ismét karének következett, 
aztán a koporsót a koszorúkkal dúsan megrakot t 
négylovas gyászkocsira te t ték s ezzel megindul t a 
mene t a kerepesi temető felé, hol Szász Károly rö
vid imája u tán a koporsót Arany Jánosé mellé 
temet ték. 

BOBOSNYAI P Á L , a szabadságharczban huszár 
százados, Maros-Vásárhelynek volt polgármestere, 
két izben képviselője, mint egy febr. 26-án érkezett 
távi ra t tudatja, meghalt . 

E lhunytak még a közelebbi napok a l a t t : M A J -
ZIK VIKTOR, Hevesmegye alispánja, a megyének m á r 
a korábbi évtizedekben is derék tisztviselője, 1875— 
81-ben a tisza-nánai kerület országgyűlési képvise
lője s min t ilyen, a függetlenségi párt hive, a heves
megyei gazdasági egyesületnek tiszteletbeli elnöke, 
az egri kaszinó elnöke, t isztelt férfiú, 60 éves korá
ban, Egerben. — Dr. KEMÉNY H U G Ó , a soproni ka th . 
főgymnázium jeles irodalom-tanára, a Benedek rend 
tagja, 28 éves korában. — ZÉKÁNT LAJOS, főgymná-
ziumi rendes tanár , ki tizennyolcz évet töltött e 
pályán, 44 éves korában, Ungvártt . — MELCZER 
KÁLMÁN, evang. algymnáziumi tanár , 44 éves korá
ban, Békés Csabán. — IHÁSZ IMRE, veszprémmegyei 
nagybirtokosnak haláláról már napok előtt i r tak a 
lapok, de a hír korai volt, megczáfolták, azonban a 
czáfolat után azonnal megjött a másik h i r i-, hogy a 
derék öreg ur, ki a közügyekben nagy kora daczára is 
oly tevékeny részt vett egész az utolsó időkig, hosz-
szabb betegeskedés után hathalmi birtokán, 83 éves 
korában elhunyt. — KNEIFEL ANTAL, a budavári főple-
bánia zenekari igazgatója, az egyházi zene egyik kép
zett művelője, harmincz év előtt a német színház teno
ristája, később több intézet énektanára . — MÖSSMER 
SÁNDOR, a Kunz és Mössmer czég társa, a fővárosi ke
reskedői kar egyik tisztelt fiatal tagja, 30 éves korában, 
Meránban. hol gyógyulást keresett, s honnan holttes
té t Budapestre szál l í to t ták .—KÜNZEL KÁROLY VIKTOR. 
fővárosi kereskedő. 25 éves korában, Budapes ten ; 
ugyani t t NESSI PÉTER, háztulajdonos és kémény
seprőmester, Somssich Pál sógora. — KOVÁCH GYÖRGY 
földbirtokos, 84 éves korában, Tisza-Füreden. — 
CSÁNYI KÁROLY, Kecskemét város árvíiszéki jegyzője, 
58 éves korában. — KOPÁCSY KÁROLY, Miskolcz 
város érdemes polgára, 55 éves korában. — Dr. H E N C Z 
ÁGOST, ügyvéd, 33 éves korában, Keszthelven. — 

