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^Háztartások számárad 
ajánljtik ismert első minőségű porosz 

darabos-, koczka- ós üószenünket 
ólomzárral ellátott zsákokban 50 kilo tiszta súlyban 78 krral, 
egész kocsi - szállitmány mellett vámmázsánkint 73 krral, 

díjmentesen egészen a pinczébe berakva. 

A Gntmann testvérek köszénMnyáinak 
eladási ügynöksége. 

Központi irodahelyiség V, mérleg-utcza 3 . 
November 1-től kezdve 

fiókmegrendelési helyiség VI., Teréz-körut 5. sz. 
Telefonösszeköttetés 637. szám, alatt. 

A Frank l in -Társu la t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvKeres-
kedésben kapható — az osztrák tartományok számára Szelinski György cs. kir. 

egyetemi könyvárusnál Bécsben, L, Stefansplatz 6. 

A M A S S A GE. 
I r t s 

DOLL.INGER GYULA tr. 
A testegyenészet magántanára a budapesti kir. magyar tudomány egyetemen. 

H a t á b r á v a l . 

Második átdolgozott és magyarázó kortörténetekkel bővített kiadás. 

Ára. fűzve 1 forint. 

f 
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KERESKEDELMI TAKARÉK- ÉS HITEL-SZÖVETKEZET 

B u d a p e s t , G i z e l l a - t é r 2 . s z á m , I . e m e l e t . 

Van szerencsénk jelenteni, hogy szövetkezetünk 

sorsjegy-egyesületek alakítását 
üzletkörébe vonta. — A sorsjegyek vásár lására szükséges összegeket e l ő 
l eges ! , s igy a sorsjegy-egyesületbe belépő tag azonnal 100 drb legértékesebb 
sorsjegygyei évente 70 húzásnál fog résztvenni. 

Minden sorsjegy egyesület csak 50 tagot fog számlálni, az első három rész
let két—két azaz 6 frt egyszerre, s további 57 hó alat t havonkinti 2 forint, azaz 
összesen 120 frt lesz befizetendő. — A játék 5 évre van tervezve, melynek letelte 
után minden egyes tag a sorsjegyekre esett esetleges kiseab nyereményt valamint 
a ki nem húzott sorsjegyek árából befolyt pénzt részvételearányában ki fogjakapni, 
ellenben nyeremények 10,000 frton felül azonnal szétosztatnak. — Tervezetek 
(prospectusok) kivánatra bérmentve küldetnek. 

A Z I G A Z G A T Ó S Á G : 
B e n k e G y u l a , elnök. P e t e r d y L a j o w , vezérigazgató. 

A Frankl in -Társu la t k i a d á s á b a n B u d a p e s t e n é p e n m o s t j e l e n t m e g : 

NAPLÓ-TÖREDÉK 
az 1849-iki menekülteket, internáltakat, 

különösen 

KOSSUTHOT ÉS KÖRNYEZETÉT ILLETŐLEG, 
Törökországban és az Amerikai Egyesült-Államokban. 

L Á S Z L Ó KÁBOLY-tól. 
Ára fűzve 2 frt. 

Kossuth Lajos a szerzőhöz 1887 február 10 -én intézet t sajátkezű l eve l ének 
hasonmásával . 

Tartalom. Első rész. Törökország. Menekülés Törökországba. — Hogy bántak a 
törökök a magyarokkal. Alkudozások a menekültek kiadására. — Bem és többeknek a török 
vallásra áttérése. — A török városok kinézése, a házak építése módja s bútorozása. — A haza 
menni kívánókért osztrák gőzhajók küldettek Widdinhez. — A török vallásra tértek elszál
lítása Widdinből. — tKurbán Bájrám» ünnepi szokások. Kossuth tisztelgése Ziah pasánál — 
Az át nem tért magyarok utazásának leírása Widdinből Sumlára. — Sumlábani elszállásolás. — 
P. tábornok fondorkodása. — Osztrák bérgyilkosok érkezése Sumlába. — A török nyelv. — 
Újévi tisztelgés Kossuthnál; lengyel és magyar istenitisztelet. — Kossuthné megérkezése 
Magyarországból. — A menekültek lázongása; P. tábornok gőgös viselkedése. — A porta kül
döttje megérkezése. Alkudosások a bellebbezést illetőleg. — A Kossuthtal mehetők névjegy
zéke.— A bellebbezettek utazása Kutahiába; elszállásoltatásuk és életmódjuk.— Magyar 
istenitisztelet a laktanyában. — A «Kossuth-kert». — Kossuth gyermekei érkezése Magyar
honból Butkainéval. — Ujabban bellebbezettek érkezése. — A «Ramazán»-bőjt és nBájrámi-
ünnep. — Lajosnap és Kossuth gyermekei vizsgája. — Kossuthhoz öt angol, franezia és olasz 
vendég érkezett. — Kiszolgált török katonák elbocsátási ünnepélye. — Bem József altábor
nagy halálának hire. — A kutaliiai magyar és lengyel fogoly-menekült;1.: névjegyzéke és 
havi fizetése. — Ujévnapi tisztelgés Kossuthnál. — Koasutn magyar telepet akart felállítani. — 
Bem érdemjele Kossuth kezébe küldetett. — Dembinszky táborno k elutazása Kutahiából. — 
Ismét Kossuth-látogatók érkeztek Kutahiába. — Keresztyén halotti szertartás török laktanyá
ban. — A menekültek lázongása. —, Jó hir az amerikai Egyesült-Államokból. — Ismét osztr. 
ügynökök érkeztek Kutahiába. — Újabb aggodalmak. — A Kutahiában volt magyarok egy 
része szabadon bocsáttatott. — Oláh küldött és cserkeszek látogatása Kossuthnál. — Török 
vallatásmód. — Házmán és Lórody vádlása és magok igazolása. — Július 4-dike Kutahiában. — 
Készülődés az Egyesült-Államokba menésre. — Gould Walter arczképei. — Az osztrák és a 
török kormány. — Török takarodó Kutahiában. — Hogy hagyta el Kossuth Törökországot. — 
Kossuth jutalma a hűségért. — Szabadulás Kutahiából. Kutahia leírása. — A kutahiai mene
kültek a .Mississippi hadihajóra száltak, azoknak névjegyzéke. — A törökök főzésmódja és 
ételeik. — A törökök öltözködése. — Török társadalmi élet. — Bepillantás a hárembe. — 
A törökök étkezése. — Török menyegző. — A török nők házon kívül. A török leányok nevelése. 

Második rész. Az Egyesült-Államok. Elutazás Törökországból New-Yorkba. — A spezziai 
öböl. — Kossuth Marseilleben. — Kossuth Gibraltárban. — Kossuth Gibraltárból Angol
országba ment és a Mississippi Amerikába. — A Mississippi a funchali kikötőbe érkezett. 
Madeira szigete. — Vihar az oczeánon. — Vihar az oczeánon ismét. — Megérkezés a new-
yorki öbölbe és kikötőbe. — Hogy fogadtattak a Mississipin érkezett menekültek. Ezek név
jegyzéke. — A menekültek fogadtatása a városi hatóság által a városházában. — Leírása az 
•Irving house» hotelnek, melybe a menekültek szállásoltattak s hogy töltötték azok az időt 
a Kossuth megérkeztéig. — A menekültek a new-yorki magyarok által bántalmaztattak. — 
Kossuth megérkezése a new-yorki kikötőbe. — Kossuth megérkezése New-Yorkba és fogad
tatása. — A New-York városa által Kossuth tiszteletére adott «banquett». — Kossuth körútra 
indul az öt meghívó városokba. — Kossuth Philadelphiában. — Vasutoni utazás az 
Egyesült-Államokban. — Kossuth Baltimoreban. — Kossuth Washingtonban. — Kossuth 
fogadtatása a senatorok házában. — Kossuth fogadtatása a képviselők házában. — Indiánok 
tisztelgése Kossuthnál. — Kossuth anyja halálának a hire. — Kossuth Annapohsban. — 
Kossuth Harrisbourgban. — Pittsburgba utazási kellemetlenségek. — Kossuth Pittsburg-
ban. — Kellemetlen .intermezzo. Pittsburgban. — Kossuth Clevelandban. — Kossuth Co-
lumbusban. — Kossuth Cincinnatiban. — Szellemidézőnők. — Cincinnati leírása. — Utazás 
Indianopolisba. — Kossuth Indianopolisban. — Kossuth Madisonban. — Kossuth Lotdsvü-
leben. — Utazás Saint-Louisba. — Kossuth Saint-Luisban. — Saint Louis leirása. — Utazás 
New-Orleansbe. — Kossuth New-Orleansben. — <Lunch» (ozsonna). — Methodista isteni
tisztelet. — New-Orleans leírása. — utazás vissza New-Yorkba. — Megállás Mobilban. — 
Utazás folytatása s megállás Montgomeryben. — A kis folyói gőzhajók leírása. — Utazás foly
tatása New-Yorkba. — Kossuth visszaérkezett New-Yorkba. — Kossuth meglátogatta még 
Worcestert, Bostont. — Kossuth Bostonban. — Kossuth ismét New-Yorkban. — Július 4-ike 
New-Yorkban. — Kossuth elutazása Angolországba. — Kossuth elleni vád s annak megczáfolása. 
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A .Frankl in-Társula t* k iadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható : 
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PULSZKY FEEEKCZ | DttRüY VICTOE 

ÉLETEM ÉS KOROM. 1 VILÁGTÖRTÉNELEM. 
= Átdolgozta ÍB Magyarország történetével bővítette 

I Dr . B A L L A G I A L A.DAK Szerző fénynyomatn arczképéyel. 
Két kötet. Második kiadás. Ára 5 frt. | Ára vászonbakötve 3 forint. 
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A Ml AZ EMBERT KÖRNYÉKEZI. 
Olvasmányok a természetvilágából a művelt közönség 

s az ifjúság számára. 

Dr. Berlin munkája nyomán a hazai viszonyokhoz alkalmazva irták többen. 
147 ábrával. Szerkesztette: HOITSY PÁL. Ára kötve 3 frt. 

JULES VEKNE 

A FÖLD FELFEDEZÉSE. 
Magyarra fordította és tárgymutatóval ellátta 

D r . B r o z i k K á r o l y . 
X. KÖTET: A híresebb utazók története a legrégibb 

időktől a XVIII. századig. 
I I . KÖTET: A XVIII. század híres hajósai 

Egy-egy kötet ára fűzve 2 frt. 

SALAMON FEKENCZ 

MAGYARORSZÁG A TÖRÖK 
HÓDÍTÁS KORÁBAN. 

M Á S O D I K J A V Í T O T T K I A D Á S . 

Ára fűzve 2 frt, vászonkötésben 2 frt 50. 

Franklin-Társulat nyomdáia. (Budapest, egyetem ntcza 4. szám. 

43-DIK SZÁM. 1887. BUDAPEST, OKTÓBER 23. XXXIV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ 6 « Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG / egész évre 8 frt 
1 félévre _. 4- « Csnpin a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: í 6 ? ^ * é " e 6 f r t | K a l f ö l d i előfizetésekhez a postailag 

V félévre _. 3 • megbatározott viteldíj is csatolandó 

BONNAZ SÁNDOR, 
CSANÁDI PÜSPÖK. 

á z ŐSRÉGI csanádi püspöki egyházmegye a je-
l\ len év folytában nevezetes örömünnepet 

i . A. ült, apostoli lelkű s a jótékonyság gyakorlá
sában páratlan püspökének, Bonnaz Sándornak, 
ötvenéves papi és huszonötéves püspöki jubi
leumát. 

Bonnaz a nyolczvannyolczadik püspök a csa
nádi püspöki széken. Szent Gellért vértanú volt 
az első a sok jeles és kitűnő egyházi fejedelmet 
számláló hosszú sorban. A csanádi püspökséget 
még az első magyar király, Szent István alapí
totta Ochtum lázadó pogány vezér legyőzetése 
után s annak elkobzott javaiból dúsan adomá
nyozta s az Ochtum vezér legyőzésében vezér
kedő Csanádnak addig Marosvár nevű, ezóta 
Csanád nevet viselő székhelyére helyezte a püs
pökséget, a tizenegyediket, melyet a szent király 
alapitott. Első püspökévé pedig az olasz főnemes 
Sagredi-családból való Gellértet nevezte ki, ki a 
magyarok megtérítésében már addig is nagy 
segítsége volt az apostoli buzgalmu királynak— 
s nyolcz évvel túlélte őt, de 1046-ban, I. Endre 
király alatt az ismét fellázadt pogány magyarok 
által kegyetlenül megöletett és a Kelenbérczről 
— mely róla máig Gellérthegynek neveztetik — 
letaszíttatott a Dunába. 

Csanád első püspökét jeles és buzgó utódok 
hosszú sora követte — míg e hosszú soron is
mét egy idegen családból származó, de szintoly 
buzgó és lelkes utódhoz, a franezia nemes csa
ládból eredt Bonnaz püspökhöz érünk. 

Elég legyen e hosszú sorból csak néhányat a 
legnevezetesebbek közül fölemlíteni, kiknek neve 
össze van forrva a későbbi századokban sok 
megpróbáltatást szenvedett csanádi püspökség 
történetével. 

Szent Gellért első utóda Maurus püspök volt, 
ki Gellértnek már előbb is jobb keze vala a ma
gyarok térítésében. 1083—1114-ig, tehát Szent 
László és Kálmán királyaink alatt, egy Esterházy 
(még akkor Estorágy) Lőrincz ült a csanádi püs
pöki széken, Kálmán király egyik legfőbb taná
csosa és segítője az állami és törvényhozási dol
gokban. A tizenkettedik század végén s a követ
kező elején II. János volt a csanádi püspök, ki a 
római pápák legkitünöbbikénél, IfJ. Inczénél is 
nagy tekintetben állott. Utóda, Dezső (1202—29) • 
nevét az Arany Bulla aláírói közt találjuk. 
Utóda, Bulcsú a tatárjáráskor volt Csanád püs
pöke s csodálatos módon menekült a tatárok gyil

kos csordái elől. Kevésbbé volt szerencsés utóda 
(í 514—1516), Csahol Ferencz, ki a mohácsi 
harezmezőn elesett két magyar püspök egyike 
volt. De a mohácsi vész után az egész püspöki 
megye s annak székhelye is török kézbe esett s 
a csanádi püspökök csak névvel voltak Csanádiak, 
valóban pedig bujdosók a török hódoltság tenge
réből itt-ott megmaradt magyar pontokon. Sok 
ideig a szegedi ferenezrendi kolostor volt a csa

nádi püspökök menedéke, vagy a zárdafőnök volt 
helynökük, az egyházmegyétől távoliétökben. A 
tizenhatodik század közepén (1536—9) Mar-
tinuzzi György is viselte a csanádi püspöki nevet 
s innen lett nagyváradi püspök, majd esztergomi 
érsek, bibornok; utána Kolosvári János (1561 — 
1562) és Dudics András jeleskedtek, kik a törté
nelmi nevezetességű tridenti zsinaton az összes 
magyar klérus ép oly ékesszóló, mint tudós szóno-

B O N N A Z S Á N D O R C S A N Á D I P Ü S P Ö K . Biezó Géza rajza 
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kaiként szerepeltek. Majd Lósi Imre (1623—25) 
innen lépett egymásután a váradi és egri püs
pöki s az esztergomi érseki székre; ép igy Szé-
csenyi György — kit a jótékonyság csudájának 
neveznek — csak egy évig volt csanádi püspök 
(1643—44) s lett kalocsai, majd esztergomi 
érsekké. 

Csak III. Károly uralkodása alatt, a XVIIL 
század első felében, mikor a török uralom (Bu
davárának 1686-ban történt visszafoglalása óta) 
már hanyatlóban volt, lehetett a csanádi püs
pökségnek ismét helyreállítására gondolni. De 
székhelye, Csanád romokban, végkép elpusztulva, 
s mint az egyházmegye szélén fekvő külön
ben sem látszott alkalmasnak arra, hogy szék
hely legyen. 1738. május 10-ikén jelent meg a 
kir. rendelet, mely a csanádi egyházmegyének, 
neve föntartásával, a központján fekvő Temes
várt, különben is Dél-Magyarország legtekinté
lyesebb városát, jelöli ki. Az uj székesegyház 
alapköve már előbb (1736) tétetett le, de a 
templom csak 1754-ben — tehát már Mária 
Terézia uralkodása alatt fejeztetett be, s díszes 
főoltára két oldalán ma is büszkén mutatja a 
két alapító fejedelem védszentjeinek, Bor. Ká
rolynak és Sz. Teréziának óriási szobrait. 

A Temesvártt székelő csanádi püspökök elseje 
b. Falkenstein volt. Ezt Stanislavich Miklós kö
vette, a lángbuzgalmu ferenczrendi szerzetes, ki 
a Duna déli partján, török igában nyögő keresz
tények közt apostoli lelkesedéssel hirdette az 
üdv igéit, Vingán és O-Bessenyőn több mint 
száz bolgár családot telepített le, kiknek utódai 
ma is jó hazafiak, s ki e buzgalmáért előbb ná
polyi czímzetes, majd csanádi megyés püspökké 
lett egyszerű szerzetesből. Utódja, Engl gróf 
épített Makón szép templomot s második püs
pöki lakot. A legújabb időben a nagynevű és 
tudományú Lonovics József és a nemes szívű, 
szép lelkű Csajághy Sándor hagytak jó emléke
zetet magok után a csanádi püspöki széken. 

E két jelesnek közvetlen utóda, Bonnaz, min
denben méltó hozzájok s többi nagy elődeihez. 
Idegenből magyarrá lett, mint legelső előde, Szent 
Gellért; s a jótékonyság csodája, sőt maga a 
megtestesült jótékonyság, mint egyik előde, Szé-
csenyi György. 

Bonnaz Sándor Dél-Francziaországban, Lyon 
közelében, a bellay-i püspökség Challex falujá
ban született 1812. aug. 11-én. Csecsemő-gyer
mek volt, mikor apja, mint katonatiszt, a lipcsei 
csatában elesett. Özvegyen maradt anyja meg
próbálta a létért való küzdelmet, de évről-évre 
jobban roskadozott alatta. Egy testvér-bátyja, 
mint a nagy forradalom alatt kivándorlóit fran-
czia csapat lelkésze, Magyarországon, Temes 
vármegyében, magához vette húgát, alig kétéves 
fiacskájával. Itt töltötte Bonnaz gyermekéveit, 
itt lett már korán magyarrá s szítta be uj hazája 
szeretetét. Gymnáziumi tanulmányait Temes-
várott, Aradon és Szegeden kitűnően végezve, a 
temesvári papnöveldébe lépett, de mint legjelesb 
növendék csakhamar a bécsi Pázmáneumba vé
tetett föl s ott végezte theológiai tanfolyamát. 
1837-ben Lonovics József — akkori csanádi 
püspök által pappá avattatván föl, egy évig 
mint segédlelkész szolgált Karánsebesen, de 
csakhamar a püspöki aulába vétetett föl s itt 
gyorsan haladt előléptetésről előléptetésre, a mit 
kiváló tehetségei mellett jelleme tisztaságával, 
szive nemességével s modora megnyerő voltával 
erdemeit ki. Szemináriumi tanár, majd nagy
bátyja — nevelőatyja halála után — trübswetteri 
plébános, tíz év múlva egyházmegyei tanulmányi 
igazgató, innen helytartósági tanácsos s csakha
mar egyházmegyéjében kanonok lett (1858.) Egy 
év múlva a vaskorona-rendet s rá a szegzárdi 
czímzetes apátságot nyerte el. A kanonoki stal-
lumokon fokozatosan haladnia fölebb még ideje 
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sem volt, már 1860-ban, mint legifjabb kanonok, 
a Csajághy Sándor elhunyta által megürült csa
nádi püspöki székbe neveztetett ki. 

S ezzel kezdődik egyházi, iskolai s jótékony
sági áldozatai hosszú sora. 

Kezdjük azon, mit tett egyházmegyéje papsá
gáért. A csanádi püspökségnek a török hódolta-
tás előtt 24 székesegyházi kanonoka a szomorú 
időkben négyre olvadt le s a püspöki székhely
nek Temesvárra áthelyezésével e szám hatra emel
tetett. Bonnaz 100.000 frt tőkével (1871) két uj 
kanonoki stallumot alapított, azokat évi segély-
lyel is javadalmazva. A szegény javadalmu lelké
szek segélyalapjához 65.000, a lelkészi nyugdij
alaphoz 10.000 írttal járult, a szegény káplánok 
évenkénti bőkezű segélyezését nem is említve. 

Kiváló előszeretettel gyámolítja Bonnaz foly
vást a tanügyet. Első helyen áll itt az 1872-ben 
alapított, Sz.-Imréről nevezett finevelő-intézet 
(Emericanum.) Ezen intézet, melynek alapítá
sára 170,000 frtot tett le, egyike Magyarország 
legszebb intézeteinek. Ebben 70 gymnáziumi ta
nuló — nagyrészt ingyen — nyer nevelést. Az 
intézet mintaszerű, szép és a modem követel
ményeknek megfelelő berendezése, nemkülönben 
tapintatos vezetése az intézetnek a legszebb hír
nevet szerezték. 

Kiválóan említendők a nőnevelés érdekében 
tett alapítványok. 

Itt első helyen az iskolanővéreknek a Józsefvá
rosban épített gyönyörű anyaházát kell kiemel
nünk, melynek költségei 200,000 frtra rúgnak. 
Ezenkívül még számos más kolostort alapított, 
melyek a női ifjúságnak mindmegannyi képző
intézetei. Oravicza, Lúgos, Földeák és Lippa te
temes költségeken felállított kolostorai eredetüket 
az ő bőkezűségének köszönik. Nagyobb, többnyire 
ezrekre menő összegekkel járult Perjámos, Nagy-
Becskerek, Versecz stb. kolostorainak felépítésé
hez. De beszéljenek a számok. A lugosi leány
iskola felállítására 65,000 frtot adott; ugyané 
czélra Oraviczán 32,000 frtot. A leányiskolák 
fentartására szolgál egy 80,000 írtból álló ala
pítvány. A lippai leánytanító- és nevelő-intézet 
létesítésére nem kevesebb, mint 100,000 frtot, 
egy leány-polgáriskolai épület felállítására Te
mesvár belvárosának 22,000 frtot adományozott. 
Szép alapítvány továbbá a józsefvárosi árvaház, 
melynek alapítása 155,000 frtba került. 

Szegeden is fogja egykor egy szép leánynevelő
intézet Bonnaz dicséretét hirdetni. Ennek ala
pítására már eddig is 100,000 forintot tett le. 
A tanügyért hozott áldozatok sorában meg kell 
emlékeznünk ama sok népiskoláról is, melyek 
keletkezésüket ép úgy, mint fönállásukat az ő 
bőkezűségének köszönhetik. Sok ezreket fordított 
ő már népiskolai ügyekre. Evek óta alig épül 
iskola egyházmegyéjében, melyhez tetemes ösz-
szeggel ne járulna. így részesült a Temesvár
gyárvárosi magyar iskola is 2000 írtban. 

S midőn néhány év előtt a kath. tanitói-alap 
létesült, e nemes czélra is ezreket áldozott. Ezen
kívül a szegény falusi tanítók javát mindenkor 
melegen szivén viselte, és azok anyagi jólétéről 
mindenkor buzgón gondoskodott. Sok szegény 
tanító-özvegynek szárította fel könnyeit; sok 
árvát ragadott ki a legborzasztóbb nyomorból. 

Középiskolák közül a szegedi gymnáziumnak 
ösztöndijakra 2000 frtot adott, ép annyit ugyan
ezen czélra az aradi gymnáziumnak is. A temes
vári gymnázium sok végy- és természettani ké
szülékét neki köszönheti. 

A hazai tudományosság s közmivelődéB érde
kében tett áldozatai sorából kiemeljük, hogy a 
rnagyar tud. akadémiának 10,000 forintot adott. 
Tetemes összegekkel járult a «Monumenta 
Yaticana» kiadásának költségeihez, a budapesti 
technológiai múzeum, a katholikus legényegylet 
8tk czéljaihoz. 

Epenséggel kiapadhatlannak látszik bőkezű
sége a templomok építésében; az általa — össze
sen több százezer forinttal, segélyzett templom
építkezések hosszú sorából legyen elég kiemelni 
a verseczi góth stylű templomot, melyet 40,000, 
a nagybecskerekit, melyet 15,000 forinttal segé-
gélyezett. A nagyőszinek belfelszerelésére 2000, 
az almás-kamarásira 1000, a gattájaira 1000 
forintot adott; a temesvári szemináriumi temp
lom, valamint sok más, neki köszöni belső 
díszét — s ötvennél több azon templomok száma, j 
melyeknek építéséhez több-kevesebb összeggel 
járult. 
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Végre a szegények és szerencsétlenek fölötte 
szeretetteljes atyjának mutatta magát Bonnaz. 
1867-ben a szűkölködőknek 1000 frtot, 300 mérő 
búzát és ugyanannyi kukoriczát adományozott. 
Az 1866-iki háború sebesültjeinek 10,000 frtot 
juttatott. Az 1879-iki szegedi árvíz alkalmával, 
és mindenütt, hol a nyomor enyhítéséről, szeren
csétlenek segélyezéséről, vagy súlyos elemi csa
pások által sújtottakról volt szó, mindig az elsők 
között volt, ki a szerencsétlenségben sínlődök 
segítségére sietett. 

