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Különös flgjelemre méltó! 

m A hírneves Dr. Porti-féle 
sebtapasz 

mely rendkívüli fryógyereje, el
oszlató, érlelő s fájdalmat csil
lapító hatása által leggyorsabb, 
legbiztosabb és egyszersmind 
gyökeres gyógyulást eszkőzöl 
különnemű bajokban. Egy cso
mag ára 50 kr. nagyobb cso
magé 1 frt. használati utasí

tással egyfltt postán kaldre 80 krraj tíbb. 
Központi küldeményezö raktár Budapesten: 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F ESSSU-TiSníi 
B é c s b e n : Pleban Xav. Ferencz a régi cs. k. tábori gyógyszertárában. 
Istvántér 1. sz., Dr. Girtler gyógyszertárában, Freiung 7. sz., Scharrer 
Konrád gyógyszertárában, Mariahilferstrasse 72. sz., Fritz G. és R., 
Bráunerstrasse 5. sz., Raabe Bruno I. Báckerstrasse 1. Droguistáknál. 
P r á g á b a n : Ffirst József gyógyszertárában, Poric 1071. Oraosban : 
Nedwed A. gyógysz. a Múrtéren. Budapesten : Schernhoffer K. gyógyt. 
Kristóf-tér sarkán. Egressy gyógysz. nádor-utcza 3. Pillich F. gyógy9z. 
Dorottya-atcsa. Urbánn J. király-utcza 9;i. sz.; továbbá Thaltmayer és 
Seitz, nádor-utcza 10. Kochmeister Fr. utódainál, nagy korona-utcza 32. 
Neruda Nándor, hátvaniutcza 7. sz. Droguistáknál. Tclkessy J. udvari 
gyógyszerész a várban. Vlassek E. gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, 
Jánostér. Fromm J. gyógyszerésznél Viziváios, fö-uteza. Moldoványi J. 
gyógyszerésznél, Víziváros, fö-utcza. Eiszdorfer G. gyógysz. Tabánban 
(Ráczváros) Palota-utcza és Dévay Szóllösy J. gyógytárában, Krisztina
város, Karácsonyi-ufcza sarkán. Á c s o n : Kratochvill József. Aradon: 
Rozsnyai M. és Sehaffer A. gyógysz. Balaton-Füreden: Orbán J. 
Balassa-Ojrarmaton: Cservenyák Gy. és Herepey K. B.-Csabán: 
Varságh B. Berettyó-tJjfalnn : Tamássy G ẑa. Debreczenben: dr. 
Rothschnek V. E., Taoiássy K. G6H1 N., örvényi 0., Mihalovits István 
és Muraközy K. Duna-Földváron : Nádhera P. Eg-erben: Köllner 
Lörincz gyógysz. Eperjesen: Krivqss Gy. Kom V. és Mákoviczky J. 
Ersekmj váro t t : Conlegner J. Es téken: Dienes J. G. és Dávid Gy. gy. 
Oyöngyösön Mersits N. és Baruch J. Győrött: Stirling K. Lippóczy M. 
és Mehlschmidt J. H.-Hadházon : Farkas udön. Kns i ton : Keresz
tes J. és Schmidt K. Jászberényben: Merkl J. Kalocsán: Horváth 
K. Kaposvárot t : Czollner V ésBabochay K. Karczagron Báthory B. w *f"f" : Megay G. és Wandrascbek K. Korláth F. Késmárkon: Gener-
sich C. A. Kis-Vardán: Khudy J. Komáromban: Scbmidthauer A. 
Klrchner M. és Kovács Arisztid. L é v á n : Hedveczky S Zjosonczon: 
Kirchner D. és Pokorny L. Mező-Kövesden: Fridély B. Mezó-
Xászonyban: RáU Gyula. Mező-Xovácsházán: Kiss P. Mlskol-
czon: csak Dr. Szabó Gyula, Rácz J. és Ujházy Kálmán. N.-Becs
kereken: Kovács S. gyógysz. Nagy-Kanizsán: Prager Béla. JTagy-
Károlyban: Fnleky P. Nagy-Korösön : MUller I. N.-Szombaton : 
CsepcsányiB.K.-Váradon: HuzellaM.,Molnár J. és Heringh S. Nyír 
egyházán : Korányi J. Szopkó Alf. gyógysz. és Kovács S. Nagy-Kál-
Ion : Hvezda K. Pakson: Malatinszky S P é c s e t t : Sipőcz J. P o 
zsonyban: Erdy István Pntnokon : Fekete N. Rimaszombaton : 
HamailiáT K. Kozsnyón Pósch J. gyógysz. örökösei és Hirsch J. N. 
S.-A.-Ujhelyen: Zlinszky J. Sopronban: Gráner J. S ü m e g e n : 
Stamborszky L. Szathmáron; Bossin J., Dr. Lengyei M. és Literáty 
E. Szarvason: Barts E. S z e g e d e n : Barcsay K. és Keresztes S. 
Sz . -Fehérvárott : Dieballa Gy., Braun L. és Rieger B. Székely-
h í d o n : Szabó J. Szente sen : Várady L. és Podhradszky L. Szolno
kon : Kecskéssy F. Szombathe lyen: Rudolf A. Tarpán: Mond I. 
T e m e t váro t t : Tárczay I. és Jahner C. H. Te c s ő n ; Ágoston Gy. 
T.-Djlakon : Roykó G. Tokajban: Czigányi B. To lnán: Gömbös L. 
T o m a l l j á n : ürszinyi Zs. TJngvárott: Bene L. Lám S. Hoffmann B. 
Krausz A., Speck J. és Lukovics M. V a á l o n : Frischmann F. Varan-
n ó n : Gaál S. Veszprémben: Ferenczy K. és Szili Horváth P. Vi l 
l á n y o n : Csató Gy. Gyula. Z l lahon: Unger G. Zirczen: Tejfel J. 
Erdé lyben: B r a s s ó n : Mánn és Izay. D e é s e n : Róth P. Fogara-
s o n : Gleim Richárd. Kolozsvári t i Valentini A. Gucdhardt A. Wolf 
J. és Dr. Ember Bogdán. Xésdi -Vásárhelyen : Kovács F. M.-Vá
sárhe ly t : Bucher M. Nagy-Szebenben: Molnár J. C. Szepsi-
Szent-Qyörgyön: Beteg ti., ötves P. és Barabás F. Szászváro
s o n : Graffius J. Vaj da-Hnny adón : Dr. Juchó F. 
Ezen kitűnt) hatása, nem eléggé ajánlható %vógvtapasz készí
tője FORTI LÁSZLÓ. Lak.: Budapest, I. k., Nándor-ntcza 3. 

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ '^^\ % . %1 ^ ^ KilönltgM Rizspor 
^ C | M . » A ^ * ^ BISMUTTAL VEGYÍTVE 

\ | V i *^ C H . FAY, ILLATSZERÉSZ, 
^ P A R I S — 9 , rne de la Paix. 9 — P A R I S . 
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különleges rizspora eredeti minőséeben kapható és utánvéttel 
is megrendelhető 

V E R T E S S I S Á N D O R i l l a t s z e r t á r a b a n 
Bndapesten , Kristóf-tér 8. szám. 

Előfizetésre felhívás 

URAMBÁTYÁM 
I V . é v f o l y a m á r a . 

Az nj negyed küszöbén felhívjuk a humornak minden 
kedvelőjét, hogy előfizetőink diszes sorába álljanak. 

Lapunk czélja: tartózkodván minden politikai és társa
dalmi pártoskodástól, humoros elbeszélésekkel és versek
kel, adomákkal és szellemes ötletekkel mulattatni a kö
zönséget. 

Képeinket továbbra is Jankó rajzolja az ifjabb művész 
nemzedék legkiválóbb tagjaitól támogatva. 

A z e l ő f i z e t é s á r a : 
júliustól szeptember végéig „ . . . . . . . . . . 2 frt. 
júliustól deezember végéig . . . . . . . . . . . . 4 frt-

Az előző évfolyamokból is áll még néhány teljes pél
dány rendelkezésünkre, melyet uj előfizetőink egyenkint 
4 írtért megrendelhetnek. 

Az Urambátyám kiadóhivatala. 

M i k köszvéiiyí'olyadékja 
évek óta kipróbált háziszer 

csúz, köszvény és idegbajok ellen. 
Valódi lag csak az i t t me l l éke l t védjegy-

K a p h a t ó Ausz t r i a -Magyaror szág 
• m i n d e n gyógysze r t á r ában . 

Egy üveggel 1 frt o. é. 
C^T" Naponkin t i postai szétküldés a fő-letét által: 

K W I Z D A F E R E N C Z J Á N O S , 
osztrák cs. kir. és r o m á n kir. udv. szállító kerületi 

gyógyszertára Korneubnrgban, Bécs mellett . 

M \ V \ \ ^ ^ ^ ^ ^ legtisztább, leg. 
\ z ^ ^ ^ ^ ^ ^ olcsóbb és legjobb szén

sav dus, égvényes s a v a n y u v i z e. 

VEGBLESSZALATM-n (Zólyom-m.) 
Budapes t i főraktár 

Erzsébet-körút 38-ik szám alatt. 
Telephon-összeköttetés. 

t c S z á m o s r a k t á r a v i d é k e n . - a g 

A magyar kir. államvasutak gépgyára 
a legújabb szerkezetű és minden tek in te tben fe lülmulbat lan 

G T A K O E L A T I L A G L E G J O B B N A K B I Z O N Y U L T 
6 , 8 é s 1 0 l ó e r e j ü 

locomobiljait 
fa-, szén- és szalmaffitésre 

valamin t a magveszteség tel
j es mellőzését e redményeső 
s z a b a d , meghosszabbí to t t 
rázóasztal lal és szab. saját
szerű tö rekros táva l e l lá to t t 

.1,54 és 60" széles vaskereti gez-cseplegépeít, 
mely ujitásokkal immár 450-nél több cséplőgép működik az országban 

fényes sikerrel, kedvező feltételek mellet t ajánlja 

FEHÉR MIKLÓS, 
a magyar államvasntak gépgyárának vezérügynöke 

Budapest, IX., üllői nt 25. sz. ..Köztelek." 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhiva
talban, Bndapesten, IV, 
egyetem-nteza 4. sz. alatt. 

SZOBRÁNCZI FÜRDŐ 
négy ásványos forrásának h i d e g sós -kénes vize biztos se
gélyt nyújt mindennemű bőrkiütésekben , gyomor- é s máj. 
bajokban, g ö r v é l y e s b e t e g s é g e k b e n , c súzos é s köszvé
n y e s bánta lmakná l , daganatok, vér tódu lás , szemgyen. 
gfl lés , n e m i bajok és k ö v é r s é g e l l e n . 

Az ujabbi berendezés és átalakítás teljes kényelmet biz
tosit a vendégeknek és ugy a lakások, miként az étkezés 
ára mérsékelve lett és jutányosnak tekinthető. 

A fürdővendégek az oda- és visszautazásra vasúton 
U n g v á r o n á t e g y h a r m a d díj - leengedésben részesülnek. 
Ungvárról Szobránnzra jó bérkocsik közlekednek. 

Ezen páratlan gyógyvíz üvegekben több évig megtartja 
gyógyerejét, miért is azt a beteg o t t h o n i s sikerrel használ
hatja. E g y n a g y láda 4 0 üveggel a fürdőben 7 frt, kisebb 
láda 2 0 üveggel 4 frt . A vizszáUitá' is vasúti kedvezményben 
részesül. Megrendeléseket a Fürdőigazgatósághoz kell czi-
mezni. Budapesten ezen viz csupán E d e s k u t y L.-uál kapható. 

t0~ Május 1-től j ú n i u s 15- ig é s a u g u s z t u s 15-től 
szeptember v é g é i g 3 0 száztól i l e e n g e d é s . ""•8 

Fürdőorvosul a k e r ü l e t i orvos , dr. B u s s a y ur, van 
mI!obXcz", 1889. 3971 A fiirdöigazgatóság. 

A «Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten megjelent 
és minden könyvárusnál kapható: 

Jókai Mór munkái 126—131. 
Népszerű kiadás. 

EGY AZ ISTEN 
E E G É N Y 

I r t a J Ó K A I MÓR. 
Második kiadás. 

Ára fűzve 2 frt 40 kr. 

sea 
O l c s ó K ö n y v t á r 261 . szám. 

Andrássy Gynla gróf beszéde 
a vederé-tőrvényj avaslat tárgyában. 

Elmondatott 1889. évi ápril hó 5-én. 
A r a 2 0 k r a j e z n r . P o s t á n b é r m e n t v e k ü l d v e 2 5 ia. 
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Utolsó hét! 
ÜHUZÁS MÁR J Ú N I U S H Ó 27-ÉNÜ 

M. KIK ÁLLAMSORSJÁTÉK , 
Főnyeremény 60.000 írt, 

Az összes n y e r e m é n y e k 160.000 forint . 
Egy sorsjegy ára, o. é. 2 frt. 

• j s f S o r s i P f V p l ? kaphatók a lottoigazgatóságnál Budapesten (Pest, fövámhái, Ml 1 .1 l " ^ P . - r o — " . - , Í O = H , • . ' « » — ' 
~n-^. i . x. ̂ , 3

W
3 . W " , iwemelet), nova a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány 

mellett előre beknldendíi valamennyi lottó-, só- és adóhivatalnál! a legt. postahivatalnál, a bécsi 
•Mercnr-nal és minden városban és neveset, helységben felállított egyéb sorejegyárnló kösegnél. 

Budapesten, 1889. évi május hó 1-én. Jt, KIK. LOTTOIGAZGATÓSAO. 
• u r i á s s y Sándor m. kir. péniügyminissteri osztálytanácsos és lottoigasgató. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest egyetem-uteza 4. sz.) 

SWP I 
i-^íimHFiB1, 

I *v 

26. SZÁM. 1889. BUDAPEST, JÚNIUS 30. XXXVI. ÉVFOLYAM. 
KlőjLtetéH feltételek : VASÁRNAPI ÜJSÁG és ) egéBz é T r e l 2 í r t 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / fel évre _ 6 • 

| egénz évre 8 írt , egész árre 6 frt 
CBupán a VASÁRNAPI UJSAG \ °T,. . I Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : T , 

\ félévre m 4 • , \ féleTre „ 3 • 

Külföldi elnficetésekhet » posutlafi 
meghatÁrozott viteldíj ie cMtolandó 

GRÓF KÚN KOCSÁRD. 

T
ISZTELVE és csodálva említik a gróf Kim 

Kocsárd nevét országszerte, mióta hire 
ment, hogy 250,000 forint értékre becsült 

összes ingatlan vagyonát az erdélyrészi magyar 
közmívelődési egyesületnek ajándékozta. 

Az a föld, Hunyadvármegye, a mely Hunyadi 
Jánost és Bethlen Gábort szülte a hazának, ime, 
megint adott egy nagylelkű honfiút, a ki helyzete 
előnyeit és lelke ritka erélyét kizárólag nemzete 
szolgálatára fordította. 

Fajának szeretete annyira előtérben áll nála 
minden más irány és ösztön felett, mint gr. Szé
chenyi Istvánon kivül talán senkinél. 

Folyó hó 23-án állottam előtte az E. M. K. E. 
hunyadmegyei választmányának küldöttségé
vel, hogy kifejezzük hálánkat legújabb fejedelmi 
adományáért. 

Üdvözletünkre adott válasza mindenek felett 
jellemzi egyéniségét és lelke irányát. 

«Hálát adok az isteni gondviselésnek, — 
monda, — hogy oly vagyoni állapotba helyezett, 
a mely eszélyes gazdálkodás és takarékosság 
mellett lehetővé tette segíteni olykor egyese
ken, elősegíteni mivelődési intézményeket. Hálát 
adok, hogy lelkembe oltotta nemzetem erős sze
retetét és megáldott akaraterővel, hogy tehet
ségemhez képest meg is valósítsam a nemzet 
erősítésére irányuló vágyamat. Legújabb elhatá
rozásommal azért siettem, mert nem vagyok 
megelégedve az állam- es nemzet-építés folya
matban levő munkájával. Figyelmeztetést kíván
tam adni azoknak, a kik többet tehetnek, főként, 
a kik az állam sorsát intézik.* 

Programm, mely nem előzetesen adatik bi
zonytalan beváltásra, hanem egy hosszú és ne
mes élet irányát, eredményét foglalja magában. 

Gr. Kűn Kocsárd neve nem most követel elő
ször helyet a közvélemény tiszteletében. Arczké-
pét és életrajzát lapunk már 1861-ben közölte. 
Már akkor ott állott az ország legjobb és legne
mesebb fiainak első sorában. 

A családjára és személyére vonatkozó általá
nos adatok úgy szólva köztudomásuakká lettek. 

Ősi székely családból, a háromszékmegyei Os-
doláról származott, melyet a Ferdinánd és János 
királyok közötti küzdelemben, utóbbinak párt
ján, épen az első Kún Kocsárd emelt főnemesi 
állásra. 

Az utódok is követték azt az irányt, hogy a 
történelmi nagy meghasonlásokban állandólag a 
nemzet oldalán foglaljanak helyet. 

Maga gróf Kún Kocsárd egyik adat sze
rint 1801-ben született, minden esetre közelebb 
van a 90, mint a 80 esztendőhöz. 

Hogy már nagyon ifjú korában megyéjének 
alispánja, később két ízben főispánja, közben or
szággyűlési képviselője volt, az általánosan ös-
meretes. 

Ilyen adatok azonban egy-két száz emberre 
bármely országban rá illenek és magokban csak 
annyi jelentőséggel birnak, hogy az illető előkelő 
egyéniség. 

Gróf Kún Kocsárd kivül, és sokkal felül áü 
ezen az általános mértéken; ő ritka jellemzetes 
és kimagasló alak, egymagában álló és senki 
mással össze nem téveszthető. 

Vagyona, melyet örökölt, nem sokkal érhetett 
többet százezer forintnál. A forradalom össze
rombolta ezt is és a szabadságharezban való 
részvétele miatt elkobozták. 

Mikor kiszabadult a fogságból, egy gyarló 
cselédházban kellett meghúznia magá t Ötven
hat éves kora daczára birt lelkierővel, hogy 

GRÓF KÚN KOCSÁRD. Biezó Géza rajza, 
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építni kezdje a rommá lett osi kastélyt és ren
dezni a gazdaságot úgyszólva segélyforrások 
nélkül. 

Fényes nagy úr látogatta meg viskójában, és 
rokoni szeretettel ajánlotta fel ezeresekkel telt 
tárczáját; az erős lelkű grófnak azonban nem 
kellett segély és nem kellett kölcsön; saját ere
jén akart megépíteni mindent. 

És a mint épült háza s gazdasága, megkez
dette a maga körében, lelke teljes erejével, el
pusztult nemzete építését is. 

A Hunyadvármegyében elszórtan élő kevés 
református magyarság ki volt téve a végleges 
elzüllésnek; templomai romban, iskolái elha
gyottan, a nép maga az eloláhosodás folya
matában. 

Gróf Kún Kocsárd meglátta a bajt mindenütt: 
segítő kezével és buzdító szavával megjelent; a 
szétszórtan élő elcsüggedt magyarságnak köz
pontja lett; mikor más a kétségbeesésnek adta 
magát, ő megkezdette csüggedetlenül a nemzet
építés munkáját. 

A vármegye egyetlen felsőbbrendű magyar 
tanintézete, a szászvárosi reform, kollégium az 
elcsenevészós küszöbén állott. Ennek sorsát 
vette a gróf mindenekelőtt szivére és erős ke
zébe. Egymásután szervezte az uj tanári álláso
kat ; épített és ajándékozott helyiségeket; sze
gény tanulókról alapítványokkal gondoskodott. 

Idegen népbe olvadástól a magyarságot azzal ! 
kívánta megóvni, hogy a magyar feleséget vevő 
házasodóknak külön jutalmakat tűzött ki. 

A megye területén lévő, rendkívül szegénye- j 
sen javadalmazott reformált néptanítói állások ! 

mindenikének javadalmát legalább 400 forintra j 
emelte. 

Déván az állam reáliskolát állítván, segély-
egyletének alapját ezerforintos adománynyal 
vetette meg a gróf. És a mint kezdettünk magyar 
népiskolákat szervezni megyeszerte, a gróf ala
pot tett azonnal azok tanítói segélyegyletének 
is. Még sokkal több volt ennél, hogy megjelent 
személyesen a néptanítók petrozsényi közgyűlé
sén ; élénk részt vett azok tanácskozásaiban; 
ritka példaadásával felemelőleg hatott a bizony
talankodó kezdőkre. 

Két évtized sem telt le fogságból való kisza
badulása után, mikor a gróf közezélra tett ado
mányainak összege jóval felül haladta már egész 
örökségének értékét. 

De e mellett gyarapodott folyvást az örökség, 
az ősi vagyon is. 

Azt a fárasztó és minden csekélységre kiter
jedő gondosságot, a melylyel háztartását és egész 
gazdaságát még most, agg korában is vezeti, 
látni kell, hogy az ember a vagyon gyarapodását 
megértse. 

A legutolsó napszámos napibérét, a háztartás 
legcsekélyebb részét személyesen veszi számba, i 
Vendégeit a valódi magyar nagy ur előzékeny- j 
ségóvel és otthoniasságával fogadja; de minden | 
felesleges pazarlás ki van tiltva az öreg kas- I 
télyból. 

Évekig tépelődött, hogy miként biztosítsa va- | 
gyonát a nemzet számára. Sok ideig az volt a 
terve, hogy a gróf Kún Géza birtokainak egye- j 
sítésével családi hitbizományi alapít. Mikor en- ! 
nek létesítésében akadályokra talált, egyszerre \ 
elhatározta, hogy fekvőségeit átadja már most 
az erdélyi magyar közművelődési egyletnek 
székelytelepítési czélra. Még a gondolatától is 
fél annak, hogy valaha halála után, valamely I 
könnyelmű utód kezéből esetleg idegen faj ke- ; 
zére jusson a nemes ősöktől örökölt és nemes I 
szorgalommal gyarapított vágjon. 

Kiváló egyéniségét miként jellemezzem ? 
Egy jelesen irt hírlapi czikkben az volt mondva 

közelebbről, hogy Kossuthnak kortársa és szel
lemileg közel rokona. Magasan szárnyaló gon- < 
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í dolkozása, a nemzet közügyeivel eltelt egész 
I lénye, megragadó ékesszólása és gyors felindu

lásokra hajló nemes kedélye igazat adnak e 
mondásnak. 

Erre emlékezve, és eszemben forgatva, hogy 
mily lelkesen saolgálta Kossuth vezetése alatt a 

| hazát, de mily rendületlen hive volt utóbb — 
és az ma is — Deák politikájának, közelebbről 
azon kérdés tételére kértem engedelmet, hogy a 
két nagy vezér közül melyikhez érzi közelebb 
magát ? 

Határozottan válaszolta, hogy Deákhoz. «Én 
— monda — sohasem voltam a koczkáztatások 

| embere. Lépésről-lépésre, de biztosan szeretek 
! előre haladni." 

Kevés idő múlva valamely csekélységért, tró-
i fásán ugyan, de hevesen felszólalt. Bátor voltam 

megjegyezni, hogy ez mégis Kossuth-i vonás. 
Nem tiltakozott ellene. 

Üdvözlő beszédemben azt kívántam nemes 
élete jutalmául, hogy prófétai lelke lásson a jö
vendőben virágzó magyar hazát s jellemben és 
erőben kimagasló magyar nemzetet. 

Van-e a hazában, a ki ezt nem kívánná?! 
KÉTHI LAJOS. 

D É L I B Á B . * 
E M L É K Ü L * * *-N A K. 

Fáradtan lobogó mécsed mellett ülve, 
Lelked a múlt időn andalg elmerülve 
S mint csalóka tükrén lenge délibábnak, 
A távoli képek mind elődbe állnak. 

Ott van a gyermekkor, a bezárult éden, 
Melyből egy-két sugár még rád ragyog épen; 
Apró örömének újra érzed báját, 
Mintha aranyozná élted puszta fáját. 

Boldog ifjúság vett vezető karjára 
És veled egy tündérvilágot bejára. 
Akármerre néztél, rád csak rózsa intett, 
Nem vihar zúdult rád, csak szellő legyintett. 

Könnyek közt hagyád el áldott jó anyádat, 
Könnyek fátyolán át szép szivárvány támadt: 
Biztató reménység csillogott előtted 
S a jövő vidékit fényével beszőtted. 

Érezted fulánkját a csalatkozásnak, 
Gyermeteg szívedet balgán dobva másnak. 
A sötét kétség is gyakran állta utad, 
Mig sorsod játékát tűrni megtanultad. 

Az emberben mindig csak embert kerestél, 
Hiú csillogásnak rabjául nem estél; 
Senkiért, semmiért nem csúsztál a porba, 
Áldozatot eszmék oltárira hordva. 

Ha itt-ott tövissel volt rakva a pálya, 
Ha sziklák közé vitt a habok dagálya : 
Mindig eledbe tűnt édes anyád képe 
S lelkedet jóságos őrangyalként védte. 

Oh! te csudatevő anyai szeretet, 
A te lángod bizony a mennyekből eredt! 
Melegít az mindig, mikor már nem gyúl is, 
S elkísér bennünket még a síron túl is. 

— Majd a haza terhe nyomta ifjú vállad, 
S a vészben te is egy porszem helyét álltad; 
Vivtad a keserű élethalál-harczot, 
Mely zúgva, tiporva rajtunk átviharzott. 

Mily küzdelem volt az! oh minő, nagy Isteü! 
Az ég s a föld küzdött vér-tengerben i t ten . . . 
Elhanyatlott a nap, győzött a setétség, 
Nem maradt más benne, csak iszonyú kétség. 

Bujdosott, vagy meghalt a bús haza híve, 
Nem dobbant meg értünk Európa szíve; 
Fel a komor égre némán nyögve néztünk, 
Hogyha volna még ott egy sugárka részünk... 

* A «Budapesti Szerule» legújabb füzetéből. 
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S oh hazaszeretet! te kész istenáldás! 
Nálad volt a remény, nálad a megváltás 
Szózatodtól szivünk mi mindenre képes! 
Lengő zászlód alatt a halál is édes . . . 

— Es föltűnt a hölgy is, egy bájos jelenség, 
Arczulatján kellem, nyájas égi fenség. 
Szép sötét szeméből, mikor rád tekintett, 
Nem is sejtett ábránd fényvilága intett. 

Örök tüzet gyujta égő szenvedélye, 
Övé lett azon tul élted napja s éje; 
Kedvet nem találtál már a szabadságban, 
Vergődtél az édes, önkéntes rabságban. 

Szeretted kellemét, bájos egész lényét, 
Arnyaival együtt ragyogó erényét: 
Á mit benne mások jegyzettek hibának, 
Neked gyöngéi is erények valának. " 

Szived csordulásig megtellett gyönyörrel, 
Ha mellette ültél, ha rád várt örömmel, 
Ámde tőle távol magadba vonulva, 
Lelkedet a féltés gyötrő kínja dúlta. 

Pedig angyal volt ő, hűn szerető lélek, 
Annyi üdvöt nyújtott, hogy nem érdemled meg.. . 
Oh mert a nemes nő szíve titkos oltár, 
Üdvezűl8z e földön, ha részese voltál. 

Egy személyben minden: anya, testvér, barát ; 
Szerelemből érted feláldozza magát, 
Veled tűr és szenved, éhezel vagy fázol, 
Fényt, rangot, kényelmet eldobva magától. 

S mig a te lényedbe olvad egész lénye, 
Minden áldozatért csak egy a reménye, 
Annyit vár csupán csak, hogy hiven szeresd őt, 
Az éretted élőt, az utánad esdőt . . . 

S délibáb tükrében ne is láss több képet, 
Csak ezt a három jót, ezt az örök szépet, 
Bájával az lengjen körülted szüntelen: 
Gyönyörű ifjúság, haza és szerelem! 

LÉVAY JÓZSEF. 

AZ ARCHIVARIUS-KISASSZONY. 
Elbeszélés. 

Irta: Szomaházy István. 
(Folytatás.) 

A dolog a városban mind rejtélyesebb szint 
öltött; egy ideig miről sem beszéltek másról, 
mint a kollégium szökevény deákjáról, s a szép 
archivarius-leányról, a ki sok embert megszomo
rított a szökéssel. Talán leginkább a kosztos 
deákjaikat, a kiknek latin pensumai rohamosan 
rosszabbakká váltak, a mióta oly hirtelen eltá
vozott. 

Engem kíváncsian hivtak be ide is, oda is ; 
deákok, de még inkább egy-egy csinos leány hí
zelkedve kérdeztek a rejtélyes eset felől: 

— No, kis fiu, súgja meg, hol tartózkodik a 
szerelmes pár? 

Titokzatosan hallgattam, s mondhatatlant! 1 
büszkévé tett az a gondolat, hogy ily nagy titok
nak én is részesévé lehettem. 

Ez időben történt — már június vége felé, a 
hogy ép a vizsgálatokra készültünk, — hogy Ep-
lónyi Sámuel, a vármegye legöregebb táblabí
rája, egy nap örökre behunyta a szemeit, áldo
zatául esvén egy rohamos tüdőgyuladásnak, 
mely életét két nap alatt kioltotta. 

A hir nagy izgalmat költött; az iskolák két 
napon át zárva tartattak, a vármegye alispánja 
rendkívüli gyűlést hívott egybe, s a kollégiumi 
énekkar szorgalmasan hozzáfogott az illendő 
halotti dallamokhoz; és senki, senki sem gon
dolt rajtam kivül arra, hogy a szegény Ákossal 
és a bájos deák-kisasszonynyal ugyan mi törté
nik most, hogy a legfőbb patrónusuk halva 
fekszik ? 

Nagy, nevezetes temetés volt, minőnek régóta 
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látták párját; az egész vármegye betódult s a 
csendes templom-utcza véges-végig megtellett 
gyászolókkal. A kollégiumi ifjúság kivonult a 
gyászlobogó alatt: tengerzöld-dolmányos várme
gyei huszárok ünnepélyesen czipelték a ragyogó 
Eplényi-czimert, s az alispán, a megye legragyo
góbb oratora, fényes beszédet mondott. Az öreg 
táblabíró kardosán, régi dueta-beli atillájában, 
nyakán aranyrojtos selyemszalaggal feküdt az 
üvegfedeles koporsóban, melynek láttára két 
napon át özönlöttek a régi nemesi kúria ebédlő
jébe. A kántus megható éneklése után nagytisz-
teletü Szabó Dávid református lelkész mondott 
terjedelmes gyászbeszédet, egyenkint sorolván 
föl ama fényes érdemeket, a melyeket a meg
boldogult a haza, a megye s önnön családja kö
rül szerzett, 8 végezetül ékes versezetekben bú
csúztatta el a jeles hazafit minden egyes isme
rősétől és rokonától, a mely utóbbiakat a vén 
Dobronyi Dienesen kivül egyedül egy ódon, 
szürke nagynéni képviselte. 

