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Legjobb é s Legrbirnevesebb 
Pipere H ö l g y p o r 

1891. aug. 1 7 6 . s z . 1891. aug. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYULAI PÁL. 
T A E T A L O M : 

Egy félszázad a magyarországi philosophia tör téne té 
ből. — Kvacsala Jánostól. 

A sooial i smnsrél . (II.) — Joób Lajostól. 
Gréf Széchenyi Is tván emlékirata a dohányregáléról . 

— Közli Marczali Henrik. 
Az aranyva luta behozatala Németországon. (I.) — Pisz-

tóry Mórtól. 
Jenat soh György. (I.) Regény Meyer F. K. után, németből. 

— S. M. 
K ö l t e m é n y e k : Az öreg úr könyve. — Kozma Andortól. — 

Postumushoz, Horatius után, latinból. — Fülöp Imrétől. 
Erdély és az északkelet i háború. — Jakab Elektől. 
É r t e s í t ő : Gr. Andrássy Gyula beszédei. — gh. — Gr. Szé

chenyi István levelei. — b. m.—• Gothard Jenő: A photo-
graphia gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra. — 
L—1. B—t. — II. Kelemen László: Magyar vagy német 
színház 1 — i. 

Megjelen évenkint 12-szer 10 Ívnyi havi füzetekben. Előfize
tési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 
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A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjele T 

és minden könyvárusnál kapható: 

SEGÍTS MAGADON ÉS ISTEN 
IS MEGSEGÍT 

A ROCHDALEI BECSÜLETES TAKÁCSOK TÖRTENETE ÉS SIKERE 

G. J . H O L Y O A K E M Ű V E U T Á N 
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Hülyék tan- és nevelő-intézete 
tudapest, I. kerüle t , Alkotás-ntcza, 

a vörös kereszt-kórház mellett. 

(Az intézet 16 év óta áll fönn.) 
G y e n g e - é s t o m p a e l m é j ü e k sőt e p i l e p t i 

k u s o k (nehézkórosak) emberbaráti felvélteit talál
nak mérsékelt díj mellett. A nehézkórosok számára 
ujabb tapasztalatok szerint a hideg vizgyógymód al-
kalmaztatik. Levélbeli megkeresésre azonnal vá 
laszt , illetőleg p r o g r a m m a l szolgál 

| Dr. Frim J., igazgató. 
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B E K N Á T I S T V Á N . 

Ara fűzve 30 kr. — Postán bérmentve meg
küldve 35 Jcrajczár. 

K i t ü n t e t v e s z á m o s m e z ő g a z d a s á g i kiállítá
s o n . E l i s m e r é s e k j o c k e y - c l u b b o k t ó l . 

KWIZDA 
cs, és l szabad. rBSll IBIÍOISMÍÍ jí 

(mosóviz lovaknak) 
hosszú évek óta a legjobb eredménynye 

használt mosóvíz erősítésül nagyobb fáradságok élőt. 
és után. Né lkülözhete t l en segédszer ficzamodá 
sok, marjulások, ínrángás , az idegek feszültsége 
taggyöngeség, bénulások és daganatok gyógyításá
nál. A lovaknak mozgékonyságot kölcsönöz, és kiváli 
munkálkodásra képes i t i . — Egy palaczkkal írt 1,40. 

KWIZDA 

l l lfii i i i i iniimiiii imilll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMllll l l l l l i l l l l l lmlll l l l i i i i i i i mi mi 

Gyár: 
M O S O N B A N ; 

(alakult 1856). 
. . , , ! . , , . . i , . .M,, , , , ,,r 

KUHIVE E. 
gazdasági gépgyára 

F ő r a k t á r 
BUDAPESTEN, 

VI. Yúai-körut 21. 
"•' iininiiiuiinmT 

Ajánlja a t. gazdaközönségnek az á l t a l á n k e d v e l t népszerű és több m i n t 1 0 , 0 0 0 
p é l d á n y b a n e l ter jedt párat lan munkát végző egyedül va lód i 

Hungária Drill" sorvetőgépeit, 
„ B A 1 A N C E " -
Hungaria Dri l l 
(Wabroscü szaba
dalma) legjobb sor
vetőgép a hegyes 
vidékre. Szórva-
vetőgépeket, sa
ját és ABERDEEN 
rendszere szerint, 
egyes, kettős és 
hármas e k é i t. 
B#- LAACKE-
féle szántóföltl
és rétboronáit. 

0#" Rosták (uj 
Triumpb szelelő 
magtárrosta) kon-
kolyozók, szecs
kavágók, répa
vágók, darálók, 
kukorioza-mor -
zsolók és egyéb 
gazdasági gépek 
és eszközök nagy 
készletben min
denkor raktáron. 
Árjegyzék kívá
natra bérmentve 
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RÉTHY JiflíOS 
mérnök, nemzetközi 

szabadalmi irodája, 
BUDAPESTEN, 

Erzsébet -körut 14. sz. 
eszközli 

uj találmányok szabadalmazá
sát és a szabadalmak meghosz-
szabbitását bármely államban. 
Elvállalja a találmányok ér
tékesí tését és védelmét. Min
dennemű felvilágosítással szolgál 
szabadalmi ügyekben. — Véd
jegyeket b6lajstromoztat min

den államban. 

l o v a k , s z a r v a s m a r h a és j u h o k 
számára, sok évi kísérlet szerint, ha rendesen nyujtatik, 
biztosan ható szer é tvágy hiánynál , vértejelés ellen, 
s a tej javí tására . Legjobban elismerve mint segédszer 
a l égző- és emésztő-szervi betegségek gyógykezelésé

nél. — Egy dobozzal 35 kr., nagy doboz 70 kr. 
A hamisítások e l l en i védekezés ozéljábél ügyel

jünk a fönnebbi védjegyre . 
Fő letét a Magyar királyság számára B u d a p e s t e n 

Török József gyógyszertárában. 
Továbbá n a g y b a n kapható: B u d a i E m i l gyógysz., 
Fáyki s s J . gyógysz., D e t s i n y i F , Dets inyi C, 
S n l o z A n t a l , cs. és kir. udvari nyergesnél, Olasz J., 
cs. és kir. udvari nyergesnél, Ha lbaue r Testvérek, 
Hesz Iz idor és Társa, Hoffmann J„ Koohmeister 
Fr. utódai , H a k l á r y J., Márkus és Re ich , Mautner 
Adolf, Molnár és Moser, Neruda N., Patak J., 
P o l l a k J . és Társa, Soh les inger és Szende, 
Sohmiedek és Grünste in , Schwarzkopf A. és 
Wolff, S tern és Schmiedl . St iassny Testvérek 
és Társak, Strobentz Testvérek, Tauffer Károly 
gyógysz., T h a l l m a y e r és Seytz, Topi ts J. Fia, 
W e r t h e i m e r és F r a n k é i n á l . — K i c s i n y b e n a I 

legtöbb gyógyszeres és drogisztánál kapható. 

Kwizda Ferencz János, ker. gyógyszerész 
K o r n e u b u r g b a n , B é c s m e l l e t t , 

a cs. és kir. osztrák s a kir. román udvarok szállítója, 
állatgyógyszerekre nézve. 

g A "Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten megjelent ós minden könyvkereskedés
ben kapható: 
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hatásnak az újonnan javított 

Dr. Spitzer-féle toilette-készitmények 
előállítva a • Salvator-gyi'igy*z<;rtdr*aki Sasiéban, Eszékmellett, special-laboratoriumában a szépség 
ápolására.. Tisztátulan arczbör, az aroz vörössége, napégés, szeplő, májfoltok,pörsenések stb.ellen 
dr. Spitzer arozkenő-
csét á 3 5 kr., dr. Sp™-
zer mosdévizét a 4 0 kr. 
dr. Spitzer valódi Sal -
vator-szappanját a oO 
kr, dr. Spitzer lyo»» 
rizslisztjét á 5 0 kr. és 
8 0 kr., kézi pasztának, 
mely 3 nap alatt minden 
kt-zet finommá tesz. ara 
6 0 kr., legfin. g lycerin 
arczpor, egy doboz ara 
6 0 kr. — Dr. Spitzer 
• arczkenőcse. nasicei 
(Eszékmellett) Salvator 
gyógyszertárból telje
sen ártalmatlan és nem 
tévesztendő össze mind
azon arczkenőcsökkel. melyek higanytarlalmuak 
^V, ' 0 f Nem árt, ha minden tégelyen és 
U'Vlloí minden palaczkon ,,Salvator "-
gyógyszertár Nasice, Eszék me l l e t t áll 
inra. Csak a dr. Spitzer-iéle szappant, kenő

csöt és mosdóvizét kérje 
a nasicei gyógyszer
tárból. Száll ítás csak 
a nasicei (Eszék m e l 
le t t ) Salvator-gyógy-
szertárból történik. — 
B#~ Felvilágosítások, 
minden szépséghibá
ról, és érdekes röpirat: 

„TOILETTE-TITKOK" 
ingyen, " • ö Ismétela
dóknak különös nagy 
engedmény. 3 forin
ton felül bérmentve, 
1 forinton alul semmi 
sem küldhető. — Cso

magolás ingyen. |*jT~ Küldeményünk 
tartalma kívülről f e l nem ismerhető. 
B#~ A gyári e lőál l í tás és mindennapi 
szállítás Nasicen (Eszék mellett) a 
,, Salvator "-gyógyszertárban történik. 

JÓKAI MÓE MUNKAI. 135-136. 
N É P S Z E R Ű K I A D Á S . 

ASSZONYT KÍSÉR-ISTENT KÍSÉRT 
Második kiadás. 

EEGENY. Ára fűzve 80 kr. 

Budapesti raktár T ö r ö k J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r a , király-nteza 12. 
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A «Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

DOMANOVSZKI E N D R E . 

A renaissaneekori bölcsészet története. 
Ára fűzve 4 frt. 

Tartalom : Visszapillantás a scholastika bölcsészetre. — Szükségkép
peni volt, hogy a scholastikára más bölcsészet következzék. — A renais-
sance kora. — A renaissance korának bölcsészete. — Az itáliai ój-plato-
nismus. — Aristoteles hívei. — A humanisták mint bölcsészek. — Itália1 

természetphilosophia. — Politikai irók. — A franczia skeptikusok. 

&<&> íÖ> íSPe3f<S;:<í^^ 
Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza 4. ez.) 
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POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt I fél évre _ 6 • ! S ° P " ' I félévre _ •* • 
I t'iiénz érre <3 frt Külföldi clófizetéHekhez a poffUilag 

Cnupnn i POLITIKAI ÚJDONSÁGOK JV -, . . . , . . 
1 | feleire _ 3 « me«h»t irozott viteldíj in cn»tol«ndo 

BÁTORi SCHULCZ BÓDOG. 
1804—1885. 

A
DALIÁS vitéz, kinek sikerült arczképét a kör-

möczbányai magyar egyesület által most 
, kiadott életrajzából* itt bemutatjuk, sza-

badságharczunk azon kimagasló szereplői közé 
tartozik, kiknek működését a történelem csak 
haláluk után méltányolja teljesen, 
mivel szerénységük életükben soha 
sem engedte, hogy sokat beszéljen 
róluk a világ. 

Schulcz Bódogban a régi osztrák 
katonának és a szabadságharcz fia
tal vitézeinek ellentétes vegyülete 
oly nagyszerű alakot teremtett, a 
minőket Damjanichban, Aulichban, 
Leiningenben és Pöltenbergben is
mertünk. A legszigorúbb fegyelem 
mellett a haza szent ügyén csüg
gött egész lelkével. 

Schulczban soha sem láttunk 
politikai katonát, hiú vezért vagy 
féltékeny vetélytársat; őt csak egy 
gondolat vezérelte és lelkesítette, 
és ez az ellenség féken tartása, a 
győzelem kivívása volt. Az ágyúk 
dörgésének iránya szerint vezette 
dandárját és karddal kezében haj
totta végre a harcztéren rövid, de 
lángeszű terveit. 

Schulcz Bódog, kit katonái utóbb 
a véresen kiérdemelt Bátori előnév
vel tiszteltek meg, Barsmegyében, 
Körmöczbányán 1804 jan. 14-én 
született, oly családból, melynek ko
rábbi tagjai többnyire katonák vol
tak. Édes atyja, Schulcz Antal, szin
tén mérnökkari őrnagy volt az osz
trák hadseregben, anyja Benkó Jo
zefa. Benkó Gáspár őrnagy leánya. A 
szülők eleinte a hivatalnoki pályára 
szánták; de a fiúnak ifjúkori hajla
mai győztek, és a katonavérből szár
mazott Schulcz Bódog 1824-ben, tehát alig busz 
eves korában, katona lön. Mint hadapród lépett 
a 33. sz. ezredbe, melynek tulajdonosa a franczia 
háborúkban hiressé lett b. Bakonyi Imre volt, kit 
Napóleon, mint a régi hun harczosokjellemzetes 

* Bátori Schulcz Bódog. Életrajz. Irta Thaly István. 
Kiadta a .körmöczbányai magyar egyesületi. Budapest 
1891. 

alakját a pozsonyi békekötés után tábornokainak 
Schönbrunnbanbemutatott. Bevett szokás szerint 
a magyar gyalog sorezredek rendesen Olasz
országban tartatván, Schulcz Bódog is odakerült, 
hol nem sokára tiszt lett. 1829-ben a magyar 
testőrséghez kívánkozott, de czélját el nem ér
hette, mivel Barsmegye arisztokratikus főispánja 
Schulcz helyett Gyürky Lászlót ajánlotta odft. 

***• 4 

BÁTORI SCHULCZ BÓDOG 1848/9-KI HONVÉD EZREDES. 

1839-ben Bergamóban az ezred gránátos zászló
aljában Damjanich Jánossal és Labner György
gyei, kik akkoriban már főhadnagyok voltak, 
szoros baráti viszonyban élt. 

1841-ben Budára rendeltetett, mint ezrede 
póttartalékának parancsnoka; három évvel utóbb 
Dalmácziába, Pago szigetére, az ottani sóaknák 
őrizetére küldetett, 1845-ben pedig Déván had
fogadó parancsnok lön. Az ekkor már Gyulay 

i 

gróf nevét viselő ezred valamennyi zászlóaljai 
olasz földre tétettek át, és midőn 1848 márczius 
18-án a forradalom Milanóban kitört, Schulcz 
snlyos íülbaja miatt már szabadságolva volt. — 
Mindamellett, mint önkéntes tiszt, iámét belépett 
századába, hol több alkalommal, nevezetesen 
Marcariánál, fényesen kitüntette magát. Utóbb 
hazatért, majd fülbaja gyógyítására Drezdába 

ment, honnan a szabadságharcz 
hajnala hazájába visszaszólította. 

Schulczot, ki az osztrák hadse
regből mint főhadnagy lépett ki, a 
magyar kormány azonnal száza
dossá léptette elő a 17-ik honvéd 
zászlóaljban, mely 1848 okt. 1-én 
Komáromba rendeltetett. Két hét
tel utóbb már Kassánál és Szikszó
nál harczolt Scblick ellen, s habár a 
magyar csapatok ott vereséget szen
vedtek, Schulcz embereivel, mint a 
visszavonuló sereg utóvéde, vitézül 
helyt állott. Január 4-én Schulcz, ki 
ekkor már őrnagy volt, Kassánál 
Mészáros Lázár honvédelmi minisz
ter és főparancsnok nyüatkozata 
szerint a szerencsétlen csata vég
zetessé válható következményeit 
ritka erélyével és vakmerő bátorsá
gával elhárította. Ha Schulcz Bódog 
Őrnagyoly fényesen nem demonstrál 
Schlick ellen — irja Mészáros a kas
sai csatáról— a sereg tüzérsége oda
vész és embereim két harmada hadi 
fogságba kerül. 

Egy sovány közleményen kívül, 
mely akkoriban a hivatalos «Köz
löny*-ben látott napvilágot, e fényes 
hadi tettet csak Mészáros emlék
irataiból tudta meg az utókor. 

Mészáros Schulcz Bódogot még 
azon nyomban a csatatéren dandár
parancsnokká nevezte ki. 

A fiatal dandárparancsnok Bod
rog-Keresztúrnál s Erdőbényénél 

vitézül harczolt és ekkor történt, hogy a sereg, 
a bodrog-keresztúri véres ütközetben tanúsított 
hősi magaviselete emlékéül, Bátoii melléknévvel 
tisztelte meg vezérét. 

Kápolnánál, Tápió-Bicskénél, Isaszegnél és 
Nagy-Sarlónál, hol régi zászlóalját, a barsi fiuk
ból álló 17-ik honvéd zászlóaljat személyesen 
vezette a tűzbe, Schulcz Bódog mindenütt fénye
sen oldotta meg feladatait. 



514 VASÁRNAPI UJSÁG. 

BÁTORI SCHÜLCZ BÓDOG SZÜLŐHÁZA KÖRMÖCZBÁNYÁN. 

32. SZÁM. 1891. xxxvm. ÉVFOLYA*. 

LÉGVÁRAK. 
Az ifjú, forró képzelem, 
Magasra, messze szállt velem. 
Terveztem, épitgettem egyre 
Virágos völgybe, büszke hegyre. 
Ábrándos voltam és merész — 
Oh, én bohó egy építész ! 

Sok vágy, remény most omladék — 
Oh, mennyit, mennyit szenvedek 1 
Szizifusz kínját mind éreztem, 
De nem csüggedtem, újra kezdtem, 
Ha féltem is, hogy kárba vész — 
Oh, én ábrándos építész ! 

Álmodtam, hogy az ormokon 
Váram a felhőkig rakom, 
Büszkén nézzen a messze tájra 
Hogy a ki látja, megcsodálja ! 
. . . Álom maradt, de szép s merész — 
Óh, én hiú egy építész ! 

A tündér álom oda lett, 
Nem kell már tornyos épület, 
Csak, mint a fecske, úgy kívánom : 
Sárból, szalmával — ugye párom! 
— A fészek nemsokára kész . . . . 
Óh, én boldog egy építész ! 

HÓDOSI LAJOS. 

fi! 

; ] 

Ápril 25-én a monostori sánczok bevételénél 
annyira kitüntette magát, hogy Görgey e szavak
kal :«a haza nevében»tűzte fel az első érdemrend
jelet Schulcz Bódog mellére. Ott találjuk a vitéz 
katonát ismét Buda bevételénél, utóbb Ácsnál, 
és augusztus 3-án a harkályi sánczok bevételénél. 

A világosi gyásznap Schulczot Komáromban 
érte, hol Esterházy Pállal, Kosztolányi Mórral, 
Ujházy Lászlóval és Thaly Zsigmonddal az utolsó 
perezig ellenezte a vár feladását. 

A rémuralom alatt, a komáromi kapituláczió 
feltételeiben foglalt kikötések és ígéretek daczára, 
Schulcz Bódogot, ki többnyire Szent-Györmezőn, 
majd Garam-Kövesden, — hol öcscse plébános 
volt, — tartózkodott, több ízben minden ok nél
kül, hol Pestre, hol Bécsbe, hol Komáromba 
hurczolták, és e helyeken hónapokig tartó fog
ságban gyötörték. 

Az üldöztetéstől végre megszabadulva, csendes 
visszavonultságban tölte napjait, történeti tanul
mányokkal foglalkozva. 

Elete alkonyán a haza sorsa ismét jobbra for
dult, és az ősz bajnok nyugalma végig zavartalan 
maradt. A mint ez ná lunk minden időben meg
szokott történni: a kegyelet a múl t fényes nap
jairól csak lassan kezdett megemlékezni. 

Schulcz Bódog nevét, melyhez annyi fényes 
győzelem emléke fűződik, nem hangoztatták 
ugyan a magyar képviselőház zajos ülésein, de 
annál jobban kitüntette öt Barsmegye lelkes 
közönsége, mely minden alkalommal kiemelte 
érdemeit. 

Bátori Schulcz Bódog kora előrehaladtával 
súlyos betegségbe esett, és a bátrak bátrát végre 
1885 márczius 8-án elragadta a halál, Garam-
Kövesden. 

Vele is egy csillag esett le azon derült égről, 
mely a 48-iki kornak láthatárán feltűnt, egy 
ragyogó név hullott alá az élők sorából, mely 
hírével betöltött egy országot. 

BÁTORI S C H Ü L C Z B Ó D O G S Z Ü L Ő H Á Z A 
É S A P I S E T U M . 

Bátori Schulcz Bódog arczképének közlése 
alkalmából nem lesz érdektelen bemutatni e 
nemzeti hősünk szülőházának képét sem, mely 
Angyal Béla körmöczi föreáliskolai tanár 
fényképi felvétele u tán készült. E kép közlése a 
magyar közönségre nézve kétszeres érdekkel is 
bírhat, először mint Bátori Schulcz szülőháza ; 
de másodszor ágy is. mint«Pizét-ház». E házban 
lakott ugyanis ősi idők óta a herczegprimás 

megbízottja, a »Püetarius», ki a körmöczi pénz
verőben készülő arany pénznemek belbecsét 
avagy értékét ellenőrizte ; a mely ellenőrzésért 
az esztergomi érsek a pénz veretése alkalmával 
kijutó arany-hulladékot kapta. E hulladékok ér
téke később egy határozott pénzösszegben lön 
megállapítva, s a prímás egyik rendes jövedelmét 
képezte. Miután azonban az arany pénzek becs
értékének meghatározása és ellenőrzése később 
az állam közegei, hivatalnokai által végeztetett, a 
prímás a pisetum pénzértékével egyenlő összeg
nek a tanulmányi alaphoz való fizetésére kötelez
tetett. 

Ez az állapot tartott napjainkig, a midőn 
boldogult Trefort kultuszminiszter a pisetum 
kiszolgáltatását megszüntette, mire Simorprimás 
azzal felelt, hogy ő meg a maga részéről nem szol
gáltatta be a tanulmányi alapba a pisetum egyen
értékét. Azóta pör foly az állam és a prímás közt, 
melyet még Simor örökösei is folytattak, igényt 
támasztván a több éven át ki nem szolgáltatott 
pisetum iránt. E pör azonban a legutóbbi időben 
az államra nézve kedvezően dőlt e l ; nem tartozik 
többé fizetni a pisetumot és a prímás kinevezési 
okmányából a pisetumból származó jövedelem 
felsorolása kimarad. 

A prímás pisetárusait az utolsó században a 
körmöczi előkelő városi hivatalnokok sorából 
vette, kik már nem álltak tényleges hivatali 
szolgálatban. Ok ugyan ott laktak a házban, 
annak jó karban való fen tartásáról gondoskodtak, 
de csak egy jogot : a prímás pisetáriusi jogát 
képviselték, azt, hogy pisetárius mindig volt sza
kadatlanul. A Schulcz-családból többen : hősünk 
nagyapja, atyja és bátyja voltak pisetáriusok, 
az utolsó Schulcz után következett Taiber Károly 
bányaorvos, az után Eltzenbaum József nyűg. 
városi pénztárnok, ki mai napig is viseli e 
hivatalt. 

Mi történik majd most, az új prímás kinevezése 
és a pisetáriusi intézmény végleges eltörlése 
után a házzal, nem tudni . Bár megemlékeznék 
jövendő herczegpriniásunk a körmöczi számos 
közintézetröl s ezek egyikének ajándékozná azt. 

A házon látható márványtáblával a magyar 
egyesület jelölte meg Bátori Schulcz Bódog 
szülőházát. 

Schröder Karolj). 

VÁLÁS UTÁN. 
Még most is hallom a madárdalt, 
A mint üdvünket hirdeti. 
Erdő, mező, a mint virágzik, 
Boldogságunkkal van teli. 

S míg álmodozva elfelejtem, 
Hogy itt az élet is rövid : 
A mosolygó tavaszi napfény 
Könycseppjeimben megtörik. 