Alig van oly tér, melyen áldást szóró kezei 
nem működtek volna. Itt szép plébánia-lakot 
építtet, mint pl. Lovrinban 5400 írtért, s nemrég 
Marczibányi-Dombegyházán; ott ismét, mint pl. 
Badnán, 1300 frt értékű toronyórát készíttet; 
más templomokat ismét művészi kivitelű oltár
képekkel és más értékes templomi szerekkel lát 
el: szóval fáradhatatlan ő a keresztény felebaráti 
szeretet műveinek gyakorlatában, és legnagyobb 
örömét abban leli, ha a szegényeknek, szoronga-
tottaknak, a szenvedőknek, a szerencsétleneknek 
segítségére siethet, s azokat megvigasztalhatja. 

S mindezért egyetlen jutalma az öntudat, a 
jók hálája és elismerése s Isten áldása. Ha valaki, 
mint ezt a nemeskeblű főpásztor tette — már 
eddig is két milliót áldozott, önzetlenül, a leg
nemesebb czélokra, a vallás és közművelődés, az 
emberiség oltárain: az nem féltheti nevét az 
elenyészéstől. S bizonyos, hogy míg él — s éljen 
soká! — addig jótékonyságai forrása el sem apad. 
íme legközelebbről Aradnak is 40,000 forintot 
ígért templom építésére! S e szép ígérettel zárjuk 
be Bonnaz Sándor jellemrajzát, mert az ő jel
leme s egész élete Pál apostol ama mondásának 
a megtestesülése (Bóm. XII. 11.): a ((jótéteiben 
meg ne repüljetek; lélekben buzgók legyetek, 
Istennek szolgáljatok!" —11—l. 

IPOLYI EMLÉKEZETE. 
Irta 

PAJOR ISTVÁN.* 
«mert a kit magának 

Múzsák kegyével választott az ég, 
Nem lesz zsákmánya a nagy éjszakának, 
Bár földi napja rég leáldozék.» 

Lf'ray. 

Ki zengje Ot, méltón örök nevéhez, 
A kegyeletnek e nagy ünnepén ? 
Érzem, parányi, tőlem mily merény ez, 
Hogy megkísérlem felmutatni én 
Félszázados Múlt könyvéből idézve 
Mindazt, mi a Dicsőt szivünkbe véste ; 
Ki volt nekünk O, s könyünk mért folyik, 
Midőn a sír takarja Ipolyit ? 

Ám téged ér, mint sűrű felleg árnya, 
Szülő megyém, a terhes felelet, 
Hogy ily erőmet mnló tárgy daczára 
Súlyát e gyönge vállra helyezed; 
Mert századoknak szól a röpke ének, 
Kis mécsvilága végtelen nagy éjnek ; 
De mert enyészet nincs az O nevén, 
Vele fog élni e kicsinyke fény. 

Bajzoljam Őt mint embert, a ki Isten 
Képét viselni e földön jogos ? 
Am nézzetek körül, hisz' a mi itt lenn 
Embert díszít, mind Véle azonos ; 
Testvéri érzelem, fiúi hála, 
Emberkebel két legnemesb virága, 
Hevíté Őt e kettő egyaránt, 
Ort állva mentő géniusz gyanánt. 

Oh meghatottan láttam én naponta 
A három árva testvért, bús anyát, 
Kiknek jövőjét a Sors gyászba vonta, 
S csak Ót bírák mint létük horgonyát; 
És áldozatra kész örömmel lépé 
Ő a kiszenvedi gondozó helyébe, 
Akkor, midőn az élet reggele 
Neki magának gonddal volt tele. 

Említsem Őfc mint nemzete s hitének 
Eendíthetetlen hű apostolát'? 
Erről egy élet tényei beszélnek, 
Hirdetve lánghevét s tapintatát; 
Magyar volt Ő legkisebbik izéig, 
S egy szent s nagy eszme járta át veséig : 
Hogy fennragyogjon Oltár es Haza.— 
A honfi-papnak ez volt jelszava. 

* Fölolvasta a szerző Ipolyságon 1887 okt. 20-ikán 
tartott Ipolyi-ünnepélyen. 
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Oh mennyi éjét virrasztott magában 
Töprengve : a, czélt vájj' eléri-e ? 
Lánglelke szerte nézett a hazában, 
S látá, mi sok még ennek a sebe. 
S mert «tudományban van csupán az élet», 
Példája erre oktatá a népet; 
S mi ezzel mint ikervér fog kezet; 
Ápolni inté a művészetet. 

Tudós levén Ő és szakember egyben 
(Kettős sikerhez mily kivánt alap !), 
Nem volt honában senki még e nemben 
Hozzá hasonlón ünnepelt alak. 
Az egylet, fénylő István szent nevével, 
A csarnok, melyben a Történet székel, 
Eégészt, művészt vezérlő társulat, 
S mindannyi, — tőle vett nyomon haladt. 

S Ó mindenütt betölté hivatását; 
Mély és magasztos, játszi s könnyüded. 
Ti zord Ítészek, vélitek : hatását 
Gyengíti a bölcs, a ki nem «rideg* ' 
Bideg ki szívét hivságból tagadja ; 
Hozzá nem ért fel ily vágynak ealakja; 
Csak azt kövesse, elve volt, az agy, 
Mit egyetértőn a szív helybehagy. 

Dicső Te, így lőn, hogy szívedbe zártad 
Erted hevülő tisztelőidet; 
És a rokon-láng, mely kigyúlt irántad, 
Nem séríté magas fölényedet. 
Tudál Te lenni (boldog én, hogy ebben, 
Habár szerény osztályos-társ lehettem), 
Tudál Te lenni nyájas jóbarát, 
Gyűjtvén körödbe híveid karát. 

S a büszke várlak, Pázmán széke egykor, 
Melynek hírét Te újjá növeled, 
Évente népes lőn ama csoportból, 
Mely benned isméié föl mesterét; 
S mily koszorú! . . kegyenczi a Múzsáknak ; 
Vélnéd : Olymp üt sátrat itt magának; 
írók, művészek, költőkből telep : 
Egy nagy, közös czélt tervelők Veled. 

Tájékozatlan, a ki kérdené tán 
Hazádnak szeotelt adományidat, 
Ám jöjjön és közvetlenül csodálván 
Ismerje meg nagy alkotásidat; 
És látni fogja napvilágra keltve 
Mit eddig ezred-év homályba rejte, 
Dic?ő elődink szent emlékeit 
És halhatatlan tollad műveit. 

S nincsen határa itten érdemidnek ; 
A sors Neked még több babért kinált, 
Hogy visszavívni féltett kincseinket 
Menj tengeren tul uj Jázon gyanánt. 
S Te elhozád, mit «sárkány karma véde» 
A drága gyapjút néped örökébe, 
Világhírű Mátyásunk kötetit, 
S nem szűnteted meg munkásságod' itt. 

Mert befejezned kellé még nagyobbat, 
Bámulatos mű, csak Tőled telő, — 
Szent koronánkat ős fényben mutattad, 
S hogy itt Sylvester mily bölcs tényező; 
Apróra szedted mély szakismeréssel, 
Mit a tudós is csak habozva észlel, 
Nyolczszdzados kor mű történetét — 
Ez érczszobornál szebb emlék Tiéd. 

Most csendes a szív, nyugszik a nagy elme; 
Reá lehelt az Úr, a test pihen. 
De nincs a,testtel a szellem temetve, 
Örökre él Ő a hűk kebliben. 
lm vármegyéje jön porához áldva, 
A melyet O oly szeretettel álda, 
S buzgó kebelből mond búcsú-imát: 
Isten segéljed, tartsd meg a hazát. 

UTAZÁS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ. 
III. rész. — Az olmüczi várfogságban. 

V. Életünk az 1850 iki év második felében. 

Igen természetes, hogy az év két felét semmi
féle határ nem választotta el egymástól. Nap
jaink egyszínű és egyhangú folyása az első félév 
alatt felvett irányban tovább is tartott, s a zárt 
falak közt elmúlt tavaszi hónapok legfölebb 
abban különböztek az ugyanott átélt nyári 
hónapoktól, hogy tavaszkor az udvar naposabb 
oldalán foglaltunk tért, nyáron pedig ámyéko-
sabbját kerestük fel és foglaltuk el. Szemé
lyeinkre nézve, a mi szabadságot fogságunk 
helyiségei és körülményei csak engedtek, a por
koláb nem volt rest a térparancsnokságtól kiesz
közölni. Szerdahelyi Edének, a zongoraművész
nek, hogy legalább ujjait folyton gyakorolhassa, 
nem ugyan zongorát, — ez már csakugyan sok 
lett volna, s hozzájárulhatott volna a birodalom, 
vagy épen Európa nyugalmának megháborításá-
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! hoz, — hanem legalább néma billentyüzetes 
czimbalomformát szereztek, a melyen azután 

I tetszése szerint kaliruj>álhatott, a nem létező 
hurok hangjait azonban sem fütytyel sem ének-

! szóval nem helyettesíthette, mert hisz nem volt 
í egyedül, fogolytársának pedig semmi áron sem 
\ akarhatott volna alkalmatlankodni. 

Egy angol eredetű, de helvét illetőségű uri 
embernek, ki előbb egyik huszárezredben tiszt 
volt, de hazasiető huszárbajtársaitól nem akar
ván elszakadni, velők együtt szerencsésen beju
tott az országba és mint huszár-honvéd vett 
részt a hadjárat viszontagságaiban, mig azután 
Olinüczbe közénk jutott ö is, megengedték a 
városban létező kölcsönkönyvtár használatát, 
melyből azután szorgalmasan hordatta Sue Jenő 
és idősb Dumas Sándor németre fordított regé
nyeit, melyekből majdnem mindennap elolvasott 
egy-egy kötetkét. Az olvasásnak oly szenvedélyes 
barátja volt, hogy csak nagyon ritkán kelt fel 
ágyáról, melyen heverészve belemerült a képzelt 
világ tarkánál-tarkább jeleneteinek szemleletébe 
s annyüa elszigetelte magát, hogy csak elvétve 
láttuk őt szobáján kívül, s nem is maradt emlé
kemben róla más, mint erős alakja, hallgatag 
arcza és feszes magatartása. — Az általa olvasott 
regények közül csak Dumas «Monté Christo»-ja 
jutott más kezekbe is. Szerdahelyi Ede valami 
módon meg tudta keríteni, de közlékeny termé
szeténél fogva, a mit belőle olvasott, nem tartotta 
magának, hanem igen ügyesen tudta hallgatói
nak tolmácsolni. Egész sereg hallgatója vette 
körül az asztalt, melyen ülve tartotta elénk tag
lejtésekkel kisért előadásait. 

A kölcsönkönyvtár nyomán a könyvárus boltja 
is hozzáférhetővé lett. Az akkor feltűnt irány
regény, melyből később színdarabot is csináltak, 
s melyet a magyar közönség «Tamás bátya 
kunyhója" czímen ismer, több példányban, kü
lönböző kiadású német fordításokban került, kö
zénk, s alkalmul szolgált arra, h'ogy ezentúl 
összetett krajczárjainkból gyűlt forintokon na
gyobb értékű könyveket is szerezheténk, melye
ket azután, mikor a részvényesek kezein már 
megfordultak, magunk közt kisorsoltunk. Épen 
e sorok irója volt az, a kinek a sors juttatta a 
((Tamás bátya kunyhóját." 

Mikor azután az ut köztünk és Hölzel Ede 
könyvárus közt egészen szabaddá lett, s ő maga 
is egyszer-másszor belátogatott hozzánk, még 
hitelbe is kaptunk, és már most nemcsak német, 
hanem magyar, latin, angol és franczia könyve
ket is. — Emlékezem, hogy az akkori időben 
divatos könyvekből, különösen a lipcsei könyv
kiadó, Tauchnitz angol regényeinek már otthon
ról ismert gyűjteményéből igen sok kötetke járt 
az angolul olvasó, és angolul akkor tanuló tár
saink közt kézröl-kézre. Sokan voltak, kik azon 
okból tanultak angolul, mert az angol irodalmi 
termékek az azokat átlengő nyugodtságnál fogva 
csillapítólag hatottak a rajtunk esett méltatlan
ság miatt fel-felháborgó érzelmeinkre; de voltak 
olyanok is, kik a távoli Amerikára gondoltak s 
kik kiszabadulásuk után, Európában nem re
mélvén vágyaik kielégíthetését, képzeletökben 
már is az Egyesült északamerikai államok sza
bad polgáraiul szerették álmodni magokat. Ezek 
kapva-kaptak különösen az akkoriban sokat ol
vasott Sealfieldnek az Egyesült-Államok terüle
tén játszó regényein. Ugyanakkor más írók is, 
kivált németek foglalkoztak az észak-amerikai 
állapotok rajzolásával. Ezek közt kiváló sikerrel 
dicsekedhetett az 1850-től 1860-ig terjedő évti
zedben Gerstácker, kinek egy pár műve szintén 
bejutott hozzánk is. A lezajlott 1848-iki és 
1849-iki évek izgalmai után Közép-Európa népei 
előszeretettel fordultak napnyugta felé, s az 
Atlanti-oczeánon túl mind hatalmasabban fej
lődő nagy köztársaság úgy derengett sok ember 
képzeletében, mint leendő új hazája, vagy leg
alább mint a gyermekei előtt nyíló remények 
gazdagon felszerelt színpada. 

Javában folytak a légvárak tökéletességeit fes
tegető és bonczolgató vitatkozások, mert úgy 
véltük, Amerikában elég tér kínálkozik arra, 
hogy a legnagyobb tökély szerint összeképzelt és 

I összealkotott légvárakat a szabad föld szilárd 
talaján tettleg is meglehessen építeni; a júliusi 
nap hő sugarai a minden oldalról zárt, kopár 
udvarban oly forróvá tették a déli órákban a 
levegőt, hogy önként bevonultunk bolthajtásos 

i és vaskos falaiknál fogva hűvös odúinkba, s csak 
| egy-két edzetebb s az időjárással is daczoló baj

társ nem követte a többiek példáját, a «jogfen-
I tartás» czínie alatt künn maradván, mikor egy 
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szép nap déli óráiban a porkoláb először épen 
velők közölte a nem várt hirt, hogy az amnesztia 
tavaszának első fecskéje megérkezett. A neveket 
nem mondta meg, de mivel csak első fecskét 
említett, világos volt, hogy csak a kisebb bűnösök 

, közül egy párt érheti a hazamehetés szerencséje. 
E hírrel a künnvoltaknak azonnal sietett egy része 
az udvarra nyíló ablakokhoz, a többiek a folyo
sóra s azon végig. Az ajtók szellőztetés kedveért 
különben is jobbra-balra nyitva voltak, s az 

; amnesztia fecskéje egy perez alatt végig röppent 
az egész kis Magyarországon. Néhány olyan társ 
vált meg ez alkalommal tőlünk, kiktől fájt meg
fosztatni. Némelyikünket a könnyekig hatották 
meg az elszakadáskor tett kölcsönös baráti nyi
latkozatok és fogadások, de a könnyező szemeken 

i is átragyogott az az öröm, melyet a most még 
; bennrekedtek kedves társuknak megszabadu

lása fölött éreztek es átsötétlett nem egy szaba
don menőnek könnyein a búbánat, hogy társait 

; nem viheti magával. 
Az első szabadulásban oly katonatisztek része-

| sültek, kik a Magyarországban állomásozott sorez
redekből szabályszerüleg léptek volt át a honve
dek közé, de az őrnagyinál magasabb rangra 
nem emelkedtek. Meszlényi, Kossuth Lajosné 
testvére, Lipthay, Tóth Károly, Ábrahámy, báró 
Kemény, ha nem csalódom, Lajos, báró Wim-

I mersberg Nándor és Bohonczy Lipót, az öregebb 
Dobay, Józsefnek édes atyja és több más, kiknek 
neveire már nem emlékezem, de köztök volt a 
regényfaló angol is. 

Ezekkel egysorsu volt Szekulics István ur, ki-
I nek nevét azonban, nem tudom minő véletlenség 

miatt, az amnesztiát nyertek névsorának felolva
sásakor kihagyták. Ez azután, mikor szabadon 

I menő szoba- és bajtársaitól megfosztva látta ma
gát, hangosan kezdett zúgolódni sorsa ellen. 

| «Nincs Lsten ! nincs isteni gondviselés"— fakadt 
ki keserűségében s nem akarván vigasztalást 

I sem hallani, visszatért a kiürült szobába s dél-
{ ben még ételt sem kivánt. Azalatt a hibát a tér-
I parancsnokságnál észrevették és siettek Szeku

lics uramat kiereszteni. «Még is van Isten, még 
is van isteni gondviselés" —hangoztatá most vé
gig menve a hosszú folyosón kifelé, s rövid «Isten 
hozzátok" után «Isten veled" kisérte ki őt az 
udvar kis ajtaján. Elkeseredésének s utóbb ki-

j törő örömének főokául azt adták közelebbi isme
rősei, hogy otthon búsongó ara várta. 

Hosszú évek multával a mostani budapesti 
Erzsébettéren találkozván vele, mikor a véletlen 
viszontlátás kölcsönös örömnyüatkozatain tul 
voltunk, s pár szóval elmondtuk egymásnak je
len helyzetünket, enyelegve kérdem tőle, mi
csoda viszonyban van most az istenben és az is
teni gondviselésben való hittel, mire ö egész 
nyugodtan arról biztosított, hogy hitt ö abban 
mindig, meg akkor is, mikor tagadta, sőt akkor 
talán a legerősebben! 

Ekkor irta meg közéletünk egyik legrokon
szenvesebb elméje azt a verset, melynek kezdete: 
(i Nem hiszek Istenben», s mely azonnal megtalálta 
visszhangját egy másik versben, mely így kezdő
dik «En hiszek Istenben". A «Nem hiszek Isten
ben" czímü költemény szerzője nem sokkal a 
V.TS megírása után megszabadult kínos fogságá
ból. A ráspoly már korábban lereszelte volt a 
siró rívó vaspereczeket lábairól; mély fohász-
szal ugrott a szabadító műtét után talpra s 
rendbe hozván öltözetét, könnyebb vaslánczot 
kapott, a többiek módjára. Majd ettől is megsza
badult, s július végével kibocsáttatván, némán 
könnyezve nyujtá kezeit a hátramaradóknak. 
«Kövessetek egytől egyig minél előbb," szólt s 
elrohant. 

Vele ugyanakkor többen szabadultak. Ilégibb 
társaim közül Eisenfels Budolf, Fidler Gyula, 
Gyöngyösi Horváth Imre, a hű czimbora, Per-
laky László, Bémay Károly, Szabó Alajos es 
Szerdahelyi Ede mentek szabadon, s ezentúl egy 
időre mindössze csak Gaál Tádé bácsi és Neu-
wirth Adolf maradtak benn velem az egykori 
utazó karavánból; utóbb azután Gaál bácsi is 
megszabadulván, csak ketten maradtunk hátra. 

Volt köztünk három bécsi ember is. Egy Neu-
bauer nevű volt tűzérhadnagy. Ez szintén húsz 
évre lévén elitélve, e szempontból is az utóbb 
említett, szintén húsz évre ítélt Neuwirth Adolf 
társunkkal czimbörált leginkább, mint magyarul 
különben sem tudó volt pécsi hirlapszerkesztö-
vel. Ezek a korán kiszabadultakat a magok 
nyelvén csirkefogóknak nevezték el, s ebből me
rítettek vigaszt a magok s a többi benmaradtak 
számára. 
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Kazamatánk egyébiránt az első évben nagyon 
hasonlított egy vesztegzár-intézethez. Nagyon sok 
embert hoztak oda, kiket hetekig nem eresztet
tek levegőre, legalább velünk egy időben nem, s 
kiket hirünk s tudtunk nélkül el is szállítottak 
ismét. Ezekről a porkolábtól sem lehetett meg
tudni semmit, s hasztalanul találgattuk, honnan 
jöhettek, kik lehettek és hová vitték őket. 

A csak rövid ideig velünk volt magyar embe
rek közül kettőt érdemes névszerint megemlí
teni. Szobatársak voltak, a sötét folyosó utolsó 
szobájában, melynek ajtaja keresztben állt a 
folyosó tengelyével. Az egyik egy zalamegyei 
táblabíró volt, igen rokonszenves, magyaros, uri 
ember; ha nem tévedek, Hegyi József volt a 
neve. Ez naplót vezetett, mint monda, időtölté
sül. Ebbe beleirta napról-napra minden apró 
dolgát, hány órakor s hány perczkor ébredt fel, 
hány órakor s perczkor vette észre, hogy szoba
társa is már ébren van. A múlt éjjel zavarta-e 
nyugodalmát valami, például egér, vagy a válta
kozó őrök kiabálása, fegyvereik puffanása vagy 
a vasútnak messziről behalló robogása, vagy 
társának erösebb hortyogása, vagy álmából való 
felriadása, vagy csendes beszéde. Azután mit 
álmodott maga, milyen álomképeket beszélt el 
neki társa, s mit következtettek összesített okos
kodásaik az álomlátás jelentőségéből. Azután 
apróra beigtattaa fölkelést, nyújtózkodást, imád
kozást, mosdást, a ruhatakarítást, a szoba-ren
dezést és söprést, a mit a foglyoknak természe
tesen magoknak kellé végezniök. Következett a 
csokoládé-rudacskák reszelése, vagy a megpörkölt 
kávészemek őrlése, a reggeli megkészítése és 
elköltése, s a pipára vagy szivarra gyújtás, az 
egérfogó megvizsgálása és uj fölszerelése, mely 
abból állt, hogy féldiót illesztettek egy felfordí
tott ételes csésze egyik feltámasztott széle alá. 
A csésze alatt egy kis négyszögű deszka volt 
és arra szolgált, hogy az egér nyalakodása követ
keztében megingott és helyéből kifordult féldió 
elgurulta után lecsapott csészét egerestül föl 
lehessen emelni. — Ily részletességgel volt a 
«Naplóba» feljegyezve minden csekélység, és 
egy-két napnak ilyen vázolását, mondhatom, 
rendkívüli érdekkel olvastuk többen, kiket a 
Napló írója méltóknak talált bizalmára, s te
kintve az irógatónak talpig nemes érzületét, czi-
kornyátlan nyelvét és humoros lelkületét, nem 
csak érdekkel, hanem élvezettel is lapozgattunk 
a vaskos albumban. Egy-egy nap története be
töltött két három lapot is. De könnyű elgon
dolni, hogy a szűk szobára szorított fogoly fizi
kai élményeit nem lehet napról-napra ismét
lések nélkül jegyezgetni, melyek előbb-utóbb 
unalmasakká válnak. Mikor négyszem közt egy
szer kérdeztem, miért nem jegyez be egyetmást 
gondolataiból, érzelmeiből, vágyai és reményeiből, 
röviden azt felelte: «nem tanácsos,* és magya
rázatul adta, hogy nem tanácsos a politikai fo
golynak olyasmit irni, a mit ellenfelei, ha kezökbe 
kerülne, a mi minden perezben megeshetik, az 
író megrontására fordíthatnának. 

Hegyi urnák szobatársa és bizalmas embere 
egy esztergommegyei pap volt, csallóközi, név
szerint dunaszerdahelyi születés, ki meg tudta 
magát szerettetni minden magyar emberrel, pol
gárival és katonaival egyaránt, a papokat külön 
nem is említve, kik részint szerzetesek voltak, 
mint Laky Demeter, Sebessy Kálmán, Perlaky 
László, Rómer Flóris, részint világiak, mint 
Lehoezky János, a dunaszerdahelyi lelkész, az 
öreg Gallasz, kis- krstyénei lelkész, -két csanádi 
egyházmegyei lelkész, Sípos János, a nagy nyel
vész és Stverteczky István, ki azonban a magán
világban Szittyának hivatta magát; két kalocsai 
pap, Szekeres György és egy másik, a kinek ne
vére már nem emlékezem. Gaál Tádé bácsit már 
régebb ismerik olvasóim', végre egy győrme
gyei pap, volt bánhidi plébános, Fieba Jó 
zsef, ki azonban köztünk, nevének betűit elcse
rélve, csak Baifinak nevezte magát. Erről még 
lesz máskor is szó. Elég az hozzá, hogy Hegyi 
úrtól és volt szobatársától, mikor haza indultak, 
a legmelegebb kézszorítások és a leghőbb sze-
rencse-kivánatok közt váltunk el. * 

YL Otthonosodunk idegen földön. 
Nagy szó ez magyar ember ajkán. Érzem, hogy 

nagy szó, hanem épen azért választottam, mert 
Hegyi Józsefről azóta nem vettem hírt. Volt szo

batársának, a papnak nevét ellenben nem régen talál
tam a .Budapesti közlöny, ben. Valamelyik iskola ja
vára tetemes összeget adouiánvozván, a m. kir. vallás-

közoktatás-ügyi miniszter* ezért a hivatalos lap 
utján mondott neki köszönetet. 

más rövidebbet, mely átalakuló helyzetünket 
hívebben jellemezhette volna, hamarjában nem 
találtam. 