Vájjon hol lehetett a két szerelmes addig, a 
míg a megindító gyászczeremoniák lefolyának ? 
Én, a mig a kántusban a halotti dallamokat 
énekeltem, aggódva, töprenkedve, csak erre gon
doltam folytonosan. 

Véget érvén a temetés, a felső, emeleti lakást 
régi, rozsdás kulcsokkal zárta el a hivatalos 
gondnokul kirendelt megyei tiszti ügyész, a csak 
lenn, a konyhák, cselédszobák között volt némi 
élénkség, a hol a régi, hatvanesztendős sza
kácsné s Miska, a kocsis, fekete gyászruhákba 
öltözötten, összebújva kesergének az öreg tábla
bíró halála fölött. Hátul az udvarban Muskotályi 
Mihály, a vén fiskális — a ki huszonöt év óta 
lakott a ház földszintes részében — könnyezve 
virraszta sokáig az öreg bajtárs hirtelen vége fö
lött, s aztán a késő éjszakáig bújta a maga klasz-
szikus auktorait, hogy a szomorú esetre illő 
szentencziákat böngészszen ki belőlük. 

Már a vacsora fölött nyugtalanul fészkelődtem 
otthon székemen, szórakozottan hallgatván Te-
veli bácsi Bismarckra vonatkozó vélekedéseit, s 
alig hogy az utolsó falatot lenyeltem, titkon ki
surrantam a szobából. Ej, ugyan mi történik 
most Ákossal ? Talán még nem is ettek ma egy 
falatot, s a milyen ügyetlenek, még éhen halnak 
odafenn a kastélyban, a hol, ily furcsa véletlen 
folytán, szigorú zár alá kerültek. 

Mái- több volt esti kilencz óránál, a meddig 
az alsóbb osztályú deákoknak az utczai kóbor
lást megengedték, de azért — a pedellustól 
való minden félelmem daczára — kilopóztam a 
nyitott kapun, s óvatosan haladtam végig a 
csendes utczákon, a hol egyetlen emberrel sem 
találkoztam. A molnár-utczában a dominikanus-
paterek kolostora mély árnyékba borította a vén 
Eplényi kúriát, mely sötéten, méltóságteljesen 
húzódott meg a helyén, mintha egész öntudato
san gyászolná öreg gazdája elmúlását. 

Meghúzódva a zsidótemplom kapujába, egy 
ideig csöndesen szemléltem a homályos ablako
kat, a melyek mögül a legkisebb zaj sem hallat
szott. Csak a páterek szobáiban volt némi kiszű
rődő világosság, azontúl mi fény, zaj sem za-
varia az utcza éjszakai csöndjét. Távolról, a 
túlsó utcza végéből idáig hallatszott a Füzes
patak folyása s a levegőben erős, elbódító ákácz-
illat volt érezhető. 

Már éppen menni akartam, a mikor az egyik 
emeleti ablak hirtelen megnyílott s valami ne
héz tárgy zuhant le a kövezetre. Odaléptem, 
hogy fölveszem, de akkor hirtelen megszólalt egy 
hang a fejem fölött. 

— Hej, te vagy az öreg? 
— Persze, hogy én. 
Ákos volt, a ki óvatosan leskelődött ki az 

utczára. 
— Senki sem jár erre? 

— Egy lélek sem. 
— Jöjj közelebb, princeps! 
Odaléptem egészen az ablak alá, a melyet 

egészen eltakart a kolostor sötét árnyéka. 
— Nézd, valamit leejtettél! szóltam hozzá 

suttogva. 
— Dehogy. Szándékosan dobtam le. 
Fölemeltem a földről a lezuhant tárgyat: egy 

apró kulcs volt, melyet érdeklődve dugtam 
zsebre. 

- É 8 miért dobtad le ? 
— Ej, te nem érted azt még öreg. Mivel nem 

akarom, hogy az éjszaka nálam legyen. 
Hát minek a kulcsa ez? 
— Az Ilona szobáját nyitja ki. Mivel egyelőre 

még nem volna jó, ha szemtől-szembe állanánk 
egymással. S ő kívánta, hogy dobjam le, 

— S most mit csináltok ? 
— Mit ám, princeps! Hát az ajtón át beszél

getünk egymással. 
Akkor meg nem értettem a vén fiu kedves 

naivitását, mely a maga affektálatlan frissesé
gével még most is igazán meghat: annyi sok 
esztendő múlva is. 

— És mit gondolsz, mi lesz most ? 
— Ej, azt magam is szeretném tudni öreg. 

Legjobb volna megugrani innen. De hogy mikép 
és hova: az e pillanatban előttem is megfejthe
tetlen rejtélynek látszik. 

— Csak a szegény öreg ur ne halt volna 
meg! 

— Azt ugyan hiába siratod. Inkább egy létrát 
kerítenél valahonnan! 

— S aztán ? Ha valahogy ki is juthattok 
innen ? 

— Aztán ? Ej, akkor előttünk volna a világ. 
E pillanatban az Ákos feje hirtelen visszahú

zódott az ablakból; de nem volt sok időm a bá
mulásra, mivel engem meg egy erős kar raga
dott nyakon, mely ugyancsak vigyázott, hogy 
meg ne ugorhassam. 

— Nini, maga az ? 
András volt, a pedellus, a ki éjszakánként kém-

lelődve járta az utczákat, hogy a kollégium tivor
nyázó deákjait megcsíphesse. Könyörgés, veszte
getési kísérletek mind kárba vesztek e rettenetes 
férfiú előtt, a kitől az egész főiskola remegett. 

— Mit keres maga itt? 
— De hiszen még nincsen kilencz óra! 
— A páterek tornyában tiz perezre ütött ti

zenegyet. Innen-onnan éjfél lesz. Gyerek, bizo
nyosan rossz fát teszünk a tűzre! 

Karon fogott s ugy vitt haza a szállásomra, a 
hol Teveli bácsit ugyancsak megpirongatta, a 
miért oly hiányos felügyeletben részesít. Nyája
san megígérte, hogy az eset felől holnap a di-

' rektornak is jelentést tesz. 
Teveli bácsi megvárta, a mig levetkőzöm, s 

aztán az ajtót is rám zárta, nehogy még egyszer 
megszökhessem. 

Alig aludtam valamit; egész éjjel zavaros ál
maim voltak s reggel kétségbeesve bújtam ki 
ágyamból, a hova az éjjel rendőri felügyelet 
mellett helyeztek el. 

Meg aznap bedugtak a karczerbe, vagyis «ka-
labriász-akadémiára» küldöttek, a hogy a kollé
giumban a börtön-büntetést nevezni szokták. 
(A főiskolai hagyományok szerint ugyanis min 
den jóravaló ifjúnak ismernie kell többek között: 
Esdrást, Nehémiást, Esaiást, Jeremiást, Hoseást, 
Abdiást, Mikeást, Sofoniást, Zakariást, Malákiást 
és Kalábriást). 

Másnap, déltájban, a hogy a kedélyes kollé
giumi fogház újra megnyílt előttem s a vén 
kaláber-rókák harczias kontráit nem hallottam 
többé odabenn, András, a pedellus, ravaszul 
rázta meg a kulcsait. 

— No gyerek, éjszakázunk-e még ? 
Mitsem válaszoltam a vén éjjeli bagolynak, a 

ki kárörvendő nevetéssel nézett utánam, a hogy 
a börtönfolyosón végigmentem. 

Alig kaptam be valamit otthon, a hol a többi 
kosztos diák gúnyos üdvözlésekkel fogadott, no
sza, siettem gyorsan a molnár utczába, hogy a 
szegény galambok felől ujolag megtudhassak 
valamit. Az Eplónyi-ház kapuja, legnagyobb bá
mulatomra, tárva-nyitva állott, mivel — a cse
lédek felvilágosítása szerint — ép a hagyatéki 
leltárt készítették odabenn a bírósági kikül
döttek. 

(Vége köv.) 

JÚLIUS 2-IKA. 
1849—1889. 

Az ácsi csata negyvenedik évfordulóján. 
— In set mura rei memóriám. — 

A miskoiczi, eperjesi és kassai vésznapok 
után, a midőn naponta 1000— 1500 embert te
mettek el az oroszok a nélkül, hogy jóformán 
magyar katonát csak láttak volna is, Paskievics 
herczeg hirét veszi, hogy Lüders ée Grotenhjelm 
Erdélyben már könnyebben mozognak, sőt, ha 
valami véletlen közbe nem jön, 10—14 nap 
alatt a vele való hadászati összeköttetést megki-
sértendik. Attól pedig ne tartson, hogy Bem a 
herczeg bal oldalékát megtámadja, mert az er
délyi lázadók ereje meg van törve. Lőszerük, 
fegyverkészletük elfogyott, stb. 

Erre aztán arra határozta el magát az orosz 
fővezér, hogy 190,000 embernyi «csekély» had
erejével fölkeresi az ellenséget. 

Haynau báró pedig elrendelte az általános 
előnyomulást Komárom ellen azon kettős czél-
ból, hogy a magyarokra, ha a csatát elfogadják, 
döntő csapást mérjen, ha pedig meghuzzák ma
gukat előle, akkor legalább a Komáromból Bu
dára vivő közlekedési vonalakat kerítse kezébe, 
s az erősbitések bevonulását a jobb parton meg
gátolja. A mi magyar haderő még kivül van az 
erődített táboron, azt ebbe visszaszorítsa, ós a 
magyar tábort a jobbparton körülzárja. 
" Paskievits elhatározását Ostenkorff ezredes 
után közöljük, mig Haynau zseniális tervét an
nak historiografusa, Hamming tábornok adta 
elő az 1849 iki hadjáratról irt könyvében. 

1849 július 2 án reggel 5 órakor a IV-ik 
osztrák hadtest báró Wohlgemuth altábornagy 
— a nagy-sarlói hős — vezénylete alatt az uj-
szőnyi utón Puszta-Harkály felé nyomult előre, 
mig Berchtold báró lovas hadosztálya ós Paniu-
tine orosz altábornagy csapata a tartalékot ké
pezték. Ezenkívül együttes működés czéljából 
még az I. és Hl-ik hadtest is Nagy-Igmándra 
vonatott. 

Osztrák részről tehát három teljes hadtest, 
vagyis 47 ezer ember 168 ágyúval, továbbá 
11,938 orosz 48 ágyúval, összesen 58,938 em-

i ber és 216 ágyú lépett akczióba. Részünkről a 
i II-ik hadtest (Kászonyi ezredes), 9.500 ember 

45 ágyúval,,a Ill-ik hadtest (gróf Leiningen Ká
roly tábornok), 9179 ember 40 ágyúval, a VH-ik 
hadtest (Pöltenberg Ernő tábornok), 11,050 em
ber 44 ágyúval, végre pedig 4 zászlóalj (Janik 
alezredes alatt) vagyis 2400 ember, összesen 
32,129 ember és 129 ágyú állott a csatatéren. 

Az osztrákok által mindig emlegetett túlerő 
tehát tényleg az ő részükön volt, és pedig oly 
dimenziókban, melyek reánk nézve még a sike
res védelmet is kétessé tették. 

Mócsa és O-Szőny közt került legelőször ösz-
szecsapásra a dolog. 

Leiningen tábornok parancsára a huszárság 
megrohanja az ellenséges jobbszárny elővédjét, 

' azt az első összeütközésben visszanyomja, dé 
I utóbb két zászlóalj kereszttüzébe kerülvén, egy 

egész lovas üteg elvesztése után hátrálni kény
telen. Klapka tábornok, ki a magyar sereg bal-



szárnyát vezényli, az egész hadtest előrenyo
mulását rendeli el, hogy a már nagy veszélyben 
forgó jobb szárny segítségére lehessen; de 0-
Szőnyt s az előtte fekvő térséget az ellenségnek 
kell átengedniök. 

Ily kedvezőtlen viszonyok közt vette kezdetét 
a nagy horderejű ütközet. 

A veres sapkás lovas üteg emberei közül egy 
sem menekült meg, ott haltak meg ágyúiknál a 
tízszeres túlerővel rajtuk ütött lovasság kardcsa
pásai alatt. 

De lássuk, mi történt a jobb szárnyon, melyre 
az ellenség még sokkal nagyobb túlerővel vetette 
magát. A veszedelem itt sokkal fenyegetőbb volt, 
mert hátrálás esetére attól kellett tartani, hogy 
a hadsereg egy része visszavonulási vonalától 
elvágva a Dunának szorul. 

Az ellenség Ács felől későbben intézte táma
dását jobb szárnyunk ellen, mint a többi csata
vonalon. Az ujszöny—ácsi országúton délfelé 
Pöitenberg Ernő tábornok alatt a VH-ik hadtest 
volt felállítva; a hadsereg szine-java, mely az 
utóbbi hetekben Győr körül táborozván, létszá
mát nagyobbrészt kipótolta. De egyúttal a ko
máromi YlH-ik hadtesthez tartozó Janik-féle 
dandárt képező 4 gyalogzászlóaljra is lehetett 
számítanunk, mely csapatok azonban folyton a 
várban tartózkodván, sík mezőn még nem igen 
szálltak szembe az ellenséggel. 

Mindez komoly aggodalmakra szolgáltatott 
okot, mert az ellenség túlerejét figyelmen kivül 
hagyni nem lehetett. Az olasz hadjárat befeje
zése után az ottani sereg legjobb ezredei Ma
gyarországba küldettek, s habár Nagy Sarlónál 
valami különös vitézséget nem fejtettek is ki, a 
számszerinti különbséget mégis szem előtt kel
lett tartani. 

Pöitenberg tábornok czélszeriinek találta az 
ellenségnek előrenyomuló és a Monostor előtti 
szőlőkig terjeszkedő s némileg elszigetelt szélső 
balszárnyát visszaverni, még mielőtt a hadkö
zép és a belső balszárny ugyanazon színvonalra 
érnének. E czélra a tábornok a Janik-féle dan
dárt s ezenkívül még a VH-ik hadtest 4. zászló
alját rendelte előre, hogy az ellenséget az ácsi 
erdőből kiverjék. Nagy feladat, melyet különösen 
még a terep-viszonyok is nagyon nehézzé tettek. 

Embereink az ellenség ágyutüzének daczára 
bátran előre mentek, s miután lovasság sehol 
sem mutatkozott, de még azért is, hogy mielőbb 
födött állásokba jussanak, gyors lépésben ipar
kodtak az erdő széle felé. A síkon azonban a 
komáromi zászlóaljak a közibük vágódó gráná
tok által megrémülve, futásnak eredtek, s a többi 
zászlóaljakat a hátrálásra, illetőleg a tulajdon 
sánczaik védelmébe való húzásra kényszeríték. 
E pillanatban az osztrák szélső balszárny ro
hamcsapatja három elősánczot foglal el, mely
nek legénysége vad futásban a tábor belsejébe 
vonul vissza. 

Görgey a történtekről értesülve, felhívja a 
tartalékot képező Il-ik hadtest 48-ik zászlóalját, 
hogy az ellenségtől ama három elfoglalt sánczot 
vegye vissza. 

— Meg tudtok-e halni a hazáért ? — rivall 
reájuk a fővezér. 

— Meg uram! — kiált feleletül egy sziwel-
lélekkel az egész zászlóalj, s a hősök Kakovszky 
Samu őrnagyuk vezénylete alatt éljenezve rohan
nak neki az ágyú torkának. 

Nyomukba a hires Dom Miguel sorezred 3-ik 
zászlóalját küldi a fővezér. Egy szálig kipróbált 
vitézek, kik legújabban a zsigárdi és pe-
redi csatákban jól tartották magukat és itt, va
lamint az egész hadjáratban sok embert vesz
tettek. Ekkor történt, hogy Görgey egy feleselő 
fiatal tisztre kardot ránt, s éles vágást mért fe
jére. «Indulj!» s a zászlóalj némán indul és ro
han az ellenségnek a 48-ik honvédzászlóalj nyo
mában. 

Ezalatt az előbb megfutott zászlóaljak a völgy
ben kavarognak. Sehogy sem tudnak rendbe 
jönni. Tisztjeik csak nagynehezen szedik össze 
embereiket. 

Attól lehetett tartani, hogy az ellenség reájuk 
üt s akkor a Duna szélén való rendetlen futá
suk, esetleg tódulásuk a Duna hidja felé, a vár-
őrség közt a legnagyobb zavarokat idézheti elő. 
Görgey két ágyúlövést adat beléjük hátulról, 
mire az egész tömeg előre, és pedig a Monostor 
magaslatára, s onnan tovább a 48-ik zászlóalj < 
és a Dom Miguelek nyomába rohan. Meg kell ! 
jegyeznünk, hogy a 48-ik zászlóalj a három oda
veszett sánczot csakugyan vissza is foglalta s így 
szavát beváltotta. 
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Midőn most a Dom Miguelek nyomában 
még a drasztikus módon előretolt tömegek is 
feltűnnek a Monostor melléki magaslatokon, az 
ellenség futásnak akar eredni, de az utána kül
dött segítséggel együtt a nekibőszült honvédek 
által felkonczoltatik. 

Az ellenséget a jobbszárnyon szintén vissza
vetették a szőlőkből az erdőbe s onnan a Czonczó 
partjára. Legszélről pedig a Dunánál a 48-ik 
zászlóalj s a Dom Miguelek kergették még a 
Czonczó hidján át is Lovad felé az ellenséget, 
mely maga mögött elbontotta a hidat. 

Az ácsi erdő azon részében, mely balra délnek 
az országút felé nyúlt, késő estig tartott el a 
csata az I. osztrák hadtest ellen. Elkeseredett 
viadal volt ez. Embereinkben nem volt meg a 
kellő képzettség arra, hogy az erdőben harcz 
közben az összeköttetést fenntarthatták volna. 
Mindenki ugy verekedett, mintha egészen ma

gára lenne hagyatva; de azért estére az erdő a 
magyar csapatok birtokában maradt. 

Mig a jobbszárnyon így folytak a dolgok, ez
alatt állodásunk közepén késő estig nagy tü
zérségi és lovassági harczok vívattak változó 
szerencsével. 

Haynan báró szokott felületességével abban 
a nézetben volt, hogy 0 Szőnynek és a balszár
nyon az ácsi erdőnek elfoglalásával a csata mái-
véget ért, shogy most már tönkre tett bennün
ket már csak azért is, mivel egy 12 fontos lovas
ütegünket (a vörös sapkást) Leiningen tábornok 
elhamarkodott lovassági rohamában elvesz
tettük. 

Nagyon természetesnek találta, hogy ily tete
mes túlerő ellenében védelmünket sikerrel nem 
folytathatjuk. Lenézte, megvetette erőnket, s így 
visszarendelte csapatjait oda, a honnan reggel 
elindultak. 

Benedek pedig odautasíttatott, hogy Ó-Szőnyt, 
melyet elfoglalt, tartsa megszállva s torlaszolja 
el Komárom felöl. 

A magyar fővezér nagy meglepetésére észre
vette, hogy az ellenség balszámyának visszavo
nulása után annak czentruma és jobbszárny
vonalai is eltűntek a láthatárról. Elhatározta 
tehát, hogy a kedvező alkalmat felhasználja. 
O-Szöny, s igy a Budára vezető ut az ellenség 
kezébe jutott; hogy tehát a hadseregnek Budára 
levezetése sikerüljön: Ó-Szőnytmég ma minden 
áron vissza kell az ellenségtől foglalni. Kit illes
sen ez a feladat, arra a válasz nagyon egyszerű 
volt. Ezt csak Klapka és Leiningen vihették ke
resztül a balszárnyon álló csapatjaikkal, más 
senki. 

Jobszárnyunk e pillanatban javában szorította 
az ellenséget Czonczó és Ács felé, a mi nagyon 
szerencsés körülmény volt. Az ellenség tudta és 

láthatta, hogy a Czonczón tul nem mehettünk. 
Tán Győr felé ? Oly bárgyúnak nem is tartotta 
a magyar fővezért, ki ilyformán tulajdon vesz
tére minden utat elvágott volna maga után. 
Haynau azt sejthette, hogy Görgey Harkály és 
Csém közt ki akar törni azért, hogy esetleg a 
a bábolnai utón vágja magát keresztül Buda 
felé. Az ellenséget e hiedelemben tartani, 
Harkály körül lovassági harczokat vivni, Haynau 
figyelmét ide vonni, s ez alatt Komáromon alul 
Klapkával és Leiningennel O-Szőnyt ismét visz-
szafoglalni, volt Görgey zseniális terve, melyet 
szokott erélyességével végre is hajtott Ostenkorff 
a maga. illetőleg Paskievics herczeg emlékira
taiban kárörömmel konstatálja, hogy soha had
vezér minden tudákossága mellett ugy föl 
nem ült ellenségének, mint Haynau, Schlick 
és Wohlgemuth Görgeynek. «Csakhogy — jegyzi 
meg keserves hangon — Haynau s a többi 

urak vaksága a czár sok vitéz katonájának 
is életébe került. Nem tekintve azt, hogy Hay
nau Ácsnál már július 3-án roppant túlerejével 
szttmorzsolhatta volna a magyarokat, még ben
nünket is (az oroszokat) bajba kevert.* 

Görgey az agyában megfogamzott, s helyesen 
átgondolt tervének gyors kivitelére a VH-ik ós 
Il-ik hadtest összes lovasságát ós tüzérségét ösz-
szeszedte. 

A lovasságot maga vezette, a tüzérséget pedig 
Psotta Mól ezredéére bízta, kiről tudta, hogy ez 
utasításait pontosan fogja követni. És most a 
lovassággal a czentrmnból egész erővel előre 
tört, főleg Harkály ós Csém felé, ugy hogy 
mindenki a/t hitte, hogy itt akarja magát az 
egész sereggel az ellenség hadvonalán keresztül 
vágni. 

Az ellenség most sem értette meg Görgey 
szándókát, azért annyi tüzérséget állított fii üte
geink ellen, hogy ezeket hátrálásra kenyszerí-
tette. A magyar fővezér akkor lakonikus paran
csot küld a tüzérség parancsnokának ; 

«Miért hátrálni, miért nem inkább előre? Hát 
nincsenek többe férfiak, kik meg tudnak halni a 
hazáért? Görgey B. k.» 

És az ellenség ütegei nemsokára meghátrál
nak tüzéreink öldöklő tüzelése előtt. 

Mihelyt Klapka tábornok, a balszárny pa
rancsnoka észrevette, hogy a fővezér a czent-
ramban és a jobb szárnyon miként működik, s 
hogy e működésnek minő hatása van az ellen
ségre, rögtön megértette Görgey szándékát és 
tervét. 

Mindenekelőtt a 111-ik hadtest lovasságát. 
vagy legalább ennek nagy részét Harkály felé 
Görgey támogatására küldi, Leiningen grófot 
pedig oda utasítja, hogy most o-Szónyt minden 
áron foglalja vissza. A falut, a mint tudjuk, Be
nedek Haynau parancsára eltorlaszolta, s benne 
11 gyalog-századot tartotta helység védelmére, 
mig dandárja többi részeit a falun kivül állí
totta föl. 

A támadást csupa hires csapatrészek kezdték 
meg. így nevezetesen a 3-dik honvédzászlóalj, a 
42. és 65. zászlóaljak, továbbá a FranzKarl és 
Sehwarzenberg ezred két zászlóalja. Ezenkívül 
16 ágyú készítő elő a támadást. 

A harcz változó szerencsével folyik. Benedek 
a helvségbe még 4 századot, es két ágyút ren
del. £ eininom embereit kétszer űzik ki a már 
elfoglalt faluból, de honvódeink mindannyiszor 
újra visszatérnek. Wohlgemuth Benedek segít
ségére egy egész dandárt küldött, melynek 
azonban feleutján vissza kellett fordulnia a hai 
kályi események miatt, s igy Benedeknek meg 
lön parancsolva, hogy azon esetre, ha magát 
Ó-Szőnyben tovább nem tarthatná, adja fel ez 
• elszigetelt" pontot. 

Nyolcz órakor Leiningen harmadszor is roha
mot intéz a falu ellen, azt beveszi, és még egy 
darabig üldözteti Benedeket, ki káromkodva 
vágtat tovább vezérkari tisztjeivel. 

Nevezetes dolog mindenesetre s jellemző vi
lágosságot vet az osztrák vezérkarra, ho '̂y még 
oly czelebritások is, mint például Eannning, 
évek múlva sem vették észre Görgeynek zse
niális fogását, a melylyel magának O-Szőny 
visszafoglalásával Buda felé megszerezte az utat. 
Az orosz katonai irók már a szabadságharcz 
utáni évben tisztában voltak a július 3 -iki ese
ményekkel, mig ellenben mai napig sem talál
tunk osztrák hadászati irót, a ki azok helyes bí
rálatát megírta volna. 

A fővezér bátorító szavai után ütegeink meg
kettőztették az I. osztrák hadtest elleni tüzelést, 
Schlick tábornok helyzete az osztrák IV. had
test és a tartalékok távozása után veszedelmessé 
vált, mert Görgey tüzérségének és lovasságának 
egy részét balra irányozta, megkerülendő az 
erdőt. Ez a mozdulat esetleg az I. hadtest elpusz
tulását vonhatta volna maga után. Nem maradt 
tehát egyéb hátra, mint a kigúnyolt s tüntető
leg skartba tett oroszok segítségét igénybe 
venni. 

Haynau már délután 2 órakor Bánára ment 
ebédelni — re quasi bene gesta —sigy Schlick-
nek jutott a szerencse, Paniutinetól egyelőre egy 
dandárt kérnie. 

Schlick ugy tett, mint valami megbukott nagy
kereskedő, ki keserves szorultságában egykori 
szatócs szomszédjától pillanatnyi zavarában né
hány forintot kér kölcsön. 

Paniutine azonban Schliek izenetéből nem 
csak az I. hadtestnek, hanem az egész osz
trák hadseregnek veszedelmét felismerve, mint 
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afféle számító ember, egész hadosztályával indult 
útnak. Nem várta be Haynau parancsait, a mi
ként ez mondva volt, hanem ágyuszó irányában 
egyenesen Harkály felé vezette katonáit. Ugyan
akkor Simbscken tábornok szintén Schlick se
gítségére sietett lovas dandáréval, — Görgey 
nem vehette észre az oroszok megérkezését s há
rom ezred huszárságával eleibe veté magát az 
osztrák lovasságnak. Kemény s elkeseredett 
harcz folyt itt változó szerencsével. 

Partiutine látja, hogy Simbschent fenyegeti a 
legnagyobb baj, mert ezt embereink erősen ve
rik. Az orosz tüzérség sok kárt okoz a huszá
roknak, s a folyton gyarapodó lovassággal végre 
visszahelyezi a harcz egyensúlyát. 

Görgey azonban nem riadt vissza. Az I. 
osztrák hadtest ellen 80 ágyút járatott fel, hogy 
ezzel is lekösse az ellenség ügyeimét, s az alatt 
jóval odább balra 20 lovas századot vont együvé, 
melynek iszonyú rohamát az osztrákok ki nem 
tarthatták. Ekkor Paniutinc tartalék-tüzérségét 
is elővonja, gyalogságával négyszögeket képeztet 
a magyar lovasság ellen. Az orosz tüzérség lövé
sei zavarba hozzák a nagy tömeget, s e pillana
tot Simbschen felhasználva, újból támadást in
téz ellenünk. Ez alkalommal sebesül meg Gör
gey és Simbschen sikerült támadásával a csata 
véget ért. 

Az oroszok segítsége nélkül Schlick tábornok 
hadteste végképen elpusztult volna. 

Ó-Szöny visszanyerésével a fővezér tökélete
sen elérte tulajdonképeni czélját; de azonkívül 
megmutatta az ellenségnek, hogy a magyar sereg 
nem szökik meg a túlerő elöl, azzal az önhite-
getéssel, hogy «no majd máskor — jobb helyen 
és jobb időben.» 

Mindezt még a leggondosabb takargatás mel
lett is bevallja Kamining, az orosz katonai irók 
pedig egyhangúlag oda nyilatkoznak, hogy a 
július 2-iki csatákban Görgey vezéri tehetsége 
a legnagyobb mértékben kitűnt. 

E helyütt mindazon haszontalan mende-mon-
dák megczáfolására, melyek a fővezér megse
besüléséről annak idején forgalomba tétettek és 
sok helyen meg most is hivökre találnak, a kö
vetkezőket akarjuk felemlíteni. 

Görgey feje hátsó és alsó részén sebesült 
meg, igy tehát ellenfelét nem láthatta. Előtte 
az osztrák lovassági tömegek, mögötte néhány 
száz lépésnyire utána vágtató katonai kísérete s 
tulajdon lovassága, mely rohamra indult az el
lenségnek előtte álló tömegei ellen. 

Ha öt valaki bármely oldalról karddal megtá
madja, ezt vagy maga, vagy pedig emberei ok
vetetlenül észreveszik. A seb tehát csakis egy 
szétrobbant gránát szilánkjától eredhetett, mi 
már onnan is kitűnik, hogy a fővezér kalapja 
véres lett ugyan a megsebesülés után, de azon 
semmi vágás nyoma nem látszott. 

Más kritikát lehetne mondani Haynau báró
ról, ki azon kettős szándékból parancsolta meg 
az általános előnyomulást a Görgey vezénylete 
alatt álló hadsereg ellen, hogy a magyarokra 
döntő csapást mérjen — vagy, ha ezek meghúz
zák magukat, akkor legalább a Budára vivő 
ó-szőnyi utvonalat kerítse kezébe. 

Haynau ezek egyikét sem érte el. 
A döntő csapás részben visszapattant a tá

madókra ; nem húztuk meg magunkat, sőt Pa-
niutine erélyes és okos közbeavatkozása nélkül 
az osztrák támadás csúfos megveretéssel ér 
véget. 

A mi pedig az ó-szönyi útvonal kézrekerítését 
illeti, kitűnt, hogy a reggel elvesztett állodást 
mi délután visszavettük és meg is tartottuk. 
Ezen még a hires Gyulay tábornok közreműkö
dése sem tudott segíteni, ki Bécsből Ácsra jött 
szerencsét próbálni, a hol ép ugy járt, mint tíz 
évvel utóbb Magentánál, azzal a különbséggel, 
hogy ottani tevékenysége Ausztriának egy ki
rályságába került, mig Ácsnál' csak «en ama-
teur ülustre* vitte hínárba Haynaut taná
csaival. 