DÓBA MÁTÉ. 

EGY BÖLCS BIRÓ. 
Életkép. (Vége.) 

Irta Szívós Béla. 

Az idő folydogált a maga útján, Gergely bá
tyánk pedig kormányozgatott bölcsen, okosan, 
takarosan. Hanem egyszer csak olyanforma hír 
kezdett keringeni, sőt nemsokára rendelet is 
jött, hogy most már rendőrkapitányt kell válasz
tani, osztán ott a kihágásokról szóló büntető
törvénykönyv, abból tessék az ítéletet kire-kiré 
ráhúzni, hogy hogy és mikén t : megmagyarázza 
azt egy halom miniszteri rendelet, meg egy csa
pat czifra rubrikás ív. 

Mit volt mit tenni ? A nemes város megsze
rezte a sok paksamétát, Gergely urat pedig meg
választották hozzá kapitánynak. 

Egy darabig csak nézegette Gergely úr fél
vállról a sok koczkás rubrikát, de kézbe ugyan 
nem vett volna egyet sem, legfeljebb a pipaszár
ral piszkálta meg néha egyiket-másikat, hogy 
mégis milyen lehet a belseje. 

— Nem tudom még utoljára mi lesz a világ
ból, — monda, — hanem már én csak majd a 
magam esze u tán já rok! Bördős, pusztítsd el 
innen ezt a sok czifra haszontalanságot! 

Bördős szót fogadott s megint ment minden 
a régi kerékvágásban. 

Egyszer aztán az alispán hivatalos vizsgálatot 
tartott s elkerült Gergely úrhoz is, kinek külön
ben régi kenyeres pajtása volt. 

— Nos, hogy vagytok, Gergely ? hogy vannak 
kapitány úr, hogy folynak az ügyek? Nem tör
tént-e valami nevezetesebb mozzanat, vagy . . • 
vagy egyáltalán 

•— Dehogy nem, dehogy n e m ! Épen azon 
boszankodom. Hanem hiszen csak kerüljenek a 
kezem közé ezek az akasztófáravaló czigányok ! 
De hogy megérezték a sáfrány illatot, mind 
eltágult valamerre. 

— Hogy hogy ? Valami nagyobb mérvű kihá
gás, vagy súlyosabb eljárás alá eső büntetendő 
cselekmény forog fenn? 

— Dehogy, hiszen az ilyesmivel majd elbán
nék én amúgy magyarán, hanem az a halálos 
boszúság, hogy összedőlt a birkaszinem, s oda 
nyomott három ü rü t ! Nincs két hete, hogy 
reparáltat tam ezekkel a tüzrevaló czigányokkal, s 
e hol van, n i ! Még szerencse, ha a kosom is 
kiheveri. 
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Az alispán csalódva fújt terebélyes szakál

lába : 
— Hm, hm, bajnak baj, hanem nem ilyesmi

ket kérdezek. Hogy kezeltetik a közrendészet, 
fordíttatik-e megfelelő figyelem az állategészség
ügyi szabályzatok szigorú végrehajtására, hogy 
és mimódon kezeltetnek a büntető-törvénykönyv 
paragrafusai által kihágásnak minősített s elbá
nás végett ide utalt büntetendő cselekmények, 
a szükségesnek mutatkozó eljárás foganatosí
tása alkalmával szigorúan alkalmazkodtatik-e 
az illető törvényszakaszhoz, valamint az ide 
vonatkozó miniszteri rendeletekhez, szigorú 
elbírálás alá jő-e az illetékesség, s ennek meg 
állapítása esetén a szabályszerű eljárás követte-
tik-e? Igtatókönyv, kihágások nyilvántartása, 
pénznapló, cselédnyilvántartás, X minta, betü-
soros mutató, toloncz-kimutatás s egyéb hiva
talos rubrikák szabályszerűen vezettetnek-e? 
No, de vegyük sorra: kérem legelébb is az igtató-
könyvet. 

Gergely úr egy cséppel sem értett mindezek
ből többet, mint a tótok panaszából. Csodálko
zásában szemei kerekre nyíltak, s pipáját az ab
lakba támasztva, Bördősre tekintett. Há tha tör
ténetesen tudna valamit ezekről a veszett dol
gokról, különben is az efféle irodalmi állapotok 
ő rá tartoznának, azért hívják í rnoknak! 

Bördős azonban semmit sem lendített, hanem 
hátra cseppenve, mentől kisebbre összehúzta 
magát, s roppant buzgósággal egy ócska lópasz-
szus gyűrődéseit igyekezett kisímogatni. 

•— Nos, írnok úr, adja elő az igtatót, — szólalt 
meg újra, rosszat sajdítva az alispán. 

— Igenis, —nyekegett a szerencsétlen Bördős, 
s lázasan elkezdett a lom közt turkálni, ámbár 
jól tudta, hogy ócska passzusnál és egy felper
dült szélű kalendáriomnál egyéb irodalmi m ű a 
hivatalban nem találtatik. 

Az alispán mentől hamarabb átlátott a 
szitán. 

— Ugy-e, Gergely, egy betű irományotok sincs? 
Ugy-e, hogy semmit a világon irásra nem 
vesztek ? 

— Hát biz úgy van az, barátom, — mond Ger
gely úr megkönnyebülve. — De hát, mondjad, 
minek is? Hidd el, hogy nem kell a mi parasz
tunknak semmi efféle. Jobban fél az az írástól, 
mint az égő tűztől. Eligazítjuk mi annak a sorját 
amúgy is, a hogy ezelőtt szoktuk. Nem a kala
márisban terem minálunk az igazság. 

— Jaj barátom, nem addig van az ! Tudod, a 
világ nagyot változott, büntető-törvényköny
vünk, eljárási szabályzatunk van, ahhoz kell al
kalmazkodni. Osztán meg látod, főképen, hát 
ha a főispán ki talál jönni vizsgálatra, pedig 
szándékozik, — mit mutat tok akkor neki ? Ez 
lenne osztán a nagy ba j ! — No, hát hiszen most 
ugy van, a hogy van, de hát jövőre még is mo
zogjatok. Legalább a főispán hadd lásson vala
mit. Meg hát nézzed, a szomszéd városoknál is 
mindenütt van már valami, csak ti maradnátok j 
el szégyenszemre a többitől ? Kinevetnek benne- i 
tekét. Mind azt mondják, hogy nem azért nem í 
csináltok semmit, mert nem akartok, hanem 
mert nem tudtok. Tudod, milyen a világ, bará
tom ! Megszólanak, csúffá tesznek benneteket. 
Osztán meg hát — s itt roppant tekintélyessé 
változott az alispán úr hangja, — akármeddig 
csürjük-csavarjuk is, a mi törvény, csak törvény, j 
s meg kell azt tar tani nekem is, másnak i s ! 01- I 
vasgasd a szabályzatokat, pajtás, már csak una
lomból is. Nem só vágás a z ; majd meglásd, azon 
veszed észre, hogy egyszer csak belejösz. 

Gergely úr szörnyen felfortyant arra a gon
dolatra, hogy neki még tanulni is kellene, más
részt azonban belátta, hogy az alispánnak sok
ban igazsága van, különösen a mi a főispánt j 
nézi. De legföképen a szomszéd városok! Ezek 

bizony a nélkül is minduntalan ízetlenkednek, 
fecsegnek, áskálódnak. 

Ezeket elgondolva Gergely ur, nem tehetett 
egyebet, mint hogy mérgesen odébb rűgott egy 
birka-kolompot, s nagyot fújva, szó nélkül leült. 
Szörnyű boszúság, mikor az ember szeretne 

j haragudni, aztán nincs kire ! 

— Azt meg különösen szivedre kötöm, — 
folytatá tovább az alispán, — hogy a panaszokat 
jegyzőkönyvre vegyétek, és az Ítéletet szabály
szerű tárgyalás u tán mondd ki, aláírd, a hivata
los pecséttel megerősítsd, ha pedig a fél feleb-
bezni kívánna, az írásokat hozzám hivatalból 
beterjeszd. Minden-e nézve kimerítő utasítás van 
a vonatkozó miniszteri rendeletben, csak olvasd 
el. Fődolog azonban, s erre különösen figyel
meztetlek, hogy nem hasból, hanem mindig tör
vény alapján itélj, s az Ítélet szövegében hivat
kozz az illető paragrafusra, a melynek alapján 
a büntetést kirovod. A főispán erre szerfelett 
sokat ad, s a hivatalos vizsgálatok alkalmával 
mindig elő szokta az aktákat is kérni, hogy váj
jon paragrafusok alapján hozattak-e az ítéletek ? 
Már egy pár szomszédos városban megfordult 
ő méltósága, s azt a mit, de hát mégis csak talált 
valamit. Bemélem, sőt elvárom, hogy 

•—No hát jól v a n ! vágott közbe Gergely iír,— 
legyen lúd, ha kövér! Ha veszni tért a világ, 
arról sem tehetek. De azt ne mondja senki, hogy 
azt meg nem tudjuk tenni, a mi t a szomszéd 
városok ! Mondom: lesz írásos ítélet, lesz benne 
paragrafus is. Még appellátára is kerül. Hadd 
legyen az is. 

A mint az alispán elment, oda fordult Ger
gely úr az Írnokhoz : 

— Na Bördős, halottál-e már ilyet ? Hanem 
hát már most csak azért is megmutassuk, hogy 
minket sem a gólya költött. Mihelyt nyűglődő 
vetődik, szedd irásra a baját, írj ítéletet, jó hosz-
szút, tegyél bele valami paragrafust is. Ne kap-
czáskodjanak! Bolondok, mintha nem mindegy 
volna az a parasztnak, akár paragrafussal zárják 
be, akár a nélkül! — Osztán fel is kell küldeni 
appellátára, had lássák oda fenn, hogy mi is tu
dunk annyit, mint más, ha akarunk ! 

Bördős fogadta, hogy úgy lesz. Majd elbánik 
már ő vele, csak bízza rá a tekintetes úr. Volt 
ő ügyvédi irodában is, akárki sem csinálja ő 
nála meg különben! 

Nem sokára osztán hurokra került a garázda 
Dubbancs Peti, a kit Gergely úr nem csak elitélt 
hevenyében, hanem akarata ellenére meg is 
appelláltatta. 

— No Bördős, csülökre! Hadd látom, mit 
tudsz. í rd meg a sentencziát, csak paragrafust 
el ne felejts bele tenni, mert hallod, hogy appel
látára kerül! 

Bördős aztán addig izzadt, addig rágta a tol
lat, míg másnapra csakugyan sikerült a nagy
szerű mestermü, melyből annyit meglehetősen 
ki lehetett érteni, hogy az izgága természetű 
Dubbancs Peti az 1873: XLX. törvényczikk 
125-ik §-a alapján, 48 órai kemény áristomra 
szentencziázódott. 

— Ember vagy Bördős! — kiáltott fel Ger
gely úr, a mint a kriminális remeket végig hall
gatta. — Ezt ugyan jól kaptafára húztad. Soha se 
hit tem volna, hogy ennyi eszed legyen ! Nesze, 
itt a zacskó, tölts rá. No, vájjon mit mond 
most erre az a felemás alispán, meg az a sok 
megyei pennarágó! Adsza, hadd írom alá, az
után csapj rá pecsétet szaporán, s küldjed fel, 
hadd rágódjanak rajta kedvükre! 

A mint az alispán megkapta a korszakot 
alkotó aktát, legelébb is a paragrafus szúrt 
neki szemet: 1873 : XIX. t.-cz. 125-ik §-a! Egész 
megütődött rajta, mert ezt a törvényczikket 
maga sem ismerte, s hogy valaha ennek az alap

ján ítéltek volna el valakit, arra egyáltalában 
nem emlékezett. 

— Nini, még tanúi Gergely! mormogá cso
dálkozva, — adjátok ide csak a 73-iki törvényt, 
hadd látom, hogy mi is van hát benne. 

A törvénykönyvet csakhamar előkerítik, hát 
a mint bele néz az alispán, székestől majd 
hanyatt vágódik, azután pedig elkezd kaczagni, 
hogy csak úgy rázkódik bele torzonborz szakálla. 

— Adtál Uram esőt, de nincs benne köszönet! 
Oh, Gergely, Gergely, csak Gergely maradsz te, 
míg meleg leszel! 

Azzal zsebre csapta az aktát, s épen valami 
hidátvétel is lévén, kocsira ült s megindúft a 
Gergely úr székhelye fele. No, majd megmossa 
most a fejét? 

Bördős hagymát csemegézett, Gergely úr 
pedig épen nyaklevest ígért a lábát mérő susz
ternek, a mint az alispán berontott az ajtón. 

— Ugyan Gergely, ugyan, mit csináltatok! 
Miféle paragrafus alapján ítéltétek el Dubbancs 
Pétert ? Ez már csak mégis hallatlan, a mit csele
kesztek! Tudod-e, miről szól az az 1873-iki 
XlX-ik törvényczikk? A Montenegróval kötött 
posta-szerződésró'1 bará tom! Ennek az alapján 
marasztaltad el Dubbancsot két napra ! Osztán 
még hozzá, ennek a törvényczikknek is a 125-ik 
§-át választottátok, pedig nincs is annyi § benne. 

Bördősnek majdnem a torkán akadt ijedtében 
a vörös hagyma, Gergely úr azonban félre tol
ván a megszeppent susztert, megnyugtatólag 
legyintett széles tenyerével, s mintegy oktatva 
így szólt a berzenkedő alispánhoz. 

— Hiszen barátom, jó az ennek az akasztófára 
való Dubbancs Petinek igy i s ! Az ördög válo
gasson az ő kedveért a paragrafusban. Köszönje 
meg a gazember, hogy ilyet is vesztegetett rá 
Bördős! 

* 

Egy délután megint együtt tanyázgatott a szo
kott kompánia a kapitányi szobában. Az 5—6 
tekintélyes kinézésű úr szótlanul a falóczán 
pöfékelt, a kráglis valami újságban böngészett, 
Bördős legyet csapdosott, Gergely úr pedig ki
mondhatat lan méltósággal trónolva karszékében, 
falrengető mód ásítozott. Egyszer csak szörnyű 
zsivaj hallik be az utczáról, átkozódás, szitok, 
acsarkodás, óbégatás, vékonyan, vastagon; férfi, 
asszony, gyermek siránkozott, ordított, fenyege
tőzött, jajgatott, gyilkost, zsiványt, haramiát 
kurjongatott. Gyilkosság történt, tűz van, vagy 
a tatár hajtja a népet? Avatatlan ember meg 
nem tudta volna mondani, a tapasztalt Gergely 
úr azonban menten megfejtette a dolgot, egy
szerűen megjegyezvén: 

— Megint összevesztek a czigányok. 
Ugy is volt. A czigány-telepen Varjú Sári tő

ből levágta a Paczal Juli haját, ez meg amannak 
a félfülét harapta le, a miből aztán nagy vesze
delem kerekedett, mert mindenik félnek akadt 
pártolója s nemsokára az egész telep apraja-

I nagyja szörnyű sivalkodással mind egymásnak 
i esett. Csak úgy repült a sok kitépett fekete kó-
j czos haj, piros szoknya-darab, kormos ingújj. 
| recsegett a meszelőnyél, piszkafa, bogrács, fa

zék, malacz-vályú, mázló, vályogvető. Mikor az
tán nem igen volt már mit törni-zúzni, mind 
a két csapat áradatként megindult, bőszülten 
rohanva a városháza felé. 

— Majd igazságot tesz kapitány u r a m ! 
Az egyik csapat vezére, egy meszelőkötő, 

• csókaszemű szépség sivalkodva nyargalt a me
net élén, gyászlobogóként lengetve a levágott 

I hajfonatot. A sarkában Juhgirincz száguldott, 
! azon sároson, a hogy a vályogvetést ott hagyta, 
! s égfelé tartva a leharapott fület, szörnyen es-
! küdözött, hogy: meg kell még ezért valakinek 
| ha ln i ! E vezérek nyomában koczogott a két se-

reg, mindeniknek a markában tört piszkafa, té-
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pett szoknya-darab s más efféle «bünjel». «Evvel 
ütött, ezt tépte le rólam, esztendei áristomot 
kap, felakasztják, térdig vasra verik, gyilkos, 
zsivány, haramia!» 

A mint a pandúrok Gergely úr magas szine 
elé eresztették a bandát, úgy látszott, mintha 
egyszerre megbánták volna, hogy bolond fővel 
önként az oroszlán barlangjába jöttek, azonban 
észre vévén, hogy a tekintetes úr szokatlan ke
gyes ábrázattal pöfékel, csakhamar vérszemet 
kaptak, s mind a negyvenöt czigány egyszerre 
neki zúdította: 

— Kezit-lábát csókolom, eszem a sóhajtását, 
tekintetes, nagyságos főkapitány uram, engem 

közmunka hátrányotok, semmirevalók, azután 
mentek a vármegye útját tölteni! 

Ez utóbbi szavak rendkívüli hatást gyakorol
tak a czigányokra. Úgy elhallgatott mind, mintha 
agyoncsapták volna, s az volt a boldogabb, a 
melyik elébb kívül lehetett az ajtón. 

A mint a czigányok elkotródtak, előállott a 
kráglis s nagy fontoskodva megszólalt: 

— No, Gergely bátyám, ezekkel ugyan meg
gyűlik most a baja. Borzasztó feladat lesz ezt az 
ügyet lebonyolítani. Legalább is negyven fél, és 
milyen felek, és milyen panaszok! S ki tudja, 
micsoda komplikált jogi esetek fognak még itt 
a tárgyalások során felmerülni! Három fórum 

— Hogyhogy? Hiszen még jóformán bele 
sem kezdhettek a czigányok a panaszba, nem 
hogy tárgyalás, tanúkihallgatás, vagy épeu 
ítélet 

— Kell is ide tárgyalás meg Ítélet! Minek ? 
Nem jön ebből a ezigányból többet ide mosta
nában egy sem. Mihelyt a közmunkát emleget
tem, úgy megijedt a valamennyi, hogy mé" 
csak tájékára se mer ennek a városházának 
jönni. Inkább kiegyeznek egymással. Ne félj, 
a nap le nem megy rajtok, már akkor szent lesz 
a békesség. 

S tökéletes igazsága volt Gergely úrnak. A 
mint ugyanis, nemsokára ezután hazafele irá-
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a haszontalanság miatt egy szekér papirost, két 
esztendeig ránczigáltátok volna ezeket a czigá-
nyokat előre-hátra, még se tudtatok volna velők 
dűlőre jutni. így meg látod, egyszerre eligazo
dott minden, s holnap már csakúgy veti a 
vályogot, köti a meszelőt valamennyi, mint 
azelőtt. Igaz, hogy a vén Varjú Sári füle 
pocsékba ment, de hát úgyis elég régen hor
dozta már, s ti sem forrasztottátok volna azt 
oda tíz akó tintával sem. 

# 
Ilyenformán igazgatta jó Gergely úr az ügyes

bajosok dolgait, gyorsan, nagy bölcsességgel, 
mindenkinek a szájaíze szerint. De hát mi 

A tatai parkból. 

agyon vertek, nekem kezem-lábom eltörték, 
megöltek, meggyilkoltak, Csicsát, Pamutfülüt, 
Macskafarkat tessék megnyúzatni, kerékbe tö
retni, ötvenig vágatni, holtig való setét áristomba 
dugatni. . . 

Gergely úr bizonyos megelégedéssel tekintett 
a kráglis felé, mintha mondta volna: no penna-
rágók, ezt szedjétek jegyzőkönyvre! Azzal ké
nyelmesen kifújva pipájából a pernyét, orosz-
láni hangján, a lármázó czigányokra kiáltott: 

— Ne fecsegjetek! Látjátok, hogy dolgom 
van. Nem érek most rá veletek tölteni az időt. 
Hanem jertek fel holnap reggel, ha ki nem tud
nátok békülni; majd addig legalább, — s itt 
szörnyű baljóslatúvá változott a Gergely ur 
hangja, — kikerestetem, hogy nincs-e valami 

Tata. 

beleőszül még ebbe. Hanem egy jó tanácsot 
adok, a melynek segítségével könnyű szerrel 
kiverheti bátyám a nyakából a borzasztó ügyet. 
Ugyanis, az egyik czigány által felmutatott fül
ből kétségtelen bizonyossággal megállapítható
nak látszik, hogy itt súlyos testi sértés tényálla-
déka forog fenn, tessék hát sértett fél által a 
szabályszerű orvosi látleletet beszereztetni, s 
ennek kapcsán a panaszról felveendő jegyző
könyvet, a fül, mint corpus delicti minden-
esetrei mellékletében, további illetékes eljárás 
végett a királyi ügyészséghez áttenni. 

Gergely úr szánakozva nézett rá a kráglisra, 
diadalmas arczczal pislogott a falóczán ülőkre. 

— Ökörtől lótanács! Hiszen öcsém, vége 
van már ennek a dolognak. 

K É P E K K O M Á E O M 

nyozta lépteit, mái- akkor a második utczasa-
roknál ott leskelődött vagy hat czigány a két 
veszekedő tábor előkelőbbjei közül, s roppant 
békésen vigyorogva utána sompolyogtak a mél
tóságos nyugalommal lépkedő tekintetes úrnak. 

— Csókoljuk azt a kegyelmes veséjét tekinte
tes főkapitány uram, jelentjük alázatossággal, 
hogy kiegyeztünk. Szent a békesség a purgyék 
közt. Ne tessék bennünket holnap várni, tudjuk 
mi, mi az emberség, a világért sem orczátlan-
kodnánk többet kigyelmed elébe 

— Komendálom is semmirevalók! Takarod
jatok haza! — No, nem megmondtam, — foly-
tatá Gergely úr a velemenö kráglishoz fordulva, 
— nem megmondtam, hogy ez lesz belőle ? Lásd 
tudákos öcsém, ti elpocsékoltatok volna e mj#tt 

FÉNYKÉPEK UTÁN. 

haszna! Az alispán, főispán, a különféle szá-
monkérö székek, minduntalan csak irást meg 
irást sürgettek, akták, rubrikák s más effélék 
után tudakozódtak, sőt az új alispán rá is írt, 
keményen meghagyva neki, hogy ezentúl szi
gorú szabályszerűséggel járjon el, a törvényt 
tanulmányozza, s annak szabványaihoz ponto
san alkalmazkodjék, mert majd így meg amúgy 
lesz! 

— Micsoda! csattant fel Gergely úr, a mint 
Bördős felolvasta a levelet, — még ez a káka
bélű azt mondja, hogy tanuljak! Én ? Irkafir-
káljak! más esze után járjak! De már azt meg 
nem éritek. Fogjatok magatoknak más bolon
dot ! Bördős, pakkold össze a pipáimat, tájékára 
sem jövök többet ennek a hivatalnak! 

Azóta aztán Gergely úr otthon pipázik nemesi 
kúriája szellős tornáczán, s mikor nem restéi: 
egy-egy sort káromkodik a pennarágók tökélet
len voltán. A javíthatatlan kráglis szörnyen 
örül, mert az új kapitány boldogot-boldogtalant 
«ön»-nek szólít, minden tyúkpert három-négy 
szabályszerű tárgyaláson végez ki, és mód nélkül 
fogyasztja a papirost; de bezzeg a czigányok, 
verekedők, törzsökös garázda firmák s más 
efféle igazi szakértők, máig is csak azzal vannak, 
hogy híjába, a tekintetes Gergely úr tudta a 
szegény ember sorját jól igazítani! 

akkor alakult baranyai püspökséghez csatlako
zott. De azóta sok változáson mentek át, a 
tömérdek ellenség, nevezetesen a török, tatár, 
német, kurucz és a szerb haramiák jjusztításai 
miatt. 