Az amnesztia olyas valami lévén, a mit óhajtani 
lehet is, szabad is, de kierőszakolni se nem lehet, 
se nem szabad: a kik benn maradtunk, megnyu
godtunk sorsunkban. Sokan hangoztatták, hogy 
amnesztiára nekünk, kik csak kötelességünknek 
törekedtünk megfelelni, nincs szükségünk. Tet
teinkről, szavainkról, írásban vagy nyomtatásban 
fennmaradt nyilatkozatainkról készek vagyunk 
bármikor számot adni kortársainknak és az utó
kornak. Nem; nekünk amnesztiát, a görög kifeje
zés szószerinti értelmében: feledést kérni nincs 
okunk, sőt inkább azt követeli érdekünk, hogy 
a mit cselekedtünk, ne menjen végképen fele-

i désbe. Ha pedig valaki az amnesztia szót úgy 
érti, mint a hogy a legtöbben tévesen értik is, 
hogy az a büntetésnek kegyelemből való elenge-

' dését jelenti: akkor nem csak nem kérünk be-
i lőle, hanem egyenesen tiltakozunk ellene, mert 

mi sem az országnak, sem a fejedelemnek nem 
vétettünk, semmiféle törvényt meg nem szegtünk, 
és ennélfogva, ha férfiasan megálltuk helyünket 

| ott, a hová minket sorsunk egyenkint állított, 
I büntetésnek nem lehet helye, és ennélfogva sem 
j bűnfeledésről, sem a büntetésnek kegyelemből 

való elengedéséről sem lehet komolyan szó. Hogy 
az ellenség hadi törvényszéke ítélt fölöttünk s 
rengeteg évekre terjedő várfogságot szabott ránk, 
az a hazát sújtott balsors folyománya, a «Vae 
victis»(Jaj a legyőzöttnek) tijabb szomorú példája. 
Voltak olyan férfiak is köztünk, kiket düh fogott 
el, mikor hazulról érkezett levelekből olvasták, 
hogy hozzátartozóik szabadon bocsáttatásuk ér
dekében költekeztek és fáradtak. ((Helyesebben 
cselekesznek vala, — mondák, — ha sorsunk 
enyhítése, ha vigasztalásunk érdekében fáradnak 
és költenek.» 

Az amnesztiának üyen felfogása csakhamar 
valóságos lélekerösítő szernek bizonyult, mely 
semmiféle csüggedést, semmiféle meghunyász-
kodást nem engedett lábra kapni, s míg a közeli 
szabadulás reményét eltüntette előttünk, annál 
több tér nyilt későbben ugyan, de hozzánk mél
tóbb alakban történhető fordulatok reménye 
számára, melynek fejében azután kiki azon volt, 
hogy valamely hasznos és testedző foglalkozás, 
szellemtápláló munkálkodás, a barátságos érint
kezésnek szorosabbra fűzése által elviselhetőbbé 
tegye a ránk mért állapot súlyát s egyúttal elő
készítse magát az elmaradhatlan eseményekben 
leendő részvételre. 

A hazabocsátás által több rendű változás állt 
be az elszállásolásban. Hazakészülő társaink kö
zül többen többé-kevésbbé értékes olyan tár
gyakat hagytak emlékül, melyeket elvinni költ 
séges lett volna, például: pamlag, szörderekalj, 
vánkos, paplan, teli ruha, lámpa, vagy melyeket 

j könnyen vihettek volna ugyan magokkal, de 
j könnyen is nélkülözhettek, s ha egyszer szaba-
i don és otthon vannak, könnyű lesz ujakkal pó

tolni ; a foglyok ellenben szűken mért pénzökből 
az ilyen apró, de igen hasznos czikkeket nehezen 

Í tudták volna megszerezni. így örököltünk köny-
I veket, szivar- és pénztárczákat, ollót, zsebkést, 
I közönséges bicsakot, tükröt, ruhakefét, pipát, 

szivarszopókát, pipaszárat, virágcserepeket virá-
i gostul, madárkalitkát madarastul. így maradt 
| örökbe ránk a folyosón függő kakukos óra, de 

még kávé- és theafőzö edények, czukortartók és 
! a mit legelőször kellett volna említenem, Gyön-
I gyösy Imrének összes főző szerei és edényei is, a 
! maga faragta laska-nyujtóval, kötényeivel, sza

kács-sapkájával és papucsával, végre a mivel 
kezeit szerette mosni, mandola-korpával telt 
doboz, szivacs és egy sokat forgatott szakács
könyv. 

A legérdekesebb változás akkor állt elő, mikor 
! családjok köréből kiragadott barátainkat az a vi-
I gasztalás érte, hogy feleségeiket viszontláthatták. 
• E bátor asszonyok megtették a zarándok-utat, 
I némelyik az ország igen távoli vidékéről, az előt-
! tük korábban teljesen ismeretlen Morvaországba; 

be mertek kéredzkedni a rémséges hírben álló 
Olmücz városába, ott megjáratták velők Pontius 
Püátus küszöbétől kezdve sorban a térparancs-
noksági tisztek lakásait, míg kieszközölhették az 

; engedélyt, hogy bizonyos napnak bizonyos órá
jában meglátogathatják az elzárt férjet, termé
szetesen csak igen rövid perczekre ós egy kiserő 
tiszt jelenlétében. 

Milyen volt a mi álmélkodásunk, mikor ilyent 
nem is álmodva, a kapuban álló őr tisztelgésé
nek és a belépő tiszt kardcsörtetésének szokott 

j zörejébe magyar női hangokat hallottunk bele
csendülni, kiknek azonban rögtön tudtokra ad
ták, hogy csak németül szabad beszélniök. Ilyen 

i körülmények közt természetesen szerencsésnek 
tarthatta magát mind a fogoly, mind a látoga-

j tója, hogyha németül is tudtak; de bár nem lát-
! szik valószínűnek, nem mindenik pár volt ilyen 
j szerencsés. Névszerint is fel tudnék sorolni ne-
: hányat, kik közül vagy csak az egyik, vagy egyik 
| sem értette ugy a német szót, hogy mindjárt első 

alkalommal és ilyen viszonyok közt, ismeretlen 
| idegenek jelenlétében, folyékonyan társaloghat

tak volna. De más okoknál fogva is az első ta
lálkozás inkább néma kézszorítás, sirás, fohász
kodás volt, mint összefüggő, tartalmas beszél
getés. 

A nők bebocsátása különben sok elővigyázattal 
járt, mely még öltözetükre is kiterjedt. Kerülniök 
kellett a külső megjelenésben mindent, a mi a 
jó olmüczi népnek feltűnhetett volna. A gyász
nak, a magyarságnak minden jele el volt tiltva. 
Egynél többet egyszerre nem vezettek be és csak 
olyan időben, mikor az ajtók ránk voltak zárva. 
A látogatót a kisérő tiszt bevezette az e czélra 
mindjárt a folyosó elején üresen hagyott szobába 
és oda kisérte a porkoláb a kit a látogató kere
sett ; és hogy a bekísérő tiszt se lehessen ellen
őrködés nélkül, vagy a porkoláb, vagy, ha ennek 

j másfelé volt hivatalos teendője, az őr tartózko-
i dott a látogató-szobának nyitott ajtaja közelében. 

A folyosón fennhangot hallatni szintén tilos lett 
volna ugyan, de az érzelmek önkéntelen kitöré
seit utoljára szuronynyal sem lehetett gátolni 
s volt annyi emberség az őrszemélyzetben, hogy 
a tilalomra figyelmeztették ugyan az illetőt, de 
megszegését nem büntették. 

Az ajtók bezárása nappal már jó ideje nem 
volt szokásban. Nyáron reggeli hat órától esti 
hat óráig rendesen szabad volt a járás szobáról 
szobára, a folyosóra, sőt az udvarra is, melynek 
két végén ott volt a két faköpönyeg s annak 
közelében az őrök. A folyosón-belül külön őr járt 
fel s alá, s igy egy lépést se tehettünk ugyan fel
ügyelet nélkül, de mégis jól esett, hogy szaba
don közlekedhettünk, legalább a nappali órákban. 
Mikor azután legelőször történt, hogy a porko
láb már tiz óra tájban elkiáltotta magát, hogy: 
((Einrücken meine Herrn» •—nem tudtuk mire 
vélni a szokatlan esetet, de ellentmondani, 
vagy ellenszegülni természetesen nem juthatott 
eszünkbe. A kérdésre, a mit mégis egyikünk 
koczkáztatott, hogy ez mit jelent, megnyugtató-
lag csak annyit felelt a jó ember, hogy tulajdon
képen igy kellene ennek mindennap lennie és ha 
jelent valamit, ne féljünk, nem jelenthet rosszat. 
Bevánszorogtunk hát immel-ámmal, kelletlenül, 
s foglalkozáshoz fogtunk, a mihez épen legjobb
nak véltük az időt, azalatt hol fennszóval, hol 
hallgatag találgatva, hogy mi jót jelenthet szo
katlan elzáratásunk. Nem soká kellé azonban 
tépelődnünk, mert ekkor csendültek meg a 
fegyvercsörrenés és kardcsörtetós közt csendes 
magányunkban jól. kivehető magyar női han
gok. A talány meg volt fejtve. Női látogatót ki
sért be a tiszt, s a porkoláb erről értesülve, ha
mar elzárt bennünket, hogy a tiszt ne vegye 
észre rendellenes künnlétünket, s most az ajtó 
kis kandikáló nyilasán át lestük, hogy vájjon 
kit illethet a látogatás; de nem tudtunk meg, 
csak annyit, hogy egyik átellenes, tőlünk nem 
épen messze fekvő nagy szobából vezette el a 
porkoláb valamelyik társunkat a látogató-szoba 
felé. Az erre következett idő végtelenül hosszú
nak tetszett. Nem volt az eszünk semminél, ami
nél kellett volna lenni, nem kellett se játék, se 
munka; minden érzékünket a kíváncsiság fog-
lalá le magának, az f eszíté, s e miatt tetszett a vára
kozásban töltött óra oly vég nélkül valónak. Mikor 
azután ismét megnyíltak az ajtók, s- megtudtuk, 
kinek volt itt a neje, s annak megmondtuk, mily 

: soká tartott a látogatás : ő sóhajtva biztosított 
bennünket, hogy ez volt életének egyik legrövi
debb órácskája. ((Hisz — úgymond— tulajdon
képen semmit sem mondtunk el egymásnak ab
ból, a mit kellett volna; nem értünk rá semmire. 
A tiszt minduntalan nézegette az óráját, s 
figyelmeztetésével, hogy no még tizenöt perez van 
hátra, no még tiz, no még qj, csak zavart ben
nünket s még csak sírásra sem volt időnk, pedig 
be jól esett volna.» 

^ Node csak az első ésaz azután ikét-háromujabb 
látogatás járt ilyen kimértsógg el. Mikor a tiszt-
urnak volt módja meggyőződnie, hogy sem ösz-
szeesküvés, sem szabadítási kísérlet nincs a lá
togatók és •látogatottak szándekában; mikor 
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látta, mily igazán fennkölt szellemű, nemes ér
zésű és szomorú sorsát magasabb szempontból 
fölfogó uri néppel van dolga, engedett ő is szi
gorából, s nem vette észre, hogy a társalgás 
javában magyarul folyik, csak néha említette fel 
mintegy önmentségéül, hogy ért ő magyarul is, 
csak beszélni esik nehezére. Későbben megtud
tuk azt is, hogy, ha nem csalódom, budai szüle
tés, elszegényedett német nevű báró-családból 
eredt s rokonai közül most is élnek Pesten és 
Aradmegyében. 

A térparancsnoksági tiszteket, kik felváltva be
bejártak hozzánk, az őrnagytél le a hadnagyig, 
annyira megnyertük magunkviseletével, melyet a 
velők való érintkezésben minden alkalommal ta
núsítottunk, hogy a bécsi hadügyminisztériumtól 
hozzájok intézett hivatalos úgy, mint bizalmas 
kérdésekre mindenkor megnyugtató válaszokat 
irtak s így arra a kérdésre is: meg lehetne-e 
engedni, hogy a magyar foglyok azon feleségei, 
kik ezért folyamodtak, Olmücz városában lak
hassanak ? — az a felelet ment Bécsbe, hogy «un-
bedingt» : minden feltétel, miden megszorítás 
nélkül. 

Ez engedelemről természetesen legelőször 
is a bécsi származású asszonyok értesültek, s a 
mint az Olmüczben felveendő lakás dolgában 
rendbejöttek, siettek egyéb dolgaikat úgy intézni, 
hogy minél előbb önként költözhessenek a vá
rosba, melynek sánczfalaiban férjeik kénysze
rítve voltak vesztegelni. Ennek híre csakhamar 
beszivárgott hozzánk, de szétment Magyarország 
távoli részeibe is, és az ősz eleje felé egymás
után fogadtak lakást Olmücz városában, és be
jártak hetenként kétszer, elébb egyenként, későb
ben kettesével, sőt hármasával is társaink fele
ségei, mindig hozva magokkal a mit szabad volt 
hozniok, nem csak férjeik számára, hanem má
soknak is, ha szükségeikről férjeik által tudomást 
vettek. Csekélységek is voltak a között, a mit 
szabad volt hozniok, de voltak becsesebb tárgyak 
is, miket a szolgálatunkra rendelt közkatonák, 
de még a porkoláb se tudott volna olyan minő
ségben és oly jutányos áron megszerezni, mint a 
férjeik bajtársairól is honleányi rokonszenvvel 
gondoskodó gazdasszonyok, kiket, ha különben 
hazulról jó módban voltak is, az idők és saját 
helyzetök súlya takarókosságra intett. Magyar 
foglyok feleségeihez illőleg legjobban szerették 
volna a szív gyászát öltözetükben is tükröztetni, 
de ezt még akkor sem engedték meg, mikor va
lamelyiket a családban előfordult haláleset érte. 
Ennélfogva a legegyszerűbb öltözék által igye
keztek a sokaság figyelmét kikerülni. 

A napok, melyeken bejárhattak, mindnyá
junkra, kivétel nélkül, a várt napok közé tartoz
tak, és mikor a látogatás órája elmúlt, mindig 
volt sürgés-forgás a nagy érdeklődés következté
ben, melyet a látogatók által hozott apróbb és 
becsesebb tárgyak kiosztása és a legújabb hírek 
után való tudakozódás gerjesztett. Hírlapokat 
ugyan szabad volt járatnunk, de némelyiket 
nem volt szabad, és tudnivaló dolog, hogy olyan 
években, a milyen volt az 1850-ik, a ki minden 
tudomását csak a napilapokból akarja meríteni, 
vajmi kevésről értesül alaposan. A magyar asszo
nyok más forrásból is merítettek és ügyes rövid
séggel a tiszt jelenlétében is tudtak egy-egy szót 
ejteni, melyből sokat lehetett kiokoskodni. A 
most mondott évnek második felében ugyanis 
Ausztria és Poroszország közt a Németországban 
kettejök által egyaránt követelt hegemónia fö
lött oly éles volt a súrlódás, hogy hadseregeik 
Hesszenben november 19-én, Bronzell nevű hely
ség határában egymásra már puskázni is kezdtek. 
Mi erről természetesen csak későn értesültünk, 
és ezt az egy esetet csak például hozom fel arra 
nézve, hogy a világ folyását nem tévesztettük 
szemeink elől, ettől várván inkább szabadulást, 
mintsem a messziről pislogó, vajmi kétes és né
melyek előtt kelletlen amnesztiától. 

Időközben, hála a jó asszonyok rólunk való 
gondoskodásának, nem csak az olmüczi piacz 
szolgáltatott számunkra mindenféle szórakozási 
eszközöket, hanem Magyarországból is találtak 
rövidebb utat hozzánk mindenféle ruházati, élel
mezési czikkek is. Egy szóval azon a napon, me
lyen az első honleány felütötte sátorfáját Olmücz 
városa falai közt, megkezdődött az a folyamat, 
melynek következtében állapotunk annyira ja
vult, hogy azt hiszem, méltán írhattam jelen 
fejezet homlokára a nagy szót: «Otthonosodunk 
idegen földön!» Folyt köv.) 

SZÓLÁSMÓDOK ÉS KÖZMONDÁSOK. 
Megkisérlettük már e lapokban * fejtegetni 

néhányat azok közül a mindennapi frázisok kö
zül, melyek a közbeszédben, a hivatalos és iro
dalmi, sőt a népnyelvben is mind nagyobb tért 
foglalnak el, szólásmódokká és közmondásokká 
alakulnak és nagyobbára mythologikus, történeti 
vagy képleges elemek burkolt és igen gyakran a 
nép szellemétől merőben idegen eredeti alakjait 
csempészik be az élő nyelvbe. Szükségtelen 
ezeknek származását bővebben kutatnunk; a ter
jedő műveltség, a nyugoti irodalmak közelebb 
férközése és öntudatlan befolyása a nemzet 
egész szellemi életére, a terjedő czivilizáczió 

| nyomán ledőlt válaszfalak a faji sajátságok közt 
s azoknak mind bensőbb áthasonulása, végre még 
a bibliaolvasás is megannyi nyilt alkalmai a nyelv 
nem természetes alapon történő képződésének s 
új és tetszetős kifejezések átvételének. A helyett, 
hogy ez okok további vizsgálatába ereszkednénk, 
lássunk egy sorozat újabb példát e szólásmódok 
nagy kiterjedésű köréből. 

Szakállára esküdni. E kifejezést ma inkább 
tréfás értelemben használjuk, holott mint eskü
vési forma kultúrtörténeti alappal bír. A szakáll 
minden keleti népnél nagy tekintélyben állott, 

I mert abban látták a férfiuság megtestesülését. 
Innen van, hogy néhol a «szakáll »-at az élet át
vitt értelmében is használják s a keleti ember 
ugy esküszik szakállára, mint életére, vagy lel
kére ; szakállára kér valamit, s valakinek szakál
lára kivan áldást: «Isten áldja meg a szakálla
dat. » A szakállat levágni, vagy megröviditni a 
gyöngeség jele volt a zsidóknál (Lásd 2. Sámuel 
1 0 : 4 ; Ézsaiás 7 : 20.) Ehhez képest lett aztán a 
a gyász és szerencsétlenség jelvénye is (Ézsaiás 
15: 2; Jeremiás 41. 5 ; 48. 37. stb.) Valószínű, 
hogy a szakállra esküvés szólásmódját a törökök
kel való érintkezés kapcsán vettük át.«Valakinek 
valamit a szakállára adni» is ennek a fogalom
körnek ujabb kibővítése. 

Megtiltani a küszöbön átlépést. Látszólag kö
zönséges grammatikai konstrukezió; a régi er
kölcsi symbolismus világánál tekintve azonban 
mélyebb jelentősége is van. Hasonlóan a tűzhely
hez, a küszöb is szent volt a hajdankorban. Bégi 
jogformák szerint a küszöbről kellett egy birlalt 
tulajdon átadásának megtörténnie. A szerzőnek 
jobb lába a küszöbön kellett, hogy pihenjen, mig 
jobbkeze az ajtófélt és ajtókilincset fogta át. Á 
hitelezőnek is a birtokbavétel jeléül jobb lábát 
a küszöbre kellett tenni. A ó-germán házjog 
alapelve volt a küszöb illetéktelen átlépésének 
eltiltása. Sőt német alapkőletételi szokásokban 
mais fenmaradt az a jelképes három kalapácsütés, 
melyet a küszöbre Wuotan, Donar (a földmivelés 
és házi béke istene) és Fro (a szerelem és házas
ság istene) nevében tettek. Még érdekesebb az a 
sokfelé elterjedt szokás, hogy gonosztevők holt
testét nem hurczolják át a küszöbön, hanem egy 
alája ásott üregen át vonszolják. 

Életét kioltani. Az életnek, mint világosságnak 
s a halálnak, mint e világosság kioltásának kép
zete csaknem minden népnél előfordul. A tűz, a 
fény, mint égő láng, vagy napvilág, minden val
lásos kultusz kezdő eleme. A lelket is mint istent 
az emberben gyakran tűzzel, szikrával jelképez
ték. Ezt az eszmét testesítették meg a görögök 
a Meleager-mondában. Egy jóslat szerint Mele-
agernek, Oeneus fiának a sors annyira engedte 
nyúlni életét, míg egy születés" alatt a tűzhelyen 
levő fatuskófel nem emésztőd le. Anyja Aethala, 
ezt hallva, elvette a tűzhelyről az égő tuskót, 
kioltotta és eldugta. De miután Oeneus fivérét 
megölte, tűzbe dobta a tuskót, s Meleager meg
halt. A zsidóknál viszont az ó-szövetség tanúsága 
szerint az élet egy szikra volt, s a halál ennek 
kioltása. Ennek a kapcsán szerepelt a kiátkozás-
nál is az odadobott gyertya a szellemi halál jel
képeként. Törvényszéki tárgyalásoknál pedig a 
vádlott élete mindeddig nem volt elveszve, míg 
a gyertya égett. A német regekör Normái addig 
nyújtják valakinek életét, míg égő gyertyájok el 
nem hamvad. Ide vág az a babona is, hogy min
denkinek van egy csillaga az égen, mely kialszik, 
ha az illető meghal. Végre a katholikus ritus 
szerint is nagycsütörtökön, mikor a hagyomány 
szerint Krisztus halálküzdelme kezdődött, a 
templom minden gyertyáit kioltják, s csak a 
feltámadás órájában gyújtják meg ismét. 

Halál angyala. Főleg pusztító ragályok alkal
mával használt allegória. Legrégibb nyomai a 
kifejezésnek 2 Sámuel 24, és 1 Krónikák 21. ta-

* L. a «V. U.« 18S5 évi 45., 4S. és 52. számait. 

lálhatók. Hyen öldöklő angyal az is, mely az 
assyriai hadak elpusztulásáról szóló leírásban 
megjelenik s 185,000 assyrt gyilkol le. (2 Kirá
lyok 19, 35.) Olaszországban és főleg dögvészek 
idején beszéltek a halál öldöklő angyaláról, sőt 
többnyire a dögvészszel magával azonosították. 
Az uj görögöknél a halál angyala mint vak nő 
jelen meg, ki helységről helységre vándorol és 
útjában mindent megöl a mit érint. Bretagneban 
fehér asszony képében hisznek benne, ki pálczá-
jával jelöli ki zsákmányait. A lithvániai giltine 
szintén asszony személy, csakhogy már falába
kon jár, vagy egy férfi hordja vállain s kezével 
int áldozatainak. Egy más mondában Dzuma ne
vet visel, s mig uralkodik, addig a falvak pusz
tán állnak, a kakasok elrekednek, a kutyák nem 

I ugatnak, hanem rossz előérzettől gyötörve nyi
hognak. Hasonló érzéki test nyer majd minden 
népnél a kholera és éhhalál is. 

Keztijüt dobni. Ez is a jogsymbolikában leli 
forrását, mint egy vitás kérdés ítéleti eldöntése. 
A frankoknál, alemannoknál, longobardoknál és 
szászoknál keztyü odanyujtásával adták át a bir
tokokat. A király vagy biró keztyüje odavetésé-
vel adott jelt a száműzetésre. A keztyü odadobá-
sának képleges szólásmódja már most, a meny
nyiben a párbajra kihívás középkori értelmében 
használtatik, minden valószínűség szerint szin
tén arra a magyarázatra vihető vissza, hogy va
lamint egy birtok átadatik, vagy a bűnös birtok
vesztettnek nyilvánittatik, akkép a párbajra ki-
hivottnak felmondatik a béke és barátság. 

Tűzbe menni valakiért. A régi ordaliáknak 
egy neme a hazánkban is divatozott tűzpróba 
volt. Ezt különbözöképen gyakorolták. Egyik 
mód szerint az elitéltnek két égő farakás között 
kellett lassan végig lépdelni. Nem ritkán törtónt, 
hogy ily tüz-séta által a hitves a férj, a fiu az 
apa, a barát a barát emlékét akarta megtisztitni 
a gyanútól, sőt gyakorolták olykor a helyettesí
tést is s nem csoda, hogy ily módon a tűzön át 
menés a szeretet és önfeláldozó ragaszkodás leg
magasabb bizonyítéka gyanánt vétetett. 

Pálczát törni valaki felett. Már a legrégibb 
őskor ünnepélyes lemondás fogalmát fűzte a pál-
cza széttöréséhez. Később sok országban a bű
nös elitéltetésének a biró azzal adott nyomaté
kot, hogy a pálczát eltörve feje felett, e szavak
kal dobta lábaihoz: «Segítsen Isten, én rajtad 
nem segíthetek». Ezzel az ítélet megmásít-
hatatlanul meg lett hozva, a minek jeléül a 
birák felállása után a padokat és székeket is 
feldöntötték. 

