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Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

TECK HERCZEG ÉS SZŐLŐI ÉLETÉBŐL. 

rr^EcK HERCZEG leánya, a szépségéről és ked-
1 vességéről May-nek (Májusnak) nevezet 

_l_ Viktória Mária herczegnő, nem sokára 
neje lesz a leendő angol trónörökösnek s így 
egykor a hatalmas Britannia királynéi és India 
császárnéi méltósága néz reá. 

Az az általános öröm, melyet ez eljegyzés az 
angoloknak okozott, nem veszít becséből, ha 
osztozni óhajt benne még egy más nemzet is, 
mely Angliának, az ö műveltségének és intéz
ményeinek különben is mindig őszinte bámu
lója volt, — s mely Angliát a politikában nem 

egyszer mesterének vallotta. E nép a magyar 
nemzet, melyre nézve nagyon megtisztelő az a 
tudat, hogy a yorki herczeg bájos menyasz-
szonyának apai nagyanyja magyar nő volt, egyike 
a magyar főúri családok büszkeségeinek szép
ségben is. 

Fokozza ez örömünket, hogy míg egyfelől a 
boldog vőlegény atyja, a walesi herczeg benső ba
rátságban élt a mi feledhetetlen Eudolf trónörö
kösünkkel s vele együtt kedvelte a magyar főura
kat, s hazánkat látogatásával több izben szeren
cséltette : Teck herczeg is kegyelettel gondol 
származása révén Magyarországra s minket hon
fitársaiul emleget. Méltó és időszerű azért, ha 

köztünk nagy tiszteletben állott szülői múltjából 
és saját gyermekkorának nálunk megőrzött em
lékeiből egy pár vonást most fölelevenítünk. 

Württemberg Sándor herczeg, a württem-
bergi királyi család tagja, az osztrák-magyar 
hadseregben szolgált a lovasságnál. Mint a 
József-huszárok ezredese megtanult magya
rul s e nyelven beszélni és társalogni büsz
keségének tartotta. S hogy a későbbi Würt-
temberg-huszárok nálunk nagy népszerűségnek 
örvendettek, az nagyrészt a neve nymbuszának 
tulajdonítandó. A herczeget katonái nemcBak 
tisztelték, hanem őszintén szerették is; mert ő 
azoknak nemcsak betanításáról gondoskodott, 

TECK VIKTÓRIA HERCZEGNÖ, A YORKI HERCZEG ARÁJA. GYÖRGY YORKI HERCZEG, AZ ANGOL TRÓNÖRÖKÖS FIA. 

• 



4 5 0 

hanem érdeklődött lelki életük iránt is. S hogy j 
szellemüket, gondolkodásukat, tisztjeikről való j 
véleményüket hamisítatlanul megismerje, több
ször alávetette magát a nagy hadvezérek által 
nyújtott példa kellemetlenségeinek: álruhában 
meg-megjelent az őrségen kártyázó huszárok 
körött, résztvett azok mulatságában s egy izben 
még azon, fából hasított csíptetőt is föl engedte 
tenni orrára, melyet a kártyában vesztes félnek 
kellett viselnie, míg újra nyertes nem lett. Hogy 
azután eltávozásával a kártyakompánisták bor
ravalóhoz is jutottak, ez a herczeg jószívűségé- ' 
nek elengedhetetlen következménye volt. 