Mindezekért a július 2-iki komáromi csatát, 
melyet nem mi kezdtünk, mely Haynau báró 
inicziativája s általános előnyomulása ellenében 
tisztán védelmi csata volt, a magyar fegyverekre 
nézve dicsőséges, győztes védelmi csatának kell 
mondanunk. 

Bármit beszélnek is különféle «jóakaróink», 
kik a július 2-iki csatát eddigelé ugy iparkodtak 
leírni, mintha ott már a maayar hadseregnek és 
fővezérének csillaga letünö félben lett volna, a 
dolog ugy áll, hogy az ellenség e napon még 
túlereje daczára is kemény vereséget szenved, 

VASÁBNAPI UJSAG.  
ha idegen segítség meg nem menti attól. Ezt 
tagadásba venni nem lehet, erre mutatnak a 
tények, melyek mindvégig a magyar hadsereg
nek és vezéreinek halhatatlan dicsőségét hir
detik. 

A NAGY ÁRADÁS PENNSYLVANIÁBAN. 
Óriási szerencsétlenség hire érkezett június első 

napjaiban az Egyesült államokból. Pennsylvania 
állam egy virágzó területe, a Conemaugh-völgy, 
számos népes községgel s több faluval lett május 
31-én pénteken az árviz áldozata, több község 
teljesen elpusztult, 6000 embernél többnek 
élete veszett el s az óriási árviz által okozott kár 
nagyságát közel száz millióra becsülik. A rend
kívüli nagy szerencsétlenség, melyhez hasonló 
a Krakatoa vulkán kitörése óta alig törtónt, ha
sonló volt a múlt évben Khinában pusztított ár
vízhez, melynek több emberélet, bár kevesebb 
értékű vagyon esett áldozatul s rettenetességre 

j nézve felülmúlja a Murcia áradását Spanyolor
szágban s a Tiszáét Szeged mellett. Az általános 
emberi részvéten kivül, mely ily óriási csapások 
hallatára mindenkiben önkénytelenül feltámad, 
minket, magyarokat kiválóan is érdekel ez a 
katasztrófa, mert Pennsylvania eme elöntött ré
szében s különösen a Cambria nevű vasgyártár
sulat szolgálatában igen sok magyarországi em
ber kereste kenyerét s a legközelebbi postagőzö
sökkel bizonynyal számos magyar család szá
mára érkezik gyászhír. Ily okokból közlünk je
lenleg néhány kepét a katasztrófa által sújtott 
vidékről, s mondunk el egy pár részletet a nagy 
szerencsétlenségről. 

A Conemaugh vr Így, a melyben a katasztrófa 
történt, az Allegb my-hegyseg nyugoti lejtőjén 
fekszik, az Ohio folyó forrásvidékén, melyen a 
pennsylvaniai nagy vasútvonal visz át. Legjelen
tékenyebb helye Johnstoum nevű város, mintegy 
30,000 lakossal, 120 kilométernyire keletre 
Pittsburgtól, az Egyesült államok egyik legvirág
zóbb vas- és aczéltelepe. Johnstowntól egy félóra 
távolságra éjszakkeletre az úgynevezett South 
Forkon volt az Egyesült államok legnagyobb 
víztartója, mintegy 7 négyszögkilométernyi tó, 
mely< t a pennsylvaniai csatorna számára ké
szítettek; a tó előtt 700 láb széles és 100 láb 
magas gát vonult el s ez védelmezte a várost a 
250 lábbal magasabban fekvő tó vize ellen. 
Május hó utolsó három napján folytonosan esett 
az eső s a Golf áram felől az Alleghany hegység 

j felé forró szél fúvott s itt ott erős viharok dúl
tak. A víztartó tóban óriási módon meggyülem-
lett viz a gátat erősen ostromolta s május 31-én 
délután öt óra tájban 200 láb széles nyílást tört 
rajta, melyen leözönölve, a tágas völgyben a 
pusztulás munkája megkezdődött. 

A viz legelőször South Fork nevű 200 lélekkel 
biró községet, majd Mineral Pointot seperte el, 
az utóbbiban egyetlen ház sem maradt meg. 
Innen rohant le az óriási áradat néhány perez 
alatt Johnstownra, melyet rövid idő alatt any-
nyira elborított, hogy csak két ház maradt meg 
épen s tovább egész 00 kilométernyi távolságba, 
a hol a Laurel nyergen át egy része az Alleg
hany hegység másik részébe futott. Az említet
teken kivül elpusztultak még teljesen Woodwall, 
Cambria City, Morellville és Sheridan városok, 
melyekből egyetlen épület sem maradt meg, 
Oakley, Long Hollen, Bolivár, Niniveh, New 
Florence és Saltsburg városok is viz alá jutot
tak, de a háztetőkre futott lakosok nagyobb 
része életben maradt. Ezekhez járult még a szá
mos kis község és gyártelep, melyekkel a Co
nemaugh völgy teljesen beborítva volt. Midőn 
az árviz szünetelni kezdett, az Alleghany folyóig 
mindenütt találtak holttesteket s az Ohió folyó 
mentén is Pitsburgig. Ötven-hatvan kilométerig 
mindenütt romok borították a környéket, a viz 
250 kilométernyi távolságba Johnstowntól még 

i piszkos volt napokon át s mérföldekre lehetett 
! halottakat találni. 

A katasztrófa rendkívüli mértékét tanúsítja az 
; az egyetlen tény is, hogy az árviz 20 kilométer 
i távolságra ragadott magával egy 12 tonna súlyú 

lokomotivot. Johnstowntól ő kilométernyire szá
razföldön egy nagy zongora hevert, melynek 
egyetlen húrja sem romlott meg. A pusztulást 
Johnstown városában elősegítette még a kazán
robbanásokból keletkezett nagy tűzvész is, mely 
csaknem három napig tartott s a viz által meg
kímélt tárgyakat is elpusztította. Magában John- j 
stownban különben is közel 8000 ember halt j 
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meg a katasztrófa következtében, ugy, hogy so
kan nem is akarták eloltatni a keletkezett tüzet 
csak azért, hogy a hullák is elégjenek, miveí 
féltek, hogy a tömérdek hulla s az iható viz 
hiánya miatt a város környékén ragályos beteg
ségek törnek ki. A legnagyobb szerencsétlenség 
a város mellett levő s képünkön látható kőhíd-
nál történt, hol a romok összetorlódva 40—60 
láb magas gátat alkottak s azután ismeretlen 
okból meggyuladtak. Ezen a helyen legalább 
ezer ember veszett el tüz vagy viz miatt 

Johnstown város lakói pedig pár nappal az
előtt még méltán boldogoknak mondhatták ma
gukat. Valóban virágzó s törekvő város volt. 
185 2 ben még csak 1300 lakossal biró kisköz
ség állott e helyen, akkor Morrell Dániel, egy 
«selfmade» férfiú, megalapította itt a «Cambria 
Irón Companyu czimü társulatot, mely kö
zel 8000 munkást foglalkoztatott s a város roha
mosan emelkedett. A társulat maga fejedelmileg 
gondoskodott munkásairól, minek jele az az 
Egyesült-államokban igen ritka eset, hogy 1874 
óta a vállalat és a munkások között semmi össze-
zörrenés nem volt. A társulat 800 munkáslakot 
tartott fenn, melyek igen díszesen voltak épitve s 
minden munkás külön fürdőszobát s gázvilági-
tást kapott; a társulat alapított továbbá isko
lát, nyilvános, 7000 kötetne! többet számláló 
könyvtárt, tudományos tekhnikai intézetet, biz
tosító társaságot, melynek forgalma legutóbb 
88,525 dollár volt s egy 30,000 dollárba került 
kórházat munkásai számára. A város és kör
nyék többi lakosai is jólétnek örvendettek s kü
lönösen sok virágzó gyártelep volt köztük. 

A pusztulás részleteiről nincs terünk elegen
dőt irni. Borzasztóbbnál borzasztóbb dolgokat 
beszélnek el az életben maradottak. South Fork 
községből a táviró tiszt, Ogle asszony, a gát meg
szakadásáról tudósítást küldött Johnstownba, de a 
feleletet már nem érte meg, nemcsak magát, de 
leányát is elsodorta a rohamosan előre törő ár
viz. Hulburt fogadóban, egy erősen épült há-
romeletes lakban, 72 ember keresett menedéket, 
s csak kettő menekült meg. A Conemaugh vasúti 
állomásnál 41 lokomotivot ragadt magával a viz 
s ezek közül egyetlen egy sem maradt épen. 
Ugyanott a vasúti hid egyik lábánál egy szénné 
égett kisded holtteste, a másiknál 14 koponya 
akadt fenn, kissé távolabb egy kis dombon a sá
ros fűben több mint 100 halott teste torlódott 
össze. Johnstownban a füst 50 lábnyira emel
kedett fel s a házak közül nem egy teljes egé
szében úszott a hullámok felett s még másnap is 
a segélyt hozó vasút a nagy torlódások miatt 
5—6 kilométer távolságban volt kénytelen meg
állani. A város legelőkelőbb bankárjának leánya 
egyetlen alsó szoknyában mezítláb s fején nagy 
kendővel futott az utczákon. Alma Hall nevű 
magasan fekvő épületben mintegy 200 ember 
vonult össze; a férfiak rögtön bizottságot alakí
tottak s egész éjen át mind a négy emeleten kü
lön felvigyázók őrködtek. Senki sem tudott 
aludni, minden pillanat uj rémületet hozott. Egy 
fiatal ember két nővel csolnakoa menekült egy 
vasúti hid felé. Az ár a hidnál szétrombolta a 
csolnakot, a hidról köteleket dobtak le, egy da
rabig ahoz kapaszkodtak, később a nők faágba 
fogózhattak, a férfi, egésztestével vizben, görcsö
sen kapaszkodott a kötélbe. Uj áradat jött, mind
hárman odavesztek. 

Az amerikaiak nagyok a segítségben is. Az a 
rémitő kár és veszély, melyet a pennsylvaniai 
árviz okozott, ma, néhány hót alatt már részben 
pótolva van s az új városok építését megkezdet
ték. De nem pótolhatja semmi az emberéletet 
s bizony sokan vannak az elveszettek között, 
kiket itt Magyarországon fognak meggyászolni. 

A SOUTH-FORK GÁT ÁTTÖRÉSE A CONEMAUGH 
FOLYÓRÓL NÉZVE. 
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.KÖZIGAZGATÁSI UTON.. 
Orosz idyll. 

Pa tru S. után. 

— Ez egyszer nem akarjuk ön ellen a bün
tető törvény egész szigorát alkalmazásba venni, 
hanem közigazgatási utón elrendeljük, hogy a 
birodalomból 48 óra alatt eltávozzék, hová halál
büntetés terhe alatt visszatérnie nem szabad. 
Értette? — No, ha értette, nincs több mondani 
valóm. 

— Porkoláb, — folytatá a haditörvényszék 
szívélyes elnöke rikácsoló hangon, — vezesse a 
vádlottat vissza a börtönbe, este a 7 ^órai vonat
hoz egy csendőraltiszt fogja kisérni. Értette? No, 
ha értette, elmehet. Az ülést pedig folytatom. 

Ez volt harmadfél évig, vagyis 1880 márczius 
30-ától 1883 deczember 30 ig húzódott perem 
befejezése. Hogy miért fogtak perbe, azt velem 
együtt biráim sem tudhatták. 

Harmadfél évig mindennap azzal a tudattal 
kellett fölébrednem, hogy délután, legfeljebb 
másnap reggel felkötnek. Nem mintha bűnös 
lettem volna, hiszen ha csak egy szemernyi hi
bát találnak bennem, a világ valamennyi ügyvéde 
sem ment meg a hóhér kezeiből, de társaimat, 
kik ép oly ártatlanul szenvedtek, csupa időtöl
tésből kivégezték, hát ugyan miért ne tehették 
volna ezt velem is! 

Harmadfél évig a vizsgálati fogságban, a 
moszkvai katonai törvényszék börtönében! . . . 

Rövidség okáért elmondom bajomat. 
Ugyanaz napon, midőn az eszeveszett nihilis

ták II. Sándor czárt Szent Pétervárott megölték, 
húgom lakodalmát ültük Moszkvában. 

Egy becsületes lieflandi német ácsmester vette 
nőül, ki előbb a kronstadti hajógyárban volt al
kalmazva s most tulajdon kezére dolgozott. 

A vőlegény részéről ennek édes anyja és négy 
ács volt jelen, mig húgom rokonságát egymagam 
képviseltem, s pedig azon egyszerű okból, mivel 
mindössze csak ketten maradtunk fenn az egész 
családból. 

Előtte való napon érkeztem meg Szent-Peter-
várról az esti vonattal, s másnap reggel 8 órakor 
három bérkocsin már visszatértünk a templomból. 

A fiatal házaspár lakásán aztán többen gyűl
tek össze, kik szerencsekivánataikat szóval akar
ták elmondani. A szokásos villás reggeli délután 
4 óráig tartott, s midőn a vendégek eltávoztak, 
nagyon is meglátszott rajtok az erős pálinka meg 
az elkerülhetetlen (Odesszában készült) valódi 
íranczia pezsgő hatása. Legvigabban én érezhet
tem magamat, mert széles jó kedvemben a lako
dalmas ház előtt ácsorgó rendőrt megöleltem, 
ki azonban czirógatásomat egy hatalmas pofon-
ütéssel viszonozta. 

Midőn este felé egy czukrászboltból, hova tár
saimmal betértünk, nagy nehezen haza ballag
tam, szokatlan tolakodást és lármát vettem észre 
az utczákon, melynek okát jó darabig senki sem 
tudta megmondani, mig csak falragaszokból nem 
értesültem arról, hogy II. Sándor czár ő fel
sége meggyilkoltatott. 

A bor nem hat egyformán minden emberre. 
Sokan sirnak, mások nevetnek, s tomboló jó ked
vükben az egész világot össze vissza ölelgetik. 
Ez a véralkat dolga; egyéb semmi. Ha, a mi kü
lönben nagyon ritkán fordult elő, becsíptem, a 
világon semmi sem zavarhatta széles jó kedve
met, s igy ez alkalommal is megesett rajtam, 
hogy a falragaszok hatása alatt elnémult tömeg
ben csakis én kurjogattam. 

De már a legközelebbi utcza-sarkon elembe 
jött lovas őrjárat letepert, s mire kijózanodtam, 
egy büdös földalatti lyukban találtam magamat. 

Hogyan jutottam oda, azt nem tudom, s mai 
napig sem adhatnék róla felvilágosítást, pedig 
elég hosszú proczedurán kellett keresztül men
nem, mig az utczáról a várba kerültem. 

Nem mondhatnám, hogy itt csendes magá
nyomban háborgattak volna, mert tizenöt hóna • 
pig még nevemet s:m igen kérdezte senki. 

Egy izben a folyosón fel s alá járó őrben 
S. Nikolai egykori iskolatársamra ismertem, ki
től megtudtam, hogy tulajdonképen miért vagyok 
fogva, hogy velem egyidejűleg még vagy 800 em
bert fogtak el különféle ürügyek alatt, ezek kö
zül nagyon sokan már a túlvilágra expediáltat-
tak stb., stb. No de mit ne birna el egészséges 
ó-orosz ember gyomra! 

Eszem ágában sincsen, hogy földalatti odúm
ban átélt kínlódásaim elbeszélésével a tisztelt 
olvasót untassam, hiszen ennél érdekesb törté
netek jutottak már a közönség tudomására, még 
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pedig olyanok, melyekhez képest a Vatikán titkos 
levéltárában őrzött spanyol inquiziczió aktái va
lóságos szerelmi szonettek. 

Ki törődik velünk, ki merné álhtani, hogy 
atyáskodó kormányunk nem bánik jól gyerme
keivel ? Elegen vagyunk, s ha évenként 5—6 ezer 
ember törvmijes utón elpusztul, kinek mi köze 
hozzá ? Oroszországot szent küldetése teljesítésé
ben nem szabad zavarni. 

Visszatérek tehát elbeszélésem kezdetéhez, 
melyből a tisztelt olvasó kivehette, hogy hazám
ból közigazgatási utón azért lettem örökre szám
űzve, mivel mámoros fejjel az utczán kurjogat
tam, midőn hivatalból sírnom kellett volna. 

Hova menjek, miből éljek, ha egyszer az orosz 
határig ingyen elkísértek, arra nézve felvilágosí
tást nem kérhettem, de nem is kaphattam volna. 
Egyelőre csak arra voltam kíváncsi, vájjon mit 
mondanak majd az osztrák hatóságok, ha egy 
hontalan koldus csavargót nyom nyakukba a ha
talmas orosz birodalom kormánya ? 

Midőn 1883 deczember 30-án délután a fe-
gyencz-ruhát rólam levették, évek óta nem látott 
tulajdon kabátomon kivül egyéb vagyononi nem 
volt. Elfogatásom alkalmával, arany órám, gyű
rűim és tárczám. melyben 300 rubel lehetett, 
nyom nélkül eltűntek, úgy, hogr a szó szoros 
értelmében még egy réz kopékával sem rendel
keztem. 

A májbeteg zsandár, kivel egy negyedosztályn 
kocsiban Szent Pótervár, illetőleg a határ felé 
utaztam, oly egykedvüleg hallgatta panaszomat, 
mintha csak a vasúti töltésen lévő távirda-oszlo-
poknak beszéltem volna. Midőn értésére adtam, 
hogy 48 óra óta úgyszólván semmit sem ettem, 
prémes köpönyeg gallérját fülig felhúzta, elaludt. 
Evvel tán azt akarta tudtomra adni, hogy: «qui 
dóit, dine». 

Krazsienki, hova hajnalban értünk, reggeliző 
állomás lévén, én is kiszálltam a kocsiból. 

Hogyan siettek az emberek a párolgó szamo
vár felé, hogyan tömték magukba a különféle jó 
izü zakuszki t! 

Egy potrohos örménykereskedö. kinek kiéhe
zett csontvázam feltűnhetett, magához intett. 

— Miért nem iszik valamit, hiszen hideg van ? 
kérdé szalmával befont öblös pálinkás csutoráját 
felém tartva, 

— Köszönöm uram, de nem ettem. 
— Hogyan, nem evett ? hát miért nem eszik ? 
— Mert nincs mit ennem — válaszolám ke

serves hangon. 
— Fogja 67* 'ínég rá érünk, — és e szavakkal 

egy ezüst rubelt nyomott kezembe. 
Sem előbb, de azóta sem esett oly pompásan 

valami, mint a krazsienki-i indóházban elköltött 
reggeli. Az ezüst rubel elfogyott, de még három
szor annyit is elbírtam volna fogyasztani. Ezalatt 
ismeretlen jóltevőni a zsandárral beszélgetve, a 
kitűnő vutki közbenjárásával hamarjában ki
tudta, minő járatban vagyok. 

A második csengetés után egy csomó papiros-
cigarette-tel ajándékozta meg kísérőmet, nékem 
pedig franczia nyelven megmondta, hogy az egész 
utón gondoskodni fog rólam. Minden nagyobb 
állomáson mindketten az örmény vendégei vol
tunk, ki midőn látta, hogy kabáton kívül egyéb 
ruhám nincsen, jó prémes köpenyeget adott 
reám oly kijelentéssel, hogy ezt a határig hasz
náljam. A szent-pétervári indóháztól tulajdon 
képen a tolonezházba kellett volna mennünk, de 
erre kísérőmnek sem volt valami különös kedve, 
miért az is örmény meghívására egy közeli foga
dóban háltunk meg. 

Kitűnő és bőséges vacsora után a zsandárt 
hamar elnyomta az álom. 

— Végre valahára magunk vagyunk — monda 
mosolyogva jóltevőni, — ez ugyan nem egyhamar 
fog felébredni, erről gondoskodtam, s reggelre 
már tisztában lehetünk egymással. Ugyebár ön 
sokat szenvedett ártatlanul, s most nem igen 
tudja, mi vár reá ott künn ? Ha ajánlatomat el 
fogadja, bátran mehet a világba. Es most hall
gasson ide. 

— Podvolocyskán önt, mint a határig kisért 
tolonezot, az oroszok bizonyára nem fogják meg
motozni, holott engem bőrig kikutatnak. Ha ön 
azt a kis csomagot magához veszi a Podvolocyskán 
túli első állomáson, 100 ezer ezüst rubelt fizetek 
ki önnek, s mehet a hova tetszik; ha elárul, 
semmit sem nyer vele, mert a feladó jutalmát 
bizonyára kísérője fogná igénybe venni, mig önt 
még egyszer évekre elzárják, sőt — és ez sokkal 
valószínűbb — valahogy láb alul elteszik. 
Válaszszon! — A csomagot úgy tegye el a köpeny 
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külső zsebébe, mintha sajtot, vagy szalonnát 
tartogatna benne. Lesz rá gondom, hogy kísérője 
az átadás alkalmával szívélyes búcsút vegyen, s 
miután az osztrák vonat tiz perczig időz, ez 
idő alatt néhány üveg bor nyakára fogunk hágni. 
Mire aztán emberünk felébred, hiába keresi 
papirosait, melyekből esetleg önnek nevét kitud
hatnák. 

— Nos, áll az alku ? 
— Mindent megteszek — felelém felindulás

tól remegő hangon, — de csak arra kérem, hogy 
valami tört, vagy pisztoly-félét adjon, melylyel 
aztán szükség esetére életemnek ura lehessek, 
mert orosz börtönbe elve nem akarnék kerülni. 

— íme fogja ezt — és e szavakkal egy borsó 
nagyságú gyöngyöt nyújtott felém, — dugja 
fülébe evvel a gyapottal; ha baj talál lenni, 
onnan hamar a szájába tömheti, és egy fél perez 
alatt halott. De bizonyos vagyok benne, hogy 
önt sem az orosz, annál kevósbbé az osztrák őrök 
vagy zsandárok nem fogják megmotozni. A ha
táron túl pedig nincs mitől tartanunk. A cso
magot öntől visszaveszem, mihelyt az osztrák 
mozdony kerekei kettőt fordultak. Oda/ hiába 
jönne utánunk az egész orosz helyőrség. És most 
igyunk egyet. Szent-Pétervártól Podvolocyskáig 
már nem igen fogom látni, nehogy a vonatokon 
járó-kelő kémek valamelyike észre vegyen. 
Kísérőjétől ne féljen, ez már megszegte köteles
ségét, mivel önt nem adta át éjszakára a tolon-
ezok börtönébe, s utánam sem fog igen kérdezős
ködni. Útra való költségét én fogom néki kézbe
síteni, hogy ennek két harmadát zsebre rakhassa, 
de az nem baj. Podvolocyskán újra találkozunk. 

Az idő hamar elmúlt s reggel felé az orosz 
•csendőr felébredt, mire aztán bőséges reggeli 
után örmény barátomtól elbúcsúzott, s a közeli 
indóházba ballagtunk. 

Egész nap azon tűnődtem, hogy tulajdonképen 
mégis nagy ostobaságot követtem el, midőn egy 
idegen, soha sem látott ember szavára olyasmit 
vállaltam magamra, mi esetleg nyakamba is 
kerülhet, ha a mérget jókor le nem nyelhetem. 
Igaz ugyan, hogy ellenkező esetben minden 
gondtól menttöen élhetnek külföldön, de hát mit 
tegyek, mire várjak, ha csak a véletlen nem segít 

• rajtam? 
A zsandár sokszor oly furcsán nézett reám, 

mintha azt akarta volna mondani: mindent 
tudok ! — Órákig nem beszélt, s ha étkezés végett 
ki kellett szállanunk, mindég előttem hagyta el 
a kocsit. Egyszer úgy tetszett, mintha zsebeimet 
akarná megmotozni, mert az örmény köpönyegét, 
mely rajtam volt, minden oldalról megtapogatta. 

í Már azon voltam, hogy a veszedelmes csomagot 
az ablakon kidobom, vagy valamely állomáson 

í elrejtem.Csaktudtani volna, mi van benne. Hátha 
oly fontos iratokat tartalmaz, melyek sok ember 
életére befolyással birnak, s hátha még rosszabbul 
járok ha eldobom . . . . 

Oly furcsán éreztem magamat, hogy szinte 
j visszakívánkoztam moszkvai börtönömbe, hol a 
; patkányokon kívül hónapokig senki sem zavarta 

nyugalmamat. Már csak néhány állomás választ 
i el az osztrák határtól! Különös pofájú embe

rek furakodnak körűnkbe, de mihelyt ma zord 
I képű zsandárt meglátják, azonnal elpárolog

nak, senki sem akar tolonczczal egy kocsiban 
utazni. 

— Mintha csak külön vonaton utaznánk, ha, 
ha, ha, — monda ilyenkor nevetve a vén 
zsandár. 

— No úrfi, most már nem sokáig tart gyám
ságom ; ugyebár örül rajta ? de én sem bánom, 

j hogy hazamehetek. Igyunk egyet egészségére! — 
és a katona nagyokat húzott vutkis üvegéből, 
melyet minduntalan űjra megtöltetett. 

Ilyenkor aztán kissé vidámabb lettem. Úr Isten, 
csak még egy fél napot baj nélkül, és mentve 
vagyok. 

— Podwolocyska határ-állomás, 2ö perez; — 
útleveleket és bőröndkulcsokat készen tartani a 
vizsgálatra — kiáltá be a kalauz a kocsi ablakán. 

E szavak végig hangzottak az egész vonaton, 
mely tiz perez múlva meg is állott. Az orosz 
indóház perronján háromszoros katona-, zsandár-
és rendőrségi vonalon kellett keresztül menni, 
míg az útleveleket átvizsgáló bizottság szobájába 
jutott az ember. 

— Hát ez miféle jó madár ? — kezdé a bizott 
ság elnöke — egy kihizott rezes orrá tiszt, kin az 
ebéd utáni idő nagyon is meglátszott. — Alássan 
jelentem, N. toloncz Moszkvából, kit a határszélig 
kisérek, — monda az öreg zsandár igazolványait 
átnyújtva. 



— No hiszen ennek megörülnek oda át. Hol 
van podgyásza ? ezt tüzetesen át kell kutatni — 
folytatá az elnök, kit e pillanatban fél kézzel 
megfojtottam volna. — Már készen tartottam 
jobb kezemet, hogy a fülben elrejtett mentőszert 
bekapjam, mihelyt zsebembe nyúlnak. 

—Podgyász ? hi, hi, h i ! veté közbe a zsandár,— 
olyasmivel nem szolgálhatok, a toloncznak nincs 
egyebe, mint a mi testén lógg. 

— Hát el vele a pokolba! 
Evvel aztán kinyílt előttem az orosz színekkel 

befestett sorompó, és a jövő pillanatban már az 
osztrák indóház váró-termébe léptem. 

— Jegyeket váltani Lemberg, Krakkó, Bécs 
felé; első csengetés! — kiáltá az osztrák portás. 

Ugy ám, gondoltam magamban, váltanék én 
szívesen jegyet, de miből ? 

És most jutott eszembe rettenetes helyzetem 
a maga valóságában. Kihez forduljak, kit szólít
sak meg? Az örmény megcsalt, csakhogy nem 
bírtam hamarjában felfogni, mily czélból. A cso
mag itt van zsebemben, de mi hasznát veszem ? 
legfeljebb csak bajt okozhat. 

— Isten hozta — szólalt meg hátam mögött 
egy ismeretes hang — jegye itt van, ha ugy 
tetszik, ebed után egy kocsiban utazhatunk. 

Jóltevőm volt, kire, isten látja lelkemet, még 
az ítélet napján sem ismertem volna, annyira 
megváltozott mióta nem láttam. 

— Foglaljon helyet az étteremben, míg oda 
át kísérőjét néhány órára ártalmatlanná teszem. 
Azonnal itt leszek. 

Nem mertem ugyan utána menni, de jobb 
szerettem volna a reám bizott csomagtól min
den dij nélkül megszabadulni. 

Kevéssel a második csengetés előtt emberem 
visszajött. 

— Kísérője szerencsés utat kíván önnek, — 
monda mosolyogva — egy üveg bordeaux-i mel
lett hagytam s ha nem csalódom, reggelig ott 
fog horkolni az ebédlőben. De most lássunk hely 
után, mert különben elkésünk. 

A vonat minden kocsija megtelt utasokkal, mig 
végre a kalauz barátom bőkezűsége által ser
kentve, számunkra egy két ülésü fülkét talált. 

Harmadszor csengetnek. Orosz és osztrák 
zsandárok elállják a perront, nehogy valaki út
levél nélkül a vonatra felülhes
sen. A gőzsip hosszan fütyül, a 
kocsivezető kimondja az utolsó ve
zényszót és néhány perez alatt a 
gyorsvonat mozdonya osztrák te
rületre röpít bennünket. Üdvöz
légy szabadság szent földje, isten 
veled szegény hazám! 

Jó darabig szótlanul ülünk egy
más mellett. Barátom szivarral 
kinál meg. 

— Ha ugy tetszik, csomagomat 
kérem. 

— Tessék — itt van sértetlenül. 
— Itt az ígért dij! — s evvel 

útitársam egy 100 ezer ezüst ru
belre szóló bankutalványt adott 
át. — Ha tetszik, készpénzben is 
kifizethetem. 

— Köszönöm; csak arra kérem, 
hogy addig mig az utalványt Lem-
bergben értékesíthetném, néhány 
imperialt adjon kölcsön, mert egy 
árva fillérem sincsen, nem is ebé
deltem. 

— Ah, mily ügyetlenség volt 
tőlem, hogy önnek Szent-Pétervá-
rott pénzt nem adtam. Bocsásson 
meg. Az elmulasztott ebédet este bőven pó
tolhatjuk. Most pedig nékem volna egy szerény 
kérésem. 

— Parancsoljon velem — felelém. 
— Valószínűleg csak Bécsig fogok önnel 

utazni, ha társaságom nincsen terhére, — 
onnan kétfelé válnak útjaink. Ön, a miként 
monda, Angliába készül, nekem pedig egyelőre 
Genfbe kell mennem, de addig is kérem, ne le-

köztünk a történtekről. Ha még valami
kor az életben találkoznánk, mindent meg fogok 
fejteni, a mi most ön előtt oly rejtélyesnek lát
szik; ugyebár teljesíti kérésemet? 

— Mindenesetre. De bármily nagyra be
csüli azt a szolgálatot, melyet ama csomag elrej
tésével teljesítettem, mégis túlzottnak találom 
az érte fizetett dijat, és megvallom, nagyon sze
retném, ha a pénzt csak kölcsönnek tekinthet
ném, melyet idővel törleszthetnek. 

— Ezt már semmikép sem fogadhatom el, — vi-

szonzá barátom. — Ön életével játszott, a a mi
ként monda, kevésbe múlt, hogy meg nem mo
tozták, ha véletlenül az orosz zsandár közbe nem 
szól. Az ügy, melynek szolgálok, nem szokott 
fukarkodni. Sőt ön továbbra is számithat reánk. 
Ha bárhol és bármikor valamire szüksége 
lenne, tudassa hollétét While et Sons bankárok
kal Londonban. A többi aztán magától megtör
ténik. E-i most végeztünk. 