Homlokára van írva. Minden nyelvben hasz
nálatos szólásforma, melynek eredete János 
((Jelenések könyvében» található meg. Mielőtt a 
pusztulás lovagjai a világba szétmennek, Isten 
választottjai egybehivatnak, és hogy a kitörendő 
vésztől óva legyenek, homlokukon megjelöltet
nek. De a kárhozat gyermekei is annak az állat
nak jegyét kapják homlokukra és jobb kezükre, 
a melyet imádnak. 

Afülhuzás. Tulajdonképeni értelme valaki
nek rendreutasitása, emlékeztetése, ha valamit 
elfeledett. Maga a szokás ősrégi, s már a ripuári 
törvényekben nyoma van. A római peres eljá
rásnál is a tanuk fülei meghúzattak. Későbbi 
korban ünnepélyes alkalmaknál, mint alapkő, 
határoszlop stb. letételénél gyakran gyermekeket 
rendeltek ki, kiket aztán észrevétlenül fülön csip-

j tek, sőt pofon is vágtak, hogy teljes életökben 
megemlékezzenek az eseményről. 

Legyeket fogdosni annyi, mint az időt agyon
ütni. A kifejezést Diocletián császártól származ
tatják, kinek különös öröme tellett abban, hogy le
gyeket fogdosott, s azokat hosszú tűre felszurkálta. 

Burokban születés. Burok alatt azt a vékony 
; hártyát értik, melylyel némely újszülött világra 
| jön. Az ily burokban születetteket már a görögök 
! szerencse gyermekeinek tartották, s ez a hit ma 
| is nagyon el van terjedve. Azt tartják, hogy egy 
i védszellem, vagy a gyermeki lélek egy része 

lakik benne a burokban. Utóbbit azért gondosan 
megőrzik, szalagba varrják és a gyermeknek taliz
mánul felaggatják, vagy pedig a küszöb alá 
ássák, melyen az anya átlép. Belgiumban a bu
rok színéből is következtetnek a gyermek jö-

| vendő szerencséjére. 
Nem jutni zöld ágra. Eredetileg negatív érte

lemmel : az akasztófára jutni. Nem tartották zöld 
fára érdemesnek azt, a kit akasztófára szántak. 
Lassanként azonban a szólásmód szelídebb ér
telmet cserélt, s e jelentésében mondják ma 
mindazokról, kik sok fáradság daczára sem ké
pesek valamire jutni. 
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Sardonikus mosoly. A latin sardonius risus. 
A régieknél minden oly erőltetett, görcsös neve
tés vagy mosoly, mely nem belső hangulatból 
eredt. Virgil szerint ily nevetést okoz egy Szardi
niában tenyésző fűnem, a sardoa íwrba. Azonban 
már Homer, ki pedig Sardiniát nem ismerte, 
használja e kifejezést s úgy hiszszük, helyesebb 
azt a Sardo-beliek ama szokásából származtatni, 
hogy szülőiket, ha a hetven éves kort elérték, 
Saturnusnak áldozták, kaczaj kíséretében. 

Evés közben jön meg az étváyy. «L'appetit vient 
en mangeant» — francziául. Magyarázata a kö
vetkező históriai adoma: Harmadik Henrik fran-
czia király mint gyermek biztosította tanítóját, 
Amiot-t, hogy örömmel fogja egykor háláját 
tényleg is leróni. «Kegyelmes uram — szokta 
mondogatni ez — az én becsvágyam csak arra 
irányul, hogy emlékezetére méltasson.» Henrik 
később egy gazdag apátságot ajándékozott neki 
s Amiot az emberek legboldogabbikának hitte 
magát. De midőn néhány évvel később az 
auxerre-i püspökség megürült, személyesen ment 
el azt a maga számára kérni. «Drága tanítóm — 

csévél, s ezek nagy része ép oly közös mythoszi 
elemekre, klasszikus kori vagy germán eredetre 
vihető vissza, mint más népek hasontárgyu szó
lamai es jelképei. A szerencse «kereke», «for
gandósága'!, «vaksága* nem egyebek, mint meg
annyi átkölcsönzött vonások a római Fortuna, 
vagy a görög Tyche személyesítéséből, mely 
forgó kereken állva, bekötött szemmel, szárnyak
kal vagy bőségszaruval ábrázolta a szerencse 
istennőjét. A szerencse, mely «mosolyg az em
berre », «a bátraknak kedvező, mely «karjain 
vagy ölében hordja gyermekét* — viszont az 
ó-germán Sáldére mutat vissza, mely istennő 
nyájas ahhoz, kit kegyel, szereti a hősöket, védi 
őket árulástól, gyermekeket fogad fel s őrködve 
kiséri lépteiket. Más és későbbi forrásból ered a 
«szerencse-csillaga kifejezés, mely a mágikus ta
nok befolyását mutatja már. Ilyen az uralkodó 
csillagzatok hatása a születés órájára, s a gyer
mek jövendő sorsára, miből ismét az a nézet 
fejlett ki, hogy nemcsak a születés órájának, de 
egyátalán minden órának megvan a maga sze
rencsés vagy szerencsétlen jelentősége az emberre 

* A havasi ^gyopárral több nemű kísérleteket 
tesznek a cseh Óriás-hegységekben . Felső-Ausztriá
ban elég jól meghonosult, azonban elvesztette szép 
hermelin színű virágzatát s nagyobbrészt piros virá
gúvá lett. A német Eifel-hegységben meghonosodott 
gyopár is átalakult olyannyira, hogy az új növényt 
most már egészen más fajnak tartják. 

* Faültetés ágyúval. Athole angol herczeg szé
pészeti szempontból egy pár csupasz sziklát fákkal 
akart beültetni. Mivel azonban senki sem juthatott a 
sziklákra, a fák magvait ágyukkal lövette fel. A kísér
let jól sikerült s a sziklák most gyönyörű zöldek. 

* A suezi csatorna által sokkal lassúbb folyam
ban történik a Földközi és Veres-tengerek állatvilá
gainak kicserélése, mint kezdetben hitték. Több más 
ok mellett a legfőbb akadály az, hogy az erős kigö
zölgés következtében a csatorna vizének sótartalma 
rendkívül nagy, oly annyira, hogy magukban a nagy 
keserű tavakban kigözölgés folytán naponként 175 
millió kilogrammal nagyobb a tartalom. Az ily víz
ben a gyengébb szerkezetű lények nem élhetnek meg 
s nem vándorolhatnak. Mindamellett már jelenleg is 
mintegy 20 faj csigát és kagylót találtak a Földközi
tengerben, melyek a Veres-tengerből jöttek s ezek 
közt van a becses gyöngykagyló is, ugy hogy kilátás 
van reá, természetesen évek hosszú sora múlva, 
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szólt ekkor a király — elfeledte már egykori er
kölcstanát ?» — «Felség, — válaszolt Amiot — 
l'appetit vient en mangeant.» Henrik nevetett, 
ismételte a tréfás mondatot, melyet csakhamar 
széltiben felkaptak azután. 

Nefelejts. Az e név alatt rejtőző szerény kis 
virágot, a myosotist nem mindig e néven ismer
ték. A voltaképpeni nefelejts a középkor ama név
telen gyönyörű kék virága volt, melyet a sze
rencsés megtalált, ha a hegyekből kincset akart 
kiemelni, s kalapjába dugott. Ezzel biztosítva 
volt számára a ki s bejutás a kincs lelhelyéhez. 
Ha már zsebeit megtöltötte s a sok drágaságtól 
elkáprázva, kalapját letette kezéből, akkor meg
szólalt a távozó mögött az intő hang: «Ne fe
lejts !» De ekkor már ké3Ő volt, sarkánál becsa
pódott a vasajtó, minden eltűnt s többé az ös
vényt sem találhatta meg. Csak századok múltán 
ruházták rá a nefelejts nevet a myosotisra, nem
csak az eredeti virághoz hasonló szép kék színé
ért, hanem azért is, mert neki is különös csoda-
erőt tulajdonítottak. 

A szerencse jdképezisei. Számas közmondás
ban foglalkozik a magyar népszellem a szeren

nézve. Tudvale vőleg épen ebből a hiedelemből 
(a la bonne he ure) képződött a franczia honheur 
(szerencse) szó is. (FoIyt. kÖT ( 

EGYVELEG. 
* A madártoll aknák a nők ruháin s kalapjain 

használata ellené ben előkelő londoni nők gyűléBt 
tartottak, különös en tekintettel az éneklő madarak 
embertel m pusztítására s közakarattal elhatározták, 
hogy í\z ily diazíté st helytelennek tartják. 

* Vérvörössé változott hirtelen a pergusai tó 
Síiezilw közepsn s egyidejűleg a halak élettelenül 
uszk Utak a tó fels zinén. A pergusai tó a régi Enna 
váro3 helyén feks zik, s innen ragadta el a mytho-
logia ssarint Pint o Proserpinát. 

* A British m uzeum óriási könyvtárának nyom
tatott jegyzékéből eddig 138 kötet jelent meg, mely 
a kézirati könyyje gyzékből 523-at tartalmaz és pedig 
az A, B és C b9tű ket (a «Biblia» szó s néhány más 
czím kivételével) s a .Virgili szótól betűrendben 
végig a többit tartalmazza, körülbelül mintegy 
660,000 c^ínat. J elenleg a czímjegyzékben az utalá
sokkal mintegy 3 millió czím fordul elő s az évi gya
rapodás átlag 80 ,000 kötetet és más nyomtatványt 

hogy a Földközi-tengerben is fognak gyöngyhalásza
tot űzni. 

: Régi tánczok. Berlin városa 1404-ben Quitzow 
lovaggal kibékülve nagy ünnepet rendezett, a melyen 
többek közt a következő tánczok fordultak elő: 
1. Tizenkéthónaptáncz, melyben a párok mozdulatai 
a hold fogyása s növekvésé s az évszakokat utá
nozzák ; 2. Halottak táncza, a melyben egy tánczos 
vagy tánczosnő halottnak tetette magát s a többiek 
őt megcsókolták ; 3. Duzzogó táncz, mely a szerel
mesek duzzogását s imét kibékülését ábrázolta, stb. 

* Parisban a sörivás hanyatlóban van. XIV. La
jos korában még sokkal több'sört ittak itt, mint bort. 
Harmincz évvel ezelőtt is 30-nál több sörfőző ház 
volt, ma már csak 17, melyekben összesen 300,000 
hectoliter sört termelnek. A sör hanyatlását már ré
gebben azok a csatornák idéztek elő, melyek Parist 
a franczia bortermő vidékekkel összekötötték most 
a bort is vasúttal hozzák be. Paris környékén kevés 
s rossz minőségű bor terem. Paris lakosaira évenként 
átlag 14 liter bor esik, mig Francziaorzságban egy 
lélekre 21. Németországban pedig 69 liter. 

* Szent Pál apostol születéshelyén Tarsusban 
(Kis-Ázsia) amerikaiak a nagy apostol tiszteletére 
árvaházat alapítottak; már 6000 forint évi jövedelem 
van biztosítva s reménylik, hogy az intézetben ötven 
árvát nevelhetnek. 
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A MAROKKÓI NPÉLÉTBŐL. 
Marokkói képeink kiegészítéséül néhány, főkép 

a múltkor említett angol követség útirajzaiból 
kölcsönzött, vázlatot mutatunk még be, melyek 
ezen Európával szomszédos, de elzárkozottsága 
folytán keleti jellegét teljesen megőrzött nép 
szokásairól vüágos fogalmat nyújtanak. 

Mint a mohamedán népeknél általában, úgy 
Marokkóban is, az egyszerűség az általános szo
kás s a Korán által megengedett polygamia, a 
mohamedán vallás e sokszor emlegetett botrány
köve, tényleg csak a vagyonosabb osztály luxusa. 
A marokkói szultán e tekintetben is első orszá
gában, háremében a közhit szerint mintegy 
másfélezer nő van, kik, midőn uralkodójukat 
útra kísérik, valóságos tábort alkotnak. A meg
álló helyeken a tábor körülkerített s eunuch 
őrök által védett harang alakú sátrakból áll, 
mely sátrak Marokkóban sokkal kényelmesebbek, 
mint a kelet más részeiben. Eendesen húsz láb 
átmérőjűek, alul vízálló szövetek borítják s ezek 
felett vannak a szép szőnyegek, melyeket különö
sen a Marokkó nyugoti partján levő Rabat város
ban készítenek; oldalt a falak körül emelvények 
nyúlnak szét, melyek ágyak s asztalok gya
nánt egyaránt szolgálnak. Útközben azonban, 
sőt az alsóbb országok között még a köze
lebbi községekben is, több szabadságuk van a 
nőknek s gyakran megtörténik, hogy az ide
gen is megláthatja különben féltve őrzött ar-
czukat, mint azon a képünkön láthatjuk, a hol 
két paraszt asszony színes zsebkendőjét zászló
kent lobogtatva üdvözli az utazókat. Eendesen 
azonban legalább a városi nők mindenkor elfá
tyolozva jelennek meg és igen érdekes látvány 
az utazóknak a marokkói lakodalmi körmenet, 
midőn az ünnep egyik főhősét, a menyasszonyt, 
szóltére hurczolják meg a város utczáin, azonban 
csak egy ló vagy teve hátára tett négyszögű fa-
deszkában, melyet nálunk koporsónak tarthatná
nak és mely bizonyára sajátságos kiegészítő része 
az ujongó, zenélő és folyvást lövöldöző körme
netnek. 

A mór paraszt asszonyok öltözete meglehetős 
egyszerű. Hosszú kaftánszerü ingok a vállukról 
csügg le, hol ezüst broche köti össze, mely rende
sen ezüst nyaklánczczal függ össze. Az ingen kí
vül van még mellényük is, melyet rendesen 

A MAROKKÓI SZULTÁN HÁREMÉNEK SÁTRAI. 

gyapot, néha azonban selyem szines szalag erő
sít meg; a gyapot köpenyt néha szines hímzé
sek is díszítik. A városi nők öltözete már fénye
sebb, selyem és brocade díszítések általánosak és 
különösen nyakuk és füleik telve vannak arany és 
ezüst ékszerekkel oly annyira, hogy néha valóban 
tehernek látszik azok viselete. Hajukat rendesen 
két hosszú fonatban viselik, melyek közt fekete 
szalagok vannak és szemük és arczuk, ha el nem 
fedik, többnyire festettek. A zsidónők és a tán-
czosnők külön öltözetet tartoznak viselni, az 
előbbiek rendesen megmaradnak az egyes helye
ken részükre kijelölt városrészekben, mert onnan 
kijőve igen gyakran vannak bántalmazásoknak ki
téve. A zsidónők különben fiatal korukban igen 
szépek; nagy sötét szemek, magas homlok, ará
nyos száj s antik-jellegű termet nagyon gyakori kö-
zöttök. Míg a zsidónők általában igm kíváncsiak, 
amór asszonyokat inkább a félénkség jellemzi. Ha 
idegenekkel találkoznak, fejkendőjüket rögtön ösz-

szehuzzák s félénken fordulnak el; meg a kofák 
is szótalanul a mereven guggolnak áruik előtt, 
mintha érczből volnának. Legélénkebbek a leá
nyok, de ezek kora nagyon hamar elvirágzik, mert 
12, sőt néha 10 éves korukban már férjhez men
nek. E ténynyel összefüggésben 30 éves korában 
a nő már hervadni kezd s csakhamar rut vén-
séggó válik. 

A marokkói népéletnek egyik sajátságos jelle
gét képezi a tömérdek bélpoklos. E szerencsétlen 
betegek Marokkóban igen nagy számmal fordulnak 
elő, a nagyobb karaván-utakon mindenkor meg
jelennek alamizsna-kérés végett, sőt Marokkónak 
van egy külön külvárosa, hol tisztán bélpoklosok 
tanyáznak. E külváros a Bab Dukala (külső 
nagy piacz) közelében közvetlenül a város falai 
mellett nyúlik el. A kunyhók földszintes sárhá
zak, épen ugy, mint a szegények lakásai a váro
son belül. A bélpoklosok ide vettetnek ki s innen 
nem szabad többé bemenniük. Mivel e ragályos 
s öröklődő baj rendesen csak a 14-ik életév után 
mutatkozik, gyermekek ritkán vannak közöttök. 
A szerencsétlenek négyszögű szalmakalapot s 
külön öltözetet tartoznak viselni. A város kapuja 
előtt mindig van egy néhány kolduló közülök s 
itt a betegséget minden fokozatában lehet tanul
mányozni attól kezdve, a midőn csak egy folt 
van az arczon, egész addig, midőn már láb vagy 
kéz nélkül, rongyokba burkolva csuszkái a sze
rencsétlen. 

A bélpoklosok közelében van a külső nagy 
piacz (Bab Dukala), mely különösen pénteken 
igen élénk és rakva van sátrakkal, valamint kü
lönböző szőnyegekkel és kosarakkal, melyekben 
az árukat tartják. Középütt vannak a mutatvá
nyok, köztök a kigyó-szelidítő s a majom-tán-
czoltató. Mindenütt hangzik a zene s a lövöldözés 
is gyakori. Közbe-közbe a vízhordó csenget s éles 
hangon kiáltja: «Alma» (víz). A csecsebecsék, 
ruhák s fegyverek sokkal nagyobb helyet foglal
nak el a piaczon, mint az ételnemüek, melyek
ben a marokkóiak — kivévén az édességeket — 
nagyon kevés változatosságot ismernek. Ürühús 
a gazdagabbak kedvencz eledele, a szegényebbek 
nirkit, narancsot s kuskus nevű süteményt esz
nek. Maga a szultán is egyszerű életet folytat 
s a kés ós villa használatát nem ismeri, de kezét 
minden fogás után gondosan megmossa. Az éte
leket csinos kúpos kosarakban hordják fel, mi
ként az képünkön látható. A vagyonosabb fő
urak már nagyobb asztalt tartanak, melyeken a 
Korán tilalma ellenére a bor sem ismeretlen s 
melyek végén tánczoló leányok mulattatják a 
társaságot. A szigorúan vallásos nép különben 
rossz néven is veszi a dorbézolásokat s valóban 
elmondható, hogy azok Marokkóban jelenleg 
csak kivételek. 

AZ ÉTELEK FELHORDÁSA A MAROKKÓI SZULTÁN EBÉDJÉRE. 

A DEÁK-SZOBOR. 
Deák halála után a tizenegyedik évben állí

tották föl az ő ércz-emlékét, a főváros legszebb 
terén, a lánczhidfőnél, a hová Budáról is elha
tol a szem, s a hol minden idegen megfordul, 
mert ki mulasztaná el megnézni a lánczhidat. 
Nagy előszeretettel gyűjtik is össze e téren Buda
pest szobrait. Csak József nádor és Petőfi ércz-
alakja nincs itt; Eötvösé már itt van, a térnek a 
Dunapartra hajló partjában; az akadémia előtt 
pedig Széchenyi, vele szemközt Deák, középen 
pedig a király lovas szobrának van hely jelölve, 
épen azon a ponton, a hol a koronázási domb 
állt. Van tehát a téren álló szobor: a Széchenyié; 
ülő szobor: a Deáké, s lesz lovas szobor: a ki
rályé. Az érez-monumentumok fajának tehát 
elég vegyes társasága, s épen azért kívánták so
kan, hogy Deákot állva ábrázolják; maga a 
szobrász is így szerette volna. Az álló szobor ba
rátai, ugy látszik, most sincsenek megnyugtatva, 
mikor a szobor már ott emelkedik impozáns 
méreteivel, hatalmas fő-alakjával és mellék-cso-
portozataival. 

Huszár Adolf, a szobor alkotója, ugy tervezte 
az ülő Deák-alakot, nehogy merev legyen. Moz
dulatot adott neki, mintha épen előre hajolni 
készülne az antik székből, melynek félkör alakú 
karja közt pihen a szobor, balja rá is támaszko
dik, keze azonban könnyen megfogni készül a 
szék karjának elövégét, a jobb láb könnyen be
felé húzódik, mig a bal még nyugszik. A köpeny 



714 •vRXAPI TI 43. SZÁM. 1887. xxxiv. ÉVFOLYAM 

redözetének elhelyezése is egy mozdulat ereje 
szerint hajlik le a jobb láb térdéről, a csak 
a derék alsó részét s a bal lábat borítja. A hatal
mas testű ember e mozdulat daczára is felső ré
szével hátra dőL Testhez simuló egyszerű kabát 
s pantallón fedi tagjait. A magyar ruha plasz
tikusabb lett volna, de nem hü, mert mind* tiki 
tudja, hogy Deák magyar nadrágot nem viselt. 
A jobb kéz beszédesnek látszik; csupán könyö
kével nehezedik a szék karjára, s ujjai magyará-
zólag nyílnak szét, nyugodt és szolid gee 
mutatva, a mind többet Deák szónoklatai köz
ben sem használt, beszélgetéseit pedig legtöbb
ször ily kézmozgással kisérte. A köpeny a szék 
balkarján és hátulján kissé alácsüng, s a művész 
felhasználhatta, hogy a szolior hátsó részén dra
périát alkalmazhasson. Még álló szobroknál is 
sok gondot ád a hátsó rész. A derék és a nyak 
egy könnyű mozdulata gyöngéi) balra fordítja 
kissé a főt, melynek ajkai a tömött bajusz alatt 
beszédre nyilvák, mintha szólni akarna. Deák 
tipikus arczát jól lehetett idomítani. A nagy bol-
tozutu homlok, a bozontos szemöld, az erős ba
jusz, a tiszta jellegű orr, a határozottan masz
kírozott ajak, a féloldalra fésült dús haj — Deák 
arczát a festő és szobrász számára igen érdekessé 
tette. A fej alkotása is hatalmas. A Huszár-alkotta 
bronzfö jeles szobrászi mű, s tekintetében, erővel 
kezelt vonásaiban kifejezést nyerü gondolatot ta
lálunk. Szemei a távolba néznek, s a redős 
homlok szigort ád az arcznak. Az élethűségből 
egy pár vonás áronban áldozatul esett. Látszik, 
hogy a művész csak képek után dolgozhatott. 

A talapzat, melyre az 5 méter magas I 
métermázsa sulyu szobrot helyezték, egész épít
mény, sötét, csaknem fekete márványból, Ez 
Bohiekedani Albert mflépítéezeti tanár tervei 

tlt Nagy gonddal szemelte ki az idő 
viszontagságaival leginkább dacsoló kövek 
mivel hazánkban megfelelő anyag nem találta
tott, az óriási fekete szíenit-koeakákat a esek 
Flehtelgebirgébol rendelte meg a bizottság, a 

D szép porür-oszlopot pedigStere/in 
(Tirol.) Az alapozási munkálatokhoz mar két 
evvel ezelőtt hozzá fogtak ugy, hogy 7 es fél 
méter mélységben 1 méternyi betonn 
e fölt) (1 és fél méter vastag vízhatlan falazatot 
raktak s több mint másfél évig hagyták ülepedni, 
csak azután,a múlt évjntina havában kezdvén 
meg a 0 méter magas talapaatBerakását, mígnem 
az egész talapzat, mely mindenestől együtt Vs ezer 
frtba került.elkészüli. 

tiszta doriai stílben épült, B az épí-
jó ízléssel oldotta meg a fizikai es mű\-

feladatokat; a fizikaiból azt, hogy a roppant 
főalak ülő helyzetében szilárd es monumentális 
nyogpontot találjon; a mflvéssibó] p 
hogy a külalak meg se tegyen kemény, ni. 
Fényesre csiszolt fekete márványból készült 
hosszúkás négyszögű építmény emelkedik előt
tünk, négy sarkán komoly arányú oszlopokkal, 
az építmény négy oldalán szeles, hatalmas ta
lapzatok ugranak ki. » kei szélesebb oldalon 
csoportozatot képező, bronzból ontott szobor-
művekkel, a ket keskenyebb oldalon pedig egy-
egy álló női alakkal ugyancsak bronzból, V 
lapzat homlokán az egyszerű felirat: »Ihuk 
Ferencz.* 

A Deák szobor mellékalakjai beszélőbbek, 
jelentősebbek, mint a Szeehenyi-szobor mi-
thologiai alakjai,éa szerencsésel>i>en is vannak 
elhelyezve az alapzat oldalainál. A főalak mellett 
eszméket magyaráznak ezek. melyeknek Deák é l i 

Az emlékmű homlokzatán, a foalakkal együtt. 
a *Jttstitui» tekint előre, az akadémia feté. \ 
szobrász az egész mii hol est készítette el legelő
ször, ezt követte az •áüambökata$f> 
s csak azután Deák kolosszális alakja. Mind 
ket teljesen befejezte, de a * Kiegye port
ját már nem volt képes bevégezni, mert a halai 
oly váratlanul ragadta el. hogy meg e tekintet
ben való rendelk. m kÖZÖlbeté senkivel. 
K váratlan esemény által a munka egy i 
halasztást szenvedett, mígnem egyezkedés foly-

lyet a bizottság a n kommal 
abban történt megállapodás, hogy a 

szobr.t Huszár segédje, Mayer szobrász fej 
lajos szol tanár felügyelete 

alatt; minek folytán a « Kiegyaét - es | 
artia, Huszár rint, 

csakhamar szinten elk 

sö-iki 

• JooojSbai jlj.j. 

ban a mérleg — így ábrázolják az .antik világ 
óta; csak a szemei nincsenek ma már bek 
.italában e szoborban régibb minták ismét
lődnek. 

