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Finom sárga kéziszappan 
(toüette-szappanok legkitünőbbike), glycerin és tojássárgá-
ból készítve, kitűnően tisztítja és élénkíti az arczbört, és annak 
egészséges frisseségét állandóan fentartja. Ezen — csupán két 
legártatlanabb szerből készült szappan, fej-mosásra is nagyon 
ajánlható Ára: 1 darab 20 kr., 1 doboz (3 darab) 50 kr. Kapható: 

ur i d iva t -üz le tében, 
vácz l u t cza 22. sz. LATZKOVITS A 

E3 Minden bel- e's külföldi különlegességek készletben* 

PSEBHOFER J. 

vértisztitó labdacsai 
évek sora óta sokszorosan jónak bizonyult, és számos 
orvos által a közönségnek ajánlott házi szer a rossz 
emésztés minden következményei, dugulás, stb. ellen. 

1 d o b o z 15 l a b d a c a c s a l 21 kr. 
1 t e k e r c s 6 d o b o s s a l 1 frt 5 kr . 

Az összeg előzetes beküldése mellett, bérmentes szál
lítással együtt: 

1 tekerés labdacs frt 1.25 I 4 tekercs labdacs frt 4.40 
2 « < • 2.30 5 c • < 5.20 
3 « • « 3.40 10 i • « 9.20 

Kevesebb egy tekercsnél nem szállíttatik. 

PseiMer J. gyógy tára „az arany biroű. almánál" 
Bécs, I., Sing-erstrasze 15. 

Budapesten kapható Török Józs. gyógyszertárában. 

1 

TELJESFRAMCZIAÉS MAGYAR 
SZÓTÁR 

A .FRANKLIN-TÁRSULAT, kiadásában HiulapafOeu 
és minden könyvkereskedésben kapható — az osztrák tartó- fii 
mányok számára SZELINSKY GYÖRGY csász. kir. egye- U 
temi könyvárusnál Bécsben I. Bezirk, Stefanzplatz Nr. 6. j | 

MÓLÉ | 
! I 1 

Harmadik kiadás. M 

Első kötet: Franczia-magyar rész. | 
Irta j 

MÁRTONFFY FRIGYES 
Ara fűzve, 2 frt. 

Második kötet: Magyar-franczia rész. I 
"* I 

BABOS KÁLMÁN 
Ára fűzve 2 frt. — A két rész egy félbőrkötésben i frt. 

Vídjeejy 

Schutz-
Marki 

A legbiztosabb és 
legjobb szer haj
kihullás ellen a 

K E L E T I 

mely a mn gyár kir. 
mü- vegyészeti kí
sérleti állomáson 
dr. Liebermann 
Leo tan. által meg
vizsgálva jónak ta

láltatott A keleti hajnövesztöolaj 
erősíti a hajalapot, óvja a haj 
kihullását és sikeresen előmoz-
di ja a szakái és haj növését 
Utánzás ellen védjegy által 
védve. Nagy ÜT. 1 frt, kis 50 kr. 
Korpassesa tisztítja és erő
siti a fejbőrt. 1 üveg ára 50 kr. 
Utánvét mellett üvegenk. 10 kr 
több. — Kapható a készítőnél 

LAMBING J. 
fodrász és borbély, Budapest, 
VIII., stáczió-utcza 2. sz. a . 

A . r ' rank lm-Társu la t , k iadásában 
Budapesten megjelent, és min
den könyvárusnál kapható — az 
ósztr. tartom, számára Szelinszki 
György cs. k. egyet, könyvárus
nál Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

K E R T É S Z E T 

KÉZIKÖNYVE. 
Töxetes utasítás 

a kanyhakertészet, rirígninjés 
is 

g j ömílesteny észt és körében. 
A lcgnjabb kutfok ntin irts 

GALGÓCZI KÁROLY. 
Átnézte é i jegyzetekkel bflTitette 

Dr. FARKAS MIHÁLY. 
Negyedik kiadás. 

Ára. fűzve 8 0 krajozár. 

A. henőcs használata előtt. 

E n , C S I L L A G A N N A , 
185 ctm. hosszú óriási Loreley-hajammal, 
melyet az álta'am feltalált kenőcs 14 havi 
használata után nyertem, mely a leghíre
sebb orvosi tekintélyek által ismertetett 
el mint egyetlen szer arra végre, hogy 
megakadályozza a hajkihullást, elősegíti 
a hajnövést, és erősíti a hajbört, uraknál 
elősegít egy teljes erős szakáinövést, rö
vid ideig való használat után a hajnak, 
valamint a szakálnak természetes szint 
és sűrűséget kölcsönöz és megóv a korai 
őszüléstől a legmagasabb korig. Rend
kívül kellemes illata következtében ke
nőcsöm kitűnő, finom toilette-kenőcs. A kenócs használata után. 

L. sz. 17 30*. T. Csillag 
Anna k. a. Budapest. Kérem 
postafordultával hajkenőcsé
ből két köcsöggel küldeni. 
Taxis 1. szül. Batthyáni grófnő. 

L. sz. 19.172. Csillag és társa 
uraknak Bpest. Kitűnő haj-
kenőcsökből egy kis köcsöggel 
4 markjával újból k i r : Carolat 
herczegnő Cöthen (Anhalt) 

L. sz. 27.543. Hamburg. 
Nt. Csillag Anna k. a. Legyen 
szíves hajnövesztő kenőcsé
ből, melynek hatása kitűnő
nek bizonyult, 3 köcsöggel a 
hozzátartozó teával együtt 
utánvétellel küldeni. Hálás 
köszönő tisztelettel özv. Wilan-
dtr grófnő. Bergstrasse 23. 

L. sz. 18.422. Grácz. T. Csil
lag Anna k. a. Legyen szíves 
egy köcsög hajnövesztő kenő
csöt i forintjával küldeni, de 
csakis az Ön által kitalált baj
növesztő kenőcsből, melynek 
jó hatásáról alkalmam volt 
meggyőződni, kérek küldeni. 
Tisztelettel Lindheimi örnagy-
né, szül. Soháffel. 

L. sz. 29.553. T. Csillag A. ' 
k. a. Budapest. Valamennyi 
nálam használatban volt haj
növesztő kenőcsök közül az 
öné a legkitűnőbbnek bizo
nyult. A kenőcs kitűnő és ké
rek ismételten 2 köcsöggel 2 
írtjával küldeni. Tea van még 
készletben Bodola János földb. 

L. sz. 24.858. T. Csillag A. 
k. a. Legmelegebb köszöne
temet kitűnő kenőcseért! A 
kenőcs egy két hét alatt elő
segítette hajam növését. Egy
úttal kérek két köcsöggel, de 
csakis a kegyed kenőcséből 5 
írtjával postautánvéttél kül
deni következő czim alatt: 
Námánether úrnő. 

L. sz. ilAi-l. Brünn. Csil
lag és Társa Budapest. Le
gyen szíves kitűnő hajnö
vesztő kenőcséből egy nagy 
köcsöggel és 50 krért teát 
utánvétellel küldeni. Köszö
nettel tudósítom, hogy már 
majd kihullt hajam kenőcse 
használata óta sűrűbb lett. 
Maradok tisztelettel Dolescela 
Józsa angol nyelv tanítónő. 

E g y k ö c s ö g á r a 5 0 k r . , 1 f r t , 2 f r t , 3 f r t , 5 f r t . 
Postával küldés naponkin t a pénz előleges beküldése vagy postaután

vétel mellet t az egész világba. 

CSILLAG és TÁRSA Budapest, ürály-otcza 26. szám alatt. 
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; XTa lamenny i külföldi sze rek tő l e lőnybe he lyezendők , a m a g y a r 

11 közönségné l kü lönben m á r legjobb h í r n é v n e k é s fokoza tos 
X e l te r jedésnek ö rvendő a külföldi l a b d a c s • g y á r o s o k ór iás i 
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kárpáti egészségi labdacsok, 
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3 melyek b iz tosan , minden k á r o s k ö v e t k e z m é n y e k nélkül , n e m erő-
| szakolva , h a n e m minden fájdalom né lkü l h a t n a k : e ldugu lás , nyál-
' ká sodás , é t v á g y h i á n y , gyomorba j , felfúvódások, szédü lés , fejfá

j á s , vá l tó láz , a r a n y é r , bő rk iü té sek ós s á r g a s á g el len. — Póto l j a 
a kese rüv izeke t , melyek v i zenyős ü r ü l é s t eszközölnek. 

E g y ska tu lya á r a 21 kr.. egy t eke rc s 6 s k a t u l y á v a l 1 frt 5 kr., nem 
bérmentes kü ldeményné l 5 kr . bélyegdij jal több. Ha a labdacsok 
á rához 20 k r . mel lékel te t ik és a z egész összeg p o s t a - u t a l v á n y n y a l 
beküldetik, akkor a megrende l t menny i ség a z összes b i roda lomba 

bárhová bé rmen tve beküldet ik. 3109 
T?o l r fórQV ' Budapesten: Pataky Károly gyógyszerésznél, az újépület átellenében; 
Xwtli.ljcU.clri. i Pozsonyban: Érdy István a «vörös rák»-hoz czimzett gyógyszerésznél; 
Debreczenben: Mihálovits István gyógyszerésznél; Kecskeméten: Molnár János gyógysze
résznél ; Szegeden : Kovács Albert gyógyszerésznél és» Temesvárott: Tárczay Istv. gyógysz. 

Legújabb hálairatok! i i i y i i i i i u i i u i i r i f i m i i i n i i i i i n 
T. gyógyszerész ur 1 Kérném lenne oly szí

ves az u. n. kárpáti egészségi labdacsaiból kül
deni. Már egy éve, hogy használom, de a ba
jom végleg nincsen meggyógyulva, de azértaz 
sitennek köszönöm, hogy ezen labdacsoknak 
feltalálóját sokáig élteti. Szíveskedjék két te
kercset küldeni egy skatulyát a hurutlabda-
• • • I I I H H T T 1 V I 

csókból, a másik kárpáti egészségi labdacso
kat tartalmazzon. Bács-Tiszaföldváron, 1886 
márcz. 25. Tiszt. Szirovicza Márton, földbirt. 

Kérem agy tekercs agészsógi labdacs be
küldéséért, mely különösen minden gyomor
betegségnél segített. Gömör-Sondelok, 1886 
ápril 23. Bediczky Mihály. 
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A .Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál 
kapható, — az osztrák tartományok számára Szelinski György cs. kir. egyet. 

könyvárusnál Bécsben, I. Stefansplatz 6. 

Hasznos könyvek 
nők és hajadonok számára. 

Barátit Ferenez. Aezthet ika. Bevezetésül a 
verstannal. 18 ábrával. Második jav. kiad. 
Fűzve 1 frt 50 kr. Diszkötésben 2 frt 40 kr. 

Benicrky Irma. A nők hivatása 1 frt 20 kr. 
— A nők apró köte lmei s ezek fontossága 

az életben 40 kr. 
— A mindennapi életből. A nőknek. 

Rusz K., Holeschott, Doebereiner s mások 
után irta K.-Beniczky Irma. Két kötet 80 kr. 

— A divat ••elsősegei. Műveltség- és er
kölcs-történeti kutfök nyomán irta K.-Be
niczky Irma. 40 kr. 

— A leányérzelem vi lága . 40 kr. 
Győry Vilmos. Emlékkönyv a conflrmá-

tióhoz készülő protestáns hajadonok szá
mára. Egy aczelmétszettel, vászonba kötve 
aranyvágással 1 frt 20 kr. 

Hölgyek t i tkára, vagyis legújabb, legtelje
sebb levelezőkönyv nök számára. Minden 
előforduló alkalmakra való fogalmazási min
tákkal, mindenféle társasági, család:, bizal
mas és szerelmi levelekkel, különféle ügy
iratmintákkal és alapos útmutatással a levél
írás szabályait illetőleg, rövid helyesírás-
tannal, a magyar polgári jogok és kormány
zat ismertetésével, ttb. Harmadik bővített 
kiadás. Kötve 1 frt 50 kr. 

Hölgyek lantja. Magyar költönők műveiből 
szerkesztette Züahy Károly. Egy aczelmét
szettel. Második kiad. 2 frt, diszkötésb. 3 frt. 

Antal. A valódi azakácsmn-
et vagyis rendszeres útmutatás a finom 

és legfinomabb főzésben, a legjobb magyar, 
franczia és német mód szerint. Különös te
kintettel uii és főúri konyhákra, nagyobb-
szerü lakomák és házi vendéglésekre. Ne
gyedik kiadás 1 frt 50 kr. 

Jós ika Júlia. Pályavezető fiatal leányok 
•sántára. Második kiadás, korszerűen át
dolgozta K.-Beniczky Irma. 2 forint. Disz
kötésben 2 frt 80 kr. 

Kubinyi Lajos. Iparos - gazdaasszonyok 
könyve. Iparos-gazda családok számára. 
Rajzokkal 70 kr. 

Legonvé Ernest. A nők erkölcsi tör te 
nete . Ford. Feleki József. 1 frt 50 kr. 

— Leányaink és fiaink. Egynéhány jelenet 
és tanulmány a családi életből. Ford. Feleki 
József. Fűzve 2 frt. Diszkötésb. 2 frt 80 kr. 

Lengyel Dániel. Orvosi tanácsadó váro
son és falun. Második kiadás 1 frt 50 kr. 

Medve Imre. A magyar gazdasszony 
teendői a közéletben, házban és konyhá
ban. Kézi és segédkönyv nök és hajadonok 
számára. Második kiadás 2 frt. 

Németh Zsuzsanna. A legújabb és megpróbált 
magyar szakácskönyv. A magyar házi
asszonyok számára. X. bővített kiadás 80 kr. 
Kemény kötésben 1 frt. 

Rleoke G, A. A n y á k könyve. A gyermek 
első nevelésének legfontosabb kérdéseiről. 
Fordította K.-Beniczky Irma. 40 kr. 

Sohatter Gyula. Nélkülözheti en i smere
tek könyve leányok számára. Leányisko
lák számára és öntanulásra. Az ötödik né
met kiadás szerint s a hazai viszonyokhoz 

alkalmazottan átdolgo zta Toldy László. Há 
rom színes térképpel. 
1. Földrajz 1 frt. 
2. Világtörténelem. Hitregetan. 1 frt. 
3. Természetr. Embertan. Természettan 1 frt. 
4. Számtan. Német nyelvtan. Irodalom. Mű

történet. 1 frt. 
A négy füzet egy vászonkötésbén 5 frt. 

Sikor József, dr. A feleség. 40 kr. 
— A nők előnyei 40 kr. 
Steiner János dr. Tanácsok a gyermekek 

természetszerű test i nevelésére . Fordí
totta K.-Beniczky Irma 40 kr. 

Szász Károly. Bnzgóság könyve. Elmélkedé
sek és imák protestáns nők számára. Egy 
aczelmétszettel. Második javított kiadás. Bőrbe 
kötve aranyvágással 2 frt 50 kr. Diszkötés
ben A frt. 

Tarkányi Béla. Vezércsi l lag az üdv e l 
nyerésére. Imakönyv a kath. nőnem hasz
nálatára. Öt képpel. Bőrbe kötve aranyvá
gással 3 frt 50 kr. 
Franczia bőrbe, kapocscsal 5 frt. 
Ugyanaz zsebkiadás két finom képpel. 
Bőrbe kötve 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. 
Kék vagy vörös bársonyba kötve > 8 frt. 

— A hajadonok őrangyala. Kathol. ima
könyv. Zsebkiadás vel inpapiroson, öt 
képpel. Bőrbe kötve aranyvagással 2 frt. 
Franczia bőrbe kapocscsal 3 frt. 
Kék vagy vörös bársonyba kötve 8 frt. 
Kis 8-rét alakban franczia bőrbe, kapocscsal 

5 frt. 
Toldy László dr. Magyar Ment Erzsébet 

é le te . Képekkel 80 kr. Kötve 1 frt, díszkiadás 
kötve 5 frt. 

Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohá
szok és imák. Hölgyek számára olvasó- és 
imakönyvül. Vászonba kötve aranyvágással 
3 frt 40 kr. Franczia bőrbe kapocscsal 5 frt 
Ugyanaz zsebkiadás, vászonba kötve 

2 frt 50 kr. 
Franczia bőrbe, kapocscsal 4 frt. 

Záraolyi Varga Mihály. A házi nevelés . 
Példákban előadva. Szülők, nevelők s külö
nösen községi népkönyvtárak számára. 
I. kötet. A testi ápolás 1 frt 5C kr. 

II. kötet. A lélek müvelése 2 frt 50 kr. 
Vezércs i l l agok , vagyis velős mondatok és 

költői gondolatok honi és külföldi remekírók 
müveiből. Harmadik kiadás 2 forint Disz
kötésben 3 frt. 

Vörös Eszter. Gazdasszonyok könyve. Út
mutatás kezdő gazdasszonyok számára, a ház 
czélszerü berendezését, s minden háztartási 
munkák helyes végzését illetőleg, a konyhá
ban, éléstárban, pinczében, kertben stb. 40 kr. 

— Az ügyes szakáosnő. Kőzéposztályu ma
gyar konyháink számára. Második javított 
kiadás 40 kr. 

Weisz Károly. Leányaink és jövőjük! 
Németből átdolgozts Tóth Pál. 80 kr. 

Zerkovits Szidónia. A magyar irodalom 
története költészettannal . Női tanin
tézetek számára, n . kiad. 1 frt. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4. szám.) 
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\ félévre _ 4- • V félévre „ 3 « 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

B É K É S GÁSPÁR* 
(1520—1579.) 

EBDÉLY történelme legérdekesebb alakjainak 
egyike: Kornyáti Békés Gáspár. Az erdélyi 
trónkövetelők között (kiknek a fejedelmek 

korában mindig bőviben volt ez ország) a legmeré
szebb s tán a legzseniálisabb. Alacsony sorsból 
emelkedett fel •— csaknem a trón magaslatáig. Az 
egyszerű köznemesből •— Erdély első államférfia, 
János Zsigmond jobbkeze, Miksa császár kegyeltje 
s trónkövetelő lett. A birtelen emelkedést mély 
bukás követte. A fejedelemségtől elesve, össze
esküvést és lázadást szervezett a választott feje
delem, Bátbory ellen s megveretvén, a dúsgazdag 
és hata lmas főúrból nyomorral és betegséggel 
küzdő hontalan bujdosó lön s ki előbb egy 
országot kormányozott, mások kegyéből és ala
mizsnájából kellett tengődnie. De nem bukott el 
végkép — s ez mutatja nem közönséges lelkiere
jét. A lengyel királylyá választott Báthoryval 
(kinek mint erdélyi fejedelemnek vetélytársa és 
elkeseredett ellensége volt) kibékült s az ő szol
gálatában, mint bizalmas barátja, hadvezére, 
dicsőségesen végezte viszontagságos életét. 

Békés Gáspár békésmegyei törzsökös nemes, 
de nem előkelő családból származott (1520). 
Ifjúsága idejéről keveset tudunk. Emelkedését 
első sorban a maga erejének, majd Petrovich 
Péternek, a Zápolya-ház hű hadvezérének köszön-
heté, a kinek apródja volt. 0 ajánlotta halálos 
ágyán Békést Izabella királynőnek és János Zsig
mond fejedelemnek, hogy «helyette mind a ta
nácskozásban, mind a hadviselésben Békésre 
hallgassanak)). 

így került Békés 1557-ben a gyulafehérvári 
udvarba, hol szép pályatór nyílott előtte kiváló 
tehetségei érvényesítésére. És ő rövid idő alatt 
teljesen megnyerte a királyné és királyfi bizalmát. 
Az ifjú királynak (anyja halála után) legfőbb 
gyámola lett, a k i «Békés akaratától körömnyire 
sem tért el». Föltétlen bizalmát helyezte benne 
s nélkülözhetlen embere lőn. 

Ura királya kegyével arányban haladt a köz
pályán való emelkedése s meggazdagodása. A ko-
mornikból főkamarás, majd kincstartó s első 
tanácsúr — a köznemes udvarnokból "nagy
ságos úr», főnemes és Erdély leggazdagabb föl
desura lőn. Adományul nyerte Ernyedd, Bihar-
és Alsó-Fejérmegyében falvakat, a hires Gör-
gény várát s a gazdag fogarasi uradalmat, végül 

* Kornyáti Bel-és Gáspár. Ir ta Szádeczky Lajos. 
Megjelent a Történeti Életrajzokban és külön Mehner 
Vilmos kiadásában. 

a huszthi uradalom egy harmadát. S mindezt alig 
egy évtized alatt. 

A rohamos emelkedés elbizakodottá tévé, a sze
rencse pazar áldása megszédítő Békést. Szeren
cséjében való elbizakodása okozta bukását. Mert 
ő nem elégedett meg azzal, a mivel birt, nagyra
vágyó lelke még magasabbra vágyott s az ország
nak, melyet most, más neve alatt bár, de ö kor
mányozott, egykor önmaga mint fejedelem kivánt 
élén állani. 

A gyulafejérvári udvarban ő adott irányt ez 
időben a külügyi politikának. Erdély, mint tud
juk, fekvésénél fogva részint a törökre, részint a 
németre volt utalva s a török és német párt vál
togatta egymást a kormány élén. Békés eleinte 
határozottan törökpárti volt, mert a szultán 
védnökségétől remélte Erdély önállósága biztosí
tását. Ö vezette János Zsigmondot a Szigetvára 
ostromára siető Szolimán szultán látogatására a 

zimonyi táborba (1566. nyarán) s ő volt moz
gató szelleme a Dobó-Balassa-féle felsőmagyar
országi összeesküvésnek a német uralom ellen. 

De a törökben csalódott Békés — s a magyar 
összeesküvés meghiúsulása után (1569.) arra a 
meggyőződésre jutott , hogy fejedelme és hazája 
érdekét leginkább biztosítja, ha kibékülnek a 
császárral s az ő, mint magyar király védnöksége 
alá bocsátják az országot. János Zsigmond elfo
gadta a kibékülés és az osztrák házból való há
zasság eszméjét s követségbe küldé Békést a prá
gai udvarba. A kiegyezés Speyerben fejeztetett 
be a német birodalmi gyűlésen s innen nevezik 
azt speyeri szerződésnek történetünkben. De az 
utolsó Zápolya ennek nem soká örvendhetett.mert 
mig Békés második követségében feleséget ke
resni járt fejedelmének a föherczegnők között — 
utolsó nemzeti dynastiánk legvégső sarja, férfi
kora tavaszán, megszűnt élni. 

* & $ & 
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A fejedelem halálával Békés szerencse-csillaga 
is letűnt. Hatalma, mely ura kegyéhez, mint 
repkény a fához volt nőve, összeomlott. Azokkal 
a könyekkel, melyeket Erdélyből távozva hulla
tott, méltáu sirathatta eljátszott szerencséjét is. 

Békés még Bécsben időzött, midőn a fejedelem 
halála hirét meghozták. És ez nagy hátrányára 
vált. Távollétében politikai és személyes ellen
felei (a kik számosan voltak) időt nyertek s 
előnybe jutot tak. Most tűn t ki, mily túlnyomó a 
török-párt Erdélyben a német felett. 
. Az elhunyt fejedelem, igaz, hogy Békést sze

melte ki utódául, a császár is őt akarta vajdává 
kinevezni, de a szultán és az erdélyi törökpár-
tiak Báthory Istvánt kívánták fejedelmül. Békés 
nem adta fel mérkőzés nélkül a harczot, de a 
fejedelemválasztó országgyűlés 1571 május 25-én 
végre is Báthory István uramat, «az somlyait, 
főúr öreg nemzetet" választá fejedelmül. 

Békés nem nyugodott bele a választásba s nem 
hódolt meg Báthorynak. S ekkor lépett ama si
kamlós térre, melyen előbb-utóbb buknia kellett. 
Duzzogva vonult vissza megerősített fogarasi vá
rába s csak alkalomra várt, hogy a császár segélyé
velfegyvert fogjon afejedelemségért Báthory ellen. 
Követeket járatott Bécsbe s a császár felsőma
gyarországi kapitányaihoz s szította az elégedet
lenséget bent az országban. 

Báthory jól tudta, mi készül ellene Bécsben és 
Fogarasban. «Két éles kardnein fér egy hüvelybe!» 
szokta volt mondogatni, s «jobb megelőzni, mint 
megelőztetni!» 1573. október elején összevonta 
hadait, Alvinczet és Enyedet egy csapással elfog-
laltatá s Fogaras várában ostromzár alá fogta a 
lázadót. 

Békés a vár hátsó kiskapuján szökve menekült 
s kibujdosott Magyarországra s onnan Bécsbe, fel 
a császárhoz. «Nem rövidült meg az úr karja», 
vígasztala magát szokott szójárásával. 

Most kezdődött a nyílt harcz Békés és Báthory 
között. A császár szívesen fogadta Erdélyből ki
üldözött hívét s kész volt segélyt nyújtani neki, 
de óvatosságból tanácsolta, hogy a portától is 
engedélyt eszközöljön az Erdélybe ütésre. Békés 
meghallgatta s követet küldött Konstantinápolyi >a 
s fényes ígéreteket tett a vajdaságért. (A törökkel 
1574. és 1575. évben folytatott eddigelé isme
retlen alkudozásokat a bécsi állami levéltár török 
okmányai alapján érdekesen tárgyalja az író.) 

A török csak ámítgatta Békést, a császár tény- i 
leg megsegíté. Felsömagyarországi hadaiból szá
mosan siettek zászlaja alá, melyet 1575. június 
elején Kassán tűzött ki. Az erdélyi elégületlenek 
6 régi párthívei, főkép a székelyek, csak a jel
adást várták, hogy fölkeljenek. 

Békés hirtelen Erdélyben termett, június 28-án 
Torda mellett a Keresztesmezőn állott hadaival. 
Innen a székely föld felé kanyarodott s Maros-
i akkor Székely- (Vásárhely mellett egyesült a szé
kelyekkel. Báthory üldözésére indult, Badnóth 
mellett találkoztak s kezdték a csatározást és 
Kereüó'-Szent-Pál mellett (1575 július 9-én) vív
ták a véres csatát, a mely Báthory fényes győzel
mével s Békés serege szétveretésével végződött. 