Több sziavon magyar község végkép el is 
pusztult, nevezetesen Oroszi, Beczencze, Jakab
falva, György falca, Lanka, Tolmány, Mosón y. 
Bajafalva, Újfalu, Szó'es, Szölőske, Nebojsza, 
Hölgyes, Tamási, Szenó'cze mind a török invázió 
áldozatai lettek. 

Mások nemzetiségi és vallási nyomásnak 
engedve elhorvátosodtak, vagy legalább vallást 
változtattak, mint Kaporna, Dobsza, Almás 
(most svábok lakják), Csapa (jelenlegi neve Cse-
pin), l'etri (mostani neve Petrinovcze), Erdőd 

A majki klastrom kapuja. 

A majki klastrom udvara. 

SZLAVÓNIAI MAGYAR K Ö Z S É G E K 

SORSA A MÚLTBAN É S J E L E N B E N . 

Szlavóniáról kívánunk szólani. A természet 
bőségével annyira megáldott alvidéki Tótország
ról, a hol az erdő örökké zöld, a virágok mindig 
illatosak. Bégi jó idők emlékei kötnek minket 
Szlavóniához, hisz Magyarország önállóságának 
idejében mindig szorosan édes hazánkhoz tar
tozott, velünk osztozván a jó és balsorsban. Még 
a tizenötödik század végén is körülbelül hatvan 
magyar községe volt Szlavóniának. Eredeti pa-
lócz-magyarok a javából, a mit a most magyar
nak megmaradtakon is tapasztalni lehet. 

A reformáczió tanai a maga idején oly 
gyors hódítást tettek ott, hogy egy évtized 
alatt (1544—1554) a szlavóniai magyar közsé
gek legnagyobb része a Kálvin hitére tért és az 

(jelenleg Erdud), Szent-György és Faluhely. Re
formátusnak megmaradt ugyan, de, magyarsá
gából kivetkőzve, elszerbesedett, elhorvátosodott 
Tordincze. Most már azonban ezek is mindinkább 
fogyatkoznak és katholikusokká lesznek. 

Katholikusnak és magyarnak megmaradt ed
dig Antalovácz. Református és magyar most is 
még négy község: Haraszti, Szent-László, Kó-
rogy éa Felső-Rétfalu. 

Antalovácz negyedfél óra járásnyira fekszik a 
magyar határtól. Tiszta, szép magyarsággal be
szélnek ott és még ritka köztük a horvátul tudó. 
A falunak 36 háza van, körülbelül 220 lélek
számmal. Rendes tanítója nincsen, valamint 
papja sincs. Egyházilag az eszéki horvát kapu-
czinusok filiájához tartozik. 

Szent-László, Kórogy, Haraszti és Rétfalu, 
mint már fentebb is említem, tiszta református 
községek; hamisítatlan magyar palóczsággal be-
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szélnek és eddig is megtartották ös eredetisé
güket. 

Szent-Lászlónak 750 a lélekszáma, Kórogy-
nak 1036, Eétfalunak pedig 700, ennyi lesz kö
rülbelül Harasztinak is. 

Szent-Lászlónak saját papja és magyar taní
tója, Kórogynak, valamint Harasztinak is szin
tén papja és magyar tanítója, Eétfalunak azon
ban mái- csak papja van magyar. A rétfalusi 
magyar tanítót, mert horvátul nem tudott meg
tanulni, addig szekírozt ák, míg beléunt s az 
anyaországba jobb helyre pályázván, megvá
lasztatott s önként lemondott. Helyére képesí
tett magyar pályázó nem akadván, a hatóság 
cseh eredetű, de valamennyire magyarul is tudó 
tanítót alkalmazott. 

A négy református község híve maradt a 
dunamelléki egyházkerületnek, valamint a ha
gyományos magyar egyházi szokásoknak, ámbá
tor sok horvát atyafinak szálka az a szemében. 
Boszantják is őket mindenfélével. Többi közt a 
zágrábi lutheránus esperes évenként kimutatást 
követel be a református községektől, ezek egy
házi jövedelmét, lélekszámát illetőleg. A zág
rábi lutheránus esperes, mint haliam, kitűnő 
horvát hazafi. Vájjon a magyarokat is szereti-e ? 
az már más kérdés. De szeretheti, mert másként 
mi köze volna neki a magyar reformátusokhoz ? 
Olykor-olykor ukázok is jönnek az anyakönyv
nek horvát nyelven való szerkesztésére nézve. 
Emlegetik, hogy idővel az iskolákba még a 
horvát nyelv kötelezettségét is be fogják hozni. 

Egy zágrábi uri ember, ki előtt azon néze
temnek adtam kifejezést, hogy mégis méltányos 
volna a néhány község magyarságát fentartani, 
következőleg válaszol: «A kinek nem tetszik 
nálunk, az menjen máshova. Ti magyarok bő
kezűek vagytok, letelepítettétek a csángókat, 
hát boldogítsátok a néhány ezer szlavóniai ma
gyart is. Mi nem szorulunk rajok.» Eképen 
gondolkoznak a horvát testvérek, ilyen a horvá
tok türelmessége, ilyen viszonyok közt él a szla
vóniai magyarság. De azért ők korántsem csüg
gednek. A magyarnak megmaradt öt község bízik 
a magyarok Istenében és állhatatos marad a meg
próbáltatás idejében is. 

* 
Néhány héttel ez előtt Eszéken voltam, s ott 

létem alkalmával a szlavóniai magyar községek 
meglátogatására határoztam el magamat. Egy jó 
óraigyalogolás után érkeztem Eétfalura. Ott állt 
a falu végén a veres, fehér kék oszlopra felsze
gezett tábla, a mire horvát magyarsággal az volt 
mázolva, hogy : Retfala. Ezt már horvátok for
dították arra. 

A horvátok és németek által lakott Alsó-Bét-
falu két házsoros utczáján, a templom-torony 
irányában egy oldalutczán át, Felső-Eétfaluba 
érkeztem. A nádfödte csinos házak, tágas torná-
czaikkal magyar eredetre vallanak. A házak falai 
fehérre meszelvék, a két soros faültetvények 
kedvező benyomást gyakorolnak. Lépten-nyo
mon meglátszik a magyar egyszerűség és a ma
gyar szorgalom. Az utczán csinosan öltözött 
magyar ruhás menyecskékkel találkoztam, kik, 
jó kedvvel kívántak jó napot s azon kérdésemre, 
hogy kit keresek, készséggel ajánlkoztak arra, 
hogy a paplakhoz vezetnek. 

A pap háza a templom mellett áll. Csak is az 
által különbözik a többitől, hogy nagyobb és 
nagy gonddal ápolt virágos kertje van. 

Beléptem. Egy tűzről pattant piros-pozsgás 
nö, abból a fajtából, a minőt a székelyföldi 
reformátusságban lát az ember, — csinos, házias 
öltözetben jött élőmbe s barátságos mosolylyal 
szándékom után kérdezősködött. Azután a 
lakásba vezetett, hol a tiszteletes ur által, mint 
annak életpárját mutattatta be magát. 

A rétfalusi ref. lelkész, tiszteletes Tóth József, 
a nemzeti szinmtívészetünk kárára oly korán 
elhunyt hasonnevű kitűnő színész fia, s itt 
a Dráván tűli magyarság egyik buzgó férfia. 
Javakori, igazi magyar alak, a szűk szabású zsi
nóros atilla jól illik hatalmas termetéhez. A ki
tűnő műveltségű férfiú készséggel szolgált ada
tokkal. 

Előadása szerint Rétfalu már régtől fogva 
nevezetesebb és bátorságosabb hely volt a 
többinél, mert sok más szlavóniai magyar 
község az ellenség által elpusztíttatván, azok 
lakói Eétfalun kerestek menedéket. De állandóan 
az sem nyújtott biztos menedéket, mert ugy a 
Dráva kárt okozó áradásai, valamint a törökök, 
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i a kuruczok, a ráczok és a ráczhajdúk rablásai 
által zaklatva, napkelet felé a Dráva szigetén 

I telepedtek le. De itt sem volt biztos maradásuk, 
mert a Dráva áradásai által innen is tovább 
űzettek. 

Az 1686-ik év óta már a harmadik helyen, 
| Eszék felett áll Eétfalu. Több községből keletke-
', zett, nevezetesen, a mely falvak az ellenség által 

zaklattattak, azoklakosságaEétfalun keresett me
nedéket. Maga a község nem állott jobbágyság 
alatt. A törökök ellen az eszéki várban és a tá-

I borban szolgáltak, kijárván zsoldjuk, mint a töb-
i bieknek; a háború után a kamarához tartoztak, 

valamiképen Eszék is. 
Eétfalu 1718-ban, a péterváradi csata után, 

egész a pestisig, népes és hatalmas hely volt. 
Népessége nagyobb volt mint Eszéknek; de 
Eszék a pestis után csakhamar népesedni és 

i erősödni kezdett, Eétfalu népessége pedig azon 
szerint csökkent. 

Megyei közigazgatás alatt Eétfalu sohasem 
állott, mert a török uralom után a kamarális és 
a várbeli tisztek igazgatták, kik humánusan 
bántak el a magyar reformátusokkal. 

Megesett mindazonáltal, hogy a jezsuita és 
kapuczinus barátok árulkodása miatt keményen 
bántak el velők a generálisok és templomaiktól 
is meg akarták fosztani. Nevezetesen egykor az 
eszék-alvárosi horvát katholikus plébános saját 
bátorságából ki is jött néhány rácz hajdúval a 
templomot lefoglalni és lepecsételni. 

Történt ez Acs Miklós tiszteletes uram pap
sága idejében. De némely jó urak tanácsa foly
tán, a rétfalusi asszonyok bátor ellentállása által 
megszégyenítetvén, visszavonultak. A krónika 
szerint szórul-szóra így áll. De úgy értelmezendő, 
hogy az urak a vérengzést elkerülendők, azt 
tanácsolták a rétfalusiaknak, hogy a férfiak ne 
avatkozzanak be és ne álljanak ellen. Az asszo
nyok a törvény oltalmában részesülvén, bátor
ságot vettek, botokat, lándzsákat és alabárdokat 
ragadtak, mire a rácz hajdúk a pappal együtt 
megfutamodtak. 

Jobbágyokká 1752-ben lettek, Varsányi Pál 
papsága alatt. Első földesurok báró Pejacsevics 
Márk Sándor Szerémmegye főispánja lett, Mária 
Terézia királynő adományozása folytán. Földes
uruk sok szabadsággal halmozta el őket. Összes 
jószágainak gondviselését rétfalusiakra bízta, 
ispánokat csak is közülök válogatott. A sövény
ből font és tapasztott templom helyébe új 
templom építésére serkenté, és köveket adott a 
templom építéséhez. Eeájok parancsolt, hogy 
éjjel is folytassák az építkezést, és ott áll ma is 
a díszes, tágas, csillagos, bádog tornyú templom, 
hirdetve azt, hogy Eétfalu úgy hazafiasságban, 

I valamint Isten-félelemben nagy küzdelmek da
czára megmaradt magyarnak. 

1758-ban megunván az uraság ? gazdálkodást, 
Eétfalut 6 évre egy Gasparics nevű ötvösnek 

! adta haszonbérbe. Ezt a rétfalusiak nem szeret-
i tók, mert nem volt ínyükre a jobbágyság. Panasz

kodtak is eleget a földesúrnak, ki meg is ígérte, 
hogy újra a keze alá veszi őket, de a jó úr a hat 

i éy letelte előtt meghalt, Eétfalut a többi domi-
niumokkal együtt unokaöcscsére, báró Pejacse
vics Józsefre hagyván. 

A szelid természetű új földesúr magyar job
bágyait atyailag szerette. A református vailást 

i nemcsak, hogy nem háborgatta, sőt 1764-ben a 
| pozsonyi országgyűlés alkalmával Mária Terézia 
| királynő előtt a magyar reformátusokat kegye-
: sen oltalmazta és megvédte. A horvát kormány 
j határozott óhajtása szerint a szlavóniai reformá-
i tus magyar községeket az időben Mária Terézia 

királynő fel akarta oszlatni, és a római katholikus 
| vallásúakkal betelepíttetni. Ez iránt való levele 

az említett grófnak a dunamelléki egyházkerü
let levéltárában jelenleg is megvan. Megemlí-

i tendő, hogy Pejacsevics József 1772-ben a gróf-
| ságot 100 arany levélváltság díj lefizetése mel

lett kapta meg. 
Eétfalu még most is a Pejacsevicsek uradal

mához tartozik, a mi a községre nagy szerencse 
mert a jólelkű magyar-barát földesúr oltalmában 
részesíti a községet. 

* 
Két órai élvezetteljes társalgás után búcsút 

vévén a rétfalusi derék lelkésztől és nejétől, 
Antalováczra hajtattam. 

Másfél órai gyors hajtás után értem Antalo
váczra, melynek két soros, nádfödte házai ép oly 
tiszták és csinosan tartvák, mint azt Eétfalun lát- ' 
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! tam. A nép viselete is ugyanaz. Az utczasorom 
haladva, ((Dicsértessék az úr Jézus Krisztussal» 
üdvözöltek. Itt tehát katholikusok laknak. 

Megszólításomra, a kapubálvány mellett álló 
gazda következőleg válaszolt. «Ne restelje kigyel-
med, jöjjön be szegény hajlékomba. Magyar 
ember szívesen látja horvát földön a magyar 

i vendéget. Ha nem bántanám meg kigyelmedet 
kérdésemmel, nem pécsi vagy pesti ember ki-

i gyelmed?)) 
A szives meghívásnak eleget teendő, befor-

i dúltam. A konyhába lépve, a gazda felesége és 
! csinos lánya jöttek elembe s (dsten hozta ki

gyelmedet, tekintetes uram, jöjjön beljebb, fog
laljon helyet» megszólítással fogadtak. Körül
tekintettem. Tulipános ládák, magas, tornyos 
ágyak, virágos tányérok és rámás képek a falon, 

i akár mintha az alföldön volnánk, még a búbos 
kemencze melletti pad és a gerenda közé dugott, 
tavalyi kalendárium, s a mellette laposra szorítot-

' duda sem hiányzott. Beszédbe ereszkedtem ve-
lök. Azon kérdésemre, hogy mikép voltak képet 

! sek sziavon földön zamatos magyar kiejtésöket 
megtartani, Nagy Imre gazduram a következőleg 
válaszolt: 

((Pedig még az isten igéjét sem halljuk a ma
gunk nyelvén, mert sem magyar papunk, sem 
pedig tanító-kópezdét végzett tanítónk nincs. 
Azért mégis akad saját nyájunkból olyan, ki a 
fiatalságot az édes anyai nyelven oktatja. No 
de nem is válik községünknek szégyenére, mert 
valamennyiünk tud magyarul imi-olvasni. Pedig 
kevés magyar könyv akad a kezünkbe. Hát csak 
így tengődünk, és bízzuk magunkat a jó Istenre,, 
kinek segedelmével megtartjuk magunkat a ma
gyar nemzetnek.» 

Egyszerű, de szép szavak. Szegény nép küzd 
és remél. 

Ilyen viszonyok közt él mai napsága szlavóniai: 
magyarság, Tengődnek, küzködnek, a míg bírják. 

Es Magyarország ugyan mit tett eddig a szla
vóniai magyar testvérekért ? Valljuk meg őszin
tén : mint állam semmit; mint társadalom,. 
édes keveset! — a mit tehettek: az egyházak, 
tettek. Magyarországon sokan azt se tudják,, 
hogy léteztek valaha. Pedig vétek volt róluk, 
megfeledkezni.* 

A magyarnak maradt néhány község a hor
vát nemzet Stroszmayer-féle nyomása alatt el-
horvátosodik. S ha ez így marad, két tized alatt 
kivesz a magyarság Szlavóniában. Tehát ten
nünk kell valamit érdekükben. Gyámolítsuk. 
szlavóniai testvéreinket anyagilag, ha egyébbel 
nem, legalább azzal, hogy lássuk el őket magyar 
könyvekkel, mert ehhez is nehezen jutnak. 

CSIK-VOLECZ SÁNDOR. 

* A fentebbiekre vonatkozólag illetékes kézből, Szász 
Károly dunamelléki reform, püspöktől a következő
megjegyzéseket ve t tük: 

A szlavóniai reformátusokért egyházi hatóságuk 
sokat tett már eddig is. Védelmezzük iskoláikat a horvát 
hatóságok ellenében; segélyezzük a szegény egyházakat és-
papokat az egyházkerületi és konventi pénztárakból; szer
vezzük a beköltözött (Magyarországból kivándorolt) ma
gyar és német reformátusok közt a missziót. Magának a 
dunamelléki egyházkerületnek három, nagy terjedelmű 
misszió-telepe van Szlavónia területén: u. m. 1. Sze-
liste, Verőczemegyében, gróf Pejacsevics László tele
pitvénye; itt 2000 forint segélylyel imaházat, iskolát,, 
lelkészlakot építettünk az egyházi közalapból, mely 
a lelkész fizetésére évi 500 forintot ad. — 2. Banovcze, 
Szerem megyében, hol IfiOO frt segélyt adott a köz
alap imaház és iskola építésére, s 1000 frtot fizet évenként 
a közalap és az egyházkerület a misszió fentartására, 
150-et a szeretetházra. — Z.Beska, Szerémmegye pétervá
radi kerületében, a legnagyobb területű misszió-telep — 
Péterváradtól Zimonyig és Mitroviczáig ; itt a központi 
lelkészeire és a vidéki felekezeti iskolákra az egyház
kerület évenként 250, a közalap 600 frt segélyt ad, a 
mellett tetemes összegekkel segélyezte az egyes isko
lák építkezését. A beskai központon rendszeres egyhá
zat (anyaegyházat) szervezett, annak — törvényes-
úton — aránylagos földbirtokot (35 hold első rangú 
földet) eszközölt az egyházi hatóság, mely úgy az 
anyaegyházakat, mint a missziókat folytonos figyelem
mel kiséri, gondozza, jogvédelemben részesíti, szóval 
az anyaországban levőkkel tökéletesen egyenlően tartja. 
Hasonlókép gondoskodik a horvátországi (Croatia) 
megyékben levő magyar reformátusokról a dunántúli 
ref. egyházkerület is, szintén az e. konvent segélyével. 

&. K. 
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A KÜLÖNCZÖK KLUBJA. 
Életkép az arany borjú országából. 

B r e t H a r t e - t ó l . (Vége.) 

Frank Matt gyakran kirándulásokat tett a vá
ros környékére, nevezetesen a gyári munkások 
rabszolgai viszonyainak tanulmányozása végett. 
Egy alkalommal elkésvén a vonatról, mely őt a 
városba vitte volna, gyalog indult a másfél órai 
útra. Az erdős vidék majdnem a város határáig 
tartván, Frank folyton az ösvényen maradt, 
mely a vasúti töltés mentében húzódik végig. 
Habár tudta, hogy Amerikában a közbiztonság 
még nagyon gyenge lábon áll, mégsem tartotta 
szükségesnek rövid kirándulására valamely fegy
vert vinni magával. Az egyszer önkéntelenül 
eszébe jutott, hogy tulajdonképen még sem kel
lett volna könnyű revolvere nélkül kirándulni, 
de a gyalog visszatérésre előre csakugyan nem 
számíthatott. 

— Erre nem szabad járni, — kiáltá alig né
hány lépésnyi távolságról valaki vissza, külön
ben szelelő lyukat teremtek koponyádon, me
lyen még a holdvilág is besüthet! 

Frank Matt nem szokott a maga árnyéká-
-tól megijedni, de miután vékony sótabotján kí
vül egyéb védelmi eszközzel nem rendelkezett, 
-czélszerübbnek tartotta, nyomban megfordulva, 
néhány lépést hátrálni. 

— Nem odáig, kedvesem, — folytatá az előbbi 
hang, — te már egy fél óra óta tilos helyen 
jársz s ezért lakolni fogsz. 

E szavakat valamely lőfegyver felhúzásának 
nesze követte. 

—• Nem tudtam, hogy a vasúti töltés menté
ben tilos utón járok, de különben nem láttam a 
tilalmat jelző táblát, s így azt kellett hinnem, 
hogy a törvény ellen nem vétek. Hagyjatok visz-
szafelé mennem, még pedig a legközelebbi vas
úti állomásig! 

Minden további válasz helyett az ismeretlen 
a sötétben egy szökéssel Frank mellé teremvén, 
puskáját mellének szegezte. 

— Ah, azok az átkozott idegenek, azt hiszik, 
hogy a szegény ember földjét lábaikkal bátran 
tiporhatják. Itt az a jelszó : fuss, vagy fizess! 

— Nos, és mit fizessek a nem okozott kárért ? 
kérdé Frank. 

— Minden lépés tiz dollár; az erdő szélétől 
idáig épen négyszáz lépés, így tehát tízszer 
négyszáz négyezer lévén, ennél kevesebbet el 
nem fogadok. 

— A számítás helyes, — viszonzá Fra7ik mo
solyogva, — csakhogy e pillanatban a követelés 
fejében öt dollárnál többet azon egyszerű okból 
nem adhatok, mivel ennél több nincsen nálam. 
Ha tetszik, ezt rendelkezésére bocsájtom, még 
pedig azon kikötéssel, hogy utamat háborítatla
nul folytathassam és . . . 

— Nem addig van az, — vétó közbe az isme
retlen, — genfiemének közt az eféle alku meg 
nem áll. Még egyszer ismétlem, itt az a jelszó: 
fuss, vagy fizess! 

— Tehát ha nem fizethetek, fussak ? 
— Mindenesetre, én pedig tizenöt lépésnyire 

ön után bocsájtom az első golyót és ha ez nem 
találna, harmincz lépésre a másodikat s így to
vább. Ha rosszul találnék lőni, — a mit külön
ben alig hiszek, — úgy ön a játszmát megnyerte. 
Mehet aztán, a merre kedve tartja. Egyébiránt 
fogadja tanácsomat és fizesse meg a négyezer ! 
dollárt, mi magában véve nem valami kelleme
tes dolog, de mindenesetre sokkal előnyösebb i 
az ön részére, mintha becses hulláját még ma éj- | 
jel az éhes rókák kezdenék ki. Pedig tudja uram, j 
itt e vidéken nagyon rájárnak a rókák a dögre, 
mert a farmerek erősen őrzik tyukólaikat s így 
a szegény párák rendesen csak éjjelenként lát
hatnak valami eledel után. 

— Én, uram, — így szóla Frank — az «Ex-
«entric-klub» tagja vagyok, s így mindenféle 
különcz emberekkel szoktam érintkezni, de meg
vallom, hogy önhöz hasonló különczöt még nem 
láttam, engedje meg, hogy önt a klubba való 
belépésre felkérjem! 

— Hogyan ? — kiáltá fel az idegen lövésre 
készen tartott fegyverét leeresztve, •— ön lenne 
az, kiről Chicagóban mindenki beszél ? Ön lenne 
a világhírű «Exeentric-klub» képviselője? 

— Igen uram, én vagyok az, és úgy hiszem, 
hogy ön most másképen fog rólam gondolkozni, 
annyival is inkább, miután fenyegetései köze
pette folyvást a ((Excentric-klub» érdekeit tar-
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tottam szemmel, mely a különczködést minden 
alakban és körülmények közt nagyra becsüli. 