A másik álló alak a szobor talapzatán a 
•Hazasztrdrt* eszméjét kivánja ábrázolni. Ma
donnákra emlékeztető alak, jobb karjában kis-

! deddel, mely mohón nyúl az anya bak 
ben levő pajzs fele; a pajzson az ország 
czimere. Ez fejezi ki a hazaszeretetet, melyet 
már az anya kebelén kell tanulni és érezni. 
Bizonyára oly elvont eszme, melyet a szobrászat
nak nem könnyű magyarázni. A szép alak lehet 
a haza nemtője is, a nem épen az édes anya; 
egy kis gyermek azonban mindig az ártatlanság, 

• vidámság és játsziság kifejezője, s kérdés, hogy 
a baza czimerét nem játékszerűi szereti-e. Mint 
szobrászati mű, Huszár egyik kiváló alkotása e 
szent asszony. (Egyik franczia lap azt irta róla: 
Magyarország ölben tartja Horvátországot, a ki 
mint gyermek a magyar czimert akarja elra

gadni, de Hungária ebben megakadályozza.) 
óbor két szélesb oldalát több alakú cso

portozat foglalja el, úgynevezett pyramidális 
kompoziczióban, középről kiemelkedő foalakkal. 
A fürdő-utcza felőli részen az tÁttcanboUseség*; 
ha vájjon ezt a czimet megtartja-e akkor is, ha 
a szobrász életben van — kételkedni lehet. Hu
szár azt a fogalmat szinten ki akarta fejezni, de 
kérdés, hogy bátra maradt vázlatában nem a • népi 
neve méjét hagyta-e maga után. A cso
portozat fő alakja Hungária, vagy egészen hozzá 
hasonló alak, pikkelyes pánczélban, vállára bo
ruló kope vheii. Balkezévé] az. ölében tartott 
könyvben lapoz, jobbját tiltó mozdulattal emeli 
fol, a mi a balján álló komoly ifjúnak szól, ki a 
nő térdére helyezett pergamentre ír, s azt. látszik 
mondani: mértéket tarts. A nő lábai elől a na
gyobbik flll felé emelkedő kis tiú esellgöleg emeli 
kezeit, mint a ki többet kivan. A ket fin ellen
tetet szerencsésen békíti ki a komoly, nyugodt 
arezn nemtő. A csoportosíbis elénk, de kérdés, 
hogy az érez itt csakugyan a merteket tartó állam-
bölcsességet allegorizálja, vagy pedig a sokkal 
egyszerűbb fogalomnak, a gyermekeit oktató 
anyának jelképe, 

A Duna felöli oldalt a • Kiiyi/,.-.•*» esonortia 
foglalja el. Az erről eddig adott véleményes* 
IMII itta politikai szempon' .eljátszik. 

k meito művészi emléknek tartja a politikai 
nagy eseményhez, a másik pedig azt veszi észre 
rajta, hogy a 'parancsszóra dolgozó töprengései 
latszik meg rajta, s a művészt az eszme nem 
lelkest! felfogások ezeket mond
ják a szobormű e csopo 

művészül ett egészet képező 
kompoziezio. melynek ugy összhatása, mint rész
letei megkapóak. Középen hosszú szakálla 
férfin lll, mellette ket oldalt ket Ule/.teleli ifjll 

egyik hosszú, sima hajú. germán típnsn 
a másik gondörbajn, hajlott onu magyar 

fin; s s egyik mellett losstria, i másik mellett 
Magyarország czimerpajzsa áll. Az agg férfin 
előtt kezet nyújtanak egymásnak, a ki megáldja 
frigyükei Vz egésa felfogás tiszta, világos, han
gulati 

Nem lelkesül azonban a következő leírás, mely 
különben Huszár alkotó tehetseget inas n 
erősen kn port alkotója ki 
lábbal magyarázni akarja a Ideg] tnéjéi 

I Ivilviuteri-kut Duna- emlé-
• férfi, Ül a közepén. 1 téről a dra-

E dalmllt térdére : mindkét karját felemeli s 
ezeit egj másra, egyiaásfelé helyesL F, kezek alatt 

ibb és haloldalt álló fin nyújt egymásnak 
kezet. A jobboldalt álló fin, homlokkal a néző 
fele fordulva, halkezet nyújtja az öreg ölén át a 
másiknak, jobbkezehen pedig egy a földre tá- j 
maszkinlo czimert fog meg. mely ezimeren a j 
kétfejű sas van ekésen kiahnizolva. A balol
dalt álló tiu-alak pedig jobb kezet nyújtja aman-
nak. nyilván az osztráknak, baljában pedig 

arorsság czimerét fogja, mely annak meg-
tudákosan, az unalomig szimet- i 

rikiisan. szinten a földre támaszkodik. A tiu-ala- I 
kok. ha csak a test mereteit vészük, eléggé sike
rültek. Hasonlókép a közben ülő öreg ember 
ki alkalmasint az időt volna hivatva ábrázolni, 
g. mdoa anatómiai tanulmányra mutat. Kiváló sza
batossággal van kidolgozva az egymás fölé hajló, s 
a kiegyezés helybenhagyását jelenteni kivánó ket 
kez. hasonlókép a ket kar. Baj, hogy a redős 

nem mond semmit. Egy redöktöl elborított. 
szakállu..ki tudja mert: halántékai körűi 

eserkoseonrval koszorúzott öreg az, ki egyked

vűen bámészkodik egymásra tett kezeire. Ez a 
azonban rendkívül modoros.* 

Deák egész nagy szoborművé monumentális 
alk<v itöje a fővárosnak, es Széchenyi 

bra után máris hirdetője a magyar szobra 
eméledésének. Diszesemléke egy nagy államfér-
fiúnak, ki szerény, igaz|és bölcs volt; élete a pol
gári egyszerűség tükre, igazságossága pedig 

leírni hatalmassággá tette. Egy korán elhunyt 
művészünknek is maradandó emléke, kit akkor 
kellett elvesztenünk, mikor büszkék kezdtünk 
lenni tehetségére és erejére. 

GROF HOFMANNSEGG UTAZÁSA MAGYAR
ORSZÁGON 1793-1794-ben. 

Ily ezím alatt érdekes kis munka jelent meg 
az "Olcsó könyvtár* e heten kiadott füzeteinek 
egyikében. E mű eredetije, mely 1800-banjelent 
meg németül Görlitzben, meglehetős ismeretlen 
a magyar közönség előtt, s az átdolgozó, Berke -
szi István, jó szolgálatot tett átültetésével irodal
munknak, mert a munka úgy a benne levő szá
mos érdekes adat, mint regényes epizódjai miatt 
is megérdemli a figyelmes átolvasást. lm itt k 
lünk mutatványul néhány részletet úgy az átdol
gozó előszavából, mint magából a munkából. 

Gróf Hofmannsegg Felső-Lausitzból, Bume-
nauból való volt, s nagyon szeretett természet
tudományokkal foglalkozni. Állat-, növény 
ásyánygyüjteniénye, melyet tudományos kutatá
sai és hosszas utazásai alatt leginkább maga 
gyűjtött, híres volt Németországon. Bejárta N 

met-, Franczia- és Spanyolországot meg Portu
gáliát, csakhogy gyűjteménye számára minél 
érdekesebb példányokat szerezhessen. Az 17'.»:;. 
ét 1794. évei alatt Magyarországot utazta be, első 
sorban ama czélbób hogy gyűjteménye számára 
kivált madár-péklányokat ós rovarokat gyűjtsön. 
Tapasztalatairól, élményeiről levélben szokta 
volt tudósítani nővérét, ki Kleist porosz huszár
százados felesége volt. Leveleiben Hofmannsegg 
nem csupán a természettudományokkal foglal
kozik: es még benne a legkevesebb, hanem an
nál bővebben írja le a mit hazánkban az életmód. 
szokások és művelődés terén figyelemreméltót 
tapasztalt. Es Hofmannsegg jó barátja lett ha
zánknak. Nemileg elfogulva nemzetünk iránt, 
jött Magyarországba, de veit menye rövid idő 
alatt kehesen megváltozott s annyira megszerette 
nemzetünket, hogy maga is magyar ruhába öltö
zött, megtanult magyarul s ha utazása közben 
oly vidékre jutott, hol a lakosság oláh vagy 
szerb volt és csak véletlenül akadt egy-egy ma
gyarra, egész Örömmel ÜdvÖSÖMe azt, mintha 
honfitársa lenne. Sokkal élénkebb essfinek 

nabb felfogásúnak találja ö is a kos magyar 
népet, mint a többi neui/. .in
tetheti foleje helyezi a saját hasájabeli köznép
nek 

Iffég érdekesebbé teszi Magyarorsságról írt le-
vejei! ama körülmény, hogy e testestül-lell 
tui szász ferliu gyakran hasonlítja össze hazai 
viszonyainkat a szaszországiakkal, még pedig sok 
esetben hazánk előnyére. 

Bofmal ik néhány hetet szándékozott 
hazánkban tölteni, de midőn azt min i jobban 
megismerte es egyúttal meg is szerette, mind 
tovább halasztotta elutazását, ugy hogy ket évi 
itt tartózkodás után is csak egy sajátságos vélet
len következtében — akarata ellenére — kellett 
korábban elhagynia az országot. Ugyanis 17í»l-
ben, Martinovíesék elfogatása idejeben, nagyon 
gyanús szemmel kisérte a titkos rendőrség a kül
földiek magyarországi útját. Hofmannsegg már 
azzal is magára vonta a gyanút, hogy külföldi 
letere megtanult magyarul, folyvást magyar ru
hában járt, és hogy e miatt a pesti magyar lapok 
meg is dicsértek. Ez soknak szemet sziirt és fel
jelentették mint franczia emisszáriust, ki a madár-
gyűjtést es a vadászatot csak arra használja, 
hogy a magyar állapotokat kikémlelje és a fran-

eszmeknek hiveket gyűjtsön. E végett — 
mint mondták — temérdek pénzt hord magával, 
a a gyűjteményében levő állatok bőrei is gyé
mánttal es egyéb értékes holmikkal vannak ki
tömve. Pedig Hofmannsegg sokkal ártatlanabb 
természetű volt, mintsem politikai emisszárius 

n. — E vádra annyira megijedt, hogy Erdély
ből rögtön Becsbe sietett magát tisztázni, s mi
után ez sikerült neki, rövid időre még egyszer 

ajött hozzánk, de ez úttal már csak azért, 
hogy gyűjteményeit elszállítsa. 

Midőn 1703-ban Bécsből Magyarországba jön, 
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már ez alkalommal megjegyzi, hogy a postai uta
zás nálunk sokkal • uben, jobban van 
berendezve mint Szászországban. Budáról az al
földre indulr nagy mocsarakon 'szárnya

ra vada.- útközben len bő al
kalmat nyújt neki, hogy a vidéki mag} or I 
dalommal és a n Iminisztráczióval i 
ismerkedjék. Útközben ugyanis — Baranyavárott 
— hol több napon át tartózkodott d, a 
községi jegyző megjelenik előtte es útlevelet kéri. 
Szerencsétlenségére Hofinannsegg ezt elmulasz
totta Bécsben az udvari kastesauáriától kén 
így ntlevél Hiányában Pécsett I megyei hatóság 
letartóztatja mindaddig, mig magát nem igazolja 
Mint gyanús embert őrizet alatt tartják ugyan, 
holmiját átvizsgálják, de egyebekben a legs/iv. 
Ívesebb módon fogadják minden uri háznál, sőt 
maga az alispán gondoskodott első sorban arról, 
hogy lehető kellemesen töltse fogságidejet, mig 
igazoló iratai Bécsből meg nem erk. okát 
rágalmazott megyei adminisztrácziónak e külföldi 
ember szolgáltat teljes elismerést, midőn azt 
írja, hogy a megyei biróság és az alispán vele 
oly kíméletesen ée erélyesen bánt el, hogy ha
sonló esetben akárhol, még a kgrendöribb állam
ban sem lehetne olyat, vagy legalább is jobbat 
várni Egész ügye — úgymond — szorosan a 
törvény szerint, tehát szigorúan, de mégis ember
ségesen és pártatlanul intéztetett el. Nem tudja 
eléggé dicsérni az intézők szorgalmát. Szászor
szágban— írja — egy idegen utas nehezen ta
lálna olyan fogadtatásra, mint a ko/.epszerü, vi
déki kis magyar városban. Annyira megszerette 
Pécset, hogy útlevele megérkezése után is, midőn 
már teljesen igazolva volt és szabadon mehetett 
volna, hónapokat töltött meg új barátai körében, 
sőt ismételve visszatért egyszer Eszékről, máskor 
Budáról Huzamosabb időt töltött Budán is s 
ezt arra használta, hogy a magyar fővárosi életet 
tanulmányozza. Megfordul a legfőbb árukörök
ben, magánál a nádornál is, tánczterniekl- n. 
színházakban, kávéházakban, czirkushan s mind
ezt érdekesen írja le, megtoldva saját reflexióivaL 

.'jegyzései úgy az emberekről, mint az intéz
ményekről, nagyon figyelemreméltók s múlt szá
zadi mivelődéstörténelmunkliez nem egy érdekes 
adatot szolgáltatnak. 

íme néhány részlet a külföldi utazó leve
l e i ü l : 

Buda. 1 T'.KÍ. november 17. 
Budán a legismeretesebb és legjobb vendég

fogadóba, a Fortunába szállottam a várban, 
árban van a királyi palota is, egy igen nagy, 
i > kinézésű épület. Leopold főherczeg, a csá

szár tiv. r. lakja, ki Magyarországnak nádoras 
így a legfőbb személy az országban, olyan hely
tartó-féle. Hivatali testületek úgy itt, mint TV-
ken is vannak, valamint a nemesség is e két 
hely kozott megoszlik; ez a társaságra nézve 
nemileg kellemetlen. A ket város együttvéve 
sokkal nagyobb, mint Drezda ée Neuatadt egy n 11. 
Pest sokkal szebb is. Itt most egy rakás uj ház 
épül és igen jó alakban, úgy, hogy idővel egy kis 

linné nőheti ki magát, olyan tágasak és ssó-
k utczái és ter-1. Mivel Pesten jelenleg épen 

vásár van, ez még növeli az élénkséget; épen 
olyan nagy lárma és tolongás van, mint a lipcsei 
vásárokon, csakhogy itt a vásártér sokkal szebb. 
Oly sok szép bolt és válogatott, kivált külföldi 
áruk azonban itt nincsenek. A pesti kávéház 
még a legszebb, a mit e nemben idáig láttam. 
Ez földszint van és több szobából á l l de már 
az első — mindjárt a bemenetnél — valóban 
pompás. 

Másnap meglátogattam báró Podmaniczkyt, 
kihez Drezdából vagyok ajánlva Kicsiny, púpos
hátú férfiú, de még sem kellemetlen kiné
zésű, hanem tele eszszel. tudománynyal és ké
pességgel Ö lutheránus, mint Magyarország 
nemességének nagy része; Göttingában tanult, 
azután Európa legnagyobb részét a legalapo
sabban átutazta, igen sok nyelvet beszél s a 
mint megítélni képes vagyok, mindegyiket jól; 
mesterien játszik a zongorán, alaposan érti a 
zenét, nagy látkőre van a tudomány, művészei 
irodalom, politika és kereskedelem terén és hely
tartó tanácsos a kereskedelmi osztályban, hozzá
tartozik a színház is. By jeles tulajdonságok mel
lett nagyon mulattató s azért rendkívül szeretik 
is. Nem kívánhattam volna magamnak jobb 
ajánlást 

Ma egy püspöknél ebédeltem, de ez a püspökta
lár alatt a legélrvágyóbb világfi, s mint ilyen, 
fölér akármely jeles társalgóval Kikocsiztunk 

a • 
.sárt megnézni ; este pedig 

Buda 1793 ieesember I 
Látogatások, ebéd, színház, és vacsora — ezek 

néhány hét óta ss in legfőbb teendőim. Azt hit
tem, hogy a féi - nem 
is lenne csoda; mi jól megy. 

v kihallgatás l, Leo
pold föhereseg nádornál, igen warenenóaon ütött 
ki. De mégis kénytelen rag b neked as 
itteni egész társadalom életéről agy rövid rajzot 
nyújtani, hogy ezzel az én helyzetemről 
toaabb képed legyen. Budái Pestté] agy hajóhíd 
köti össss, a nieh 7<MI lépes hosszú. Ifindkél 

ban külön körülbelül 50,000ember lakik, a 
Domoaaégmindkettőben uétasórvalakik,demégia 
többen vannak Pesten és gazdagabbak i 
pl. a fiatal gnif Károlyi évi jövedelmeháromsaás-
ezer forintra megy. Ötvenezertőlssásexei forintig 
terjedő e\i jövedelem valami nagyon közönséges. 
Mindkét helyen vannak országos hivatal 
még másfélék is. .le a legtöbb mégis Budán van 
és pedig a várban, mely egymaga 
rost tesz ki a hegyen. Hossza egy jó negyedóra 
járásnyi, szélessége pedig négy-öt utczány i i a 
többi utczák es utak által, melyek ampbithea-
tralis alakban vannak a 1 < itve, összefügg 

| a város többi részeivel, minők p larácz- vagy gö-
rögváros. Krisztinaváros, lak stk. 

i de a melyek elég rosszul és szűken vannak 
építve. Ezek egy jó félóra járásnyi hosszúsSV 
vezetnek a folyó mentőben, s szép kilátást nyújta
nak, mivel megettek halmok és hegyek emelked
nek, melyek szőlővel vannak beültetve. Ez alsó 
városrészekben a nemesek közül senki sem lakik, 
hanem csak a polgárság. A várhegy ok mi redők 
hogy a kereket meg kell kötni, ha lefelé jövünk. 
Mái uiileg nehezíti a közlekedést. A hely
tartóság, vagyis a kormány, a legfőbb politikai 
hatóság a várban székel, tehát a belytartóta 
csosok is. Ennek elnöke Judoi Ouriae nevet 
visel s a közéletben is agy hívják ; as gróf Zichy. 
ő az első ember a városban a nádor után — 
olyan, mint nálunk az első minissh r. Háztartása 
is a legelső minden tekintetben. Utána jöi 
alelnök, gróf Haller, kim 1 . njóked 
épen nem tartózkodó urakat láthat az ember. 
Természetes, hogy van még egy 
mes család, de ezeket kevéabbé keresik fel s a 
hova bizonyos okok nélkül ritkán megy az em
ber. Pesten szintén van egynehány ilyen hely, 
de ha az ember Dudán lakik, ezek messze esnek 
tőle. E miatt a pestiek ritkán jönnek hozzánk. 

A nők általában véve igen müveitek es jól öl
tözködnek. A nemesek kozott sokkal több szebb 
ós kedves asszony van mint nálunk, kivált ar-
czaik kifejezésteh'esebbek; több a barna, mint a 
szőke. Mint igen ritka jelenség, az is megérdemli 
a felemlítést, hogy a legfőbb körök legszek 
legifjabb asszonyát magok köz. - vétséget 
kötöttek, a melynek czéha, hogy maguk körében 
csak feddhetlen szokásokat tűrjenek, becsületes
séget, szorgalmat és ájtatosaágot gyakoroljanak. 
Ezek leginkább Pesten találkoznak, dolgoznak és 
társalognak; csak szolid, tehát igen kevés ferii
nak a látogatását fogadják, mert a fiatal embe
rek tudják, hogy itt kevés szerencséjők akad. 
Báró Podmaniczkyról pártatlanul elmondhatni, 
hogy a legtöbb éa legkülönbözőbb tudomány
ágakban nagy jártassággal bir, azért zár
kózott természetű. Ő mutatott be engem általáno • 
san minden társaságban, azután ismételtem 
látogatásaimat a hol akartam. 

Mig a közlekedés Buda és Pest között teljes 
volt, addig én is elég gyakran átjöttem, de 
m o s t . . . . igen, neked tudnod kell, bog}' mi szün
tette meg e közlekedést. Tehát így áll a dolog: 
a hajóhidat az egész éven át használják egész 
télig, mig a jégzajlás kezdődik. Ekkor tek 
kell bontani, nehogy a jég kettészakítsa, a mi 
különben úgy is elég gyakran megtörténik, mint 
pL ezelőtt tizennégy nappal is. Ha már egy
szer a hajóhíd szét van szedve, akkor csak tavasz -
szal állítják vissza, midőn a jégzajlás megszűnt. 
Időközben a repülöhidat, vagyis u n . n. hidast 
használják, de ezt sem mindig, és ha jég van, 
épen nem. Ezután már csak csónakkal lehet 
oda vagy visszautazni Mig a jég igen gyenge, 
addig az utazás nagyobb csónakkal történik; 
egy-egy csónakba 30—40 e m k r f*-r i r 
desen négygyei közlekednek. Ha az átkelést 
az úszó jégdarabok nem akadályozzák, úgy 
öt perez alatt a másik parton lehetünk; de ha 
jégár van, úgy az átkelési időt épenséggel meg 

nem határozhatjuk tovább is el
tarthat, olykor a jégdarabok több száz lép 
nyíre is magokkal ragadjak a csónakot a Col 
inon. Nél nak ajégdarabok 

itt s csak hinta ás által lehet közölök 
menekülni, a oknak közösen k I 
bajtaniok. Ha a jégzajlás mt 

ikkal l ehet á t k e l n i . B l l l e l y h e 
alig egy-ket ember fér i ezeknek ia Is kall feküd-
niok. Ha utk nagyobb jégtáblából 

illának, a csónakot a jégtáblán át
vontatják i a másik oldalán iámét a vi tik, 
különben 

>dni, a mint csak lehet. Kz azonban eltart
hat k. t ragy bárom óráig is. • hossá, Idváll D 
éjjel, igen kellemetlen latszik, 
de aligha i. ncBótlenBógröl ra 
nines példa. Nálunk nehezen szánná reá nm 
valaki ily utazásra, mig itten gyakran agj bál 
miatt megtörténik. VégrS ha megállott, a zajliis 

.ti a folyam, a jégen at járnak 
mini nálunk. 

Egy por hideg nap, meh alatt erősen fagyott 
és havazott, ezelőtt M nappal megmdltá a ji 

kettes/.akita a hajóhidat ; e/ert | 
azedtek. ámbár asóta enyhe időjárás állott be, 
mely [sínél elolvasztott mindent Azér! iromm 

I a teli vízi utazást, mivel alig hiszem, 
hogy as Európának többi fővarosai ralamalyj 
ben íg\ 1.1. 

Az itteni azinbái elég nép, körülbelül olyan 
mint a drezdai, mágia valamivel kisebb. Szerep-

-Zen iek , 11, 
melyek nagyon jók, mások nagyon rosszak. I 
nap -anak, másnap Testen, de ez utóbbi 
helyen n bsrendesése nyomorúságos. 
Akkor nap, midőn Budán isínmfivel adnak elő, 
Testen magyarul játszanak. Leginkább nagy áa 

.i darabokat játszanak. Legngyelei 
méltóbb a Varázsfuvola előadása. \ basszus-
hangra, mely pedig ez opei 
a legjobb énekesek egyike van iti. a minőt.'. <i 
Hetemben hallottam, s hozza ez énekes meg 
magas, tekintélyes Iádra is, a ki mint a nap 
papja rendkívül jói \.szí ki magát a e szerepel 
nem is lehetne mar jobban betölteni Annál k<>-
sépazeröbb volt a többi asereplő éa a 
mégis az egész Igen kedv./,, sikert ,.,-t , ] , 
A szokásos bele].ii <hj a földszintre ket huasa 
vagyis tíz garas és iiyoi.-/ Ulér, dsbérelni lehal 
tíz előadásra három brtért, a mi valóban igen 

... Ha valaki mar ismerős a személyekkel, 
kévén i.lot tolt a földszintin, hanem látogatá
sokat tes2 a páholyokban. Az alSadáa rendesen 
bet órától tízig tart, hosszabb darabok azonban 
11 -ig is eltartanak. 

.cnap egy hete voltam a Rmeresegnél kihall
gatáson, ki előbb Bécsben volt Ki..- tut

in magam a Bwdvariuesleruél gróf Szapáry-
nál, azután vasárnap d. lelőtt fel tíz órakor men
tem a nádor lakosztályának előszobájába., hol a 
magyar nemes testőrsegnek őrségre kirendelt 
pár tagját — mivel 12 kösülök folyvást itt van 
— találtam 6s a két kamarás egyikét Az utóbbi 
megkérdé nevem, t és rögtön I 
mindjárt !.<• bocsáttattam. A fők r.ve-et agy elö-
azobi. találtam. A nádor i gas, 
talán nyokzvnn hüvelyknyi is v jó] 

termett, de a magyar ruha jól áll rajta. M 
t, mely egy CS4 pp 

rt HW) árul el. Kérdezősködött ez országban 
való utazásom felől, bt mk az ország sa
játságai, előnyei es lehető előhaladása felöl, még 
nővéréről valamint a mi Antal herczegunkről 
is, összevéve talán egy félóráig, mire én magamat 
ajánlottam. E fiatal ember törekvése miatt, 
melylyel az ország javára dolgozik, odaadásáért, 
mit a hivatalos ügyeknek szentel, éles belátása 
miatt, melylyel mindent megítélni szokott, és 
kitűnő erkölcsi tulajdonai végett rendkívül be
csülendő, de imádja is az egész nemzet. 