A szentpáli csatának nevezetes következmé
nyei voltak. Békést koldusbotra ju t ta tá , Báthory
nak királyi koronát tett a fejére. Mert épen ekkor 
folytak a királyválasztási előkészületek Lengyel
országban s a fényes győzelem népszerűvé tette 
ott Báthory nevét. A lengyel királyságot Maxi
milián császár óhajtá megszerezni s Báthory ott 
már vele szemben állott mint vetélvtárs. 

Békést is ott találjuk mihamar a lengyelországi 

küzdtéren. A vesztett csata után Magyarországra 
menekült s Eperjes vidékén húzta meg magát. 
De a császár most már megtagadta balvégzetű hí
vét. Mert a kudarczczal végződött erdélyi vállalat 
sok kellemetlenségbe sodorta öt. A török hadat 
indított miatta, a lengyelek felzúdultak a császár 
ellen. S Maximilián, hogy tüntessen Békés ellen, 
nemcsak hogy eldobta magától, mint kifacsart 
czitromot, de elfogatási parancsot adott ki ellene 
a kassai kapitánynak. Ez színleg el is fogatta, de 
szökni engedé Lengyelországba. 

Itt kezdődik Békés életének legszomorúbb idő
szaka. Elhagyatva mindenkitől s üldöztetve attól 
is, a kiért mindenét áldozá, bolyong egyik ha
tárról a másikra, küzdve nyomorral és ínséggel. 
(Ez a munkának legszebb része, mely eddigelé 
legnagyobbrészt ismeretlen levéltári adatok alap
ján van írva.) 

A Lengyelországba kibujdosott Békés Báthory 
legfőbb párthivének, a krakkói vajdának kezébe 
került, a ki őt Spitkowic várában őrizet alá té
tette. Az ellenfelek még csak szépen bántak vele, 
de a császár nem szűnt meg üldözni itt sem: ki
adatását kívánta a lengyel szenátustól. A krakkói 
vajda azonban szabadon bocsáttatá. És ő o t tma
radt a lengyel földön, mert nem volt hova for
duljon : elől tűz, hátul víz. Egyaránt rettegett a 
császár haragjától és Báthory boszújától. Meg
húzta magát egy-egy lengyel nemes házánál, buj
dosott hegyen-völgyön, «az egész őszszel (1575.) 
inkább mind az erdőn háldogált.» Az ellenséges 
nép között akadt jó barátja is s egyideig Lubo-
mnski rejtegeté. 

De a varsói királyválasztó országgyűlés (1875. 
nov.—decz.) véget vetett Békés lengyelországi 
tartózkodásának. A császár mellett való korteske-
désével kihívta maga ellen a krakkói vajda ha
ragját, a ki aztán kiüldözteté Lengyelországból. 
Békés tehát újra vándorbotot vett kezébe, átlépte 
a Kárpátokat s a Tátra aljában «egy hitvány falu
ban Késmárk mellett", Bélán húzta meg magát. 

Varsóban az alatt egy helyett két királyt vá
lasztottak. A szenátus és főurak a császárt, a ne
messég óriási többsége Báthoryt. 

Békés azt hitte, hogy ütött az ő órája is. Re-
mélte, hogy a császár (kinél lengyelországi kö
vete, Dudith András és Kueber, a kassai kapitány 
közbenjártak érdekében) újra kegyébe fogadja s 
Báthory ellen küldi, hogy a lengyel királyság 
elfoglalásában feltartóztassa. De nem úgy tör
tént. A császár hallani sem akart róla. 

Békés ott vergődött a Kárpátok alatt erdélyi 
társaival, küzdve nyomorral, éhséggel, ruhájuk 
is lefoszlott róluk, a drága köntösök helyett jó 
volt most a kassai kapitány levetett foltos ruhája 
is, mert ö segítette ruhával s élelemmel is, ők ma
gok «nem voltak, Isten látja, tiz forintnak urai». 

Béláról 1576. elején Hranovniczára, innen 
Sávúikra vándorolt Békés; végre Késmárkon egy 
kis házban húzta meg magát, a hol a kassai ka
pitány élelmet és ellátást rendelt a hontalan buj
dosóknak. 

De ez is csak addig tartott, míg a császár meg 
nem tudta, hogy ismét magyar földön vannak. 
Bécsből rendeletjött, hogyó'fölsénebirodalmáttüs
tént elhagyja és oda lábát többé be ne tegye! A szi
gorú parancsot annál kevésbbé teljesíthető Békés, 
mert az súlyos betegen találta őt a késmárki kis 
házban. A halált várta, a mely megszabadítja 
nyomorától, szenvedéseitől: a helyett a császár 
újabb parancsa érkezett, hogy a lengyel határt 
tüstént hagyja el. Békésnek tehát nem volt ma
radása, Késmárkot is el kellett hagynia. 

Báthory pedig, a most is szerencsés vetélytárs, 
megelőzte a császárt s Krakkóban 1576. május 
l-jén az ő fejét diszíté a lengyel korona. 

A nyomortól megtört Békést a hontalanul buj
dosás és üldöztetés kijózanítá. Légvárai össze
omlottak. A császártól, ki hű szolgálata után 
határról-határra kergeté, nem volt mit várnia, 
utolsó menedékül nem maradt más, mint igénybe 
venni Báthory nemesszívűségét, bocsánatát. És 
Békés férfias elhatározással felajánlotta szolgá
latát, kardját és eszét a régi vetélytársnak, kinek 
előbb halálos ellensége volt. «Kinek mint győző
nek hatalmát éreztem — irá — lígy hiszem, mint 
meggyőzött kegyelmét igénybe vehetem». 

A lengyel királynak nem volt vetélytársa, mint 
az erdélyi fejedelemnek vala, s olyan hűséges 
szolgája lön, a milyen nem volt több rajta kívül. 

A békeközvetítést a krakkói vajda vállalta ma
gára. Most már mind Békés, mind Báthory óhajt
ván azt, könnyen sikerült. S Békés 1577. j anuár 
hó 6-án Lengyelországba ment, a hol István ki
rály tárt karokkal fogadta a megtérői 

Nem telt el egy félév (a ez a leghizelgőbb ítélet 
Békés felől), ő lett a királynak legbizalmasabb 
embere, barátja, tanácsadója, jobbkeze. A pápai 
nunt ius irja Kómába 1577. nyarán, hogy Békés 
együtt alszik a királylyal hálószobájában, együtt 
dolgoznak ki minden tervet s a knály mindenben 
kikéri az ő tanácsát. 

Békés hűségét és őszinte ragaszkodását a 
királyhoz a harczmezőn is fényesen tanusítá. 
A Danczka ellen viselt hadjáratban ő is ott har-
czol a magyar csapatok élén s a győzelem kiví
vásában nem csekély része van. Legszebb hadi 
érdemeit a muszkák ellen vívott 1579-iki győ
zelmes hadjáratban aratta Békés Gáspár, mint a 
magyar seregek fővezére. Polock vára ostromlá
sánál (mely a diadalmas hadjárat fénypontja 
volt) vitézségét egyhangúlag magasztalják a len
gyel történetírók. A halálos betegséget magában 
hordozva, vitézül küzdötte végig az egész had
járatot. 

A diadalmas hadjáratból betegen tért vissza a 
királylyal Vilnába s innen Grodnóra. S ott rövid 
idő múlva (1579 nov. 7-en) halálával pecsételte 
meg önfeláldozó hűségét. Vilnában, a litván fővá
rosban temették el az általa előre kiválasztott 
halmon, melyet maigis Békés-oromnak neveznek. 

Elete utolsó időszakának nemes küzdelme és 
hősi önfeláldozása a legszebb engesztelő áldozat, 
melylyel — tévedései és hibái daczára — emlékét 
kegyeletessé tévé a magyar és lengyel történelem 
évlapjain. — j . 

EGY ELKÁRHOZOTT DALAIBÓL. 
I. 

Oh jól van így ! — megérdemeltem 
Ezt a bolondos végzetet; 
Elbizakodva és öntelten 
Miért hittem vakon neked . . . 

Halandó a nyár-déli napba 
Ne nézzen balgán, vakmerőn ! 
Miro szemét róla lekapja: 
Már a fény nyomorékja lön. 

Mit nyert a sok pártütő angyal 
Hogy az eget ostromold ? 
Egyetlen villám jött haraggal 
S mind tehetetlen hullt alá. 
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Mihez fogék esze-veszetten . . ? 
Ez az igazi kárhozat! 
Immár a mennyet elvesztettem 
Es a pokol be nem fogad. 

II. 

Szállj le, szfillj le esti harmat, 
Hütsd meg izzó agyvelőm ; 
Nedvesítsd meg tikkadt nyelvem, 
Segíts rajtam résztvevőn. 

Hadd kínlódjam — ha már így van — 
Át az örök életet; 
Belenyugszom, elhiszem, hogy 
Ez máskép nem lehetett. 

Csak ne zengne a magasban 
Bűbájosán az a dal -
S a mélységben láncz zörgése 
Ijeszt mormolásival. 

Valaha még megenyhül-e 
Perezre ez a fájdalom ? 
Es valaha jut számomra 
Egy parányi irgalom ? 

PÁSZTÓI. 

UTAZÁS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ. 
II. Közlemény 

Kégen volt, hogy olvasóink e czím alatt az 
1849-ik év első felében megesett utazás, helye
sebben «utaztatási) részletei felől vehettek tudo
mást. 

Mivel az utaztatottak közt oly kiváló személyek 
is voltak, mint Magyarország első felelős mi
nisztériumának elnöke, gr. Batthyány Lajos, 
a felejthetetlen gr. Károlyi István ós a lovagias 
gr. Zselinszky László, olvasóink között bizonyosan 
vannak, kiket az utaztatottak további sorsa is 
érdekelni fog. 

Az első közlemény, mely a ((Vasárnapi Ujság» 
1885-ik évi 8—13. számaiban látott világot, a 
magyar államfoglyok életéről a budai József-ka
szárnyában az 1849-ik évnek január 5-étöl kezdve 
hozott részleteket és elkísérte őket Budáról ök
rös szekereken történt szállíitatásukon az ország 
Ausztriával érintkező határáig, azután pedig 
mindenféle jármüveken a laibachi vár udvaráig. 

A most kezdett II . közlemény ugyanazon 
államfoglyok napjait akarja ismertetni, melyeket 
Laibach fellegvárában töltöttek, a míg onnan 
Pozsonyon, Olmüczön és újra Pozsonyon és Győ
rön át visszakerültek Budapestre az úgynevezett 
«Ujépület»-be, vagyis «Neugebáude»-ba, s hol 
azután további sorsuk különféleképen dőlt el. 

Lehet, hogy egy IH. közleményt is fogunk 
hozni, mely ae olmüczi kazamatákban elhelyezve 
volt hazánkfiai ottani életéről adand hirt 1849 
végétől 1856 nyaráig, mikor e közlemények írója 
több társával együtt visszatért az országba. 

Veszteglés a laibachi várban. 
I. Elhelyezkedésünk. 

Nehéz szívvel s nehéz léptekkel mentünk fel a 
lépcsőkön. Alul horvát őr bocsátott el maga mel
lett, fenn horvát őr utasított az épület belsejében 
nyitva állt ajtók fele vezető folyosóra, melynek 
homályát csak a nyílt ajtókon kiáradó világosság 
derítette fel. 

A jobbra nyiló ajtón át elég tág terembe jutot
tunk, melynek ablakai a vár udvarára szolgál
tak ; de mivel mindnyájan nem fértünk bele, a 
balra nyiló ajtón át egy másik, még tágabb 
terembe léphettünk. Ennek ablakaiból széles 
körben láttuk a váron kivül terjengő vidéket. 
Első tájékozásnak ez elég volt. 

Mind a két termet merőben üresnek találtuk. 
Annál erösebben konganak bennök nem épen 
hízelgő megjegyzéseink. Leültünk volna a pad

lóra törökök módjára, de szőnyeget sem a gazda 
nem terített, sem mink nem hoztunk. No de fel
öltője, olyan a milyen, mindegyikünknek volt. 
Ennek kellé a szőnyeget pótolnia, s miután 
minden ablakon külön megtettük a kémszemlét, 
majd az udvarra, majd a szabadba, a falak 
mentiben lekuporodtunk várva, mint lesz, hogy 
lesz tovább, s találgatva, hogyan s mily alapon 
osztanak majd szót a két teremben. 

Nem soká kellé várnunk s a jó Kchmotzer 
készen hozta az elosztás névsorát. — Ugy látszik, 
a polgári állásra való tekintettel helyezték el a 
honorácziórok kisebb csoportját a kisebbik, a 
többieket a nagyobb teremben, de szabadságot 
adtak helyet cserélni, s a közlekedést a két terem 
közt csak is éjjel rekesztették el. Egyelőre mind
nyájan szerettünk volna a szabadba nyiló terem
ben maradni s ilyen szellemben megindult az 
alkudozás köztünk. «Nekem mindegy» —• mon
dának többen — «csak ugy fogság ez, mint amaz, 
nappal szétnézhetünk, a hol tetszik, s éjjel a 
csillagos eget, mikor felhők nem borítják, csak 
úgy láthatjuk az egyik terem ablakaiból mint a 
másikéiból.» 

Volt köztünk egy jól megtermett, értelmes 
arczú szőke fiatal férfiú. Pesti születés, a ki már 
Amerikában is töltött volt nem tudom mennyi 
időt, s hazajövet Pesten az akkori három-, most 
nagy-korona-utezában rendezett be nyomdát, 
melyre azután 1848-nak tavaszán, a sajtó fel
szabadulásánál fogva, sok munka hárult. A fiatal 
nyomda hamar hirre kapott, s tulajdonosát leg
inkább a kezdő irók keresték fel, kik a szabad
ság minél harsányabb hangoztatásával véltek jó 
szolgálatot tenni a közügynek, s mivel mint 
Amerika-látott fiatal ember maga sem érezte 
magát hivatva a benyújtott kéziratok felett czen-
zorkodni, megjelent bizony nyomdájában sok 
mindenféle, a mi azután 1849-nek elején kivá-
lólag e nyomda felé vonta a hatalom kémjeinek 
figyelmét s gazdája csakhamar kapott ingyen 
szállást a budai várban. 

Köztünk a bátrabbak ós szókimondók közé 
tartozott, s talpraesett megjegyzéseivel ós bizo
nyos yankee-humorával gyakran vidította fel 
búsongó társait. Magaviseletével sorsa ellenében 
a nevében rejlő fogalmakat igyekezett megvaló
sítani. Eisenfelsnek hittak, s ő vasakaratot és 
sziklaszilárdságot egyesített magában, miről 
azonban érzékeny szive és szelid kedélye nem 
egyszer letérítette, mindig azok javára, a kiknek 
dolguk volt vele; 

Most is, látszólag elég közömbösen, de köny-
nyen érthető tízélzással oda szólt Gyulának, ki
vel leginkább szeretett társalogni:«Mit gondolsz, 
barátom, az istennek melyik hollója fog nekünk 
ma harapni valót hozni, mert itt ugyan e renge
teg sok kémény közül egyet se látok füstölögni.» 
Németül volt mondva, hogy az ott forgolódó 
porkoláb is megérthesse. Megértette csakugyan, 
s szokásos jámborságával igyekezett velünk meg
értetni, hogy az ő szakácsa sincs vele, maga is 

j már ehetnéket érez, de ne búsuljunk, habár ma 
kivételesen valamivel későbben is, de reméli, jót 
fogunk enni. 

Az idő, ott az üres szobákban, fel s alá őgyel-
géssel sehogy se akart múlni. Majd újra lekupo
rodtunk, majd újra felugráltunk, ablaktól ablak
hoz járva, bővebb tájékozást kerestünk, a do
hányzás már nem izlett, a beszélgetés nem akart 
folyásnak indulni, a nyugtalanság már általános 
kezdett lenni, mikor négy óra tájban végre fel
hangzott a h ó n á t katonák lépteinek és povedá-
lásának közeledő moraja. Asztalokat hoztak, jó 
hosszú két darabot kecskelábra állítva, egyet az 
egyik, s egyet a másik terembe. A kezdet meg
volt. Izgatottságunkat kellemes előérzet váltotta 
fel. A mozgalom most már folytonosságot öltött. 

i Hoztak székeket is, szalmafonatut és sima desz-

kájut, de a kémények csak nem füstölögtek. 
Hollók, varjuk repdestek a vár kápolnájának 
tornyoeskája körül, de eledelt inkább ők is ke
resni látszanak, mint valakinek vinni. Végre 
azután egyszer női hangok is megcsendültek. Mái" 
most hamar ment. Az asztalterítés es a tálalás a 
kosarakban hozott eteles fazekakból pár perez 
műve volt. Hallgatagon megoszlottunk két terem
ben s jól esett, hogy Devecsertöl fogva ma ehet
tünk megint először tisztességes készlettel tar
talmas és jóizü ebédet, melynek az a biztatás 
volt a legjobb fűszere, hogy míg itt maradunk. 
ugyanez a konyha fogja szolgáltatni, még pedig 
ezentúl a deli órákban, élelmünket. 

Mindjárt megérkezésünk első pereseiben szét
néztünk, hol és mi módon lehetne megmosdani. 
Legjobban szerettünk volna megfürdeni. Egy 
szép márcziusi napon lekocsiztattak volt ben
nünket a budai várból a Császárfürdöbe, termé
szetesen jól őrködve fölöttünk; ezt most szeret
tük volna ismetelni, de az első órákban erről 
szó sem lehete. • így beértük volna egy dézsa 
tiszta vízzel is, mert törülközője mindenkinek 
volt. Hanem hát a porkolábnak annyi lótni-futni 

| valója volt, hogy nem igen állhatott velünk 
j szóba. Ebéd alatt azonban annál erösebben 

kezdtük sürgetni a szükséges vizet, lett is annyi 
|> eredménye, hogy mihelyt az asztalterítéket leszed

tek, az asztalok ott maradván, egész kényelem
mel végezhettük a mosdást csoportosan egymás
után. Bécs-Ujhelytől fogva most jutottunk mosdó 
vizhez először. — A horvát katonák szorgalmasan 
hordták ki a már felhasznált és be a még szükséges 
vizet. Ezzel rendben lévén, arról kezdtünk tana
kodni, hogy az éjjel hol és min fogunk nyújtóz
kodni, mert, mint már enilítém, a szobák négy 
fala közt, midőn beléptünk, nem találtunk tel
jességgel semmit. 

Kár volt azonban csak egy perczig is aggód
nunk. Alig, hogy az ételes kosarakat s a mosdó 
kannákat és dézsákat elhordták, a folyosó es 
lépcső felől nagy czihelődést hallottunk, minek 
vagy egy óra múlva az lőn az eredménye, hogy 
25—28 szalmazsákot helyeztek el fejjel a falnak, 
lábbal az ablakok felé fekvő üres térnek, kettőt-
kettőt szorosan egymás mellé, s az ilyen párok 
közt tenyérnyi hézagot hagyván nagyobb kénye
lem okáért. Minden szalmazsák fejéhez még egy 
szalmával töltött durva vászonhenger jutot t pár
nának. Lehetett volna egy-egy darab hasábfa is. 
De ezzel azután a gondoskodás rólunk az napra 
ki volt merítve. 

Május ötödike! Napóleon halálának napja. 
Mennyivel jobb volt hozzá képest e napon a mi 
sorsunk! 

Minthogy az étkezést már este felé végeztük, 
vacsorára nem gondolt senki, s mivel világító 
szereknek sem láttuk semmi nyomát, s törődöt
tek, fáradtak voltunk, korán tértünk nyugalomra. 
A horvát őrség mélabús egyhangú danája, mely
ből csak annyit értettünk, hogy «Jellacsicsa 
bána», eleinte bosszantott ugyan, de csakhamar 
altatólag hatott. 

De már első szenderünkből felriadtunk. Pat
kányok jöttek látogatóba. Csizmáink szolgáltak 
ellenök fegyverül, s gyufáink villámlásszerü fel-
lobogása még jobban rajok ijesztett. Veszedelem 
nem volt, s végre is diadalmaskodtunk a be-
tolakodottak felett. 

II. Első vasárnapunk. 

Voltak köztünk öregebbek és fiatalabbak, pa
pok és világiak, de nem volt egy sem, kinek em
lékében fel ne támadt volna annak a kellemes 
érzésnek utórezgése, melyet gyermekéveiben 
egykoron e szó: «vasárnap» szokott kelteni. 
Mindnyájan olyan korban nőttünk volt fel, mi
kor e szó: vasárnap, azt jelentette, hogy ma fél
órával tovább szabad aludni, ma tisztát váltunk, 

i 
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ma több kényelemmel lehet mosdani, fésülködni, 
öltözködni, a reggelit elkölteni, mely ma talán 
kávéból vagy legalább tejből fog állani új sütetü 
kenyérrel vagy zsemlyével, ma részt vehetünk 
jobb, szebb öltözetbe burkolva a délelőtti s délu
táni istentiszteletben, jobb ebédben, rokonok lá
togatásában, kisétálhatunk a mezőre, vagy az 
erdőre is, este pedig társas játékok várnak 
ránk. 

A laibachi vár csupasz falai közt nem volt kü-

juttathatott volna belőle. Felső ruhánk sem ja
vult a poros utakon, s a szánandó ökrös szeke
rek, meg stájer gabonaszállító kocsik szalmakö
tegein, vagy ide-oda csúszó gyalulatlan desz
káin. 

No de hoztak mindjárt reggel csebrekben 
mosdani való vizet és már ezt is, a múlt na
pok tapasztalataihoz merve, kiváló jótétemény
számba vettük. Kényünkre fürösztöttük fejün
ket, arczainkat és utoljára még a lábnak is 

elköltésével s az el nem maradható dohányzással 
s a hol annyian együtt vannak, egész önként elő
álló tarkánál-tarkább társalgással öltük a dél
előtti órákat. Kimennünk nem lévén megengedve, 
legalább szétnéztünk és igyekeztünk magunkat 
az ismeretlen vidék részleteke nézve tájékozni. 
Láttunk valamit a város magasabb épületeiből is, 
egyes tornyot, egy-egy kéményt, egy-egy nyaraló-
félét a domboldalak egyikének vagy másikának 
a csúcsán. Hallottunk harangszót is, alkalmasint 

A HADNÓTHI KASTÉLY. Dörre Tivadar rajza. 

FOGARAS VÁRA A VADAS-KERT FELŐL. 

A B É K É S G Á S P Á R R Ó L S Z Ó L Ó K Ö Z L E M É N Y H E Z . 
Dörre Tivadar rajza. 

lönbség jó sokáig a hétköznapok és a vasárnap 
közt. Kivált első vasárnap a butortalan szobák
ban minden hiányzott, a mi csak távolról is 
emlékeztetett volna bennünket arra, hogy ma va
sárnap van. Két heti utazásunk alatt oly körül
mények között, a milyenek közt minket szállí
tottak, alsó ruhánkat okvetetlen fel kellett volna 
tisztával váltani; de nem mindenikünk rendel
kezett a kellő készlettel, s talán egyikünknek 
sem volt annyi fehérneműje, hogy másnak is 

jutott. Oh áldott hideg víz, de jól esett benned 
bővelkednünk! 

Egész kényelemmel láttunk hozzá testünk ápo
lásához, ruházatunk kítatarozása és kiporolásá-
hoz, kikeféléséhez, lábbelink kifényesítéséhez; 
volt, ki meg is borotváltatta magát vagy kölcsön
kért borotvával maga vitte végbe a kényes mű
tétet, szóval mindenképen rajta voltunk, hogy 
némileg vasárnapi színt oltsunk magunkra. Ez
zel, a reggelinek megszerzésével, elkészítésével és 

istentiszteletre hivót, s elandalodtunk rajta. 
Szembehunyva szabad volt képzelni, hogy szülő
falunk harangja szól felénk. 

Két tárgy volt a külvilágra szolgáló ablakaink 
előtt némi távolságban, melyen mindig volt mit 
néznünk. Az egyik a város déli oldalán elterülő 
lápföld. Ezen koronkint egyes füstgomolyok ke
letkeztek, melyek azonban a helyhez kötve ma
radtak, nem terjeszkedtek s lángba sem csaptak 
fel, csak büzölögtek. A finomabb szaglásuak leg-
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alább, ha a szél a füst tájáról lengedezett, azt állí-
ták, érzik a füstnek a bűzét. A másik tárgy, me
lyen egyre változó jeleneteket lehete látni, a 
Laibachon át Trieszt felé vonuló országút egy 
darabja volt, mely elég közel esett hozzánk, hogy 
kivált a kocsiféléket jól megkülönböztethessük 
egymástól, a társzekereket a hintótól, a könnyű 
sétakocsit a nehézkes uti bárkától. Jöttek, men-
-tek, ki jó sebesen, ki lassan, néha csoportosan, 
többnyire''egyenként vagy többed magokkal. 

dik egyformán s melyet ennélfogva nem lehet 
megunni: néztük a felhőket, s szerencsénkre a 
laibachi ég május elején még ritkán volt felhők 
nélkül. 

Mégszólaltak a távolból a vasárnapi istentisz
teletre hivó harangok is, hol egyenkint, hol egy
másba olvadva. 

Végre megérkezett a dél, és nem sok várako
zás után meghozták az ennivalót. Ugyanaz a 
katonai és női személyzet, mely tegnap, szolgál-

s jól esett a felszolgáló női személyzettől hallani, 
hogy a városban átalános az érdeklődés sorsunk 
és személyeink iránt. Azt mondták, ha szabad 
volna, tömegesen jönnének a városból minket 
látogatni. 

Gaál bácsi ebéd után beszédes lett; szavaira 
csakhamar csoportosulni kezdtek körülötte a 
társak, a mi azután annyi volt, mint fát rakni a 
gyuladni kezdő lángra. 

Azzal kezdte, hogy ma reggel, mikor leginkább 

I. Első Péter és Erzsébet, 

O R O S Z K A T O N Á K F Ö V E G V I S E L E T E 
II. Pál, — III. Katalin, — IV. Miklós, — VI. Első Sándor, V. Második Sándor czárok alatt. 