A magyar tisztek és Bécsben tartózKodó fő
uraink társaságában megismerte nemzetünk 
nyilt, lovagias jellemét, érzületének nemes voná- . 
sait; gondolkodásának és lelkületének hasonló
sága vonzalmat keltett irántunk szívében. E 
vonzalom mindinkább fokozódott s majd állandó 
és erős táplálékot nyert a szeretet tiszta fórrá- i 
sából: neje és nővére szeretetéből. Nővére a nép- | 
szerű József nádor utolsó neje volt, ki özvegy- ! 
ségét 1848 után Pozsonyban töltötte, honnan, : 
ha néha az udvarhoz fel kellett mennie, ott 
gyakran hallották ajkairól e felsohajtást: «Mi 
szegény magyarok!* Fivérét és ennek gyerme
keit végtelenül szerette. E gyermekeket gyakran 
hetekig ott tartotta magánál s Oroszországban | 
örökölt vagyonát is nekik ajándékozta. Porai i 
ott pihennek a szeretett nádoréval együtt a | 
budai sírboltban. Temetésén az uralkodóházból 
két főherczeg volt tanuja a magyarok hű tiszte
letének, midőn főuraink a két koporsó körűi 
imára borultak. 

Nejével a herczeg Bécsben ismerkedett meg 
és lépett házasságra. Ott lakott a fiatal hölgy 
atyja, gróf Rhédey László, kinek egyik őse Er
dély fejedelmi székén ült. Neje báró Inczédy 
lány volt, anyai ágon Barcsay-utód. Egyetlen 
gyermekük, a híres szépségű Klaudia, tehát mind 
két ágon fejedelmi vér sarja, minden tekintet
ben méltó volt egy királyi herczeg kezére. S 
méltóvá tette magát szívére is, mert mint házas
társak a legboldogabb családi életet élték. Férj
hez menetele után V. Ferdinánd királytól Ho-
henstein grófnő nevet kapott, mely név gyer
mekeire is átruháztatott. 

Három gyermekük közül az elsőt apai nagy
anyja tiszteletére Henriette-nek keresztelték, de 
később a herczeg kívánsága folytán anyja em
lékére a Klaudia nevet vette föl. A herczeg 
gyermekei közt a második Ferencz és a harma
dik Amália volt. A württembergi király apai 
nagyanyjuk nevéről a Teck herczegi czimet adta 
nekik, s így lett Ferencz az a Teck herczeg, ki 
maga is angol királyi családból házasodván, 
leányát most a yorki herczeghez adja nőül. Ha 
tehát ő a magyarokat honfitársainak mondja, 
abban a történelmi igazságot ismeri el s anyja 
emlékének hódol. 

Teck herczeg gyermekéveit Stájerországban, 
Württembergben és Bécsben töltötte, de szülői
vel és testvéreivel Magyarországon is többször 
tartózkodott. így 1841 májusában az egész csa
lád ellátogatott Erdélybe, Erdő-Szentgyörgyre, 
a herczegnének akkor már özvegy anyjához, s 
ott maradtak egészen őszig. 

A család az erdő-szentgyörgyi kastélyban igen 
kellemes napokat töltött. Gyakran tettek kocsin 
vagy lóháton kirándulásokat a vidéken lakó 
ismerősökhez, a kik viszont, valamint az ott lakó 
dragonyos tisztek is, többször voltak a hercze-
gék vendégei. A látogatók közt volt a család 
kedvelt barátja, gróf Török Sándor, a herczeg 
ezredebeli huszártiszt, ki a herczeg ajánlatára 
lett István nádor kamarásává. A gyermekek is 
jó barátra akadtak nagyanyjuk ifjú ügyvédje 
személyében, kit a grófné ez alkalomra Kolozs-
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várról, oda rendelt s a kit azok annyira meg
szerettek, hogy mindig vele voltak, ölébe ültek, 
nyakába ugrottak s még étkezni sem akarták a 
maguk asztala mellől elbocsátani. A herczeg is 
vele tette a nagy kertben reggeli sétáit s vele 
fürödözött a kert végénél elfolyó Kis-Küküllő-
ben. Egyszer Kolozsvárra a rokonok látogatá
sára menvén, a kíséretében levő ügyvédet is 
kitüntette látogatásával a Rhédey (lánczos)-ház-
ban levő lakásán. 

Württemberg herczeg nagyon vidám kedélyű, 
tréfás, jó szivű ember volt s a formaságokat 
mellőző, előzékeny, keresetlen, barátságos modo
rával környezetét egészen magához bilincselte. 
Esténként a kastély nyitott ablakainál hossza
san játszott vadászkürtjén, míg a család a kert
ben, vagy a tágas négyszögű udvaron sétált. 