Id. SZABÓ JÓZSEF, ügyvéd, 87 éves korában, Tállyán. 
— SZIKLAY BÉLA, a hg . Eszterházy-uradalmak nyűg. 
főmérnöke, 65 éves korában, Ungvárt . — BEDÉ A N 
TAL, közalapítványi uradalmi nyűg. t iszttartó, 83 éves 
korában, Aradon. — MOLNÁR MIKLÓS, gyógyszerész, 
Csabíin. — SOMOGYI LAJOS, városi hivatalnok, Debre
c e n b e n , 57 éves korában. — NAGY GYULA, kir. ille
ték kiszabási számtiszt. Szamosujvártt. — BOBÜLA 
JÁNOS, a hasonló nevű fővárosi ismert építész édes
atyja, 68 éves korában, Ujvártt. — CZIGLÉNYI LAJOS, 
megyei tisztviselő, a szabadságharczban honvédszá
zados, 75 éves korában, Esztergomban. — TÓTH M I 
HÁLY, adótiszt, 31 éves korában, Szegeden. — M I H A J -
LOVICS MIKLÓS, kereskedő, 32 éves korában, Nagy-
Becskereken : ugyanott RIEGER JÁNOS, orvosnövendék, 
23 éves korában. — F E U E R MIHÁLY, félegyházi keres
kedő. — KLENYÁNSZKY JÁNOS, a pozsonyi akadémia 
harmadéves evang. theologusa. 22 éves korában, 
Csőváron. — VÁRADI GÉZA, dr. Váradi Antal ismert 
irónk ha t éves fia, hosszas betegeskedés után. 
— GERE MIKLÓS, bizonyára az ország legöregebb 
embere, százhét eves korában a biharmegyei Hegy
köz Pályiban. — ORBÁN GYULA, ácsai postamester, 
32 éves korában. 

Ozv. NOSZLOPY IGNÁCZNÉ szül. Barcza Etelka, 
néhai szeptemvir és udvari tanácsos özvegye, 75 éves 

, korában, Pápán . — TURÓCZY SZÉKELY VILMA, Turóczy 
Adolf pénzügyi főtanácsos és fővámigazgatónak s 
nejének szül. Szász Augusztának 28 éves leánya, sú
lyos szenvedés után, Budapesten ; ugyanit t SZABÓ 
ERZSIKE, néha i jeles irónk, Szabó Rikhárd leánya, 
kinek koporsóját menyasszonyi koszorú is borította, 
s kinek temetésén Szász Károly ref. püspök mondot t 
szép beszédet, 19 éves korában. — Ozv. BESZÉDES 
JÁNOSNÉ szül. Radocsay Etelka, fővárosi háztulaj-
donosnő 53 éve3 korában. — Herczeg HOHENLOHE-
WALDENBUEG MIKLÓSNÉ szül. Esterházy Sára her-
czegnő. hg. Eszterházy Pál nővére, Stuttgartban. — 
Ozv. JANKA PÉTERNÉ, Janka Sándornak, a«Bereg» szer
kesztőjének édesanyja, 62 éves korában. Barkaszón. 
— PUSKÁS BÁLÁNÁ szül. Szász Hona, 30 éves korá
ban, Kolozsvártt. — PETROVICS GYÖGRYNÉ szül. Jo-
nesku Heléna, 49 éves korában, Pécskán. — Özv. B É -
KÁSSY SÁNDORNÉ szül. Li tschner Karolina, 73 éves 
korában, Bereg-Rákoson. — BAKALÁRZ KÁROLYNÉ 
szül. Tormay Antónia, mérnökkari őrnagy özvegye, 
Tormay Béla miniszteri tanácsos nővére, 34 éves korá
ban, Budapesten; ugyanit t özv. MÁTYÁSSY ISTVÁNNÍ^ 
szül. Pongrátz Erzsébet, Udvarhelyi Miklós n é h a i 
színész és színigazgató első neje, a régi évtizedekben 
maga is kedvelt színésznő, 72 éves korában. — Özvegy 
W E R E S S LA.TOSNÉ szül. Nagy Anna, 73 éves korában, 
Tordán. 

SAKKJÁTÉK. 
1319. számú feladvány. Berger J.-töl. 

Sötét. 

Helyesen f e j t e t t ék m e g : Budapesten: K. J. és F . H. 
Andorfi S., Kovács J. — Az Erkel-sakhtársasaq nevében: 
Exner Kornél. — Veszprémben: Roland Károly. — 

A pesti sakk-kör. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
népköltészetből vett darabok 
tudjuk meunyiben igaziak s 
visszaadva. Pl. a szerb nép-

nmet : a fordítás pedig 

fej mi 

• b • d?ilágos6 ' « h 

Világos indul 8 a negyedik lépésre mattot mond. 