Néztük a madarak játékait, különösen sok volt 
a csoportosan kerengő galamb, melyek órák
hosszat röpködtek a város fölött és a vár körül, 
majd szélesbedő, majd szűkebbre szoruló körök-
hen, mintha csak a mi kedvünkért csapongtak 
volna jobbra-balra, majd el-, majd ismét fel
tűnve.-Néha oly közel szállongának, hogy színei
ket is meg lehetett különböztetni, ha véletlenül 
rajok villant egy-egy napsugár. 

És néztük azt a képet, mely soha sem ismétlő-

tattá be ma is az asztali készletet és az étele
ket, de kevésbbé elfogultan. Mindjárt első nap 
meggyőződtek, úgy látszik, hogy nem vagyunk 
kannibálok, de még pogányok sem, ma meg épen 
úgy vették észre, hogy külsőnk is előnyösen vál
tozott, s kérdezősködésünkre kevésbbé fukarok 
voltak feleleteikkel. Az ebéd is jobban volt elké
szítve s elég bő, ugy hogy valamennyinek jutott 
s még maradt is. 

Nem siettünk. Nem hivott s nem hajszolt senki 

el volt merülve a szomorú helyzetünk fölötti 
töprenkedésbe, s az ablaknál állva belemélyedt a 
nagy mindenség bámulatába, melyből ki vagyunk 
rekesztve, hogy itt szűk négy fal közt epekedjünk 
éa fohászkodjunk: egyszer csak megszólal füle 
mellett egy csintalan hang s Virgil egyik versét 
juttatja eszébe, és épen azt, mely első pillanatra 
inkább gúnynak tetszett, mert így szól: «OMeli-
boee Deus nobis haec otia fecit». A vers értelme 
az, hogy pásztortársa nem is kételkedik benne, 
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hogy az otiumot, melyben vannak, Meliboeus is 
ne tartsa Isten ajándékának. A latin versben az 
otium többes számban áll, s legalább huzamos 
otiumot jelent, csak az a baj, hogy az otium szót 
a magyar nyelvben nem tudjuk teljesen egyen
értékű szóval visszaadni. A pásztor szájában 
egyébiránt e helyen az «otiá» és a hozzá tartozó 
névmutatóval megtoldva, a «ha?c otia» kifejezést 
nem lehet másképen érteni, mint iszabad idő
nek*, s ekkor értelme ez, hogy: «oh Meliboeus, 
Isten volt az, ki minket e szabad idővel ajándé
kozott meg». 

«Mint mondám*, •— folytatá Gaál bácsi, — 
ii első pillanatra gúnyt véltem kiérezni a vers 
szavaiból, nem ugyan személyem ellen, hanem 
helyzetünkre, s már nyelvemen volt a visszatorlás 
kezdete, hogy nem «Deus», nem az Isten, ha
nem «diabolus», az ördög juttatott e kényszerült 
tétlenségbe; de a milyen szokott lenni a gondo
latok sebessége, a nyelvemen kész szót lenyeltem, 
s gondolkodóba estem. Hát hiszen nem lehet az 
ember oly hosszú ideig pap, a milyen soká az 
oltárt én szolgáltam, hogy ne jutna eszébe a 
kellő pillanatban a szentírás egyik-másik igéje, 
mely az adott helyzetre épen illik, s igy nekem 
is azonnal eszembe jutott a biblia szava, hogy 
hajunk szála sem eshetik le fejünkről Isten tudta 
nélkül, s reggel óta, ott álltomban az ablaknál, 
a mint észrevehettetek, szótlanul és magamba 
mélyedve, addig ismételgettem magamban a 
"Deusnobis hiecotia fecit» szavakat, migtökéle
tesen el nem hittem magam is, hogy kár volna 
búsulni oly helyzeten, melybe csakugyan hozzá
járulásunk nélkül jutottunk, s hogy miután vál
toztatni rajta nincs hatálmunkban, nem tehe
tünk okosabbat, mint egyelőre belenyugodni 
sorsunkba, s belenyugodván azon lenni, hogy a 
tétlenség legnyomasztóbb terhét, a Vörösmarty 
által megénekelt Inaimat igyekezzünk tőlünk 
telhetőleg közös akarattal minél messzebbre ker
getni magunktól." 

«Ime én kezdtem*, — végzé szónoki állásba 
helyezkedve, — «én kezdtem, s mivel Csúzon hi
hetőleg más pap prédikált ma helyettein, én itt 
hirdetem az igét, ámbár meglehet, hogy mikor 
titeket mulattatni akartalak, szándékom ellen 
épen untatálak.» 

«Dehogy untattál, dehogy untattál»— hangzott I 
Gaál felé, minden oldalról, ki toldásképen hozzá j 
tette: «No ha csakugyan igaz, hogy nem untatta-
lak, csak azt az egyet hozom ajánlatba, hogy vala
mint én folytattam előttetek, elnézéstekre szá
mítva s azt ki is kérve, papi mesterségemet, lígy 
folytassa kiki közülünk a maga mesterségét vagy 
művészetét, mint a társasjátékok egyikében szo
kás, a mint épen lehet*. Hangos helyeslés volt 
erre a válasz, s megindult a verseny a társak kö
zött arra nézve, hogy melyiköknek a mestersége 
olyan, hogy itt is folytathassa. 

«Könnyű neked, Tádé barátom*, jegyzé meg 
a kissé felvidult öreg Szilágyi,*folytatnod mester
segédet. Mindig hallottam, okos embernek köny-
nyü prédikálni, de én, szegény gombkötő, mondd 
meg, ha tudod, im~ mottón folytathatnám 55 S 
mesterségemet, így, minden hozzávaló nélkül ?* 

Erre azután olyan vásár kerekedett, hogy 
különb se kellett. «Négy papunk van», monda a 
libetbányai jegyző, három pápista és egy refor
mátus. Ilyen kis gyülekezetnek elég. S ha ezek 
egymásután ilyen sikeresen fognak papolni, mint 
a legidősbik ma kezdte, isten igéjében legalább 
nem lesz hiány.* — «Kivált ha mindig találko
zik, a ki pogány költőből idézett egyik-másik 
versével gondolkodóba ejti papjainkat, mint ma 
történt,* jegyzé meg Gyöngyösi Imre némi éllel, 
mely azonban nem talált viszonzásra, sokkal 
nagyobb lévén a vásár zaja, mintsem hogy egyes 
csipkedés megakaszthatta volna az átalános ver
sengést, mely a körül folyt, hogy mehikünk tudná 

mesterségét itt is, és pedig nemcsak az unalom 
elűzésére folytatni, hanem még valóságos hasz
nára is a kis köztársaságnek, a melyben tettleg 
éltünk. 

ii Mily szívesen főznék mindnyájunk számára, 
ha volna a mi hozzá kell*, monda Fokényi, a 
kitanult szakács. «Mily szívesen főznék jó sört,* 
szól utána Koppsz, a serfőző. «Az ón mester
ségemhez nem kellene épen nagyon sok*, — 
monda Máté, a ezukrász, — «de hiába, ha az a 
nemsok sincs meg, nem tudok dolgozni*. "Csinál
nék én takarékpadkát, nyársat és más szerszá
mokat, » — vegyült a versenybe Eisete, a laka
tos, — «de semmiből és semmivel én sem tudok 
csinálni semmit*. 

«Az bizony baj»,— szólt erre Rémái, a szinész, 
(•Nekem sincs meg, a mi a színpadi csalódás elő
idézésére szükséges volna, de azért én fölveszem 
a papokkal a versenyt. Nekik sincs templomjok, 
szószékök, papi ruhájok, s ha ők tudnak papolni, 
én tudok szavalni.* 

«A ti beszédetek utoljára is csak beszéd», vág 
bele Gelrnczry Pál, a sok tehetségű székely, ki 
Pesten laktában fel is használta a nagyváros 
művelődési eszközeit és alkalmait, soda inti 
maga mellé Török Miklóst, a nemzeti színház 
kardalnokát. «Jöszte csak ide, Miklós barátom, 
és zendíts te valamelyikére ama száz meg száz 
dalnak, melyeket oly derekasan tudsz előadni.* 
S mikor Miklós oda állt ugyan, de kardalnok 
létére nem igen mutatott kedvet társak nélkül 
csak magára énekelni, rá kezdte Gelenczey maga, 
s a Bfnyovszky-fék dalműből alig hallatott pár 
szót, a pestiek azonnal csatlakoztak s akkor 
Török Miklós is neki buzdult és a jég meg lévén 
törve, a sok dal közt észre sem vettük, hogy 
esteledik. A mily lehangolt kedélylyel kezdtük az 
első vasárnapot a laibachi várban, oly szelídült 
bánattal pyugodtunk bele, hála a múzsáknak és 
a társulás művészetében páratlan magyar ter
mészetnek, nem óhajtott, nem keresett, nem 
érdemelt sorsunkba. 

Jöttek a horvát katonák, s a falnak támasztott 
felgyűrt szalmazsákokat kiterítették úgy mint 
tegnap este, s magunkra maradván lassan-lassan 
leheveredtünk. 

Világítás hiányában mit botorkáltunk volna a 
félhomályban, mely előbb-utóbb teljes sötétséggé 
volt válandó ? Leheveredtünk, de a társalgás még 
jó sokáig folyt, többnyire pipaszó mellett. Laka
tos társunk mondta a legokosabbat. Az egyszerit 
és egyenes észjárású iparos egész stoikus bölcse-
séggel 

úgy találta, hogy az, a mi éjnek idején az 
életre legszükségesebb, az időjárás és orvtánia-
dások ellen védett vaczok, az Istennek hála, meg
van. Jó éjszakát! 

* S a patkányok?* — kérdé a sörfőző.— «Kezem-
nelvan a csizmám* — voltra a válasz. — «Csak 
hadd jöjjenek, ha mernek.» 

S íme, nem jöttek! 

A HÓDÍTÓ ROBUR 
V E R N E G Y U L A R E G É N Y E . 

FORDÍTOTTA HUSZÁR IMRE 
HETEDIK FEJEZET. 

Melyben Prudent bácsi és Evans Phil még nem 
akarják magukat meggyőzetni. 

Aztán a párkányra hajolva egy ideig gondola
tokba merült. 

— líobur mérnök, — monda Prudent bácsi, a 
ki alig volt képes magát fékezni — eszünkbe 
se jutott olyan kérdéseket intézni magunkhoz, 
a milyeneket ön gondolni látszik. Ellenben ön
höz fogunk egy kérdést intézni és számolunk ró, 
hogv feleletet kapunk, 

— Halljuk. 
— Milyen jognál fogva támadott ön meg ben

nünket Philadelphiában, a Fairmont Parkban? 

Milyen jognál fogva záratott ön be minket ebbe a 
fülkébe? Milyen jognál fogva visz ön minket 
magával, akaratunk ellenére ezen a röpülő gé
pen? , 

— Es önök, ballonista uraim, — viszonzá Eo-
bur, •— milyen jognál fogva inzultáltak, hurro-
gattak le és fenyegettek engem klubjokban any-
nyira. hogy még most is csodálkozom rajta, hogy 
élve jutottam ki onnét? 

— Ellenkérdéssel nem lehet a feleletet el
ütni, — monda Evans Phil, — és én is ismét
lem, milyen jognál fogva? 

— Ön tudni akarja? 
— Mindenesetre. 

. ;— Nos hát: az erősebbik jogánál fogva. 
— Ez czinizmus! 
— De valóság. 
— Es most azt kérdezem, mérnök polgár

társ, —> kérdé Prudent bácsi, a kiből végre ki
tört a düh, — azt kérdezem, meddig szándékozik 
ön ezt a jogot gyakorolni ? 

•— Hogyan intézhetnek önök hozzám ilyen 
kérdést, uraim, — feleié Kobur gúnyosan, — ho
lott csak le kell hajolniok, hogy olyan látványt 
élvezhessenek, a melynek nincs párja az egész 
világon! 

Az Albatros ekkor az Ontario tó óriási víz
tükre felett lebegett, miután maga mögött hagyta 
azt a vidéket, a melyet Cooper oly költőileg éne
kelt meg.Majde tágas medencze déli partjaitól ama 
hires folyam felé irányozta útját, mely beléje 
ontja az Erié tó vizeit, miután azokat megtörte 
zuhatagain. 

Egy perczig hatalmas moraj, a vihar zugásá-
hoz hasonló emelkedett fel a léghajóig. A légkör 
érezhetően meghüvösült, mintha nedves köd áradt 
volna szét a levegőben. 

Alant patkó-alakban zuhantak alá a víztöme
gek, óriási hig kristály-olvadéknak tűnt fel ez a 
napsugarak megtörése által előidézett ezer szi
várvány közepette. Felséges látvány volt. 

A zuhatagok előtt egy kifeszített sodronyhoz 
hasonló átjáró kötötte össze a folyam két partját 
egymással. Három angol mérföldnyivel fölebb 
egy lánczhid látszott, a melyen épen egy vonat 
robogott át a kanadai partról az amerikai 
partra. 

— A Niagara zuhatagai! — kiáltá Evans Phil. 
E kiáltás akarata ellenére lebbent el az ajkai

ról, mialatt Prudent bácsi minden erejét meg
feszítette, hogy semmit se csodáljon a csodákból. 

A következő perczben az Albatros áthaladt a 
folyamon, a mely az Egyesült-államokat elvá
lasztja a kanadai gyarmattól és tovább röpült 
Éjszak-Amerika tágas síkságai felett. 

NYOLCZADIK FEJEZET. 
Melyben az olvasó látni fogja, hogy Robur el
szánja magát felelni a hozzá intézett fontos kér

désre. 
Prudent bácsi és Evans Phil a hátulsó rekesz 

egyik fülkéjében pompás ágyakat, elégséges fehér
neműt s egyéb ruhákat, köpenyegeket és úti 
pokróczokat találtak. Egy postahajón se követel
hettek volna nagyobb kényelmet. Ha nem alud
tak nagyon jól, ezt csak annak lehet tulaj
donítani, hogy nem akartak aludni, vagy leg
alább is hogy nagyon alapos nyugtalanság 
okozta álmatlanságukat. Milyen kalandba ke
veredtek ? Milyen kalandok vártak még ezután 
rájuk? Hogyan fog végződni ez a dolog és 
voltaképen miféle szándékai vannak Eobur-
nak? Mindez elég anyagot nyújtott a töpren
gésre. 

Frycollint az előrészen levő rekesz egyik fül
kéjében szállásolták el, a szakács fülkéje tőszom
szédságában. Ez a szomszédság nagyon kedvére 
való volt. Frycollin szeretett társalogni a nagyok
kal és hatalmasokkal. De mikor végre elaludt, 
folytonos lezuhanásokról álmodott, a melyek 
álmát szünet nélküli boszorkánynyomássá vál
toztatták át. 

Pedig semmi se volt nyugalmasabb ennél az 
éjjeli utazásnál, oly légkörben, a melynek áram
latai estefelé lecsöndesültek. A csavarok zörgésén 
kívül alig hallatszott egyéb nesz a magasságban, 
csupán néha-néha egy-egy vasúti mozdony éles 
füttyje vagy a házi állatok vonítása és bőgése. 
Ezek a földi lények ösztönszerűleg érezték a rö
pülő gépet elhaladni a fejeik felett és rémüle
tükben felordítottak. 

Másnap, június 14-én reggel öt órakor Pru-
pent bácsi és Evans Phil a léghajó- fedélzetén 
sétáltak. Tegnap óta semmi se változott. Az őr a 
hajó elején és a kormányos a hajó hátulján állt. 
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Mire való volt az őr ? Talán félni lehetett az 

összeütközéstől valamely hasonló készülékkel? 
Nyilván nem volt ok ilyesmitől félni. Eobur még 
nem talált utánzókra. A mi pedig azt illeti, hogy 
a légkörben lebegő valamely léggömbbel talál
kozhattak volna, az az eshetőség annyüa való
színűtlen volt, hogy érdemes se lett volna számí
tásba venni. Egyébiránt az ilyen találkozást csak 
a léggömb bánta volna meg, mert okvetlenül is
métlődött volna a cserépfazék és a vasfazék ösz-
szeütődésének meséje. Az Albatrosnak nem volt 
miért félnie ilyen eseménytől. 

De végre is történhetett-e összeütközés ? Tör
ténhetett. Nem tartozott a lehetetlenségek köze, 
hogy a léghajó a parthoz ütődjók, mint akármely 
közönséges hajó, ha valamely hegy, a melyet 
meg nem kerülhetett, vagy a mely fölé nem emel
kedhetett, hirtelen az útjába akad. Ezek vol
tak a lég szirtjei, a melyeket ép ugy el kellett 
kerülnie, mint a hogy a hajó elkerüli a tenger
ből kiemelkedő szirteket. 

Igaz, hogy a mérnök kijelölte az irányt, mint 
a hajóskapitányok szokták tenni, számításba ve-
vén a hegyes vidék legmagasabb ormait is felül
múló kellő magasságot. De miután a léghajó 
nagyon hegyes területek felé vette az útját, 
mégis szükséges volt az elővigyázat azon esetre, 
ha a készülék netalán valamennyire eltért volna 
a kitűzött iránytól. 

Prudent bácsi és Evans Phil az alattuk elma
radó vidéket vizsgálván, egy nagy tavat vettek 
észre, melynek végső déli pontjához közeledett 
az Albatros. Ebből azt következtették, hogy a lég
hajó a múlt éjjel végig ment az Erie-tó felett 
egész hosszában és miután egyenesebben haladt 
nyugat felé, mint tegnap, ennélfogva a Michigan 
tó végéhez kellett érkeznie. 

— Nincs kétség. Evans Phil! Ama háztetőcso
port a láthatáron nem más, mint Chicago. 

— Nem csalódott. Csakugyan ama város volt,. 
a melyben tizenhét vasútvonal összpontosul, a 
nyugat királynéja; e roppant nagy raktár, a 
melyben az Indiana, az Ohiov a Wisconsin, a 
Missouri, szóval az Egyesült-Államok nyugati 
részét képező összes tartományok terményei van
nak felhalmozva. 

Prudent bácsi fel levén fegyverezve egy kitűnő 
messzelátóval, a melyet a fülkéjében talált, 
könnyen megismerte a város kiválóbb épületeit. 
Kollegája megmutatta neki a templomokat, a 
középületeket, a számos "elevátort* vagyis 
mechanikus magtárt, az óriási Sherman-szállo-
dát, a mely egy nagy koczkához hasonlít és a 
melynek ablakai száz meg száz pontot jeleznek a 
koczka mindegyik oldalán. 

— Miután ez Chicago, — monda Prudent 
bácsi, — ez annak a jele, hogy messzebb halad
tunk nyugat felé, mintsem kellett volna, hogy 
visszatérhessünk kiindulási jwntunkra. 

Csakugyan, az Albatros egyenes irányban el
távozott Pensylvania fővárosától. 

De ha Prudent bácsi mindjárt kényszeríteni is 
akarta volna líoburt hogy visszaszállítsa őket 
kelet felé, e pillanatban nem tehette volna. Ma 
reggel ugy látszott, hogy a mérnök, már akár 
valamely munkával volt elfoglalva, akár pedig 
aludt — nem nagyon siet elhagyni a szobáját. 
A két kollega tehát kénytelen volt a reggelihez 
ülni, a nélkül, hogy líoburt láthatták volna. 

A léghajó gyorsasága nem változott a meg
előző nap óta. Miután a szél kelet felöl fujt, ez a 
sebesség nem volt kellemetlen és a hőmérsékle
tet is el lehetett tűrni, minthogy a hőmérő csak 
minden százhatvan méternyi magasságnál száll 
alább egy-egy fokkal. Prudent bácsi és Evans 
Phil, a mérnököt várva, élénk beszélgetés közt 
sétálgattak a csavarok alatt, a melyek e pillanat
ban oly gyorsan forogtak, hogy szárnyaik egy félig 
átlátszó korongot képeztek. 

Nem egészen harmadfél órába került az átke
lés az Illinois állam éjszaki részén. Elhaladtak a 
iifolyamok apja*, a Mississippi felett, a melynek 
két emeletes gőzhajói nem látszottak nagyobbak
nak egyszerű csónakoknál. Majd Jova fölé jutott 
az Albatros, miután az utasok délelőtt tizenegy 
óra tájban megpillantották Jova-cityt. 

E vidéket délről éjszak-kelet felé rézsut néhány 
dombláncz vágta át, melyeknek közepes magas
ságuknál fogva azonban a léghajónak nem kel
lett fölebb emelkednie. Különben a dombok is 
nemsokára eltűntek és helyet engedtek a Jova 
állam tágas síkságainak, a melyek e tartomány 
egész nyugati részét és a Nebreskát is elfoglalják 
és óriási prairiek alakjában a Sziklás hegység 
(Rocky Mountain) tövéig terjednek. A síkságot a 

ORIÁSI HIG KRISTÁLA-OLVADÉKNAK TŰNT FEL 

Missouri számos mellék- és másod-mellékfolyója 
hasítja át, a melyeknek partjain a városok és 
faluk annál ritkábban tűntek fel, minél gyorsab
ban közeledett az Albatros a Far West — a 
(itávoli nyugat* felé. 

E napon semmi különös se történt. Prudent 
bácsi és Evans Phil teljesen magukra maradtak. 
Alig látták még Frycollint is, a ki a léghajó elő
részén feküdt és behunyta a szemeit, hogy ne 
lásson semmit. Pedig nem szédült, mint az em
ber hihette volna. Jelzöpontok hiányában a szé
dülés nem is nyilatkozhatott volna úgy, mint 
valamely magas épület tetején nyilatkozik. 
A mélység nem vonzza az embert egy léggömb 
kosarában vagy egy léghajó fedélzetén, vagyis 
inkább a léghajók és léggömbök alatt látszólag 
nem támad mélység, hanem a láthatár emelke
dik fel és veszi körül minden oldalról a légi ké
szüléket. 

Délután két órakor az Albatros Omaha felett 
haladt el, a Nebraska állam határán. Omaha-
city valóságos kiinduló pontja a Pacific-vasut-
nak, e hatezer kilométernyi hosszúságú sinvo-
nalnak, a mely New-Yorkot San-Franciskoval 
egybeköti. Egy pillanatra látni lehetett a Missouri 
sárgás vizeit, majd a várost fából és téglából 
épült házaival, mely e termékeny síkság köze-
zepette olyan, mint egy boglár a vasból készült 
övön, a mely Éjszak-Amerika derekát átszorítja. 
Kétségtelen, hogy mialatt az utasok e részlete
ket szemügyre vették, Omaha lakosai is megpil
lantották a sajátszerű készüléket. De a feletti 
meglepetésük, hogy az Albatrost a levegőben le
begni látták, nem lehetett nagyobb Prudent bácsi 
és Evans Phil meglepetésénél a felett, hogy ők 
is az Albatros fedélzetén voltak. 

Az Egyesült-Államok hírlapjai mindenesetre 
meg fogják említeni e tényt, mely megczáfolhat-
lanul megfejté azt a meglepő tüneményt, a 
melylyel bizonyos idő óta az egész világ foglal
kozott. 

Egy óra múlva az Albatros Omaha felett is 
áthaladt. Ekkor kétségtelenné lett, hogy kelet 
felé kanyarodik és eltér a Platte-Bivertől, mely
nek völgyén a Pacific-vasút végighúzódik. Ez a 
körülmény sehogy se nyerte meg Prudent bácsi 
és Evans Phil tetszését. 

—Eszerint hát csakugyan komolynak látszik 
az a képtelen terv, hogy elvigyen bennünket az 
ellenlábasakhoz, — monda az egyik. 

— És pedig akaratunk ellenére! visszonzá a 
másik. — Ah! vigyázzon magára ez a Eobur. 
Én nem vagyok az az ember, a kivel paczkázni 
lehet! 

— De én sem! •—monda Evans Phil, — kérem, 

kövesse a tanácsomat Prudent bácsi 
és igyekezzék magát mérsékelni, 

— Hogy mérsékeljem maga
mat ! . . . 

— Igen és tartsa vissza haragját 
addig a pillanatig, a mikor czélszerü 
lesz, hogy kitörjön. 

Öt óra tájban az „ illiatros, mi
után elhaladt a fenyőkkel ós czed-
rusfenyökkel borított Fekete Hegyek 
felett, végig röpült azon a terüle
ten, a melyet jogosan neveztek el 
a Nebraska állam «gonosz földjé
nek*. Sárgás színű halmok egész 
chaosa ez, közbe-közbe hegy-dara
bokkal, a melyeket mintha a földre 
leejtettek s melyek esés közben 
összetörtek volna. A szikladarabok 
távolról rendkívül fantasztikus ala-
kuaknak látszottak. Itt-ott valóságos 
középkori városokat ábrázoltak kör
falakkal, tornyokkal, palotákkal. 
Yoltaképen azonban a «gonosz 
földek" nem egyebek óriási csont
halmaznál, a hol mülió és inillió 
számra fehérlenek a vízözön előtti 
állatok, sőt, mint mondják, embe
rek csontjai is. Ezeket az őslénye
ket a történelem előtti korszak 
valamely ismeretlen .kataklyzmája 
sodorhatta ide. 

Este túl voltak a Platte-Eiver 
völgyén. Itt már a síkság terült el a 
láthatárig, a moly rendkívül tágas 
volt, mert az Albatros nagyon ma
gasan jár t 

Éjjel nem a mozdonyok és ;i 
gőzhajók éles füttye háborgatta a 
csillagos égbolt csöndességét. Hosz-
szura nyújtott bőgés hatolt fel ko-

ronkint a léghajóig, a mely akkor kissé lejebb 
bocsátkozott. 

Vadbivaly-csordák voltak, a melyek patakot és 
legelőt keresve barangoltak. 

És mikor elhallgattak, a fű susogása lábaik 
alatt közelgő árvízhez hasonló zúgást idézett 
elő, a mely nagyon különbözött a csavarok foly
tonosan rezgő zörejétől. 

Koronkint egy-egy farkas üvöltése, egy-egy 
róka vagy vadmacska ordítása vagy prairie-kntya 
(coyotte) ugatása hallatszott. 