Legközelebb egy növel ismerkedtem meg, ki 
előttem váratlan és feltűnően figyelemreméltó. 
Egy nő, ki öt éven át nem volt kevesebb, mint 
Madagaskár kormányzónője. Nem olvastad meg 
gróf Benyovszky kalandjait ? ki orosz fogságban 
Kamcsatka félszigetére jutott, hogy ott czoboly-
menyétre vadászszon; ott megfoghatlan ügyesség
gel a várat, hol őrizték, elfoglalta, azután a kikö
tőben egy hajót kerített hatalmába s azon a . 
többi fogolylyal Khinába menekült Mindezt ol
vasnod kell, mert nagyon érdekes. Ezután Fran-
ezíaországba jött s onnan ismét Madagaskár 
szigetére küldték. E férfiúnak a feleségével ül
tem szemben egy múltkori ebéd alkalmával. Kés 
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és villa kiestek kezemből, midőn ezt megtudtam. 
Ebéd után jól kikérdeztem és ő elég terjedelme
sen elbeszélte sorsát. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Franklin-társulat kiadásában az uj könyvek 

hosszú sorozata hagyta el a sajtót. Mint mindig, 
most is válogatott a tartalom és jónevű szerzők 
munkáit, közérdekű, sokféle igényt kielégítő műveket 
vesz a közönség, és egy egész külön sorozatot az 
• Olcsó könyvtár» kedvelt köteteiből. 

Ipolyi Arnold kisebb munkáinak gyűjteményes ki
adásából a negyedik kötetet kapjuk Műtörténelmi 
tanulmányok czím alatt. A boldogult szerző megbí
zásából közrebocsátja volt könyvtárnoka, Bunyitay 
Vincze. Hat tanulmány van benne a magyar műtör
ténelem köréből, melyben Ipolyi oly otthonosan, 
annyi szakképességgel mozgott, s művei e téren 
érzett hézagokat töltenek be. Az első közlemény az 
566 oldalra terjedő nagy kötetben a magyar mtítör-
téneti emlékek tanulmányáról szól és szerzője 1878-
ban a történelmi társulat nagygyűlésén adta elő. Ezt 
követi az egri vár régi székesegyházának leírása, 
kapcsolatban a régi idők egész kultúréletének nagy
érdekű rajzává}. Epp oly becses egy másik dolgozat 
a kunok bél-három kúti apátságáról. Egy rövidebb 
dolgozat általánosságban a műipartörténettel foglal
kozik. Majd egy hasontárgyú, terjedelmes és becses 
tanulmányt olvasunk, mely különösen a magyar 
ötvösség és zománczmtí történeti fejlődését világítja 
meg. «Magyar ikonográfia* czímtí igen értékes dol
gozat zárja a kötetet, melyet élvezettel olvashat 
mindenki, a ki nemzetünk múltja iránt érdeklődik s 
melyből különösen sok okulást meríthetnek azok, 
kik műtörténelmünket ismerni óhajtják. A díszszel 
kiállított kötet ára 2 frt 50 kr. 

Kereskedelmi szótár, a m. tud. Akadémia által ki
küldött szakbizottság közreműködésével szerkesztet
ték Ballagi Mór és György Aladár. A m. tud. Aka
démia kiadása. I. német-magyar rész, II. magyar
német rész. A régen várva várt mű a magyar keresk. 
csarnok felhívására készült különös tekintettel a ke
reskedelmi levelezésben s a könyvvitelben használt 
phraseologiára. A bizottság, mely a szerkesztést vé
gezte, szükségesnek tartotta, hogy a kereskedelmi 
jog, váltójog, csődtörvény, banküzlet műszavai le
hetőleg teljesen fölvétessenek a szótárba, de ne 
hiányozzanak a nemzetgazdaságnak, a pénzügytan
nak a forgalomra vonatkozó kifejezései, a kereske
delmi levelezésben s könyvvitelben előforduló mű
szavak sem. Az egyes szavak nyelvészeti megbirálá-
sánál a helyes magyarság, tiszta szóképzés s az aka
démia helyesírási szabályai voltak irányadók. Mint 
az előszóban olvassuk: több, mint 300 irodalmi for- ! 
rás használtatott föl s magánosok adatai is figye- | 
lembe vétettek. A német-magyar rész 22,495 czikket I 
tartalmaz s a magyar-német rész körülbelül ugyan- ; 
annyit. — A hasznos mű két kötetének ára 5 frt; s 
a két kötet csak együtt kapható. 

A magyar klasszikusok új kiadásából, mely Kölcsey 
Ferencz minden munkáival kezdődik, egyszerre 10 
füzet (3—12) jelent meg. A 3-ik füzetben Kölcsey 
verses művei véget érnek s a 4-ik füzetben novellái 
kezdődnek, a melyek között «A fertői szent fa» 
czímü, itt jelenik meg először. A novellákat elmon
dott s el nem mondott szónoki remekei követik s 
ezzel a II. kötet véget ér. A HL kötet a 7-ik füzettel 
kezdődik, a IV. pedig a 10-ikkel. Mind a két kötet
ben Kölcsey nagybecsű tanulmányait találjuk, a me
lyeknek tárgyait a nyelv, irodalom és széptan köré
ből választotta. — A díszes kiállítású füzetek ára 30 
kr.; s az eddig megjelent füzetek pótlólag is megren
delhetők minden könyvkereskedésben. 

A hódító Robur, regény Verne Gyulától, fordította 
Huszár Imre, 44 képpel. Olvasóink jól ismerik e re
gényt, mely a V. U.-ban jelent meg először. Most 
külön, díszes kiadásban is megszerezhető. Ára 2 frt. 

Oksó könyvtár. E népszerű s méltán kelendő iro
dalmi vállalatból, melyet Gyulai Pál szerkeszt, egy
szerre 11 (225—235. sz.) füzet hagyta el a sajtót, 
úgymint: 225. sz. Odhin vigasza, északföldi regény 
a XI. századból. Irta Dahn Félix ; ára 80 kr. — 226. 
sz. Vidal Adrián, regény, irta Norris W. E. ; ára 1 
frt 20 kr. — 227. sz. Deák Ferencz emlékezete, a 
melyet Csengery Antal az akadémiában olvasott föl 
annak idejében, s a mely akkor külön is megjelent, : 
ára 30 kr. — 228. sz. Aphrodité, egy görög művész 
regénye,, irta Eckstein Ernő, németből fordította 
Sasváry Ármin; ára 40 kr. — 229. sz. Szerb népdalok 
és hösregék, az eredetiből fordította Székács József. ; 
Második javított kiadás. Ára 50 kr. — 230. sz. Bá- j 
tori Mária. Szomorú történet öt szakaszban. Irta | 
Dugonics András, harmadik kiadás. Bevezetéssel 
Heinrieh Gusztávtól. Ára 60 kr. — 231. sz. Gr. Hof-
mannsegg utazása Magyarországon 1793—1794 ben. 
Németből fordította s bevezette Berkeszi István. Mai ' 
számunk e műből mutatványt közöl. Ára 30 kr. — \ 
232. sz. Severo lorelli. Dráma öt felvonásban. Irta i 
Coppée Ferencz. Francziából fordította Csiky Ger- j 
gely. Ára 30 kr. — 233. sz. Clermont vagy a művész > 
neje. Színmű két felvonásban. írták Seribe és Vander- j 
Burch. Francziából fordította Csiky Gergely. Ára 30 ' 

VASÁRNAPI UJSÁG. 
: kr. — 234. sz. Pázmány Péter. Irta Pulszky Ágost. 

Először a Budapesti Szemlében jelent meg Fraknói 
hasonnevű műve bírálatául. Most külön kiadásban 
20 krért kapható. — 235. sz. Fenn az ernyő nincsen 
kas. Szigligeti Ede vígjátéka, mely a Teleki féle ala
pítványból 100 aranynyal jutalmaztatott. Ara 30 kr. 

Tankönyvekből is bőven kapunk. Az iskolai év 
| kezdete minden évben meghozza a maga uj tan-
j könyveit. Ez alkalommal a következőket említjük 

föl: Dr. Holzweiszig Frigyes latin gyakorló könyve 
az 1. osztály számára. Fordította és latin-magyar 
és magyar-latin szótárral ellátta Székely Ferencz. 
Ára 1 frt. Ugyancsak Székely fordításában jelent 
meg: Dr. Holzweiszig Frigyes rövid latin nyelv
tana az egyes osztályok tananyagának megjelölésé
vel a gymnasium mindenik osztálya számára. Ára 
1 frt 60 kr. — Irály és költészettan polgári és feUöbb 
leányiskolák használatára. Irta dr. Szántó Kálmán. 
Ára 40 kr. — Olvasókönyv az irály- és költészettan
hoz polgári és felsőbb leányiskolák használatára, ki
dolgozta dr. Szántó Kálmán. Ára 1 írt 20 kr. — 
Földrajz. Gymnasiumok használatára a legújabb 
miniszteri utasítások nyomán, irta dr. Márki Sándor. 
II. füzet. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália föld
rajza, a H. osztály számára, 87 képpel. Ara 80 kr. 

Döntvénytár, a m. kir. kúria, a budapesti kir. ítélő
tábla és a pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelen
tőségű határozatai. Kiadja a "JogtudományiKözlöny* 
szerkesztősége. Uj folyam. XVII. kötet. Ára 2 frt. 

A magyarországi középiskolákban 1850-tői 1885-ig 
megjelent összes programmértekezéseknek repertó
riuma, szerkesztette dr. Panyák Ede. A praktikus 
művecskét, mely a különféle iskolai értesítők prog-
rammértekezéseinek helyes, könnyen útba igazító 
kalauza kíván lenni, bizonyosan sokan fogják hasz
nálni, a kik 35 év e nemű termékeiből kivannak 
adatokat gyűjteni. A repertórium is a Franklin-Társu
latnál jelent meg s ára 1 frt 40 kr. 

Hermán Ottó új műve, melyhez a természettu
dományi társulat megbizásából gyűjti az adatokat, 
«A tógazdaságról és a haltenyésztésről* czímet fogja 
viselni. Tudósunk most tesz körutat az országban. 
Volt Kecskeméten és megtekintette a Tisza mellett 
létesítendő halastavat. A halastó mintegy 600 hold s 
a Tiszából fogják a vizet bele vezetni. Hermán Ottó 
véleményét is kikérték felőle, s ő ugy nyilatkozott, 
hogy ha a tó vizét folyton frissel váltanák fel, akkor 
ott igen jövedelmező és nagyszabású haltenyésztés 
létesülhetne. Kecskemét városa meg fogja tenni a 
szükséges intézkedéseket. 

A természettudományi társulat népszerű elő
adásainak gyűjteményéből Klug Nándornak az em
beri hangról és beszédről szóló értekezését kapjuk, 
15 ábrával. Ára 50 kr. 

Az osztrák-magyar monarchia Írásban és kép
ben nagy vállalatból a Bécset és Alsó-Ausztriát tár
gyaló rész 16-ik füzete hagyta el a sajtót. "Alsó-
Ausztria őstörténete» végződik benne B Mayer Antal 
kezdi meg "Alsó-Ausztria történeté»-t, melyet Acsády 
Ignáez fordított magyarra. Régi leletek, építészeti és 
szobrászati emlékek rajzai vannak a szövegben. A 
kiadók a befejezésükhöz közeledő kötetekhez, Budolf 
trónörökös által jóvá hagyott bekötési dísztáblákat 
készíttetnek. A dísztáblák Benczúr Bélának, az ipar
művészeti társulat által kiírt pályázatán díjat nyert 
tervezete szerint készülnek. Egy-egy tábla ára 1 frt. 

A jól nevelt gyermek czím alatt képes könyv 
jelent meg Nagel Bernát budapesti könyvkereskedő
nél, színes nyomású, számos csinos képpel és kemény 
kötésben. Klimsch Jenő rajzai ezek, szövegét pedig 
Tróján után Győry Lóránd írta. A verses szöveg arról 
szól, hogyan viselje magát a gyermek otthon és az 
iskolában. Ára 1 frt 60 kr. 

Folyóiratok. A Századok októberi füzetének tar
talma a történelmi társulat hunyadmegyei vándor
gyűlésével foglalkozik; közli gróf Szécsen Antal el
nöki megnyitóját; Csánky Dezső értekezését («Hu-
nyadmegye és a Hunyadiak*), dr. Sólyom Fekete 
Ferencz s Szilágyi Sándor jelentését kutatásaik ered
ményéről ; végül a kirándulás történetét Szádeczky 
Lajostól. — A Természettudományi Közlöny legújabb 
füzetében "Társadalom és természettudomány* czím 
alatt dr. Lengyel Béla, az egyik szerkesztő, Hunfalvy 
Jánossal polemizál, ki mint az egyetem rektora, az 
iskolai évet megnyitó beszédében a természettudo
mányokról is megemlékezett s azok hatását a társa
dalomra nem épen örvendetesnek tüntette föl. Len
gyel a társadalmat jobbnak mondja, mint volt a ré
gebbi. Utána Petrovics Döme «A bácskai mocsarak
ról* czikkezik. P. Braun Károly egy égi tüneményt 
magyaráz. Chernél István a hazai madártan történe
téből ir, Hermán Ottó a vipera életéről mondja el 
érdekes megfigyeléseit, Heller Ágost a légköri villa
mosság által okozott vízpára-lecsapódásról értekezik, 
Schilberszky Károly a növények rokonságáról. 

Zenemű. Bertha Sándortól, Parisban lakó jeles 
zenész hazánkfiától, ki a francziáknál sokat tesz a 
magyar zene érdekében, ismét egy magyar dal zon
gora átirata jelent meg Parisban, Durdilly és társa 
kiadásában. Az ismeretes Jegenye-fa kezdetű dal van 
benne. 

Az Ember tragédiája és a czárné. Érdekes hírt 
olvasunk egyik lapban Szentpétervárról. E szerint 
Zichy Mihály geniális művészünk a Madách halha-
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tatlan művéhez készített kartonjai által annyira föl-
ébreszté a czárné figyelmét e nagy mű iránt, hogy 
az uralkpdónő ismerni vágyott a magyar költészet 
e kiváló termékét. Kívánságának Zichy eleget teendő, 
az «Ember tragédiája*-nak német fordítását, a Sie-
benlist Józsefét nyujtá át a felséges asszonynak. A 
czárné annyira érdeklődött ennélfogva a mű iránt, 
hogy Zichyt megkérte, egészítené ki kartonjait (me
lyek több tárlaton láthatók voltak), minden egyes 
jellemzetesebb jelenetről adva képet. Zichy ennél
fogva 45-re egészíti ki a kartonok számát s most 
dolgozik rajtuk, egy év alatt remélve befejezhetni 
azokat. Minden új kartont, a mint készen van, azon
nal a czárné elé tartozik terjeszteni. A kartonok fé
nyes reprodukezióban jelennek meg egyik előkelő 
német czégnél, az "Ember tragédiája*-nak teljes 
szövegével, Siebenlist fordításában. A költői mű e ki
adással fényesen foglalja majd el a világirodalomban 
őt megillető helyét, s nem érdektelen körülmény, 
hogy a magyar irodalom ezt közvetve az orosz czár-
nénak köszönheti. 

A nemzeti színház telivér párisi terméket muta
tott be e hó 14-ikén a franczia drámairodalom 
olyan darabját, mely az életet már ugy festi, hogy 
egész meztelenül hagyja. Dunas Sándor Francillon 
színmüve ez, egy epigramma, bárom felvonásra 
nyújtva, bravour formában, szellemes párbeszédek
kel, melyeknek Dumas egyik legkitűnőbb mestere. A 
• Francillon* nem igen kap helyet első rendű színpa
dokon, hanem másodrendű színpadok annál jobban 
versenyeznek érte. Ez valami különös, mely érdekli 
a nagy közönséget. Az érdeklődés alapját egy biráló 
azon megjegyzéséből lehet sejteni, hogy a színház 
előcsarnokában a megszokott figyelmeztetést: «eser
nyőt, botot bevinni tilos* — azzal kellene még ki
egészíteni: «és hajadon leányokat.* Budapesten 
ugyanazon este két színházban játszották "Francil
lon*-t, a nemzetin kivűl a német színházban, a hol 
a magyar születésű német művésznő, Bárkány Mária 
lépett föl a főszerepben. Azóta mind a két színház
ban többször ismételték és a közönség ostromolja a 
pénztárt jegyekért. 

• Francillon* főszemélye egy nő, egy párisi nő, a 
kit szintén szenvedélyek hevítenek, de beteges szen
vedély, valóságos histerikus betegség. Dumas nagyon 
szellemes iró, de neki sem sikerült e színmű tárgyát 
ugy megírni, hogy mindenre, a mi abban előfordul, 
enyhítő, vagy leplező kifejezést talált volna. Ott 
van különben maga az egész tárgy, melyről csak ke
rülővel lehet megemlékezni. Az egész mese ugy sem 
a színpadon történik. A fő az, a mi az első és máso
dik felvonás függöny-eresztése alá jut. A következő 
felvonásban aztán beszélnek arról, uri társaságban, 
igen sokan. Olyan történet, melyet ném színpadi 
társaságok nem is szoktak tárgyalni, csak az egymás 
mellett ülők — ha elég bizalmas ismerősök — sug
dossák meg egymásnak. A házasságtörő franczia 
drámák morálját a «Francillon* odáig viszi, a hol 
már csak azért lehet fokozásnak mondani, mert 
minden túlfeszítés fokozás, habár sülyedést jelent is. 
A «Francillon» morálja az. hogy ha a nőt megcsalja 
férje, a nő csalja meg a férjet. Ezt teszi Francillon, 
ki hiába kéri férjét, hogy ne menjen az operabálba; 
de nem tarthatja vissza, s akkor a nő megfenyegeti, 
hogy ő is oda megy, mulatni. A férj is, a nő is el
megy, külön. Francillon ráles férjére, s mikor azt 
annak társaságában látja, a kire ő már úgyis gyanak
szik, akkor Francillon is keres magának a bálban 
nagy hirtelen ismeretséget. A második felvonásban 
aztán Francillon siet elmondani férjének, hogy meg
csalta őt. Ez előbb kételkedik, de meggyőződik, hogy 
neje csakugyan eltávozott hazulról az este. Akarja 
tudni tehát az ismeretlen férfi nevét, hogy aztán 
megölje azt az embert. A nő azt feleli: «nem egy 
embert, hanem egy tényt kell megölni, az pedig le
hetetlen.* Francillon nem csinál titkot a történetből, 
s a kik hallják, azt mondják: «derék asszony*. Csak 
Francillon egy barátnője nem hiszi. Előkerül az a 
fiatal ember is, a ki Franciilonnal az operabálban 
együtt vacsorázott. A barátnő aztán egyszer azt 
mondja Francillonnak: "Pinguet bevallotta férjed 
előtt, hogy szeretőd.* Franciilonból kitör az önérzet: 
• Hazudott a nyomorult*. A férj meghallja ezt, s 
keblére öleli nejét. Francillon tehát csak ráijesztett 
férjére. Hogy ez nem drámai történet, az bizonyos. 
Dumas fölállított egy rut morált, melytől maga is 
megriad. — Az előadás kitűnő volt. A főszerepben 
P. Márkus Emilia jeleskedett, a mellette Nádav, Ber
csényi, Gyenes, Mihályfi, Helvey Laura és Csillag 
Teréz. 

A népszínházban nagy derültség közt adnak 
most egy régibb franczia énekes darabot, mely ma
gyarul Nebántsvirág czímet kapott. Szövegét Meilhac 
és Millaud irták, zenéjét pedig Hervé. Mulatságos, 
élénk menetű darab, kellemes zenével. Főszerepe is 
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illik Pálmai Ilkára, kinek eleven, vidám játéka mel
lett a többi szereplők egynémely túlzását is el lehet 
nézni. 

A «Nebántsvirág* voltaképen Denise de Flavigny 
kisasszony, a kit zárdában nevelnek, a hol szent és 
jámbor, de titokban pajkos és alattomban megtanulja 
a zárda szenteskedő orgona-mesterének. Celestinnek 
egy operettejét, melyet a színházban épen előadni 
készülnek. Denisenek el kell hagyni a zárdát, mert 
férjhez adják. Celestinre bizzák, hogy vigye a szülői 
házhoz. Csakhogy épen az nap este adják először a 
Celestin operettejét, a mester tehát el nem utazik, 
hanem a kisasszonyt egy fogadóban hagyja, maga 
pedig a színházba megy. Deniset is oda viszi a kí
váncsiság. Nagy szerencséje az Celestinnek, kire a 
primadonna megharagszik, és nem akar tovább ját
szani. Denise tehát folytatja a szerepet. Egy távoli 
rokona, egy vén őrnagy, ráismer, a közönség sorai
ból felrohan hozzá a színpadra. Kaland kalandot ért. 
A bőszült primadonna boszuja elől Celestin és De
nise egy kaszárnyába menekülnek, és beállnak — 
népfölkelőnek. Mulatságos kép erősen rajzolt alakok
kal. A kaszárnyából lóháton vágtatnak el, vissza a 
zárdába, a hol Denise találkozik a fiatal tiszttel, a 
kit már a színházban megszeretett, s a ki nem más, 
mint a számára kiszemelt vőlegény. Az eleven me
netű, jól játszott darab, az első előadáskor már az 
első felvonással megnyerte a közönséget. Pálmai 
Ilka mellett jó operettéi alak Szirmai, Makó, Pusztai 
(Celestin), és Pártényiné. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémián e hó 17. a mathema-

tikai és természettudományi osztály ülésezett. Az első 
felolvasó Hőgyes Endre volt, ki a veszettség elleni 
gyógyítási módot régebben tanulmányozza, s ezúttal 
a veszettség megelőzésére való új módszerekről érte
kezett. 

Hőgyes tüzetesen előadta a kísérleteket, melyeket 
a veszettség anyagának a bőr alá fecskendezésével, 
nyulaknál s ebeknél tett. Az így beoltott kutya védve 
van nemcsak a veszett kutya harapása ellen, hanem 
a sokkal hatásosabb mesterséges fertőzések ellen is, 
történjék a fertőzés a bőrbe vagy a bőr alá fecsken-
dés által, vagy a majdnem mindig biztosan halált
hozó módon, t. i. a veszettség fertőző anyagának az 
agyburkok alá vitelével. Az így beoltott kutya ellen
áll a legerősebb, még az utczai veszettségnél jóval 
erősebb fix virus által való fertőzésnek is. Négy ilyen 
módon beoltott kutya van az általános kór- és gyógy
tani intézet laboratóriumában. A mód különbözik a 
Pasteurétől, a ki mint ismeretes, védoltásokra a fix 
vírusból napról-napra szárítás által készült, külön
böző erejű velő-oldatokat használ és ezeknek fokoza
tosan bőr alá fecskendezésével idézi elő a mentessé
get a veszettség ellen. A fennebbi módszer egysze
rűbb és biztosabb. Erre mutatnak az előadó kísérletei, 
a kinek szárított velőkkel itt Budapesten Pasteur 
módja szerint nem sikerült a veszettség ellen védel
met előidézni. Az érdekes felolvasás után Hőgyes 
Endre még két értekezést mutatotl be Tangl Ferencz 
általános kór- és gyógytani gyakornoktól. Ugy ezek, 
mint Perényi József, Antal Géza, Schlesinger Lajos, 
Borbás Vincze, Neumann Zsigmond rövidebb érte
kezései mind szakszerű tárgyúak voltak. 

A természettudományi társulat okt. 19-iki ülé
sén Hermán Ottó nagyérdektí előadást tartott «az 
okszerű halasgazdaság lényeges föltételeiről.» 