Az 1314. sz. fe ladvány megfejtése 
Chocholous Gy.-töl. 

Megfejté*. 
Sötét. Világos. 

1. Ha3—b5 . . . 
2 Hb5—d4 _ 
M. Hd7—f6f__ 
4. F2—f4 matt. 

1. — — . . . 
2. Hb5—d6 + __ 
3. F7—f8—H f 
4. gő—f6 matt. 

3. Vd2— e3 f — 
4. Hd7—b6 matt. 

1 
2. Hb5—d6 f . . . 
3. Vd2—e3t— -
4. Hd7—f6 matt. 

H d 8 - b 7 (a) 
Ff3 t. sz. (b) 
Ke4—e5 

Ke4—fa (c) 
Kf5—e6 
Ke6—e7 

Hb7—cő 
K e 4 - d 5 

Ff3—dl 
Ke4—f3 
Kf3—g4 

B . M. S. A szerb 
elég érdekesek. Nem 
menyire hiven vannak 
költészet nem ismeri 
rímelve van, ez már lényeges eltérés. Gyanús a 
«Kecipe» czimünek mind tárgya, mind hangja : 1700-ból 
világos anaclironismus. A «Halászleány» is sokkal 
modernebb és nyugatibb, mintsem igaz lehetne. «Az 
átokn szép, de ugy látszik szintén bövitett rajta az 
átdolgozás. Ez okokból kétkedünk a közléssel, a mi
ben még az is gátol, hogy a verselésen (különösen a 
felesleges rimelésen), sőt itt-ott a nyelven is, sok 
volna a javítani való. •— A két eredeti sem közöl
hető; különösen a «Nagypénteken» czimü oly zava
ros, hogy lehetetlen eligazodni rajta. 

Cz igány t r a g é d i a . Hogy a csalódott (nem meg
csalt) legény a vízben, egy lányképet lát, a ki őt ma
gához hívja, hűséggel biztatja : elég jól gondolt (bár 
nem uj , de kivitelében mégis uj), vonás; hanem 
ezen az egyen kivül aztán nincs is semmi az egész 
balladában, a mi ugy a hogy van, megállhatna. Csak 
el van nagyolva az egész; semmi gond a kidolgozásra 
s épen azért egy sora sem kap meg, mintha csak a 
leglaposabb próza volna. 

A vadász . Csakugyan Schiller; csakhogy nincs 
besorozva költeményei közé, hanem a «Tell Vilmos» 
czimü színműben énekli Walter, a Teli fia. A fordítás 
kezdőtől elég jó, de csakis kezdőtől; a műforditás 
igényeinek távolról sem felel meg. — A most bekül
dött eredeti is tehetségre mutat, de a közölhetés mér
tékét még nem éri el. 

N e m közö lhe tők . Népdal. (Egy leány dala.) — 
Akadály. Sétán. Bomanza. Látod ? —-A sirig hű ked
ves. Hazámhoz. — Kis madárka Vigasz. 

T a r t a l o m . 
Szöveg: Jókai Mór hatvanadik születésnapján. 

Tors Kálmántól. — Utazás ismeretlen állomás felé. 
1849. ápril 23-tól május 5-ig. 3. A «Verhőr»-ök. — 
Drága lelkek . . . (Költemény) Dömóny Józseftől. — 
Adalékok a czimek történetéhez. —- Egyveleg. — 
Az abu-halfai és gakduli forrásoknál. — Egy est az 
országos tanítóképző-intézetben. — Egy fenyegető 
üstökös. — Egy spiritismus titka. — Irodalom és 
művészet. — Közintézetek és egyletek. — Mi újság ? 

Halálozások. — Sakkjáték. — Szerkesztői mon
danivaló. — Hetinaptár. 