Á tiszta éjjeli légben a menta, a zsálya, az 
üröm és a fenyők átható illata áradt szét. 

Végre, hogy a földről felhatoló hangok közül 
egyet se hagyjunk említetlenül, még egy üvöltés 
hallatszott, de ez már a «rézbőrűeket volt, ame-
lyetegynyugot-anierikai «pionneer» nem téveszt
hetne össze a vadállatok hangjával. 

(Folyt, köv.) 

BÁLI JELMEZEK. 
Az a szokás, hogy a téli mulatságokat tavaszig 

húzzuk ki s barbár kezekkel lerontsuk a naptári 
határokat — angol eredetű. Elmúlt már az az 
idő nálunk is, mikor az egyház által kiszabott 
böjt véget vetett az idénynek s kioltotta a fel
gyújtott csillárokat. Ma beletánczolnak a május 
kellő közepébe sőt, minthogy az utazások csak 
júliusban veszik kezdetőket, néhol még júniusban 
is tánczolnak. A különbség csak az, hogy június
ban még, négy héttel később pedig már tánczol
nak. Igaz, hogy ez a farsangi kedvnek csak má
sodvirágzása és távolról sem éri fel az elsőnek 
költői báját, eredeti frisseségét. 

De a mit a későbbi hónapok nem tudnak vissza
hozni, az az álarezos és jelmezbálok- regényes 
tarkabarkasága, melyet csak a húsz éves szív tud 
igazán méltányolni, a ki tudja, hogy mindama 
sok fürkésző és kereső szemek között ott vannak 
— az őréi is. És itt tegyünk egy kis különbséget 
az álarezos és jelmezbálok közt. Mert álarezos 
bálban még ma is megfordulhatunk néha-néha, 
de a jelmezes bált — fájdalom — ma már csak 
alig ismerjük. Lehet, hogy ez bizonyos határig 
a szűk idők parancsolta takarókossággal is ösz-
szefügg, de félő, hogy a megfogyatkozott müér-
zéknek is van része benne. 

Megfelelő jelmeznek kiválasztása .semmieaetré, 
sem könnyű dolog. Charles Blanc, a franczia 
toüette-aesthetikus, épen a jelmez-öltözeteknél 
fektet nagy súlyt az önismeretre. Egy történeti 
jelmez, a minőt La Valliére, Sévigné vagy Ga-" 
brielle viselt, csak imponáló alaknál és nemes 
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vonásoknál juthat teljesen érvényre. Mozgékony, 
pikáns, élénk arczokhoz ellenben inkább az úgy
nevezett genre-jelmez talál, minő a dévaj Pier-
rette örök mosolygó ábrázolása, s a költészet és 
képzelem ama szeszélyes alakjai, melyeknek 
bölcsője a modern operettek világa. 

Ep ezért minden évnek megvan a maga ada-
lékja a jelmez-öltözetek választékáboz.A Czigchiij-
báró és a Mikadó, Saffi és Jum-Jum, Madame 
Angot Clairette-je s a Falu Rossza Finum Ró
zsija, hány kedves toilette-tel gazdagíthatják a 
farsang bohóságait! E mellett sugár termetű 

ragban, csattos czipőkben, selyemharisnyában es 
allonge-parokával. Hajpor és czopf minden korra 
és nemzetre nézve egyaránt helyén valónak tekin
tetett. Phádra és Kleopátra is így jelentek meg. 
Csak Talma kezdett eziránt helyesebb érzéket 
terjeszteni a franczia színpadon s utána Brülil 
gróf volt, ki a jelmeztant tudományos szempont
ból fogva fel, a berlini színházat e részben minta
intézetté emelte. 

Nem könnyű feladat tehát a történeti jel
mezek kiállítása, melyekből képeink közölnek ez
úttal néhányat. A franczia forradalmat követő 

s a hosszú pánczélderék nyakánál és csípőjénél 
hasonló prémmel. A castiliai Blanka ismét kü
lönböző változatot mutat. 

EGYVELEG. 
'"• A bó'rtárczák már teljesen kimentek a divatból 

Parisban; Ízlésteleneknek tartják, bármily szépen 
vannak díszítve. E helyett selyemtárczákat hordanak 
arany- vagy ezüsthimzéssel s a tulajdonos ozimerével, 

* A perzsa sah magánvagyonát 50—60 millió írtra 
becsülik, mely nagyobbára gyémántokból áll. Az óri-

DIBECTORIUM-STYLÜ JELMEZ. 
ERZSÉBET-KORI VISELET. MIKSA-KORI VISELET. 

STUART-JELMEZ. WATTEAU-JELMEZ. 

T Ö R T É N E T I J E L M E Z E K . 

ROSAMUNDA. 

odaliszkok, régi meisseni porczellánokról másolt 
barokk pásztorfigurák, néprajzi és divattörténeti 
tanulmányok is mind, mind hálás tárgyúl kínál
koznak a báli jelmezek összeállításához. 

A történeti jelmezek tekintetében csak újabb 
korban foglalt helyet tudományosabb felfogás. 
A XVHI. század színpadjai még a lehető legigaz-
ságtalanabbul vétkeztek ellene. Egyes ruhadara
bok által igyekeztek megközelíteni az idegen né
pek és múlt idők kosztümjeit, de fontosabb 
tanulmányok e téren alig történtek. Garrick Ham
letet és Macbethet még fekete bársonyruhában 
játszta, Báron pedig az ókor hőseit rövid nad-

Dircctorium-stjlvi jelmez leginkább csikós se
lyem-szoknyából áll, kettős eiejü zöld felsőruha 
fölött két sor ezüst-gombbal, mely a csípőig jön. 
A Shakspere idejebeli Erzsébet-kon jelmezekben 
a földig érő szoknya a deréknál egybe simul, s 
szegélyzete gyakran drágakövekkel ékes. Van 
Dyek képei szolgálhatnak legjobb vezérfonalul 
az I. Károly angol király korabeli kosztümökhez. 
XIV. Lajos korabeli Watteau-jelmezek is foly
vást kedveltek s ezeknél a zsákszerű hát a leg-
szemheszökőbb vonás, melyekben a hölgyek annyi 
kecsesei járták a minetet. Szép középkori jelmez 
a navarrai Berengaria is, hermelin-szegélylyel, 

ási vagyon onnan ered, hogy a sah az ország jöve
delmével tetszése szerint rendelkezik. 

* Az öngyilkosságok száma az utolsó öt év alatt 
jelentékenyen szaporodott Európában, de különösen 
Francziaországban. A hírhedt Anglia e tekintetben 
sokkal szerencsésebb. Egy millió lakosra itt csak 74 
öngyilkos esik, Francziaországban 216.Francziaország 
után Németország következik, de még a mi mon-
arkhiánkban is kétszer annyi az öngyilkosok száma, 
mint Angliában. Olasz- és Oroszország szerencsé
sebbek. 

* A legdrágább utazás hajón San-Francziskótól 
Yokohamáig van, ára mintegy 500 forint. 
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A DUNA FORRÁSA. 
. Európának kétségkívül legnevezetesebb folyója 

a Duna. A sokkal nagyobb Volga ma még tény
leg jóformán Ázsiához tartozik s az egykor sokkal 
többet emlegetett Tiberis ma már csak a törté
nelemé. A 2800 kilométer hosszú folyású hatal
mas folyó, mely nemcsak Közép-Európának fő-
vízere, de melynek a szárazföldi Európa müveit 
részének nagyobb fele is a területéhez tartozik, 
s a melynek partján folyt le közel két évezred 
annyi sok nagy eseménye s még ma is torkolata 
körül forog a világtörténelem egyik legfontosabb 
kérdése: ez a hatalmas folyó, mint képünkön 
látható, egy kisded forrásból ered, melyet ma ke
gyeletes gonddal ápolnak és díszítenek fel. 

Donau-Eschingen városa, a hol e forrás van, 
Ulmtól mintegy 10 mérföldre a Fekete-erdőben 
fekszik Baden nagyhercegségben. Igen régi hely, 
hol már a rómaiaknak is volt gyarmatuk. Később 
a Fürstenberg herczegségnek lett székhelye. 
A jelenlegi Fürstenberg herczegek kastélyának 
parkjában van a nevezetes forrás. Maga a kas
tély is, a XV. századig a Habsburgok birtoka, 
figyelemreméltó Irodalmi és művészeti kincseiről. 
A forrást csinos kőkerítés védi, a rendkívül tiszta 
víz előtünte után egyjdarabig föld alatt halad 
tovább, s mint ezt kiszámították — az innen 

hasonlító rajza. Visszatükrözteti az azóta lefolyt 
időt és magán hordja a megfelelő kor ízlését. 

Az XVH. század utolsó éveivel a katonai osz
tály, ép ugy, mint Oroszország egész élete, nagy 
refonnokon ment keresztül, mert csaknem min
den téren új szervezetet nyert. Gyökeresen átvál
tozott az orosz katonaságnak nemcsak szerve
zete, de külalakja is. Az 1700-ik év második 
felében, a Narvánál történt első szerencsétlen 
ütközet előtt a Preobrazsenszki gyalog-ezred ka
tonái három-szögletes kalapot viseltek (I. 1.). 
Az elöljárók, vagyis a tisztek, mint zászlótartó, 
alhadnagy, hadnagy, főhadnagy, kapitány és má
sok, ugyanazon szabású és szinü öltözetet visel
ték, mint az alsóbb rangúak, megkülönbözteté
sül csupán egyes díszek szolgáltak és az, hogy 
dísz-kivonulásoknál rizsporos álhajat viseltek, 
mely akkor egész Európában általános divat volt. 
A fölebbvalók és általában az idősebbek paran
csaira az ifjabbak levették kalapjaikat és bal 
hónuk alá szorították. A gránátos öltözéke telje
sen ugyanolyan volt, mint a gyalogosé, csakhogy 
kalap helyett fekete bőr-sipkát viselt; ez állott 
gömbölyű kalapbubból, fölfelé emelt homlok-
szorítóval és lelógó nyakfedővel, elől rézlemezből, 
a mint ez rajzunkon is látható, a mely Erzsébet 
korából egy gyalog-ezredbeli gránátost mutat be 
(I. 2). A gyalogosok sipkái alacsonyabbak voltak 

lelógó tetővel liii(') fekete kalpagot vagy csákót 
viseltek, olyan formát, a milyent nemrégiben a 
kozákok. Öltözékük általában véve eléggé szép 
volt. Hajukat a huszárok nem rizsporozták és 
nem göndörítettek csokorba, de fülöknél hosszúra 
növesztett pödört hajfürtök függtek alá (I. * j . 
Az ezredek a kalpagtetö színei szerint, mint: 
cseresnye-vörös, buzavirág-kék, piros, szürke stb. 
különböztettek meg egymástól. A pandúr-ezredek 
szőrből vert, fekete szinü, a huszárok csákóihoz 
hasonló, csakhogy kissé magasabb éa felül kes
kenyebb, de leffentyü nélküli kalpagot viseltek. 
Erzsébet Petrovna uralkodása vége fele a fejvise
letben jelentékeny változások történtek. A testőr-
gránátosoknál a kalpag fekete bőrsipkává alakít
tatott át, megfelelően a fenntebb leírtakhoz 
(IH. 11). A sipka fej-tányérjának felső csúcsára 
kis rézcső volt erősítve, melybe díszkivonnlások 
alkalmával a tiszteknél tiszta teher, • legény
ségnél pedig piros stnicz-tollforgó illesztetett. 
A dobosok, kürtösök éa zenészek forgóinak szele 
piros, belseje pedig zöld volt. E sipkák igen Ízlé
sesek voltak s úgy mutattak, mintha tisztán 
tollból lettek volna előállítva. 

111. Péter, ki nagy tisztelője volt Nagy Frigyes 
porosz királynak, annak minden katonai intéz
kedését az orosz hadseregre törekedett alkal
mazni, a mi rövid uralkodása alatt csakugyan 

Á D U N A FORRÁSA DONAU-ESCHINGENBEN. 

elindult csepp körülbelül 330 nap múlva ér el a 
Fekete-tengerbe. 

A kegyelet és szokás az úri park e forrását 
jelöli ki Európa és Magyarország leghatalmasabb 
folyama bölcsőjének, tényleg azonban az innen 
eredő víz egy sokkal nagyobb patakba ömlik 
Pforen nevű falunál s így e patak, mely ismét a 
Breg és Brigach hegyi csermelyek összeömléséből 
ered, a Duna valódi forrásai közé számítható. 
A háromféle víz összeomlásé egy mocsáros sikon 
történik, mely hajdan tó volt s melynek kifo
lyása a mi Dunánk. 

Alkalmilag megemlítjük, hogy az ókor nagy ré
szében a Dunából csak az alsó részt ismerték, 
melyet a Vaskaputól a tengerig terjedő folyásában 
Isternek neveztek. A felső részt Július Caesar 
említi először s ő használja legelőször a «Danu-
vius» nevet, mikor a dákokról szól; de e név 
csakhamar igen ismeretessé lett s külön istenség 
nevévé tétetvén, Bómában tisztelet tárgyát ké
pezte. 

KATONAI FÖVEGVISELET NAGY PÉTER
TŐL A LEGÚJABB KORIG. 

Nagyon eredeti képet nyújt a különféle ural
kodók alatt— I. Pétertől fogva a legújabb korig — 
szolgált orosz katonaság fövegviseletének össze-

a gránátosok sipkáinál és szintén réz-homlok -
szorítóval birtak (I. 3). A homlokszorító közepén 
kétfejű sasos rézlemezzel volt díszítve. Ily alak
ban a sipkák csak díszkivonulásoknál használ
tattak, hadjáratok idején pedig fekete viaszvászon 
borítékba húzattak. A gyalogság öltözetének sza
bása teljesen megegyezett a testőrség öltözeté
nek szabásával. A henger alakú és fölfelé mind
inkább szűkebbé válókalpagok 1720-ig leginkább 
a tábori katonaságnál voltak használatban; e 
kalpagok különféle színűek voltak. A pandúr 
gyalog-ezredek fejviselete a szemernyő nélküli 
sipka volt (I. 5). A többi fegyvernembeli katona
ság fejviselete csekély változással hasonló a fen
tebb leírtakhoz. 

I. Katalin uralkodása alatt a katonaság öltö
zetében és fegyverzeti fölszereléseiben semmi 
különös változtatás sem történt: Az egyenruházat 
egyik uralkodásról a másikra ment át és csekély 
változtatással megegyezett az előbbivel. 

Erzsébet Petrovna alatt a hadsereg jelentéke
nyen szaporíttatott, és átalakíttatott. A fejvise
letek szintén változtak. Ez uralkodó alatt vé
tetett át Ausztriától a huszárság öltözete és fegy
verzeti fölszerelése. 1763-ig a huszárság nem 
tekintetett rendszeres katonaságnak, daczára, 
hogy az egyenruha meg volt számára állapítva ; 
de a beszerzési teher az ő saját vállaira neheze
dett. Fejükön a huszárok oldalra vagy hátra 

sikerült is neki. Az elöbbeni katonai rendeletek 
porosz rendeletekkel és szabályzatokkal cserél
tettek föl; az öltözetek porosz szabás szerint 
készíttettek, sőt még a büntetéseket is porosz 
rendszer szerint hajtatta végre. Egyes neve
zetesebb öltözékek még sem szenvedtek valami 
különös változást. A süvegek az előbbenieknól 
kissé hosszabb alakban készíttettek, karimáik 
a gombok szülének megfelelő színű szalag
gal szegélyeztettek és nagyobb díszítésül még 
három rojttal is elláttattak (IH. 6). A gráná
tosok süvegei az előbbeniektől csak díszben és 
czímerekben különböztek. A lovasság egészen a 
régi maradt. Igen érdekesek valának 17őá-ben a 
dobosok, kik rendesen arabokból választattak. 
Ezek kékszínű tetővel bíró fehér turbánt viseltek, 
mely arany paszománttal volt szegélyezve és fe
hér, kék és piros strucztollal díszítve. 

II. Katalin uralkodásának első napjaiban 
meggyőződött annak szükségéről, hogy a hosz-
szasan tartott háborúk folytán igen elzüllött álla
potbajutott hadseregét szerveznie kell. A IH. Pé
ter által alapított dísz-század és lovas-gárda 
helyett törzskart és vadász-csapatot stb. alapí
tott ; különösen sok újítás történt H. Katalin 
uralkodásának végső időszakában, vagyis a tö
rök elleni második hadjárattól kezdve haláláig, 
I7sj—I79t>-ig. Az öltözeti és fegyverzeti fölsze
relés ;iz orosz katonaságnál, a LU. Péter halálától 
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Pál uralkodása kezdetéig terjedő hosszú időszak
ban igen vegyes képet tár a szemlélő elé (III). 
1786. évig az orosz hadsergeknél rendkívül 
sokféle öltözet létezett. így a többi között némely 
lovas-csapatok felálló homlokemyővel ellátott 
süveget viseltek (III, 13), a gyalogságnál pedig 
különféle sapkákat és kalpagokat (III, 1, 8, 10). 
Ez évtől kezdve II. Katalin haláláig a fölszerelé
sekben nem történt változás. 

I. Pál uralkodása elején a fejviselet ugyanaz 
maradt , csupán egy kis tollforgó illesztetett a sü
vegekre (III. 4).- A hajat — ép úgy mint az
előtt — rizsporozták, fülöknél göndörítették és 
hátul befonták. 1775-ik évben a süvegeken és a 
kalpagokon uralkodói czímerek jöttek alkal
mazásba. 1786-ban egészen új szabású öltözetek 
jöttek használatba, a melyek teljesen különböz
tek a Nagy Péter által az orosz hadsereg számára 
szabatott öltözetektől. Legnagyobb változtatást 
szenvedett a legénység és az alsóbb rangú tisztek 
öltözéke; ez kiterjedt a hosszú kaftánokra, csiz
mákra, czipökre, rizsporra, hajfonatokra, süve
gekre stb. A »hajat nyirni kezdték. A fövegviselet 
szintén megváltozott. A gyalogságnál fekete bá
ránygyapjú - tetővel, keskeny — fekete bőrrel 
szegélyezett — szemernyővel biró sisak jött hasz
nálatba, melyet a szeniernyö felett fényes rézle
mez, e felett pedig sárgára festett szőrforgó díszí
tett. A forgó egyik végétől a másikig egy piros 
posztóból készült nyakszht-takaró függött alá, 
melynek végeit gömbölyű rojtok ékítek. E nyak-
szú-t-takarók tél idején fültakarókul szolgáltak. 
A nem rendes katonaság piros sipkát viselt 
(III. 5). A gránátosok magas fekete bőrkalpa-
got viseltek, mely gömbölyű fejtetőből éa a hom
lok fölött fölfelé álló, közepén rézczímerrel díszí
tett, fekete medvebőrrel bevont szemernyőből áll. 

1794-ik évben Zubov gróf ajánlatára lovas 
tüzérség szerveztetett; e tüzérség mintegy 25 cm. 
magas, gyapjúból készített czilinderszerű saját
ságos karimás kalapot viselt. A karima balfelől 
szorosan a hengerded fejfedőhöz lapult ós egy 
fehér kokárdához hasonló csattal volt ellátva, 
melybe díszes fehér forgó illesztetett olyformán, 
hogy bakói jobbfelé az egész fejfedőt átfogta 
(III. 2). 

A huszárok 30 cm. magasságú kucsmafólét vi
seltek, melyet a homloknál és a középen színes 
szalag övezett. Baloldalon fehér tollforgó és két 
rojtos zsinór volt megerősítve, mely a kucsmát a 
felső szalagon alul átövezte. Számos huszárezred
nél azonban a kucsmák nem voltak szalagokkal 
díszítve. Az ezredek a zsinórok és egyéb díszek 
színei szerint különböztettek meg egymástól. 

A Katalin idejéből való összes fövegviseletek fel
sorolása fölötte nehéz volna. Azért csak is a legne
vezetesebbet : a háromszögletes kalapot említjük ! 
föl, mely úgy a gyalogság, mint a lovasság tiszt
jeinél mindegyre magasabb és magasabbra nőtt, 
míg végre oly alakot nyert, a melyet Napoleon-
féle kalapnak szoktak nevezni. A lovas gárda 
(III. 16) díszben kalap helyett 15 cm. magasságú 
ezüst sisakot viselt, melynek szemernyője fölfelé 
állott; há tul pikkelyes nyakszirtfedő függött alá, 
elől aranyozott kétfejű sas díszlett. Közönséges 
alkalmakkor a lovasgárda fövegviseletének alakját 
a III. 19. fej mutatja. A sisak fölött, mint a testőr
gránátosoknál, strucztoll-forgó ágazott szét (III. 
16). Tiszteknél a sisakon levő sasok drága kövek
kel valának kirakva. Bemutatjuk még a testőr
ezredek vadászait, kik sipkáik által különböztek 
egymástól. Például a Szemenovszki-ezred vadászai 
keskeny fekete szemernyős és fehér tollforgóval 
díszített posztó sipkát viseltek. Az Izmailov-
ezredben pedig kis szemernyővel ellátott kalpa
gokat, melyeket a homlokzaton uralkodói rez-
jelvónyek és zöldre festett kakastoll-forgó díszítet
tek : a többiek (III. 14.20.) nem kevésbbé eredeti 
föveget viseltek. A lengyel hadtest muskétásai 
kerek lakk-kalappal bírtak, melynek homlokzata 
rézcsillagos uralkodói jelvénynyel, baloldala pe
dig felhajtott karimára erősített kokárdából ki
emelkedő egyenes fekete tollforgóval volt ékítve 
(III. 9) . A kozákok magas, szürke prémes sipkát 
hordtak, melynek felső része posztóval volt födve 
(El . 17). A gatcsinszki katonaság, melyet Petro-
vics Pál nagyherczeg szervezett, egészen külön 
öltözeti fölszereléssel bírt. Katonáinak nagyobb 
része háromszögletes kalappal volt ellátva (II. 1). 

Pál alatt a hajviselet a katonaságnál fölötte 
nagy gondot igényelt. A hajat minden reggel 
göngyölni és fonatokba kellett kötni, dísz-kivo
nulásoknál pedig rizsporozni okvetetlen szüksé
ges volt. A haj úgy vala nyírandó", hogy a fülek 
fölfelé göndörített természetes hajfürtökkel födes-

senek be. Fölötte terhes volt az előkészület a 
díszhez; a haj fésülés még este kezdetét vette, a 
hajat kikenték hájjal és rizsliszttel hintették be. 
A kalapokon és sipkákon kivül a katonaság még 
fourageur-sipkákkal is el volt látva. A közön
séges sötétzöld posztó-kalpag, mely középmagas-
ságábap meg volt törve, a csúcsán levő rojttal 
lefelé függött (IV. 3). E kalpag I. Sándor ural
kodása alatt is használatban volt. A vértes 
katonák ugyanily fehérszínű kalpagot viseltek 
(IV. 20). A Preobrazsenszki-ezred kalap-helyett 
török fezhez hasonló piros posztó sipkát kapott, 
mely alul fehér vászonnal volt beszegve és rajta 
fehér tollforgó díszlett. Nagyobb ünnepélyek 
alkalmával a lovas gárda-hadtest (II. 4.) kalap 
helyett sassal, aranyozott szegekkel, rácsozatos 
tarajjal és strucztollal díszített sisakot viselt 
(TTL 19). Sajátságos alakú sapkát hordott a len
gyel lovas ezred: magas vörös posztó kalapfaj 

; volt ez, melyet alul szürke posztóöv, felső részén 
| pedig fehér egyenes tollforgó díszített (III. 18). 

Pál alatt a huszárok magas, kemény, lefüggő tetejű 
: és tollforgóval díszített kucsmát viseltek (II. 6). 

A lovasság különféle sipkát hordott, így például 
: némelyek kétféle színű kivarrásokkal és tollforgó-
! val díszített kucsmafólével voltak ellátva. 

I. Sándor és Miklós uralkodásainak éveit bát
ran a «csákó - korszak"-nők lehet elnevezni. 

\ 180ő-ik évtől valamennyi hadseregnél, még a 
lovasságot sem véve ki, fém^ezett szemernyős, 

, kemény posztóból készült az óriási magas lószőr-
forgós csákó (IV. 6, 8 ) ; a lószőrforgó átmérője 

i 20, magassága pedig 40 %, volt. A sorkatona
ságnál fekete, a zenészeknél vörös színű volt e 
lószőrforgó. 1807-ik évtől a sipkákat nagyobb 
tartósság végett felül és oldalain fekete bőrrel 
szegélyezték és állszijjal látták el (IV. 2). A tisz
tek új szabású, fölötte magas három szögletes 
és kakas-tollforgóval díszített kalapot visel
tek (IV. 12). A hajfürtviselés és a rizsporo
zás teljesen abba hagyatott. 1809-dik évtől a 
tisztek is csákóval láttattak el. A szekerészét, 
mely kezdetben czilindert viselt (IV. 7), most 
szintén csákót kapott. A forgót csakhamar ki
sebbé tették. A szekerészek szememyő nélküli 

: alacsony sipkát kaptak (IV. 9, 18), és csak tiszt
jeik sipkái voltak ellátva fekete lakkbőr szemer
nyővel (IV. 4). 1812-ik évben a gránátos és más i 
katonaság ismét uj szabású, az előbbinél sokkal 
alacsonyabb, de felül kiterjedt, oldalain rézláncz-
czal és magas tollforgóval díszített csákót viselt 
(IV. 10, 11). 