A hal majdnem egész Európában nagyon meg
apadt. A haltenyésztéssel kevesen törődnek és a köz
felfogás oly irányt vett, hogy a hal bitang jószág, 
senki tulajdona. Mind addig, a mig folyóink ősálla-
potban voltak, a halbőség óriási volt de mióta e fo
lyók szabályozás alá kerültek és a gyárak szennyví-

. zei beléjük vezettettek, a halállomány túlságosan 
megapadt. Az értekező szükségét látja térvény alko
tásának, a mely a szabályozás alatt levő folyóknál 
mutatkozó halpusztításnak elejét vehetné. A halsza
porodásra legalkalmasabb helyet a folyók árterei 
nyújtották, a melyeket azonban a szabályozással 
megszüntettek és ezzel együtt visszaszorították a ha
lakat a mederbe, a hol különösen a fiatal halivadék 
létfentartására szükséges tényezők sokkal csekélyebb 
mértékben vannak meg. Érdekesen ismertette ezután 
Dubisnak, a leghíresebb európai pontytenyésztőnek 
sziléziai halgazdaságát, a mely körülbelül 2500 hol
dat foglal el és évenkint mintegy 45,000 forintot jö
vedelmez. Dubis 80 éves, magyar születésű aggas
tyán, a ki irni, olvasni se tud, de kitűnően ismeri a 
haltenyésztés föltételeit. Gondoskodik arról, hogy 
pontyai oly vízben fiasíttassanak, a melyben a rovar
élet teljes kifejlődésben van és igy elegendő táplálé
kot nyújt a halaknak; ügyel arra is, hogy egy hold
nyi területre 6000 ponty-ivadéknál több nekerüljön. 
Rendszere nem egyéb, mint az ősi rétségnek gazda
sági keretbe foglalása. Ha észreveszi, hogy egyik 
vagy másik halas táblája nem nyújt elegendő táplá
lékot, lecsapoltatja s fölszántatja azt. aztán beveti 
zabbal vagy búzával; a következő évben aztán ama 
táblán ismét kifejlődik a rovarélet, a mely nélkülöz-
hetlen kelléke a haltenyésztésnek. E váltógazdasági 
rendszert, a mely az állat- és növénytenyésztésnek 

oly szerencsés egybekapcsolását teszi lehetővé, az ér
tekező nem tudja eléggé ajánlani. Az ily haltenyésztő 
területeken termesztett takarmányt páratlan szépsé
gűnek és jóságunak mondja. Az okszerű tenyésztésre 
föltétlenül legalkalmasabbnak tartja különösen ha
zánkban a pontyot. A mi pisztrángos vizeink rege
nerálására vonatkozólag két tényezőt lát szükséges
nek: 1. hogy a patakok törvény által megvédessenek 
a kipusztítástól, 2. hogy a tenyésztés ne költőházak
ban és mesterséges eszközökkel, hanem a patakokban 
folytattassék, csupán az ikra védelmére való tekin
tettel. Meg van győződve róla, hogy ily módon piszt
rángos patakjaink halállománya megújhodnék. 

A nagy érdekű értekezést, a mely bizonyára az 
érdekelt gazdászati körökben sem fogja eltéveszteni 
hatását, zajosan megéljenezték. A szakülést választ
mányi ülés követte. A titkár bejelentette, hogy Kos
suth Lajos a társulat könyvtára részére értékes aján
dékot küldött. A bírálók Daday Jenő "Magyarország 
ágas tapogatójú rákjainak monográfiája* czímű mun
káját, melyet a társulat megbizásából irt, kiadásra 
ajánlják. Rózsahegyi Aladár 60 írttal az örökítő ta
gok sorába lépett; a múlt nyáron elhunyt Buko-
vinszky József 200 frtot hagyott a társulatnak. Ez
úttal 78 uj tagot jelentettek be. 

A Petőfi-társaság e hó 16-iki ülésére a kellemet
len idő daczára is nagy közönség gyűlt össze. A fel
olvasásokat Torkos László két hangulatos verssel 
nyitotta meg. A költemények czíme «Éji vendég* és 
• Nyugodni* ; tartalmas, ízléssel irt költemények, s 
tetszéssel fogadták. Margitay Dezső olvasta fel ezután 
«Jó éjt édes Margit* czímű rövid elbeszélését. Majd 
Szabó Sándor vendégtől mutatott be Komócsy József 
egy mélázó verset. Az ülést egy sikerült részlet fe
jezte be Rudnyánszky Gyula «Jézus* czímű hosszabb 
elbeszélő költeményéből. 

Az orvos-egylet jubileuma. A kir. orvos egylet 
e hó 14-ikén ülte meg fenállásának félszázados em
lékét. 1837-ben alakította 34 magyar orvos a szaktu
domány művelésére. Azóta az egylet folyton emel
kedett s most a magyar orvosok akadémiája, melyben 
az orvosok közlik tapasztalataikat és javaslataikat. 
Évenkint pályázatokat hirdetnek szakmunkákra, s a 
Balassa-díjjal kétévenkint a legjobb magyar orvosi 
munkát tüntetik ki. Az alapítók közül ma már csak 
Wagner János, az orvosi egyetem jeles tanára és a 
Bécsbe költözött Ivánchich Viktor él. ki 1000 frtot 
küldött üdvözlő levélben az egylet czéljaira. 

A jubiláris ünnepélyt az egyetem vegytani intéze
tében, Markusovszky Lajos miniszteri tanácsos el
nöklete alatt tartották. Megjelent a fővárosi orvosi 
kar nagy számban, és Trefort miniszter, Berzeviczy 
államtitkár. A külföld több jeles orvosa pedig táv
irati üdvözletet küldött. Az elnök megnyitó beszéde 
az ötven év orvostudományi történetével, jeleseivel 
foglalkozott; majd Ángyán Béla egyesületi titkár 
adta elő az egyesület történetét; aztán dr. Perdik 
Ottó főorvos tett jelentést a Balassa-pályakérdésről. 
A pályadíjat (355 frankot), dr. Thanhoffer Lajos 
• Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez* 
czímtí munkája nyerte el. Felolvasta a Balassa-díj-
alapból jutalmazandó pályakérdéseket is. A pályakér
dések : a veszetség elleni védoltásról. a gümőkórról, 
láz elleni szerekről, s díjaik 350—400 forintosak. Az 
egylet még 350 forintot tűz ki az 1887/8 évben 
megjelenő legjobb orvosi könyvre vagy értekezésre. 

MI UJSÁG ? 
Stefánia trónörökösné mintegy négy havi távol

lét után e hó 18-ikán reggel tért vissza Bécsbe, még 
pedig a legjobb egészségben. Üdvözlésére megjelen
tek az indóházban Rudolf trónörökös és Koburg-
Gotha Fülöp berezeg nejével. Midőn a futárvonat 

| megérkezett, a trónörökös elébe sietett nejének és 
I melegen üdvözölte. Nem kevésbbé szíves volt a vi-
j szontlátás a trónörökösné és nővére, Koburg-Gotha 

Lujza herczegnő között is. A trónörökösné Jersey 
I angol szigeten i dőzött, s onnan visszatérőben a múlt 
; hetet Brüsszelben, szülőinél töltötte. 

A színházi enquéte két napig tanácskozott, e hó 
17-ikén és 18-ikán, b. Orczy Béla belügyminiszter 

| elnöklete alatt, s le ginkább az operaszínház állapo
taival foglalkozott. Egyértelműleg oda nyilatkozott, 
hogy az állam semmi feltétel alatt sem hozhat az 
operáért az eddigi mérvben áldozatokat, és hogy az 
eddigi eljárást tovább követni nem szabad. Egyetlen 
hang sem emelkedett az operánál az utóbbi évek fo
lyamában követett eljárás mellett. Még maga az in
tendáns is csupán arra sz oritkozott, hogy eljárását 
igazolja, a nélkül, hogy az eddigi eljárás fenntartását 
javasolná. «A tanácskozások kétségtelenül azt ered-

| ményezték, — mondja a miniszteriális «Budapester 
! Korrespondenz* — hogy vagy az uralkodó rendszer 
S helytelen, vagy pedig a döntő közegek nincsenek 
I helyükön. Ennélfogva — ha csak azt nem akarják, 

hogy igazolhatatlan bajok származzanak — minden
esetre változásnak kell beállani vagy az egyik vagy a 
másik irányban. 

Az operaszínház bérbeadásának eszméjét elejtették. 
Falk Miksa utalt rá, hogy épen az operaszínház 
jelenlegi állapotában nehéz volna bérlőt találni, vagy 
alkalmas szerződést kötni vele. Jókai az ellen szólt, 
hogy a nemzeti színháznál leszállítsák az előadások 
számát, és veszedelmesnek nyilvánította az intendáns 
teljhatalmát. Hogy az intendáns csinálja a játékren
det, kösse a szerződéseket, utazgassák a vendégek 
után, az fen nem tartható. Gr. Keglevich intendáns 
élénken ellenmondott, hogy az nincs ugy, de Jókai 
ismételte; az intendáns pedig azzal válaszolt, hogy 
nem «élczelni jöttünk ide* Hegedűs Sándor arról 
szólt, hogy minden szép Ígéret daczára növekednek 
az opera költségei, de a művészi színvonal nem 
emelkedik. Azt lehet mondani, hogy a költségekről, 
a művészi eredményekről mindenki egyhangúlag 
nyilatkozott. Gr. Keglevich kijelentése, hogy ez év
ben 220,000 írttal többet kellett kiadni, mint a meny
nyi előirányozva volt, kellemetlen meglepetést szer
zett. Ezt azzal magyarázta, hogy uj dalművek kiállí
tását készitteté el, s ezek a költségek a jövő évben 
fognak hasznot hajtani. A mi az operaszínház művé
szi színvonalát illeti, ő a hazai közönség ítéletére e 
tekintetben nem fektethet súlyt; ezt csakis oly egyén 
Ítélheti meg helyesen, a ki állandóan Parisban vagy 
Drezdában lakik s tényleg egészen máskép ítélnek az 
opera fölött a nálunk megforduló idegenek, mint az 
enquéte tagjai. A segélyösszeget előre megállapítani 

i nem lehet, mert az egyes időszakok jövedelmezőségé-
I tői függ az. Ha az operának 327,000 frtot, a nemzeti 
I színháznak 150.000 frtot adnak évenkint, ez körülbe-

lől akkora összeg, mint a mennyire ő is számította a 
segélyezést, de csak 1892-től, mikor a terhes szerződé
sek lejárnak. Pajer Béla belügyi számtanácsos hivata
los adatok alapján azt a felvilágosítást adta, hogy az 
opera 156,000, a nemzeti színház 48,000 írttal túl
haladja az előirányzatot, a mire Hegedűs azt 
mondta: a teljhatalom tehát nem volt biztosíték a 
költségvetés megtartására. Gr. Keglevich az operai 
fölszerelésekre, a tagoknak adott előlegekre (40,000 
írt) a bérlet nagy csökkenésére (62,000 írt) hivatko
zott. Jókai arra kérte, hagyja otthon idegességét az 
intendáns, ha az enquetebe jön. Gr. Keglevich: Ide
gességem ma otthon maradt; de tegnap az elnök 
hiába kérte a személyes kritika mellőzését, mégis a 
nyilatkozatok ellenem irányultak. 

Az enquéte az opera segélyezésére 337,000 frtot, 
a nemzeti színház segélyezésére pedig 140,000 frtot 
ajánlott. Határozatokat nem hozott, miután a bel
ügyminiszter a különböző nézetek meghallgatására 
hivta össze, s most már maga fog intézkedni. 

Jókai írói jubileumának megülését tervezte az 
írók és művészek társasága. Úgy számította, hogy 50 
éve, mióta a "Zsidó fiu* drámát írta. A jubileum elő
készítésére bizottságot is alakítottak. Jókai azonban 
a következő jókedvű levelet intézte a kör elnökéhez, 
Urváry Lajoshoz: 

«Kedves barátom ! Rip van Winkle nem ijedt meg 
jobban, mikor a veder vízben meglátta az egy éjsza
kán át megvénült ábrázatját, mint én, mikor a mai 
lapokban azt látom, hogy Ti a jövő hónapban az én 
félszázados irói jubileumomat akarjátok megülni! — 
Hisz én ötven évvel ezelőtt pozsonyi szintaxista diák 
voltam, der die dast tanultam, görög verseket írtam : 
Kratesz kai diogénesz pénetesz ézán; majd adott 
volna nekem tiszteletes Schröer professzor úr, ha 
magyar poémák fírkálásán kapott volna ! Olvasni sem 
volt szabad magyar költői művet a diáknak; ha
nem "Gradus ad Parnassum»-ot s a ki magyarul 
megszólalt«Signom»-ot kapott. Később esett az meg: 
öt év múlva, tizenhét (és nem tizenkét) éves korom
ban, hogy Kecskeméten első éves jurista fővel az első 
drámámat, a "Zsidó fiút* megirtam, a mely a tudós 
társasági pályázaton dicsérettel lett kitüntetve, anno 
1842; — ez az írói pályámnak a kezdete. Én tehát 
igen szépen megköszönöm a Ti jó kívánságaitokat, s 
ha meg akartok gratulálni, szívesen látlak, csak 
mondjátok meg, mikor ? Pompás magamtermesztette 
borom van : azt megiszszuk egymás egészségére; ha
nem azt a félszázados gyászszertartást csak halasz -
szátok el 1892-re. Addig még, ki tudja mi nem tör
ténhetik ? — Addig még a filloxera is mind meg
eheti azt a szőlőtőkét, a kin az a bor akar teremni, a 
kivel engem fel akarnak köszönteni azok a magyarok, 
a kiket addig meg nem ettek a Doda Trajánok. Tehát 
szépen kérlek, engedjetek még öt esztendeig előreha
ladt fiatalságom élvezetében megmaradnom. Baráti 
üdvözletem mellett maradok igazi hived, Budapest, 
1887 16710. Jókai Mór. 

Zichy Mihálytól az osztrák műegylet kiállításán 
bemutatják az "Osztrák-magyar monarchia írásban 
és képben* czímű nagy néprajzi munka számára ké
szített illusztráczióit. A nagy művész ezt a Magyar
országról szóló részhez, a magyar mondákról Jókai 
által irt czikkhez készítette, s azok a vállalatban már 
megjelentek. Zichy az eredeti képeket olaj festésben, 
szürke színekkel készítette, s a legmesteribb vázlatok 
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közé tartozik. H i r szerint Zichy most Arany művei
hez rajzol illusztrácziókat. Az «Ember tragédiájához* 
készült remek rajzai a külföld figyelmét is mind job
ban fölhívják Madách költeményére, és szó van róla, 
hogy abból svéd és orosz kiadást is rendeznek. A 
h i m e v e s művész a közelebbi napokban messze föld
ről és idegen nép közül kapot t üdvözletet, negyven 
éves m ű / e s z i pályája alkalmából. Mikor ugyanis né
hány év előtt a Kaukázusban jár t , hogy Puskin köl
teményeinek illusztrálásához tanulmányokat tegyen, 
ÍI grúz nemzet i költeményt, tA. párduczbőrt» is 
illusztrálta 27 pompás rajzzal. Ezek még népszerűbbé 
tet ték a költeményt, s most a grúzok részéről, az 
eposz költőjének, Iiusztavellinek müveit sajtó alá 
rendező bizottság meleg üdvözlettel köszöntötte a 
művészt, Tifliszből. 

I p o l y i e m l é k e z e t e . Ipolyságon e h ó 20-ikán ke
gyeletesen ülték meg Hontmegye jeles szülöttjének, 
Ipolyi Arnold nagyváradi püspöknek emlékét. Először 
a templomban gyűltek össze gyász-istenitiszteletre, 
az tán a megyeház termében folytatták az ünnepélyt . 

Kölcsey «Hymnuszának» eléneklése után Pongrácz 
Lajos alispán olvasott föl meleghangú emlékbeszé
det, Pajor I s tván podig elszavalta saját alkalmi ódá
ját . Ezu tán bemutat ták az emléktáblát, melyet de-
czember első napjával (Ipolyi halálának első évfordu
lója) Ipoly-Keszin állítanak föl, ama ház falába, mely
ben a tudós főpap gyermekkorát és ifjúságát élte le. 
A márványtáblára a Pajor Is tván által szerkesztett 
következő sorok vésvék: 

I t t eme hely növelé Ipolyit kora ' zsenge-szakában, 
Míg lőn egyháznak, honnak örökre dísze, 

Művészet, tudomány gyászt öltve siratja kimultát , 
S nagy neve emlékét őrzi míg él a magyar. 

Délben társas ebéd volt, este pedig hangverseny, 
mely fele részben az emlékalapra, fele részben a 
hontmegyei tűzkárosultaknak javára jövedelmezett . 

K o s s u t h a j á n d é k a . A természet tudományi társu
lat könyvtára értékes műveket kapott ajándékul 
Kossuth Lajostól. A munkák Olaszországnak, külö
nösen Liguriának csiga-faunáját tárgyalják L.Bellar-
ditól. Kossuth a könyvek átadására H e r m á n Ottót 
kérte fel, a kitől nagy érdeklődéssel kérdezősködött, 
hogy kit bizott meg a társulat Magyarország csiga
faunájának megírásával és hogy van-e a társulat 
könyvtárának e szakmába vágó munkája. H e r m á n 
Ottó sajnálattal tudat ta , hogy a társulat könyvtára 
ebben a szakban nélkülözi az olasz műveket. Kossuth 
rögtön Bellardi két munkájára gondolt, de n e m 
ajánlotta azo nna l fel, mer t ő maga is ajándékba 
kapta a szerzőtől. Csak akkor ajánlotta oda a munká
kat, midőn a szerzőtől engedelmet kapott reá, hogy 
a műveket a természet tudományi társulatnak adhatja. 
Kossuth a czimlapra jegyezte, hogy az ajándékozást 
a szerző beleegyezésével te t te . 

E g y z e n e k ö l t ő e m l é k e P o z s o n y b a n . E hó 16-án 
áll í tották föl Hűmmel szobrát Pozsonyban, hol a 
jeles zeneköltő 1778-ban született . A család később 
Szempczre költözött, aztán Bécsbe, hol H ű m m e l — 
akkor még gyermek — Mozarttól is tanul t . Majd hg. 
Esterházy nagymar tom zenekarának karnagya lett. 
I t t kezdett egyházi zeneszerzéssel foglalkozni. Kiadott 
műveinek száma 125, ezek között világhírű nagy 
zongora-iskolája, mely sok nyelvre van lefordítva. 
H ű m m e l kompozicziói : hangversenyek, triók, szoná
ták, számos apró zongora-darab és több egyházi és 
drámai mű. Egy nagy operája, fMathilde von Guise» 
n e m ara to t t sikert. Pozsonyban már régebben meg
indultak a gyűjtések H ű m m e l szobrára; ennek elké
szítését pedig Tilgner Viktor (a szintén pozsonyi 
születésű, hírneves bécsi szobrász) vállalta el. A szép 
mellszobor 8943 frt 44 krba került, miből 5176 fit 
74 kr hangversenyekből és felolvasásokból folyt be, 
a fedezet nélkül marad t 541 frt 14 krt a bizottság 
vállalta el. 

A pozsonyi ünnepélyre Augusta német császárné 
is küldöt t üdvözlő levelet, kinek Hűmmel zongora
tanítója volt. Az ünnepély a templomban kezdődött, 
hol a zeneköltő egyik miséjét adták elő, majd a szín
házban rendeztek mat inéé t s H ű m m e l műveiből 
többet bemutat tak . Az emlék leleplezése zuhogó eső
ben m e n t végbe. A dalkör által énekelt «Szózat» 
u t á n Pisztóry Mór jog tanár mondo t t magyar ünnep i 
beszédet, mire gr. Es terházy főispán megadta a jelt a 
leleplezésre. Mergl polgármester vet te át a szobrot a 
város nevében. Koszorúkat küldtek a budapesti és 
bécsi zenekedvelők egyletei s H ű m m e l egy budapest i 
tisztelője. Délután banket t volt a tZöld fá»-nál H ű m 
mel fia, Károly, a jeles tájfestő és weimari festészeti 
iskola-igazgató, unokája, J a n k a és Tilgner szobrász 
tiszteletére. 

E g y m a g y a r s í r e m l é k K o n s t a n t i n á p o l y b a n . 
A török fővárosban, a ferikóji temető magyar részé
ben e hó 10-ikán csendes kis ünnepély folyt le, me
lyet azonban a meleg megemlékezés hozott létre. 
Sirkövet állítottak Szilágyi Dániel hamvai fölé, hogy 
e derék, tudós ember nyugvó-helyét megtartsák az 
emlékezetnek. A konstantinápolyi magyarság sokat 
vesztett benne, barátot , tanácsadót, igaz embert. 
Magas piramis jelöli most sírját. Az emlékbeszédet 
dr. Kunos fiatal tudós tartot ta, ki nyelvészeti tanul
mányok végett tartózkodik Konstantinápolyban. Az 
ünnepélyen jelen volt gr. Széchenyi Béla pasa is, va
lamint a magyar kolónia számos tagja. Majd barát
ságos ebédre gyűltek össze a «Pest» fogadóban. 

H a z a i j e l e s e i n k szobra i . A magyar iparművé
szeti társulat az orsz képzőművészeti társasággal ta
valy arra az elhatározásra jutot t , hogy pályázat útján 
elkészíttetik hazai jeleseink szobrait s azokat bronzba 
öntve árúba bocsátják. A sorozatot a király mellszob
rával nyitot ták meg s most ismét két szoborra fog
nak kitűzni pályadíjat. A tervhez a főváros is hozzá
járul , a mennyiben hajlandónak nyilatkozott József 
nádor és Széchenyi Is tván gróf szobrait elkészít
te tni . 

A « S e g í t s é g " 100 frtos példányára fizetett elő 
Budapest főváros részére a fővárosi hatóság. A 100 
frtos példányt a fővároson kívül a következő törvény
hatóságok rendelték m e g : Szilágymegye, Jíógrádme-
gye és Torontálmegye. 100 frtos példány eddig ösz-
szesen 77 darab rendeltetet t meg. A «Segítség* egy 
és három forintos példányai már valamennyi előfi
zetőnek megküldettek. A «Segítség" sorsjátéka i ránt 
élénk érdeklődés mutatkozik; a 30 krajczáros sors
jegyek, melyeknek nyereményei között oly sok mű
vészi becsű tárgy van, minden dohánvtőzsdében kap
hatók. 

B a r t a l u s I s t v á n szerkesztőségünket a következők 
közzétételére kérte föl : A Bévai-testvérek az Arany 
János dalaiból Bartalus által szerkesztett album 
tiszta jövedelmét az Arany-szobor javára ígérvén, 
elkészítették e munkáról a számadást, melyből kitű
nik, hogy noha 10 ezer előfizetési felhívást küldtek 
szét, ez albumból oly kevés számú példány kelt el, 
hogy nem nyereség hanem 1023 frtnyi veszteség 
mutatkozik a munka után a melyből ekkép mit sem 
lehet a szobor-alap javára fordítani. 

I g a z í t á s . Az «Utaziis ismeretlen állomás feléi 
czímű közleményben a «V. U.» 40-ik számában Na
póleon megválasztása, mely deczember 10-ikén tör
tént , hibásan van 18-ikára szedve. A 41-iki számában 
Jakab Elek áll hibásan Jakab Mihály helyett. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : CSATÓ ISTVÁN, 

köztisztelettí aggastyán, 98 éves korában, Dicső-Szt-
Márt ónban, 67 évet töltvén példás házas életben s 
halálát 4 gyermek, 12 unoka és 18 dédunoka gyá
szolja. — TÓTH FERENCZ, debreczeni kir. járásbiró, 
54 éves, Debreczenben ; ugyanott KIRÁLY. JŐZSEF, a 
város egyik érdemes polgára, 73 éves, és FILÓTAS 
FERENCZ, volt törvényszéki tisztviselő. — CSÉKA KÁ
ROLY, tanár a losonczi m . kir. államgymnásiumnál, 
élete 58-ik, tanárkodásának 15-ik évében. — PÁPAY 
KÁROLY, nyűg. telekkönyvvezető, Német-Ujvárott. — 
HANOEL NÁNDOR, kalocsai érsekuradalmi erdész, éle
tének 54. évében, Faddon. — SÁNDOR MIHÁLY, csik-
szenttamási birtokos, életének 79. évében. — CSON
TOS MIHÁLY, r.-szemerei földbirtokos, volt sopron
megyei szolgabíró. — LÁCZAY JÓZSEF. Aradváros 
előkelő polgára, Salacz Gyula polgármester sógora, 
Győrökön. — CZAPPEL KÁROLY, ki évtizedekig fővá 
rosi ügyekre vonatkozó hírekkel látta el a lapokat, 
mígnem bekövetkezett a «kőnyomatos* híradók kora, 
s azóta min t fordító volt alkalmazva a fővárosnál, 
71 éves korában. — V E S Z P R É M I (Sipkovics) GYULA, 
a Bánfalvv-féle színtársulat tagja, 47 éves, Galantán . 
— KARL ÁRPÁD, gyógyszerész, Lúgoson. 

Özv. KÖMIVES MIHÁLYNE, szül. Zathureczky Zzófia, 
élete 96-ik évében, Győrött. — Özv. BIZVALSZKY 
GYÖROYNB, szül. Zagoricza Erzsébet, 63 éves, Zom-
borban. — OLÁH JAKABNÉ. szül. Borbély Jnlianna, 
04 eves, H.-Szoboszlon. — Özv. PRIDAFKA FERENCZNÉ 
szül. Fele tár Anna, 42 éves, Vingán. — ODRY IRÉN, 
Odry Lehelnek, az operaszínház művészének 10 éves 
leánykája, Budapesten. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
G y . - S z . - M i k l ó s . D . TJ . Az érdekes képeket köszö

nettel vet tük; fölhasználjuk. 
D e b r e c z e n . M . I>. Legyen szíves a metszetet be

küldeni, akkor nyilatkozhatunk felőle. Egyebekről kö
zelebb. 

K . T . H a egy lap az ön műveit — mint írja — az 
ön tudta és beleegyezése nélkül közli, s még más neve 
a la t t : ez kétségkívül csúf visszaélés, a mely ellen 
nyilvános fölszólalással, sőt pörrel is fölléphet. 

E g e r . P . I . Az eredeti rajzot mindig visszakap
hatja, ha ezt előre kiköti. 