— Itt a kezem, fogadja el nagyrabecsülésem 
legőszintébb kifejezését, ezentúl testestől-lelkes-
től öné vagyis a nagyhírű klubé vagyok. Bemé-
lein a klub felvételi és évi dijai nem lesznek 
nagyon túlzottak, mert tudja uram, mesterségem 
csak ritkán jövedelmez valamit. Legtöbben a 
fuss vagy fizess feltételből az elsőt választják, 
mikor aztán a második, gyakran az első lövésnél 
is elpusztulnak. A jury másnap ismeretlen tet
tesek által elkövetett emberölést konstatál és a 
hullát annak rendje és módja szerint eltakarít
tatja. A kik fizetnek, vagyis inkább fizetni akar
nak, többnyire szegény ördögök, kiktől alig lehet 
egy-két dollárt kipréselni. Sőt képzelje csak, a 
minap az egyik kopott kabátjával akarta magát 
kiváltani. Becsületemre mondom, az egész kabát 
nem ért húsz krajczárt, azonkívül azt mondta, 
hogy reggel óta nem evett. Mit volt tennem, a 
kabátot visszaadtam és ezenkívül még egy fél 
dollárt is adtam kölcsön a koldusnak, — két 
napra, — csak két napra, de a csavargó mai 
napig sem hozta vissza pénzemet. Nemde, uram, 
ez botrány, alávaló csalás ! 

— Mindenesetre, — feleié Frank, — de mi
nél tovább beszélek kegyeddel, annál jobban 
lelkesülök önnek klubunkba való mielőbb felvé
tele iránt. Díjaink nagyon mérsékeltek, sőt ki
váló tulajdonokkal bíró tagoknak el is enged
tetnek. Szabad névjegyét kérnem, hogy felvétele 
iránt távirati utón intézkedhessen!! 

— Névjegygyei nem szolgálhatok, —viszonzá 
a kedélyes idegen, — nevem Sam Guthrie. 

— Polgári állása ? folytatá Frank. 
— Polgári állásom? nos, a mint láthatta, 

éjjel útonálló, nappal hol koldus, hol pedig — 
hogyan is mondjam — betörő. 

— Köszönöm a felvilágosítást; tehát Sam 
Guthrie; átkozott sötétség uralkodik itt az erdő
ben, pedig szerettem volna nevét tárczámba fel
jegyezni. 

— Ezen mindjárt segítünk, — monda Sam 
Guthrie, — és zsebéből gyufákat és egy legújabb 
szerkezetű tolvajlámpát véve ki, az abban levő 
gyertyát meggyújtotta. 

— így n i ; tehát Sam Guthrie, lakása, ház
száma ? 

— Nyáron és tavaszszal a természet hálótér 
mét veszem igénybe, télen pedig a chiffstonei 
barlangban rendeztek be a magam számára egy 
kis hálófülkét. Egyedül lakom benne, lakosztá
lyomnak természetesen nincsen száma. Levele
ket számomra S. G. jegy alatt poste restante a 
chicagói főpostára tessék feladni. Hetenként 
háromszor a városba szoktam menni. De mi ez ? 
Ön azt mondotta, hogy öt dollárnál több kész 
pénz nincsen önnél, most pedig azt láttam, 
hogy tárczájában több ezres bankjegy is van. | 
Ez nem járja; nagyon sajnálom, de ily előzmé
nyek után a klubba be nem léphetek, mert azt 
látom, hogy tagjai nem szavahihető emberek. 
Ilyesmi nem gentlemanlike eljárás, nem uram, 
semmi esetre. 

Es az érdemes útonálló fejét csóválva, méltó 
felháborodásában elfordult Franktól. 

— Már bocsánatot kérek, Guthrie ur, én azt 
mondottam, hogy egész pénzem öt dollár és 
ezen állításomat most is fentartom, mert a mi 
ezenkívül tárczámban van, az a klub pénze, 
reám bizott pénz, melyről számolnom kell. Je
gyezze meg magának, hogy az «Excentric-klub» 
tagjai soha sem hazudnak, soha, soha, habár 
gondolataiknak gyakran más kifejezést adni 
kénytelenek. Ugyan, mit tett volna ön helyze
temben, mivel igazolhatta volna magát a klub
bal szemben ily körülmények közt? Tessék erre 
felelni! Nemde, ön magát kifogástalan gentle-
mannak tartja és nem venné szívesen, ha valaki 
azt kétségbe vonná; viszont én is, mint a klub 
tagja, arra érzem magamat kötelezve, hogy nem
csak a valót, hanem a külszint is megóvjam. 

Sam-Guthrie, kit a bankjegyek közelvolta 
nagyon megingatott, jobb szerette volna, ha 
Frank kevésbbé ékes szavakkal védelmezi állás
pontját. Mi köze a klub pénzéhez, melyről az 
előtte álló gentlemannek annak idején számot 
kell adnia, az életrevalóság megkívánja, hogy az 
alkalmat megragadja, minden áron pénzt ke
ressen. 

Ámde az érdemes férfiú egy körülményt 
figyelmen kivül hagyott, mely azt tanúsította, 
hogy új ismerőse nem kevésbbé életrevaló, mert 
nem csekély bámulatára azt kellett látnia, hogy 
Frank az ő fegyverét, melyet az előbbeni kedé-
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Íves társalgás lefolyása alatt egy közel álló feny
veshez támasztott, felkapta s ennek csapó rete
szét, eltolva, a bennelévő töltényeket nézegeti. 

— Nincsen jobb a hátultöltő Jóskánál — 
jegyzé meg Frank közönbös hangon. — Ugy 
hiszem Eemington- vagy Winchester-féle gyárt
mány? 

Az útonálló tervét meghiúsítva látván, úgy 
tett mintha agyában két másodperczczel előbb 
Frank irányában a legbarátságosb érzelmeket 
táplálta volna, holott egy cseppet sem habozott 

j azon szándék kivitelében, miszerint a bank
jegyeket egy' lövés árán birtokába keríti, vagyis 
Frankot egyszerűen fejbe lövi. De fegyvere az 
idegen kezébe jutván, tervét meghiúsítva látta, 
s mint afféle életrevaló yankee arra számított, 
hogy Frank talán mégis olyasmire határozza 
magát, mi őt ismét a helyzet urává teendi. 

Csakhogy Frank Matt egészen másképen 
fogta fel a helyzetet és Sam-Guthriehez követ
kezőleg szólt: 

— Ön úgy látom kissé fel van ingerülve; 
miután az idő már nagyon előre haladt, czél-
szerü lenne, ha mind ketten haza mennénk. Ön 
jóformán itthon is van, de az én utam elég 
hosszú. Szíveskedjék tehát ágyát felkeresni, 
mig részemről az állomás felé indulok. Azon 
nem várt esetre, ha ön például utánam jönne, 
vagy pedig más efféle ügyetlen gondolattal fog
lalkozna, előre kijelentem, hogy egyszerűen le-

1 lövöm. Jó éjszakát! fegyverét holnap becses 
czime alatt a chicagói főposta-állomáson bér
mentes csomagban megkapja. 

Ezek után Frank Matt a puskát vállára 
kapva, gyors lépésben az állomás felé sietvén, 
a sóbálványnyá vált útonállót ott hagyta. 

Másnap első dolga az volt, hogy az esetet a 
szigorú polgármester úrnak bejelentse. Ezt leg-

! inkább azért tette, mivel ezen alkalommal az 
érdemes úr által szóba hozott életrevalóságról 
kissé fel akarta világosítani. 

— A bűnjel gyanánt felmutatott puska még 
semmit sem bizonyít, — jegyzé meg a törvény 
őre Frank rövid, de határozott adatokkal támo
gatott feljelentése után.— A chiffstonei erdőben 
némelykor megfordulhatnak ugyan idegen csa
vargók, de mindez nem elég arra, hogy egy más 

i idegen szavára egy szabad amerikai polgárt idé
zésekkel és kihallgatásokkal zaklassak. Jó 
reggelt! 

Ezek után Frank Matt az útonálló fegyverét 
gondosan becsomagolva, a következő sorok kí
séretében bérmentve a chicagói főpostára 
küldte: 

«Uram! Fegyverét, melyre ezentúl is szük
sége lesz, ezennel visszaküldöm. Miután önt az 
itteni polgármester még névleg sem ismeri, saj
nálatomra egyéb adatok hiányában az«Excentric-
klub»-h& való felvételre nem ajánlhatom. Tisz
telettel Frank Matt, s. k.» 

A tőzsdén néhány életrevaló ifjabb látogató, 
kik Frankot már régóta szemmel tartották, ab
ban állapodott meg, hogy az idegent valami 
üzletbe való részvét útján elúsztatják s így 
ártalmatlanná teszik. 

Két úri ember azzal toppant be Frankhoz, 
vájjon nem lenne-e hajlandó a pennsylvaniai 
rézbánya-társulat elsőbbségi kötvényeinek elhe
lyezésében részt venni. «A papírok,—jegyzé 
meg az egyik, — köztünk mondva nem sokat 
érnek, de okkal-móddal árfolyamukat háromszor 
huszonnégy órára 70—85%-al al parin felül 
felhajtva, egy fél nap alatt szép pénzt lehetne 
nyerni.* 

A contremine elaltatására első sorban ide
genre van szükség, ki az elsőbbségi kötvénye
ket — lancirozza, a többi aztán az ő dolguk. 

Frank elérkezettnek látta az időt arra nézve, 
hogy a chicagói életrevalóságot maga részére 
kiaknázza. 

— Es mennyi fedezetet kivannak ezer dara-
bonkint ? — kérdé Frank a tőzsde embereitől. 

— Oh, ez számba sem jön, öntől formaság ked
véért egy dollárt fogadunk el. 

— Itt az ezer dollár. 
— Itt a kötlevél. Ön ma délelőtt 26-on túl ne 

vásároljon. Holnap reggel felhajtjuk esetleg 
75-re, 80-ra, akkor adja el készletét, 54 dollár 
minden kötvénynél megmarad, ezt majd meg
osztjuk, és viszont nyereségünkből önnek is 
hasonló részt fogunk juttatni. Ezer dollár fede
zettel annyi kötvényre kaphat kötlevelet, a meny
nyit csak kivan. 

A mint olvasóink tán már megértették, 
az életrevaló chicagói tőzsérek azzal akarták 
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Frank Mattot elúsztatni, hogy a kontremine 
közreműködésével akkor szorítják le a papírok 
árfolyamát, midőn Frank azok emelkedésére 
számítva, egész pénzét kötésekre kiadta. 

A gazemberek manőverét azonban Frank 
azonnal felismervén, 26-on megvásárolt papír
jai t már őG-on eladta és midőn a csakugyan 
mesterségesen 80-ra felvert árfolyam két óra 
múlva valami koholt távirati sürgöny nyomán 
12-re, sőt utóbb 6-ra leesett, emberünk a nyere
séget már zsebre rakta. 

Az «Excentric-klub» megbízottja, a mint 
Frankot Chicagóban elnevezték, azzal mente
gette magát üzlettársai előtt, hogy részéről czél-
szerübbnek tartotta a 100 perczentes haszonnal 
beérni, s így legnagyobb sajnálatára a magasabb 
árfolyamot, mely különben is nem egy napig, 
hanem csak két óráig tartott , be nem várta. 

Magától értetődik, hogy Frank partnerjai állí
tólagos kötleveleiket bemutatni képesek nem 
lévén, szó nélkül távozni kénytelenek voltak. 

Az arany borjú imádása körül előforduló több 
efféle mozzanatok Sam-Giithrie eljárását Frank 

! veszik, mely Jáva erdőségeiben feltűnő nagy
ságú fákra fel szokott kúszni. A jávaíak nyilaik 
hegyeit strychninnel mázolják be, és a legcseké
lyebb seb a test bármely részén néhány perez 
múlva halált okoz. A méreg vegyítését Jávában 
titokban tartják, de azért jó pénzért nyilaikat 
szívesen eladogatják. Az efféle nyilakkal sebzett 
állatok tiz, legfeljebb tizenkét perez múlva seb
görcsben (tetanus) elpusztulnak. 

Két franczia vegyész, Pelletier és Caventon 
1818-ban a «nux vomiea» név alatt közönséges 
növényben találtak stri/chnint és a ritka mérget 
a hires Vaitquelin tiszteletére Vauqueline-nak 
nevezték el. Mihelyt azonban a nagynevű tudós 
értésére jött, hogy az új méreg embernek és 
állatoknak egyformán rögtöni halált okoz, a kü
lönös megtiszteltetést határozottan visszauta
sította. 

Fouquier orvos volt az első, ki a stryehnin-
ben nemcsak mérget, hanem gyógyszert is lá
tott. Utána Bretonneau orvos Toursban a strych-
nint szélhűdések, az arcz neuralgiája és a sza-
turnikus gyomorgörcsök ellen meglepő sikerrel 

vannak, hogy a stryehnin ellenmérgét meg
találják, mert a természet törvényei szerint az 
emberi test organizmusa ellen elkövetett külső 
merényletek rögtöni orvoslására mindenesetre 
bizonyos szereknek kell létezniök, a mint ezt a 
legtöbb mérgek és mérges anyagok elemezésé
nél a tudomány már régen megállapította. 

EGYVELEG. 
* Egy pár krajezár értékű vasból lehet készí

teni egy forint értékű patkót, 10—15 forint értékű 
iparczikket; tűvé téve a tű értéke 25 forint, a belőle 
készült gombostű 250 frt lesz, s óra-rugók alakjában 
esetleg 15,000 frt értékűvé válik. 

* Utazás all igátor hátán. Egy Jacksonvilleben 
(Florida) lakó amerikai állítólag 10.000 forintba 
fogadott, hogy az általa megszelídített alligátor 
hátán 90 nap alatt beutazza Florida partjait, 
melyek hoszsza közel másfélezer kilométer. 

* Óriási bar langot fedeztek fel újabban Oregon 
államban. A kutatók egy egész hétig kóboroltak 
benne, a tömérdek üreget s folyosót nézegetve gaz-

Alsó Dunasor. Felső Dunasor. 

Nádor-utcza a Szent András templommal. 

K É P E K K O M Á R O M B Ó L . 

Tiszti pavilon. 

előtt, sőt t án mások előtt is, még nagyon is 
tisztességesnek tüntették fel. 

Az útonálló fegyvere ellen egy gondosan tar
togatott revolver vagy esetleg valami csekély 
pénzáldozat elégséges biztonságot nyújt, mig az 
életrevaló rablók hálóiból csak akkor menekül
hetünk, ha utolsó ruhafoszlányunk is lemaradt 
rólunk. 

Az «Excentric-klubi), melynek székhelyét, 
alapszabályait és egyéb külső jeleit ez út ta l még 
titokban tartjuk, formaszerü hadjáratot visel az 
arany borjú életrevaló imádói ellen. A küzdelem 
nehéz és erős leend, de az emberi társadalom 
javára fog eldőlni. Úgy legyen! 

STRYCHNIN. 
A néhány szem stryehnin, melyet a minap 

Francziaországban elitélt boldogtalan Weissné 
zsebkendője szegélyében elrejtett, és melylyel 
magát megmérgezte, mostanában ép oly híressé 
lett, mint annak idején Cleopatra zöld kigyója. 

De lássuk, milyen ez a méreg, melynek puszta 
nevétől eliszonyodik az ember. A mérges anya
got különféle növények nedvéből, leginkább pe
dig a Strychnos fajához tartozó óriási indából 

alkalmazta. Legújabban az ázsiai kholera (eho-
lera asiatica nigra) eseteiben is felhasználták. 

A stryehnin jegeczedett, fehér apró porszemek 
alakjában fordul elő. Szaga nincsen, de íze rend
kívüli keserű. 

Ölő ereje iszonyú. Ha t milligramm, — tehát 
egy mákszem tized része — a legnagyobb ku
tyát megöli. Csak néhány majomfaj életerejére 
nincsen hatása, mert azok még a legerősebb 
adagokat is elbírják a nélkül, hogy rajtuk bár
minemű változás meglátszanék. Ennek okát 
eddigelé még nem lehetett megtudni, mert a 
gyomor felbontásakor a méreg feloldatlan álla
potban megtaláltatott. 

Warner londoni orvos önmagán a gondol
ható legkisebb adaggal tett kísérletet, a meny
nyiben hét milligramm stryehnint vett be. H é t 
perez múlva a mellkas és a torok idegei meg
feszültek, erős görcsök — tetanos — állottak 
be és minden orvosi segély daczára Warner 
14 perez alatt meghalt. 

Strychninnel való mérgezéseknél a halált 
mindig a lélegzőszervek tehetetlensége idézi elő. 
Bármily rövid ideig is tartson az agónia, az 
iszonyú belső görcsök által előidézett fájdal
makról fogalmunk alig lehet. 

A természetbúvárok és vegyészek most azon 

dag és változatos cseppkó'-képzó'dményével. jíÁlh'tó-
lag nagyobb ez a barlang, még a Kentuckyban levő 
világhírű Mammouth-barlangnál is. Állatokat nem 
találtak benne, csak egy néhány csontot a bejárat
hoz közel, hova valószínűleg medvék vitték. Neve
zetességei közé tartozik egy 30 láb magasflvizesés. 

; Florencz városában jelenleg nagy vízhiány 
uralkodik, mivel két nagy vízvezeték s számos kút 
megfertőztetett állapotban van. Ezért a tífusz e város
ban tavasz óta állandóan pusztít s most sürgősen 
akarnak új vízvezetéket építem. 

* Vasúti u tazás játékból. Berlinben pár hónap 
óta a Panoptikum igazgatósága igen kedvelt játék
szert hozott divatba: látogatóit villamos vasúton 
utaztatja meg képzeletben, a Szentgotthárd vasúton 
végig 20 fillérért. Az utas a panoptikum intézet 
unter den Linden-en levő pályaudvarán beszáll egy 
minden 5 perezben induló vonalra s mellé ül egy 
kalauz, ki magyaráz. Az alagútból kijutott villám-
fény mellett látja az utas egymásután feltűnni Svájcz 
nevezetességeit s majd az olasz vidékeket. A csalódás 
meglepő, mert az utas a kocsi zörgését is hallja s 
mindent élethűen lát maga előtt. A nevezetes talál
mány, mely által az érzékcsalódás ily tökéletessé 
lett, valószínűleg nagy hódítást fog csinálni. 

* A pápa hadseregében van jelenleg 2 tábornok, 
2 ezredes, 2 őrnagy, 2 kapitány, 4 hadnagy, s 60 
közlegény, ide értve a régi svájezi gárda megmaradt 
tagjait is. 
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KOMAROM ES VIDÉKE. 
A híres Aranykert fővárosa, a süppedékes 

Csallóköz sarkán, melyet más néven tündér
országnak is neveznek, oda áll a modern városok 
közé, hogy fényesen bizonyítsa be ipara és gazda
sága haladását. Komárommegye és város közön
sége kedves meglepetésben részesítette a magyar
ságot, midőn megnyitotta kiállítását. 

Ez a tősgyökeres magyar nép, mely a város 
német polgári elemeit teljesen megmagyaro
sította s magába olvasztotta a kereskedő rácz 
családokat, nemzeti mul tunk küzdelmeiben 
mindig hűségesen kitartott, s most odasorakozik 
a többi derék magyar városhoz, melyek a válto-

ják, azon a sarkon áll a város és a vár, két ha
talmas folyam karja között, ott egyúttal alsó vége 
van a csallóközi szigetnek, melyet a Pozsonynál 
kiszakadó Duna-ág az öreg Dunával alkot. Po
zsony és Komárom között terül el a Kis Alföld, 
a magyar gabona egyik legdúsabb termőföldje. 
Ez ma is vizes hely. Tessék még régebbi térké
peket nézni, ott látszik igazán meg, miért van 
a jó komáromi és csallóközi népnek annyi vize, 
hogy valósággal uszóhártyával kell aguggónak* 
születnie. A régi Csallóköz, körülfolyva a két 
Dunától, át és át volt szelve mindenféle irány
ban kisebb-nagyobb vízerekkel, melyek folyto
nos és állandó kapcsolatban mutatták a folya
mok vízállásának változásait; ha apadásban 

A víz szabván meg a komáromi nép életmód
ját, olyan foglalkozásra utalta, hogy ellenségé- • 
tői erőszakolja ki kenyerét, — a víztől. így lett a 
komáromi népnek mindene, barátja, ellensége a 
két Duna. 

Komárom régidőtől fogva kereskedő város. 
Története a krónikák korában kezdődik; Árpád 
adományozta a kúmai magyarok fejének, Betel 
vezérnek, s innét van némelyek szerint neve is 
(urbs v. villa cumarum). A magyarok állítólag itt 
már szláv telepeseket találtak (komora, komra, 
komára, szúnyog, szunyogos hely; szláv szó; 
innen is származtatják nevét), kik a római kor
ból itt maradt gyarmatot ós erődítményt foglalák 
el és erősítek meg. I t t állott volna Crumerum 
vagy Commercium nevű colonia. E hely a múlt
ban négy egymástól külön állt helységből egye-

Zenepavillon a sétatéren. Szentháromság-oszlop. 

Az új vár kapuja. Az öreg vár kapuja. 

K É P E K K O M Á R O M B Ó L . 

A koszorút tartó szűz. 

zott idő követelményei szerint átalakulva, ma a 
vidék anyagi és szellemi fokusai akarnak lenni. 

Komárom sokkal nehezebb helyzetben van, 
mint Debreczen, Szeged meg a többi magyar 
város. Fejlődésében leghatalmasabb ellensége 
legnagyobb büszkesége, a méltán híres vár, 
mely egykorú nemzeti életünkkel, s az imént 
múlt történetében is oly kiváló szerepet játszott. 

A vár által körülvett város, mint zárt és 
hadászati hely, természetesen sem a nagy tőké
nek, sem a nagy vállalatnak nem kedvez, s még 
akkor sem fog kedvezni, ha a komáromiak vá
gyai mind be fognak telni, s közlekedésük által 
az év minden szakában gyors összeköttetésben 
maradnak a külvilággal. Tessék elővenni a tér
képet s megjelölni újjal azt a helyet, a hol a 
szeszélyes Vág bele torkolik a szőke Dunába. 
Ott azon a csücskön, mint az odavalók mond-

voltak azok, elfogyott a belvíz, ha áradásban, 
kicsapott az érből, megmocsárosította az egész 
Csallóközt. Komárom vele szenvedett minden 
vízi katasztrófában kalásztermő országával, s bi
zony akárhányszor megesett, hogy hetekig el volt 
zárva a külvilágtól. Még jó, ha ladikon el tudták 
szállítani a postát Érsekújvár felé. Mert, mikor 
megindul a zaj, — így nevezik a dunai jégzaj
lást, — és sűrű torlódásban rohan a nagy Duna 
duzzadt hátán, még a bátor révészek sem mer
nek átkelni Szőnybe, hol már vasút, s vele a világ 
nyílik meg előtted. Tantalns kínjait kellett érez-
niök az odavalóknak, mikor hasonló teleken 
kiállottak a szigeti révházhoz, s átnézve a túlsó 
partra, ott látták a masinát, melyhez csak á t 
kellett volna menni . 

* Guggó, kukká, így hívják a csallóközi benszülöttet 

sült. A régi vár, azután Komáromfalva, Kecsi-
falva és Szent-Andrásfalva egyesült 1275 táján 
egy várossá, mely első szabadalmait IV. Béla 
királytól nyerte. 

Az uralkodók ettől kezdve mind nagyobb 
figyelemben részesítek Komáromot, felismervén 
hadászati fontosságát és kedvező helyzetét, mely 
kereskedelmi pontul önként kínálkozott. E ket
tős rendeltetés küzdelme teszi ki a város múlt
jának történetét. Királyaink egymásután erősí
tik meg s bővítik Béla szabadalmait, s ruházzák 
fel a várost újabb királyi jogokkal, de a mellett 
mind nagyobb gondot fordítanak a vár megerő
sítésére. A XVI—XVHI. században a város egész 
története csupa küzdelem volt ; küzdelem az ide
gen hadak és pártos felek ellen, s küzdelem a 
katonai parancsnokság és a szabad polgárság 
között ; s mig folyton erősödött a várnak, mint 
hadászati helynek tekintélye, — szegényedett a 
város, mint iparos és kereskedelmi központ. 