I. Sándor uralkodása elején a huszárok 25 cm. 
magasságú, lefüggő rojtokkal, nagy paszománt-
tal díszített kalpagot hordtak (IV. 25, 26), míg 
később ők is rendes csákóval láttattak el. 1812—14 
közt a csákók felülről lefelé boruló 'ehér lószőr-
forgóval voltak diszítve (IV. 22). A gyalogsági 
gárda 1803-ig szemernyős, fekete szőrforgóval és 
lefüggő rojtos fejtetővel díszített fekete lakkbőr-
sisakot viselt (IV. 5), de ez is csakhamar csákót 
kapott . Az 1803-ik évben a vértes és dragonyos-
ezredek szőrforgóval díszített fekete lakkos bőr
sisakkal voltak ellátva. A forgó a sorkatonaság
nál fekete szinü, a zenészeknél piros szinű, a 
tiszteknél pedig fehér színű volt. A sisak előrészét 
kétfejű sasok rézlemez diszíté (IV. 12). A lo
vas-ezred szintén szőrforgóval díszített sisakot 
viselt (IV. 17, 19, 24). Az összes seregtestben 
csak a dzsidások kerülték ki a csákó viseletét. E 
század elején fekete szemernyős világos piros 
szinű posztósipkát viseltek, mely teveszőr-zsinór-
zattal és kakastoll-forgóval volt diszítve. Az 
1803-ik1 évben IV. 23. alakú sisakot kapták. A 
dzsidások által viselt csákók a legújabb korig 
rendkívül sok változtatáson mentek keresztül, 
olyannyira, hogy azok mindegyikének megismer
tetése fölötte hosszas leírást szükségelne, miért 
is csak azt említjük meg, hogy sapkáik a legkü
lönfélébb színűek ós forgó-díszüek valának. Mik
lós alatt 1845-ben kevés kivétellel az összes ka
tonaság csákóval volt fölszerelve, melyeknek csak 
külső alakjuk különbözött egymástól, mint ezt 
(IV. 13, 14,16, V. 4, 5, 11) rajzainkis mutatják. 
A csákókat különféle tollforgók és pomponok 
díszítek. 1829-ik évben a kaukázusi hadsereg 
gránátosai csákó helyett fekete báránybőr, fölfelé 
kissé szűkebbe menő, kis szemernyővel ellátott 
és előrészén kétfejű réz-sassal díszített csákót 
viseltek (V. 6 ) ; ugyanilyennel bírtak a nizsego-
rodi dragonyosok is. 1844-ben V. 10. alakú sip
kák léptek életbe. 1848-ban a kozákság zöld 
posztós tetővel bíró bolyhos bőr sipkát viselt 
(V. 1). 1844-ik évtől csákók helyett kettős ernyő
vel ellátott fekete lakkos bőrsisakok léptek életbe, 

melyeket elől kétfejű rézsas, alatta lemezláncz, 
felül pedig kis gomb díszített (a tiszteknél ezek a 
díszek aranyozottak valának) (V. 2), melybe felül
ről lefelé boruló fehér szőr forgó illesztetett. 1827-
töl 1845 utánig a vértesek sisakja alacsonyabb, a 
forgó pedig hosszabb volt (V. 8, 9). Jelenleg 
disz-kivonulásoknál forgó helyett a sisakon ara
nyozott vagy ezüstözött kétfejű sast, külömben 
pedig rézgombot viselnek (VI. 13). A három 
szögletes kalapokat Miklós uralkodása alat t csak 
a tábornoki és a tiszti kar viselte. 1848-ban 
a hadseregnél kalap már nem volt látható. 
(V. 7, IV. 21). A lovas-gránátosok az 1832-ik 
évtől kezdve fekete lakkbőr sisakkal vannak el
látva (VI. 10). A testőr-huszárság 1845-ben 
csákó helyett medvebőr-kucsmával láttatott el, 
melynek viselése mai napig fennáll (VI. 15). 
II. Sándor uralkodása alatt a ruházat és fölsze
relés rendkívül sok változáson ment keresztül. 
A dzsidások sipkái (VI. 9) háromszor változtak. 
Képünkön látható, hogy II . Sándor uralkodása 
idejében sisakokon kivül csákók is használtattak 
(VI. 1, 3, 5, 12, 14, 16) A császári lövészek ala
csony, prémes szegélyű posztó-sipkát viseltek 
(VI. 2 ) ; e sipkák máig is megőriztettek. A kozák 
és némely szibériai katonaság nagy medvebőr, 
posztófedelü sipkát hordott (VI. 6). A kozákok 
sipkái szintén sok változásnak voltak alávetve. 
Némelyeknél egészen simák és dísz nélküliek 
voltak (VI. 8), másoknál tollforgóval és oldalra 
lefüggő tetővel bírtak (VI. 7). A VI. 4. rajz a 
tábornoki sisakot mutatja, melyet különféle 
szinü tollforgó diszít. A szekerészét széles "tá
nyéra fejtetővel biró szemernyő nélküli sipkát 

A NŐK ÉS A TERMÉSZET-
TUDOMÁNYOK. 

Bármint tagadnák is egyesek: kétségtelen 
tények igazolják, hogy a nő valóságos nagyha
talom. Igaza volt ama lacedemoni nőnél, a ki 
azt mondta : «mi adunk életet a férfiaknak, mél
tányos, hogy felettök uralkodjunk." Alig képzel
hető a társadalmi életnek oly viszonya, hol a 
gyöngéd nő érvényesíteni ne tudná a maga saját
ságos varázshatalmát. Uralkodói jogarát kicsiny 
kezében tartja a gyermekszobában ; nyájassága, 
tekintetének büvereje, szívjósága, édesen csengő, 
bíztató hangja, határ ta lan áldozatkészsége képe
zik csodás hatalma szilárd alapját. E szelíd ura
lom életünk ösvényein mindenütt védőszárnyai
val kisér. Világot rendítő események hátterében, 
— hogy ugy szóljunk — a színfalak mögött, 
majd mint tényező majd mint láthat lan igazgató 
működik a nő. Paris almája maiglan is közkézen 
forog, istenek kertjéből került, ennél tartósabbat 
földünk nem terem. 

A férfi, ki büszke önérzettel nevezi magát a 
föld urának, meghódol a gyönge lény előtt s 
legbájosabb eszményképeit is nőalakokban raj
zolja maga elé, mintegy remélve, hogy ekkor 
fáradhatlanabb kitartással küzdhet azok valósí
tásaiért. Hajdankorban a tudományok művésze
tek jelképei: a múzsák, mint p . o. Klió, Thália, 
Melpoméné és a többiek hódító női tündérek 
voltak. 

A nők nemcsak szent ihletet leheltek a dalno
kok szívébe s ajkaira, de ők magok is pengették 
a lant húrjait s leszbósi Sapphótól egészen ko
runkig minden nemzet mutathat föl koszorús 
költőnőt. Vannak maiglan is Corinnák, kik mes
terek Orfeosz isteni művészetében. A háború 
véráztatott mezején is nemcsak mint a gyöngéd 
szeretet angyalai jelennek meg, hogy a sebeket 
bekötözzék vagy lelkesedésre tüzeljenek bátorító 
szavukkal. A gyönge kebelt nem egyszer szorítá 
vaspánczél, hímzőráma helyett nem egyszer vil
lant meg élesre köszörült kard a kicsiny, fehér 
kézben. Jeanne d'Arc, az orleánsi szűz, Zrínyi 
Hona, Bozgonyi Czeczilia ádáz csaták bősz viha
rában kivívott babérkoszorút érdemeltek halán
tékaik körül. S hogy a diplomácziában, a bonyo
lódott politikai ügyek vezetésében sem egészen 
jára t lanok; kétségtelenül tanúsítja ezt a történe
lem s bámulnunk kell egy II. Katal in, Boland 
asszony, Bornemisza Anna és Mária Therézia 
lángelméjét. 

Egy téren azonban még sem méltatták a női 
nemet kellő figyelemre, t . i. a természettudomá
nyoknak változatosan gazdag mezején. I t t látszó
lag minden nevezetesebb fölfedezés, találmány, 
minden egyes vívmány a férfiú kizárólagos dicső-
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Hege, elvitázhatlan előjoga. Ugy látszik, mintha 
e birodalomban a női hatalom nem emelhetné 
föl követelő szavát. Pedig dehogy nem! A nö, kit 
a termeszét pazar keze annyi bájjal halmozott 
el, kinek szemébe kölcsönzé szép napja sugarát, 
éjjele csillagát, arczára hiute hajnala bíborát, ez 
a nö nem lehetett n-ánta hálátlan. Fogékony 
lelkülete, a szép iránti önkénytelen érzéke, kedé
lye, fennszárnyaló élénk képzelete eleitől fogva 
figyelve észlelte a pompás természet ezer meg 
ezer színváltozatait. 

A hajdankortól föl egészen a mai napig ma-
gaslanak ki egyes kiváló női alakok, kik ha nem 
vívhattak is ki első rangú érdemet; de minden
esetre jelentékenyen közreműködtek, hogy a ter
mészettudomány a mai színvonalra emelkedhes
sek s csak az igazság előtt hódolunk meg, ha ne-
vöket hálás kegyelettel említjük föl. 

A hitregék tündérvilágában a természettudo
mány legelső képviselői bájos női jelmezben 
vonulnak el szemeink előtt. Közhit szerint női 
istenségek kegyelme őrködött a természet tárhá
zának szentelt küszöbén. Egyiptomban, az em
beri mívelödés bölcsőjében már jóval a Fáraók 
kormányzása előtt a gyönyörű lzist imádták oly 
istennő gyanánt, a ki a természet titkos könyvét 
lapozván, gyógyít, éltet és ápol. 

Több mint valószínű, hogy ez az istennő, mi
előtt a hálás kegyelet ily magas polczra emelte 
volna föl, a természettudományban s különösen 
a gyógyászatban lehetett járatos. Tudós, jóté
kony nö s csak későbben dicsőíttetett a termé
szet istennőjévé. így lett a holdnak s a Nilus 
folyónak jelképévé, sőt mint minden anyagnak 
főforrása, ö képviselte magát a földet is. 

Mihelyt azonban a hitrege tündérfátyolát sike
rül kibontanunk : e dicső nö, mint a legszebb 
lelki tulajdonokkal felruházott jóltevö közeleg 
felénk, ki férjével, Osníssel karöltve munkálta 
népe javát. A míveletlen népet ő tanítá szán
tásra, őrlésre, fonásra, több hasznos gyógyfű 
fölfedezése által betegeket orvosolt sikeresen. 
0 szoktatta népét a tej használatára, miért is 
tiszteletére nagy ünnepek alkalmával fehér tehén
nel áldoztak. Figyelemmel vizsgálván a csillagok 
járását, legelsőben ö vetette meg az időszámítás 
alapját. A hitrege szerint föltalálta a halhatatlan
ság italát. E hitrege csakugyan valósult, mert 
íme Izisnek, e természettudós nőnek nevét s em
lékét késő évezredek elmultával is emlegetik. 

A görög hitrege csodás világában Izissel pár
huzamos rokon-alak Bhea, ki különösen a beteg 
gyermekek s hasznos háziállatok gyógyítása által 
vívta ki hírnevét. Szerencsétlen szerelme miatt 
bánatos s»ve nem találván enyhületet, ország
ról országra vándorolt s útközben a félvad em
beriséget földmívelésre s egyéb művészetekre 
oktatá. Késő századok multával aztán ez érdeme 
ért a föld tenyésztő erejét e nő jelképezte. Az 
egészség istennője gyanánt Aesculáp hírneves 
orvos tudós leányát, Hygeát tisztelték, kit korá
nak elsőrangú természetbúvára, az ö édes apja, 
avatott be a tudomány mély titkaiba. A rómaiak 
Hygeát Salus, vagyis Jólét néven imádták s 
tiszteletére oltárokat emeltek, pénzt verettek. 

Az ó-kor történetében nevezetes szerepet játszik 
két nö, u. m. Midiit és Ciree. A költészet e két 
növel nem epén udvariasan bánt el s a késő 
kornak ugy adta át emléküket, hogy a reájok 
tapadt szégyenfoltot évezredek hullámai sem 
moshatják le. Holott alig kételkedhetünk a fölött, 
hogy megbélyegzett hirnevök a természettudo
mányban való jártasságuknak tulajdonítható, 
hajlandó lévén az értetlen tömeg minden rend
kívülit a varázslás gonosz mesterségének róvni 
föl. Medea Acétes kolkhiszi királynak leánya 
volt. A szilárd jellemű, szenvedélyes nö magas 
szellemi tehetségeivel szárnyalta túl kortársait. 
Kedvencz tanulmányául a végy- s növénytant 
választotta. Éles elméje fölismervén a növények 
különféle hatását, majd a ként és kőolajat is 
vegytanilag alkalmazván, többféle kenőcsöt ké
szített, melyeket aztán czéljaihoz képest vagy 
lángoló boszuja kielégítésére, tőle hűtlenül el
hajolt férje kedvesének megmérgezésére, vagy a 
szerencsétlen hajőtörtek gyógyítására használt 
föl. E nőé az érdem, hogy az általa fölfedezett 
ásványvegyülékeket meleg fürdő hozzájárulásával 
a megrongált egészség helyreállítására foganatba 
vette. 

Az ügyes f Hisszes által kijátszott ('irée inkább 
megérdemli rossz hírnevét, mert nem lehet elvi
tatni, hogy a narkótikus nedveket tartalmazó 
mérges növények hatását, melyeknek ösmereté-
ben otthonos lehetett, ártatlan embereken kisér-
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lette meg. S olykor-olykor, ha nem mindig szán
dékosan is, természettudományi kísérletei báláit 
idézhettek elő, miért is e félelmes varázslótól 
iszonyúan rettegtek. 

Midőn már a bölcsészet is kezet nyújtott az 
ébredező tudománynak : szárnyainak árnyéká
ban a természettan is hova-tovább nagyobb tért 
foglalt el. Az elöharczosok közt több bájos nő 
álfött a sorompó elé. 

A hires cyrenei Arisztipp leánya, a kitűnő 
Aréte, Görögország nevezetesebb városaiban nyil 

I vános előadásokat tartott a természettudomány 
fontosabb tantárgyaiból, s a foldnm élesről, méhé
szetről, gyermeknevelési!5 s más természettudo
mányi kérdésekről állítólag negyven könyvet irt. 
Az athenei tanács e páratlan tudományú no 
sírkövére e pár jellemző szót vésette: «A relé 
Hellász tündöklő csillaga voUl* 

Kiváló tekintélyre emelkedett az V. században 
Hgpathia. A világ egyik legnevezetesebb főisko
lája volt azon időben Alexandriában. A tanács 
egyhangúlag választotta meg ez ifjú nőt a csil
lagászat és természettudományok tanárául . 
A történetírók azt említik felöle, hogy széleskörű 
tudományossága mellett hódító külsővel bírt, de 
mindamellett szerénység jellemezte. Kérőit kiko
sarazta, kijelentvén, hogy ő csak tudományának 
él. Későbben ama nevezetes főiskolának igazga
tójává lett. Pogány vallását nem akarván fölcse
rélni a keresztény hittel, rajongó szerzetesek föl-
zudították ellene a tömeget s e világhírű tudós 
nőt az utezán verték agyon negyvenöt eves ko
rában. 

Menjünk csak egy kissé ismét vissza régibb 
időkre. Anaxagoras nyíltan bevallja, hogy ö a 
meteorok járását egy smimai kertes/nőtől tanulta 
meg. Talán szükségtelen is említenem, hogy a 
természettan ez időben nagyon is szűk korlátok 
közt mozoghatott; a tudatlansággal együtt járó 
babona a természet legegyszerűbb jeleneteire is 
sűrű ködfelhöt borított, melyet aztán a középkor 
nemhogy eloszlatott volna, sőt inkább meg át-
hatlanabbá igyekezett sűríteni. 

A népvándorlás forrongó zűrzavara korlátozta 
a gyakorlati tudományok szabad fejlődését. Ekkor 

' a' vallásosságra fogékony női kedély inkább látó-
mányokban adott kifejezést érzelmeinek. Mária 
ih'lli' Antiqua, bolognai Katalin, s az erényes 
Szent Erzsébet, András magyar királyunk leánya, 
látományos kijelentésekben igyekeztek behatolni 
a természet titkos műhelyébe. Azonban e titok-
szerűség miatt a titok még rejtélyesebbé és olvas-
hatlanabbá lőn. E sötét időre tehát nekünk is 
fátyolt kell borítanunk, hiszen még a XVI. és 
XVtl-ik században is elsőrangú tudósok hódoltak 
meg az alchimia, vagyis aranycsinálás bűvészete 
előtt s Li'adi' Janka angol nő a ibölcseség köcé-
róí» terjedelmes természettani munkával lépett 
föl, mely mindamellett is, hogy mély olvasottság
ról tanúskodik, ingatag alapon áll. 

Az tij földrész fölfedezése új világnézletek 
i szülemlését vonta maga után. A könyvnyomta

tás föltalálása által az eddig elzárt tudományok 
az emberiség közkincseivé váltak, megnyitván a 
szabad vizsgálódás határtalan mezejét a gondol
kozó elmék előtt. Sőt még az a nevetséges alchi
mia is jótékony befolyást gyakorolt a természet
tudományok előhaladására, a mennyiben az 
aranycsinálás meghiúsult kísérletei elébb vitték 
az eddig elhanyagolt vegytant. 

S a nők is előkelő szerepre vállalkoztak. Te
kintélyes asszonyokat látunk az első helyeken. 
II . Fülöp spanyol király neje, Erzsébet, tudós 

i csillagász hírében áll, Schiller «Don Carlos» 
czímü színmüvében tette halhatatlanná nevét, pe
dig nagyobb érdemeket szerzett önállóan készí
tett csillagászati táblái által. Erzsébet angol ki
rálynő nemcsak pártfogása, de közreműködése 
által is hatalmas lendületet adott a természettu
dományoknak, a mennyiben fogsága alatt s ké
sőbben is nemcsak a római éa görög remekírók 
műveivel, de kivált a természettudományokkal is 
nagy előszeretettel foglalkozott. 

Kiváló figyelmet érdemel a nagy Gusztáv Adolf 
leánya, Krisztina, kinél tudósabb hölgy aligha 
viselt valaha koronát. Csodás sikerrel tanul ta 
különösen a természettant. Világ- és földisme, csil-

i lagászat, vegytan képezték kedvencz tantárgyait. 
Körébe gyűjtötte korának hírneves természettu-

I dósait s inkább értekezett ezekkel tudományos 
i kérdések fölött, semmint országa ügyei iránt ér-
I deklödjék. Hogy tudomány után szomjazó lelké-
I nek vágyait kielégíthesse, kész volt lemondani a 

koronáról, beutazta a művelt külföldet, fölkeresve 
a tudósokat. Vegytani tanulmányai az aranycsi-
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nálás fele vonzották, miben azonban Czólt nem 
érhetvén, ugy látszik, páratlan éeztefaetsége el
vesztette rugekonyságát, mert nemsokára mint 
vakbuzgó rajongó balt meg, 

Emiitök, hogy ez idötájta természettudomány 
csak nehézkesen haladt, a legkitűnőbb tudósok 
is nagyrészben babonás előítéletek lanczait hof-
dozák. Annál nagyobb tisztelet illeti meg ama 
nőket, kik e bilincsek közül az emberiséget ki
bontakozni segitettek. Említési erdemei Merimi 
Mária éa ket leánya, u. m. Heléna és szinten 
Mariit. Az anya korának elsőrendű természet
búvára volt. s az addig alig Ösmert rovartan 
körül szerzett magának hallhatatlan erdemet. 
A selyembogár-tenyésztést minden mozzanatai
ban ö észlelte először tudományos alapon, Mas 
rovarokat is páratlan művészettel vésett ászéiba 
s mindegyik melle eredeti megfigyeléseken ala
puló értekezéstcsatolt. Müvet hollandból franozia, 
latin éa angol nyelvre fordították le. Ket leányát 
a növény- és rovartanra maga tanította, az első
ből tekintélyes rovarrajzoló, a másikból pedig 
virágfestő vált. A tudós anya leánya kíséretében 
Surinámba utazott, hol ket évig tartózkodván. 
a lepkék természetrajzát készítek el. s e terén ok 
mint úttörők niagaslaiiak ki. 

A XYU. század orvosai közt Löben Ilyes az 
első helyen áll, de neje. Mitriu meg o nála is 
nevezetesebb. Nem annyira óriás nyelvismerete. 
ügyes festése, mint inkább a csillagászat terén 
kivívott erdemei örökítik nevét. Több éjszakát 
töltött álmatlanul s számítások között a távcső 
mellett, ugy hogy az asszonyok azt lobbanták 
szemére: «Ijiihenne jobban osmeri az égboltoza
tot, mint kicsiny szobáját, hol meg a nappalt is 
éjszakává változtatja".Csillagászati nagy müvet, 
melyet egyszerre latin i német nyelven írt, 
1654-ben 111. Ferdinándnak ajánlotta. 
, Az olaszok közül csaknem regeszerü Gaetána 

Ágnes pályája. Ha eletéről biztos adataink nem 
volnának, igazán mithoszszerü tüneménynek kel
lene tartanunk. 1718-ban született gazdag és 
nemes szülőktől. Nemcsak bámulatos szépségű 
lánykává fejlődött öt eves korában, de mindenkit 
meglepett lángesze által. Olaszul éa francziául 
tökéletesen beszelt, kilencz eves korában, hall-

i gatván, a mint testvérei latinul tanultak, azoknál 
| hamarább elsajátította e nyelvet ós latin érteke-
i zést írt arról. «//<»/// n nőket ne tiltsák el a tndo-

iiiiinijiik tanulásától*, 'tizenegy éves korára gö
rögül, héberül, spanyolul es németül beszelt. 
Óriási emlékező tehetsége volt. Tizenkilencze-
dik évében sikeres tudori vizsgát tett a bök-se-
szetböl. 

A kísérleti természettanból latin nyelven oly 
vizsgálatot tett. hogy a hozzá intézett százegy 
kérdést mind az utolsóig szabatosan fejtette 
meg. Francziaes olasz tudósok csodálták képzett
ségét. Természettudományi műveit két vaskos 
kötetben adta ki. A párisi tudóstársaság illető 
osztályának bírálata e mii értékéről így nyilat
kozik: "Mindegyik lapján rendszer, tiszta itélö-
tehetség s pontos szabatosság lepi meg az olvasót. 
Az elemző mértanról még ennél jobb munka 
nem igen jelent meg». Bossut akadémikus 
Ágnesnek egy másik számtani művét fordította 
h 1 77ö-ben franczia nyelvre s ezt a müvét kézi
könyvül fogadták el. A legtudósabb természet
búvárok fordultak hozzá. Zanotti a napfogyatko
zásról írott értekezését bocsátotta bírálata alá a 
ebben pár számtetelt javított ki. líacati szám
tudós az ö rendszere nyomán készített új szám
tani elmeletet tett közzé. Magas értelmi müvelt-

, ségét talán még túlszárnyalta nemesen érző szive, 
mert ez a nő a szegények jóltevö angyala volt. 

I Tekintélyes vagyont örökölvén, ennek java részét 
jótékony czélokra áldozá. Megkisérlette, a mi 
eddig hallatlan volt, a hülyék tanítását s bámu
latos sikert ért el. Módszerét maiglan követik. 
Meghalt 1797-ben. Milanóban e nö emlékére, 
kiben a tudomány és a jóság oly csodásan egye
sült, emlékszobrot emelt a hálás kegyelet. 

Száza'dunk kezdetén nagy szellemek karoltók 
föl a természettudományt. Dicsőségükből a mel
lettök működő nőkre is vetődik fénysugár. A nagy 
csillagásznak, He isikéinek nővére nemcsak szem
lélője volt bátyja működésének, de a bonyolódott, 
számtani tételek megoldásával rendszerint ő fog
lalkozott. Sőt a mi több, öt üstököst fedezett föl 
s ezekről sajátkezüleg irott értekezést nyújtott 
a tudóstársasághoz. Bátyja halála után 1822-ben 
visszament Hannoverbe s ott lakott halála nap
jáig, mely 98 éves korában. 1848 j an . 9-én 
következett be. Halála előtt pár évvel Humboldt 
Sándor ajánlatára a tudományok érdekében tett 
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szolgálataiért az akkori porosz király az aggnőt 
nagy arany érdemkereszttel tüntette ki. 

Okaidét murqitisc. de Breteuil Amália, a múlt 
század közepén szintén hírneves természettudós 
volt. A ttíz alkatrészeiről irott müve a tudós
társaság által kitűzött első pályadijjat m e r t e el. 
Newtonnak latin természettani müveit magya
rázó jegyzetekkel ö fordította le franczia nyelvre, 
még pedig oly szabatosan, hogy az akadémia 
nem találhatott abban egyetlen kifogást sem. 

A jelen század csillagászai között kiváló helyet 
érdemel Somnirrrillr Mártit. Apjával, a tudós 
tengerésztiszttel utazgatott a tengereken s uta
zása közben is folyvást tanulgatott. Soinmerville 
tudorhoz menvén nőül, most már tudományos 
kísérletekkel is foglalkozott. Figyelmet ébresztő 
tanulmányt irt a napsugarak vegytani s delejes 
hatásáról. A közhasznú ösmeretek terjesztésére 
alakult társulat egyenes megbízásából Laplace 
munkái hói készített kivonatokat. Majd 1832-ben 
adta ki önálló megfigyelések után az «Égboltozat 
térképét*; ezt követte a természettudományi 
földrajz s több nevezetes tanulmány. Erdemei 
méltánylásául az angol kir. csilláéi társulat 
tiszteletbeli tagjává választotta s 3000 frtnyi 
évdíjat szavazott meg részére. Müveiben a legel-
vontabb dolgokról, a nehézkedési törvényről, a 
hőről, villamosságról, a föld alakjáról, a bujdosó 
csillagokról oly könnyed, tiszta s vonzó irálylyal 
tárgyal, hogy még a nem szaktudósok is gyö
nyörködve olvashatják műveit. Egyes munkái 
több kiadást ertek. Körülbelöl tiz év előtt gyá
szolta e tudós nő halálát Anglia. 