K é p e k : Jókai Mór. Ellinger Ede fényképe után. 
— Jókai Mór 24 éves korából. (Saját egykorú rajza 
után.) — Jókai Mór 18 éves korából. (Saját egykorú 
olajfestménye után.) — Jókai Mór édes anyja. (Jókai M. 
olajfestménye után 1843-ból.) — Emlékezetes helyek 
Jókai Mór éleiéből: 1. Születési háza Komáromban, 
1825-ben. 2. Gyermekkori lakháza, Komáromban, az 
emléktáblával (mostani fénykép után). 3. Stáczió-utczai 
háza 1882-ből. 4-. Stáczió-utczai házának udvara 
1882-ből. 5. Svábhegyi nyaralója 1884-ben. (Dörre 
Tivadar rajza.) 6. Nyaralója Balaton-Füreden (Fény
kép után.) 7. Dolgozó-szobája 1885-ben. (Dörre Tiva
dar rajza.) — Az angolok Szudánban: 1. Az abu-
halfai forrásoknál. 2. A gakduli forrásoknál. — 
Bellini kötelékeit föloldva. Az összekötözött kezek. 
Bellini a székhez kötözve. 

HETI SAPTAE. Márczius hó. 

Nap Kathollk'is és protestáns Göröq-0r0S7 Izraelit* 

1 V l»2Albinpk.hv.;D. Remin 
2[H|Szimpl. p hv. -(-jSzimpl. 
3;R;Knniguiida sz.f Ginda 
4iS iKázméz hitv. fi Adorján 
5jC 'Özséb vt. iJFrigyes 
6|P|J. Gyolcs, eml fiFridolin 
7 S Aq. Tam. egy.-f !Feliczitás 
Holdváltozásai: «$. Utolsó negyed 

17F2Tód. Tyr. 
iSLeo pápa 
19Arkip 
20Leo pk. 
21Timót 
22 Jen. sz. vért. 
-23Polikárp 

8-án 8 óra 10 pk 

Ukis IV 
15Sns Pur. 
lfijiidiís 
17 
18 
19Káprie! 
20 S. Th P. 

este. 

felelős szerkesztő : Nagy Mik lós 
(L. Egyetem-tér 6. szám.i 

Nyers selyem bastruhá-
k a t (egész selyem) 9 f r t 3 0 k r . 
egy teljes öltönyre, valamint ne
hezebb minőségeket is, szállit, legkevesebb két 
öltönyre valónak megrendelésénél, vámmente
sen a házba, Henneberg G. (kir. udvari szállító) 
selyemgyári raktára, Zürichben. Minták pósta-
jordultával. Levéldij a Svájczba 10 kr. 

( H á r o m k r a j ez á r r a l ) naponkin t eszközölni 
lehet testünknek alapos tisztogatását s ezáltal egy 
egész sereg betegségnek elejét vehetjük, melyek a 
táplálkozás s emésztés rendes menetének megzava
rásából (székrekedés, gyomor , máj- , és epebajok, s 
aranyeres bántalmak vértolulás, étvágy-hiány, stb.) 
erednek. Brandt K. gyógyszerész svájezi labdacsait 
értjük e tisztító eszköz alatt, melyből egy dobozzal 
70 krért kaphatni a gyógyszertárakban. Megfigye
lendő, hogy a doboz czimlapján rajta van-e a fehér 
kereszt vörös mezőben s Brandt li. névaláírása. 
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niegtmtoxozott viteldíj le camtolandó. 

V Ö R Ö S M A R T Y N É C S A J Á G H Y L A U R A . 

f 1882. febr. 13. 
P E T Ő F I N É S Z E N D R E Y J Ú L I A . 

t 1868. szept. 6. 

A R A N Y J Á N O S N É E R C S E Y J U L I A N N A , 

t 1885. február 19. 
T O M P A M I H Á L Y N É Z S O L D O S E M Í L I A 

| 1880. nov. 29. 