A mohácsi vésztől számítjuk kiváltképen e 



522 

küzdelmeket, melyeket sem az uralkodók paran
csai és rendeletei nem tudtak megszüntetni, 
sem a polgárság és nemesség tapintata nem tu
dott enyhíteni. A milyen mértékben nőtt a hely 
hadászati jelentősége, oly mértékben szállott alá 
kereskedelme, mely legnagyobb jelentőségét a 
század első tizedeiben érte el. Ekkor volt Komá
rom kivált a gabona- és fakereskedés központja, 
e korból valók a Timár Mihályok és Brazovits 
Athanázok, kik virágzó üzlet mellett sok máig 
élő családnak alapját vetették meg. S e keres
kedő-városban a magyarság dominált, közülök 
kerültek ki a messze földre kiterjedő üzletek 
urai. Ők közvetítették a niagyar gabonát Bécs
csel s a külfölddel, a Vágón aláusztatott faneműt 
ők továbbították és dolgozták fel, hogy, mint 
kész anyagot és hajót bocsássák forgalomba. Az 
ácsok, de kivált a superok, így hívják a hajóácso
kat, máig megtartották jó renomméjokat, míg a 
gabonakereskedés átment Győrbe, s a régi 
múlt emlékeiül a fakereskedés virágzik megfe
lelő eredménynyel. 

Superjai mellett Komárom még különösen ha
lászairól nevezetes, s halászai nemcsak ma, 
hanem kivált a múltban is nagy névvel birtak. 
A víz adja meg kenyeröket ma is, mint régen, 
de ma ez az életmód nem oly jövedelmező, mint 
régen. A Dunát ellepő hajók, s a haltenyésztést 
szabályozó törvények a mostani halászok legna
gyobb ellenségei. Hiában, ma jobban fizetik a 
halat, de nehezebben fogják. Kégi erényeikből 
mit sem vesztettek, most is oly kitűnő halászlét 
főznek, s úgy sütik nyárson a halat, mint annak 
előtte. Tanyáik egy-egy kultúrtörténeti anachro-
nizmus, mesterségök eszközei, külön halász-szó
táruk, életmódjuk és szokásaik Hermán Ottó 
halászati nagy müvének egyik szép fejezetéhez 
adtak anyagot és adatot. 

Kereskedői mellett a szekeres-gazdák, a föld-
mives osztály, a legeredetibb és legmagyarabb 
elem, külön városzrést alkotnak, egymás között 
élnek, sem régi szokásaikból, sem életmódjuk
ból nem engednek. Még ruházatukban sem állott 
be változás, s ünnepnapokon a református temp
lomban lehet meglátni e tipikus kun-utódokat 
egyszerű kék ruhájukban, s nőiket kerek aljú 
szoknyáikban, kik ma is fökötöt, kis pruszkát 
és vállukon átkötött kendőt hordanak. Ok meg
lehetősen maradiak divatra és szokásokra, de 
haladók intelligencziában és gazdálkodásban. 

Az iparos elemet leginkább a német eredetű, 
de teljesen elmagyarosodott polgárok alkotják. 
Városaink polgársága általán német eredetű 
volt, így Komáromé is; de ma már alig mon
daná róluk valaki, ha beszélne velők, hogy őseik 
németek voltak. 

Külön megemlítés illeti a czigányokat, kik 
szintén külön városrészt laknak a Czigánymező 
és a Czigánysor között, melynek legérdekesebb 
utczája a Pihegö-utcza. Egy darab ghetto s egy 
darab faluvége; félig szabad, félig vad nép, fajá
nak minden érdekességével és eredetiségével. 
Ok czivilizálódnak leghamarább, ha egyszer rá
adták a fejőket, csakhogy ezt teszik meg leg
nehezebben. 

Komárom jellegét a katonaság adja meg. A 
városnak okkal-móddal ők adnak színt és életet, 
s e szerepet a közelmúltból, a szabadságharczot 
követő időből őrizték meg. Azonban az idő e 
merev színezetet is kezdi enyhíteni, s a polgári 
és katonai elem összebarátkozása napjainkban 
oly őszinte és kölcsönös, mint talán kevés 
helyen az egész monarkhiában. Idegennek első 
pillanatra feltűnik az utczákon és sétatereken a 
sok egyenruha, de azonnal észre fogja venni, 
hogy katona és polgár között nem áll fenn az a '< 
bizonyos khinai fal.Különösen élénk képet nyújt a | 
vár és a város az évi nagy hadgyakorlatok idején, 
midőn nemcsak a tartalékosok vonulnak zászló 
alá, hanem vidékről is érkeznek csapatok külön
féle fegyvernemből. Az idén meg pláne nagyon 
sok egyenruhát fogunk látni, az augusztus 
10—12-én tartandó várostrom-gyakorlatok al
kalmával. 

Hát bizony nem is csoda, ha az állandó hely
őrség is tekintélyes, mert Komárom a monar
khiában első rendű erősség. Kedvező fekvése, már 
a múltból megmaradt hagyománya és építkezé
sei a modern hadviselés igényei szerint kiegé
szítve, valósággal bevehetetlennek mutatják. Ha 
az idegen keresi a várat, alig fog belőle valamit 
látni, pedig vezetője odaviszi a sánczok alá, be
viszi a belső vagy öreg várba, megmutogatja 
kazamatáit. De hiszen nem lát egyebet mint 
sánczot, beföldelt falakat és alattok elvonuló 

VASÁENAPI UJSÁG. 

árkokat. E vár fontosságát az fogja csak megis
merni, a ki fáradságot vesz magának a Duna 
két oldalán s a Vág mentén elvonuló védműve-

I ket bejárni és rendszerbe foglalva róla képet 
alkotni. Ez már nehezebb, és nem mindenki előtt 
nyílnak meg a tervezet féltékenyen őrzött titkai. 
S mindehhez az a baja is megvan, hogy akármi
lyen pompás madártávlatból akarná is kipé-
czézni, alig volna rá képes, miután az erődítések 
a zöld pázsit, meg a csalitos, fás ültetvények 
egy kedves és a szemnek jól eső ligettel teszik 
csalékonynyá. 

Hogy e vár mégbevéve nem volt,— nec arte, 
nec marté, — hiteles hagyományként száll iva-
dékról ivadékra, azzal a téveteg hagyománynyal, 
hogy annak éjszak-nyugati fokán egy fügét mu
tató szűz áll, ki kevélyen mondja az ellenségnek: 
Komm' morgen, miből a Komorn nevet etymolo-
gizálják ki az instrukcziós altisztek. Képünkön 
láthatják olvasóink, hogy az egész mese. A szűz 
igenis ott áll, de kezében cserkoszorút tart, méltót 
a küzdő vitézek győzelmére vagy jutalmára. 

Az erődítési építmények és a két folyó között 
áll maga a város, melynek néhány részletét 
képeink mutatják. Csinos, kövezett és tiszta 
hely, hivatva egy szebb jövőre, méltán büszkél
kedve múltjában. Pedig az a múlt sok szenve
déssel van tele. Hadjáratok, ostromok pusztítá
sait, elemek csapásait kellett végig szenvednie, 
különösen sokat szenvedett az árvizektől s a 
földrengéstől. Komárom évkönyvei kivált két 
földrengésről tartalmaznak nagyon szomorú föl
jegyzéseket. Legborzasztóbb volt az 1763 június 
28-iki, mely ugyanez év szeptember 26-án ismét
lődött. Hét templom s a szerzetesek lakóházai 
dőltek össze; rombadőlt 279 nagy és 785 kisebb 
épület, 63 emberélet esett áldozatulés 102 em
ber szenvedett sérüléseket. Hasonló szomorú 
jeleneteket mutat az 1783-ki, melyben szintén 
sok ház, 500-ra tették számát, rongálódott meg. 
A jó öreg Baróthi Szabó Dávid meg is énekelte 
hexameterekben e szörnyű csapást, nyomot 
hagyva az irodalomban is annak, mit a komáro
miak máig keservesen emlegetnek meg. Az ár
vizek és tűzvészek sem kímélték e jóravaló 
magyar várost, melyről egy időben közmondás-
szerüen beszélték, hogy harczban áll az ellen
séggel, a némettel meg az Úristennel. 

Dehogy áll, minek is állana! Békés, munka
szerető nép, jó magyar és törekvő. A mit esze 
és keze munkájával megkeres, nem prédálja szét, 
hanem összekuporgatja a láda fiába. Tulipántos 
ládáit sokáig keresték a szomszédos vásárokon. 
Jókainak is jutott egy, s a remekbe készült da
rabot annak idején le is rajzoltattuk. 

E város, mint a tulipántos ládákból is látszik, 
megbecsülte iróit, a magyar kultúrának és iro
dalomnak is tudott áldozni. Még a múlt szá
zadban a komáromi társaság alapította meg ne
vét ; a jelen század irodalmi dicsősége főképen 
Jókai nevéhez van fűzve. 

Péczeli József, a ((Mindenes Gyűjtemény* meg 
a «Társaság» tradiczióit Jókai és a Beöthyek 
folytatják máig, s utánuk úgy hiszem, leszen még 
komáromi író elég. Szinnyey bizonyára sokat fog 
földiéiről följegyezni «Névtár»-ában. 

Komárom e kereskedő és iparos világban sem 
akar elmaradni. Most is kiállítást rendez, hogy 
versenyre keljen, s életképességét bizonyítsa. 
Összefog a megyével, s a négy országot (a csalló
közi, udvardi, gentesi és tatai járást) odaveszi 
maga mellé segítőnek, hadd lássák, mire haladt, j 
S a négy ország hűségesen vele van. Ha pedig 
a várost e négy ország megsegíti, akkor a kiállí
tásnak sikerülni kell. 

Négy járás, négy ország — csakugyan úgy van. 
Mert a megye járásai egymástól annyira külön
böznek, mintha négy ország volna. Tessék a re
formátus Csallóközt, a kúmai magyarság utódait 
a szálas gentesivel, vagy a jéghátán megélő ud-
vardival összehasonlítani, ha lehet. Hát a tatai •— 
az külön faj megint. Hogyan alakult e heterogén 
földirati helyzetű és ethnografiai sajátságú négy 
vidék egy közös egészszé, melynek fele túl a 
Dunán, fele innen vagyon, bajos volna hamar
jában megmondani. De hát egybetartozik, s ha 
a két felet összeköti majd az épülő állandó híd, 
összeforr, s a mint eddig egy lélek volt, ezután 
egy testté leszen, nemcsak nyáron, hanem a jég
zajlás idején is. 

A Budapestről Bécsbe menő idegen Bicskén 
túl Gallánál lép be Komárommegyébe ,s Bánhidán 
keresztül, — hol a krónikák szerint a kunok sor
sát eldöntő ütközet vívatott, — jut Tatába. 
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E nagy múltú hely újabb idő óta jelentékeny 
haladást mutat, csinosodik, szépül, emelkedik, — 
maholnap a nagy világ jobban fogja ismerni, 
mint mi magunk. Gróf Esterházy fényes udvara 
és művészies kedvtöltései, szeretete a nemes sport 
iránt, Tatának második fénykorát igérik. Istállója 
és gyepje méltán híres, s «Aspirant» győzelmeire 
a tatai gyepen nyerte idomítását. A grófi kastély, 
istállók, kert és gyárak, művészet és sport, ipar 
dolgában egyformán versenyeznek, s a ki a tatai 
színházról olvasott, bizonyára hallotta hírét a 
tatai sajtolt-tégla nemeknek is, hallotta, hogy a 
várat a gróf czélszerüen restauráltatja, s hogy 
Stróbl Alajos szobrászunk már mintázza Mátyás 
király kútját. 

A mit a művészet és gazdagság Tatára halmoz, 
csak jou-jouk a város természeti szépségeihez, 
csecsebecsék a természet adományaira. Ott van a 
a nagy erdők koszorúzta hegyvidék lejtőjén, 
belső forrásból táplálkozó kénes, meleg és kristály 
hidegvizű tavai szélén, a Tatá-ból és Tóváros-ból 
egyesült város, melynek múltját máig fennálló 
bástyafalai hirdetik, jelenét az említett grófi csa
lád művészi hajlandósága sugározza be. Képeink 
Tata látképét, a híres angolkert egy részletét, 
a középkori ízlésben épült ősi várat, a díszesen 
berendezett grófi kastélyt, s a gróf Esterházy 
Miklós védnöksége alatt 1810-ben épített felső
városi plébánia-templomot mutatják be. 

Tatától két óra járásnyira fekszik Majk, 
a Vértesek erdősége között, melyről szintén két 
képünk van. Hajdanában premontrei prépost
ság székhelye volt ez, s később kamaldali néma 
barátok ütöttek benne tanyát, míg II. József 
e szerzetet is el nem törülte. E hely nagy művé
szetet rejtett magában, minek tanúi a máig fenn
álló klastrom s a magános templomtorony, e 
véletlen campanile, melyet az idő megfosztott a 
templom-épülettől. Belső berendezése és építési 
maradványai Majkot a magyarországi barokk 
művészet egyik legértékesebb helyévé tették. 

Komárom váráról vett képeink a vár két kapu
ját s a koszorút tartó szüzet ábrázolják, a város 
látképei pedig egy haladó, modern kis városról 
nyújtanak sokat mutató részleteket. 

—rd— 

UTAZÁS A FÖLD KÖRÜL 37 NAP ALATT. 
Jules Verne ezelőtt néhány évvel határozot

tan azt állította, hogy nyolczvan nap alatt a föld 
körüli utat könnyen meg lehet tenni, föltéve, 
hogy az igénybe vett gőzhajók, vasutak és egyéb 
közlekedési eszközök kifogástalanul funkczio-
nálnak, az ember pénz dolgában nincsen meg
szorulva és teste az út fáradalmait kibírja. 
Ámde a híres franczia regényíró ezen számítá
sát mindenki puszta képzelődésnek és ábrándos 
mesének tartotta, a nélkül, hogy bár ki is fog
lalkozott volna a lehetőség eszméjével. Mostaná
ban Lafeddio Hearn a híres amerikai utazó, 
nemcsak előre kiszámította, hogy az utat sokkal 
rövidebb idő alatt meg lehet tenni, mint ezt 
Jules Verne könyvében olvassuk, hanem annak 
nagyobb részét a múlt 1890 év telén be is járta. 

De halljuk magát Hearn urat, mit ír roppant 
gyorsasággal megtett útjáról. 

«Mai napság Londonból Kanadába vagy Yo
kohamába utazni nem jár nagyobb nehézségek
kel, mintha valaki a Cityből a Bivierába vagy a 
Svájcz völgyeibe rándul. Ez okból csak annyit 
említek fel, hogy a föld körüli út nehézségeit 
legfeljebb klimatikus viszonyok képezhetik, me
lyeknek befolyását nem minden ember viseli el 
egyformán. 

Föltettem magamban, hogy az utat télen te
szem meg, s így a lehető legkedvezőtlenebb 
körülmények közt, a midőn a különféle közle
kedési eszközök, ú. m. vasutak és gőzhajók hasz
nálhatósága gyakran kérdésbe jöhet. 

1890 november 10-én Londonból elindultam, 
még pedig az éjjeli 10 óra 23 perczkor induló 
gyorsvonattal, melynek Liverpoolba 5 órakor 
kell megérkeznie, hogy az 5 óra 15 perczkor 
Quebeckbe induló postagőzössel a csatlakozást 
fentartsa. A villám vonatot eleinte erős hófu-
vatok nagyon feltartóztatták, de a sheermondi 
állomásfőnök elővigyázata folytán onnan Liver
poolig a villámvonat előtt kettőztetett gyorsaság
gal járó hóekék minden akadályt szerencsésen 
elhárítottak és a 36 waggonból álló vonat csak
ugyan öt óra alatt tette meg az utat. 

Liverpoolban az (yriental-Peninsular társulat 
«Barataria» nevű gőzöse szintén egy másod-
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perczig pontos időben indult el. Kapitánya Mr. 
Churle kijelentette, hogy Quebekbe hat nap 
alatt meg fog érkezni. Állítását ép oly hatá
rozottsággal fejezte ki, mint mikor valamely 
első-rendű versenyló tulajdonosa a lova győ
zelmét előre bejelenti és erre számtalan em
ber óriási összeget fogad. 

— De nem tart ön az oczeán szeszélyeitől ? 
kérdem Churle kapitánytól. 

— Semmit uram, — volt a válasz, — hajóm 
jó, gépeim erősek, és az utolsó apró csavarig 
pontosan működnek. A többi a számítás dolga, 
a mennyiben félig-meddig kedvező időben a 
netaláni vihar okozta késedelmet háromszoro
san behozom. 

A ((Barataria» háromezer lóerővel működő 
gépei csakugyan oly bámulatos pontossággal 
dolgoztak, elannyira uralkodtak a tomboló hul
lámokon, hogy be kellett ismernem, miszerint az 
emberi ész és tudomány ezen győzelmei mellett 
Keops egyiptomi gítláinak összeállítása való
ságos gyermekjáték gyanánt tűnik fel. Az Atlanti -
oczeán minden dühöngései mellett eltűrte, ille
tőleg eltűrni kénytelen volt, hogy a «Barataria» 
csavarjai rajta hosszú barázdákat húzzanak, 
melyeken a fejedelmi hajó nyilsebességgel re
pült előre. 

—Nagyon lassan haladunk, — monda egy fiatal 
newyorki uracs, pezsgős poharát kiürítve, •— 
azt találom, hogy a társulatok csupa fukarság
ból hurczolják az embert oly sokáig, mert ha a 
«Barataria» háromezer lóerejü gépeivel az utat 
Quebekbe hat nap alatt teszi meg, ugy hiszem, 
hatezer lóerővel épen felényi időbe kerülne az 
unalmas kirándulás. 

A türelmetlen gentleman valószínűleg nem 
tudta, hogy ezelőtt négy évvel hat nap helyett 
épen tizenkilencz napot kellett a 
tengeren tölteni, feltéve, hogy a 
tenger csendes volt. 

Churl kapitány semmit sem 
válaszolt, hanem a hajón lévő pa
naszkönyvet hozta elő, melybe a 
türelmetlen utas panaszát a lassú 
út ellen beírta. 

Nem emlékszem, hogy életem
ben valamikor egy zordon tél 
kellemetlenségeit oly csekély mér
tékben éreztem volna, mint a 
«Barataria» födélzetén töltött hat 
nap alatt. 

Quebekben semmi dolgom sem 
lévén, a gőzös megérkezése után 
a Vancouverba induló gyorsvo
natra ültem, mely 30 V2 mérföldet 
tett meg egy óra alatt, mi nem 
valami különös dolog, de tekin
tettel a helyi viszonyokra és a 
folytonos havazásra, mely a hóeke 
alkalmazását majdnem folyton 
szükségessé tette, elég gyors to
vábbításnak mondható. Az ottani 
vasutakon való forgalom leginkább 
tehervonatokra lévén berendezve, 
még sok javításra szorul, melyek 
már most úgy szólván naponta 
szemmel tartatnak, s így a szi
bériai vasút elkészülése után ezen 
a vonalon is óránként negyven 
mérföldnyi gyorsasággal fognak 
haladni. Mindamellett az utat 4 
nap alatt megtettük és a Vancou
verből Vladivostokba induló gyors 
gőzhajó ideje-korán táviratilag 
megrendelt, kényelmes, sőt fénye
sen berendezett kabinjában a négy 
napi vasúti utazás fáradalmait 
kihevertem. 

A Pacific gőzhajó-társulat gő
zösei semmiben sem engednek az 
ó-világ hasonnemü jármüveinek. 
A «Sbark» parancsnoka, kinek a 
«Baratariá»-val megtett utat elmondtam, semmi 
különöset nem talált benne. "Ilyesmi,— monda a 
viharedzett tengerész, — csak azt mutatja, hogy 
a javítások és tökéletesbítések hosszú sora áll 
még előttünk, melyek nyomán sok időt lehet 
meggazdálkodni. Mihelyt azon helyzetben le
szünk, hogy gőz helyett a villamosságot használ
hatjuk indító eszközül, a gyorsaság megkettőz-
tetését épen nem tartom lehetetlennek. Már pe
dig ehhez nagyon közel állunk, sokkal közelebb, 
mintsem gondoljuk.* 

A «Shark» tiz nap és 18 perez alatt tette meg 

az utat s így aránylag gyorsabban járt, mint a 
((Barataria.» 

Vladivostokból Szent-Pétervárig, szánok fel
használásával, 13 nap és 11 perez alatt értem. 
Ezen utat a már épülő szibériai, illetőleg trans-
ázsiai vasút befejezése után, — huszonöt mér
földet egy órára számítva, — 11 nap alatt 
bármely évadban meg lehet tenni. Szent-Péter-

LENDVAY-LATKÓCZYNÉ. 

LENDVAYNÉ MINT JÚLIA «ROMEO ÉS JULIÁ-.BAN. 

várról Londonba két nap és húsz óra kellett, s 
így összesen 37 nap és 6 óráig utaztam a föld 
körül, mely ilyformán az időnek mesterséges 
megszorítása által mindig kisebb lesz. 

Mihelyt az orosz vasút elkészül, és az Atlanti 
oczeánon közlekedő gőzhajók bizonyos része 
csakis utasok továbbítására rendeztetik be, a 
fentebbi időből legalább is hét napot könnyen 
levonhatunk, s így a föld körüli utazás legfeljebb 
harmincz napig fog tartani, mit annak idején 
még Jules Verne sem mert volna mondani! 

LENDVAYLATKÓCZYNE. 
(1813—1891.) 

Hazai színészetünknek egyik kitűnősége szállt 
ismét a sírba, ki túlélte dicsőségét, kit több mint 
három évtized óta már legfeljebb a jótékonyság 
gyakorlásakor emlegettek, kit az új generáczió 
nem látott a színpadon, de azért jól ismerte 
nevét. 

Lendvay - Latkóczyné, szül. Hivatal Anikó 
hunyt el e hó 6-ikán, kinek a magyar szinészet 
úttörő idejében virítottak a koszorúk. Még min
dig frissek voltak e koszorúk, mikor a művész
nőnek meg kellett válni a színpadtól, egy 
meghűlés következtében, mely hangját tá
madta meg, azt a kellemes, lágy hangot, mely 
annyira a szívhez szólt. Még diadalai közepette 
hagyta ott a színpadot, s vonult nyugalomba, 
melynek csöndjét csak néhány hét előtt za
varta meg az aggkorral járó szomorú betegség, s 
akkor ismét sokat beszéltek az agg művész
nőről. 

Lendvay-Latkóczyné már részt vett a nem
zeti színház első előadásában. Belizár leányát 
játszotta, s már akkor elismert művésznő volt. 
A közönség jól ismerte a budai előadásokból. 
Kortársai ma is egész lelkesedéssel beszélnek 
az ifjú színésznő bájairól és művészete varázsá
ról. Hiszen Petőfit is megigézte, ki «L . . . . né» 
czimü költeményében ad kifejezést elragadta
tásának. 

A születésére vonatkozó ada
tok még egy kis kutatásra szo
rulnak. Eletrajz-irói születési 
évét 1811—1813—1814-re teszik. 
A rokonai által kiadott gyászje
lentés 78 évesnek mondja, e sze
rint 1813-ban született — Pesten, 
vagy Somogymegyében : erre néz
ve sem egyeznek az adatok. 