Lembergben az utalványt minden fennakadás 
nélkül kifizették. 

Bécsben elváltunk egymástól. — Az orosz 
emigráczió Londonban eleinte hidegen fogadott. 
Jól tudták, hogy szegény ember létemre, kinek 
Oroszországban vagyona nem volt, nem élhetnék 
oly kényelmesen minden foglalkozás vagy kere
set nélkül, ha csak valahonnan segítséget nem 
kapok. Titkos kémnek néztek, s lassanként nem
csak földieim, hanem angol ismerőseim is visz-
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szavonultak tőlem. Elhagytam az országot, hol 
annyi szenvedés után oly méltatlanul bántak 
velem, ós túl a tengeren kerestem menhelyet 
titkos üldözőim elől. De mire Philadelphiába 
értem, át'<os hirem már megelőzött. Harmad
napra az utczán köveket, rohadt narancsot és 
tojá't hajigáltak utánam. — «Itt az orosz kém, 

k agyon!» — kiáltá a mindenható mob. 
A rendőrfőnök, kihez oltalom végett fordultam, 

azt tanácsolta, hogy a legelső hajóval induljak 
Odesszába, onnan pedig egyenesen Szent-Péter
várra, hol az eféle embereket nem bánthatják. 

— Itt a szabadság földjén — monda emelke
dett hangon a tisztes öreg, — kémeket, még 
pedig orosz kémeket nem pártfogolhatunk. 

Nem mentem ugyan Odesszába, hanem vissza 
Londonba, hol első dolgom volt White bankárt 
felkeresni, kinek nevét jóltevőm még az utolsó 
órában is fölemlítette. 

A tekintélyes czég főnöke kijelentette, misze

rint szóbeli megkeresésemre mit sem tehet 
meglehet, hogy kliense, kinek nevét ugyan nem 
tudja, csakis Írásbeli bejelentés után fog intéz
kedni. 

Tehát még itt sem hisznek. 
Írtam tehát, hogy, Podvolocyszka nenieslelkü 

pártfogóját a hamis hír elleni védelemre felkérem. 
A levélben részletesen elmondtam, miken kellett 
a nyomorult pénz miatt keresztül mennem 
melynek forrását megmondanom nem lehet, s a 
miért valóságos páriává lettem. Két hétig csak 
este mentem ki az utczára. Végre megjött a vá
lasz, nem ugyan a honnan vártam, hanem egy 
meghívó alakjában, mely az orosz emigráns 
klub elnöke által volt aláírva. 

A klubban ünnepélyesen fogadtak. Együtt 
volt az egész orosz emigráczió minden tagja, ap
raja ós vénje. 

K. herczeg, ki e czélra különösen Parisból át
jött, a párt nevében bocsánatot kért tőlem, ha
bár a hiba némileg tőlem is eredt, a miért isme
retlen pártfogómat mindjárt eleinte nem értesí
tettem a történtekről. 

Az est folyamán a philadelphiai orosz kolóniá
tól távirat érkezett, melyben szintén bocsánatot 
kértek tőlem. 

És most komoly munkával elfoglalva, honfi
társaimmal együtt várom Oroszország feltáma
dásának nagy napját. 

Kevés reményünk van ugyan hozzá, hogy az 
önkény és hazugság uralmának egyszerre vége 
legyen, de a mit a sors elérnünk nem engedett, 
azt gyermekeink vagy utódaink bizonyára élve-
zendik. Ismeretlen jóltevőmmel gyakran találko
zom ; évenként rendesen kétszer meg szokott 
Oroszországban fordulni. Sokat bízik a mostani 
czárban, habár a dolgok végképeni fordulatát 
csak egy nagy világháborútól várja, mely az orosz 
nemzet átkát, a csínt örökre tönkre fogja tenni. 
Az uralkodóban megvan a jó akarat, s ha büsz
kesége meg lesz törve, Oroszország feltámadá
sának napja elérkezik. 

EGYVELEG. 
* Villamos kép előállítása is lehetséges Gray 

chicagói tanár messze iró készüléke segítségével, 
mely a villamos telefonhoz hasonló-
szerkezettel oly módon köt össze ket, 
rajzónt, hogy azok mozdulatai egy
másnak teljesen megfeleljenek. Gray 
állítása szerint a távolság igen cse
kély fontossággal bir e készülékkel 
szemben s ezért [az Ázsiában levő hadi 
tudósító rajzai a londoni képes lapban 
ily módon akár másnap rögtön közöl
hetők. 

* A botanikus kertek száma je
lenleg 197, melyből a legtöbb —34 — 
Németországra jut, a mi monarkhiánk-
ban van 13. Az Egyesült-államokban 5, 
Európán kívül Egyiptomban, Brazi
liában, Chiliben, Ecuadorban, Guate
malában, Japánban s Peruban van 
1—1, a ezenkívül 27 a különböző an
gol gyarmatokban. 

* Modern Sámson. Francziaország 
Saint Epans nevű községében él egy 
vén katona, ki 1848 óta nem nyí
ratta le haját s most ez 1.77 méter 
hosszú. Mivel az öreg egyúttal igen erős 
ember, közönségesen Sámsonnak ne
vezik. 

* Virgil sírja Posilippóban, Nápoly 
mellett eddig magán tulajdon volt, 
most az olasz kormány meg akarja 
vásárolni. A sir Virgil falusi lakásá
nak helyén van, a hol az Aeneist és 

Georgicont irta. Ma már a régi emlékekből na
gyon kevés maradt fenn. 

'•'• London utczáinak homokkal behintése éven
ként mintegy 100,000 forintjába kerül a városi ha
tóságnak. 

* A legnagyobb indiai elefántot, melyet eddig 
ismertek, most ölték megMadrasban a csontvázát 
az ottani múzeumban helyezték el. Az állat magas
sága 10 láb 6 hüvelyk, tehát 8 hüvelykkel magasabb 
mint az eddig ismertek. Egy-egy agyara hat lábnyi 
hosszú. Az elefánt életében igen dühös állat volt s 
nemrég két embert megölt. 

* A hosszú predikácziók ellen I. Frigyes Vilmos 
porosz király 1714 ben decz. 18-án külön egyházi 
rendeletet adott ki, melynek végén megállapította, 
hogy az a pap és szónok, kinek vezetése alatt az 
isteni tisztelet (ének. ima s egyházi beszéd) egy órá
nál tovább tart, az egyház pénztárába minden egyes 
alkalommal és pedig felebbezés nélkül két tallért 
köteles fizetni. 

::. -i 

KÖRÚT A BALATONON. 
Valamelyik kathedrabölcs írta vagy mondta 

volt egyszer — a ki mellesleg nem lakik ezer 
mérföldre Budapesttől — hogy a gondviselésnek 
milyen bölcs intézkedése is az, hogy a nagy váro
sok mellé rendesen nagy folyókat is teremtett. 
Fordítsuk meg a tételt: milyen ezerszeres hiba, 
hogy a Balaton mellé nem teremtett virágzó, 
modern komforttal berendezett nagy várost. 

A mi Budapestet illeti, határozottan ritka kel
lemes város arra a végre, hogy az ember ne töltse 
benne a nyarat. Megvan benne minden föltétel 
arra, hogy kitünö nyaralótelepek létesüljenek 
— messze tőle. S ha majd a vasút gyorsabban 
s olcsóbban fog a zalai és somogyi partokra 
röpíteni, mint a mennyi időbe s pénzbe most 
egy zugligeti kirándulás kerül egy-egy megle
hetősen felszaporodott családnak — s pedig mi 
lehetetlen egy fővárosi vállalat «auri sacra 
fames »-e előtt ? — akkor még meghozhatja az idő 
azt is, hogy a Balaton partján valóságos nagy
város alakuljon. 

De félre a komoly hanggal, mert még köny-
nyen tréfára magyarázhatnák. Pedig nincs benne 
semmi valósz:nütlenség, ha meggondoljuk, hogy 
még ezelőtt kevés idővel hányszor koczkáz-
tatta a tourista a legjobb hangzású balatonparti 
helységek patriarkhalis vendégfogadóiban is, 
hogy lefekvés előtt tett kérdésére: vájjon ki 
lehet-e tenni csizmáit az ajtó elé? ilyen választ 
kapott: 

— Hogyne kérem, csak tessék megnyugodni, 
senki sem fog hozzá nyúlni. 

Ám a mióta egy kis, de lelkes csoport megala
pította a (iBalaton-imádók* szektáját, azóta ott 
üzi kultuszát a titkos rend az egyik kezében nád-
szált, a másikban cserágat tartó sellő, mint a 
Balaton-egylet jelvénye alatt mindenütt, a hol 
agitálni, lelkesitni, tettre és áldozatra sarkallni 
kell, a kitartás biztató reményében, mely egyre 
bátorítóan súgja füleikbe az: »in hoc signo 
vinces»-t. 

Mert a Balatonvidék népe — mi tagadás ? — 
azok közé a konzervatív természetek közé tarto
zik, a kikre tökéletesen ráillik, a mit egyszer 
Courrier egy államférfiuról mondott, hogy ha je
len lett volna a teremtés reggelén, minden bi
zonynyal igy kiáltott volna fel: «Uram Istenem, 
maradjunk inkább a khaosznál!» Bizonyos irígy-
kedéssel kérdeztem meg a minap egy öreg bala
tonvidéki parasztot, hányszor fürdik meg napjá

ban a «magyar tenger* hullámaiban? Bámész
kodva nézett s fogai közül hegyeset köpve, 
sértődött hangon vetette oda félvállról: 

— Talán bizony bivalynak néz az úr ? 
íme a bizonyság rá, hogy vannak kik egész éle

tüket a Balatonparton töltötték a nélkül, hogy 
lomha testük csak egyszer is érintkezett volna az 
elevenítő hullámokkal. S még azt mondja Hermán 
Ottó, hogy a magyar folyammenti ué]>! 

Daczára a vidék uralkodó közönyének azon
ban, csak a legelfogultabb igazságtalanság fog
hatja rá, hogy Balaton-Füred nem sokra 
haladt az utóbbi években. A ki egy évtized 
óta most látogatja meg először, alig fog a régi 
Füredre ráismerni, mely az 1834-diki tűzvész 
után épült fel, a midőn az akkori Horváth-, ma 
Mangold-féle házban, a háziúr leánya nevenap
jának ünneplése alkalmával, valamelyik szakácsné 
gondatlansága által okozott pusztulás a fürdő 
nagy részét elhamvasztotta. Az utolsó tiz év alatt 
jött létre a nagy gyógyterem, előtte virágos kert
ben diszlő rózsafákkal, s csak a legutóbbi évek
ben épült fel a Stefánia yacht-klub csinos háza a 
tóparton, társalgó termében egész keleties ké- i 
nyelmü «buen retirót» nyújtva az omló puha ke- I 
reveteken, alacsony dohányzó asztalkáival, me
lyek felett óriás japáni ernyő tart árnyat az 
ablakon belopódzó napsugarak ellen. Az úrias, 
előkelő «dolcefarniente»-nek valódi apotheózisa. 
És tavaly épült az egész Európában páratlan 
nagyszerű fürdőház is, Czigler terve szerint, negy
venötezer frt költséggel, benne két kosáruszoda, 
90 vetkező-kabin, egy nagyobb tükör-kabin s | 
elegáns váróterem, — s egészült ki a vitorlások ! 
száma 27-re, köztük a fejedelmi Eszterházy-féle j 
yacht, mely egymaga 23,000 forintba került. ; 

Füred és Siófok—Körös és Kecskemét! Ha 
volnának a Balaton vidékén Montecchi és 
Capulettiek, cseppet se lehetne csodálkozni, ha 
egyszerre csak megdördülnének az ágyuk a két | 
part között s a balatonfüredi fregattá taktikus 
manövrirozással venné űzőbe a siófoki flottillát. 
A jelen és jövő harcza ez; a «valaminek», mely 
«semmivé» válhatik, természetes féltékenysége 
a «semmire», mely esetleg «mindenné» válhatik. 
Siófok büszke arra, a mi nem az övé, t. i. a zalai 
hegyek gyönyörű kilátására, és arra, a mi már 
csakugyan az övé, messze benyúló «plage»-ára, 
az Éjszaki-tenger legjobb pontjaival vetekvö ho
mokpartjaira, arra az aczélos hullám csapásra, 
melyet az északi szélnek szabadon kitett fekvése 
hoz magával, s egyszersmind állandó híves 
librise»-ére, mely frissebbé teszi a levegőt, mint 
a zalai parton, hol a nap megfekszik a hegy
falon. A tengeri fürdőzés igazi nagy stylja igaz
ság szerint csakis Siófokon lesz lehetséges majd, 
az északi tájaknak azzal a specziális tónusával, 
melyet oly nagyra becsülnek a természet finom 
észlelői. . 

Sandán, görbe bizalmatlansággal figyeli a sió
foki autokhthon büszke móló-járói a Füredről 
megtérő fürdő-utast, a mint a csatornában ki-

, kötve, elragadtatva dicsekszik, hogy csak 97 fon
tot nyomott, mikor a kúrát megkezdette, s ime 
most 275 fontra gyarapítva viszi haza becses 
embonpointjét. Aztán malicziózus kicsinyléssel 
szól közbe: 

— Nagy dolog is; mikor én Siófokra jöttem, 
nem 97, hanem csak hat fontot nyomtam. (Per
sze, ezelőtt 55 évvel.) 

— Hát az az enyhe, mérsékelt temperatura! 
A barometrum soha sem emelkedik 25 fokon 
felül. 

Mire természetesen megint kész a felelet: 
— Igen ám, de nálunk ha ;i5-re emelkedik 

is, csak olyan hűvös van, mint ha lS-an állna. 
— Eh, mit! Egy ismerősömet kerekes széken 

tolták még ezelőtt hat héttel, most pedig akár a 
nyulat is elfogja, ha jól neki ered. 

— Mind semmi az, nem tetszik tudni, hogy 
Siófokon meg még soha sem is temettek embert ? 

(Kérem, ez az utolsó szórói-szóra igaz, leg
alább Magyar János szerint, mert a ki Siófokon 
meghal, azt a veszprémi határon viszik a teme
tőbe.) # 

Lágy zakatolással, fodros habcsipke-uszályt 
vonszolva maga után, mint egy nászára induló 
királyleány, komoly méltósággal suhan a pom
pás «Kelén« a víz sima tükörén. Szép tagjait, 
melyeket az új-pesti gyár öntött és csiszolt 

1 formás, szilárd idomokká, ott rakták össze a 
siófoki kikötőben. Még csak egyedül szeli a hul
lámokat, de majd esztendőre megszületik iker
testvére, a «Thúz» is, Fáy regéjének másik hőse, 
kit az aranygyapjas nyáj a Balatonba ragadt, 
hogy most föltámassza az őskor regevilágából a 
balatoni gőzhajózási részvény-társaság. És való
ban, mintha a mondák alakjainak lelke élne e 
remek hajó érczében, fájában, mintha zúgó kere
keinek locscsanása is rég elfeledett dajka-mesék 
tündéreiről beszélne. Bűvös varázslat fátyla 
emelkedik a merengő szem előtt s a múlt árnyai 
borongva ihletik a lelket. 

Erre az uj hajóra kapott a napokban meghívót 
egy hírlapírókból, Lírákból, orvosokból álló na
gyobb társaság a Stefánia-Yacht-Egylet előzékeny 
igazgatójától, Szarvassy Sándor úrtól, hogy a ko
masági tisztet töltsék be a csecsemő első vizke-
resztségértél. A kötött marsruta Füredtől Bada
csonyig szólott. 

Messze, a Balaton délkeleti beszögellésénél, 
a délutáni nap fényében fehéren izzanak a ga-
mászai és akaratytyai partfalak, mintha a 

• doveri krétapartot látnók. Fel Badacsony felé, a 
i hajózási egylet által kijelölt vonalon tartva min-
| denütt hajónk, egymásután tárja fel elragadó 

panorámáit a zalai hegysor. Ott emelkedik a 
235 méter magas Csúcshegy és Nyársashegy a 
tihanyi félszigeten, hová régen a török világban 
a törökök átjártak télen a Balaton jegén Szán
tódról magyar leányokra vadászni, mire a lesbe 
állt tihanyi őrség megcsípve a tilosban járókat, 
itt a dombon húzta őket karóba. Tovább a tiha-

; nyi templom, kolostorának nagyszerű kilátásával, 
melyről azt szokták mondani, hogy a ki itt az 

: ablakon kitekint, szerelmes lesz, s a sekrestye 
: falának hires visszhangjával, hova a tihanyi 

«rikkantó* gyerköczök egész bucsújárást tar
tanak, hogy belekiáltsák láthatatlan fülébe szo
kásos mondókáikat: 

Széj) a tihanyi kilátás, * 
De nehéz a feljárás. 
Ha az útja jobb volna, 
Vendége is több volna. Eéééljen! 

Mikor egyszer, az utóbbi években egy Füre
den járó angol hölgy akart próbát tenni a vissz
hanggal, s szeles idő levén, a visszhang nem akart 
parírozni, vezetője jámborul jegyzé meg: 

— Hjah asszonyom, ezt a nyelvet nem érti 
ám a mi ekhónk! 

A félsziget északi részén vannak a remete-

BALATONI TÁJ. 
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Keszthely 

lakások, szikla-oltáraikkal, kőpadjaikkal és asz
talkáikkal ; itt van a «leány-barlang*, hol a múlt 
század Ubryk Borbálája, Keszi Ferencz leánya, 
mint hajadon élte fogytáig lakott. 

Lassan maradozik el mögöttünk Csobáncz, a 
Gyulaffyak régi várának helye, honnan az utolsó 
Gyulaffy, ki a Eákóczy-féle mozgalom meghiú
sulta után Törökországba bujdosott ki, e króni
kás szavakkal búcsúzott : 

Sok halu Balaton, 
Jó ború Badacsony, 
Isten hozzád Csobáncz, 
Engem többé nem látsz. 

Csobánczon nincs kút, s a lakosság kénytelen 
a közeli Disztelből hordani vizet. Innen a gúnyos 
közmondás: lót-fut, mint a csobánczi kutya, a 
mely tudniillik kénytelen Disztelbe szaladni vízért, 
de mire visszajönne, megint megszomjazik s így 
folyvást oda s vissza fut. 

Néhány kerékfordulás még, s megpillantjuk 
a hatalmas Szent- György-hegyet, kővé vált óriási 
bika alakjával, odább Szigliget villámsujtott rom
jai kisértenek sötéten meredve ki a földből, alat-
tok két halom: az áldott és a megátkozott. Amaz 
alatt egy leány nyugszik, kit vadász szeretője, 
mert egy parasztlegénynek nyujtá kezét, ép mi
dőn a lakodalomra indult, nyíllal szíven lőtt. 
A gyilkost a násznép — mondják — azon helyen 
agyonkövezte, s a halom, mely alá temették, az
óta egyre nőtt, mert minden arra menő dobott 
rá egy követ. Semmi sem nő rajta más, mint az 
ördögszekér, ellenben az áldott dombon, mely 
alá^a menyasszonyt temették, vadrózsa virul. 

És a mint mosolygó tájak, erdős hegyolda
lak mellett haladunk, itt-ott fehérlő kolnákat 
pillantva meg a lombok zöld keretében, valami 
csöndes idyll lopódzik szivünkbe és eszünkbe 
jutnak Heine szavai: »Egy kis nádfödeles kunyhó, 
jó ágy, jó asztal, friss tej és vaj, virágok az 
ablakban s a küszöb előtt néhány fa. Ha aztán 
az Isten csordultig akarná épen tölteni bol
dogságom kelyhét, a fákra akasztva látnom 
engedhetné még vagy egy féltuczat ellensége- '> 
met is. Szívesen bocsátanám meg haláluk előtt 
minden vétkeiket, melyeket ellenem elkövettek 
élőtökben; oh igen, ellenségeinknek meg kell | 
bocsátanunk, de csak akkor, ha már függnek.* 

Ah, a nagy pogánynak igaza van. A Krisztusi | 
ige is: «Péter, dugd hüvelybe kardodat*, csak i 
akkor hangzott el, mikor már a támadó füle ! 
porban hevert. A Balaton megtanít szeretni, de | 

A BALATON TÉRKÉPE. 

megtanít gyűlölni is. Mosolygó tükre alatt há
borgó mélye az emberi szenvedélyek minden 
színjátékát elénk rajzolja, a mint sötét fellegek 
árnya húzódik haragos arczára, a mint benső há
borgástól emésztve nyugtalanul küld habkarikát 
habkarikára, miközben előbb még oly derűs 
tekintetét elönti az indulat sápadt, ideges zöldje, 
s felkavart hinár salakjai foltosán úszkálnak eltor
zult felületén, mint fölszaggatott sebei egy láz-
álmas betegnek. Igen, a vízóriás beteg; hány-
kolódásai, dühének föl-föllobbanó szilaj mérge, 
a mint önmagát tépi, marczangolja, mind egy 
fenséges roham megdöbbentő kórjelei, melynek 
— hogy úgy mondjuk — a Balaton psychiatriá-
jában rejlik kórtani oka, a minthogy nem is a lég
köri változásokkal függenek mindig össze, hanem 
egy eltemetett krátervüágnak csodálatos, rejtélyes 
működéséből nyerik tápjokat. 

* 
Sűrű sötétkék felleg-oszlop ereszkedik alá a 

fonyódi hegyek felöl; a Balaton «kecskézik», 
mind sűrűbben hajtja apró fehér habfodrait. 
Valami friss áram szitáló permetéje a nyárszaki 
viharok üditő szagát csapja fel a fedélzetre, 
s szürke zápor ködébe burkolózik a láthatár. Mint 
egy kísérteties kar emelkedik baljóslatúan, négy
száz méternyi magasságban a Badacsony vihar
tépett ormán a fekete kő-kereszt, melyet Ranol-
der veszprémi püspök állíttatott oda, s képzele
tünk bejárja a rengeteg bazalt-bérczeket, a bűnös 
szerelmük miatt kővé vált barát és apácza regéje 
színhelyét, meglátogatja a dalnok Kisfaludy jól 
idelátszó fehér házát, amott egy gesztenyefa 
alatt, a meredek oldalon, mely felett csak a 
Balaton-egylet kegyelete virraszt ma, mely há
rom év előtt emléktáblával jelölte meg. Bellebb 
marad a törökvilágból emlékezetes Kővágó-Örs, 
melynek XV. századbeli kőfaragói készítették 
a csobánczi, szigligeti, hegyesdi várakhoz a fara
gásokat ama száz és ezer mázsás mészkövekből, 
melyek közül még ma is mutogatják azt, melyre 
egykor a lakosok a törököknek fizetendő fejpénzt 
vagy harácsot rakták; gyorsan sikamlik el előt
tünk a gulácsi czukorsüveg-alakú hegykúp, a 
kopányi magaslat, melynek völgyeiben a düle
dező pinczegödrök valaha kemenczék voltak, 
melyeket a kiváló szépségükért török és osztrák 
katonák által üldözött kővágó-őrsi nök 1602-ben 
rögtönöztek, nem bátorkodván a faluban ma
radni, hogy azokban süssék a kenyeret, buzogá-
nyos, fejszés férjeik őrködése mellett — és az 

egész bortermő vidék, 
melynek egykor tör-

^T _ _ vénybe foglalt köteles

sége volt az Árpád
királyok asztalát borral 
látni el. 

Hűs szél kerekedik a hegyek felől, mely pilla
nat alatt előcsalja a felöltőket. Vájjon a viharthozó 
zord maestro, a tramontane vagy a ponente — 
szakértő arczczal találgatják. Mint villamozott 
test borzong össze a Balaton, egy-egy ladik, 
mesze künn a sík vizén, alig láthatólag, ijedve 
küzd az árral, hogy partot érjen; erős pár marok 
görcsösen dolgozik az evezőn. Vihar jön, vissza 
kell fordulnunk. Hátha még megkondulna most 
egyszerre a badacsonyi szirtharang, melynek 
hallatára a Balatonon künn levő bűnös rögtön 
bevallja bűnét — nagy ég! hány koholt hir, hány 
érdemetlen reklám, hány részrehajló kritika és 
hány elhallgatott igazság kerülne meggyónásra 
másfél tuczat újságírói lelkiismeretből. Huh ! 

De lent a hajó orrában rárántja Dankó, s kéz
ről kézre jár a turista pohár. Öreg bírósági és 
megyei urak, kik tegnap még hivatalos komoly
sággal fogalmazták az ilyen jelentéseket, hogy 
azt mondja: «Galócza Márton, ez s ez községi la
kos, elhalálozván, illetékességi hatáskörömből is • 
meretlen helyre költözött*,most nehezen őrizhető 
mérséklettel fütyörészik utána a nótát, hogy: 

Balatonon jár a hajó, 
A lány szeretőnek való, 
Szerelem az evezője, 
Fejkötő a kikötője. 

Pár perez még és már-már elérkezik az a bizo 
nyos psychologiai pillanat, mikor Ágai kikapja 
a czigány kezéből a hegedűt, és maga húzza rá. 
De a hajó sípol, árbóczain felgyúlnak a lámpák, 
m ég egy «éljen»-kiáltás a kirándulás nagy-buz-
galmú rendezőjére, Szarvassy Sándorra, s a 
Kelén első útjából diadalmasan lohog be a ki
kötőbe, melynek hajóhidján szebbnél szebb sze
mek kettős sora kalauzol be Ferschl elegáns 
vendéglőjébe, az Eszterházyba. Hej hiszen csak 
ne volna: 

Szerelem az evezője, 
Fejkötő a kikötője. 

* 
Egy öntudatlan nyilatkozása a gyermekhumor

nak, mely hízelgőén jellemzi Füredet, melyről 
József nádor mondta volt, hogy : «Füred est or-
namentum regni Hungáriáé.* 

A kis bébét nem győzi haza nógatni mamája a 
sétányról, hol javában szól a zene. Pedig a levegő 
hűvös kezd lenni, s attól tart, hogy meghűl. 

— Megbetegszel és meghalsz — szól intő han
gon a vidám gyermekhez. 

— Hát ha meghalok is ? — feleli kedves dur-
czássággal a bébe. — Az égben legalább mindig 
játszanak a czigányok, itt pedig csak kétszer 
egy nap. 

A párhuzam — ekkép állítva fel egy naiv gyer
mek gondolatvilágában — nem épen rósz. 

V—48—r. 
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A PILIS ÉS A DOBOGÓKŐ. 
A főváros környékének és szebb közeli vidékei

nek fölkeresésére a Kárpát-egylet budapesti osz
tálya alig alakúit meg, máris nagyban szítja a 
kedvet és e nyáron több kirándulást rendezett 
már. A budapestiek voltaképen nem ismerik a 
környéket, csak odáig mennek, a hová lóvasút, 
omnibusz, vagy gőzhajó visz. Miért is keresnének 
szórakozást oly helyeken, a hová csak kellemet
lenségek közepette lehet jutni? A Kárpát-egylet 
épen e kellemetlenségeket oszlatja el, társas ki
rándulásokkal, melyekhez megteszi jóeleve a 
kellő intézkedéseket. 

Mig a Kárpát-egylet budapesti osztálya majd 
minden ünnepkor és vasárnap így szórakoztatja 
vállalkozó tagjait, addig havi folyóirata, a dr. 
Téry Ödön és dr. Thirring Gusztáv által szer
kesztett «Turisták lapja* szerencsésen viszi a 
propagandát az olvasók közt a turistaság mel
lett. Közöl útiképeket, leírásokat s valóságos ka
lauzul szolgál a kirándulások tudnivalóival. E de
rék közlönyből veszezük át a főváros környékének 
egyik regényes részéről a következő ismertetést: 

A Budapest és Esztergom közt elterülő hegy
ség legmagasabb, legtömegesebb s természeti 
szépségekben talán leggazdagabb része az a 
hegyvidék, mely Pilis-Szántó, Pilis-Szt.-Kereszt, 
Dömös és Esztergom közt terül el. E hegytömeg
nek két legmagasabb csúcsa a Pilis (575 m.) 
és a Dobogókő (700 m.); az előbbit, mely mere
dek formájával már távolról is imponál (a budai 
hegyekről is mindenünnen látszik s széles kúp
járól könnyen fölismerhető), sokan ismerik s 
aránylag gyakrabban is keresik fel; nem úgy a 
Dobogóköt, melynek hosszúra nyúló lapos ge-
rincze távolról nézve nem vonja magára figyel
münket s melyet azért eddig csak igen kevesen 
ismertek. Pedig a Dobogókő a főváros környéké
nek határozottan legszebb pontja, melynek ki
látása mindenkit, a ki valaha élvezte, elragad s 
bámulatra késztet. Ezenkívül a Dobogókő meg
mászása is könnyebb s kevesebb időbe s fárad
ságba kerül, mint a Pilisé. 

A két hegy, a Pilis és a Dobogókő tőszomszé-
dok; aránylag igen magas nyereg, a Két bükkfa 
(574 m.) választja el egymástól, egyúttal ez 
képezi az egész hegység nyugati részében az 
egyedüli pontot, melyen kocsival is járható köz
lekedési ut visz át a hegység déli oldaláról az 
északira. Ez út Pilis Szt.-Keresztről a Három 
forrás völgyén megy fel a Két bükkfára s 
onnan — ketté ágazva — a szentléleki és a ma-
róthi völgyekbe ereszkedik le. 

Maga a Pilis minden oldalról igen meredeken 
emelkedő, s végül tágas fensikba végződő hegy, 
mely úgy hatalmas tömegével, mint különösen 
dél felé messzire kinyúló meredek sziklás foká
val mindenesetre joggal magára vonja figyel
münket. Relatív magassága a környező lapály 
fölött több mint 400 méter. Lejtőit köröskörül — 
a déli sziklás fokot kivéve — pompás bükkösök 
borítják, melyek szemünket gyönyörködtetik s 
nyári forró napokon a fáradt turistának kellemes 
üdülést nyújtanak. A hegy teteje mintegy 2 km. 
hosszú hullámzatos fensík, melynek csak déli 
meredek széle nyújt szabadabb kilátást kelet, del 
és nyugat felé; lábaink alatt a Pilis-hegység déli 
része, a budai hegycsoport, a vörösvári és dorogi 
hegyvidék terül el s különösen érdekesek a dél
kelet felé hosszú vonalban elnyúló Hosszúhegy, 
a Kis- és Nagy-Kevély, melyeknek — minthogy 
épen csapási tengelyük irányában nézünk — csak 
keskeny gúlák alakját mutató keresztmetszeteit 
látjuk közvetlenül egymás háta mögött emel
kedni. 