Mi magyarok is dicsekedhetünk egy növel, 
kinek neve a csillagászat történetében meg lesz 
örökítve. E magyar csillagász-nő néhai gróf 
Dégeufeld Imrének leánya Berta, báró Podma-
Hiczky Gézátté. Már gyermekkorában kiváló haj
lamot tanúsított a tennészettudományok iránt, 
de hajlamai az újabb időben a csillagászat felé 
vonzották. Meglátogatván Konkoly Thege Miklós 
hírneves csillagászt O-Gvallán, csakhamar bele
jö t t a távcső kezelésébe, s egy szakavatott csil
lagászt vévén maga mellé, tanulmányozta e ssép, 
de. nehéz tudományt. Nagyúri kastélya mellett 
építtetvén a csillagvizsgáló tornyot, figyelemmel 
észlelte az égitesteket. 1885. közepe táján a csil
lagászok kiváló gonddal szemlélték az Andromeda j 
ködfoltot s mikor Hartwig augusztus 31-én esti j 
10 órakor Dorpatból távirta a csillagászokhoz : 
"Nevezetes változás az Andromeda-ködfoltban. 
Csillagszerű mag hetednagyságban» — a tudós 
grófnő szintén e ködfoltot tette vizsgálódása tár
gyává, s kevés idő múlva ő is értesítette i 
csillagászvilágot, hogy ugyanazon ködfoltban egy 
másik új csillagot fedezett föl. E fontos fölfede
zése világszerte ösmeretes ténynyé vált s annál 
inkább érdekelhet bennünket, mert ezt egy ma
gyar grófnőnek köszönheti a tudós világ. 

Qálvani, e- világhírű természettudós, igazán 
szerencsésen házasodott: neje dr. Galeazzi leánya 
volt. A természettani kísérleteknél mindig neje 
segédkezett s Galvani beösmerése szerint ez 
élénken figyelő nő vette volna először észre a 
villamgéphez közel helyezett s egy késpengével 
érintkező békalábszár rángatózását, minek kö
vetkeztében aztán férje mindjárt behatóbban 
tanulmányozta ama tudományt, mely később az 
ő nevével azonosult. Lavoisier vegyész neje 
szintén tudományosan képzett nő volt s nemcsak 
férje természettani kísérleteiben vett részt, de a 
művéhez szükségelt ábrákat ö metszette rézbe. 
Backland, ki a földtan terén mint úttörő sze
repel, oly nőt mondhatott magáénak, ki nemcsak 
másolta férje kéziratát, de a kiadott müvekhez 
minden rajzot s ábrát ő állított elő. Ügyes volt. 
az összetöredezett kövületek összeállításában. Az 
oxfordi múzeumban több példány látható, melye
ket parányi törmelékekből lankadatlan kitartás
sal s szakavatottsággal állított egybe. E mellett 
ki tűnő házinö volt s gyermekei nevelésére is 
személyesen ügyelt föl. 

Eövidre mér t időnk korlátoz, hogy több meg
lepő példát soroljunk elő, de ezekből is levon
hatjuk a szükséges tanulságot. Bebizonyított 
tény, hogy nőink a természettudományok meze
j én is méltán követelhetik az őket megillető jo
gokat. Hátha még neveltetésök ez irányban is 
szélesebb alapra lenne helyezve s a hivatott te
hetségeket nem zárná ki az elfogult előítélet 
onnan, hol szellemi tulajdonaikat érvényesít
hetik. 

Hiában igyekszik némely tudós, az élettan ön-
kényülegfölvett adataira hivatkozva, kiokoskodni, 
hogy a nő nem alkalmas az exact tudományok 

elsajátítására: a felhozott példák — s annyi van 
még, hogy azokat nem sorozhatjuk a kivételek 
közé — a tudósok elméletét megdöntik. 

KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN. 

A KITÖMÖTT JUMBO. 
Gyorsan élő korunkban hamar elfeledik az igazi 

nagyságokat is, de azt hiszszük, hogy Jumbo neve 
még nincs elfeledve. A kitűnő hatalmas állat, bizony
nyal egyike a legnagyobbaknak az Összes élő lények 
között, nagyúri nyájasságával és leereszkedésével 
már évekkel ezelőtt megnyerte kedvét a londoni ál
latkert látogatóinak oly annyira, hogy midőn a hír
hedt Bármim Amerikába akarta vinni, London lakos
sága csaknem forradalmat rögtönzött. A diadalát 
Amerikában is folytatást nyert ugyan s Jumbo nem
csak valódi nagyság, de világhírű lény is lett, de el
tűntek már a régi idők s a hires elefánt 1885 szept. 
16-án öngyilkossá lett, gőzgép által sodortatva el 

AZ ELEFÁNT FA-VÁZA. 

A hires elefántnak ma már csak múmiája maradt 
az utókorra s azt mutatjuk be a jelen képeken, el
mondva egy pár szót a kitömés bizonynyal nem 
könnyű munkájáról. 

A KITÖMÖTT JUMBO, 

Jumbot kimúlása után következő napon Ward 
rochesteri (New-York-államban) műértő hat ügyes 
hentes segítségével nyúzta meg. A bőr só és timsó-
val feleresztett langyos fürdőbe tétetett s azután a 
csontokkal együtt Rochesterbe küldték, hol azok 
megőrzésére s egybeállítására külön rögtönzött házat 
építettek. Az élelmes liarnum nem akarta, hogy 
a kitömött Jumbot egyszerűen múzeumban helyez
zék el, hanem előbb nyereséges körutat akart vele 
tétetni s ezért a kitömés egészen sajátságos módszer 
szerint történt. Az elefánt nagyságának s körvona
lainak teljesen megfelelő fa-vázra rászegezték a bőrt, 
több ezer apró aczélszeggel s oly erősen beverve, 
hogy egyátalán ne lehessen a szegezést látni, még a 
bőr számos ránezosodására is tekintettel voltak. E váz 
kitömése oly módon, hogy az utazás nehézségeit tel
jesen kiállja, még nagy munkát igényelt, azonban öt 
és fél hónap alatt minden elkészült, sőt még a külön 
vasúti kocsi is, a melyen a kitömött Jumbot s a köny-
nyebb kezelés végett hat darabra osztott csontvázat 
viszik egyelőre amerikai körútjára. Valószínű, hogy 
még nekünk, európaiaknak is lesz szerencsénk a nagy
hírű elefántot meglátni. 

IRODALOM ES MŰVÉSZET. 
Ujabb emlékbeszédek és tanulmányok, irta 

Trefort Ágost. A közoktatás miniszterének 70-ik 
születés napjára alkalomszerüleg jelent meg a 
Franklin-társulatnál e kötet, mely leginkább a tudo
mányos akadémiában tartott emlékbeszédeket és fej
tegetéseket gyűjtött össze, s mindnyájan a legutolsó, 
négy esztendőből valók. Az emlékbeszédek : Lukács 
Móricz, gr. Lónyay Menyhért, Mignet Ferencz, Thiers 
Adolf, Guizot Ferenczről szólnak és kortörténetileg, 
valamint eszme-folyásban és következtetésekben álta
lános érdeküek. Egy további dolgozat b. Eötvös főmű
vével «A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása 
az államra» foglalkozik, és szintén akadémiai előadás 
volt. Itt kapjuk Trefortnak, mint akadémiai elnöknek 
a tavalyi ünnepélyes közülésen mondott megnyitó 
beszédét; aztán kisebb fejtegetést a felsőház reform
járól és a középiskoláról. Ara 1 frt 20 kr. 

Bethlen Gábor levelezéseiből Szilágyi Sándor az 
akadémia kiadásában ismét egy nagy kötetet bocsá
tott közre, folytatva a történetírásra és általában a 
XVII. századbeli hazai közélet megismerésére nézve 
oly becses publikácziót. Nem a nagy közönségnek szól, 
hanem a búvároknak szolgál kútforrásul a 470 oldal
nyi kötet, sőt a nyelvészeket is érdekelheti Bethlen 
erőteljes, szép magyaros prózája, ugy hogy e kötet
ben e pisztoláris irodalmunk is gazdagodást nyer. 
Egy előbbi nagy kötet a magyar és a politikai levele
ket hozta nyilvánosságra Szilágyi Sándor kutatási 
buzgalmából. A most megjelent kötettel a gyűjtés ki
terjedt az adminisztratív és nem magyar levelekre is. 
A Bethlenhez irt válaszokat és egy pár őt illető em
lékiratot szintén találunk benne. A kötet tárgymuta
tóval is el van látva. 

Békés Gáspár életrajza Szádeczky Lajostól, mely 
eredetileg a Történeti Életrajzokban jelent meg kü
lön kiadásban e napokban hagyja el a sajtót. Múlt 
számunkban már méltattuk hazai történetünk ez 
érdekes alakjának életrajzát, melyet Szádeczky eddig
elé nagyobbára ismeretlen levéltári adatok alapján 
írt meg; most a munka alapján Békés Gáspár élet
történetét mutatjuk be olvasóinknak, nagy vonások
ban, kivonatosan, de mégis kerek egészben. Az élet
rajzot díszítő képek közül bemutatjuk Békés Gáspár 
arczképét, melynek eredetije Vilnában őriztetik, Nagy-
Enyedet, a kerellő-szent-páli várkastélyt, a melynek 
udvarán Báthory a Békés seregéből elfogott főurakat 
lefejezteté, a radmithiik&tAéXy, a melyre támaszkodva 
állítá fel hadseregét Békés a szentpáli csa^a előtt Fo-
garas várát, a mely Békés birtokai gyöngyét képezte, 
s melyet Báthory ostrommal foglalt el tőle. 

Az osztrák-magyar monarkbia írásban és kép
ben czímű nagy vállalat bevezető kötetéből a 10-ik 
füzet hagyta el a sajtót. Mojsisovics Ágost ismerteti 
benne a monarkhia állatvilágát. A czikket Pasz-
lavszky József fordította magyarra. Négy nagyobb 
kép díszíti a füzetet: «Szarvasok áz égő náderdőben», 
• Egy régi gémes-sziget tavaszkor», rajzolta Pausin-
ger; «Madárélet a kopácsi (baranyai) tavon.augusz
tusban* és «Az énekesek egy gyarmata a fhávafo-
kon», Bank Henrik rajza. A füzet ára 30 kr s a Révai -

; testvérek útján rendelhető meg. 
Magunk közt, regény, irta Ossip Shubin. A szerző 

felhatalmazásával a német eredetiből fordította Wohl 
Janka. A regény szerzője a német irodalomban igen 
felkapott, s e regénye is el van terjedve a német olva
sók közt. Kiadta az Athenaenm társulat, s a vaskos 
kötet ára 1 frt 20 kr." 

Szerelmes tör ténetek, elbeszélések, irta Gár-
j donyi. Kilencz apró elbeszélés és rajz van a kötetben, 

melyet Győrben Gross nyomdája állított ki, s Buda-
desten Aigner Lajos bizománya utján kapható. Ára 
60 kr. 

A népfölkelésről szóló törvényből, s a népföl
kelésre vonatkozó terjedelmes miniszteri utasításból a 
kiadók egymás után rendeznek füzeteket. Pozsonyban 
Stampfel Károly kiadásában is jelent meg egy füzet-

| «Utasítás a népfölkelésre vonatkozólag* czim alatt; 
ára 25 kr. 

j ^Akadémia i értekezések. Az akadémián tartott 
értekezésekből legújabban a következők jelentek 

j meg: A kisebb görög tragikusok trópusai, müveltség-
; történeti és költészeti szempontból, Pecz Vilmos ta

nártól ára 10 kr. Heraclius, Rankavis Kleón hellén 
' drámája, nyelvészeti jegyzetekkel, dr. Télfy Ivántól, 

ára 30 kr. Tőrös János szerepe a linezi békekötésben 
j 1654. Zsilinszki Mihálytól; ára 20 kr. Rövid észre-
\ rételek Kemény János önéletírásáról a az erdélvi tör-
; ténetirodalom egy-két kútforrásáról, Deák Farkastól, 

ára 10 kr. Adatok a Gregárinák ismeretéhez (a villa-
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francai tengeri állattani állomásról), irta dr. Roboz 
Zoltán; rajzmellékletekkel, ára 20 kr. Ritkább 

hlwncztani rendellenességek, Lenhossék Mihálytól, egy 
rajztáblával; ára 20 kr. 

Folyóiratok. A Századok februári füzetében 
tíchmidt Vilmos folytatja a Báthory Gábor és Bethlen 
Gábor lengyelországi viszonyaira vonatkozó adatok 
közlését; P. Szathmáry Károly b. Wesselényi István 
naplója után közli Bánffy György halálának részleteit; 
Vali Béla az első magyar színigazgató szabadalom
levelet ismerteti 1696-ból; dr. Váczy János a Beöthy 
Zsolt könyvéről «A szépprózai elbeszélés a régi ma
gyar irodalomban* szól tüzetesben; stb. — Á Ter
mészettudományi Közlöny legújabb füzetében Heller 
Ágost a Newton «Philosophiae naturális principia 
mathematica* czimű munkájáról emlékezik meg, 
épen kétszáz év előtt jelenvén meg e nevezetes mű ; 
ezenkívül Schmidt Ferencz, Frank Ödön, Török 
Aurél, Weiszberg Zsigmond. Lőte József, Riegler 
Sándor irtak közérdekű közleményeket. — Az Unija-
rische üerue január-februári füzetét egyszerre adta ki 
s most is a magyar tudományos és irodalmi élet 
köréből közöl számos czikket a külföld számára. — 
A Philologiai Közlöny nj füzetében Fischer Gyula 
a középkori zsidó irodalom történetéhez nyújt ada
lékot «Jehuda Ben Saul Ibn Tibbon» czim alatt; 
Németby Géza folytatja latin értekezését: «Qnse-
stiones eriticaa de Hesiodi Theogonia.* Heinrich 
Gusztáv kimutatja, hogy Szegedinek 1575-ben meg
jelent «Theopbania» darabja nem más, mint 
Schnecker Miklós drezdai udvari lelkésznek 1560-ban 
kiadott hasonló czimű és latin nyelven irt drámájá
nak fordítása, jelenetről-jelenetre, csak stilbeli elté
résekkel és némi rövidítésekkel. Naményi T. Lajos 
összefoglalja egy czikkben a külföldön irodalmunkra 
vonatkozólag 1886-ban megjent értesítéseket, köny
veket. Kispál Mihály pedig Ujjfalvy Krisztina nmlt 
századbeli írónő könyvtárának jegyzékét adja. 
A Nemzeti nőnevelés \a budapesti VI. kerületi állami 
tanítónőképző intézet tanárainak közreműködésével 
szerkeszti Sebestyén Gyula) uj folyamának első fü
zete is igen változatos a nőnevelés érdekeiről irt 
közleményekben. Az egyik czikk a soproni állami 
felsőbb leányiskolát ismerteti; Felméry Lajos «Házi 
nevelés és leányaink jelleme* czimen ir tanulságosan, 
stb. — A Pa-dagogiai Szemle is eddigi buzgó törek
vésével folytatja nyolezadik évfolyamát, s az általá
nos tanügy érdekét jól képviseli. — Az Erdészeti 
Lapok (szerkeszti Bedő Albert) e hónapban adta ki 
múlt évi folyamának utolsó füzetét, de ez a szokott
nál jóval terjedelmesebb ; az orsz. erdészeti egyesület 
tagjainak névsorát is közli. A jeles folyóiratot az 
egyesület tagjai ingyen kapják, nem tagok 8 írttal 
fizethetnek rá elő. 

Protestáns népkönyvtár czim alatt pártolásra 
méltó vállalat indult meg. Szerkesztik: Scholz Gusz
táv evang. lelkész, és Farkas József ref. theologiai 
igazgató; kiadja Hornyánszky Viktor. Minden hó
napban négy ívre terjedő, rendes könyvnagyságu fü
zetekben jejenik meg, s előfizetési ára egész évre 
2 frt 40 kr, egy füzet ára pedig 20 kr. Czélja, hogy 
valláserkölcsi, szivképző és ismereteket öregbitó ol
vasmányokat nyújtson, hasznos tanácsokat adjon, s a 
protestáns népnek apránkint egy kis családi könyv
tárt juttasson kezébe. A népies protestáns könyvtár 
•czélját Szász Károly egy szép czikkben fejtegeti a 
füzet elején, majd a szerkesztők bevezető czikke kö
vetkezik. A további tartalom pedig ez : • Templom, 
iskola és sajtó*, Farkas Józseftől. Két költemény, 
Sántha Károlytól. «A tél isten áldása*. Scholz 
Gusztávtól. «A reformáczió kezdete*, Szilágyi Sándor
tól.* «Minő szőlőfajokat ültessünk? «Molnár István
tól*, «A fűtésről és fütószerekről *. dr. Hankó Vil
mostól. 'Hogy szoktatta régen egy fejedelem alatt
valóit a templomba járásra.» Apróságok. 

Röpirat. Aigner Lajos bizományában • Magyar-
ország közgazdasaai politikájának tévedései' czimű 
röpirat jelent meg Losonczy Gyulától, ki mezőgazda
sági bajainkkal foglalkozik, s fejtegeti, hogy a kis 
gazda hasznát sem veszi az orvoslásul létesített in
tézményeknek, és a baj mind nagyobb. A 32 oldalnyi 
füzet ára 30 kr. 

Zenemüvek: Rózsavölgyi és társa kiadásában 
*Szép Banka* czimű szavalat jelent niej.' zongorakí
sérettel, mint külön lenyomat az «Apolló* zenemű-
folyóiratból. Vörösmarty költeményéhez Ernyei Jó
zsef szerzetté a zenét. Nálunk e műfaj kevés művelőre 
talált s igy e zenemű, mely G. Csillag Teréz asz-
szonynak, a nemzeti színház művésznőjének van 
ajánlva, átalános érdeklődésre számithat. Ára 1 frt. 
— tA magyar Dal-album* hatodik folyamának 4-ik 
füzete megjelent, 20 dallammal, szöveg nélkül. A da
lok könnyű modorban vannak zongorára alkalmazva. 
Előfizetéseket elfogad a «Magyar Dal-Album* kiadó
hivatala Győrött, és pedig 1 évre (10 füzetre) 1 frt 
9 i kr. félévre (5 füzetre) 90 krral. Egy-egy füzet ára 
25 kr. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia e hó 14-iki ülését, 

melyben a harmadik osztály szaktárgyaiból több for
dult elő, egyik előadás közérdekűvé tette. Tltan Ká
roly jeles vegyészünk tett jelentést a tatai források 
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vizének megvizsgálásáról. Ez szorosan összefügg a 
főváros közegészségügyi viszonyaival. Szóba jött 
ugyanis, hogy Budapestet a tatai hires forrásokból 
kellene ellátni ivóvízzel. A fő kifogás azonban az 
volt ellene, hogy ez a viz jó ugyan, de langyos és 
igy üdítő viz nem lehet. Még hosszú útban is alig 
hűlne ki az eredetileg 20 Celsius foknyi viz 1S—17 
fokra. 

Than Károly a főváros polgármestere fölhívására 
a legszigorúbb vegyészeti vizsgálat alá fogta a vizet, 
s azt a legtisztábbnak, a legkellemesb izünek 
találta, alkatrészeiben pedig semmi olyat, mely az 
egészségre kártékony volna. Egyik legkiválóbb tulaj
dona, hogy nagy mélységből eredvén, semmi szenny 
hozzá nem férhet. Aztán nem is kemény viz, a mi 
emésztési bajokat, vagy golyvát okozhatna, hanem 
középes viz. Szerinte mulasztás vádját vonhatnák 
magukra azok, kik e forrás értékesítését mellékes 
okok miatt könnyű szerrel elejtenék ; minden módot 
föl kell használni a talán csak látszólagos akadályok 
elhárítására. Dr. Than előadását zajosan megéljenez
ték, aztán dr. Fodor József szólt a kérdéshez, el
mondva tapasztalatait, melyeket az ivóvizek, vízve
zetékek tanulmányozása közben szerzett. A vegyi al
katrészek szerint a tatai viz a legkellemesebb izü 
vizek egyike a világon s döntő fontosságú körülmény 
a teljes tisztasága, mig a mostani vízvezetékből millió 
és millió baktérium jut az emberek szervezetébe. 
Járványok idején az olyan tiszta viz, minő a tatai, ; 
megbecsülhetetlen: oly kincs ez, melyet meg kell j 
szerezni; a hőfokot le lehet szállítani 17 fokra, kü
lönben pedig nyáron a mostani vezeték vize is -J<) 
fok meleg. Mily egészséges a tatai viz, az is mutatja, 
hogy Tata halálozás tekintetében unikum egész Ma
gyarországon, mert ott 15V» haláleset jut ezer em- j 
bérre, mig Magyarország többi vámsaiban és Buda-
pesten 30 10 ' 50. Dr. Fodor József kívánatosnak I 
tartja, hogy az akadémia adja meg e kérdésbe* a 
lökést, mert a fővárosnál, ugy látszik, feledésnek 
engedik át az ügyet. 

Az ülés többi tárgyai ezek voltak: Kotikoly Miklós 
jelentést tett a hullócsillagok megfigyeléséről. A meg
figyeléssel Magyarországon az elmúlt évben az ó-gyal- | 
lai obszervatórium és a pozsonyi állomás foglalkozott. : 
Horváth Géza a gubacsképző levéltetvek mézgás 
váladékáról tartott előadást. Koch Antal levelező tag j 
részéről dr. Szabó József mutatott be nagyobb dolgo
zatot, mely a brassói hegység földtani szerkezetével 
foglalkozik. Krenner József az Akanthit ásványról ' 
értekezett ezután, leginkább annak nagyon kombinált 
alakjáról. 

A természettudományi társula t e hó 16-iki felöl- i 
vasó ülésén az első felolvasást Krenner József tartotta 

i a tigrisszem nevű ásványról. Majd llazay Gyula is
mertette a Józxef-htirlamjot, mely Biharmegyében 
van és József foherczeg tiszteletére nevezték el. 

Hazay az isst-ik év nyarán bukkant a bihar-
szegyestyeli völgyben, Rézbánya mellett az eddig 
ismeretlen barlangra. A múlt évben a barlang két uj 
üregéi fedezte föl. A barlang boltozata roppant nagy
ságú cseppkövekből áll. Az előcsarnokból a «Pável»-
terembe lépünk, a hol gyönyörű cseppkő-képződmé
nvek vannak. Innen egy 95 m. hosszú, 30 m. széles 
és 40 m. magas csarnokba jutunk. Az üregek közt 
denevértanya is van, a hol a tetőzetről ezer meg 
ezer denevér csügg lefelé sürü lánczokban, maguk 

I alatt nagy guánó-dombot képezve. Abarlang legszebb 
| ürege £}Í0 méter hosszú, szélessége 12 métertől 125 
' méterig terjed, és telve van a legszebb cseppkövekkel. 

Átalában a cseppkövek szép képződésében és azok 
gazdagságában a József-barlang a nXraarkhiában a leg
első : a barlang maga tiszta és száraz, s elterjedése 
egyenes, hőmérséke !•—10 R. fok. Páratlan a maga 
nemében a főüreg egész szélességét befoglaló «osz
loptorlasz*, a szabadon álló «oltár», a két ívirág-

I csokor*, a «Góliáth», a "Bábel tornya*, a ttündér
kert* és a «sas*. A barlang levegője könnyű és 
tiszta; léghuzam sebolsem érezhető s ezért benne az 
időzés igen kellemes. — A fölolvasó kérte a társulatot, 

i hogy befolyását érvényesítse a barlang megoltalma-
zása tekintetében, hogy egyhamar oly sors ne érje, 
mint Bihar más barlangjait, a melyek ma már még 
vannak fosztva legszebb díszeiktől. A barlang Pável 
püspök uradalmában fekszik s remélhető, hogy azt ő 
is kellő oltalomban fogja részesíteni. A fölolvasó e 
barlangban őslények csontjaira ásatásokat eszközöl
tetett s ennek eredménye gyanánt számos barlangi 

i medve- és hiéna-csontra akadt. 

Az erdélyi közművelődési egyesület pénzalapja 
gyarapszik. Január utolsó napján a vagyon 232,5") í 

'•• frt volt; január hóban 15,168 frt gyűlt be. 
Az ujabb adományozások és gyűjtések közül meg

említendő : Gyertyánffy Istvánnak a budapesti állami 
paedagogium igazgatójának ezer forintos alapítványa, 
valamint Gerenday Lajos szegszárdi szolgabírónak 

i frtra rugó gyűjtése. Peiette István, a "kolozsvári 
leszámítoló bank* igazgatósági tagja ezer forint ala
pítványt fizetett be. Alapító tagokká lettek, 100—100 

; forinttal: Széchenyi Sándor gróf, Tolnamegye főis-
' pánja, Kiss Károly törvényszéki biró és Tóth Károly 

mérnök Szegzárdon, S:e(isz<írd község. Tolna köz-
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ség, a m.-vásárhelyi kereskedelmi ipartársulat, a 
szabadkai nemzeti kaszinó, Széchenyi Béla gróf, 

', Antirássy Tivadar gróf, az alsó-szabolcs-liajduriiléki 
tanítóegyesület, a zsombolyai kaszinó, Teleki Sándor 
gróf N.-Somkutról. A kolozsvári ügyvédi karaara 
örökös tagsági díj fejében ujabb 100 frtot fizetett be, 
hasonlóképen Miskokz városa is ujabb 1<I0 frtot. 

'. Ugyancsak Miskolczról Soltész-N'agy Kálmán polgár
mester az idén is beküldötte Kolozsvárra Ferenczy 
I jijos, Miskolcz városi képviselőnek 50 frt évi tagsági 
diját, mely összeget Ferenczy fizetni igért minden 
évben, a mig él. 

MI UJSÁG ? 
A királyt e hó 26-ikára várják Budapestre. <> fel

sége busásabb időt fog itt tölteni, mert márczius első 
napján B ddtgáaUBt is rendkívüli ülésszakra ülnek 
össze. A királyné e hó 28-ikán érkezik meg. Márczius 
6-ikén a budai királyi lakban udvari estély les/. 

A kassai püspök. A váczi püspökké kinevezett 
Schuster Konstantin helyére kassai püspökül h.//or»f// 
Károly czimzetes püspököt, a vallás és közoktatás
ügyi minisztérium egyik miniszteri tanácsosát em 
legetik. 