SAKKJÁTÉK. 
1462. sz. feladvány. Krieger E.-töl. 

Sötét. 

» b o d íjljgos. e f g h 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

Az 1456. sz. feladvány megfejtése. 
Fusz O.-tól. 

Megfe j t és . 

Világos. Sötét. 

1. Ve"—c2 . . . . . . . . . 
± H t 7 - d 6 . . . . . . 
3. V v. H matot ad. 

a7—Í,6 (a 
t. sz. 

a. 
1. . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Vc2—42 \ stb. 

e6—cő (b) 

b. 
1. . . . . . . 
2. Vc2—d3 | . . . . . . 
3. Hf7—d8 mat. 

K d 4 - d 5 : 
K 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 sakktársaság nevében : 
Exner Kornél. — Tamórzon: Németh Péter! — Nagy-
Zomborban : Mihelics Miklós. — Nagybányán, : Bereg
szászi Kálmán. — Apátfalván: Nagy Antal. — 

Szempczen: Pintér János. — A pesti sakk-kör. 

HETI NAPTAR. Október hó. 
Xap Katholikus es protestáns I Qöröy-Orosz Izraelita 

24 H. 
25K. 
26 S, 
27 

B 21 Kap. Ján. j B 20 Szörény 
Ráfáel töangy. Szalome 
Krizánt Krizánt 
Evariszt p. vt. Ainand 
Szabina vt. Szabina 

28jP. Simon és Júda Simon és Júda 
29|S.| Narczisz pk. | NarczUz 

11 D 20 Fül. fl. 
12 Próbnsz 
13 Kárp. 
14 Paraszkeve 
15 Luczián v. 
16 Longin vt. 

5 
6 Jer. 
7 
8 Abr. 
9 

10 
17 0zeás pr. | 11S. L. L. 

Hold.altomai: ® Holdtölte 31-én 10 rí. 47 pk. este. 

Felelős szerkesztő : Nagy Mik lós . 

(L. Egyetem-tér 6. szám.i 

Fekete selyem Faille Franpaise, Surah, Satin J 
merveilleux, Satin Luxor, atlaszok, damasztok, 
ripszek és tafoták, méterjét frt 1.10 ftr&áöl 
minőségben) szállít egyes öltönyökre valamint egész végben vám
mentesen a házhoz Hennebery Q. (ca. és k. udv. szállító) selyem-1 
gyári raktára Zürichben. Minták postafordultával. Levéldíj 10 kr. 

A h e n y e s é g m i n d e n r o s s z n a k a k e z d e t e , s a 
restség oly haj , mely minden boldogságot megmá-
si thatat lanul megsemmisít . Megbénítja az akaraterőt, 
rossz hajlamokat ébreszt, s mindenkit a ki nem 
bírja lerázni varázshatalmát, erkölcsi és anyagi rom
lásba visz. De hát , hogyan léphessen az föl erélyes 
tevékenységgel, kinek minden tagja ólom nehézség
gel függ testének törzsén, ki szüntelen bizonyos le
küzdhetetlen bágyadtság ellen kénytelen harczolni 
s végre is oly tunyaságra lesz kárhoztatva, mely 
eredetileg jellemétől egészen idegen volt. Mert tagjai
nak ez elnehezedése, lustasága nem egyéb testi bajnál, 
mely a vérnek pangásából s ennek folytán az egész 
anyagcserének hiányosvoltából származik. Brandt 
-R- gyógyszerész valódi svájezi labdacsainak (a gyó
gyszertárakban 70 kr. egy dobozzal) segítségével a 
pangó vért ha ismét friss forgásba s az emésztést 
rendbehozzuk: a tagok lustasága is gyorsan el fog 
enyészni, s a felgyógyult ember ismét vidámon s 
friss erővel foghat munkájához. Ügyelni kell Brand t 
K. névaláírására a védőjegyen levő fehérkeresztben. 
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Egy hatszor hasabzot t pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 kr . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj kfllön minden ig ta tás u tán 3 0 kr HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad 

B E C S B E N : Dukes H. Riemergasse 12, Schalek 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. S tabenbas te i 2 

QRAJTDS MAGASINS DU 

Printemps 
NOUVEAUTÉS 

Nagyszerű. 
ILLUSTRÁLT ALBUMUNK mely SS4 uj minta-

rajzot tartalmaz Nüi, Férfi, és Gyermek toilet-
tekben, lajstroma a legújabb szöveteKnek mint: 
selyem, szürme, karton, vászon stb. 

Ép Most Megjelent 
Szétküldése ingyen és bérmentve. 

Bérmentesített levelek intézendök: 
MM.JULESJALUZOT&CE 

á Paris 
ugyancsak bérmentve küldettnek a Printemps 

óriási raktárán levő szövetek mintái. (Árat és 
lajt meghatározni kérünk). 

Minden 25 frankot meghaladó rendelmény Ma
gyarország m nden részébe bérmentve küldetik. 

Bér-és vámmentesen a számlaösszeg 15 0/0 
Hozzácsatolása mellett. 

Külön továbbitó házunk az Osztrák Bajor 
batáron Salzburgban, Hlozartplatz N< 4 . 

Szükségesnek tartjuk tisztelt megbízóink be
cses figyelmébe ajánlani, miszerint a Grands flla-
lasins du Printemps nem tart utazókat, flokrak-
tart sem külföldön, sem Francziaországban. 
Minden megbízás rtirecte Parisba Intézendő. 

A „Waterbnry" remontoir-zsebóra j 
a modern technika valódi csodája.E 

Hirdetett c s inos kü l se je {álanyo- — 
zott ujezüsthől), f e l ü l m u l h a t l a n ™ 

£i£°e;csak6frt50kr.-= 

S nyi h i h e t e t l e n o lcsó á r a kezdet- -
^SSfK^r VÍV l>>n b i z a l m a t l a n s á g o t k e l t e t t e k ; 

^ ^ ^ v ^ v ^ ^ i r á n t a ; de a m ú l t é v i e l adása — 
Angliában: _.. 100,000drb S 
Németországban: 82,000drb = 

az óra kitűnőségének ép oly fényes 2 
bizonyítvány nyal, mint a megriadt" 
concurrencziának lármája, mely a Z» 
, ,WaterbTiry< ,-tól fél, mivel: a " 
W a t e r b n r y oly egyszerű szerkezetű ™ 
és oly nagyszerűen jár, hogy érte, •• 
minden kocz- Q Ám Izavacoáfí ™ 
kását nélkül Ü CV1 t k C A C d S ü g -
vállalható s mivel a W a t e r b n r y , ha Z 
ennek szüksége valamikor fenforogna, • 
oly olcsón javít tátik, mint eddig semmi Z 

' féle óra a világon, péld. 1 uj rugó 35 kr. • 

A Waterbnry Watch Co. Eszakamerikai egyes, államok ™ 
2.000,000 forint tökével e's 150O darab napigyártássat, valamint • 

a magyarországi főraktár és javitó-műhely: ™ 

HOTTELMAM A.-nál, Budapesten, V., vátzi köret 28,= 
b á r o m évi kezességet v á l l a l n a k . 

Szétküldés csak készpénz vagy utánvét ellenében. 

Centrális-czimbalom, 
Legú jabb t a l á l m á n y A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g b a n ' 
s z a b a d a l m a z v a . Azon előnynyel bir, hogy s z e k r é n y e 
és f eneke ni. valamint f e l ső lap ja b) domború alakban 
van készítve, a czimbalom feneke alatt 5 v a s r ú d c) van 
elhelyezve, melyek a szekrény két oldalát tartják össze 
és csavarok által, úgymint a felső hurok feszithetők 
meg, miáltal ugy a szekrény, mint a fenék a repedéstől 
megóvatik, igen tartós hangot nyújt és igy a e e n t r á l i s -
cz imba lom ugy a hangban, valamint a szerkezetben is 
minden eddig alkalmazásban volt czimbalmot felülmúl. 

Legjtttányosabb áron kaphfttó a feltalálónál: 

WWMMá ICHfÁC. 
H A N G S Z E R - K É S Z Í T Ő N É L , 

"I 

Budapesten, Gróf Károlyi-utcza 5 
és mag-yar-uteza s a r k á n 18. 

Prospectttsok kívánatra ingyen es bérmentve küldetnek. 

LUSTIG EDE 
BUDAPEST, KEKEPESI UT 2. 

T é l i - k a b á t - d í s z e k , l e v a r o t t 
b é l l é s v a t t á v a l , b á r s o n y és p e -
l n e h e , r u h a - k e l l é 
k e k , <• .«* i ]> 1» <•„ 
s z a l a g 1 , 
r ü s g 

ihh 

V 32 í ^ 
hölgyek , 

férfiak és 
g y e r m e k e k r é s z é r e 

n a g y - v á l a s z t é k b a n 
olcsó és szabot t á r a k o n . 

Kez tyű , h a r i s n y a , 
b e r l i n i k e n d ő , 
T r i c o t - d e r é k , g y e r 
mek- , nő i és férfi-

Részletezett 

képes árjegyzék 
szétküldése ingyen és bérmentve. 

„NORMÁL G Y A P J U - Á R Ü K ' 

A Dr.Forti-féle sebtapaszról. 
Ezen általánosan kitünnnek el" 
ismert gyógytapasz rendkívüli 

Í
ryógyereje, oszlató, érlelő s 
ájdalmat csillapító hatása által 

legyorsabb, legbiztosabb s egy
szersmind gyökeres gvógyulást 
eszküzöl különnemű bajokban. 
Ily bajok a torokgyuladas lég
csőhurut, bőrkés barnaság, hár-
tyás-gyik (Croup, Angina), min
dennemű megsértések, harapás, 
szúrás, vágás v.égés által támad
ható sebek, megforrázás,darazs-
vagy méhszurások, bujasenyves 
és egyéb konok fekélyek, zuza-

tasok (contusiok) meglepő gyors fájdalomcsillapítással, — rögzött daga
natok, gümok, tályogok (fogtályog is), pokolvar icarbunculus, pustula 
maligna), megkeményedések, gennyedések, vérkelések, minden mirigy-
Betegségek, görvélyes fekélyek, fagvdaganat, ujjféreg, körömfolyás, kö-
rommereg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, 
nelyi csúz, továbbá a szülés utáni lábsebek és daganatok, fáiós, feké-
ytZ , ' i v a g y m á r 8 e n n y e s n i» mell, — sok nő már csirában volt emló-

ffl 1 2 T " k u l ü n h e u elkerülhetetlen életveszélyes sebészi műtét mel-
A r SiCV i-; e « ' e d u I e z e n Mes sebtaDasz használata által menekült meg. 
A lul-nyilalás, nemkülönben a torok-niondolák gyuladdsánál hathatós 
szolgálatot tesz. — Holyag-tapasz vagy mustárlisztbőli borogatások után 
Használva, méltán valóságos enyhszernek nevezhető, minthogy nem 
csupán enyhítést szerez, hanem mivel inkább a beteget kinos fájdal
maitól azonnal tökéletesen megszabadítja. Végre a testbe teljesen bele
mélyedt bárminemű szálka, darázs vagy méh fulánkja csupán ezen ta
pasznak rövid idei használata folytán auuyira előtűnik, hogy azután a 
testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása gyorsan bekövetkezik. — 
Fióczák alkalmazása után, az olykor veszedelmet előidéző utánvérzés rög
töni beszüntetésére minden egyéb e czélra használatban levő, de korán 
sem megfelelő módok mellőzésével, tanácsos ezen sebtapaszt, mint 
egyedüli sikeres, gyors és legbiztosabban czélt érő szert használni 
Vétessék t. 1. oly nagyságú sebtapaszszal bekent vászondarab, mely az 
összes pióczamarásokat födi s rakassék az tüstént a sebekre, miután 
azok előbb egy lap itató-papirral avagy egy igen lá^y kendővel gon
dosan töröltettek és a vér ily elbánás mellett lehetőleg" tökéletesen fel-
szivatot*. A vérzés ilyetén módon rögtön eláll s a pióczamarások, seb
helyek hátrahagyása nélkül csakhamar begyógyulnak. 

Ezen sebtapasz touristáknak is föltétlenül szükséges, minthogy azok 
a Iegkü önfélébb megsértések avagy megsebesitéseknek ki vannak téve 
és gyakran lábaikon támadt legcsekélyebb liórfeldörzsölés miatt utjok 
beszüntetésére vannak kényszerítve. Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, 
melynek jelessége leghitelesebb egyének számos és különös kívánatra 
bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen legfényesebben 
elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált 
hatásánál és feltűnő sikerdus eredményeinél fogva, melyek általa még 
elavult bajokban is eléretnek, jól megállapított és elterjedt hirét két-
ségbevonhatlanul igjzolja, minélfogva, a szenvedő emberiség javára 
méltán legjobb ajánlást érdemel. A csomag-ok á r a a l e g l s e b b e k é 
3 5 kr . , a k ö z é p n a g y s á g n a k é 5 0 kr . , a l e g n a g y o b b aké 1 f r t , 
használati utasítással együtt. — Kisebb megrendelések legczélszerübben 
postautalványnyal eszközöltetnek. Postán küldve, ha a megrendelt seb
tapaszért járó ár előlegesen beküldve vagy utalványozva van, 20 krral 
több ; míg utánvétel melletti küldéseknél a megrendelőt azonkívül a posta
vitelbér is terheli. Posta utján csak nagyobb csomagok megrendelhetők. 

A száz meg száz köszönőlevél közül közlünk egyet, mindenki meg
ítélheti, hogy ez nem afféle gyártott reklámlevél, amilyeneket gyakran 
olvashat az ember. Tekintetes ür l Mélyen tisztelt férfiul ön nagybe
csű és a szenvedő emberiségnek oly kiszámithatlan előnyt biztosított 
tapaszát megkaptam, sietek Önt tudatni, mikép Práger Béla nagy-ka
nizsai gyógyszerész nrral a tapasz árulása végett értekeztem, ki is haj
landónak nyilatkozott a bizományosságot elvállalni, szerintem lehetsé
ges volna azt neki azonnal küldeni és vei., üzleti összeköttetést nyitni. 
— Ezt annál is inkább kívánom, mert .,tt — hiszem, hogy nagyobb 
kelendőségnek fog örvendeni, mert igazan megvallva, e tapasz megbe
csülhetlen oly házi kincs, melyet mint nélkttlözhetlent, mindenki háznál 
tarthat, én már -zámosak baján ennek segélyevei, segítettem, a számo
sak közül csak ezt említem fel. 

Az eszteregnyei biróné alig 3 hetes csecsemőjét a halál elragadta, 
a különben jól táplált anya emlőiben a tej gyuladást idézvén elő, már 
e szegéi.y anya negyed napra oly lázas állapotba jött, hogy sem éjjel, 
sem nappal egy perczet sem volt képes nyugodni, már-már a kétségbe
esés örvényének széléu állt, midőn esetlegesen a sors házához vitt, hol 
értesültem e borzasztó fájdalomról, szóval e kinos állapotról meggyőződ
tem; eszembe jött önnek tapasza, férjével azonnal Kanizsára rándultam, 
a szenvedő asszony részére a tapaszt mégvettem, azt rögtön kiküldöt
tem, utasításom folytan azt felrakták és képzelje el a hallatlan ered
ményt, a nő még azon éjjel több óráig aludt s harmadnapra már csak 
az anyai emlőn a gyuladásnak homályos jelei láttattak, igy e szegény-
nő az Ön kitűnő tapasza folytán nemcsak a borzasztó szenvedéstől, de 
attól is, hogy a női kellem egyik ékességét képező emlője kifakadastól, 
ezzel a kisebbedéstül megmentetett. 

Volt eset egy igen tisztelt és becsült uriháznál, hol szinte a nő bal 
kezén sérülést kapott, — a gyuladást az orvosi segély nemhogy elosz
latta volna, sőt az a seb tovaterjedése és erósebb gyüladása által min
dig nagyobb és nagyobb aggodalmat idézett elő, míg végre az Ön ta
pasza itt is a leghathatósban működött, a gyuladást, ezzel a lázt is 
eloszlatta. Nálam igen természetes, hogy folyton a háznál készen van, 
mihelyt elfogy, azonnal más rendeltetik, természetes, hogy többnyire 
csak a szenvedők közt osztatik ki, mig nem tudják elegendöleg a jóté
konyságot megköszönni. Tisztelettel maradván a tekintetes urnák kész 
szolgája, Nagv-Kanizsa, június 17-én, 1876. K o v á c s szolg-abiró, s. k. 
Központ i kü ldeményező r a k t á r B u d a p e s t e n : Torok J ó z s e f 
gyógysze rész u r n á i , k i r á ly u t cza 12. sz. T o v á b b á T a l l m a y e r 
es Sel tz , K o c h m e i s t e r F r i g y e s u t ó d a i é s Nernd N á n d o r 
u r a k n á l , v i d é k e n m i n d e n n a g y o b b v á r o s g y ó g y s z e r t á r á b a n . 

Ezen kitünü hatása, nem eléggé ajánlható gyógyszer készítője 
FORTI LÁSZLÓ. Lak: Budapest, I. k.. Vár, Xáwlor-ateza 1. sz. 

a hová közvetlen megrendelések czimzendiik. 

H 
-0 

u 
9 

a 
> 
o 
a 
CB 

N 
eij 

M 
• H 

o 
CB 

Magyar 

vörös - kereszt - sorsjegyek 
n a p i á r fo lyamon és rész le t f ize tés re : 

1 db. 28 havi részletfizetés mellett á frt -.60 
íi 36 
n 36 
„ 36 
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11 i i ii ! • 

11 ,, ,i L50 
11 ,, ,. 2.50 

Olasz 

vörös - kereszt - sorsj egyek 
n a p i á r fo lyamon és rész le t f ize tés re I 

1 db. 24 havi részletfizetés mellett á frt-.80 
2 íi 26 „ „ „ „ „ 1.50 
á p 25 i, „ „ „ „ 2.36 
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B E I F E L D JÓZSEF 
b a n k - é s v á l t ó - ü z l e t e , 

B u d a p e s t , K á r o l y - k ö r u t és k e r e p e s t n t s a r k á n . 
Alapíttatott 1874-ben. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden 
könyvkereskedésben kapható — az oszlr. tartományok számára Sze-
l i n s k i György cs. k.egyet könyvárusnál, Bécsben I., Stefansplatz 6. 

ÁLLATTANI ATLASZ 
AZ EMBERFAJOKAT ÁBRÁZOLÓ TÁBLÁVAL 

SZEIÍZÉ 

LEUTEMANN HENRIK. 

Tartalmaz XXIV táblán 255 szép szinnyonuitu 
állat-ábrát, migyarázó szöveggel. 

Magyarra fordította 

K Ú N L A J O S . 
Színes borítékba Itötve ára 4 frt o. é. 

RÉGI MAGYAR 

HÁZASSÁGI JOG. 
IETA 

BÁRÓ ROSZNER ERVIN. 

Ára fűzve 6 frt. 

Van szerencsém a n. é. h ö l g y k ö z ö n s é g becses tudomá
sara hozni, hogy a g y á s z e s e t e k alkalmával r u h á k és 
e g y é b a teljes f e l r u h á z á s h o z szükséges o z i k k e k n e k 
gyors, n é h á n y ó r a alatt szállithatása czéljából s z a k 
k é p z e t t a l k a l m a z o t t a k közreműködése mellett egy 

Első m a g y a r 

női gyászruha-készitö vállalatot 
« indítottam meg. 

Ennek folytán nemcsak a megrendelés szerint el
készített n ő i r u h á k a t , hanem f e k e t e n ő i f e l ö l t ö k e t , 
g y á s z k a l a p o k a t , k e z t y ü t . h a r i s n y á t , f á t y o l o k a t , 
e r n y ő k e t es minden ily alkalomra szükséges fekete 
c z i k k e k e t 1—8 óra alatt szállítok a l e g j u t á n y o s a b b 
árak mellett. 

Hogy lehetővé tegyem, miszerint m á s a l k a l o m 
m a l is a n. é. hölgyközönség az e s z a k m á b a vágó 
fekete c z i k k e k e t nálam b e s z e r e z h e s s e , a fent jel
zett k é s z á r u k b a n , ngy fekete t e r n ó k , c a o h e m i r -
a l a p i n , l e d e n f é l e és más fekete d i v a t k e l m é k b e n 
dus választékú r a k t á r t tartok. 

G y á s z esetében a megrendelés h á z n á l is történ
hetik ; e czélból k é p v i s e l ő m az illető gyászoló c s a 
l á d n á l jelentkezni fog. Vidékre mintákat b é r m e n t v e 
küldök. — Mély tisztelettel 

SZŐKE EDE UTÓDA. 
Budapest, váczi utcza 2. 



NYÁRY K R I S Z T I N A . 
IPOLYI ARNOLD HÁTRAHAGYOTT MUNKÁJA. 

IPOLYI hagyatékának átkutatói a dicsőült em
lékű főpap iratai közt egy — fájdalom •— 
befejezetlenül maradt irodalomtörténeti és 

egyházpolitikai munka töredékeire akadtak, mely 
a XVII. században oly kiváló szerepet játszott 
jezsuita, Hajnal Mátyás életét volt tárgyalandó. 
Oly nagy szabásúra volt e mű tervezve, hogy bár 
nagy részében megíratlan maradt, egyes fejeze
tei azonban így is önálló becsesel bíró befejezett 
egészek, így különösen a Nyáry Krisztináról 
szólók, s gazdag adatait tárván fel a XVII. szá
zad egyházi és családéletének, nemcsak indo
kolttá, de épenséggel nagy értékűvé teszik közzé
tételét, melyre a «Magyar Történeti Életrajzok» 
legközelebb megjelenő füzete vállalkozott. 

Nyáry Krisztina élete csendes, zajtalan teljesí
tése volt a hitvesi, honleányi és anyai kötelessé
geknek, de volt egy vonása, mely a legmagasabb 
erkölcsi feladatok összeütközésében nem minden
napi drámai mozzanatok világát tárja fel, s mé
lyen és emberileg érdeklővé teszi e nőnek hely
zetét, ki épen a legnagyobb mértékben élére 
áUitott hitviták korában ősi vallásától elsza
kítva, oly férj oldala mellett tölti napjait, kivel 
a vaUásos hit legfontosabb tételeit illetőleg nem 
egyezhetik, s csak titokban áldozhat istenének, 
mig végül a férj kora halála felszabadítván, má
sodszori házasságával megleli azt az egyensúlyt, 
mely lelki és családi élete közt összhangot hoz 
létre, s megoldja a hit és kötelesség közt meg
hasonlott kedély tragikai problémáját. 

E köré a lélektani fejlemény köré csoportosul
nak Ipolyi müvében a XVII. század hitéletének, 
politikai és vaUási reform-mozgalmainak, a hit
viták és vitairatok korának széles vonásokkal 
vázolt képei, oly körülményességgel, mely el
árulja, hogy Nyáry Krisztina megható sorsának 
és életének csak epizódszerű jelentőség jutott 
volna ebben a kivont keretben. De ha örökre 
sajnálandó, hogy az oly tanulságos korrajz és 
irodalom-történeti tanulmány befejezetlen ma
radt, annál több elismeréssel keU fogadnunk, 
hogy a «Magyar Történeti Életrajzok» előttünk 
fekvő füzete megmentette belőle azt a mi meg
menthető volt. 

A forrás, melyből a nagynevű szerző Nyáry 
Krisztina életrajzára nézve legérdekesebb ada
tait merítette, Nyáry Krisztina, Eszterházy Mik-
lósné naplója; kicsi, mindössze száz egynehány 
levélből áUó könyvecske, majd beirva, majd 

üresen, gyarló asszonyirással. A napló jelenleg is 
az Eszterházyak levéltárában van s a bejegyzése
ket Nyáry Krisztina fia és unokái is folytatták 
magyarul. Csak a nemzeti hanyatlás korszaká
ban szűnnek meg egy egész Bzázadon át a napló 
följegyzései, egész az ujabb időkig, a mikor né
hány derék házi pap pótolja ismét a mulasztáso
kat, beirva folytatólag a nemzedékeket, melyek
nek emelkedéséhez, nagyságához Nyáry Krisztina 
gazdag öröksége is jelentékenyen járult hozzá. 

A Nyáryak hatalmát és fényét Pál alapította 
meg, ki I. Ferdinánd szolgálatában fegyverét 

messze országokon hordozta meg diadalmasan, 
mint a smalkaldi háborúban s Mühlbergnél, 
hol Károly császár és szövetségesei is meg
bámulták lovasságának fényes öltönyét, szí
nes pajzsait, sáfránynyal sárgára festett lo
vait. Ő emelte családját a bárói rangba is, czi-
merébe a rózsákhoz vitézsége jeléül két orosz
lányt nyerve, melyek a rózsákat emelik s a 
mi akkor nagy kitüntetés volt, vörös viaszszal pe
csételhetett. Javai örököse Lörincz volt, ki Szol
nok várát Ali pasa ellen, mikor őrsége megszö
kött, egymaga védelmezé ágyúival; mint Krisz-

B E D E G I NYÁBTT KBISZTTNA. 
A Frakno várában őrzött arczkép után. 