Ugy a Pilis, mint a Dobogókő megmászására 
legjobb kiinduló pont Pilis-Szt.-Kereszt, a hová 
Pomázról kocsin is — bár igen rossz úton — jut
hatunk. A Pomázról Szt.-Keresztre vezető útnak 
van egy igen érdekes részlete, melyet joggal nevez
hetünk vidékünk egyik legregényesebb pontjá
nak ; ez a Szurdok völgye (Hluboki), Szt.-Kereszt 
előtt; a nagykovácsi pusztán túl levő mész-
kemenczóknél keskeny völgy nyílik az útból bal 
felé, melyből egy bővizű, tajtékzó patak meredek 
sziklás mederben alásiet; a keskeny, mélyre be
vágódott völgy két oldalán szebbnél-szebb szikla
csoportok tornyosulnak fel, melyek közt helyen-
kint csak nagy ügygyel-bajjal mászhatunk to
vább ; a ki a sziklák közti fáradságos mászkálást 

ki akarja kerülni, legjobban teszi, ha a völgy 
nyilasánál jobbkéz felöl (tehát a patak bal part
ján) kezdődő ösvényre lép, mely a völgyet sze-
gélyző gerinezre kényelmesen felkapaszkodik, s 
mindenütt szép kilátást nyújt magába a 
völgybe. De tagadhatatlan, hogy a völgy szép
ségei alulról nézve — a honnan képünk is fel van 
véve — sokkal jobban érvényesülnek. — A kik 
Pomázról Sz.-Keresztre kocsin mennek, azoknak 
is ajánlhatjuk, hogy a mészkemenczéknél a ko
csikról leszabjanak s az említett ösvényen a 
mindössze 20 pereznyi utat Szt. -Keresztig gyalog 
tegyék meg. A Szurdokvölgy felkeresése Cso-
bánka felöl is (a Rétimalmon át) ajánlható, a 
midőn is a kirándulóknak a pomázi Laszlovszícy-
liget kellemes nyugvópontul szolgálhat. 

Szt.-Keresztről, a kálvária mellett elhaladva, 
elég jó, a meredek lejtön serpentinekben ka
nyargó út visz fel a Pilisre, a legmagasabb pon
ton (757 m.) álló háromszögellési piramishoz; ez 
út egy óra alatt tehető meg. Kényelmesebben, 
de majdnem kétszer oly sok idő alatt mászhat-
juk meg a hegyet, ha a szentléleki úton haladunk 
felfelé s róla kevéssel utóbb, hogy az erdőbe 
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értünk, nyugat felé (balkéz felé) letérve, azon 
völgybe fordulunk, mely a Vaskapu (648 m.) 
nevű hegyormot megkerülve, deli irányban húzó
dik a Pilis teteje felé. A ki Szántóról indul, szin
tén legjobbau cselekszik, ha az első helyen em
lített útra tér rá, mert a sziklák közt való fel
mászás (Szántóról egyenesen fel) bár nagyon 
érdekes, mégis csak gyakorlott turistáknak 
ajánlható. 

Ha a Pilist megmásztuk, legjobb, haazután észak 
felé szállunk le: akár Esztergom,akárPilis-Maróth 
felé. Ez okból a Pilis fensíkjának nyugati szelét kö
vető ösvényen észak felé haladunk, majd átkelve 
a Simon halála név alatt ismeretes nyergen 
(a hol nyugat felé a Kesztölczre vezető út ágazik 
kit, a Nagy-Szoplakon (713 m.) tói keletre for
dulunk s így — a csúcstól számítva másfél óra 
alatt — a Két bükkfa nyergét s így a szt.-ke-
reszt-maróthi utat érjük el. A nyeregtől északi 
irányban, csak néhány pereznyire, szép erdő kö

zepett, fekszik Mexikó* közalapítványi erdőöri 
lak, a turistákra nézve igen nevezetes pont, mely
ről minden irányban a legszebb kirándulásokat 
tehetjük. Mexikóról jó szekéruton két óra alatt 
érünk le Pilis-Maróthra, vagy leszállva a Malom-
völgybe, háromnegyed óra alatt a Hojjman-gung-
hót érjük, mely nevét és létezését a Pilis-vidék 
lelkes barátjának és pártfogójának, id. Hoffmann 
Sándor föerdötanácsos úrnak köszöni. Egy másik 
ut 20 perez alatt levisz Szt.-Lélfk-Hutára s a 
gyönyörű szt.-leleki völgyön le 2V« óra alatt 
Esztergomra; végül a Hoffmann gunyhótól át
kelve a Hegedüsbércz és Szakóhegy közti nyer
gen Dömösre ereszkedhetünk le (2vi óra). Ezen 
utak mindegyike igen szép, de csak a pilis-ma-
róthi járható elég kényelmesen kocsival is. 

A Dobogókő szintén Szt.-Kereszt felől mász
ható meg legkönnyebben; innen több útja van, 
egyik a Zsivánfbarlang érdekes sziklacsoport
jait érinti, egy másik kényelmesebb a ('h ilova völ
gyén vezet fel. Igen lassan emelkedve, egy óra 
múlva tág erdöfedte laposra érünk, melyről 
semmiféle kilátás nincs. A megye határát jelző 
vágást (kelet felé) követve azonban egyszerre a 
Dobogókő meredek északi szélét érjük, a hol az 
hatalmas függélyes sziklafalakkal esik alá. Innen 
oly megkapó kilátás nyílik, minőt Budapest kör
nyékén sehol másutt nem élvezhetünk s mely 
vetekszik a szász- Svájcz híres Bastei kilátásával; 
alattunk tátongó melység, a dömösi völgy terül 
el, melyen túl a Duna szorosa Esztergomtól 
Váczig 8 a háttérben beláthatatlan térség terül 
el, Esztergom, Mária-Nostra, Vácz érdekes hegy
csoportjaival s a Cserhát, a Szittnya s a Mátra 
hegylánczával. Órákig elülhetnénk a szédítő me-
redekségtí sziklaszélen, nem győzve eléggé bá-. 
múlni a lábaink alatt elterülő panoráma nagy
szerűségét. 

A meredek szélén folytatjuk utunkat tovább. 
Két, illetve három irányban folytathatjuk utun
kat; legajánlatosabb a Dömösre való leszállás. 
A meredek sziklaszélt követve, szép erdőben ha
ladunk lefelé — helyenként gyönyörű kilátással a 
1 )una szorosára ós Visegrádra — s háromnegyed 
óra múlva a Hegrdüsliérczet érjük el, a hol Hege
dűs Kandid Lajos miniszteri tanácsos gyakori 
ottlétének emlékére kis emlékkő áll. Innen mere
deken leszállunk a nevezett bérez és a Szakóhegy 
közti mély nyeregre, melyről kelet felé tartva, 
csakhamar Kartcélyes pusztát s innen fél óra 
alatt (a Dobogókőtől két óra alatt) Dömóst ér
jük el. 

Egy másik út a Dobogókőről a gerinczen a Két 
bükkfa nyergére s innen Mexikóra visz (1 óra), 
végül a Dobogókőről déli irányban leszállva, a 
sikárosi völgyben fekvő Sikáros erdőőri lakást 
érhetjük el (2 óra). A legkevesebb fáradsággal 
úgy érhetünk fel a Dobogókőre, ha Szt.-Kereszt
ről vagy Maróthról kocsival megyünk a Két 
bükkfa nyergéig, a honnan a hegy teteje 1 óra 
alatt érhető el. 

A Pilist < s a Dobogókőt, különösen az utóbbit 
eddig csak nagyon kevesen keresték fel, mert 
hozzáférhetésük igen nehéz volt s még semmi 
sem történt arra nézve, hogy az oda kirándulók 
csak a legszükségesebb kényelmet vagy tájéko
zást is megtalálhassák. Most már ezen a téren is 
határozott javulás állott be. A Magyarországi 
Kárpát-Egyesület Budapesti Osztálya ezen vi
dékre is kiterjeszté működését s remélhető, hogy 
ennek meglesz a várt eredménye. A turistákra 
nézve fontos utaknak jelzése s útmutatókkal 
való ellátása immár kezdetét vette s néhány hét 
mulva teljesen be lesz fejezve; a közoktatásügyi 
minisztérium a mexikói és a sikárosi erdővéde-
ket utasította, hogy a kirándulókat mindenképen 
támogassák, megengedte, hogy a maróthi völgy
ben fekvő Hoffmann-gunyhó turisták részére 
megnyittassék s e czélból elrendelte, hogy a 
Budapesti Osztálynak ezen gunyhóhoz két kulcs 
szolgáltassék ki, végül kérelmünkre elhatározta a 
nagym.minisztérium,hogyajövő (1890.) évfolya
mán a Dobogókő tetején menedékházat épít, 
Mexikóban pedig turisták részere vendégszobát 
rendeztet be. Ez intézkedések által lehetővé van 
téve, hogy ezen vidék természeti szépségeit minél 
többen s minél kevesebb fáradsággal élvezhessék. 

: Nevét (mely eredetileg M&ftzökó volt) onnan vette, 
hogy az i - i khoíerajárvány idejében egy köz
alapítványi enUat :i járvány elől ide menekült; mint
hogy pedig e hely a kholera elöl megóva maradt, a köz
alapítványi erdővédek lassankint megszerették a — 
félreeső fekvése miatt — azelőtt kevéssé kedvelt helyet. 
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Feszült érdekkel várta a divatvi
lág azokat areveláeziókat, melyeket 

y az idei párisi Grand Prix tárt fel 
a mohó ujságvágy előtt, s melyekkel felavatni 
készül az idei nyári divatot. Mert ki feled
hetné el, hogy a krinolin, a szűk ruha, a tur-
nür, és a férfinem ezerféle réme, mind a 
Grand Prix czége és jelszava alatt láttak először 
napvilágot, és ki állna jót érte, hogy egy önfe
ledt pillanat nem hozza-e újra vissza, a minek 
letűntén nem csupán a legpuritánabb izlésü 
professzori kedélyek éreztek őszinte örömet. De 
ez egyszer legalább feleslegesek az aggodalmak, 
a divat utolsó szava még mindig nem szűnt meg 
az egyszerűség lenni, főleg ebben a tavaszutói 
vagy nyárelői szakban, a mikor az ember igazi 
al fresco életet el. 

Az évszaknak ezt a követelményét igen helyes 
érzékkel tudja méltányolni a párisi nő, ki kora 
reggeli sétáján,— mert a párisi nő is tud olykor 
korán kelni, ha t. i. ezt a divat megköveteli, — 
rendesen könnyű alpaccát visel, mig délutánra 
foulard vagy serge ruháját veszi elő, de mindig 
a legegyszerűbb Ízlésben. Reggeli és délutáni 
öltözet egyeznek abban, hogy mindkettő drapéria 
nélküli. Leginkább két styl nyerte meg a köz
tetszést; egyik a nyitott tűnik, mely csipke-alsó
szoknyát láttat, másik a kerek, sima alj, himzés-
sel vagy csipkefodorral szegélyezve. A derék 
hosszú csípőjű, a széles övek oldalt vagy hátul 
kötvék csokorra, s az ujj bő, a csuklóknál elszü-
külve. 

A mi a kalapokat illeti, a kerek kalapé az el
sőség, a capote-ok teljesen kimentek a divatból. 
Lapos tetejű kalapok, roppant peremekkel, áll
nak napirenden. És soha sem fejtettek ki a Pá-
jdsban oly nagy számmal levő virágcsinálók na
gyobb művészetet abban, hogy a természetes 
virágokat színben, idomokban, minden hajlá-
saikban minél hívebben utánozzák. 

Magától értetődik, hogy magas kalapokat nem 
lehet viselni a fej tetejére felfésült hajjal, mely 
a nyakszirtet födetlen hagyja. Ezért Paris hang
adó fodrászai, Auguste és Noviat ugy igyekez
nek megfelelni a divat követelményeinek, hogy 
szebbnél-szebb fonatokat és tekercseket alkal
maznak oly módon, hogy a nyakszirtet befödjék, 
vagy különböző hosszaságu lebegő fürtöket, me
lyek közül egy a vállakon omlik alá és elvegyül a 
kalap szalagjai közt. Félholdalaku béka'eknő 
tartja a hajat a fejtetön, s egy más békateknö 
tü hátul erősíti meg. 

Ez a hajdisz reggeli viseletre való, esti vise
letre a görög styl a kedvelt, mely a homlokot 
vag.v egy keskeny virágfüzérrel, vagy pedig ék
szerrel kirakott szalagkötővel köti át. De divat
ban vannak most ezenkívül Parisban az úgyne
vezett ndiners de tétes»-ek is, melyeken a 
vendégek mind meg annyi fantasztikus frizurák
ban "kéretnek megjelenni* s ez a legújabb párisi 
szeszély soha sem álmodott forrongást idéz elő a 
hajmü vész-kö rökben. 

De mig a fodrászoknak módjukban van örülni 
az uj saisonnak, addig egy más iparágát a női 
divatnak, az ujabban egész külön üzletággá ala
kult gyászruha-üzleteket, annál nagyobb veszély 
fenyegeti. Veszély fenyegeti magát a gyász-
ruha-viselést is. Nem kisebb egyéniség, mint az 
okszerű női ruházkodás buzgó apostolnője, a 
nagy divatreformer, lady Harberton, izén hadat 
a gyászruháknak egy előkelő angol divatlap ha
sábjain. Érvei között, melyek nem csak a hygie-
nia, hanem az ember ós társadalom általános 
lélektana köréből vannak véve, sok a megszív
lelendő. De az talán kissé mégis az exczentrikus 
különczködés körébe vág, a mit a gyászruhák 
helyett hoz javaslatba, hogy t. i. viseljenek a 
gyászolók ezután különbség nélkül, férfi és nő 
egyaránt, csupán egy keskeny fekete szalagot 
karjok körül, mely közelebbi családtagok gyászá
nál fehér vagy szürke szegélylyel bírjon, távo

labbi rokonok gyászolásánál pedig vagy 
fekete, vagy piros vagy kék szegélyű legyen.' 

Meg kell vallani, hogy az angol hölgyeknek 
különös tehetségük van arra, hogy bizonyos pe
dáns theoria szemüvegén át tekintsenek mindent 
Lady Harberton csak egy typusza annak a me
rev és egyoldalú felfogásnak, mely az angol di
vathölgy ízlését egész általánosságban jellemzi 
Annyira megy ez az angol egyoldalúság, ho»y 
p. o. most az angol hölgyek egész shocking"-
nek tartják a jó izlés ellen oly virágokat viselni 
kalapjaikon, melyeknek nincs épen evadjok. 
Ennyire mi természetesen nem megyünk. A vi
lágért sem ; nálunk a virágok sokkai hamarább 
virulnak el, mint egy szép nő bájai. 

Ámbár némileg talán maga a divat is ösztön
szerűleg érzi a virágok gyors múlandóságában a 
divat állandóságával szemben rejlő veszélyt, s 
azért kegyeli annyira azt, a mi e forgó változé
konyságban a legmaradandóbb, az ékszereket. 
Ebben határozottan van némi psykhologia. Mert 
mi az ékszer, ha nem az örökéletüvé varázsolt 
virág, a Ravasz illanó fényének egy lekötött 
sugara ? Es a női lélek, mely a hervatag virág-
*— saját gyöngeségének jelképét látja, alapjában 
ban véve legbensőbb természetének ugyanazzal 
a sugallatával vonzódik az ékszerek hideg ra
gyogásához, mint a melylyel a vadvirágot 
övezi játszi fürtjei körül. Virág és ékszer: ez 
a nő erkölcsi sorsának két nagy katasztrófája: 
Júliának egy ablakába nyújtott jázmin, Marga
rétának egy ékszeres doboz, — de a dolog volta
kép egy és ugyanaz. 

Csak az emberi alacsonyság volt az, mely a 
drágaköveket is a gonosz vágyak és szenvedélyek 
szolgálatába állította. Mennyivel tisztább az 
ókor nézete, mely emberfeletti erőket kötött 
a csillogó kövekhez ! A gyémánt az égnek volt 
szentelve, és hatalmas ellenszere a méregnek és 
betegségnek, palládiuma a női becsületnek. 
Mint ajándéknak pedig nem piszkos haszon és 
pöffeszkedő gazdagság, hanem lelkierő és kitár-
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tás volt jelentése a boldog elfogadónál. Még ma 
is ez az értelem lappang a nászajándékul fel
ajánlott gyémántos ékszer alatt: lelkierő és ki
tartás, mert hiszen már a jó Feneion kimondta 
volt, hogy a házasság «kinos állapot» (un état 
pénible), melyben mindkettőre nagy szükség van. 

A mit ma a gyémántok mellett legjobban pár
tol a divat, a rubin, szintén természetfölötti va
rázserőknek vala vélt foglalatja. Ha váratlan sze
rencsétlenség fenyegette tulajdonosát, mind sö-
tétebbre-sötétebbre vált s csak mikor a veszély 
elmúlt volt, kapta vissza régi fényét. Azonkívül 
távol tartotta a betegséget és a rossz gondolato
kat. A smaragd a czélt ért szerelem ós remény 
jelképe volt, a zafir pedig, melyet azonban most 
csak ritkább tökélyü példányokban viselnek, a 
tisztaságé. Vannak ügyes csalók, kik egy vékonyka 
forgácsát a kőn;k kék üvegbe foglalják s gyé
mántokkal rakják körül. A csalást még a ta
pasztalt szem is alig ismeri fel, de forró vizben 
szétválik a két alkatrész. 

A gyémánt, mint tudjuk — tiszta szén — egy 
szénfalak közé börtönzött napsugár — mely ős-
világi erdők enyészetéből támad életre, habár 
több év előtt egy oly elmélet is felmerült, hogy 
a béka csinálja a gyémántot, s hogy az özönvíz 
előtti állat bizonyos tüdö-baja hozta létre a ma 
oly becsben tartott szénjegeezeket. Sikerültebb
nél-sikerültebb utánzatokban nincs hiány, söt a 
régi zománczok közül is nem egy alig különböz
tethető meg a valódi kőtől. De a legsikerültebbek 
tiszta átlátszó olvadt üvegből készülnek, melynek i 
alkatrészei finom porrá törve vegyíttetnek és 
olvasztatnak meg, s aztán minél lassabban hűl
nek ki, annál szebbek. 

Voltakép nem egészen van helyén az ékszerek 
luxusáról beszélni, mikor a kimerült divat is a 
csendes falvak ölébe menekül s a természet bol
dog igénytelenségét szenvelgi. A divat pompája, 
szertelensége nem a demi-saisonok keretébe illő 
fogalmak; ilyenkor a fényűzés egy trónjáról ön
ként lemondott királynő, ki egyszerűbb örömök
ben keres üdülést tépett idegzetei ellen. És mily 
kedvesen lepi meg az elszokott szemet az egyszerű 
mesterkéletlenség azon látványa, mely a nyári 
toilette-ek bájos keresetlenségében kifejlik, az a 
fél pongyola, fél dísz, melynek összes éke a pi
hegő mellre tűzött piruló rózsaszál s összes 
kiadása egy könnyű mosó ruha. 

A mosó ruhák körül tett tapasztalatok elég 
keserűek arra, hogy pár szót szenteljünk rá a já
ratlanabbak okulásául. Számosan vannak, kik 
csak azért nem viselnek szines muszlint és nyom
tatott kelmét, mivel egyszer már megjárták, hogy 
a mosás után elhagyta minden szinét. Pedig 
ezek az öltözetek oly frissek és szépek, oly tar
tósak és jutányosak, hogy főleg egyszerű és olcsó 
öltözékek kedvelői nehezen mondanak le rólok. 

A dolog magyarázata az, hogy a mosónő ren
desen sokkal jobban el van foglalva, semhogy 
kellő időt fordíthatna arra, hogy egy ruhával 
soká pepecseljen ; minden teketória nélkül bele
mártja a szódába vagy gypszporba, s ha a ruha 
ki van facsarva, nem gondol vele, hogy mind
járt kiakaszsza a kötélre, hanem ha nincs hely, 
addig heverteti a kosárban, mig hely ürül. És 
minden perez, melyet a ruha igy tölt, szépsége, 
tartóssága rovására esik. 

Ha a házon kívül való mosatással járó eme 
kellemetlenségeket ki akarjuk kerülni, ugy ma
gunknak kell a dologhoz látnunk. A fizetett 
munkás soha sem fordíthat annyi gondot egyet
lenegy öltözetdarabra, a mikor halommal áll 
előtte a végezni való munka. De magunk nem 
sajnáljuk az időt azoktól az aprólékos vesződ-
ségektől sem, melyek náluk nem fizetik ki ma
gukat. Fődolog azonban, hogy csak akkor kell 
ily dologhoz fogni, mikor elég időnk van az 
egész munka gyors elvégzésére. Mert semmi 
sincs nagyobb romlására a szines szöveteknek, 
mint ha a tisztítást megkezdve abban hagyjuk és 
későbbi időre halasztjuk befejezését. 

Ha egyszer a ruha nedves, azonnal ki kell fa
csarni és megszárítani, máskülönben a szinek 
tönkre mennek. Minden forró tárgy behatásától 
is távol szükség tartani az ily gyártmányokat, 
nem szabad forró vizben mosni, nem szabad ki
főzni, sem forró keményítőbe mártani, ha meg
száradt. Kiteregetni nem a napon, hanem csak 
árnyékban tanácsos, és a forró vassal való vasa
lás is természetesen kerülendő. Szellős, borongós 
nap a legalkalmasabb idő szines ruhák szárítá
sára, ezt pedig természetesen a mosónő nem vá
laszthatja ki magának. 

Magas hőfokon kivül a szóda is mellőzendő, 

valamint mindazok a vegyi szerek, melyek gyor
san tisztítnak, de a szenynyen kivül egyebet is 
magokkal visznek. Gyorsan kimosni kétszer 
szappanos vizben, és a nélkül, hogy a szappant 
belé dörzsölnök, s azután jól kifacsarni tiszta, 
hideg vizben — ez az egész. Ha a szin nagyon 
is kényes, olyankor tapasztalt egyének néha egy 
kevés sót is tesznek a tisztáló vizbö^ csakhogy az 
a baj, hogy ettől a szövet, különösen nedves 
időben, hamar összemegy. Szoktak még timsót, 
eczetet, ammóniát, fekete borsot ós marha-epét 
is használni mosó szöveteknél a szinek megőr
zésére, s különösen az utóbbi sikeresnek is bizo
nyul — legalább egy időre. De ha a gyártmány 
elég jó minőségű, akkor elég azt hirtelen kimosni 
hideg vizben (ismételjük: szóda nélkül), tiszta 
hideg vizben kiöblögetni és facsarni, s árnyókban 
megszárítva, gondosan kivasalni — s olyan lesz, 
mintha uj volna. Ne feledjük, hogy szárításnál 
belsejét a ruhának kifelé fordítva kell kiteregetni. 

Több ügyességet igényel a vasalás, melynek, 
mint említők, mindig hideg vassal kell történnie. 
Legjobb, ha egy keskeny vasaló deszkára teszünk 
szert, melyre a ruhaaljat ráakasztjuk, ugy, hogy 
a körül kereken lehessen forgatni. A deszka két 
konyhaszék tetejére fektetendő, melyeket sulylyal 
erősítünk le. Lapjára előbb vastag rlanell, az
után tiszta durva vászon jön. Előbb a ruha vas
tagabb része, az ujjak, bugygyok, derókrészek 
kerülnek vasalás alá, s általában az egészet 
előbb fonákján, azután szinéröl kell vasalni. A 
muszlin akkor néz ki jól, ha kétszer van külön
böző irányban megvasalva. 

Ma már, az ujabb időben a szinek vegyítése 
ós a kalikó-nyomtatás terén történt nagy tekh-
nikai haladás abba a helyzetbe hozott minden
kit, hogy biztosithatja magát az ellen, hogy szi-
nöket hamar hagyó szöveteket vásároljon. De 
azért még mindig a lilaszin marad a legjobb mo
sónak, ellenben a kéket, zöldet, feketét óvatosan 
kell venni. Némely rózsaszín is igen jól állja a 
mosást. Ugy hallottuk hozzáértőktől, hogy a 
nyomtatott szövetek között azok a legjobbak, 
melyeknek nyomtatása a gyártmány visszáján 
jól kivehető. Különben a legegyszerűbb mód 
nem vásárolni addig, míg egy darabka mustrá
val nem tettünk próbát a mosóteknőben. 

Merino, láma, alpacca, serge és még egy egész 
sor más gyártmány nem tartoznak a tulajdon-_ 
képeni mosószövetek közé, de mindamellett ok-
kal-móddal jól moshatók. Csakhogy ezeket mo
sás előtt okvetlen szét kell szedni, es még mi
előtt teljesen megszáradnának, visszáján kiva
salni. Fekete szinü gyártmányoknál a tisztáló 
vizbe kevés ammóniák is tehető, de csakis feke
téknél. 

Mindkét képünk ezúttal Monaszterly és Kuz
mik utódai czég divatüzletéből ábrázol két felet
tébb sikerült sétaöltözetet. Egyik, a kép balfe
lőli oldalán álló, pondsi selyem-öltözék, vörös 
alapon, fehér és sötétkék petytyekkel, kendő 
alakú bordákkal beszőve. Elől a derék fönt sötét
kék ránezokban húzódik, a szoknya alól szintén 
sötétkék plissé-betétet mutat, mig jobbról és 
balról a tulajdon szövetből hosszú tűnik esik alá. 

Másik toilette ünk szintén pondsi selyem, de 
hus-szin csíkos ós directorium-öwel. Derekát 
fent elől és hátúi csúcsos csipkedisz ékíti, 
Eiffel-torony mintára. Az ujjakon szintén ily 
csipkedisz Eiffel-torony módjára, és kis bársony 
hajtóka. Az alj egészen sima és lapos. 

F—a. 

EIFFEL. 
Ki az az Eiffel? 
Hát van még ember, ki e nevet nem ismeri ? 
Bizony talán akad. S ezelőtt még ugy egy 

esztendővel bátran lehetett volna a kérdést igy 
tenni föl: van e, a ki a nevet ismeri? 

Akkor is akadtak volna ugyan elegen, a kik a 
kérdésre igenlő választ adnak; de azok leginkább 
csak a műszaki tudományok ápolói közül kerül
tek volna ki, — maga a nagy közönség vállat 
vonva kérdezte volna tovább: qui hominum ? 

Mert csodálatos az, hogy az úgynevezett arisz
tokratikus szellem hová mindenüvé be nem 
fészkelte magát s mennyire megtartotta uralmát 
a legrégibb időktől egész az ujabb korig. 

Itt vannak például az emberi nagy alkotások. 
Micsoda kategóriákat, micsoda osztályzatokat 
tudott az arisztokrata szellem még ezekben is 
teremteni! Külön választotta az emberi kéz és 
az emberi ész munkáját, halhatatlanságot bizto-

EIFFEL. 

sitva azoknak, a kik az utóbbiban alkottak na
gyot, ellenben föl sem említve, vagy utóbb a 
feledós éjjelébe taszítva azokat, a kik az anyag 
terén teremtettek nem kevésbbé feltűnőt, mara
dandót, kolosszálist. 

Homér, Aeschylus, Sophokles, Hellasz ós 
Róma költői, szónokai, történetírói, a kiknek 
alkotásaihoz nem vala szükséges markolható 
anyag, dicsőségben élnek évezredek óta. Ellen
ben ki tudja azt, hogy Kheopsz, Kefren, Myke-
rinosz gúláit micsoda mester építette ? Csak az 
építtető királyok neve él a faragott kőből épült 
hegyek által, de magának az építőnek nevét az 
árva hieroglyph sem tartotta fönn. Ki alkotta a 
rhoduszi kolosszust? Ki rakta föl Rómában a 
Colosseumot, a Trajánus oszlopát ? S általában 
az egész ókornak máig is bámulatos építési cso
dái közül melyik az, mely alkotója nevét átszár
maztatta a késő századokra ? 

Csak a szellemnek és anyagnak azon közös al
kotásai biztosítottak az alkotó nevének mara
dandóságot, melyeknél a közös munkában a szel
lemnek volt túlnyomó része. Csak a művészet 
által megdicsőített anyag bírt vértezetet nyúj
tani a mulandóság, a feledós ellen. Zeuxis, Pra-
xiteles, a kik életet bírtak lehelni az élettelen 
kőbe, az antik kor művészei ismeretesek névsze-
rint előttünk, — az Akropolis, a Capitolium, a 
bámulatos aqua- és viaduktok, a templomok, 
az amphitheátrumok, castrumok es therma-für-
dők építőinek nevét nem tartotta feljegyzésre 
méltónak a krónika. 

Még a középkor is, mely annyi szobrász és 
festő nevét hagyta reánk örökül, örömest hallgat 
a nagy építőmesterekről s ki tudja, ismernők-e 
ma Michel Angelo nagy nevét, ha lánglelke nem 
teremtett volna egyebet, mint hogy egymásra 
rakta a kereszténység legnagyobb székesegyhá
zának köveit ? 

Csak az ujabb korban birták a műszaki nagy al
kotások kivívni azt a jogot, hogy a szellemi és mű
vészeti kiváló termékek mellett említtessenek, s 
hogy egy kölni dom, egy párisi operaház, egy 
brooklyni híd, egy montcenisi vagy szent-got-
hardi alagút, egy suezi csatorna elismertessenek 
akkora értéküeknek, mint egy szép festmény, 
egy művészi szobor vagy egy abszolút becsű 
költői termék. S csak a mióta szélesebb alapokon 
műveljük a kulturhistóriát, — irjuk a halhatat
lanok sorába a kiváló műszaki alkotások terem
tőinek neveit is, ismerjük el őket művészeknek 
s bizonyos tekintetben költőknek ia. 

És ez az igazság. Mert a művész, a költő ér
deménél, a ki kirekesztőleg az örökszépnek a 
szolgálatában vala munkás, nem lehet cseké
lyebb azok érdeme, a kik a mellett, hogy az örök 
szépnek czéljait is szemük előtt tartották, még 
más czólokat is szolgáltak alkotásaikkal. Egy 
remek műépítmény, mely szemre is szép, ma
gasztos gondolatokat gerjesztő, lelket emelő, 
nem veszíthet becsben, ha isten szolgálatára is 
alkalmasnak bizonyul. De akkor sem, ha a ter
mészet kutatásának vagy az emberi élet gyakor
lati szükségeinek szolgálhat egyúttal. 

Szóval az emberi elme alkotásai között nem 
igazságos oly mereven szigorú elválasztó falakat 
állítani. A szellem által megdicsőített anyag 
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nem alább való, mint a szellem maga, s a ki a 
műszaki téren valami nagyot, megcsudálásra 
méltót teremt, bizony az művész is egyúttal, sőt 
költő is talán. 