Fraknói Vilmos a pápánál. A tud. akadémia tu
dás titkára, Fraknói Vilmos nagyváradi apátkanonok 
Rómában időz, s elvitte magával Ipolyi Arnold 
elhunyt püspöknek a magyar koronáról i r t á s a tud. 
akadémia által kiadott nagy művének egy dísz-példá
nyát, hogy fölajánlja a pápának. A munka diszkiadása 
vörös bőrbe van kötve, ernaillozott ezüstkapcsokknl 
ellátva, előlapján pedig a magyar asent korona ezüst 
bői készült reliefje látható, gazdag dis/.ii feliratokkal. 
A pápa e hó 12-én hosszabb kihallgatáson fogadta 
Fraknóit s megelégedését fejezte ki a monumentális 
munka felett. Megemlékezett a munka szerzőjéről: 
Ipolyi Arnoldról is, kinek irodalmi és tudományos 
működéséről részletes tudomása van. A pápa meleg 
érdeklődéssel kérdezősködött a magyar akadémia 
viszonyairól, és Magyarország tudományos mozgal
mairól. Ipolyi műve a pápa magánkönyvtárába 
helyeztetik el, későbben pedig a vatikáni könyvtárba. 

Egy jeles református püspök síremléke. Az er
délyi reformátusok elhaltneves püspökük. Nagy Péter 
hamvai fölé már a gyász napjaiban elhatározták i 
díszes emlék fölállítását. Tekintélyes összeg is gyűlt 
be e czélra közadakozásból. A síremlék most nyert 
végleges megoldást, s a Szász Domokos püspök ve-
"zetése alatt működő síremlék-bizottság elhatározta, 
hogy az emléket még a tavasz folyamán föl fogja 
állíttatni. A díszesnek tervezett emlék egyik jónevű 
fővárosi raktárból van megrendelve, s ünnepélyes 
leleplezése a nyár elején tartandó egyházkerületi köz
gyűlés alkalmával fog történni. 

Munkácsy (.Krisztus Pilátus előtt* czimű natív -
biríi festménye Amerikában marad. Párisi lapok sze-
rint John Wanamaker, a filadelfiai gazdag iparos és 
nagy műbarát megvette Munkácsy hires képét 
120,000 dollárért, vagyis körülbelül 600,000 frankért. 
Ez a legmagasabb ár, melyet valaha modern művész 
festményeért fizettek. Wanamaker Munkácsy képe 
számára külön termet állít föl képtárában. A kép 
többet jövedelmezett egy millió fiánknál az európai 
kiállításokon. Amerikai sikerét még nagyobbnak 
mondják. 

Barabás-estély. Az irók és művészek körében e 
hó 19-én lesz a jelesek emlékezetére rendezett esté-
lyekből a harmadik. Ezúttal a még friss egészségben és 
tevékenységben élő művészt, a hazai festészet vete
ránját, Barabás Miklóst tisztelik meg, ki a múlt ősz
szel érte meg a tud. akadémia tagjai közé történt 
választása félszázadát. Az estély programmja Siposs 
Antal zongorajátékával kezdődik. Azután Sonnenfeld 
Zsigmond felolvasást tart a művészet itteni állapotá
ról a 30-as években, mikor Barabás Pestre jött ; 
végül Maszák Hugó verses elbeszélése következik 
• Barabás művészi pályája.* czimmel, melyet a szerző 
olvas fel. Az estélyt társas vacsora fejezi be. Az esté
lyen a társulat tagjai által meghívott vendégek is 
részt vehetnek. 

Liszt sírjára Bayreutben díszes emléket készülnek 
állítani, s ennek elkészítésére pályázatot hirdettek. 
Ötvennél több pályamű érkezett. 

A tata-tóvárosi források Budapestre vezetésének 
ügyével a tud. akadémia pár nap előtt foglalkozott s 
oly szakértők, mint Than Károly és Fodor József ma-
gasztalólag szóltak e források vizéről. A főváros köz-
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egészségi bizottsága a gr. Eszterházy Miklós és Feszty 
Adolf építész által benyújtott tervet , mely szerint a 
ta ta i forrásviz használtassák Budapesten ivóvizűi, 
n e m pártolja, mer t a víz nem lenne elég hűvös és ke
ménysége következtében emésztési zavarokat okozna. 
A tanács igy meglehetős zavarban van, hogy a két 
ellenkező vélemény közül melyik felé hajoljon. Most 
még a városi főmérnök véleményét óhajtja meghall
gatni . 

Ü v e g g y á r a f ő v á r o s b a n . Siemens hires külföldi 
gyáros, kinek nevét a világítás és fűtés terén te t t ta
lá lmányai á ta lánosan ismeretté tették Budapesten nagy 
üveggyárat akar állítani. A fővárosi hatóságtól telket 
kért e czélra. s a tanács javasolni is fogja a közgyű
lésnek, hogy 24,309 négyszögméter telket adjanak át 
a ferenczvárosi vasúti állomás mögött. 

A k o l o z s v á r i e g y e t e m h a l l g a t ó i n a k s z á m a év
ről évre növekszik. A mostani félévre 535 hallgató 
iratkozott be. Ebből esik 254 a jogi, 126 az orvosi, 52 
a bölcsészeti, 23 a természet tudományi szakba; van 
ezenkívül 44 gyógyszerész, stb. 

G v a d á n y i h á z a . A «Peleskei nótárius," «Rontó 
Pál» írójának, Gvadányi József lovas generálisnak 
emlékezetét megüli Szakolcza városa, hol a régi 
jeles iró élete utolsó szakaszát töltötte. Egykori laká
sát emlékkővel jelölik meg. Az ünnepélyt okt. havára 
tervezik. 

N y u g a l o m b a v o n u l t sz ínészek . Április hó 1-én 
a nemzet i színház és az opera régi tagjai közül többen 
mennek nyugdíjba. így a nemzeti színháztól meg
válnak; Fflekji Miklósés Komáromy Alajos, az ope
rától pedig Kőszegi Károly. Pauli Rikhárd és Cam-
pilli Frigyes balletmester. Ezek között legtovább 
szolgálta a színházat Kőszegi Károly, a ki 1843. év j 
február havában lépett föl először az "Alvajáró» ope-
rában, min t Rudolf s Molnár Leopoldinával te t te [ 
első színpadi kísérletét. Azóta folytonosan tagja volt i 
az intézetnek, tehát ez év február havában tölti be 
színpadi működésének 45-ik évét. 

L e é g e t t s z í n h á z . Februá r 16—17-ike közti éjjel 
Laibachban a f zinház kigyúlt és porrá égett. A tüzet 
reggeli fél kettőkor vet ték észre. A színház belseje 
akkor már lángban állt. A szomszédos épületeket csak 
nagy nehezen sikerült megmenteni . Gogola szinház-
mester családját létrán hozták le" a második emeleten 
levő lakásból. A tűzvészt megelőző estén a «Fatinicza» 
czimü operettet adták és valószínű, hogy a tüzet a 
pisztolylövés közben elpat tant szikrák okozták. A ru
ha tá r egészen elpusztult. A színház, melyet most 
Schulz igazgató bérelt ki, 85,000 frtra volt biztosítva. 
A könyvtárban is nagy kár t te t t a tűz. A színház 
régi volt, még 1764-ben épült . 

H o l u b af r ika i u t a z ó r ó l az a hír terjedt el, hogy 
meggyilkolták nejével és kísérőivel együtt . Ho lub 
Emil Budapesten is ta r to t t felolvasásokat korábbi 
afrikai utazásairól, kíséretében pedig egy magyar 
ember is van, Fekete J ános , ki műszaki katona volt. 
Holub egy tavaly irt levelében dicsérettel említet te 
Feketét , ki a legkitartóbb a fáradalmak elviselésében. 
Ujabb tudósítás szerint Ho lub meggyilkolásáról szár
nyal t h i r a laptalan. A fokföldi osztrák-magyar konzul 
e hó 12-éről távi ra tban czáfolta meg. Holub most 
visszatérőben van. 

A P a t t i e l l e n i n t é z e t t m e r é n y l e t r ő l még azt jelen
tik, hogy midőn a bombának korai felrobbanása u tán 
a rendőrség odasietett , h o n n a n a bombát ledobni lát
ták , egy ájult öreg embert talált. Mikor magához tért , 
azt vallotta, hogy dr. James Hoegesnek hívják s azt 
állí totta, hogy midőn távozni készülvén, kalapját ke
reste, egy csomagot talált, mely — midőn föl
emelte — hirtelen fellobbant. Egyál ta lában teljesen 
á r ta t l annak vallja magát.de a mellette ülők elbeszélése 
nagyon ellene szól a vallomásának. Őrültnek hiszik s 
ugy képzelik, hogy nem a divat akarta megölni, ha
nem az egész színházat felgyújtani. Pa t t i t az eset na
gyon megrendí te t te . Angolországi kastélyában a pap 
hálaisteni tiszteletet tar to t t a kápolnában, melyen 
számos ájtatos hivő vett részt. Ennek végeztével a 
társaság gyűjtést rendezett a szegények számára, 
mely 20,000 dollárt eredményezett . Pa t t i , kinek ezt 
megtáviratozták, kabelsürgönyben válaszolt, hogy a 
min t visszatér, saját pénzén árvaházat fog alapítani. 
Táviratát e szavakkal végzi : «Utoljára vagyok Ame- i 
rikában.» 

Az Aja-Szóf ia p u s z t u l ó b a n . A konstantinápolyi 
nagy mecset, az Aja-Szófia állapotáról egy német ! 
építész azt irja, hogy roskatag és pusztulás fenyegeti. 
Az ó-keresztyén építészetnek e büszke, nagyszerű j 
emlékén, a melyet Jns t in ianus alatt 532-ben mileti í 
Isioloresz és tralleszi Anthéniosz épített, a pusztulás 

kivül-belől egyaránt oly rohamosan terjedt, hogy az 
eredetileg csodaszeru alkotás alig ismerhető már föl 
meglévő vázáról. Belsejében az oszlopok fejei csak
nem teljesen elpusztultak, a boltivek megrepedeztek 
s a falak burkolata lehámlott . A középső hajónak 
boltívein oly sok a repedés, hogy rövid időn várható 
a beszakadása. Az oldalpillérek, a melyek a kupolát 
tartják, összeroskadással fenyegetnek. A török kor
mány a lehető legkevesebbet törődik az épület gon
dozásával. Az egész tatarozás abból áll, hogy a repe
déseket elfödik, a mi által azonban a falak és oszlo
pok szilárdságát nem biztosítják. Mindezek követ
keztében felmerült a kérdés vájjon az egész keresztény 
világ nem volna-e hajlandó hozzájárulni e becses 
műemlék föntartásálioz, a mely egyike a legremekebb 
bazilikáknak, a minőket csak a gazdag Bizanczban 
tudhat tak építeni. Talán diplomácziai utón föl le
hetne szólítani a török kormányt, hogy az Aja-Szó-
fiát a végpusztulástól mentse meg s oly állapotba 
hozza, hogy legalább 150—200 évig még fennáll
hasson. 

A h i r e s mi l anó i d ó m ötszáz éves jubileumát az 
idén, februárban, ünneplik meg. Kiderítették, hogy a 
dómot 1387-ben kezdették építeni. 

E g y e szk imó g y e r m e k é t v á g y a . Parr i utazó 
kísérletet te t t egy még teljesen ki nem fejlődött esz
kimó étvágyára vonatkozólag s a következő ered
ményre j u t o t t : A gyermek 24 óra alatt elfogyasztott 
két kilónál több fagyott nyers fókahúst, két kiló fagy-
gyút s aztán megfőtt fókahust, egy és háromnegyed 
kiló kenyeret, egy negyed liter erős husievest, egy 
üveg erős grogot, há rom pohár spiritust a négy liter 
vizet. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : SZLUHA IÖNÁCZ 

tolnamegyei földbirtokos, volt országgyűlési képvi
selő, Budapesten, honnan hol t testét a tolnamegyei 
Belecskára szállították. — AUJESZKI LIPÓT, a buda • 
pest-belvárosi főreáliskola fizika-tanára, ki a főváros
nál a gáz világító erejének ellenőrzésével volt meg
bízva, 58 éves korában, melyből huszonhat évet töl töt t 
a tanári pályán. — LASZTÓKAI LÁSZLÓ eperjesi kir. 
kath. főgimnáziumi rendes t anár febr. 13-án életé
nek 47-ik, tanár i működésének 26-ik évében. — GAS-
FABIK JÁNOS, főreáliskolai tanár , 58 éves, Körmöczbá-
nyán . — L I S Z T E D E , sátoraljaújhelyi kir. ügyész, 61 
éves. — TAVASZÍ MIKLÓS, nagyszebeni kir. törvény
széki bíró, 44 éves. — JUNGVÉBTH JÁNOS felső eőri 
plébános, 85 éves Szombathelytt . — SIFTÁB JÓZSEF 
plébános, 61 éves, Felső-Lendván. -— LENGYEL ANDOB, 
gömörmegyei árvaszéki ülnök, 45 éves, Rimaszom
baton. — DÜFFAND GYÖBOY birtokos Zsombolyán, 
1848—49-iki honvédtiszt, Temesvár ostrománál 
Vécsey tábornok egyik törzskari tisztje, köztisztelet
ben élt férfiú, 68 éves. — KONTÜB ALAJOS budapesti 
üvegkereskedő, a törvényhatósági bizottság tagja, 43 
éves Budapesten; ugyani t t OFFNEB KÁBOLY táviró-
tiszt, 42 éves; M E B K L JÓZSEF zenetanító, 76 éves; 
RADOCZA OTTÓ, Radoeza János ügyvéd és volt képvi
selő négy hónapos fiacskája. — SCHIESZLER P É T E R 
földbirtokos, Pilis-Csaba községnek sok éven át köz
szeretetben álló bírája. 60 éves. — Mátyusi SZENCZY 
ÁGOSTON, zemplénmegyei birtokos és a «Generáli* 
biztosító-társaság főfelügyelője, 52 éves: —- P S I K 
GYULA ügyvéd, Kaposvár város ügyésze, Bécsben élete 
37-ik évében.—Eszte lneki SZACSVAY JÁNOS 1848/49-es 
honvéd-főhadnagy Észtemében. — BBENNER JÓZSEF 
gyógyszerész, törv. hatósági bizottsági tag Szabadkán, 
61 éves. — MITTEBHAUSEB JÓZSEF nyng. tanácsos 
61 éves, Pozsonyban; ugyanott dr. WALTER VINCZE 
közös hadseregbeli nyűg. törzsorvos, 80 éves. — 
H A L Z L J . postahivatali főnök, Ersekujvártt . — Ko-
MÁSSY KÁBOLY, birtokos és Tarczal város közgyámja, 
71 éves. — ZBIGNIEVICZ FERENCZ, nyűg. pénzügyi 
hivatalnok, volt honvéd-főhadnagy, 63 éves, Kassán. 
—- BERECZKY FERENCZ, Bereczky Roland gazdatiszt 
fia, 22 éves, Miskolczon. — PBUNYI GEDEON keres
kedő. 41 éves, Debreezenben. — HIRSCHL SÁNDOR, 
serfőző gyártulajdonos, Facseten. — NAGY KÁLMÁN, 
a szabadalmazott Danagózhajózási t á raa ia t kajóska-. 
pitánya, 28 éves Bécsben. — FISCHER Fi 'LOP tekin
télyes kereskedő, 72 éves, Temesvártt . 

üzv. VÁJNA ANTALNÉ szül. Asbrand Karolina, néha i . 
t anár neje, franczia születésű, de igazi derék magyar 
nő, ki a szegény székely tanulókat áldozatkészen se
gélyezte, 74 éves, Nagy-Enyeden.—BATTHA JÓZSEFNÉ 
szül. Almásy Zsófia grófnő, 85 éves, Váczon. — 
NAGY LAJOSNÉ szül. Fáber Lujza, kir. törvényszéki 
biró neje, 36 éves, Maros-Vásárhelytt .— Özv. KÁRGER 
NÁNDOBNÉ szül. E r t l Erzsébet, 46 éves, Újvidéken. — 
EBÓSKÖVI JÁNOSNÉ, i e rü le t i orvos neje, Szegeden. — j 
PÉCHY ANTALNÉ szül. Rácz Amália. 42 éves, Nagy- ' 
Váradon. — VAJAS SÁNDOBNÉ szül. Kanizsay Erzsé
bet, ref. lelkész neje, 27 éves, a beregmegyei Tákoson. 
— SZIRMÁT BALAMBÉBNÉ szül. Dessewffy Emma, 37 [ 
éves, Margonyán. — EBDÉLYI JÓZSEFNÉ szül. Hegedűs 
Mária. Erdélyi Marietta ismert vidéki színésznő édes , 
anyja, 6 3 éves, Kassán. — Dr. VISY ISTVÁNNÉ szül 
Geöcz Fanni , 53 éves, Pécsett. 

SAKKJÁTÉK. 
1425. számú feladvány. Laws B. G.-töl. 

(I. díjjal hitiintetett feladvány.) 

Sötét. 

W. WM 

0% i Ü $ ISI • 
M*M * írni *sL §mi 

H ü WitM HP m wm m* 
a b o d fjlágos. o ' g h 

Vi lágos indul s a harmadik lépésre m a t o t mond . 

Az 1419. sz. f e ladvány megfej tése . 
Dubbe F.-töl. 

M e g f e j t é s . 
Vilagn-i. Sötét. 

1. F. l l . . . . . . e7—eö (a) 

•i Hhfi—17 _ _ . K lép. 
4. Hf7—d6 mat . 

1. . . . . . . . 
2. V f / — Í 4 . . . 
3 . Hli6—17 . . . 
4. Hf7—d6 mat , 

e7—e6 
efi—eö 
t. sz. 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten : K. J. és F. H . 
Andorfi S. — Kovács J. — Az Erkel-saTcktársaság ne
vében : Exner Kornél . — Tarnóczon: N é m e t h V. — 
H.-Szoboszlón: Az olvasóegylet i sakk-kör. — Vj-
Szönyön : A polgári társaskör. — Lászlófalván : 
Vel i ts Alajos. (Az 1417. sz. f.) — A pesti sakk-kör. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
D ö m e F á l n é . Hosszadalmas , az őrjöngő anya pa

nasza lapos, kö l tő ie t len; a befejezés erőltetett. Egy
szóval az egészben s e m m i jó sincs. 

B o r F a l i - Elbeszélés . Az á m , csakhogy n e m költői , 
pedig ha már versbe van szedve, megkivánnók, h o g y 
egy kicsit költői is legyen. Ez pedig prózább a legpró-
zább prózánál is . 

B a k a r e s t . V. E . A kivánt számok kikeresése hosz-
szabb időt vett igénybe. Legközelebb megkapja. 

HETI NAPTAR. Február hó. 
Nap Katlioliktis es protestáns Görög-Orosz Izraelita 

20 V B iitv. Vas. B Eleuter 8 1) Husii. v. 26 
21 H Szeverián pk. v. Eleonóra 9 Niczeforvt. 27 Joák. 
SÜ2K Péter székf. Péter székf. 10 Karalainp. 28 
Ü3S Hamv. szerda Derült. 11 Balázs vt 29 An. h 
Ü4C Mátyás apóst. Mátvás 12.Melét p'í. 30 R.-Ch. 
2oP Jéz tv k. eml. Valbnrga 13 Zoe, Fotina 1 Adar 
ÜSS Sándor pk. Jónás 14 Maró 2 S. Th. 

H.ildúlKi/asai; % Újhold 22-én 10 óra 56 pk. este. 

Fele lős szerkesztő : N a g y M i k l ó s . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

Színes, fekete és fehér selymesatlasz 75 kr. mtrje 
10 frt 65 kr.-ig (18 különböző minőségben) küld egyes ruhákra és 
régekben vámmentesen a házba Henneberg" G-. selyemgyári rak
tára, (cs. k. ud>ari szállító) Zürichben. Minta postafordultával. 

Levélre 10 kros postabélyeg illesztendő. 

w a i a w a v a w a v a ^ H 
H a t ó s á g i l a g h i t e l e s í t e t t b i z o n y í t v á n y o k B r a n d t 

B . g y ó g y s z e r é s z svá jcz i l a b d a c s a i r ó l . H a bár a 
svájczi labdacsok majd minden családnál, falun és vá
roson egyaránt, feltalálhatók, és sok ezerén min t ván
dorló apostolok hirdetik jóságát : mindamellet t Brandt 
úr az utóbbi hónapokban hozzá érkezett, köszönőira-
to kat, a mennyire csak lehetséges volt, a hatóságok 
által hitelesíttette, hogy úgy ezeknek, min t a közön
ségnek kellő biztosítékot nyújtson az iránt, hogy 
azok a köszönőiratok, melyek a svájczi labdacsok jó 
hatását illetőleg a hírlapokban megjelennek, csak
ugyan valódiak. Eddigelé még semmi más készítmény 
se volt abban a helyzetben, hogy jóságára nézve ily 
tanúbizonyságot nyújtson, s b á r k i is bízvást meggyő
ződést szerezhet magának arról, hogy székrekedés — 
vértolúlás, fejfájás, szédülés stb. — ellen nincs jobb 
szer Brandt R. gyógyszerész svájczi labdacsainál, 
melyek dobozonkint 70 kr. kaphatók a gyógyszer
tárakban. 

8 SZÁM. 1887. xxxiv. ÉVFOLYAM. VASAKNAPT UJSÁG 139 
E$y hatszor hasabzott pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri íg ta tásnál 15 k r . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj külón minden ig ta tás n tán 30 kr HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfoga 

B É C S B E N : Duke? M. Riemergasse 12, Schalek 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. Stabenbastei 2. 

I-ső cs. kir. kizár, szabad, újonnan javított 
R U G A N Y O S S É R V K Ö T Ő K 

sérwédövel. 
Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított ruganyos 

sérvkötö Folitzertöl; ez rugók nélkül van, tisztán ruggyantá
ból művésziesen szerkesztve s az a czélja, hogy meg a leg-
üdültebb sérveket is lehető legrövidebb idő alatt egyenletes 
fekvésbe hozza, s ugy nappal a legeröfeszitöbb munkánál, 
vagy a sokat járkálásnál, mint szintén éjjel alvásban is hasz-
náltathatik, a nélkül, hogy a sérvbajban szenvedő hivatásá
ban legkevésbbé is volna akadályoztatva. Felette nagy haszon, 
hogy az még éjjel is a testen maradhat, mivel hogy a szen
vedő testrészre kiváltképen jótékony kellemetes nyomást gya
korol s a legtöbb esetben még a sérv biztos gyógyulását is 
eszközli. A legtöbb orvosi tekintélyek által elismerve, meg
vizsgálva s a legjobbnak találva profesBor K o v á c s a sebészeti 
kóroda alelnöke, dr. Qross Lajos m. kir. egészségügyi taná
csos, dr. Gittek Ignácz kir. törvényszéki orvos által. 14.(7 

Alólirott egyszersmind nagy raktárt is tart angol és franczia 
aczél sérvkötökből, függesztő készülékeket (suspensorium) gum-
miburó szövötteket, mint szintén szarvasbörböl. A szarvasbőr 
«s gummi suspensoriumok czélja, hogy a tágulást megakadályoz
zák. Méhfecskendök, légpárnák, ágybeté ek, periodtáskák, práser-
vativumok, gummiharisnyák s mindennemű gummi áruezikkek. 
Sérvkötöknél kérem megjelölni: jobb, bal v. kettős-e, mint szin
tén a test bőségét is. Hegrendeléseket utánvétel mellett elfogad 

ós. kir. siab. sórvkötő-kóuitó. 
Budapesten Deák Ferencx-ntcxa, 

Arak: urak, hölgyek és gyermekek szamara, egyoldaliinak darabja 
5—10 frt, a kettősnek darabja 10—16 frt, gyermekeknek felevei olcsóbb. 
Ugyanitt kapható leginbb amerikai .ervkKnftf. f.9\ ' ívlvara ^ t r t w k r . 

POUTZEK HÓR 

ESKOR 
(EPILEPSIA). 

Csalhatatlan gyógyszer dr. Killisch-
től, Drezdában; arany érdem-érem
mel kitüntetve. Tudakozódások a 
következő czim alatt: E . S c h u l c r , 
Spediteur in Deutsch-Avricourt, zur 
A b g a b e a n C. K i l l i s c h . 3174 1 

0 A .FRANKLIN-TÁRSULATI kiadásában Budapesten megjelent 
és minden könyvkereskedésben kapható — az osztrák tarto
mányok számára SZELINSKY GYÖRGY csász. kir. egye
temi könyvárusnál Bécsben I. liezirk, Stefanzplatz Nr. 6. 

!c=4tíe 

M Ó L É 
TELJES FRANCZIA ÉS MAGYAR 

S Z Ó T Á R 
Harmadik kiadás. 

Első kö te t : F r a n c z i a - n i a g y a r rész. 
Irta 

MÁRTONFFY FRIGYES 
Ara fiizre 2 frt. 

Második köte t : Magyar-franczia rész. 
Irta 

BABOS KÁLMÁN 
Ára fűzve 2 frt. — Á két rész egy félbőrkötésben 5 frt. 

-Jr=Jr=Jr=3n ! s 3 3 c 'r^m 

B Minden bel- es külföldi kttl*nthi/*-s.\tgtk ln'szhtbm. 

PSEBHOFER J. 
vértisztitó labdacsai 
évek sora óta sokszorosan jónak bizonyult, és számos 
orvos által a közönségnek ajánlott házi szer a rossz 
emésztés minden következményei, dugulás, stb. ellen. 

1 d o b o z 15 l a b d a c s c s a l 21 k r . 
1 t e k e r c s 6 d o b o z z a l 1 f r t 5 k r . 

Az összeg előzetes beküldése mellett, bérmentes szál
lítással együtt: 

1 tekercs labdacs frt 1.25 4 tekercs labdacs frt 4.40 
2 • « -l:.M 5 « « . 5.20 
8 " • • « 3.40 10 • • • 9.20 

KeveseM) egy tekercsnél nem szállíttatik. 

Pserhofer J. gyogytára „az arany birod. almánál" 
Bécs . I., Sing-erstrasse 15. 

Itmliifn-.stiii kn/t/iiitó Tiii'ok ijózs. f/i/tiyf/Hzertáráhan. 

a^M^^tmmmmmmsmmxm smmmmsmm 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkeres
kedésben kapható — az osztrák tartományok számára Szelinski György cs. kir. 

egyetemi könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz B. 

A MASSAGE. 

IMM I l \ < l l t < ; Y I L A t r . 