AtyjaHivatalFerencz, szegény-
sorsú mesterember volt, ki leá
nya születése után egy év múlva 
meghalt. Édes anyja, Balogh Ju
liska, Pesten a Szilassy-családnál 
kulcsárnő lett. A kis Anikó min
den esetre Pesten élte már zsenge 
gyermekkorát. Balogh István, a 
magyar szinészet ez érdemes baj
noka és bohózat-iró, nagybátyja 
volt, s mikor anyját elvesztette, 
az alig húsz éves ifjú gondjaira 
maradt. Balogh akkor medikus 
volt, de két év múlva színész lett, 
aztán színigazgató. így jutott 
Anikó a színpad légkörébe. Bájos, 
szép szőke leány volt, fekete sze
mekkel. Megjelenése a színpadon 
már félsiker. Az 1825-iki koronázó 
országgyűlés idejében Pozsonyban 
már gyermekszerepeket játszott. 
Azután éveken keresztül Komlóssi 
hires színtársulatánál játszott, 
majd Fekete Károlyénál Pesten. 
Győrben ment férjhez 1832-ben 
Lendvay Mártonhoz, a régibb 
magyar szinészet e jeleséhez. 

A Lendvay-pár mint Bomeo és 
Júlia mindenütt elragadta a kö
zönséget, később a nemzeti szín
házban is nagy hatást tettek e sze
repekben. Majd 1834-ben a budai 
játékszín tagjai lettek. A fiatal szí
nésznő akkor sokat játszott együtt 

I Kantoméval, e hires tragikai ábrázolóval, kinek 
lángjától ő is nagyobb lángot kapott. Fáy And
rás, ki a színjáték egyik igazgatója volt, egyre 
buzdítá s egyszersmind igyekezett leszoktatni 

: hibáiról. Pest e század első negyedében nagyon 
| német város volt, s Lendvayné is, mint gyermek, 
; németül beszélt, (később játszott is e nyelven,) 
' s magyar beszédébe szintén bevette magát 

némi németes íz és érzelgés. E hibáról Fáy 
j András igyekezett leszoktatni. Mire a mai nem

zeti színház megnyílt, 1838-ban, ez intézet tagja 
I lett s igen gyorsan emelkedett, úgy hogy rövid 
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időn a «legmüvészibb» magyar színésznőnek 
tartották. Volt benne sok bensőség, természe
tesség és játszi kedély. Hatással játszott shaks-
perei gyöngéd szerepeket: Júliát, Opheliát és 
Desdemonát ; de az érzelmes, naiv és játszi ala
kokban tűn t föl legtöbbször a hatás teljességében. 

A nemzeti színháznak nem volt ünnepeltebb 
művésze, mint a Lendvay-pár, mely a vidékről 
diadalmasan vonult be ide. Az 1837-ben meg
nyílt intézetnek ők voltak első hatalmas osz
lopai. Vörösmarty az ünnepi prológ legszebb 
szavait a Lendvay-pár szájába adta. Minthogy 
Lendvay szerelmes szinész, neje pedig szende 
színésznő volt, rendszerint együttes jelenések
ben ragyogtathatták tehetségüket. Ilyenkor a 
fölvonás végén, a függöny legördültekor saját
ságos látványt nyújtott a nemzeti színház né
zőtere. A riadó tapson Lendvay és Lendvayné 
neve harsant á t : minden nő Lendvayt és min
den férfi Lendvaynét kiáltotta. így osztoztak a 
közönség kegyén, eldöntetlenül hagyva, hogy 
melyiknek jutot t nagyobb osztályrész belőle. Az 
akkori hírlapok mind magasztalták, pedig akkor 
Vörösmarty, Bajza és Toldy Ferenez irtak bírá
latokat. Két évtizedig hódított mint a nemzeti 
színház tagja, közben lerándulva a vidékre is, 
hol ünnepélyesen, fáklyásmenetekkel fogadták. 

Művész-férjétől elválva, 1848-ban Latkóczy 
Lajos festőhöz ment nőül, a ki azonban nem 
sokára meghalt. A művésznő mindkét férje nevét 
viselte a színpadon is. A közönség azonban csak 
mint«Lendvaynét» emlegette, s később is e neve 
maradt meg, az idő haladtával pedig, — mikor 
más Lendvaynéja is lett a színháznak, — «öreg 
Lendvayné» lett a neve. 

Többször utazott külföldre, volt Parisban is, 
s a franczia színészet hatása meglátszott játékán, 
választékos öltözködésén. 

Az idő azonban nem szokta kímélni a szín
padot sem, s mikor Lendvayné hangját egy be
tegség megviselte s több szerepét más kezekbe 
adták, a művésznőben megérett az elhatározás, 
hogy gyorsan ott hagyja diadala szinterét, mi
előtt még éreznie kellene a közönség elhide-
gülését. Hiába marasztották, nem volt rábírható. 
Később ismételten felszólították, hogy térjen 
vissza a színpadra, de ő végkép elbúcsúzott 
attól. Ott lehetett azonban látni minden este a 
nemzeti színház nézőterén. A színháztól nem 
tudott megválni, lakását is folyton a színház 
tőszomszédságában tartotta, hogy a legrosszabb 
időben is ott lehessen az előadáson, melyet 
mindig végig szokott várni. Megjegyzése, észre
vétele sok volt, darabokra, szereplőkre. Nincs 
Budapesten színházlátogató, a ki az öreg Lend
vaynét ne ismerte volna. Az évek súlyával so
káig daczolt. Eleven, jó egészségű, fürge ész
járású asszony maradt. Csak az utolsó eszten
dőkben kezdett összeesni s vált zsörtölődő vén 
asszonynyá,ki mindig elégületlen volt a fölkapott 
művészekkel és hevesen emlegette a régi szép 
időket. 

Anyagi gondok nem háborgatták. Gyermekei 
soha sem voltak, de mindig voltak körülette, 
kikkel szeretett törődni, leginkább kezdő, fiatal 
színésznők. A nemzeti színháztól kapott nyug
díj mellett egy kis tőkepénzzel is bírt. Még Fáy 
András, a hazai első takarékpénztár alapítója 
vette rá, hogy írjon alá egy részvényt. Az akkor 
60 váltó forint volt, ma 8000 ír tnál is többet 
ér. Vett még egy másik részvényt is, s e kettő 
együtt egy kis vagyon. Hálásan is emlegette 
mindig Fáy Andrást. Takarékosan élt, s így 
gyakran jótékony czélokra is adhatott egy-egy 
kis összeget, s ezt sokszor tette. A lapokat min
dig szorgalmasan olvasta, s ha valami fölhívást 
vagy szerencsétlenségről olvasott, az öreg Lend
vayné rendesen személyesen vitte el az adomá
nyát valamelyik szerkesztőségbe. Mikor Buka
restben a magyar református templomot fölépí
tették, egy emlékül kapott szép és értékes ser
leget ajándékozott az úr asztalára. 

Teljes nyugalommal nem végezhette be éle
tét. Az aggkor meggyöngítette elméjét, zavartan 
tet t mindent, maga mellett senkit sem akart 
tűrni . Attól féltek, hogy tehetetlen helyzetével 
visszaélhetnek, mert a pénz becsét már nem 
ismerte. Jún ius hóban tehát a budai János-kór
ház megfigyelő-osztályába szállították, onnan 
pedig a Schwartzer-féle magángyógyintézetbe 
vitték, s e szomorú helyen fejezte be életét a 
kitűnő művésznő e hó 6-ikán hajnalban. 

A magyar színészet történetében fényesen 
marad meg neve és emlékezete. 

VALAMI AZ IDEGESSÉGRŐL. 

Mai napság az emberiség három negyede ide-
! gességben szenved. Mindenki ideges és ezen ba-
| j á t nemcsak maga sínyli meg, hanem másokkal is 

érezteti. 
Előbb ilyesmiről alig lehetett hallani és csak-

| ugyan nagy dolgoknak kellett történni, mig az 
\ akkori nemzedék idegeinek rendes működése 
I zavarba jött . A nagy horderejű baj eredetét felta-
; lálni nem valami nehéz feladat, ha mindazon 
[ okokat szemmel tartjuk, melyek a ma élő em

berben születése első órájától kezdve az idege-
j ket igénybe veszik. 

Ámde ezen körülmények és viszonyok részle
tezése nagyon messzire vezetne, miért is ezen 
alkalommal csak azon okokkal akarunk foglal
kozni, melyek nagy városokban az idegrendszert 

i tönkre teszik. Ki hinné, hogy az idegekre az 
utczai lárma és zaj aránylag károsabb befolyást 
gyakorol, mint bármely nehéz testi vagy szellemi 
m u n k a ! 

Eddigelé kevés embernek jutot t eszébe, hogy 
j az utczák gránit kövezetén elrobogó vagy iszo

nyú zajjal lassan döczögő kocsik lármája az 
idegeket valóságos kínpadra feszíti. Arra, hogy 
gránit-koczkák helyett fa vagy aszfalt burkola
tot kellene alkalmazni, százféle nevetséges ellen
vetések befolyása alatt az illető hatóságok nem 
gondolnak. Már pedig nem szenved kétséget, 
hogy a kórházakban sokkal kevesebb idegbeteg 
fordulna meg, ha azon irányban a régi rendszer 
megszűnne. 

London, Paris vagy valamely amerikai nagy 
város utczáin a zajt leginkább a különféle jár
művek közlekedése okozza, melyeknek kerekei 
a kőburkolattal érintkezve, a kőcsiszolás és törés 
processusát végezik. Végre az ember mindenhez 
hozzászokik! Ezen mondat csak bizonyos tekin
tetben igaz, de azért kétséget nem szenved, 
hogy az idegrendszert a mindenféle rendellenes
ség komolyan megviseli. A beteg nehezen tűr i el 
az utczai lármát, mert idegei a kór folytán túl
ságosan igénybe vannak véve, hasonlóképen a 
szellemi munkával foglalkozót még akkor is za
varba hozzák az utczán járó terhes kocsik fül
hasító zajukkal, ha ilyesmire hosszú évek során 
hozzá szokott is. Már pedig természetellenes 
benyomásokhoz szokni abszolúte nem lehet. 
Eltűrjük a bajt idegeink rovására és kárára, az 
innen eredő különféle bajok eredetét pedig ren
desen másut t keressük. 

A lóvonatu és villamos városi vasutak közle
kedése szükségessé tette a különféle jelek alkal
mazását, melyek nélkül a forgalom közbizton
sági okoknál fogva nem is képzelhető. Csakhogy 
a síp, csengettyű, vagy kürtjelek a többi utczai 
zajjal oly erős hangvegyületet képeznek, me
lyek idővel még a legerősebb idegrendszert is 
tönkre teszik. 

Hasonló káros befolyást gyakorolnak az ide
gekre az utczai világítás ezerféle nemei, a villa
mos fény áramlatai mellett ott találjuk a lég-
szesz lámpák vörhenyes fényét és a bolti csillá
rok vakító világosságát. Mindezt idegeink sokáig 
elbírják, míg csak a testben jelentkező reakczió 
a rendszer felbomlását nem mutatja. Hja, mond
ják a materializmus imádói, — ezelőtt is így 
volt, csak hogy akkoriban más világító szerek 
használtattak. 

Ezen helytelen kifogás ellenében rámuta tunk 
a nagy városainkban évről-évre szaporodó szem
bajokra, melyeknek eredetét nem annyira az 
emberrel született szervi anyagok hiányosságá
ban, mint inkább már a szülők idegességében 
kell keresni. 

Hat-hét éves gyermekeknek az orvos szemüve
get adat, mivel beteges idegekkel születtek, me
lyeket viszont szülőiktől örököltek. 

A hosszú lánczolat egyes gyűrűi mindannyian 
az idegrendszer bántalmaira mutatnak, melye
ket csakis nagy városok lakóin észlelhetünk. 
Vájjon mikor, és honnan indul ki a mozga
lom a most felemlített bajok és hiányok meg
szüntetésére, sz oly kérdés, melyre egyelőre ha
tározottan alig lehetne válaszolni, mert a 
társadalom gyors fejlődése oly idegessé tette az 
emberek túlnyomó számát, hogy sem a maguk, 
sem pedig mások idegeivel egy cseppet sem 
törődnek. 

Dr. K—i/. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Budapesti Szemle augusztusi kötete a komoly 

olvasmányok barátainak sok tartalmas közleményt 
nyújt. Első közleménye irodalomtörténeti tanul
mány Kvacsala Jánostól «Egy félszázad a magyar
országi philosophia történetéből*, s az 1630—1680 
közti időszakból, mikor hazánkban többen voltak, 
kik a bölcselkedés mozgalmaitól nem maradtak el, a 
mit főkép az okozott, hogy a protestáns ifjak kül
földre jártak iskolába, másrészt pedig külföldről 
több jeles erőt hivtak be az iskolák vezetésére. Ilyen 
volt Alstedt, Comenius; a hazaiak közül Apáczai, 
Pósabázy, Czábány, stb. kikről és működésükről 
Kvacsala tüzetesen ír. Joób Lajos pedig «A socialis-
musróln folytatja és fejezi be sok tárgyismerettel 
készült dolgozatát; következik utána «Gróf Szé
chenyi István emlékirata a dohány-regáléról,» Mar-
czali Henrik közlése ; «Az arany-valuta behozatala 
Németországon,» akadémiai jutalmat nyert pályamű 
első része, Pisztóry Nórtól; «Jenatsch György,» 
Meyer F. K. regényénei fordítása, melyből az első 
rész jelent meg e füPtt&en; «Az öreg ur könyve,» 
költemény Kozma Andr .a • «Postumushoz» Hora
tius ódája, modern f f jiákb n és rímekben, fordí
totta Fülöp x-:*; <<PPely és az északkeleti há
ború," Jakab Elektől, vtgül - edig az «Ertesítő» ro
vat. Ebben négy k ö n y van bírálva s ismertetve: 
«Gróf >ndiá?sy Gynl- Deszédei", «Gróf Széchenyi 
levelei*-nek harmadik kötete, Gotthard Jenő műve : 
«A photograpO <•» ikorlata és alkalmazása tudomá
nyos czélokra» s KelemenLászló ily czímű röpirata : 
«Magyar vagy német színház,» mely a folyvást sző
nyegen forgó negyedik színház ügyével foglalkozik. 
A «Budapesti Szemle» előfizetési ára egész évre 12 

frt, félévre 6 frt. 

Bátori Schulcz Bódog életrajza, irta Thaly 
István, kiadta a körmöczbányai magyar egyesület. 
A szabadságharcz egyik vitéz dandárparancsnoká
nak, az 1885-ben Garam-Kövesden 81 éves korában 
meghalt Schulcz Bódognak emlékezete e könyv, 
melynek szerzője, a nemrég elhunyt fiatal Thaly 
István, szeretettel kutatta föl a hős katonára vonat
kozó adatokat, végig kisérve ifjúságán, katonai pá
lyáján, csatáiban, a hol a «Bátori» nevet vívta ki 
magának ; fogf ágában élete alkonyán egész haláláig! 
Nagy melegséggel sorolja föl érdemeit, s irja le egyes 
tetteit. A siabadságharczra vonatkozó nem egy ki
egészítő adatot találhatni benne. A körmöczbányai 
magyar egyesület Körmöczbánya e jeles fiának élet
rajzát díszes kiállításban, elől a vitéz katona jól si
került arczképével, — adta ki. A füzet ára 50 kr. 

A munkáskérdés memoranduma, társadalmi, 
állami, politikai és közgazdasági szempontból, tekin
tettel a pénzügyi és hitelügyi viszonyokra. Irta 
Kvbovich Pál, megjelent Ungvártt. Gondolkodással, 
ismerettel irt munka, moly korunk egyik legfőbb 
kérdéséről nem egy figyelemreméltó véleményt fog
lal magában, s a hazai állapotokról is sokhelyt talá
lón szól. A kik a munkás-kérdéssel foglalkoznak, 
figyelemreméltót találnak a 194 oldalnyi könyvben, 
melynek ára 1 frt. 

Tanító-világ, elbeszélések, rajzok; ir ták: Illés 
József és Veszprémi Soma. Megjelent Budapesten. 
Nyolcz dolgozat van benne: a tanfelügyelőről, a neve
lőről, a nevelőnőről, a próbaelőadásról, az iskolaszéki 
elnökről, a tanítójelöltről, a tanító kisasszonyról. A 
szerzők az iskolai világból és alakjaiból több igyeke
zettel, mint sikerrel rajzolgatnak, olykor szatirikus 
vonásokat is használva. Ára 60 kr. s kapható ülés 
Józsefnél (Budapesten dohány-utcza 81. sz. a). 

Bőrgyógyászati zsebkönyv, gyakorló orvosok és 
orvostanhallgatók részére, irta dr. Pajor Sándor bu
dapesti orvos. A 75 oldalnyi füzetecskében a szerző 
a tapasztalat utján jóknak bizonyult szerek és eljá
rásokat ismerteti meg. Dqbrovszky és Franké könyv
kereskedésének kiadása. Ara kötve 50 kr. 

Budapest fürdői és ásványvizei czimű munkára 
adtak ki megrendelési fölhívást dr. Hankó Vilmos 
főreáliskolai tanár. Budapest fürdőkben és ásvány
vizekben Európa leggazdagabb városa, méltó, hogy e 
gazdagságra fölhivassék mindazok figyelme, kiknek 
fürdőre, ásványvizekre szükségük van. A könyv a 
fürdők történetére vonatkozó adatokat is közli, de 
ezenkívül az általános tudnivalókat is, mindenik 
fürdő fekvéséről, berendezéséről, az árakról, a köz
lekedésről. Képekben is bemutatja az egyes fürdőket. 
Megrendelhető 1 frt 20 krral vagy dr. Gerlóczy 
Zsigmondnál (Bökk Szilárd utcza 32. sz. a.), vagy 
Wodiáner F. és fiai könyvkereskedésében. 

A berlini nemzetközi jubileumi kiállításon, a 
magyar művészek közül a nagy éremmel senkit sem 
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tüntettek ki. A «Berliner Abendpost» ennek okát a 
következőképen mondja el: «Hogy a bíráló-bizott
ság ítéletét megérthessük, tudnunk kell, hogy oly 
művész, a ki a kis érmet még nem vívta ki magának, 
a nagy dijat nem nyerheti el, másrészt pedig egy 
művész csak egyszer kaphat nagy érmet.» E magya
rázat tehát felvilágosítást nyújt, hogy oly portrait-
festők, mint Pochwalski, Horovitz, Casas és a kitűnő 
génre- és tájkép-festők, mint Tito dall' Ásta, Bi
hari, Giü, stb. miért részesültek csak a kis éremmel 
való kitüntetésben.» 

Vágó Pál festőművészünk a nyarat Siófokon töl
tötte. Műtermében most egy nagy képe készül: két 
bika viaskodik egymással s ezeket hortobágyi csikó
sok akarják elválasztani. Nagy kedvvel dolgozik 
rajta; a tanulmányokat a Hortobágyon készítette 
hozzá. A képet valószínűleg kiállítja a műcsarnok 
téli tárlatán. Vágó a télre Münchenbe költözik. 

A budai színkörben Krecsányi Ignácz színtár
sulatát az idén is a közönség érdeklődése kiséri, a mi 
ezen a helyen nem mindig szokott bekövetkezni. 
De az igazgató, kinek társulatában elég jó erő van, 
igyekszik tarka játékrenddel és összevágó előadások
kal hatni. Újdonságokat is mutat be koronkint, de 
rendesen rövid életüeket. Jól bevált azonban Lu-
kácsy Sándor bohózata, mely «A fenelányok* nem 
épen ízléses czímet kapott, s voltaképer. öt pajkos 
leányt akarna értetni alatta a szerző. A múlt szom
bati első előadásra egészen megtelt a nagy színkör, 
s a közönség derült hangulatban fogadta, jól mula
tott rajta. Azóta is mindig sok közönséget gyűjt. 

A bohózat nem valami drámai értékű, de a szin 
körben helyén van túlzásaival, s ügyesen halmozott 
össze benne az író tarkaságot, komikus helyzetet, 
jól játszható alakokat. Ot árvalány a hőse, ezek a 
«fenelányok», afféle gigerliskedő kisasszonyok, kik 
elhatározzák, hogy férjet szereznek maguknak ; fel
tűnő öltözetben jelennek meg, énekelnek, tréfál
nak. A budapesti korzó, a városliget elég tág szín
hely szereplésükre. Van benne szépség-verseny is, 
aztán több alak, melyeket jókedvűn személyesíte
nek, s a német színházról kuplékat énekelnek. A 
fenelányok arczképeiket a közönség közé szórták, 
emelve a hatást néhány valóban csinos dallal. H. 
Pauli Mariska jó kedvében volt, csinosan játszott s 
társai sem maradtak el, nóvszerint: Krecsányiné, 
Hevessy J. Petrik A. és Jakabbffy Aranka. Kiss Mihály 
•Mokány Berczi»-jén sokat nevetnek és Komjáthy, 
Kovács, Gireth és Füredy jól játszottak. A darab 
-csinos zenéjét Kerner József irta s a második felvo
nás indulóján kívül, melyet sokszor ismételtek, szá
mos szép része van a partiturának. 

K Ö Z I N T É Z E T E K É S E G Y L E T E K . 

Balatoni kultur-egyesület. A dunántúli közmű
velődési egyesület keretén belül tudvalevőleg egyes 
megyék és vidékek önálló egyesületeket alkothat
nak, a melyek azonban szerves összefüggésben álla
nak a dunántúli közművelődési egyesülettel. Az első 
e hó 2-án alakult meg Balaton-Füreden ; az eddigi 
Balaton-egylet alakult át (Balatoni kultur-egyesü-
letté." 

A közgyűlésen Fenyvessy Ferenez országgyűlési 
képviselő elnökölt; a főapát képviseletében megje
lent Kovács Ábel fürdőigazgató, a dunántúli köz
művelődési egyesületet Porzsolt Kálmán titkár kép
viselte. A közgyűlés az alapszabályokat egyhangú
lag elfogadta. Az egyesület czéljai részben azok ma
radnak, a melyek a Balaton-egyletéi voltak, kibővítve 
a Dunántúli Közművelődési Egyesület általános 
czéljaival. Az egyesület vezetése a központi elnök
ségen kivül, minden főbb balatonvidéki helyen ala
kítandó elnökség és választmány kezébe lesz letéve. 
E vidéki választmányok, a maguk területén, B.-Fü-
reden, Siófokon, Keszthelyen, Almádiban, Badacsony
ban, Bogláron, Fülöpön, stb. önállóan fognak mű
ködni. Az egyesület czélja lesz a Balatonvidéken a 
magyar közművelődésnek és hazafias szellemnek 
terjesztése, a kivándorlás korlátozása, fürdőhelyek 
emelése, kirándulások rendezése irodalmi ismerte
tések, stb. A tagdíjak fele a Dunántúli közművelő
dési egyesületé. Már a gyűlés alatt számosan irat
koztak be tagul. 

A székelyföldi iparmúzeum számára épületet 
emel Marosvásárhelyen a székely közművelődési és 
közgazdasági egyesület, melynek Budapest a köz
ponti székhelye. Az épület emelésére a Székelyföld 
iparának fejlesztése szempontjából a kormány is 
hozzájárul. Baross Gábor kereskedelemügyi minisz
ter tizenkétezer frt segélyt ad, Bethlen András föld
művelési minisz ter pedig a görgényi államerdőkből 
ingyen szolgáltatja ki az épület emeléséhez szüksé
ges összes épületi faanyagokat. 

MI UJSÁG? 
A király Temesváron. A király temesvári tartóz

kodása alkalmával csakis a temesvári és a temes-
megyei küldöttségek hódolatát fogadja. A király kí
séretében érkező móltóságokat részint a hadtest
parancsnoknál, részint a főispánnál szállásolják el. 
A püspöki palotát, a hova az uralkodó megszáll, már 
javítják. 