S ha előáll egy ember, a ki a durva vasból 
előállít egy olyan alkotmányt, mely kis arányok
ban a legszubtilisabb művészetnek volna re
meke, azonban oly méreteket öltött, hogy most 
az emberi kéz által emelt összes épületeknél 
magasabb B az alkotó emberi elme diadaloszlo
pai között a legelső: bizony be kell vallanunk, 
hogy a hir méltán vette szárnyára nevét s mél
tán sorozta oda a legnagyobb szellemi munká
sok diszes seregébe. 

A párisi kiállításnak lapunkban már többször 
ismertetett kolosszális vas-tornya, az ezer láb 
magas Eiffel-torony tette világszerte ismeretessé 
építője nevét. Jellemző a mai kor demokratikus 
felfogására, hogy természetesnek találta a müvet 
alkotója nevéről keresztelnie el, mint a kinek 
lángesze volt a legfőbb föltétele annak, hogy egy
általán létiejöhessen. Uj jelenség, mely e téren 
is szokást fog teremteni, mert pl. még a Ven-
dóme-oszlop sem a fölállítója nevét viseli. 

így lesz müve által halhatat lanná egy egy
szerű franczia mérnök neve, a kiről az előtt alig 
beszélt valaki. Pedig bizony volt alkalom reá. 
Még nálunk, a műszaki téren nem igen előre 
haladott országban is. Hiszen ő építette a sze
gedi vashidat, ő állította föl az osztrák-magyar 
vasutak budapesti remek induló-házát. S hazá
jában, Francziaországban még nagyobb művei is 
vannak, minő például a commentryi vasutveze-
ték, a bordeauxi, a bayonnei meg a portói hid 
(a Dueron), a 168 méter hosszú garabiti utveze-
ték stb. Mind oly munkák, melyek méltóvá te
szik mesterüket, hogy őt a nagyobb körű közön
ség is megismerje. 

Eifel M. mérnök 1832-ben Dijonban szüle
tett s a párisi Eeolecentrale-nak volt kitűnő nö
vendéke, majd gyáros és vállalkozó, a legtevé-
kenyebbek és leggenialisabbak egyike, a kik 
Franeziaország földén születtek. 

A benne élő teremtő erőt már korábbi művei
vel is bemutat ta , de egygyel sem keltett olyan 
bámulatot, mint a nevéről nevezett toronynyal, 
melyet másfél év alatt emelt a földkerekség leg
magasabb épületévé, fölhasználván hozzá nem 
kevesebb, mint 73 millió kilogramm vasat s be
rendezvén azt oly kényelmesen, hogy a torony 
különböző emeleteiben és helyiségeiben tízezer 
ember találhatja magát egész otthonosan. 

Nem valószínű, hogy Eiffel e toronynál még 
valami kolosszalisabbat teremthessen ez életben. 
De az meg bizonyos, hogy a siker csak ujabb 
munkára fogja ösztönözni tetterejét s a műszaki 
alkotások terén ugyanoly jelentősége lesz, mint 
pl. a találmányok terén az amerikai Edisonnak. 

A TUD. AKADÉMIA ÚJ ELNÖKÉNEK BESZÉDE. 
A magyar tud. akadémia június 24-én tartott 

ülésén foglalta el az új elnök, b. Eötvös Lóránt az 
elnökhelyet, s ez alkalommal az akadémia hivatá
sáról a következő nagy érdekű beszédet mondot ta : 

T. Akadémia ! eló'ször foglalom el ez elnöki széket, 
melyre az akadémia bizalma emelt s melyben a ki
rály kegye megerősített. Mint a katona, mikor elő
ször fegyverbe lép, mint a ki az állam szolgálatában 
hivatalt vállal, esküt tesz hivatáskörének törvényeire, 
ugy én is fogadást teszek most, azt a fogadást, hogy 
az akadémia ügyét alapszabályaihoz biven félszáza
dos múltjának szellemében fogom szolgálni. 

A czél tisztán áll előttem. Az akadémia alapsza
bályaiban azt olvassuk, hogy czélja a tudomány és 
irodalom magyar nyelven művelése és terjesztése, 
történetének szelleme pedig azt súgja: törekedjünk 
arra, hogy nemzetünk magyar, de nem csak magyar, 
müveit is legyen s mint ilyen megállja helyét a 
számban nagyobb, hatalomban erősebb európai 
nemzetek között. 

Nagyot baladtunk az utolsó évtizedekben e czélunk 
felé, bátran mondhatjuk, hogy vágjunk olyan jó ma
gyarok, mint a milyen jó német a német, jó franczia a 
franczia és jó angol az angol, európai műveltség te
kintetében is magasabban állunk ma, mint ötven 
éve, de azért ne feledjük egy pillanatra sem, hogy 
ez irányban az említett nagy nemzeteket még el 
nem értük. Azírt épen most, a mikor nemzeti lé
tünk jobban biztosítva látszik, mint bármikor volt, 
egész erőnket arra kell fordítanunk, hogy az előttünk 

- haladókkal egy vonalba jussunk. Ezt téve, jobb ha
zafiak leszünk, mintha a történetünkben és közné
pünk életében megőrzött ősi szokásokat tulmagasz-
talva, azoknak erőltetett felelevenítése által töreked
nénk nemzeti létünket biztosítani, mert bizony e 
szokások között van rossz szokás is elég, nem Euró-

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

| pába és nem a mai korba illő pedig még több. A ki 
nagy útra készül, a ki testi erejét nagy próbának 
veti*alá, még az is, a ki bárminemű sporttéren má
sokkal versenyre kel, az lemond kedves szokásairól, 
kényelmét, mulatságait czéljának feláldozza. Nem 
érdemel-e a szellemi küzdtéren elérendő siker épen 
ilyen áldozatokat ? Nem kell-e igy tenni a nemzet
nek is, mely a műveltség mezején még nincsen az 
elsők között, de azok közé kívánja magát felküz-

i deni ? Vannak, kik az eredeti népszokások eltűnését 
í siratják, s van is abban valami szomorító, épen ugy 
I mint abban, hogy a gyermek ártatlan játékait nem 

folytatja férfikorában, de azért a ked\es gyermeknek 
mégis derék férfivá kell válni s mi is csak azt kíván
hatjuk, hogy müveit nemzet legyünk, nem pedig eth-
nograjiai kuriozitás. 

Más nemzetek is csak ezen az utón baladtak. 
; Mennyi eredeti szokásról mondott le a német, mig 
I Tacitus germánjaiból egy Göthe, egy Kant fojlődhe-
I tett, mily átalakuláson, mentek át Caesar gallusai, 
| mig soraikból egy Moliére, egy Laplace válha

tott ki. 
És azért mégis van német, mó^is van franczia a 

világon, s miért ? mert e nemzeteknek van saját 
irodalmuk és van saját tudományuk, vagy helye
sebben : mert a tudomány az ö sajátjuk. 

Nem különböző tudományokon dolgoznak e nem
zetek, egy az épület, melynek építésén mindany-
nyian közreműködnek, de mivel ez az épület annyira 
terjedelmes, hogy soha elkészülni nem fog és már-
már befeje/etteknek látszó részei is az idő multával 
lényeges átalakításokra szorulnak, van ez egy épü
leten elég tér mindannyinak tevékenységére. A mit 
az egyik kezd, a másik folytatja s végül az ered
ményre büszkén mutathat mindaz, a ki annak léte
sítésén közreműködött. így a tudományt magáénak 
mondhatja a német, a franczia, az angol, az olasz, 
stb. és magáénak fogja mondhatni a magyar is, ha 
Árpád fiaiból mindinkább a tudományok építőmes
terei lettek. 

Hogy ez igy legyen, és pedig minél előbb igy le
gyen, ez akadémiánknak is magasztos feladata. 

De vájjon mi módon felelhet meg e feladatának ? 
A tudósokat közvetlenül nem ő neveli, kenyeret ne
kik nem ő ad — mindez az iskola feladata. Az isko
lák s közöttük a tudósok iskolái, az egyetemek felett 
is az állam rendelkezik s természetesen arra törek
szik, hogy a hazának lehetőleg sok hasznos polgárt 
neveljen. Ebből a szempontból állapítja meg a taní
tás körét és módját. Tanszabadság ^agy tankény
szer ? szakiskola vagy egyetem ? ezek a főkérdések, 
melyek e tekintetben megoldásra várnak, de meg
oldva talán sohasem lesznek, mert a dolog veleje 
nem e kérdésekben, hanem abban rejlik, tudósok 
tanítanak-e vagy tudatlanok. A francziák főiskolái 
előirt tanrendjeikkel épen olyan jól képzett férfiakat 
adnak Franeziaországnak, mint a tanszabadság el
vét követő német egyetemek Németországnak. Miért? 
mert a párisi école normálé, école polytecbnique stb 
tanárai épen olyan tudós férfiak, mint a német egye
temek tanárai. Legyen a magyarok közt is sok igazi 
tudós és jó lesz a tanítás nálunk is, bármiként álla
pítanák meg az addig tartandó enquéte-k annak 
rendszerét. Sokat, nagyon sokat tehet ez irányban 
az akadémia. 

A tudóst azon nemes élvezeten kivül, melyet a 
tudományos kutatás már magában nyújt, a munkára 
nem serkenti egyéb, mint azon elismerésnek remé-

i nye, melyet magának szaktársai szűk körében kiviv-
| hat. Nem nyilvánul az zajos éljenekben, nem hírlapi 

czikkeken alapuló népszerűségben, nem több az, mint 
néhány biztató szó, mely őt, a netán lankadót erőssé 
teszi. Énnek a tudományos munkát jutalmazó elisme 
résnek kifejezést adni, akadémiánknak egyik fontos 
feladata, melyet legvilágosabban a tagrálasztások 
alkalmával teljesít. A választások napján az egész 
ország figyelme felénk fordul s méltán, hiszen ak
kor nemcsak egyesek érdemei felett mondunk Ítéle
tet, hanem egyszersmind kijelöljük azt a magaslatot, 
melyet elérni s ha lehet, felülmúlni a tudomány 
és irodalom minden magyar munkásának törekvése 
legyen. 

Sokszor megtörtént és még sokszor meg fog tör
ténni, hogy választásunk a közvéleménynyel ellen-
kezesije jő, de ez ne befolyásolja Ítéletünket, hiszen 
a legnépszerűbb ember nem mindig a legnagyobb 
tudós. 

Az akadémia, vagy helyesebben az akadémiku
sok tudományos munkássága az osztályülésekben 
nyilvánul. Törekedjünk arra, hogy azok szigorúan 
tudományosak legyenek, s hogy minden ilyen ülés 
napja a- tudomány terén tett valamely haladás 
emléknapja legyen. KitüntetéB'legyen az már magá
ban is, ha valaki közleményét az osztályülés elé ter
jesztheti. 

A tudomány müvelése mellett akadémiánknak 
nem kevésbbé fontos feladata arról gondoskodni, 
hogy az irodalom legkülönbözőbb ágait a magyar 
talajon is felvirágoztassa. Mondhatjuk, hogy akadé
miánk a magyar nemzet első kiadója, mint ilyen 
nem kél veisenyre a magánkiadókkal, majdnem 
kivétel nélkül csak rossz kiadói üzletekbe bocsátko
zik, a kiadandó mü megítélésénél nem azt kérdezi 
kelendő lesz e ? hanem azt: jó-e és szükséges-e iro
dalmunkban ? Félreismeri azért az akadémia hiva-
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tását az, ki kiadói tevékenységét annak jövedelme
zősége után ítéli meg. Regényeket, verseket, isko
lai könyveket nem vesz fel kiadványai sorába, mi-
vei azok kiadót amúgy is találnak, de áldozatokat 
hoz olyan tudományos munkák kiadására, melyek
nek megjelenése támogatás nélkül nálunk lehető 
nem volna. 

A tudománynyal foglalkozó irodalomnak több 
i faja van. Ilyenek : 1.) az egyes tudós önálló buvárla-

tának eredményeit magukban foglaló értekezések és 
munkák, 2.) egyes tudományszakoknak tudósok 
használatára irt kézikönyvei, 3.) az iskolakönyvek 
4.) a tudományt népszerűsítő munkák. A szoros érte
lemben vett iskolakönyveken kivül, nálunk a többi 
majnem kizárólag csak anyagi támogatással léte
sülhet. 

Az akadémia e tekintetben már eddig is meg
tette a mit tehetett. A tudományos értekezések te
kintélyes gyűjteménye fekszik már előttünk, a mű
velt közönség kezébe már nem egy tudományos 
jellege daczára is kedves olvasmányul szolgáló köny
vet adtunk, leghátrább állunk a tudományos kézi
könyvek dolgában. A tudományszakok legnagyobb 
részében elemi tankönyveknél magasabb fokú ma
gyar könyvvel nem igen rendelkezünk és érezhető 
baj az, hogy középiskolai tanáraink nagy része 
ugyanabból a könyvből tanul, a melyet tanít. Ezen 
hiány pótlása nézetem szerint a jelen pillanatban 
akadémiánknak egyik fontos és elodázhatlan teen
dője. Különösen fontos pedig éppen azon szakokban, 
melyek magyar hazánkra vonatkoznak, kell, hogy 
Magyarország földrajzának, a magyar történetnek, 
a magyar nyelvtannak mai ismereteink magaslatán 

I álló kézikönyvei legyenek. A mikor akadémiánk 
j negyven évvel ezelőtt magyar nyelvtanát kiadta, nem 

teljesítette végleg ez irányban elvállalt kötelességét. 
Az olyan rohamos haladásban s fejlődésben lévő 
nemzetnek, mint mi vagyunk, nyelve és nyelvtudo
mánya is rohamosan fejlődik és ezért nem negy
ven, de tiz évnek sem szabadna elmúlni a nélkül, 
hogy az akadémia, mint a nyelvnek hivatott őre, 
annak rendszerére és szabályaira vonatkozó megál
lapodásait a müveit közönségnek, sőt az egész nem
zetnek is hozzáférhetőkké ne tegye. 

Sokat mondhatnék még az akadémia feladatáról, 
j sokat, de nem ujat, azt a keveset i=, a mit elmon

dottam, csak az akadémia alapszabályaiból és ha
gyományaiból olvastam ki. Az akadémia nem olyan 
intézet, melyet reformkísérleteknek volna szabad alá
vetni, czéljának, irányelveinek nem évtizedeken, de 
évszázadokon keresztül változatlanoknak kell marad-
niok. Nem olyan, mint a hajó, mely ismeretlen ten
geren kalandos felfedező útra indul, inkább olyan, 
mint a világító torony, mely a tévedező hajósnak a 
biztos kikötő helyét mutatja. A magyar tudományos 
akadémia a tudomány világtengerén a magyar kikö
tőt jelzi ;a torony őre vigyázzon, hogy fénye műidig 
egy helyen, de mindig ragyogóan világítson, hogy 
megláthassa azt jó és rossz időben mindenki, de kü
lönösen a magyar hajós. 

Ma, a villamosság korszakában mi sem használ
hatjuk elődeink pislogó mécsesét, legyen a mi fé
nyünk is messze tündöklő elektromos fény! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Budapesti Szemle júliusi kötetének gazdag 

tárgysorozatát egy széptani dolgozat nyitja meg 
Haraszti Gyulától a modern költészet egyik kitűnő 
alakjáról, Tennyson angol költőről, kinek «Király-
idylljei» Szász Károly szép fordításában nem régi
ben jelentek meg magyarul a Kisfaludy-társaság ki
adásában, s kiről bővebben bizojiyára szívesen olvas 
a magyar közönség, Szilágyi Sándor, az erdélyi álla
potokról nyújt eleven képet a XVH század közepé
ről «H. Rákóczy György és a szászok* czini alatt, 
feldolgozván Simonius Jánosnak, a szász nemzeti 
egyetem jegyzőjének egykorú leveleit a 1651—57-iki 
erdélyi országgyűlésről. Concha Győző sok érdekest 
és tanulságost mond el «Államtani problémák* 
czimen, alkalmul vévén Kuncz Ignácz pozsonyi jog
akadémiai tanárnak «A nemzeti állam tankönyve» 
nemrég megjelent munkáját, melyet méltányol s 
elveit kritikával kiséri. Csiky Gergely tollából tovább 
foly az «Atlasz család* regény. Lévay József «Déli
báb* ez. szép költeményét mai számunkban találja a 
közönség ; Spóner Andor pedig Heine költeményét : 

• A mór király-t» fordította le. «A nemzeti genius* 
czimü czikk a képviselőház közoktatásügyi vitáira 
vonatkozik, mikor Fokát emlegették a nemzeti gé
ni ust. Végül a könyvismertetések következnek: 
Fraknói «Bakócz Tamás életéről*, Schwickernek 
német nyelven megjelent magyar irodalomtörténe
téről, stb. A "Budapesti Szemle* előfizetési ára egész 
évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Balatonvidéki kalauz. Kézikönyv touristák és 
fürdőzők részére, irta dr. Sziklay János. 30 képpel éa 

26. SZÁM. 1889. xxxvi. ÉVFOLYAM. 

egy térképpel. Ara 1 frt A Balaton fzépségei iránt 
nagy mérvben föllendült érdeklődés erős tápot van 
hí vatva lelni e hasznos és érdekesen irt kézikönyv
ben, mely a Balaton vidékét a legalaposabban ismerő 
tollból foly, és mely a mellett érdekesen is tud előadni 
s mindvégig leköti a figyelmet. A «magyar tenger* 
vidékének geológiai és orografiai leírása, a történelmi 
és népmondai emlékekben gazdag helvek élénk és 
közvetlen megfigyeléssel vázolt sorozata, gyakorlati 
útmutatások upy a turisták, mint a balatoni für
dőző közönség számára, nélkülözhetlenné teszik a 
152 lapra terjedő könyvecskét mindazok előtt, kik a 
Balatont látogatják. Nem ismerünk e szakban szegény 
ir odalmunkban alaposabban, és változatosabban irt 
tájékoztató könyvet, mert az a gazdag látkör, melyet 
az olvasó elé feltár, nem kis mértékben fokozni hiva
tott az utazás élvezetét s gyönyöreit. A Balaton köz
vetlen környezetén kivül felöleli a könyv a vesz
prémi és zalai vidék belebb eső érdekesebb pontjait 
is, azoknak egész kultúráját, történelmi nevezetessé
geit, külön fejezetek alatt mint «Siófokról Balaton
füredre* — "Kirándulások Balatonfüred környé
kére*, —«Balaton-Füredtől Sümegig* — «Sümegről 
Keszthelyre» stb. A Balaton vidékét ismertető mai 
közleményünkhöz e könyvből is vettünk át néhány 
rajzot. 

«Az osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben* ez. néprajzi műnek közelebb megjelent 87. fü
zete «Magyarország» II. kötetéből immár a 7. füzet. 
Ez a füzet is a pesti síkságnak van szentelve. Tar
talma a «három város* (Czegléd, Körös, Kecskemét) 
ismertetésének folytatása és vége Váczi Jánostól, to
vábbá «Szolnok és vidéke*, «A puszták*, "Jellem
vonások a népről* Hoitsy Páltól. Az érdekes szöve
get tizennégy eredeti rajz díszíti, melyek közül egy 
Biczó Gézától, öt Dörre Tivadartól, öt Feszty Ár
pádtól, kettő Mednyánszky László bárótól, egy pe
dig Roskovics Ignácztól való. A czikkekben sok be
cses részletet találand a magyar olvasó is; a sikerült \ 
rajzok ujabb bizonyságai annak a lelkesedésnek, 
melylyel mai festő művészeink a magyar tárgyak 
iránt viseltetnek. —A füzet a Révai-testvérek bizo-
mányában kapható: ára 30 kr. 

Földünk fémdarázsainak magánrajza czim alatt 
a tud. akadémia nagy terjedelmű, önálló kuta
tásokon alapuló munkát adott ki, latin nyelven, 
meljnek tartalmát azonban a bevezetés magyar 
nyelven foglalja össze. Mocsáry Sándornak, a nem
zeti nrazeum segédőrének és az akadémia levelező 
tagjának székfoglaló értekezése ez. A magyarországi 
iémdarázsokat Mocsáry évek óta tanulmányozza s 
azok életéről, fajairól, annyi tapasztalást gyűjtött \ 
össze, hof-y a szaktudományt önálló munkával aján
dékozhatta meg. Az akadémia azért adta ki latin 
nyelven a monográfiát, mert a külföld szakemberei
nek érdeklődésére is számit. Mocsáry speczialista a 
darázsok ismeretében és kutatásában. A monográfia j 
nagy negyedrétü alakban 643 oldalt foglal el és két j 
tábla rajz is van hozzá mellékelve. A magyarországi 
fémdarázsok közül — e szép, zománezos rovarokból, 
melyek a rovarvilág kolibrijei — számos oly fajt ir 
le, melyek eddig a tudományos felsorolásokban nem 
foglaltak helyet. A mü latin czime : "Monográfia 
Chiysididarum orbis terrarum universi.* Ara húsz 
forint. 

Az ember tragédiája szerbül. Az újvidéki 
• Jávor* czimü szépirodalmi lap szerint Jovánovics 
János szerb költő, meghálálni óhajtván a Kisfaludy-
társafág által történt megtiszteltetését 40 éves köl
tői jubileuma alkalmával, Madách: «Az ember tra
gédiája* remekmüvét készül szerb nyelvre lefor
dítani. 

A történelmi társulat jun 27-ikén tartotta a | 
szünetek előtt utolsó választmányi ülését, Jakab 
Elek elnöklete alatt. Az ülésen csekélyebb jelentő
ségű folyó ügyek elintézése után az augusztusban 
Mármarosba rendezendő vándorgyűlés ügyét beszélték 
meg. A kirándulásra eddig 32-en jelentkeztek a tár
sulat tagjai közül. A mármarosi megnyitó ünnepé
lyen Thaly Kálmán. Szilágyi István, Csánky Dezső, 
Várady Gábor és Mihályfi János fognak előadásokat 
tartani. 

Legújabb hölgyek ti tkára, házi tanácsadó és le
velező az élet minden körülményeire alkalmazható 
fogalmazványokkal, levél-mintákkal és a levélírás 
szabályaival, a női életben előforduló irat-mmtak-
kal, folyamodványokkal. A Lampel-féle könyvke
reskedés kiadása. Ára csinos kötésben 80 kr. 

VASÁRNAPI IJSÁG. n 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar, tud. akadémia jun. 24-ikén tartotta 

utolsó ülését a nyári szünet előtt. Kettős ülés volt; 
először a harmadik osztályé, szaktudományi felolva
sásokkal, aztán pedig összes ülés, melyen az uj elnök, 
b. Eötvös Lói ánt első ízben elnökölt. 

A harmadik osztály ülésén Tkon Károly elnökölt 
és H/iniies Endre mint rendes tag mondott székfog
laló értekezést «A veszettség elleni immunitás me-
khanizmusáról*, ismertetvén a veszettség elleni vé
dőoltások ama hatását, hogy azok it szervezetet 
biztosítják a veszettség kitörése ellen. Ujabb vizsgá
latok ugyanis kimutatták, hogy a kitört veszettség 
nem egyéb, mint a gerinezvelő gyuladása, ami 4—5 
nap alatt halállal végződik. A védőoltások hatása 
tehát abban áll, hogy a gerinezvelőt olyanná változ
tatja át, hogy a veszettség-virus nem foghat rajta és 
benne gyuladást nem támaszthat. E hatás létrejöt
tét előadó Pasteur és Chauveau felfogásaival szemben 
abból magyarázza, hogy a védőoltások alkalmával 
apránkint befecskendezett veszettségméreghez las
sankint hozzászokik az agy és gerinczagy, mint a 
morfiumhoz, vagy strichninbez, annyira, hogy ké
sőbb aztán ellen tud állani a veszettségvirus külön
ben halált hozó gerjesztő hatásának. — A tanulsá
gos értekezés után b. Eötvös Lóránt olvasta fel je
lentését a Szt-Gellérthegy vonzó-erejéről. A hegyek 
tömegeinek vonzása, a mennyiben az a függő ut 
irányát megváltoztatja, régen ismert tény. Igy isme
retes az Alpeseknek, a Himalayának ilynemű hatása. 
A számítás Eötvöst a vonzás egy másnemű hatásának 
felismerésére vezette; ez az irányító hatás, melyet 
nagy tömegek a vízszintesen forgó hosszúkás tes
tekre gyakorolnak. A rendkívüli érzékenység és pon
tosság, melyet a sodronymérlegen elérnie sikerült, 
lehetővé tette egy irányító erőnek nemcsak felisme
rését, de lemérését is. Első méréseit ez irányban a 
Szt Gellérthegy tövében, a Rudas-fürdő közelében 
eszközölte. Egy finom drótra felfüggesztett fémrúd 
a hegy felé irányított egyensúlyi helyzet körüli len
géseit 1129-3 másodpercz alatt végezte; ez állásra 
merőleges helyzet körül pedig 1144-3 másodpercz 
alatt. Az emiitett két állás között ennek megfelelő-
leg a drót megcsavarodott és pedig a fenti lengési 
idők értékeinek megfelelőleg több mint 12 ,percznyi 
szöglettel.'— E két előadás után Heller Ágost «A 
fizika története a XIX. században* czimü munkájá
ról tett jelentést. Majd vendégektől mutattak be 
dolgozatokat. Ezek voltak : Karsach József, Hegyfoki 
Kabos, Főnyi Gyula, Wiukler Lajos, Preysz Hugó, 
Apáthy István, Asbóth Sándor, Hankó Vilmos. 

A felolvasó ülés után összes ülés következett, me
lyen b. Eötvös Loránd zajos éljenzés közt foglalta 
el az elnöki helyet. Beszédét, melyet az akadémiku
sok tetszéssel fogadtak, máshol közöljük. 

A folyó ügyeket dr. Szabó József helyettes titkár 
adta elő. A Kóczán-féle drámai pályázatra 14 mű 
érkezett. Hosszabb vita fejlődött ki a főtitkár-vá
lasztó ülés idejének kitűzése felett, mire nézve az 
összes ülés elhatározta, hogy bizottságot küld ki, 
mely a főtitkár ügykörében esetleg teendő módosí
tásokat állapítsa meg 8 az okt. 7-én leendő összes 
ülés elé javaslatot terjeszszen. A főtitkár-választó 
elegyes ülést október 14-dikére tűzték ki.^ 

A magyarországi néprajzi társaság ideiglenes 
választmánya e hó 22-ikén Hunfalvy Pál elnöklete 
alatt ülést tartott. Az elnök bejelentette, hogy az 
alapszabályokat megerősítette a belügyminisztérium. 
Hennáim Antal dr. pedig előterjesztette, hogy a 
egyesület tagjainak száma 462, köztük számos ala
pító, ugyancsak Hemiann Antal bejelentette, hogy 
a maga es neje nevében 1500 frt értékű ethnografiai 
könyvtárát az egyesületnek ajándékozza. Örömmel 
hallotta a választmány, hogy József főherczeg a czi-
gány-szakosztály elnökségét elfogadta. A bécsi és 
párisi ethnografiai kongresszusokon Hermann Antal 
fogja a társaságot képviselni. Elhatározták, hogy az 
alakuló közgyűlést szeptemberben tartják meg. Jókai 
Mór szintén megígérte, hogy előadást tart. Strausz 
Adolf bejelentette, hogy Katona Lajos dr. reálisko
lai tanárral együtt megalakították Pécsett a bara
nyamegyei néprajzi tánatágot, mint a budapesti 
társaság fiókját. 

MI ÚJSÁG. 
Mai számunk félivnyi rendkívüli melléklettel 

van bővítve, mely a «Körút Balatonon, czimü köz
leményt tartalmazza 14 képpel és a Balaton tér
képével. 

A trónörökös arczképe. Rudolf trónörökös 
utolsó lovasképéről mely a király tulajdona, Ajdu-
kieviez bécsi festő néhány másolatot készit az ural
kodó család tagjai számára. Az elsővel már elkészült 
és át is adta az özvegy trónörökösnének. A trónörö-
kösné a Burgban fogadta Ajdukieviczet és megha
tottsággal nézte egy ideig férje arezvonásait. .Nem 
tudok — igy szólt a festőhöz — férjemnek olyan 
arczképéről, mely ennél hűbb volna. Büszke lehet 
ön arra az élethűségre, melylyel a boldogult arezvo-
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! násait megörökítette.» Ajdukievicz engedélyt kért és 
kapott a trónörökösnétől, hogy a képet* fényképé
szeti utón sokszorosíthassa. ' 

Stefánia özvegy trónörökösné néhány hetet 
fog tölteni Ostendében, királyi szülei mellett. Azt 
hiszik, hogy testvére, Koburg Lujza herczegnő kísé
retében megy. Belgiumi tartózkodása nem fog négy
öt hétnél tovább terjedni; augusztus lH-ika, Ferencz 
József király születésnapja előtt mindenesetre visz-
szater Bécsbe. Több franczia lap tudni véli, hogy 
Stefánia főherczegnő Belgiumból ellátogat a párisi 
kiállításra is. Ez azonban valószínűtlen, mert a fő-
berczegné Ostendéből egyenesen Ischlbe megy, hol 
a királyi család a király születésnapját fogja meg
ünnepelni. 

Gr. Kun Kocsárdnak. ki az erdélyi közművelő
dési egyesületnél oly nagy alapítványt tett, az egye
sület küldöttségileg akarta megköszönni a nagy
lelkű adományt, de a gróf kijelentette, hogy ado
mányáért nem kivan ünnepeltetést. Ez okból és a 
gróf egészségére való tekintetből is a nagy küldött
ség tervét elejtették, csak az E. M. K. E. vezérfér-
fiaiból álló küldöttség tisztelgett Algyógyon. 

Tisztelgő küldöttségek üdvözölték Szász Ká-
i oly ref. püspököt, ki a múlt héten ünnepelte szüle
tése napja hatvanadik évfordulóját. Ez alkalomból 
a pesti egyházmegye papsága Siposs Pál esperes ve
zetése alatt, a budapesti segédlelkészek pedig Kontra 
János vezetése alatt tisztelegtek nála. A két küldött
ség vezetőinek szavaira Szász Károly meghatottan 
válaszolt. 

Az uj intendáns kitüntetése. 0 felsége Beniczky 
Ferencz intendást belső titkos tanácsossá nevezte ki. 

A Mátyás-templom ablakai. A budavári Mátyás-
templom főbajójának déli oldalán most helyeztek el 
h ái cm üveglestésü ablakot. E nagyméretű ablakok 
az üvegfestészet jeles müvei. Figurális részeiket 
Lotz Károly és Székely Bertalan festőművészek ké
szítették; a dekoratív részeket pedig Schulek Fri
gyes tanár csinálta. Kettő az ablakok közül Buda
pest főváros s egy Haynald bibornok költségén ké-
fzült. Az uj ablakokat az orsz. képzőművészeti ta
nács a napokban felül fogja vizsgálni. 