A testegyenészot magántanára a budapesti kir.' magyar tudomány egyetemen. 

H a t á b r á v a l . 

M á s o d i k á t d o l g o z o t t és m a g y a r á z ó k ó r t ö r t é n e t e k k e l b ő v í t e t t k i a d á s . 

Á r a r t t s B v e 1 f o r i n t . 

BUDAPEST. 
Erzsébe t t é r JO. 

Ariegyiíkak Vivinatri iogytn él bwmtntv* 

TédjeBT 

Schutz-
Marke 

A legbiztosabb éa 
legjobb azer haj -
kibullás e l l en a 

K E L E T I 

hajnövesztő olaj, 
mely a mHgyar kir. 
mű-vegyészeti kí
sérleti állomáson 
dr. L i e b e r m a n n 
L e o tan. által meg
vizsgálva jónak ta

láltatott 4 keleti hajnövesztőolaj 
erösiti a hajalapot, óvja a haj 
kihullását és sikeresen előmoi-
di ja a szakái és haj növését 
Utánzás ellen v é d j e g y által 
védve. Nagy üv. 1 frt, kis 50 kr. 
K o r p a s z e s a tisztítja és erő
siti a fejbőrt. 1 üveg ára 50 kr. 
Utánvét mellett üvegenk. lOkr 
több. — Kapható a készítőnél 

L A M B I N G J. 
fodrÓS* '•'* hiH'hrly, limtapest, 
VIII., starzití-mteza '4. sz. a. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megje

lent ós minden könyvárusnál kapható — az osztrák 

tartományok számára S z e l i n s k i G y ö r g y cs. kir. egye

temi könyvárusnál Bécsben, L, Stefansplatz Nr. 8. 

V E E N E GYULA. 

SÁNDOR MÁTYÁS 
E E G É N Y . 

F R A N C Z I Á B Ó L F O R D Í T O T T A 

HTJSZAE IMRE. 
B e n e t t I.. e r e d e t i r a j z a i v a l . 

K é t k ö t e t . 

Ara fázve 4 forint osxtr. ért. 

ia(a!aiia!asEasisi!a!^^ 

^I j j^ 1 - - ' ' ' ' ' ' ' ' '^Wti^ 
Selyem- és szörruha festő 

BERKETZ ISTVÁN 
B u d a p e s t , r ó z s a - t é r 3 -d ik s zám. 

KIÁLLÍTÁSI ÉRMEI: Paris, 1878, Becs, 1873. 
Szeged, 1876. Budapest, 1885. 

Fest mindennemű szine-hagyott selyem- és szörruha szöveteket; 
kendőket, posztókat, hutorkelméket, stb. apróságokat. 

lestS-üziete effifetlüti Butlapesten. (Saját házában.) 
Világkiállítási erm-ekkel kitüntetve t's gőzre }ól béren-

flrzrf. l'itU'ki m*>{/rt'iuh'l''x*'k jtontosan eszközöltetnek. 

y . . . , v . v ( v . . v „ . . W ^ W m 1 t n m K 

A F r a n k l i n - T á n n l a t magyar irodalmi intézet k iadásában B u d a p e s t e n m e g 

je l en t s minden könyvkereskedésben kapható , az osztrák tartományok számára 

S z e l i m k i G y ö r g y cs. k. egye t , könyvárusná l B é c s b e n I, Stefansplatz Nr. 6, 

NEM 
KÉZIKÖNYV NEMESI ÜGYEKBEN. 

IRTA 

MARCZIÁNYI GYÖRGY LOVAG 

NÉQY TÁBLÁVAL. 

A r a f o s v a 1 f o r i n t 6 0 k r a j o a á r « o t r . é r t . 
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Valamennyi külföldi szerektől előnybe helyezendök, a magyar 
közönségnél különben már legjobb birnévnek és fokozatos 
elterjedésnek örvendő a külföldi labdacs - gyárosok óriási 

reklámja daczára, százezer esetben tiz éven át legjobban meg-
Msérlett és több éveken á t a bel- és külföldön nyert tapasztala
tok nyomán, csakis növény-kivonatokból összeállított dr. K v a p i l 

• • • • • • J i i i m . i I . . I , . . . . . . . . • • • . • • • • • • • • • • H í m n e m • • • • » ' • • 

O X 

kárpáti egészségi labdacsok. 
n i 

m 

ESZ! n • i . . . . • • • • • • • • • í m 

melyek biztosan, minden káros következmények nélkül, nem erő
szakolva, hanem minden fájdalom nélkül ha tnak: eldugulás, nyál-
kásodás, étvágyhiány, gyomorbaj, felfúvódások, szédülés, fejfá
jás , váltóláz, aranyér, bőrkiütések és sárgaság ellen. — Pótolja 

a keserüvizeket, melyek vizenyős ürülést eszközölnek. 
E g y s k a t u l y a ára 21 kr., e g y t e k e r c s 6 s k a t u l y á v a l 1 frt 5 kr. , n e m 
b é r m e n t e s k ü l d e m é n y n é l 5 kr . b é l y e g d i j j a l több . H a a l a b d a c s o k 
á r á h o z 2 0 kr . m e l l é k e l t e t i k é s az e g é s z ö s s z e g p o s t a - u t a l v á n y n y a l 
bekü lde t ik , a k k o r a m e g r e n d e l t m e n n y i s é g a z ö s s z e s b i r o d a l o m b a 

b á r h o v á b é r m e n t v e b e k ü l d e t i k . 3109 
TJalT-fór-cilr • Budapesten: Pataky Károly gyógyszerésznél, az újépület átellenében; 
XUmUllCUÍ. • Pozsonyban: Érdy István a .vörös rák.-hoz czimzett gyógyszerésznél; 
Debreczenben: Mihálovite István gyógyszerésznél; Kecskeméten; Molnár János gyógysze
résznél ; Szegeden : Kovács Albert gyógyszerésznél és Temesvárott: Tárczay Istv. gyógysz. 

Legújabb hálairatok! • ™ 
A múlt héten meg-; vét mellett küldeni, miután házam ezen lab-

. m . . . k . . . . . . 
Tek. gyógyszerész ur 

kaptam a labdacsokat, a mitől 4 havi beteg
ségemtől kitűnően javultam. Isten éltesse so
káig, hogy több beteget gyógyíthasson. Bács-
Mélykut, lS8tíápr. 14. Tisztelettel Mikó Antal. 

Tek. gyógyszerész ur! Kérem szíveskedjék 
egy hat skatulyát taitalmazó tekercset után-

dacsok nélkül nem lehet, mért mióta ezeket 
házamban taitom és használom, mindnyájan 
viruló egészségnek örvendünk s azért mig 
élek labdacsainak házamban hiányozniuk 
nem szabad. Detta, 1886 június 17. Temes-
megye. Tisztelettel Ni kóla Fülöp. 

i n n i m . i i i n . i n . m m i t . . . . . . . . . . . . . . . . . » . i m . i > . d iTTT 

£ 0 

a 
A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál 
kapható, — az osztrák tartományok számára Szelinski György cs. kir. egyet. 

könyvárusnál Bécsben, I. Stet'ansplatz 6. 

Hasznos könyvek 
nők és hajadonok számára. 

Baráth Ferencz. Aesthet ika . Bevezetésül a 
verstannal. 18 ábrával. Második jav. kiad. 
Fűzve 1 frt 50 kr. Diszkötésben 2 frt 40 kr. 

Benio iky Irma. A nők hivatása 1 frt 20 kr. 
— A nők apró köte lmei s ezek fontossága 

az életben 40 kr. 
— A mindennapi é letből . A nőknek. 

Rusz K., Moleschott, Doebereiner s mások 
után irta K.-Beniezky Irma. Két kötet 80 kr. 

— A divat szélsőségei. Műveltség- és er
kölcs-történeti kutfök nyomán irta K.-Be-
niczky Irma. 40 kr. 

— A leányérzelem, v i lága . 40 kr. 
Győry Vilmos. Emlékkönyv a confirmá-

t ióhoi készülő protestáns hajadonok szá
mára. Egy aczelmétszettel, vászonba kötve 
aranyvágással 1 frt 20 kr. 

Hölgyek t i tkára , vagyis legújabb, legtelje
sebb levelezökönyv nök számára. Minden 
előforduló alkalmakra való fogalmazási min
tákkal, mindenféle társasági, család, bizal
mas és szerelmi levelekkel, különféle ügy-
iratmintákkal és alapos útmutatással a levél
írás szabályait illetőleg, rövid helyesírás-
tannal, a magyar polgári jogok és kormány
zat ismertetésével, ftb. Harmadik bővített 
kiadás. Kötve 1 frt 50 kr. 

Hölgyek lantja. Magyar költőnek müveiből 
szerkesztette Zilahy Károly. Egy aczelmét
szettel. Második kiad. 2 frt, diszkötésb. 3 frt. 

Hnppmann Antal. A valódi szakácsmű-
vesset vagyis rendszeres útmutatás a finom 
és legfinomabb főzésben, a legjobb magyar, 
franczia és német mód szerint. Különös te
kintettel uii és főúri konyhákra, nagyobb-
szerü lakomák és házi vendéglésekre. Ne
gyedik kiadás 1 frt 50 kr. 

Jós ika Júlia. Fa lvavraető matal leányok 
• lámára. Második kiadás, korszerűen át
dolgozta K.-Beniezky Irma. 2 forint. Disz
kötésben 2 frt 80 kr. 

Knbimyi Lajos. Ip.-vro» - gaadaussonyok 
könyve. Ip.ires-gazda csaladok számára. 

jw.r. 
I .egoave Ernest. A nők erkölcsi tör te 

met*. Ford. FeUki József. 1 frt 50 kr. 
— Leányaink és fiaink. Egynéhány jelenet 

és tanulmány a családi életből. Ford. Feleki 
József. Fűzve 2 frt. Diszkötésb. 2 frt 80 kr. 

Lengyel Dániel. Orvosi t enéoseao váro
son és falun. Második kiadás 1 frt 50 kr. 

Medve Imre. A magyar gazdasszony 
teendői a közéletben, házban és konyhá
ban. Kézi és segédkönyv nők és hajadonok 
számára. Második kiadás 2 frt. 

Németh Zsuzsanna. A legújabb és megpróbált 
magyar szakácskönyv. A magyar házi
asszonyok számára. X. bővített kiadás 80 kr. 
Kemény kötésben 1 frt. 

R i e e k e G, A. A n y á k könyve. A gyermek 
első nevelésének legfontosabb kérdéseiről. 
Fordította K.-Beniezky Irma. 40 kr. 

Sohatter Gyula. Nélknlözhet len i smere 
t ek könyve leányok számára. Leányisko
lák számára és öntanniásra. Az ötödik né-. 

" met kiadás szerint s k hazai viszonyokhoz 

alkalmazottan átdolgo zta Toldy László. 11 á 
rom színes térképpel. 
1. Földrajz 1 frt. 
2. Világtörténelem. Hitregetan. 1 frt. 
3. Természetr. Embertan. Természettan 1 frt. 
4. Számtan. Német nyelvtan. Irodalom. Mű

történet. 1 frt. 
A négy füzet egy vászonkötésbén 5 frt. 

Síkor József, dr. A feleség. 40 kr. 
— A nők e lőnyei 40 kr. 
Steiner János dr. Tanácsok a gyermekek 

természetszerű tes t i nevelésére . Fordí
totta K.-Beniezky Irma 40 kr. 

Szász Károly. Bnzgóság könyve. Elmélkedé
sek és imák protestáns nök számára. Egy 
aczelmétszettel. Második javított kiadás. Bőrbe 
kötve arany vágással 2 frt 50 kr. Diszkötés
ben 4 frt. 

Tarkányi Béla. Vezércs i l lag az üdv e l 
nyerésére. Imakönyv a kath. nőnem hasz
nálatára. Öt képpel. Bőrbe kötve aranyvá
gással 3 frt 50 kr. 
Franczia bőrbe, kapocscsal 5 frt. 
Ugyanaz zsebkiadás két finom képpel. 
Bőrbe kötve 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt. 
Kék vagy vörös bársonyba kötve 8 frt. 

— A hajadonok őrangyala. Kathol. ima
könyv. Zsebkiadás vel inpapiroson, öt 
képpel. Bőrbe kötve aranyvágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kapocscsal 3 frt. 
Kék vagy vörös bársonyba kötve 8 frt. 
Kis 8-rét alakban franczia bőrbe, kapocscsal 

5 frt. 
Toldy László dr. Magyar szent Erzsébet 

é le te . Képekkel 80 kr. Kötve 1 frt, díszkiadás 
kötve 5 frt. 

Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohá
szok és imák. Hölgyek számára olvasó- és 
imakönyvül. Vászonba kötve aranyvágással 
3 frt 40 kr. Franczia bőrbe kapocscsal 5 frt 
Ugyanaz ssebkisdés , vászonba kötve 

i frt 50 kr. 
Franczia bőrbe, kapocscsal 4 frt. 

Zámolyi Varga Mihály. A házi nevelés . 
Példákban előadva. Szülök, nevelök s külö
nösen községi népkönyvtarak számára. 

I. kötet. A testi ápolás 1 frt 5C kr. 
II. kötet A lélek müvelése 2 frt 50 kr. 

Vezércsi l lagok, vagyis velős mondatok és 
költői gondolatok honi és külföldi remekírók 
műveiből. Harmadik kiadás 2 forint. Disz
kötésben 3 frt. 

Vörös Eszter. Gazdasszonyok könyve. Út
mutatás kezdő gazdasszonyok számára, a ház 
czélszerü berendezését, s minden háztartási 
munkák helyes végzését illetőleg, a konyhá
ban, éléstárban, pinczében, kertben stb. 40 kr. 

— A z ügyes szakácsnő. Kőzéposztályu ma
gyar konyháink számára. Második javított 
kiadás 40 kr. 

Weisz Károly. Leányaink és jövőjük. 
Németből átdolgozta Tóth Pál. 80 kr. 

Zerkovitz Szidónia. A magyar irodalom 
története költészettannal . Női tanin
tézetek számára. II. kiad. 1 frt. 

ED, Csillag Anna, s z ó i a nagy közönséghez! 

Ahem'íes & havi 
ha.szmif. utiín. 

Az üzlet rövid feuállása alatt hozzám beérkezett 

50.000 há la i r a t 
a legfényesebb bizonyítékát nyújtja az általam föltalált haj- és 
szakálnövesztőkenőcs előnyös voltának és mindazon nőknek, 
kik nem viseltetnek közönynyel az asszony legszebb ékes
sége : a szép, sűrű és hosszú baj iránt, továbbá uraknak szép 
szakái elérhetése ozéljából az általam feltalált haj- és szakál-
növesztökenöcsot tiszta lelkiismerettel a legmelegebben ajánl
hatom. Tisztelettel Csi l lag Anna. (Czég: Csillag és Társa.) 

Levélszám: 3321. Kostyán, 
(Zala-Szt.-László), Csillag A. 
kisasszonynak Budapest. Ké
rek újból á köcsögöt a már egy 
ízben czimemre küldött hajnö-
vesztőkenőcsb. postautánvét
tel küldeni. BatthyániB. grófnő. 

Levélszám 19,008. Nagyon 
tisztelt Csillag Anna k. a. Bu
dai > st. Haj kenőcsének kitűnő 
hatásáról sokat hallottam és 
kérek 1 nagy köcsöggel belőle 
postaford. küldeni. Tisztelet
tel ifj. Eszterházy László gróf. 

A kenőcs használata előtt. 

Levélszám 14.890. Bakony-
Szt.László. Csillag A. k. a. és 
társának, Budapesten. Posta
utánvéttel kérek kitűnőnek 
bizonyult hajkenőeséből két 
köcsöggel 2 forintjával. 

Idősb Eszterházy Imre gróf. 

L. sz. 26,422. Debreozen. Tiszt. 
Csillag A. k. a. Budapest. Kérem 
lagyen szíves postafordultával ke
nőcséből 3 köcsöggel 1 forintjával 
küldeni. A kenőcs leányomnak ki
tűnően használt ugy, hogy nem tu
dok érte elég köszönetet mondani. 
Tiszt. Weber Antónia sz. Hildmann. 

A kenőcs hasz
nálata előtt. 

L. sz. 21,634. Slatina, Cseh
országban. T. Csillag A. k. a. 
Budapest. Szíveskedjék kit. 
hajkenőcséből 2 köcsöggel 2 
írtjával haszn. utasít, együtt 
czimemre postantánvétel kül
deni. Auersperg Ferencz hg. 

E n , C S I L L A G A N N A , 
185 ctm. hosszú óriási Loreley-hajammal, 
melyet az általam feltalált kenőcs 14 havi 
használata után nyertem, mely a leghíre
sebb orvosi tekintélyek által ismertetett 
el mint egyetlen szer arra végre, hogy 
megakadályozza a hajkihullást, elősegíti 
n hajnövést, és erősiti a hajbőrt, uraknál 
elősegít egy teljes erős szakáinövést, rö
vid ideig való használat után a hajnak, 
valamint a szakálnak természetes szint 
és sűrűséget kölcsönöz és megóv a korai 
őszüléstől a legmagasabb korig. Bend-
kivül kellemes illata következtében ke
nőcsöm kitűnő, unom toilette-kenőcs. 

L. sz. 17 304. T. Csillag 
Anna k. a. Budapest. Kérem 
postafordultával hajkenőesé
ből két köcsöggel küldeni. 
Taxis J. szül. Batthyáni grófnő. 

L. sz. 19.172. Csillag és társa 
uraknak Bpest. Kitűnő haj
kenőcsökből egy kis köcsöggel 
4 markjával újból kér: Carolat 
herczegnö Cöthen (Anhalt) 

L. sz. 27.543. Hamburg. 
Nt. Csillag Anna k. a. Legyen 
szives hajnövesztő kenőcsé
ből, melynek hatása kitűnő
nek bizonyult, 3 köcsöggel a 
hozzátartozó teával együtt 
utánvétellel küldeni. Hálás 
köszönő tisztelettel özv. Wilan-
der grófnő. Bergstrasse 23. 

L. sz. 18.422. Grácz. T. Csil
lag Anna k. a. Legyen szives 
egy köcsög hajnövesztő kenő
csöt 2 forintjával küldeni, de 
csakis az ön által kitalált haj
növesztő kenőcsből, melynek 
jó hatásáról alkalmam volt 
meggyőződni, kérek küldeni. 
Tisztelettel Undheimi örnagy-
né, szül. Schaffel. 

A kenőcs iiaszndtota után. 

L. sz. 29.553. T. Csillag A. 
k. a. Budapest. Valamennyi 
nálam használatban volt haj
növesztő kenőcsök közül az 
öné a legkitűnőbbnek bizo
nyult. A kenőcs kitűnő és ké
rek ismételten 2 köcsöggel 2 
írtjával küldeni. Tea van még 
készletben Bodola János földb. 

L. sz. 24.858. T. Csillag A. 
k. a. Legmelegebb köszöne
temet kitűnő kenőcseért! A 
kenőcs egy két hét alatt elő
segítette hajam növését. Egy
úttal kérek két köcsöggel, de 
csakis a kegyed kenőcséből 5 
írtjával postautánvéttel kül
deni következő czim alatt: 
Námánether úrnő. 

L. sz. 27.422. Brönn. Csil
lag és Társa Budapest. Le
gyen szives kitűnő hajnö
vesztő kenőcséből egy nagy 
köcsöggel és 50 krért teát 
utánvétellel küldeni. Köszö
nettel tudósítom, hogy már 
majd kihullt hajam kenőcse 
használata óta sűrűbb lett. 
Maradok tisztelettel Dolescela 
Józsa angol nyelv tanítónő. 

E g y k ö c s ö g á r a 5 0 k r . , 1 f r t , 2 f r t , 3 f r t , 5 í r t . 
Postával küldés naponkint a pótiz előleges beküldése vagy postaután

vétel mellett az egész világba. 

CSILLAG és TÁRSA Budapest, király-uteza 26. szám alatt. 

A •Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapha , 
— az osztrák tartományok számára Szelinszki György cs. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben, 

I., Stefansplatz 6. 

GAZDASÁGI YEGYTAN 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEKBEN 

IRTA 

Dr. WILDT JENŐ 
a poseni gazd. vegytani kísérleti állomás főnöke. 

A H A T O D I K K I A D Á S U T Á N F O R D Í T O T T A 

Dr. N E M E S G Y Ö R G Y . 
N e g y v e n e g y a, s z ö v e g - k ö z é n y o m o t t á b r á v a l . 

Ara fűzve 1 forint 40 krajezár. 

TARTALOM. Bevezetés. — A növények általános összetétele. — Azon 
elemek, melyekből a növények szerves része össze van téve. — A tápszerek, 
melyekből a növények szerves része képződik. — Azon elemek, melyekből a 
növények szervetlen (éghetlen) részei vannak összetéve. — Talajtan. — A növé
nyek táplálkozása. — A tápanyagok felvétele a talajból. — Trágyatan. — A takar
mány anyagok közelebbi alkotó részei. — Az állati test fontosabb alkotó részei. — 
Az állati táplálkozás törvényei. — A takarmány emészthetősége és tápláló 
értéke. — A gazdasági hasznos állatok táplálásáról. — Betűrendes tárgymutató. — 
Függelék. A magyar királyság mezőgazdaságára vonatkozó statisztikai adatok. 

Ü^Bg^^^&fi®^^^Ö^mW^^f^ 
Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4. szám.) 
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POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ 6 • 
Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG 

/ egész évre 8 frt 
\ félévre 4 • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: í e ? * M 6 V r e ® ÍH 

\ félévre _ 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

BARABÁS MŰVÉSZETE ES KORA. 

A
MAGYAR festőművészek Nesztorának múlt 
héten ünnepelték meg akadémiai tagsága 
ötven éves jubileumát az «irók és művészek 

társaságában". A kegyeletes emlékünnepről más 
helyen talál említést az olvasó. Itt azonban ki 
akarjuk emelni dr. Sonnenfeld Zsigmond ez al
kalommal tartott fölolvasását, mely a veterán 
művész életének különösen azt az idejét ismer
teti, mikor több mint félszázad előtt Pesten meg
telepedett s azokat a művészeti viszonyokat, me
lyeket akkor itt talált. 

A Székelyföld két jeles művészt ajándékozott 
már hazánknak, mert Marha Károly kitűnő táj
képfestőnk is, noha Lőcsén született, de szülei a 
székely bérezek közül származtak oda. 

A székely népnek természettől nyert szép ado
mányai mind kiváló mértékben vannak meg a 
mi veterán művészünkben, — irja Sonnenfeld 
Zsigmond már érintett fölolvasásában, — hiva-
tottság, okos számítás, vaskitartás, arany becsü
letesség és nyílt őszinteség, mind annyira meg
vannak benne, hogy jól megirt életirata egyike 
lehetne az ifjúság kezébe való legalkalmasabb 
olvasmánynak. Ezúttal azonban nem gyermek-
és ifju-éveiröl, hanem voltaképi művészi pályá
járól kívánunk megemlékezni. 

Tizenkilenez éves volt Barabás, mikor ottho
nát elhagyva, Bécsbe ment, hogy az ottani festő
akadémián kiképezze magát. Az utolsó években 
megtakarított kevés pénzén s szép rajzokkal tö
mött művészi tárczáján kivül nem állt egyébből 
uti készsége. De szive tele volt bátorsággal, lel
kesedéssel. Mind a kettőre nagy szüksége vala. 
Bécsbe érve, egy becsületes szabómesternél foga
dott szállást s csakhamar elindult reményei ki
kötője felé, az akadémiába, melynek igazgatója 
akkor Petter történeti képfestő vala. Ez a fiatal 
embernek mindjárt eddig tett- festészeti tanul
mányairól kért bizonyítványokat s mikor Barabás 
nagyenyedi iskolai bizonyítványain kivül más 
bizonyítványokkal elöállani nem tudott, próba
rajzokat követelt. Az ifjú székely Mieris nyomán 
nagy szorgalommal és pontossággal készített má
solatokat mutatott elő, melyeket azonban a szi
gorú mester azzal utasított vissza: «ezeket nem 
ön rajzolta". Ugyanazt mondta egy antik gipsz-
szoborról vett rajzáról is. Yégre is bele kellett 
egyeznie, hogy Gsellhofer tanár osztályában, 
ennek szemeláttára rajzoljon valamit. A rajz 
annyira meglepte az igazgatót, hogy a fiatal 
embert, ámbár eddigi rajztanulmányairól bizo

nyítványokat fölmutatni nem tudott, a felsőbb 
osztályok egyikébe vette föl. 

Egy egész évet töltött Barabás Bécsben szor
galmas tanulmánynyal fejlesztve kiváló művészi 
képességeit. 1830. őszén Kolozsvárra ment s tó -
len át szorgalmasan dolgozott; tavaszszal aztán 
Nagy-Szebenbe költözött, hol csakhamar ismertté 
lett s elhalmozták megrendelésekkel. A mondott 
év nyarán egy erdélyi fürdőben megismerkedett 
egy bukaresti gyógyszerész-családdal s számos 
román bojárral, kik őt rábeszélni igyekeztek, 
menjen Bukarestbe, hol szép állást teremthet 
magának. De mikor oda ért, reményeiben csa
lódva találta magát s aggodalommal nézett jö

vője elé. Ekkor ismerkedett meg az említett 
gyógyszerész - családnál Philippescu bukaresti 
rendőrfőnökkel, a ki Bukarest orosz katonai kor
mányzójának, Kisselev tábornoknak bemutatta. 
Ennek a fiatal magyar művész nyugodt, szerény, 
de önérzetes modora annyira megtetszett, hogy 
egy fényes estély alkalmával különösen kitün
tette s Bankration herczegnönek is bemutatta, ki 
aztán több arczképet rendelt meg nála. A példát 
aztán követte az egész román bojárvilág s Ba
rabás másfél év múlva sok szép aranynyal a 
zsebében tért vissza szülőföldére, honnan nyugodt 
lélekkel indulhatott vágyai Mekkája," Olaszor
szág felé. 

B A R A B Á S M I K L Ó S . 
Legujabb, sajátmaga által készített arczképe. 