A képviselőház a közigazgatási reform tárgyalá
sában csak az első pontig mehetett. Bebizonyult, a 
mit a függetlenségi párt jó előre bejelentett, hogy a 
törvényavaslat tárgyalását lehetetlenné teszi, föl
használ ellene minden parlamentáris fegyvert. Május 
29-ikétől kezve csüggedetlenül is forgatta ezt a fegy
vert. Néhány nap előtt viszautasította a miniszterel
nöknek azt a bizalmas felszólítását is, hogy ne aka
dályozzák hosszadalmas beszédekkel legalább a tör
vényjavaslat első fejezetének megszavazását, akkor 
aztán nyári szünete lesz a képviselőháznak. A mi
niszterelnök tehát elhatározta, hogy a törvényjavas
latot leveszi a napirendről; csupán az első pontot 
kívánja megszavaztatni, melyben kimondatik, hogy 
a megyék tisztviselői ezentúl nem választatnak, ha
nem kineveztetnek. Ebben a törvényjavaslat főelve 
benne van. Aztán egy új pont hozzávételét indítvá
nyozza, mely utasítja a belügyminisztert, hogy a ki
nevezési elv alapján terjeszszen törvényjavaslatot a 
ház elé. A kormánypárt értekezlete egyhangúlag he
lyeselte a kormány elhatározását. Ez e hó 4-ikén 
történt. 

A képviselőház másnapi ülésében Vadnay Andor 
tette meg az indítványt az első pont oly stiláris mó
dosítására, hogy abban ne legyen hivatkozás alább 
következő részekre. Gr. Szapdry miniszterelnök 
kérte a házat, hogy e módosítást fogadja el, de bő
vebben nem szólt. Az ülés különben nyugtalan han
gulat közt folyt, mert már ismeretes volt a kormány
párt értekezletének megállapodása. A függetlenségi 
pártból csak egy rövid felszólalás történt, az első 
pont fölött a zárbeszédeket is megtartották. A füg
getlenségi párt azonban névszerinti szavazást s an
nak másnapra halasztását kérte. Az augusztus 6-iki 
ülésen az első pont 164 szóval 49 ellenében elfogad
tatott. Távol volt 247 képviselő. A szavazás után gr. 
Szapdry Gyula tette meg az indítványt az új szakaszra 
nézve és indítványozta a törvényjavaslat többi pont
jainak levételét a napirendről. A függetlenségi párt 
parlamentáris eljárásának megítélését a közvéle
ményre bizta. Megjegyezte egyszersmind, hogy a 
kormány a törvényjavaslattal összefüggő egyéb re
form-javaslatokra nézve fentartja korábban tett nyi
latkozatait. Irányi Dániel szólalt föl ezután, hivat
kozva, hogy a függetlenségi párt a törvényes eszkö
zök korlátai közt maradt, előre bejelentette, hogy a 
törvényjavaslat ellen küzdeni fog, de a miniszterel
nök nem számított a helyzettel, kabinet-kérdést csi
nált a törvényjavaslatból s most mégis visszavonja. 
Ugrón Gábor élesen beszélt, felhozta, hogy a kor
mány a pécsi ünnepélyek alatt a koronát is megszó
laltatta a törvényjavaslat mellett. Most pedig ilyen 
utón akar kijutni a zsák-utczából. Gr. Apponyi Al
bert, ki pártjával együtt a törvényjavaslat mellett 
küzdött, nem helyeselte se a kormány eljárását, se 
a miniszterelnök indítványát. Nem vonja kétségbe, 
hogy a miniszter megtartja igéretét, s ha a rövid 

i törvényjavaslat szentesíttetik, beterjeszti a többi ki-
| egészítő javaslatokat is, de kétségbe vonja, hogy le

hetséges lesz az adott ígéretek beváltása. Tiltakozott, 
hogy oly fontos elvek ily rövid törvényjavaslattal 
mintegy becsempésztessenek. Gr. Apponyi beszédét 

! a függetlenségi párt is zajosan megéljenezte. Az 
indítványozott új szakasz fölött még bizonyára 

: hosszabb vita fejlődik ki. Néhány nap múlva a 279 
pontból két pontra olvadt törvényjavaslat átkerül 
a főrendiház elé is, s aztán bekövetkezik a nyári 

; szünet. 
A belga királyné betegsége. Mária Henriette 

belga királynéról, József főherczeg nővéréről, e hó 
4-ikéről aggasztó hírek érkeztek Brüsszelből. A ki
rályné Laekenben hirtelen oly rosszul lett, hogy 
környezete a legrosszabbtól tartott, miért is ellátták 

i a halotti szentségekkel s táviratilag hívták vissza a 
királyt Ostendéből. Szerencsére a veszély nem volt 

j oly nagy, minőnek azt első pillanatban gondolták. 
E hó 3-ikán reggel a királynét Klementina her-

j czegnő és D'Oultremont grófnő elkísérték a beteg 
Sarolta volt mexikói császárnéhoz Bonchout váro
sába. A szegény beteget, ki az utóbbi időben egész 
családjából csak a királynét ismerte meg, úgy látszik, 
még a királyné látása sem nyugtatta meg, a mi any-
nyira felizgatta Mária Henriettet, hogy azonnal 
visszatért Laekenbe s rendes délutáni sétáját sem 
tette meg. A mint hat órakor asztalhoz ült, egy
szerre fájdalmasan felsikoltott s elájult. Klementina 
herczegnő és D'Oultremont grófnő valami házi or

vossággal igyekeztek fájdalmait enyhíteni. A ki
rályné, mintha meghalt volna, ugy feküdt mozdu
latlanul. Klementina herczegnő azonnal papért kül
dött. Mire a pap megérkezett, a királyné magához 

i tért, ekkor meggyónt s a pap ellátta az utolsó ke
nettel. Dr. Wimmer orvosságot adott be a betegnek, 
a ki ezután egy óra hosszat aludt. Az orvos konsta
tálta, hogy komoly veszélytől most már nem kell 
tartani. Ezt az örömhírt rögtön tudtára adták a 

í nagy csoportba összegyűlt aggódó népnek is. Hajnali 
2 óra 37 perczkor megérkezett a király Ostendéből 
Laekenbe, hol Goffynet adminisztrátor megnyug
tató hirrel fogadta. 

A királyné betegségét, — mint brüsszeli lapok ír
ják, — az a rendkívüli felindulás és ijedelem idézte 
elő, melynek a szerencsétlen Sarolta császárné láto
gatásakor volt kitéve. Néhai Miksa császár boldog
talan özvegyének elmebeli állapota olyan, hogy a 
legnagyobb figyelemmel kell kisérni. De eddig a 
királyné látogatásai mindig jótékonyan hatottak rá. 
Most azonban, a mint megpUlantotta, dühös ro
hamai kitörtek, rárohant a királynéra, megütötte. 
Azonnal megfékezték a szánalomra méltó császár
nét, de a királyné nagyon megijedt, s kövotkezmé-

; nyei aggasztón jelentkeztek. A fiatal Klementina 
1 herczegnő nagy éberséget tanúsított, ő tett meg 

minden intézkedést, ápolta édes anyját, kiadta a 
: rendeleteket. Mikor Lipót király megérkezett, a fel

séges asszony már jobban volt. A király meghatot
tan kérdezősködött hogylétéről, mire a királyné igy 
szólt: <Sokat szenvedtem, de már sokkal jobban ér
zem magamat; nyugtasson meg mindenkit." Később 
igy folytatta : «Nem is tudom elképzelni, hogy ab
ban a pillanatban, mikor rosszul lettem, mi történt 
velem. Először nagy fáradságot éreztem, s úgy tet
szett, mintha valaki lábaim alól elhúzta volna a 
padlót. > 

A Sarolta császárnéval történt jelenetről még eze
ket írják: 

• Ez esetből felismerhető, hogy mennyire előre
haladt már Sarolta császárné tébolya, a ki az első 
években csak búskomorságban szenvedett. A ki
rályné volt az egyedüli, ki befolyást gyakorolt a sze
rencsétlen özvegyre, ki éveken át a. tervereuni kas
télyban lakott, hol az volt a szórakozása, hogy foly
ton toillettet cserélt és női személyzete által egyre ru
hákat rakatott maga elé, melyekkel úgy beszélgetett, 

1 mintha élő személyek volnának. Egy napon a csá
szárné lakosztályában tűz tört ki, s talán nem alap
talanul hitték, hogy a császárné maga idézte elő a 

: veszedelmet. Nagy ügygyel-bajjal távolíthatták el a 
császárnét a szobából, de senki sem bírta rábeszélni, 
hogy az égő kastélyt hagyja el. Végre megjelent 

i Henriette királyné, ki a tüz hirére sietett elő. Neki 
aztán sikerült Sarolta császárnét a kastély elhagyá
sára birni, egyfogatú kocsiba ültette maga mellé, és 

i a királyné személyesen hajtva a lovat, a laekeni kas-
, télyba vitte őt. A királyné önfeláldozó bátorságát 

akkor általánosan elismerték, mert ha a császárnét 
! az utazás alatt elfogja az őrültségi roham, menthe-
| tétlenül el van veszve, tekintve, hogy senki más 

nem utazott velük. Valószínű, hogy most hétfőn is 
i úgy hívták a királynét a császárnéhoz, hogy ezt 
I valamire rábírja. Henriette királyné e hó 6-ikán 

már Spaaba utazott. 
A szent-istvánnapi ünnep programmját már 

megállapították. Az ünnepi körmenet a szent jobbal 
aug. 20-án reggel 7 órakor indul a várkápolnából a 
helyőrségi templomba, hol 8 órakor magyar és né
met szent beszéd lesz. Erre kezdődik a nagymise, 
mely után a szent jobbot körmenetben visszaviszik 

| a várkápolnába, hol 11 órakor lesz a második mise 
és délután 5 órakor vecsernye. Samassa József egri 
érsek fog pontifikálni, a szónoklatot Krassy Félix 
gyöngyösi apátplébános tartja. 

A szabadságharcz emlékeinek kiállítása való
színűleg e hó közepén nyilik meg, miután a folyton 
érkező tárgyak elrendezése sok időt vesz igénybe. 

Különösen az alföldi magyar városokból érkeznek 
még folyton értékes emléktárgyak. Elkezdve a sza-
badságharezban szerepelt kasza-kapáktól, a debre-
czeni fegyvergyárban készült puskáig minden hada
kozó szer képviselve lesz a kiállításon. A kiállított 
tárgyak közt van két érdekes jelenet 1848-ból: az 
egyik amint Kossuth Czegléden tart beszédet, szem
tanuk leírása nyomán festve. Kossuth a rögtönzött 

| állványról szónokol a sok ezer alföldi magyarhoz. Á 
nép odaadó lelkesedéssel veszi körül a szónokot; 
sokan térdre borulva hallgatják. E képnek párja ama 

! hires jelenet, a midőn Kossuth beszéde után a fel
lelkesült nép Pest felé indul. A kép czíme:«Kossuth 
Lajos azt üzente» ; állítólag akkor hangzott fel leg
először ez az elterjedt dal, a melynek szerzője isme
retlen maradt. Legújabban Tápió-Györgyről küldtek 

| be öt darab kaszát, melyeket a szabadságharezban 
| használtak s melyek különös készítésmódjukkal tűn

nek feL Eddig 1600 darab különféle képet küldtek 
be, melyek legnagyobb része Kossuth Lajost ábrá
zolja. Hoitsy Miksáné beküldte Kossuth Lajos egy 
életnagyságban festett arczképét, melyet ő Kossuth> 
anyjától kapott, Krestyori Lehel pedig egy érdekes 

> szép művű tőrt küldött be, mely a Damjanické volt. 
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A kiállításra külföldről is érkeznek ereklyék; de 
különösen Bécsből küldenek sokat. A kiállítást aug. 
14-én vagy 15-én nyitják meg. 

Eltávolítandó szobrok. A szinész-egyesület nyug
díj intézetének palotájára szobrokat is tettek, azok 
szobrát, kik az intézet körül buzgólkodtak. Az egye
sület titkára és a ház építője is fölkerült igy a szob -
rok közé. Hanem a szinészegyesület tanácsában éles 
hangok emelkedtek e miatt, s el is határozták egy
hangúlag, hogy e szobrokat eltávolítják. Kinyilat
koztatták azonban, hogy elismerik az illető kiváló 
férfiaknak a magyar színészet körül szerzett érde
meit, de elvileg nem helyeslik, hogy élő emberek 
akár szoboralakban, akár dombormtíben örökíttes-
senek meg. S egyúttal kifejezték elismerésüket és 
hálájukat a száműzött «halhatatlanok* iránt. 

Az augusztusi lóversenyek 9-ikén kezdődnek 
és 23-ikán végződnek. A 40,000 frtos Szent-István-
dijért aug. 13-ikán futtatnak, s vagy 10—12 paripa 
fog érte versenyezni. 

Biztossági készülék a vasutakon. A vasúti sze
rencsétlenségek egy része rendesen abból származik, 
hogy a jelző készüléket vagy nem igazítják a kellő 
figyelmeztető állapotba s az érkező vonat vezetői 
nem tudják, hogy arra a vágányra menni kész vesze
delem ; vagy pedig a vonat személyzete nem veszi 
észre. Bégen próbáltak már mechanikus jelzőket, 
melyek gépies pontossággal működjenek, s ilyeneket 
mutattak be hó 5-ikén Budapesten is, Baross Gábor 
miniszter rendeletére, a ferenczvárosi pályaudvaron. 

A készülék föltalálói Blinsdorf Antal és Adler Ká
roly. A próbára a hivatalos képviselőkön kivül nagy
számú érdeklődő jelent meg. A bemutatott készülék 
egyik része a pályatesten, másika a mozdonyon van 
és mindkettő automatikusan lép működésbe. Szabad 
menetnél a készüléket, mely a pályatesten akadályul 
szolgál, a vonat egy része sem érinti; ttilo8» menet
nél ellenben a mozdonyon alkalmazott készülék 
érinti és ekkor a gőzfék automatikusan lép műkö
désbe. A pályaőrök a készüléket bárhol beverhetik a 
pályatesten, s elhelyezésére elég két percznyi idő. A 
bemutatásnál jelen volt szakférfiak, köztük a bécsi 
vasúti ezred küldöttei, elismerőleg nyilatkoztak az 
új találmányról. 

A chicagói világkiállítás érdekében Amerikából 
egy «nemzeti bizottsági kelt ntra Európába, hogy g 
itt az ó-világban propagandát csináljon a kiállítás
nak. Ez a bizottság már megfordult Londonban és 
Parisban. Utóbbi helyen, ugy látszik, sikerrel járt, 
mert a franczia kormány hajlandó lesz minden mó
don elősegíteni a franczia iparosok részvételét az 
1893-ki chicagói kiállításon. Parisból a bizottság a 
többi európai fővárosokat látogatja meg és igy nem
sokára Budapesten is szerencsénk lesz az amerikai 
urakhoz. 

Sardou és a kíváncsi kérdezősködők. Már ná
lunk Magyarországon is utánzásra talál az a franczia 
példa, mely utóbbi időben egész járványnyá fajult, 
hogy t. i. először csak ismert, majd kevésbbé ismert 
nevű írókat, végre pedig a nagyközönséget szavaz
tatják meg némely hírlapok tetszés szerint fölvetett 
kérdések fölött. Legutóbb egy franczia irónő foly
tatta e sportot. Kíváncsiság szállta meg: «Vájjon a 
színművészek méltók-e az akadémiába való felvé
telre ?» C'oppé, Saint-Saens, Massenet és mások elég 
udvariasak voltak s kielégítek néhány szóval nagy 
kíváncsiságát. Sardou ellenben válaszkép a követ
kező sorokat küldte: "Megbocsát, nagysád, ha kí
vánságának nem tehetek eleget. Bosszantanak ez új 
divatú kérdő-ívek és határozottan vonakodom a 
dohányzásról, a házasságról, a bellevillei siulóról, 
melinitről és a szerelemről véleményt mondani a 
nyilvánosság előtt, mely nem is kérdi tőlem s ezt 
bölcsen cselekszi.* 

őskor i lelet a fővárosban. A külső Soroksári-
uton a «Flóra» gyertyagyár és az összekötő vasúti 
töltés közti telepen, hol most általános csatoma-
ásási előmunkálatok folynak, földkiemelés közben a 
munkások több, akónyi nagyságú égetett cserép-
Tirnára akadtak. A munkálatokat vezető mérnökök 
azonnal intézkedtek, hogy a lelet pusztulásba ne 
menjen. Gondosan kiemeltettek két hatalmas urnát, 
melyekben égetett embercsontokat és apró bronz 
eszközöket találtak s azonnal jelentést tettek a nem
zeti múzeum igazgatóságának. Az igazgatóság ki
küldte dr. Béthy László és Nagy Géza régiségtári 
hivatalnokokat a telepre, kiknek jelenlétében még 
egy harmadik fajta urnát emeltek ki, a melyben 
karpereczül szolgált bronz-sodrony töredékei voltak. 
A telepen, mely őskori, a bronz korba való temetkező 
hely, a múzeum tisztviselői folytatták a kutatást s 
eddig hat urna került a napvilágra, ezek közül azon
ban három elmálott. Az érdekes tárgyakat a nem
zeti múzeum régiségtárába szállítják. 

EGYVELEG. 
:: Afrikai kiállítást nyitottak meg közelebb Ber

linben, melyben kizárólag az új német afrikai gyar
matokra vonatkozó tárgyak vannak. A kiállítás jöve
delmét keletafrikai betegápolásra szánták. 

Három eredeti bűnbocsátó levelet fedezett 
fel régi könyvkötések belsejében egy német theolo-
gus. A levelek 1482, 1490 és 1492-ből valók, tehát 
még Luther fellépte előtt, kinek tudvalevőleg épen 
a bűnbocsátó levelek árulása adott alkalmat a refor-
máczió megkezdésére. 

* A londoni éghajlatot nagyon jellemzi, hogy az 
összes angol lapok, mint rendkívüli ritkaságot jele
zik azt, hogy július 26-án London felett az égbolto
zat teljes 11 óra hosszat egészen tiszta volt. 

* A részegség ellen Massachusetts államban új 
törvényt hoztak. A kit az ntczán egy év alatt már 
harmadízben találnak részegen, törvényszék elé ál
lítják s legfelebb egy évi börtönre Ítélik, a nők bün
tetése azonban hasonló esetben két évi börtönre is 
terjedhet. 

* Szent Péter nevenapján Bómában, a Szent 
Péter templomában, az apostol híres bronz szobrára 
ebben az évben is pápai öltözetet adtak, tiarát, 
bíbor köpenyt, gyűrűt az újjakra s a hivők tömege
sen járultak a szoborhoz, hogy lábujjait megcsó
kolják. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napok alatt, APOSTOI, ALA

JOS, bányavidéki r. kath. esperes, verespataki plébá
nos, 54 éves korában, Verespatakon, s haláláról a 
bányavidéki kath. esperes-kerületi papság adta ki a 
gyászjelentést. — HANTOS JÁNOS, erdőtanácsos, a 
földmivelési minisztériumnak huszonkét év óta 
buzgó tiszlviselője, Budapesten. — Id. BEENÁD JÁNOS, 
földbirtokos előkelő székely család feje, 71 éves, 
Alsó-Csernátonban. — KLEISZL AMBRUS, m. kir. ál-
lamvasuti főmérnök, 50 éves, Munkácson. — Szeke-
resi DICSŐ GÁROR, kereskedő, 36 éves, Maros-Vásár
helyit. — ANDROVITS IMRE, veszprémmegyei bizott
sági tag, járási utbiztos, városi képviselő és kórházi 
gondnok, életének 64-ik évében, Veszprémben. — 
Dr. HORNYÁNSZKT LAJOS, nyűg. honvéd ezredorvos, 
50 éves, Tabon. — MÉTER LAJOS, a dettai takarék
pénztár elnöke, 72 éves, Dettán. — KESZLER FRI
GYES, liptó-teplai állomásfőnök, 46 éves, Liptó-Szent-
Míklóson. — Kisudvarnoki MARCZEL NÁNDOR, neboj-
szai földbirtokos, 47 éves, Nebojszán.—-SciirfreztER 
MIKLÓS, tekintélyes kereskedő, Lúgoson. — BACCAR-
CICH VINCZE, magánzó, Baccarcich Sándor tábornok 
s magyar testőrségi főhadnagy testvére, 77 éves, 
Győrben. — SÉBA ZOLTÁN, Ohababisztra körjegyzője, 
23 éves. — PERÉNII GYULA, gyógyszerész, 23 éves, 
Szolnokon. — LAXROVICS LAJOS, 78 éves, Alsó-Daba-
son. — IRITZ JAKAB JÓZSEF, kereskedő, 31 éves, 
Makón. — SZÉL GYÖRGY, Báránd nagy tiszteletű agg 
ref. lelkésze, egyházmegyei tiszteletbeli tanácsbiró, 
89 éves korában; nagyszámú család gyászolja, közte 
fia: Szél Kálmán szalontai lelkész, ki Arany János 
veje volt. Az agg pap valaha Debreczenben Széche
nyi István grófot, mint huszárkapitányt, a tősgyö
keres magyar nyelvre tanította, mit egész életében 
büszkén emlegetett. — KOTASSY BÉLA. posta és táv-
irógyakornok, 21 éves, Szegeden. — NAGY PÁL föld
birtokos, a balatonmelléki Szepezd fürdő tulajdo
nosa, 59 éves. — TATÁR LAJOS, a sárospataki nép
bank könyvvezetője, 48 éve*. 

SIMON LAJOSNÉ, szül. Galiszter Hedvig, orvos neje, 
51 éves, Deésen. — Dr. GEGUSS GUSZTÁVNÉ, szüle
tett Drexler Nelly, életének huszonegyedik évében, 
Pnszta-Szt.-Lőrinczen. — ÖBLEY JÁNOSNÉ, szül. 
Grossinger Sarolta, fővárosi igazgató-tanító neje, 56 
éves, Herenden. — VÁLYI ERZSI, Vályi Gábor kolozs
vári egyetemi tanár 14 éves leánya, Maros-Vásár
helyit. — TURMAN LAJOSNÉ, szül. Veöreös Ida, 23 
éves, Győrben. 

Erdőben. B é r e z e k közt . T a v a s z s z a l . Mindenikben 
van hangulat , de erősebben kidomborodó költői tehet
ség egyikben s incs. Legsikerültebb az utolsó, melynek 
befejező versszaka igazán csinos. 

S z á z s z o r e l b ú c s ú z t a m tő l ed . Szerző n e m tudja ér
zését és gondolatát elég költőileg kifejezni, ízlése ig 
tisztulatlan. 

S A K K J Á T É K . 
1674. számú feladvány. Behting 0.-től. 

a b c d e f g h 
TrLÁGos. 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

Az 1 6 ö 8 . számu feladvány meg-f e j t é se 
Schindler F.-töl. 

M e g f e j t é s . 
Világot Sötét 

1. Val—a6 Hb8—a6: a) * 
2. B d 5 - f 5 Ke6—f5 : 
3. Fc6—d7 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. — 
Andort S. — Kovács J. — Kézdivdsárhelytt: Győrbiró Ger
gely. — Kecskeméten: Balogh Dienes. — A tiszafüredi olvasó-

kör nevében: S. F. — A pesti sakk-kör. 

') 
(.3 D2 

t. Fc~6—d7f~" Kc6—d5: 
8. Va6—d3 mat. 

A többi változat könnyű. 

K É P T A L Á N Y . 

A € Vasárnapi Újság. 30-ik számában közölt kép
talány megfejtése: Czimbalom. 

HETI-NAPTÁR, augusztus hó. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Kósza P i s t a . A népies elbeszélő hang meglehetősen 

el van ta lá lva; de a tárgy erőltetett s Kósza Pistának 
Árva Böskéhez való v iszonya azzal a pár odavetett 
szóval n incs megvi lágítva. 