Kirándulás a Balatonra. Június hó 23-dikán a 
Stefánia- Yacht-egylet igazgatósága abból az alkalom
ból, hogy a Siófok és Balatonfüred közt négy évti
zeden át közlekedett Kisfaludy-gőzös ma már meg
érdemelt nyugalmába kerülve, helyét az nj balatoni 
gőzös, a «Kelén* foglalta el, több meghívott hírlap
író, orvos, biró és egyetemi tanár társaságában 
próbajáratot rendezett az uj gőzössel. 

Kedélyes csoportokba verődve foglalta el a kirán
duló társaság a déli vasúttársaság 7 órakor indult 
vonatának kupéit. Siófokon kiszállva, a mintegy 27 
főre menő társaság, mely közt ott volt Kriszt János 
kir. tanácsos, Brinkmann törv. biró, Beksics Gusztáv 
képviselő, dr. Schwimmer egyetemi tanár, Jekelfa-
lussy Andor kir. táblai biró, dr. Agai Adolf, a hírla
pok'képviselői és még többen, rögtön a teljes dí
szében útra készen álló gőzös fedélzetére siettek, 
melyet Sicbra Jenő kapitány vezetett s meglepetés
sel szemlélték a több mint 300 személy befogadására 
képes "Kelén* kitűnő berendezését, melynek külső 
építése az uipesti hajógyár, gépezete pedig a Schoe-
nichen czég műve. Ezalatt a hajó megindult s a fe-

I délzeten ösízegyültek kellemes légáram mellett, 
gyönyörű időben élvezték a Balaton teljes pompájá
ban feltáruló szépségeit. Majd a hideg bnffethez ült 
a társaság s vidám kedvben költötte el a felszolgált 
kitűnő villásreggelit. Ez alkalommal is, ugy mint a 

I kirándulás egész szervezésében, Szarvassy Sándor 
Stefánia-egyleti igazgató kötelezte le a jelenvoltokat 
a háziúr előzékenyen teljesített tisztével. A pont 
délben partra érkező gőzöst a balaton-füredi kikö
tőben állomásozó vitorlás hajók ünnepélyes felvonu
lása és tisztelgő üdvlövése üdvözölte, mire a kikötő
hidra gyűlt nagyszámú közönség közepette Kovács 
Ábel igazgató néhány szívélyes szóval fogadta Bu
dapest első vendégeit a "Kelén* fedélzetén, me
lyekre Szarvassy igazgató szintén röviden válaszolt. 
A társaság tagjainak gyors elszállásolása után a 
Stefánia-yacht-klub ujon épült helyiségének és a 
yachtoknak megtekintése következett, majd pedig 
diszebédre gyűltek össze az Eszterházy-féle vendég
lőben. A lakomán a felköszöntések egész sora követ
kezett, melyek közt Kovács Ábel igazgató a Stefá-
nia-yacht-egylet távollevő egyik igazgatójára, gr. 
E'zterházy Mihályra, s az uj gőzös létesítése körül 
fáradozott többi lelkes intéző férfiura ürítette poha-

| rát, mire válaszolólag Szarvassy Sándor felolvasta 
| gr. Eszterház^nak hozzáintézett terjedelmes leve

lét, melyben távolléte miatt sajnálkozását fejezve 
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ki, egyszersmind üdvözli a kirándult vendégeket. 
Szarvassy Jjeszédét a sajtó éltetésével fejezte be s 
erre Beksics Gusztáv orsz. képviselő tolmácsolta a 
hirlapirók köszönetét az igazgatónak. Felköszöntőt 
mondtak még Brinkmann törv. biró az orvosi karra, 
dr. Schirímmer erre válaszolólag és Sziklay János, a 
Balaton-egvlet titkára. Délután következett a ki
rándulási programm főrésze, a zalai part megtekin
tése Badacsonyig, szintén a «Kelén» gőzösön, s 
Dankó balatonfüredi zenekara kedvre derítő nótái 
mellett. Késő este érkezett vissza a gőzös a fürdő ki
kötőjébe s a társaság még mindig a feledhetetlen 
látvány benyomása alatt vonult be dús terítékű 
vacsorára ismét az Eszterházy-vendéglőbe. A toasz-
tok természetesen ezúttal sem hiányoztak. Másnap 
korán reggel jöttek össze ismét a társaság ta?jai a 
kikötőben, hogy a reggeli vonattal visszatérjenek 
Budapestre. Már akkor javában esett az eső de nem 
moshatta el a kirándulás szép emlékét. 

A párisi kiállítás magyar osztályát a köztár
saság elnöke e hó 24-ikén délután látogatta meg 
először, Vamot elnök sorba nézi az összes osztályo
kat s az osztrák-masryar osztályra most került a sor. 

Már délutáni két órakor nagy tömeg gyűlt össze 
e területen, hogv az érkező elnököt üdvözölje. Sadi 
Carnot azonban, ki előzőleg a brit, dán, holland és 
belga kiállítást tekintette meg, jó ideig várakoztatta 
az osztrák-magyar kiállítási bizottság tagjait. A bi
zottság elnöke, Burgsr Lajos üdvözölte az elnököt s 
bemutatta neki a bizottság alelnökeit, Orosdyt és 
Wédelest, továbbá Magyarország delegáltját, Vedey 
Károlyt és a bizottság titkárát, Dubskyt. Carnot szí
vességgel üdvözölte a delegáltakat, majd nyájasan 
intett kezével Urbán zenekarának, mely az érkező 
elnököt a Marseillaise akkordjaival fogadta. Carnot 
egy óránál tovább időzött az osztrák-magyar kiállí
tási területen és részletesen megnézte az érdekesebb 
tárgyakat. A magyar kiállítók közül különösen 
Fischer Ignácz, Zsolnai, Giergl, Kölber és Egger 
gyártmányai kötötték le figyelmét. Miután még azt 
a bécsi újságírót, ki kocsin tette meg a bécs-párisi 
utat, kocsisával együtt bemutatták neki, bucsut vett 
az egész bizottságtól s kijelentette, hogy Ausztria-
Magyarország iparának nagy fejlettsége valóban 
meglepte. Carnot ezután czigányaink Bákóczy-nó-
tája mellett elhagyta az osztrák-magyar kiállítási 
területet. 

Az uj egyforintosoknak már július elején forga
lomba kellett volna jönni. A tij bankóból négy mil
lió darab készen is volt, mikor egyszer állítólag rá
jöttek, hogy az a kék ezin, a melyet a festésnél hasz
náltak, nem tartós és így nem alkalmas arra, hogy a 
bankókat vele fessék. Ennélfogvjt az egészet újra 
fogják elkészíteni jobb anyagú festékkel. 

Nagyító üvegek kiállítása. Az antwerpeni «Cer-
cle floral» elhatározta, hogy őszkor a górcső feltalá
lásának háromszáz éves jubileumát megünnepli és-
ez alkalommal górcsőkiállitást rendez. A kiállítás két 
részre fog oszlani, az egyik rész a górcső történeti 
fejlődését mutatja be a Janssen-testvérek legelső 
készítményétől kezdve, — kik háromszáz év előtt 
Middelburgban az első mikroszkópot szerkesztették, 
— egész a mai napig. A kiállítás másik része a mo
dern górcsöveket mutatja be ezerféle változataikban 
és legkülönbözőbb alkalmazásukban. 

Háromszázezer forintos alapítvány szerb isko
lára. A meghalt Angyelics szerb patriarkha testvére 
Karlóczán Petrovics püspök g. k. patriárkha-helyet-
tes és a konzisztórium tagjainak jelenlétében 
300,000 frtot ajánlott fel egy Karlóczán emelendő 
gimnázium és papi szeminárium építésére. Az össze
get is azonnal átadja, mihelyt a kormány megadja 
az engedélyt az építkezésekre. 

Az ál latkert i czirkus-épület teljesen elkészült, 
és méltán mondható a tekhnika mestermüvének. 
Az egész szerkezet, valamint a helyek talapzatai ko
vácsolt vasból, a falak burkolatai pedig hullámos 
bádoglemezekből készültek. A helyek alatt körös
körül vasboltozat van, ezek alatt a művészek öltözői, 
szintén vasból, ugy hogy a tűzveszély annál is in
kább teljesen ki van zárva, mivel az oO mt. hoszszu 
és 15 mt. széles istálló külön épület, melynek bor
dazata, fala és tetőzete szintén vas. A lovarda bel
seje elegáns, barátságos képet nyújt. Gondoskodtak 
elegendő kijáratról is. Wulf társasága június 27-én 
kezdte meg előadásait. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése jú

nius végével lejár, fölkérjük az előfizetés mielőbbi 
megujitására, nehogy a lap küldésében fennakadás 
álljon be. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK. 
Negyedévre (július—szeptember) 

A. Vasárnapi Ujsag . . . ___ . . . ___ . . . 2 frt — kr. 
A Vasárnapi Újság a t Világkrónikáiul* együtt 2 < 5 0 « 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok . . . 3 • — « 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

tVüágkrúnikávah együtt . . . 3 • JjO • 

Félévre (július—deczember) 
A Vasárnapi Újság . . . . . . — — — — 4 frt — kr. 
A Vasárnapi Újság a tVilágkrónikávaU együtt 5 « — « 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok . . . 6 « — « 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

iVilágkrónikávalt együtt . . . — . . . T « — « 
* 

Lapunk kiadó-hivatala a «Pesti Hirlap» czi-
mü, pártszinezet nélküli politikai napilap kiadó
hivatalával oly egyezségre lépett, hogy azok, a kik 
a két lapot együtt rendelik meg, kedvezményes 
áron fizethetnek elő, és pedig: 

A "Vasárnapi Újság» a «Pesti Hir lap»-pal : 
Egész évre _ . . . . . . 21 frt — k r . 
Fé lév re 10 « 50 « 
Negyedévre „ . . . . . . . . . 5 « 25 « 
E g y h ó r a . . . . . . 1 « 80 « 

A "Vasárnapi Ujság» ujabban «Női munka és 
divat' czimtí uj rovattal s jelentékenyen bővített 
tartalommal jelen meg. 

A nPolitikai Újdonságok*-hoz a «Magyar 
Gazda» ezímü két hetenként megjelenő g a z 
daság i l ap v a n csa to lva , s ezenfelül r end
kívüli me l l ék le t ekke l i s bőv í tve lesz a l a p n a k 
h e t e n k é n t másfé l s minden másod ik h é t e n 
k é t n a g y ív re t e r j edő t a r t a l m a , mely a Poli
tikai Újdonságokat az országban a legnagyobb 
és legtartalmasabb politikai hetilappá tette. 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a 
"Vi lágkrónika* czímü képes heti közlöny, mely 
hetenként egy íven, számos képekkel illusztrálva 
jelen meg. 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál , vagy a «Világkrónika" megrendelésénél czimszalagjuk-
ból egy példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni , s 
minden reklamáeziót és egyéb a szétküldésre vonatkozó 
közleményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni . 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala, 

Budapest, egyetem-ntcza 4. sz. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napok alatt : BAPPENSBEB-

OER KAJETAN, a piarista-rend budapesti társházának 
tagja, volt házfőnöke s a rend kormánytanácsosa, 79 
éves korában. Mint a nagybecskereki, szentgyörgyi 
és a váczi piarista gimnázium igazgatója nagy érde
meket szerzett magának a nevelés terén. A helybeli 
piarista-rend házfőnöke 1881-ben lett s e tisztet 
nagy buzgalommal és odaadással teljesítette hét 
éven keresztül. — TOMCSEK GYÖRGY TEOFIL, a mino
rita-rend kiérdemült házfőnöke s örökös kormány
tanácsosa, 83 éves korában, Szepes-Csütörtökhelyen. 
— VARSÁNYI POHGBACZ, kegyes tanitórendi áldozó 
pap és nyugalmazott gimnáziumi tanár, 40 éves ko
rában, Nyitrán. — Báró BAÜBER OTTÓ, olasztelki 
nagybirtokos, Erdővidék egyik legnépszerűbb férfia, 
megyei bizottsági tag, az erdővidéki takarékpénztár 
igazgatója. — NEISZIDLER MÁTYÁS, Neiszidler Károly 
orsz. képviselő apja, Esztergom legöregebb polgára, 
92 éves korában, Esztergomban. — Koltói HORVÁTH 
JÓZSEF, 9S éves, Nagy-Halmágyon. — Dr. KLIMO 
JENŐ, Zólyommegye beszterczebányai járási orvosa, 
kir. törvényszéki orvos, Beszterczebányán, 41-ik évé
ben. — ÁRVAY ISTVÁN, a zalaegerszegi ügyvédi ka
mara elnöke, 71-ik évében, Z.-Egerszegen. — MOL
NÁR DOMOKOS, nyűg. pénzügyminiszteri számvizs
gáló, 65 éves korában, Kolozsvárott. — Homorod-
almási MIHÁLY DOMOKOS, végelgyengülés következté
ben Homorod-Almáson. — Lánczoskéri LÁNCZ 
MIKSA, m. kir. pénzügyminiszteri titkár, 37 éves 
korában, a zalamegyei Neszelén. — KOSZGLEBA 
ANTAL, fővárosi háztulajdonos, 73 éves korában, 
Budapesten. — TÜRK VILMOS dr., nagykikindai 
orvos, tiszteletbeli megyei orvos, ki a szabadsághar-
czot mint honvéd-főorvos szolgálta végig, 73 éves. 
— KLFIN BÓDOG, a veszprémi püspökség számve
vője, a budai vereskereszt-kórházban. — VANISS 
LAJOS, 29 éves korában, Budapesten. — BEZEGHY 
JÓZSEF, ungvári aljárásbiró. — Id. SZLACSÁNYI JÁNOS, 
1848—49-es honvéd és dukai körjegyző, hatvanhét 
éves, Dukán. — TAKÁCS GÁBOR, módosi kir. aljárás
biró, Hadházán. — MERICZAY MIKLÓS, nyűg. tiszt
tartó, 76 éves, Pozsonyban. — PAPP ANTAL, a ke
lenföldi vasúti állomás pénztárnoka. — KOMORÓCZY 
DÁNIEL 67 éves, Tapolcsányban. — HIRSCHBERG 
SÁNDOR, Mármarosvármegye bizottsági tagja, Bustya-
házán. — FARKAS KÁROLY EMIL, az irgalmas rendiek 
szatmári társházának tagja, 29 éves, Szatmárit. 

Özv. BODOLA SÁMUELNÉ, szül. Antal Zsuzsanna, az 
erdélyi ref. egyház néhai püspökének özvegye, ki a 
legszélesebb körökben tisztelt matrónák egyike volt, 
86 éves és 23 évet élt gyászos özvegységben, Maros-
Vásárhelytt. Két leánya: Bodola Ágnes és Garda 
Józsefné Bodola Johanna, két özvegy menye, több 
unoka, és kiterjedt rokonság gyászolják. — VUKO-
VICS SEBÖNÉ, szül. Dadányi Mária, az 184-8-íki igaz
ságügyminiszternek, az 1867-iki időszak utáni or
szággyűlés nagyérdemű tagjának és szónokának öz
vegye, az aradmegyei Petrisén, vejének. Ürményi 
Pálnak birtokán. — Özv. HUBENAY JÁNOSNÉ, szül. 

Lipcsey Klára, a nemzeti színháznak három évtized 
előtt nyugalomba vonult tagja, Loányfalván, hol 
Feleki Miklós a nemzeti színház személyzete nevé
ben mondott a koporsó felett beszédet. — Báró 
LEITHNER ANTALNÉ, szül. Bombauer Kornélia, Leith-
ner Antal bárónak, miniszteri és államszéki taná
csosnak neje, 76 éves korában, Budapesten.— GUTT-
MANN JÓZSEFNÉ. szül. Knapp , Antónia, építész neje, 
37 éves, Nagy-Váradon. — Özv. SOMOGYI IGNÁOZNÉ, 
szül. Gajzágó Mária, 74 éves, Szolnokon. — Esső 
IRMA, ESSŐ Sándor földbirtokos 18 éves leánya, 
Jánosházán, Vasmegyében. — STIGLITZ MARISKA, 21 
éves korában Báczkevén. 

SZERKESZTÖI MONDANIVALÓ. 
B — i . L . A Z e l h u n y t j e les m ű v é s z r ő l szóló, kiváló 

é r d e k ű uj a d a t o k a t t a r t a l m a z ó j e l l emra j zo t legközelebbi 
s z á m u n k b a n közöl jük . 

S z i k l a r ó z s a . Az i l yen a l legor iás v i rágregék , Tompa 
u t á n , n e m igen s i k e r ü l n e k . E n n e k a lapeszméje s er
kölcs i t a n u l s á g a n a g y o n is k ö z n a p i , ú t s z é l i : alakisága 
s e m m i —• kü l fo rmá ja kezdet leges . 

A s a j k a . E z is a l l e g ó r i a ; k iv i t e l e sokkal j obb az 
e l ő b b i n é l ; de eszméje , t a n u l s á g a , a l k a l m a z á s a ennek 
s e m ál l m a g a s a b b a n . — A több i ekben is v a n itt-ott 
e szme , kifejezés — lega lább cs i r ában , de a közölhetés 
m é r t é k é i g ezek k ö z ü l egyik s e m e m e l k e d i k . 

A k k o r 1B. I g e n cs inos a f o r m á j a ; de hosszura 
n y ú j t o t t f ona l án al ig v a l a m i az eszme, a t a r t a l o m . 

Jfj. B . Ö . Most m é g csak p a p í r k o s á r ; de tehetsége 
fejlődtével m e g é r h e t i m é g a n y o m d a f e s t é k e t is . 

K É P T A L Á N Y . 

A "Vasárnapi Ujság» 24-ik számában közölt kép-
talány megfejtése: Párisi világkiállítási. 

SAKKJÁTÉK. 
1554. számú feladvány, A német sakkszövetség legújabb 
feladvány tornájában első díjjal kitüntetett feladvány. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond . 

Az 1 5 4 7 . szánni fe ladvány megfe j tése . 
Taverner T.-töl. 

M e g f e j t é s . 

Világot. Sötét. 
1. Vdl— cl . . . . . , t. sz. 
2. V v. B v. e7—e8H mat t . 

Az 1 5 4 8 . s zámú fe ladvány megfejtése* 
Mackenzie A. F.-töl. 

M e g f e j t é s . 
Világos. Sötét. 

1. Vb8—h2 .__ t. sz. 
2. V v. H v. e7—d8V 

v. B v. e4—eö mat. 

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. — S.-A.-üjhelyen: Dr . Kálnitzky Géza. — 
Nagykőrösön: A polgári kör sakk-kedvelői. — A beresitelk 

sakkegylet nevében: Nagy András . — A pesti sakk-kör. 

HETI-NAPTAR, június—július hó 
Nap Katholikus et protestáns Qörög-Oros* Imraelita 

30 V. F 8 Pál emléke 
1 H. ITeodorik áld. 
2K. Sarlós B. Assz. 
3 S. Jáczint vt. 
4!C. ülrik pk. 
5P. Cyrill és Meth. 
6 S. {Dominika 

BtMTálttiúai: 9 

F 2 Pál emléke 1813Leoncz 
Teobald 19 Jnílás ap. 
Sarlós B. Assz. ! 20 Metód pk. 
Kornél |21 Jolán v t 
Ulrik j 22 Özséb pk. 
Anzelm 23 Agrippina 
Izaiás 24ITHDSI. 
Első negyed 6-án 7 óra 15 p 

1 Tkam. 
2Nik. 
4 
4 
5 
6 
7 S. Bal. 

i. regg. 
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A Frankiin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható: 

„OLCSÓ KÖNYVTÁR" 
Szerkeszt i G Y U L A I PÁL. 

1. Csokonai Vitéi Min. Dorottya. 20 kr. 
'8. Bret Harte kaliforniai beszélyei. 40 kr. 
8. Kölcsey Ferencz elbeszélései. 20 kr. 
4. Macaulay T. B. Machiavelli. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
6. Kerényi Frigyes összes költeményei. 1840—1851. 60 kr. 
6. Sandeau Gyula. A montsabreyi kastély. Beszély. Frun 

cziából fordította. B. S. ^ ^ ^ ^ * ™ 
7. Kármán József. Fanni hagyományai. Beszély 
8. Sollohub gróf. Előkelő világ. Orosz beszély. 
9. Szigligeti ide. Liliomfi. Eredeti vígjáték, népdalokkal 

zenével, három felvonásban. ^ ^ • » » > 
10. Dickens Károly. Karácsonyi ének 
1 1 . Gogol Miklós. Beszélyek az orosz életből. 

Chateaubriand. Atala. Francziából lord. Csiky K. 
Tennyson Alfréd. Király-idyllek I. Helén. — Oinevra 
Angolból ford. Szász Károly 

i*. Macaulay T. B. Lord Bacon. Angolból ford. B. P. 
15. Kemény Zsigmond. Szerelem éa hiúság. Beszély. 
16. Hugó Victor. Hernani . Szomorújáték. 
17. Kölcsey Ferencz válogatott szónoki művei . 
18. Jósika Miklós b . Egy igaz ember. Beszély. 
19. Conscience H. A szegény nemes. F lamand beszély 
20. Popé S. A mübirálatról. Tanköltemény. 
81. Pálffy Albert Egy kastély az erdőben. Beszély. 
22. Boissier Gaston. Virgil. Fordította Végh Arth. 
23. Sollohub gróf. A gyógyszerészné. Beszély. 
24. Macaulay T. B. Milton. Angolból fordítot ta B . P . 
25. Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma ót felvonásban 

Fordította Kis János. 
26. Beaumarchals. Figaro házassága vagy egy napi bolond

ság. Vígjáték öt felv. Ford. Paulay Ede 50 kr. 
27. Gyulai Pál, A vén színész. Beszély. 20 kr. 
28. Stifter Adalb. Brigitta. Beszély. 20 kr. 
29. Gauthíer Th. A lélekcsere. Begény. Francziából ford. 

12 
13 
14. 

20 kr. 
20 kr. 
30 kr. 

'20 kr. 
30 kr. 
20 kr. 
20 kr. 

"20 kr. 
40 kr. 
30 kr. 
30 kr. 
60 kr. 
20 kr. 
40 kr. 
20 kr. 
20 kr. 
30 kr. 
20 kr. 
20 kr. 

30 kr . 

96. Zschokke Henrik. A szegény viltshirei lelkész naplójá-
1 , 1 Y> , . A I . . 

30 kr. 
20 kr . 
30 kr . 
20 kr. 
30 kr . 
40 kr. 

1241— 
20 
30 

a Pi-
20 kr 

Szekula Gyula. 
30. Macaulay T. Byron. Angolból fordította B 
ü l . Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. 
32. Eynaud A. Ferizade dala. Beszély. 
33. Czuczor Gergely népies költeményei. 
34. Prescott H. E. Schaffer Magdaléna. £ 
35. Sayous E. A mongolok betörése Magyarországba. 

1242. Francziából ford. Takács István 
36. Zichy Antal elbeszélései. 
37. Quintus Horatius Flaccua. A költészetről. Levél 

'ókhoz. Ford. Czuczor Gergely S n — -
38. Flegler S. A magvar történetírás történelme. Sayous E. 

A magyar történelem kútforrásai. 60 kr. 
39. Sand György. Az ördög-mocsár. Beszély. Francziából 

ford. Csukássi József 30 kr. 
40. Lessing G. E. Laokoón. 50 kr. 
4 1 . Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. 20 kr. 
42. Csokonai Vitéz M. Lilla. 30 kr. 
43. Merimée Prosper. Carmen. Beszély. 20 kr. 
44. Nagy Ignácz. Tisztújítás. Vígjáték négy felvonásban. 

1842-ben akadémiai pályadijt nyert mű. 40 kr . 
45. Murray E. C. Grenville, A franczia politikai életből. 60 kr. 
46. Fraknói Vilmos, n . Lajos és udvara. Történeti rajz. 
47. 8and György. Leoni Leó. Beszély. 
48. Michelet Gyula. Lengyel- és Oroszország. 
49. Flegler Sándor. Kölcsey Ferencz. 

20 kr. 
50 kr . 
30 kr . 

> kr. 
*». ritsgier oanuui. a u i u o o j — , 11 
50. Gvadányi József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 40 kr 30 kr . 

30 kr. 
20 kr. 
40 kr. 
30 kr. 
50 kr. 
40 kr. 
20 kr. 
20 kr. 
30 kr. 
30 kr . 
30 kr. 
20 kr. 

51 . Plouvler Ed. Beszélyek. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
52. Feutllet Octav. Trécoeur Júlia. Elbeszélés. 
53. Kazinczy Ferencz. Magyarországi utak. 
54. Tolstoj L N. gróf. Családi boldogság. Beszély. 
55. Kisfaludy Károly. Tihamér. Beszély. 
56. Flegler Sándor. Szalay László és munkái . 
57. Szigligeti Ede. Magyar színészek életrajzai. 
58. Vasilladís Sz. H. Galatea. Dráma. 
59. Dayka Gábor. Költeményei. 
1i0. Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. 
61 . Gogol Miklós. Bulyba Tárász. Beszély. 
62. Kisfaludy Károly. I rene. Szomorújáték 5 felvonásban 
63. Zsilinszky Mihály. Kupeozky János. 
64. Korner IN. Zrínyi. Szomorújáték. Ford. Szemére Pál. 

Korner Zrínyijéről. Bírálat, irta Kölcsey Ferencz. 40 kr. 
65. Csokonai Vitéz M. Ódák. Két könyvben. (1794—1804.) 80 kr . 
66. Andersen. Begék és mesék. Fordította Milesz Béla. 30 kr. 
"67. Kisfaludy Károly víg beszélyei. 40 kr . 
68. Ouida. Egy pár kis faczipő. Beszély. Angolból ford. 

Belényesi Gábor. 40 kr. 
69. TheurieL A Buzavirágék háza. Beszély. 30 kr. 
70. Schiller. Mózes küldetése. Fordítot ta Jurany Gusztáv. 80 kr. 
71. Taine H. Az eszmény a művészetben. Francziából ford. 

Harrach József. 30 kr. 
72. Lessing Gotthold Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai köl

temény. Németből ford. Zichy Antal. 50 k i . 
73. Beulé Augustus családja és kora. Francziából átdol

gozta Molnár Antal. 30 k i . 
74. Lindau Pál. Moliére. Németből fordította Bánfi Zs. 30 kr. 
75. Feuillet Octáv. Egy nő naplója. Begény. Ford . Fáy Béla. 40 kr. 
76. Macaulay. Barére Bertrand. Fordította Angyal Dávid. 30 kr . 
77. Moliere. A bot-csinálta doktor. Vígjáték. 80 kr. 
78. Louis-Lande L Camaron. 80 kr. 
79. Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és művei. 30 kr. 
80. Merimée Prosper, Colomba. Beszély. 40 kr. 
81 . Berzsenyi Dániel versei. Hatodik kiadás. 50 kr. 
82. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vígjáték 4 felvonásban. 20 kr. 
83. Arago és Vermond. Az ördög naplója. Vígjáték. 80 kr. 
84. D'Haussonville. Sand György. Francziából. 
85. Teleki László gróf. Kegyének Szomorújáték. 
86. Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. 
87. Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit . Vígjáték 
88. Vchard Mario. Jean csillaga. Beszély. 
89. Bulwer Eduárd. A jövő nemzedéke. Begény. 
90. Karr Alfonz. A normandia i Pénelopé. Begény. 
91. Pulszky Ferencz. Eszmék Magyarország törtenete phi-

losophiájához. 30 kr. 
92. Macaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. B. P . 20 kr. 
93. Mészáros Ignácz. Kartigám. Begény. Ötödik kiadás. 80 kr. 
94. Amerikai nők. Bajzok és beszélvek. Fordította György Aladár. 

40 kr. 
^ 5 . Kölcsey Ferencz versei. Ötödik kiadás. 60 kr . 

80 kr . 
30 kr . 
40 kr. 
80 kr . 
80 kr . 
40 kr. 
40 kr . 
50 kr. 

20 kr. 
30 kr. 
30 kr. 
80 kr. 
60 kr. 

ból. Beszély. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
97. Kont Ignácz. Aristophanes. 
98. Lherbuliez Victor Apépi király. Elbeszélés. 
99. Hugó Károly. Bankár és báró! Szomorújáték 3 felv 

100. Szilágyi Sándor. Történeti rajzok. M ^ ^ ^ 
101. Csengerl Antal. A magyar közoktatás és közművelődés 

némely főbb kérdéseiről. 50 kr. 
102. Vautier Gy. A keresztanya. Beszély. 30 kr. 
103. Kisfaludy Károly versei. VB. kiadás. 50 kr. 
104. Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. 30 kr. 
105. Gaius Va'erius. Catullus versei. Ford Csengery János. 30 kr. 
. n e 0*1.4!/....#/ C J . * I . A . U M ^ : Co..m..^„;itAl7 & f A l v <x\ v.r 30 kr. 

20 kr. 
20 kr. 
20 kr. 