U. Ií. A czikk jól indul s első része élénk képet 
igér, de a második rész törtenete már kevésbbé sike
rült. 

Szá l lnak a felhők. E s ő é s napsugár . Beborult . 
A g g l e g é n y d a l . Legjobb az utolsó előtti, ez élvezhető, 
bár nagy hibája, hogy reminiscentiákból mozaikszerü-
leg van összerakva. Az utolsó izetlenség s rokon vele 
az "Eső és napsugár , is. Az első bölcseimi költemény, 
de szerző sem a nehéz tárgygyal, s e m a nehéz 
formával (a vers dactylusban van irva) n e m tudott 
megbirkózni. 

T ő l e m bizony. Nagyon középszerű, a költői erőnek 
és egyéniségnek semmi n y o m a sincs rajta. 

Mohos keresz t . A közlendők közé soroztuk; a har
madik versszak azonban n é m i átdolgozásra szorul, igy 
sokkal gyöngébb a többinél. 

JVdp | Katíiolileue es protestáns Görög-Orosz Izraelita 

9V. D 12 Román vt-'ö 11 Roland 28 F. Nik., 3 d. 5 
10 H. Lórincz szp. yt.jLörincz 29 Kallinik 6 
11 K. Zsnzsannasz.vt.Árniin 30 Szila 7 
12 S. Klára sz. |Klára 31 Endoczim 8 
13 C. Ipoly Tt. Ipoly Uug.Sz.k.k. 9 B. J. e. 
J4 P. Özséb áld. Özséb. 2 Istv. vért. e. 10 
lo S. Hagy Bold.-lsa JN.-BoM. Assz. 3 Izsácz,Panszt 11 S.Woet, 

HoldTáltoiás 3 Első negyed 12-én 10 dra 28 pk. e 

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

H a m i s í t o t t f e k e t e s e l y e m . 
A kelméből, melyből venni akarunk, egy mmtácskát el
égetünk, s a netáni hamisítás azonnal napfényre j ő : 
valódi, tisztán festett selyem, rögtön össze kunkorodik, 
s nem sokára el is alszik, kevés, nagyon világos barna 
hamu hátrahagyásával. Hamisított selyem (mely köny-
nyen szalonnás lesz és törik) lassan tovább ég, neveze
tesen a «tartó szálak, (ha festék-anyaggal nagyon telítve 
vannak) tovább pislognak, sötétbarna hamut hagyva 
hátra, mely a valódi selyemmel ellentétben, nem kun
korodik, hanem meggörbed. Ha a valódi selyem hamu
ját szétnyomjuk, elporlódik, a hamisította azonban nem. 
H e n n e b e r g O. (cs. és kir. udv. száUitó) selyemgyári 
raktára Z ü r i c h b e n , bárkinek szívesen küld mintákat 
valódi selyemkelméiből, és egyes ruhákra valamint vég
számra küld selyemkelméket vitel- és vámdijm. a házhoz. 
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A BUDAPESTI KERESKEDELMI AKADÉMIA 
f. évi szept . hó 1-én az V. ker . , A lko tmány-u tcza 11. sz. a. fekvő épületében liaiiiiiiu/.ötixlik 
évfolyamát nyitja meg. — Midőn ezt a szülök és gyámok figyelmébe »jánljuk, megjegyezzük, hogy az intézet 
czéljai: a kereskedő pályára lépii fiatal embereket az általános műveltség alapján a kereskedői hivatásra, még pedig 
ennek felsőbb ágaira is minden tekintetben alaposan előkészíteni, őket nemcsak értelmi és szaktudományi, hanem 
erkölcsi és nemzeti irányban is nevelni, es még mielőtt a kereskedésbe lépnének, az iskolától telhetőleg gyakorlati 
tekintetben is kiképezni. — A három évi tanfolyambél álló intézet igazgatását, szervezetét, tantervét és a fel
vételi feltételeket tárgyazó értesitöt az igazgatóság kívánatra b é r m e n t e s e n megkü ld i . 

Ugyancsak az igazgetóság készséggel ad felvilágosítást az intézetben fennálló és a fővárosi kereskedő-tes
tületek, valamint az intézet vezérlő-bizottsága által alkotott alapítványi tandíjmentes helyeket és a tandíjmentesség 
elnyerését illetőleg. — Azon ifjak, kik az intézetben érettségi vizsgálatot tesznek, fel vannak jogosítva, hogy 
hadkötelezettségüket mint egyévi önkéntesek teljesítsék. — Az intézettel egyéves kereskedelmi szaktanfolyam áll 
kapcsolatban oly ifjak szamára, kik gymnasiumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt nyertek vagy vala
mely másnemű szakiskola végbizonyítványával rendelkeznek és tisztán a kereskedelmi szaktudományokat egy év 
alatt elsajátítani óhajtják. Olyanok számára, kik valamely kereskedelmi tanintézetben érettségi vizsgálatot 
tettek, vagy a fönt említett egyéves szaktanfolyamot végezték, a keleti államok főbb nyelveinek és viszonyai
nak megismertetése czéljából külön «keleti ke re skede lmi tanfolyami áll fönn. 

Budapesten, V., Alkotmány-utcza 11. sz. 1891. augusztus havában. 

4489 A b u d a p e s t i k e r e s k e d e l m i A k a d é m i a igazgatósága. 

Legjobb és Legbirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ ~^ PARIS - • , m e d. U Pslm, • 

íuíon/«r»» R/»ipor 
ITTÁL VZOVITVZ 

ILLATSZERÉSZ, 
P A R I S 

Hülyék tan- és nevelő-intézete 
| | Budapest, I. kerület, Alkotás-utcza, 

a vörös kereszt-kórház mellett . 

(Az intézet 16 év óta áll fönn.) 
G y e n g e - é s t o m p a e l m é j ö e k sőt e p i l e p t i 

k u s o k (nehézkórosak) emberbaráti felváltéit talál
nak mérséke l t dlj mel le t t . A nehézkórosok számára 
ujabb tapasztalatok szerint a h ideg v izgyógymód al-
kalmaztatik. Levélbel i megkeresésre azonnal v á 
l a s z t , i l letőleg p r o g r a m m a l szolgál 

| Dr. Frim J., igazgató. 

i 

H a z á n k 
legt isztább, leg

olcsóbb és legjobb szén
savaiig, érvényes savanynvize, 

Téghles-Szala tnán , Zólyomm. mindig 
friss töltésben kapható a budapesti főraktárban: 

lümssébet-körut 56. szám alatt, 
továbbá f l lszeruzletekben és v e n d é g l ő k b e n ! 

Telefon összeköttetés. Számos raktár a vidéken. 

Kwizda KOSZVÉNYFOLYADÉKA 
fájdalomcsil lapító szer 

koszvény, csúz és idegbajokban. 
Úgyszintén jeles hatású flczamodásoknál, 
az i z m o k és i d e g e k f e s z ü l t s é g é n é l , 
h e l y i g ö r c s ö k n é l (lábikra-görcs), i d e g f á 
j á s , főként pedig e r ő s í t é s ü l n a g y f á r a d 
s á g o k , h o s s z á m e n e t e k előtt és után. 

w r Egy palaczkkal 1 frt o. é. " •» 
K w i z d a F e r e n c z J á n o s , cs. és kir. osztrák és ki
rályi román udv. Bzállitó és kerületi gyógyszerésznek, 

K o r n e u b u r g b a n , Bécs mel let t . 
Bizonyíttatik, hogy a h e l y ő r s é g i k ó r h á z b a n és a k a 
t o n a i f ü r d ő - g y ó g y i n t é z e t b e n B a d e n b e n , K w i z d a 
k ö z z v é n y f o l y a d é k a a o s ú s különböző alakjai, név-
szerint l i o n o i ú i , úgyszintén a k ö s z v é n y és i d e g e s 
s é g el len, ép ugy m a g á b a n , valamint h é v f ü r d ő k 
s e g é d e s z k ö z e gyanánt, j é h a t á s s a l alkalmaztatott . 

Baden, 1886 szept. 21. Dr. Mühlleítner, 
cs, és kir. fűtÖrzHorvos és kórház-vésető. 

Föletét a Magyar királyság számára B u d a p e s t e n 
T ö r ö k József gyógyszertárában; kapható 
továbbá n a g y b a n : kodimeister Frigyes utódai, 
Neruda 3L, Thallmayer és Seita, Strobentz testv., s De-
ternyi F.-nél; k i c s i n y b e n minden gyógyszertárban. 
S z í v e s ti g y e l e m b e v é t e l ü l . E kész í tmény vásár
lásánál kéljük, mindig K w i z d a k ö s z v é n y f o l y a d ó k a t 

kérni, és arra ügyelni, hogy épugy min-
> S S M A den palaczk zárványa, valamint a carton 
"" ^ ^ ^ ^ is a mel lékel t védjegygyei legyen ellátva. 

Kwizda Ferencz János, cs. és k. osztr.-
magyar és kir. román udv. szállító, és ker. 
gyógyszerész korneuburgban, Bécs mellett. 

»• 

Legolcsóbb magyar és német zsebszótár! 
A i Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent 

és minden könyvárusnál kapható: 

T I P R A Y J Á N O S . 

N É M B T - M AGYAK 
ÉS 

M AGYAK-NÉMET 
ZSEBSZÓTAR 

Második kiadás. 

A két rész egy kötetbe főzve 60 kr., 
egy vászonkőtésben 80 kr. 

A • Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent 
és minden könyvárusnál kapható: 

CSIKY GEKGELY 
* 

AZ ATYAFIAK 
REGÉNY. 

Ára fűzve 1 frt 50 kr. 

JLL 
Ki! ilíSíii'í Hitre !iV 

A <Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent és minden 
könyvárusnál kapható: 

AZ EGYSZERŰ ÉS KETTŐS 

KÖNYVVITEL 
TANKÖNYVE. 

K e r e s k e d . középiskoláik és a k a d é m i á k hasz 
n á l a t á r a v a l a m i n t m a g á n t a n u l m á n y o z á s r a 

•£&>-®>&>S 

I r t a 

NÓVÁK SÁNDOR 
a budapes t i kereskedelmi akadémia r. tanára . 

A r a fűzve 4 frt. 

Tar ta lom: Az egyszerű és kettős keresk. könyvvitel kimentő tárgya-
lfaa. alkalmazva árú- és banküzletekre. A bizományi ugy léte,k kenj ve-
lése. A Conto mio- (nostro) és Conto suo-n loro) ™lo könyveié* 
Arbitrage-ügvletek könyvelése. A részes ügyletek (Conto meta Conto 
terzoe^Contosocialef könyvelése árú- és bank-üzletekbenlehány 
különös számla (Conto dubioeo, Conto ™V™>Jtm%f*™^ 
átmeneti kamat-számla, svndicat-számla stb.) J ™ ^ t fagya to . 
Könyvvezetés közkereseti, betéti és részvenyUir$amgoknal esszoietheze-

teknél A felszámolásról. Magyar és nemet feladatot. 

rr 

A iFranklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

DOMANOVSZKI ENDRE. 

A reiiaissancekori bölcsészet történek 
Ára fűzve 4 frt. 

Tartalom: Visszapillantás a scholastika bölcsészetre. — Szükségkép
peni volt, hogy a scbolastikára más bölcsészet következzék. — A renais-
sance kora. — A renaissance korának bölcsészete. — Az itáliai új-plato-
nismus. — Aristoteles hívei. — A humanisták mint bölcsészek. — Itáliai 

természetphilosophia. — Politikai irók. — A franczia skeptiknsoL 

A • Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten megjelent ée minden könyvárusnál kapható: 

KONKOLY MIKLÓS 

BEVEZETÉS A FÖTOGRAFOZASBA 
ÚTMUTATÁSUL KEZDŐ MŰKEDVELŐKNEK 

K I A D J A C A L D E E O N I É S T A K S A B U D A P E S T 

Ára fűzve 60 kr. Postán bérm. megküldve 65 kr. 
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A Franklin-Táraidat 

1! kiadásában Budapesten megyelent és minden könyvárusnál kapható 
íl 

i . . . . 
1 FOLYTONOS VONATKOZÁSSAL A MAGYAR ALLAMHAZTAETAS-
I NAK A LEGÚJABB IDŐIG TEEJEDÖ TÉNYLEGES EEEDMÉNYEIEE 

I r t a 

MAGFAR P É N Z Ü G Y I JOG 
KÉZIKÖNYVE. 

Dr. MARISKA VILMOS. \ 
l 

ÖTÖDIK, T E L J E S E N ÁTDOLGOZOTT KIADÁS. § I 
Ára fűzve 5 forint. 

Ajánlja a t. gazdaközönségnek az á l t a l á n kedve l t népszerű és több mint 10 Oiw 
pé ldányban e l ter jedt pára t lan munkát végző egyedü l valódi 

. .Hungária Drill" sorvetőgépeit 

j ' " ' " ' » " miiiiii iiiiimiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 

G y á r : 
i MOSONBAN; 

(alakolt 1856). 
JHflHllMthtlIll'.lHillH.llnr 

TrnHTfnBi 

KÜHIVE E. 
gazdaság1! gépgyára 

Bl'DAPESTFV 
VI. váczi-kírut a. 

„ B A L A N C E -
Hungária Dri l l 
(Wabroscii szaba
dalma) legjobb sor-
vetőgép a begyes 
vidékre. Szórva-
vetőgépeket, sn-
ját és ABERDEEN 

I rendszere szerint, 
egyes, kettős és 
hármas e k é l t . 
B*f~ LAACKE-
féle szántóföld-
és rétboronáit . 

inn..ui..i.n.t 

S*~ Rosták (nj 
Triumph szelelő 
magtárrostalkon. 
kolyozék, szec*. 
kavágók, répa. 
vágók, darálók, 
kukoricza-mor-
zsolók és egyéb 
gazdasági gépek 
és eszközök nagy 
készletben min. 
denkor raktáron, 
Árjegyiék kiiá-
natra bérmentre 

LSf 

A « F r a n k l i n - T á r s u l a t i * 
kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható 

GRÓF 
ANDRÁSSY GYULA 

KIADTA 

LÉDERER BÉLA. 

ARCZKÉPPEL 

ELSŐ KÖTET. 1847—1868. 

Ára ílizive 3 í r t . 

S C H L I C K * vasöntöde és gépgyár 
részvénytársaság 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ BUDAPESTEN. 
Gyár és i rodák : Város i i r oda és r a k t á r : 

VI., külső Vácxi-út \1696/99. | VT., Podmanicxky-utcxa 14. 
Ajánlja kitűnő és szilárd szerkezetű, 

gőz- és jargánycsóplő-készületeit tü£™£&& 
szabad, SCHLICK-féle 2 és 3 vasú ekéit 

és szabad, mélyítő-ekéit , 
e rede t i SCHLICK és VIDATS-íé le 

egyvasn ekéit, — talajmivelő 
eszközeit, boronáit és rögtörő 

^ T i J ^ hengereit, valamint 

Schiiek-féle szab. „ H a l a d á s 6 4 sorbavetőgépeit. 
Készletben vannak továbbá: gabonat isz t i tó 
ro s t ák ( B A K E R és VTOATS rendszer) , 
t aka rn iánykész i tő gépek , t enge r i mor 
zsolok és da rá lók , szabad. Jókay-fé le 
„ H u n g á r i a " dará ló-gépek e rőha j t á s ra , 
ő r lőmalmok és olaj ma lomberendezések 
E r e d e t i a m e r i k a i kévekö tő és m a r o k 
r a k ó a ra tó -gépek és fűkaszáló-gépek, 

szál l í tható mezei vasu tak stb. 

Előnyös fizetési feltételek. 
Leg jutányosabb árak. ArjígjzékekkiFánatrain̂ ensWrm. 

tr'W'Ji 

ÉS LEfifflBff B1BMEVD ÚRAŰZLÉTÉ!" 

^lapiftatott 
18'i7. 

ÚRÁK, ÉKSZEREK 10-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

ciki 

Jr^gvzék bjrmentwtjavitások gottlwttt SSŰfiiMgiiek. 

A «Franklin-Társulati) kiadásában Budapesten (IV. ker., egyetem-
utcza 4-ik szám) megjelent, és minden könyvkereskedésben kapható: 

A FELSŐ BÍRÓSÁGOK 
GYAKORLATA. 

ÚTMUTATÓ 
a „Döntvénytár" ötvennégy kötetének 

EEVISIÓJÁVAL. 
Kiadja a „Jogt. Közlöny" szerkesztősége. 

( D r . D Á R D Á T SÁNDOR.) 

Ára vászon kötés ben 6 forint. 

A felső bíróságok által az évek hosszú során át hozott elvi 
jelentőségű határozatoknak nagy része az időközi törvényválto
zások folytán elavult, s ezért komoly tanulmányt igényel a mai 
napon is érvényben levő joganyagnak meghatározása. 

E czélnak megfelelően a joganyag revisiójára kellett súlyt 
fektetni e munkában, hogy a felső bíróságok gyakorlata 
a ma érvényben levő jog alapján legyen feltüntetve és az "Igaz
ságügyi Törvénytár* anyagbeosztását követve, könnyű áttekintést 
nyújtson. 

E munkában egyúttal fel vannak véve nemcsak a kir. Curia 
és a budapesti királyi itélő-tábla teljes-ülési megállapításai, ha
nem az egyes tanácsok által u. n . «házi használatra* szánt 
elvi megállapítások is, és tartalma kiterjed a « D ö n t v é n y t á r * 
egész régi és új folyamára. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza 4. sz.) 
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Előfizetett feltételek : VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt j fél évre _ 6 « 
Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG j *2°.M " " 1 félévre _ 4 • 

Csnpán , POLITIKAI ÚJDONSÁGOK / "**" é ™ « " I K Ü " 6 1 d ! • » » * • » ' » > • • a postailag 
I feleire _ 3 • [ meghatározott nteldíj is csatolandó 

SÁNDOR SZERB KIRÁLY. 

A
SZEEB királynak, bár még igen fiatal, már is 
jelentős múltja van. Fontos, bonyolult csa-

.ládi és állami ügyekben az ő személye ját
szotta a főszerepet. És ha agyában az ifjúság em
lékei rajzanak, ezek között vajmi kevés a kellemes, 
örömteli, de annál több á szomorú. Az a gyászos 
családi perpatvar, mely Milán és Natália között 
kitört és lezajlott, első sorban őt érte, a fiút, ki 
apját és anyját egyformán tartozik szeretni a 
természet törvénye szerint, egyenlően tartozik 
tisztelni isteni törvények szerint, s ezt nem te
heti. Neki választani kellett apa és anya között. 
A fiúnak, kinek szive még telve érzéssel, nem 
volt szabad anyjával szemben feltüntetni a gyer
meki érzést, mert hazája nyugalma 
ezt igy parancsolta. Apja és anyja 
bűne borzasztó tragikumként súj
totta az ifjú király lelkét. Országá
nak minden egyes lakóját egyfor
mán tartozik szeretni, csak egyet 
nem, a saját édes anyját. 

Legutoljára a belgrádi nemzeti 
színházban lá t tam Sándor szerb 
királyt. Díszelőadást tartottak, ki
vételes időben. A görög-keletiek 
nagyhete volt épen, a melyet a 
szerb nép nagy pontossággal tart 
meg. De a királynak vendége volt, 
még pedig magyar. Gróf Hunyady 
László látogatta meg a megpróbál
tatás napjaiban. A nemes gróf azzal 
a szándékkal utazott a szerb fővá
rosba, hogy, ha csak lehetséges, 
módját ejti annak, hogy Natália ki
rálynét ne kelljen erőszakosan ki
u tas í tani abból az országból, mely
ben fia uralkodik. Gróf Hunyady 
László nagybátyja a királynak, ki 
egyúttal az Obrenovics-dinasztiáért 
már sok áldozatot hozott, s igy ter
mészetes, hogy nagy szívességgel és 
kitüntetéssel fogadták. Az ö tisz
teletére tartottak díszelőadást, s 
hogy még a darabbal is kimutas
sák előzékenységüket, «Brankovics 
György*-öt adták, Obernyik tői. Az 
előadás fényes volt. A színház elő
kelőségekkel telt meg. Ott voltak 
az összes regensek, miniszterek és 
külföldi diplomaták, családjaikkal. 
Olyan díszes társaságot rég nem 

látott a szerb nemzeti színház. — És a 
király megérkezett vendégével és fényes kí
séretével pontosan. Három páholyt foglaltak 
el. Az egész színház lelkesen üdvözölte a ki
rályt. Sándor király meglepő szépen fejlődött 
testileg. Elegáns külseje, finom arcza igen kel
lemes, megnyerő benyomást tesz a nézőre. 
É n még gyermeknek képzeltem, de ő már 
magasra nőtt, karcsú ifjú, ki nyugodt méltóság
gal mozog, a nélkül, hogy szögletessé lenne. 
Arcza tiszta, derült, s mégis kifejezi azt, hogy 
tudatában van a magas hivatásnak, mely reá 
vár. Úgy látszik, a folytonos tanulás megártott 
szemének, mert fekete keretű szemüveget viselt, 
mely azonban még jobban emelte intelligens ar-
czát. A sötét polgári ruha is előnyére szolgált, 

S Á N D O R S Z E R B K I R Á L Y . 

Legújabb belgrádi fényképe ntan. 

mert jobban kivált az őt környékező fényes 
egyenruhák közül. Kihez hasonlít, hamarosan 
nem lehet megmondani. Szeme, homloka egé
szen az anyjára, orra és szája egészen az apjára 
vall. Daczára, hogy nyugodtan ült páholyában, 
hol gróf Hunyady László nagybátyja balján fog
lalt helyet, mégis csupa, élet volt. A színházban 
mindenkit megnézett, s örülni látszott, hogy 
alig hiányzik Belgrádból valamely rrevezejBSs'ég, j 
— az előadást nagy figyelemtől'.hallgatta, s 
mégis folyton tartotta szóval vendégét. A király 
figyelmeztette Hunyadvr" az egyes notabüitá-
sokra, majdnem mindenik minisztert ö mutat ta 
meg neki. Megjegyzendő, hogy az első emeleti 
páholyokat a kormány ama. tagjai'foglalták el, 
kiknek családjaik vannak. Pasics és Vuics, kik 

akkor még agglegények voltak, a 
földszinten foglaltak helyet. A király 
magyarázta meg a darab jelentő
sebb mozzanatait, s midőn a ma
gyar vonatkozású dolgoknál a szerb 
közönség zsiviókban tört ki, Sándor 
király lelki gyönyörrel nézett ven
dégére. 

Alig volt a színházban valaki, 
a kit el nem ragadott az ifjú király 
kedves, szívélyes modora. Mindenki 
szeretettel nézte tiszta, nyilt arczát, 
melyen alig lehetett látni a nagy 
lelki tusát, melyet ugyanakkor ki-
állott, és pedig győzelmesen, a 
szerb nemzeti politikáért. Ma már 
túl van rajta, s lassanként bele is 
fog nyugodni, hogy ennek így kel
lett történni, s bármennyire is fáj
hatott lelkének apjának és anyjá
nak száműzetése, ma jól tudja, hogy 
e nélkül Szerbia beláthatlan zava
rok színhelye lett volna. 

Most pedig először mutatja be 
magát, mint király Európában. Elő
ször hatalmas «kum»-jánál, az oro
szok czárjánál volt, hol igen szé
pen fogadták, mindenesetre szeb
ben, mint a hogy atyját fogad
ták volna. Kár azonban ezen lá
togatásnak túlságos nagy politikai 
jelentőséget adni. Az orosz akár
hogy mutat is szeretetet (pedig de
hogy mutat) Szerbiával szemben, 
az nem igazi szeretet. Oroszország 
nem kér Szerbiától soha semmit, 
nincs olyan érdeke, mely okvet-