50 kr. 
40 kr. 
80 kr. 
20 k r 
40 kr. 
30 kr. 
20 kr. 
40 kr. 
30 kr. 
30 kr . 

versekben. 60 kr. 
30 kr. 
40 kr. 
40 kr. 
20 kr 
30 kr. 
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106. Szigligeti Ede. A trónkereső. Szomorújáték 5 felv. 
107. Theuphrastus jellemrajzai. ^ ^ ^ _ 
108. Gyulai Pál. Br. Eötvös József. Emlékbeszéd. 
109. Lamartlne. Heloise és Abelard. Fordította Erhardt . 
110. Olasz beszélyek. ír ták Bariili, Ghislanzoni és Sara 

Olaszból ford. Huszár I. és Mócs Zsigmond 
111. Augier Emil. A Fourchambault család. Színmű. 
112. Pálffy Albert A szebeni ház. Beszély. 
113. Tennyson Alfréd. Arden Enoch. Angolból Jánosi G. 
114. iurgenjev Iván. Tavaszi hullámok. Begény. 
115. Farina Salvatore. Két szerelem. Begény. 
116. Goethe F. Hermann és Dorottya. Ford. Hegedűs I . 
117. Pálffy Albert Az itélőmester leánya. Tört. beszély. 
118. Macaulay T. B. Nagy Frigyes. B t ^ t ^ t ^ H 
119. Theuriet Veronika asszony. Beszély. 
180. Puskin Sándor. Anyegin Eugén. Begény 
121. Beaumarchais. A sevillai borbély. Vígjáték 
122. Szalay Lász 6. Mirabean. 
123. Gaal József. A peleskei nótárius. Bohózat. 
124. Csokonai Vitéz Mihály. Békaegérharcz. Ir ta Homer. 
125. Kisfaludy Károly. A kérők. Vígjáték három felvonásban. 
126 Collins Vilmos. Sophokles. Angolból fordította Kont I . 30 kr. 
127. DaudetErnö. A férj. Begény. Francziából ford. Luby Gy. 50 kr. 
128. Spielhagen Frigyes. Az utolsó órában. Elbeszélés. 30 kr. 
129. Kisfaludy Sándor. Összes regéi. I. 70 kr. 
130. Kisfaludy Sándor. Összes regéi. H. 50 kr. 
131. Kochanorszkyné. Szeretett. Orosz beszély. 30 kr. 
132. Poole János. Pry Pál. Vígjáték. 30 kr. 
133. Andersen János Keresztély. Képeskönyv képek nélkül. 80 kr. 
134. Gombos Imre. Az esküvés. Szomorújáték öt felvonásban. 40 kr. 
135. Szentjóbi Szabó László. Mátyás király vagy a nép szere

tete jámbor fejedelmek jutalma. 30 kr. 
136. Pulszky Ferencz. Martinovics és társai. 80 kr. 
137. Forster-Arnold Florence. Deák Ferencz. Életrajz. Angol 

ból ford. Pulszky ÁgoBt. ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 

138. Bessenyei György. A philosophus. Vígjáték. 
139. Ebelot Alfréd, Casaux András. Bajz a délamerikai pam 

paszokból. Ford. Kárfty Titusz. w •*, 
140. Hugó Viktor. Borgia Lucretia. Dráma. Ford. Szász K. 30 kr. 
141. Tennyson Alfréd. Költői beszélyek. Ford. Csukássi József. 30 kr. 
142. Qoldoni Károly. A hazug. Vígjáték. Ford. Radó Antal. 40 kr. 
143. Delpít Albert Oiette házassága. Begénv.Ford. Fáy J .Béla. 50 kr. 
144. Taylor Tamás. Barátságból. Vígjáték. Ford. Csiky G. 20 kr. 
145. B. Feuchtersleben Ernő. Adalék a lélek életrendjéhez. 

Ford. Dr. Kleckner Alajos. 80 kr. 
146. Augier E. és Sandeau Gy. Poirier ur veje. Színmű. 

Ford. Haraszti Gyula. 30 kr. 
Gozlan Leo. Három ara egy koronára. Beszély. 80 kr. 
Suonlo. A hold regéi. Finnből ford. Vikár Béla. 20 kr. 
Orosz beszélyek. í r ták Puskin S., Gogoly M., Krylov I., 
Dosztojevszkij T. és Turgenyev. Ford. Csopey László. 80 kr. 

150. Fáy András. Erzelgés és világ folyása. 30 kr. 
151. Lever Károly. Viharban. Begény. Ford. György Aladár. 60 kr. 
152. Legouvé Ernő. Beatrix. Szinmü. Ford. Feleky József. 40 kr. 
168. Csiky Gergely. Az első és második. Elbeszélés. 30 kr. 
154. MalotHector. Pompon. Begény. Francziából ford. Sz. E. 80 kr. 
155. Bérezik Árpád. Az igmándi kispap. Népszínmű. 30 kr. 
156. Kisfaludy Károly. A pártütők. Vígjáték 3 felvonásban. 80 kr 

l» i . Moncrieff. A szégyenlős. Vígjáték. Ford. Csiky Gergely 80 kr 
19a. Eliot György. A raveloei takács (Silas Marner). Begény. 

Ford. Kacilány Géz* 60 kr 
194. Berciik Árpád. Nézd meg az anyiát. Vígjáték. 30 kr 
195. Concha Gyözö. A kileuczvenes evek reformeszméi és 

előzményeik. Irodalomtörténeti vázlat. 
l'.K). Augier. A bürök. Vígjáték. Ford. Perényl István. 
197. Gervinus. Bevezetés a XIX. század törtenetébe. 
198. Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. 
199. Cicero. Laelins a barátságról. Ford. Némethy G. 
800. Gofthe. Berlirhingeni Gottfried. Ford. Ballá M 
201. Pelllco Sylvio. Börtöneim. Ford. Erdélyi Károly. ^ ^ ^ ^ 
202. Taine H. az olasz művészet bölcselete. Ford. Kádár B. 20 kr. 
803. Ilosvai Selymes Péter. Az hírneves Tholdi Miklósnak 

históriája. Kiadja Szllády Áron. 20 kr. 
Gregorovius. Pápák síremlékei. Ford. Hegedűs I, 30 kr. 
Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. Ford. Jánosi G. 40 kr. 

60 kr. 
30 kr. 

30 kr. 

147. 
148. 
149. 

20 kr. 
30 kr. 
30 kr. 
30 kr. 
60 kr. 
30 kr. 
80 kr. 
40 kr . 

157. Gyulai Pál. Szilágyi és Hajmási. Költői beszély 
158. Bernardin de 8alnt-Plerre. Pál és Virginia. 
159. Kemény Zsigmond. Élet és irodalom. 
160. Petőfi Sándor beszélyei. 
161. Le Sage. A sánta ördög. Ford. Varga Bálint. 
162. Dugonics András följegyzései. 
163. Qrevllle Henrik. Árulás. Begény. Ford. Huszár I 
164. Schiller. Wallenstein halála. Ford. Hegedűs I .  
165. Balzac Honoré. Grandét Eugénia. Ford. Toldy László 60 kr. 
166. Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója. 1832—1833. 60 kr . 
167. Csiky Gergely. Anna. Dráma egy felvonásban. 80 kr. 
168. Klapp Mihály. Bosenkranz és Güldenstern. Vigj. négy 

felvonásban. Ford. Csiky Gergely. 30 kr. 
169. Goldsmith Olivér. A wakefieldi pap. Ford . Acs Zsigm. 50 kr. 
170. Petőfi Sándor. A helység kalapácsa. Hősköltemény. 80 kr. 
171. A magyar emigratío mozgalmai 1859—1868. Kossuth 

emlékiratai nyomán. 30 kr. 
178. Turgenjew. Költemények prózában. Ford. Ceopey L. 30 kr. 
173. Coppée Ferencz. Kisebb színművek. Ford. Csiky G. 80 kr. 
174. Fáy András. A külföldiek. Vígjáték két felv. 80 kr. 
175. Roscher Vilmos. A nemzetgazdaság a klasszikái ókorban. 

Ford. M. G. 20 kr. 
TheurieL A hableány. Beszély. Ford. Sz. E. 30 kr . 
Gaskellné. Cranford. Begény. Ford. Belényesi Gábor. 60 kr. 

110. Ebers György. Egy szó. Begény. Ford. Kacziány Géza. 80 kr. 
179. Malot Hector. A szépség vonzereje. Ford. Sz. E. 80 kr. 
180. Wieland. Abderiták. Ford. Farkas Albert. 1 frt. 
181. Gyöngyösi I. Ének Thököly és Zrínyi Bona házasságáról. 30 kr . 
188. About Edmond. A csonka-fülű ember. Begény. Ford. 

Fáy J. Béla. 50 kr. 
Neményi Ambrus. A franczia forradalom hírlapjai és 
hírlapírói. 30 kr. 
Boileau A költészetről. Tanköltemény 4 énekben. Ford. 
Erdélyi János. 30 kr. 

185. Két házaspár. Vígjáték Picard után francziából ford. 
Csiky Gergelv. 20 kr. 

186. Dugonics András. Kun László. Szomorú történet. Beveze
téssel Dr . Helnrlch Gusztávtól 40 kr. 

187. Turgenyev Sz. Iván. Egy vadász iratai. Ford. Csopey L . 1 frt 20 kr. 
188. Theuriet A. Aurélia néni. Begény francziából. 60 kr . 
189. WlisloczH Henrik, dr. Az erdélyi czigány népköltészet. 20 kr . 
190. Longfellow Henrik. Hiavata. Ford. Tamásfi Gyula. 40 kr . 
191. Kazinczy Gábor, Emlékbeszéd Szemere Pál felett. 80 kr. 

176. 
177. 
178. 

183. 

184. 

40 kr. 
30 kr. 
50 kr. 
50 kr. 
20 kr. 
50 kr. 
50 kr. 

204 
805 
206 
207 
208 
209 

210 

211 

212. 
213. 

214. 

215. 

216. 

217. 
218. 
219. 

220. 
221. 

222. 
223. 

224. 

225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 

232. 
833. 

234. 
835. 
236. 

237. 

238. 

239 
240 
241 

242 

243 
244 

245. 

246. 

247. 

248. 
249. 

250. 
251. 

252. 

253 

255. 

256. 

257, 

258 

259. 

260. 

261 

80 kr. 
30 kr. 
20 kr. 

30 kr. 

. Chaieaubriand. Bené. Francziából ford. Bogdánfy Laj. 20 kr. 
. Czuczor Gergely. Hőskölteménye! és meséi. I I . kiadás. 30 kr. 
i. Fáy András. A mátrai vadászat. Vigj. 3 felvonásban. 20 kr. 
1. Augier és Foussier. A szegény arBzlánnők. Dráma öt 

felvonásban. Francziából fordította R. J. 30 kr. 
Shakspeare. Sok zaj semmiért. Vígjáték 5 felvonásban. 
Angolból ford. Ac Zsigmond. 30 kr. 
Constant Benjámin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt 
talált történet. Francziából ford. és bevezetettél ellátta 
Dr. Béri Moravcslk Gyula 30 kr . 
Lévay Józ.sef. Bozzai Pál hagyományai. 80 kr. 
Greguss Ágost A balladáról. A Kisfaludy-Társaaág által 
1864-ben jutalmazott pályamű. 3. jav. ésbőv. kiadás. 40 kr. 
Planche Gusztáv. Művészek csarnoka. (Báfael, Miehel An-
gelo, Leonardo ds Vinci.) Francziából ford. Szász K. 30 kr. 
Tibullus Elégiái. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Csengeri János 30 kr. 
Petrarca összes szerelmi szonettjei. Fordította és ma
gyarázatokkal ellátta Radó Antal. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 
Szász Károly. Schiller. Élet- és jellemrajz. 
Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Ford. Ballá M. 
Cornellle Péter. Cinna vagy Augustus kegyelme. Tra
gédia öt felvonásban. Francziából ford. Pajor István. 80 kr. 
Czuczor Lyrai Költeményei. 40 kr. 
Racine. Athalia. Tragédia öt felvonásban. Francziából 
fordította Csiky Gergely. 20 kr. 
//. Fülöp, l 'rescott nyomán Szász Károly. 30 kr 
Schiller kisebb prózai irataiból. Aesthetikai értekezések. 
Németből fordította Zollner Béla. H 
Wllllam Brough. Flipper és Nobler. Vígjáték egy fel
vonásban. Angolból fordította Csiky Gergely. 20 kr. 
Dahn Félix. Odhin vigasza. Ford. gr. Csáky Albinné. 80 kr. 
Norrls W. E. Vidal Adrián. Begény. 1 frt 20 kr. 
Csengeri Antii. Deák Ferencz emlékezete. 30 kr. 
Eckstein Ernő. Aphrodité. Ford. Sasváry Ármin. 40 kr. 
Szerb népdalok és hősregék. Ford. Székács J. 50 kr. 
Dugonics András. Báthory Mária. 60 kr. 
Gr. Hoffmannsegg utazása Magyarországon 1793—94-ben. 
Fordította és bevezette Berkeszi I . 30 kr. 
Coppée F. Severo Torelli . Dráma 5 felv. Ford. Csiky G. 30 kr. 
Sribe és Vander Burch. Clermont vagy a művész neje. 
Szinmü 2 felvonásban. Ford . Csiky G. 30 kr. 
Pulszky Ágost Pázmány Péter. 20 kr. 
Szigligeti Ede. Fenn az ernyő, nincsen kas. Vígjáték. 30 kr. 
Chateaubriand F . A vértanuk. Franczia eredetiből fordított 1 
Dr. Bada István. 1 frt 20 kr. 
Ouida. Egy orgonáig. Elbeszélés. Angolból fordította Ha
raszti Gyola. 30 kr. 
Simái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos játék 
öt felvonásban: Második kiadás. Bevezetéssel Erdélyi Ká
rolytól. 30 kr. 
Heyse Pál. Két rab. Beszély, németből fordította B. M. 30 kr. 
Pálffy Albert. A báróné levelei. Beszély. 30 k i . 
Szonráb. Költői elbeszélés. Abúl Kászim Manszúr Firdúszi 
• 8áh-Náme» czimü müvéből. Perzsából fordította Fiók 
Károly. 30 kr. 
Grillparzer Ferencz. Medea. Szomorújáték öt felvonásban. 
Németből fordította Hegedűs István. 30 kr. 
Erdélyi János . Aesthetikai előtanulmányok. 80 kr. 
Taine Hippolit Ad. A görög művészet bölcselete. (Nyilvános 
előadások a •L'école des Beaux Arts>-ban.) Francziából for
dította Dr. Ferenczi Zoltán. 30 kr. 

A németalföldi művészet bölcselete. Francziából for
dította Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 
Eliot György. Bedé Ádám. Begény, angolból fordította Sala
mon Ferencz. I I . kiadás. 1 frt 50 kr. 
Bayle Bernard. Az esernyő. Vígjáték egy felvonásban. Angol
ból forditotta Csiky Gergely. 20 kr. 
Ballagi Aladár. I . Frigyes Vilmos porosz király. 30 kr. 
Björnstjerne Björnson. Leonarda. Szinmü négy felvonásban. 
Forditotta Kárffy Titusz. 30 kr. 

. Bérezik Árpád. A protectió. Eredeti vígjáték 3 felv. 30 kr. 

. Rousseau J. J. A társadalmi szerződés vagy az államjog alap
elvei. (Du contrat social). Francziából ford. König Ferencz. 

50 kr. 
Radnai Rezső. Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772— 
1817. 60 kr. 

-254. Thackeray M. Vilmos. Hiúság vására. Begény hős nél
kül. Angolból forditotta Bécsi Emil. Két kötet. 

Első kötet 1 frt 40 kr. 
Második kötet 1 frt 60 kr. 

Karr Alfonz. Hajnal u tán két héttel . Begény. Francziából 
forditotta W. M. 20 kr. 
Rádai Ráday Pál munkái. Összegyűjtötte s életrajzzal beve
zette Négyessy László. 40 kr. 
Deák Ferencz miért nem ment el az 1843-iki országgyűlésre? 
Közli Kőnyi Manó. Deák F . beszédei. L kötetéből. 30 kr, 
Tisza Domokos hátrahagyott versei. Kiadta édes anyja. Máso
dik kiadás. 30 kr. 
Cornellle. Cid. Tragédia öt felvonásban. A budapesti nem
zeti színház megbízásából francziából forditotta Badó Antal. 

80 kr. 
Lessing. Bamhelmi Minna vagy a katonaszerencse. Vígjáték 
öt felvonásban. Németből ford. Kazinczy Ferencz 40 kr. 
Andrássy Gyula gr. beszéde a véderö-törvényjavaslat tárgyá
ban. Elmondato t t : 1889 áprii 5. 20 kr. 
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Gyors és biztos segély gyomorhántalmak és követkéz-
lüf'IIV^ilírP^ ^ z eKés2sétr fenntartására, a nedvek, valamint a vér 
m r i l J v l K l ü a tisztítása és tisztántartására és jó emésztés elősegítésére 
a legjobb és bathatósb szer, mindenhol i s m e r v e m á r és kedvelves: 

Dr. BOSA „ÉLETBALZSAMA" 
Ez, a legjobb és legnagyobb erejű gyógynövényekből a leggondosabban 
készítve, mindennemű e m é s z t é s i bajok, g y o m o r g ö r c s ok, étvágry-
talaxuwfr, s a v a n y u felböfög-és, v é r t o l u l á s , a r a n y é r stb. ese-
teibea teljes biztossággal állja meg helyét. Eme kitűnő hálásánál fogva 
az most már a népnek biztos és megpróbált h á z i s z e r é v é vált. Nagy 
Üveg ára 1 frt, kicsié 5 0 kr. fiiismerő levelek ezrével állnak megtekintésre. 

" / ' " J i y / C f Csalódások elhárítása érdekeben 
Kr€/l&9* figyelmeztetek mindenkit, hogy 
az eredeti szabály szerűt egyedül tőlem ké
szített d r . B o a a e l e t b a l x s a m kék kartonba 
van göngyölve, mely hosszoldalán e felírást: 
•Dr. Hósa életbaízsama a "Fekete sas* gyógy 
szertárból, B. Fragner, Prága 205—3* német, 
cseh. magyar és franczia nyelven Tiseli, s a 
melynek homlokoldalai a törvényes letétben 
álló mellékelt védjegygyel vannak ellátva. — 

Val. Dr. Rosa életbalzsam csak készítőjénél 
B f i * a o** i *»•»• »f«*m s c l iwarzen AóUer'á g-yóg-yszer-

i X L a g i i C i t á r b a n Frág-a, 3 0 5 - 3 , k a p h a t ó . — 

Budapesten kapható Török József és Illíriai Emilnél. 
Az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a m i n d e n n a g y o b b gyógysze r 
t á r á b a n v a n ez é l e t b a l z s a m n a k r a k t á r a . Ugyanott kapható: 

Prágai egyetemes házikenöcs 
a k ö s z ö n ő i r a t o k e z r é v e l e l i s m e r t b i z to s g y ó g y s z e r m i n 

d e n g y n l a d á s , s eb é s d a g a n a t e l l e n . 
Biztos sikerrel alkalmazható a női mell gynladása, tejrekedése és ke-
raényedésőnél, a gyermek elválasztásánál, genyedós. vérdaganat, geny-
fakadás, pokolrarnál; körömdagauatnál, a kéz- és lábujjakon támadó 
úgynevezett köröm méregnél, keményédések, duzzadások, mirigydaga
natoknál ; szalonnadagnál, holttetemnél. — Minden gyuladást, dagana
tot, keményedést, duzzadást, a legrövidebb idő alatt gyógyít meg; hol 
azonban már genyképződés következett be, a fekélyt a legrövidebb idö 
alatt felhúzza és meggyógyítja. Sze lenczékben 25 és 3 5 kra jczár . 

•Ó^? / - / W f M í v e ' a prigai egyeteme* 
*_*vc/ieo* házikenócsöt igen gyak-
ran u tánozzák , figyelmeztetek min
denkit, hogy azt, eredeti szabályában, 
csak én egyedül készítem. Csak akkor 
az v a l ó d i , ha a sárga érczszelenczék, 
melyekbe töltve van, vörös használati 
utasításokba (9 nyelvű nyomtatványban) 
s kék kartonokba — melyek a fennebbi 
védjegyet viselik — vannak göngyölve. 

T * r i l _ V | « S l » Q n * t t A legkipróbáltabb s számos kiaérlet után is-
* • * * ^ W * a o n » l l » méretes legmegbízhatóbb szer anehézhalláa 
gyógyalására • a teljesen elvesztett hallás visszaszerzésére. 1 palarzk 1 frt. 

Margitszigeti gyégyfttrdő, 
B u d a p e s t f ő v á r o s k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n . 

36° B . meleg artézi forrás, porczellán-, márvány-, kád- ég k5ff Arx 
zuhanykészülékkel, nagyszerű kert , 800 teljes kényelemmel berends . 
szoba, társalgási terem, kiil- és belföldi lapok, telefon-, távírda H 
köttetésse!, naponta zene. -ossze-

K ó r a l a k o k , m e l y e k e l l e n a m a r g i t s z i g e t i h é v v i z h~A . 
e r e d m é n y n y e l h a s z n á l t a t o t t : «»«lTei« 

i Köszvény, az izületek, izmok, csonthártya, ideghüvely, idült es' 
A osóz, köszvény, erőművi behatások, typhus u t án fellépő hüdéset' 
zsábák, csontbántalmnkat, csontszút, izületi bajokat és külséité-ek l 
követő elváltozások. Fujdalmas hegek, mereveség, hüdés bőrbánta lm t 
vizelési nehézségek, méh- és hüvelybántalmak. Még arra is figyelme ' 
tétjük a t . ez. közönséget, hogy a szigeten Barda-féle legújabb rendszerű" 
v i l l a m o s f ü r d ő k rendeztettek be, melyek a köszvényes, csúzos fa 
ideges bántalmak, valamint a hüdések és az ischiás-nál a fürdészetber, 

' igen hathatós segéd gyógyeszközt képeznek. A h é w i z belsőleg eredménT 
nyel használ ta tot t : idült gyomorhurutnál és alhasi pangásoknál. A szigeten van gyógyszertár, ellátva mindennemű ásványvízzel 

Bendelő orvos: d r . S z é k á c s . — Bérleteknél ugy a fürdő-, mint a menetjegyek együttes váltásánál árleengedés 
A szigeten lakó fürdővendégek a fürdő-használatnál és a menetjegyeknél előnyben részesülnek. A fővárossal óránlm,* 

kétszer közlekedés. A f ü r d ő - i d é n y t a r t a m a m á j n s Lt&l o k t ó b e r l - i g . — A lakások megrendelése • a szigeten a felfurve. 

Sségi irodában. Budapest. A margitszigeti felügyelőség. 

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ V » _ f _ C H . FAYj 
PARIS — 9 , rne de la Pa ix . 9 

Különleges Riispor 
8MUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 

év óta sikerrel használtatik! 
Szeplő és májfoltokat, valamintaz összes bó'r-
tisztátalanságokat eltávolít jótállás mellett 

a Spitzr-r-féle szeplő és májfolt elleni 

arczkeuöcs és Sal vátor-szappan. 
Valódi minőségben egyedül csak a 115 év óta fennálló 

Salvátor- gyógyszertárban, 
Eszéken, felsőváros, Menés J. C-nél kapható. 

1 tégely Spitzer-kenöcs 50 és 35 kr. 1 d rb Salvátor-szap-
pan 50 kr. Hatása előmozdittatik a Spitzer-féle salakos mosdó-
viz használata által. 1 üveg 50 kr. Ajánlom makacsabb bőr
tisztátalanságoknál a aMihc arczkenőcsöti 1 tégely 60 kr . 
Kitűnő Lyoni r izspor 1 doboz 1 frt, kis doboz 50 kr. 
f0f Miután többféle utánzások léteznek, a Spitzer- és Milic-
kenőcshez használandó szappanba saját czégem be van nyomva 
és csak ezen czégemmel ellátott S a l v á t o r - s z a p p a n tekin the tő 
va lódinak; a Spitzer-kenőcs födelén pedig a Salvátorfej dom
ború nyomásban van feltűntetve. ~VS R a k t á r B u d a p e s t e n 
Török" J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r á b a n , k i r á l y - t t t c z a 1 2 . Postai 
megrendelések utánvétel mellett azonnal pontosan eszközöltetnek. 

A legújabb tajt-pipák, 
tá j t és borostyái-
szipkák, sétabótok 
ezüst toganíviíval, 
biliárd labdák és 
játék-szerek, nagy 

választékban ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 

M A R T I N Y H. 
ujonnan nyi tot t üzle tében 

B u d a p e s t , A n d i - á s s y - ú t 3 1 . se. sx. 
C ? " Tajt-pipákról kívánatra árjegyzé

kek franco ingyen küldetnek. 4010 

A C h . F A Y - f é l e p á r i s i c z é g 

WW1 
különleges rizspora eredeti minőségben kapható és utánvétté 

is megrendelhető 
V E R T E S S I S Á N D O R i l l a t a z e r t á r á b a i 

B u d a p e s t e n , K r i s t ó f - t é r 8. szám. 

Kwizda koszvényfolyadékja 
évek óta kipróbált háziszer 

esűz, koszvény és idegbajok ellen. 
Valódi lag csak az i t t mel léke l t védjegy

ei gyei. — K a p h a t ó Ausz t r i a -Magyaror szág 
J> m i n d e n gyógysze r t á rában . 
xs •« 

Egy üveggel 1 frt o. é. 
C ^ ~ Naponkint i postai szétküldés a fő-letét által: 

K W I Z D A F E R E N C Z J Á N O S , 
osztrák cs. kir. és román kir. udv. szállító kerületi 

gyógyszertára Korneuburgban, Bécs mellett . 

Cjtttxtftki 

legjobb asztali- és üdítő Ital, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- ét hólyaghu-

rutnál. 
UllítOlli Henrik, Karlsbad és Budapest 

A magyar kir. államvasutak gépgyára 
a legújabb szerkezetű és minden tek in te tben felülmolhatlan 

G Y A K O R L A T I L A G L E G J O B B N A K B I Z O N Y U L T 
6 . 8 é s 1 0 l ó e r e j ü 

locomobiljait 
fa-, szén- és szalmafűtésre 

valamint a magveszteség tel
jes mellőzését e redményező 
s z a b a d , meghosszabb í to t t 
rázóasztal la l és szab. sa já t -
szerű tö rek ros t áva l e l lá to t t 

48,54 ss 50" széles vaskeretü goz-cssplogépeit, 
mely újításokkal immár 450-nél több cséplőgép működik az országban 

fényes sikerrel, kedvező feltételek mellet t ajánlja 

FEHÉR MIKLÓS, 
a m a g y a r á l lamvasutak gépgyárának vezérügynöke 

Budapest, IX., üllői u t 2 5 . sz. ..Köztelek.•• 

Hirdetések felvétetnek a ki-
! adóhivatalban Egyetem-n. 4. 

Hazánk 
fcgtisztább, leg

olcsóbb és legjobb szén-
savdus, égvényes s a v a n y u v i z e . 

¥EGHLESSZALATM-n (Zólyom-m.) 
Budapest i főraktár 

Brzsébet-körút 38-ik szám alatt. 
Telephon-összeköttetés. 

tur S z á m o s r a k t á r a v i d é k e n . • » 

Tusnád fürdő 
CsiKxnegye. *°13 

Kiváló klimatikus ggógyhely — balzsamos fenyves leve
gővel, meleg alhavasi égaljjal. Jfeleg, jódos, sós, vasas 
szénsavdús ivó és fürdőfovrások. Tükör, sálon, por-
czellémkéul-fiirdők — fenyőtűk ivonat és vaslétpfüvdők; 
vizgyógy intézet, massage, méh-zuhanyzó és belégző 
(inhalatio) térinek. Tej- és savókura. Felséges nyári tartóz
kodási hely. páratlanul szép kirándulási lvelyekkel (Ssent-
Annató, torjai Südös bavlang). Előnyön . üdülőknek, 
vérszegénység, sápkór, kezdődő tüdővész, gövvélg, bőr-
és bitjakórban, a lég és emésztő utak huruton bántál -
maiban, tüdőlégdag, asthinatikns rohamok, idegesség 
és ideggyengeségben szenvedőknek, elgyengült férfierő-
nél s legki váltképen a méh és hüvely idült lobos és hnru-
tos bántál ma inét l. Posta-távi rda helyben. Menettérti jegyek 
33",, árleengedéssél a m. k. államvasutak Evasső állomásá
hoz. Bővebb felvilágosítással s fürdöleirással szívesen szolgál 
l>v. levess Sándor fürdőorvos * a füvdőbiztosi hivatal. 

F r a n k l i n - T á r s u l a t n y o m d á j a . (Budapes t e g y e t e m - u t e z a 4. sz.-

f 
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Külföldi előfizetésekhez z postailzg 
meghztáruzott viteldíj is csmtolsndó 

A HOL KOSSUTH LAJOS LAKIK. 

K ÜLFÖLDÖN járó magyar ember, ha csak útja 
arra felé vitte, ritkán mulasztotta el meg
látogatni a nagy hontalant eddig is, a ki 

most már a törvény értelmében is joggal fogja 
annak mondhatni magát, ez idén járván le az a 
tiz esztendő, melyen belől a külföldön élő ma
gyaroknak valamely osztrák-magyar hatóságnál 
kellett jelentkezniök s nyilatkozniuk, hogy ho
nosságukat meg kívánják tartani. Kossuth La
josra erkölcsi lehetetlenség lett volna ezt meg
tenni, mert ezzel összeütközésbe jött volna egész 
múltjával. 

Most a mikor aztán törvényszerű alapon 
mondhatja magát hontalannak s mondja is leg
utóbbi levelében, hogy mig azelőtt csak a "ha
talom száműzöttjei) volt, most a «nemzet szám
űzöttjei), ugy látszik, mintha a magyar nemzet 
tiltakozni akarna e fölfogás ellen, s nem ugy, 
mint eddig, egyenként és szórványosan, hanem 
egész tömegekben zarándokolnak Kossuth La
joshoz a magyarok, hogy őt kegyeletes ragasz
kodásukról, szeretetükről biztosítsák s megmu
tassák, hogy nincs, nem lehet olyan emberi ha
talom, nevezzék bár törvénynek, mely Kossuth 
Lajost a magyar nemzet szivéből számkivetni 
b i rná s elérné azt, hogy ez a nép ne tekintse 
őt a magáénak, büszkeségének, őszinte tisztelete 
drága tárgyának. 

Azoknak legnagyobb része, a kik társaságban 
indulnak meglátogatni a párisi világkiállítást, 
Olaszország felé veszi útját, hogy meglátogassa 
Turinban a nagy remetét s biztosítsa őt a ma
gyar nemzet változatlan érzelmeiről. A magyar 
népnek minden osztálya képviselve van a láto
gatók csoportjaiban rang- és pártkülönbség nél
kül, számos állami hivatalnok is, bizonyságául 
annak, hogy még a kormánykörök is természe
tesnek találják, h a magyar ember megviszi tisz
telete adóját ahhoz a férfiúhoz, a kinek hazája 
történetében oly rendkívüli szerep jutott s a ki 
ugy szellemi, mint jellembeli nagy tulajdonai
val meg az idegen világnak is tiszteletet paran
csol, nemhogy a saját honfitársainak. 

Kossuth Lajos épen harmincz éve lakik Olasz
országban. 1859-ben jött oda Angliából, hogy a 
magyar függetlenség ügyét összekösse az akkor 
érvényesülni kezdő olasz egységi törekvésekkel. 
Eleinte Genuában lakott, de csakhamar Turinba 
tette át lakását, mely város Róma megszállása 

előtt az olasz király székhelye s Olaszország fő
városa volt. 

A villafrancai béke után, melylyel a magyar 
függetlenség kérdése elejtetett, megszakította 
összeköttetését a politikai tényezőkkel s csak 
1866-ban vette föl ismét, hogy aztán végkép 

magányába vonuljon. Turinban is csak kevesen 
ismerték a nagy férfiút, ki a természet buvárla-
tában keresett ezután vigasztalást s megvásárolt 
egy kis nyaralót Turin közelében s ott élte szo
morú napjait hü kísérőjével, Ihász ezredessel. 

Midőn sorsának e hü osztályosát elragadá 

KOSSUTH LAJOS. Kimnach László rajza. 