A berezegné szintén rendkívül nyájas, barát
ságos és figyelmes volt környezetéhez. Aláren
deltjei iránt sohasem parancsoló, hanem mindig 
kérő hangot használt. Kerti sétája közben pl. 
egy ott dolgozó öreg czigányt így szólított meg: 
«Édes Jancsi! Nem haragszik-e meg, ha egy 
nagy szívességre kérem? Legyen oly jó, menjen 
be, s kérje meg valamelyik legényt, hogy nekem 
egy pohár vizet hozzon!» Ily humánus bánás
módjáért aztán az összes szolgálattevők csak
nem imádták s boldogok voltak, ha szolgálatára 
lehettek. Az uzsonnát mindig maga osztotta ki 
s míg a gyermekek kávéját egy legény adta fel 
azok asztalára, a szintén velők ülő ügyvéd csé
széjét a herczegné maga vitte oda. Egy alka
lommal azonban a körülötte ülő katonatisztek 
miatt az asztal mellől nem mozdulhatván ki, 
egy századost kért fel, hogy helyette ezt a szíves
séget teljesítse. Az ügyvéd bocsánatkérő köszö
netére a tiszt udvariasan így felelt: «A herczegné 
parancsolta s én boldog vagyok, ha az ő paran
csát teljesíthetem". Lovagolni nagyon szeretett 
s kedvelt lovait a kastélylyal szemben fekvő 
istállóban naponta meg-megnézvén, azokkal 
tenyeréből ezukros kenyérdarabokat etetett. 

Az erdő szentgyörgyi kellemes időzést a pet-
taui lovassági gyakorlat szakította félbe, melyen 
a herczegnek is részt kellett vennie, s melyhez 
a család legszomorúbb emlékei fűződnek. 

Útra készültek tehát, Arad felé véve útjokat. 
Az ügyvédet a grófné előre küldötte Kolozs
várra, hogy onnan útiköltséget vigyen Alvinczre. 
Mikor azonban az ügyvéd ideért, a herczeg már 
elvált volt útközben családjától, hogy szárny
segédével együtt gyorsított menetben korán ér
kezhessék a hadgyakorlatra. 

A herczegné alvinczi nagynénjénél, P. Hor
váth Mihálynénál, egy napot pihenvén, az any
jától való elválás utóhatása alatt, — s talán egy 
balsejtelem miatt elfogódva, — könnyezve vett 
búcsút ügyvédjüktől s megható módon kötötte 
lelkére anyja és gyermekei ügyeinek gondozá
sát. Azután éjjel-nappal sietve utaztak Grácz 
felé. Egy éjjel azonban üveges kocsijok az út 
melletti sánezba dőlt be, mely veszedelemből a 
gyermekek ugyan épen kerültek ki, de a her
czegné fájdalmas ütődést kapott, a mi annál 
nagyobb okot adott az aggodalomra, mert a 
herczegné épen előhaladott áldott állapotban 
volt. Gráczba mindazáltal további baj nélkül 
érkeztek meg. Ott első gondja volt benső barát
nőjének, gróf Wickenburg kormányzó leányának 
meglátogatása. Ennek a férje, gróf Török lovas 
kapitány, a herczeggel együtt szintén a pettaui 
gyakorlaton lévén, indítványozta, hogy lepjék 
meg látogatásukkal férjeiket. A herczegné öröm
mel ráállott. Mindketten lóra ültek a kellő lovas 
kiséret mellett, nyolez órai lovaglással, Pettau-
ban termettek, hol a meglepetés és öröm határ
talan volt. 

De az öröm hamar búra fordult . . . A her-
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czegné másnap ágyban maradt, veszélyes beteg 
lett s nyolezadnapra, október elsején bekövet
kezett korai halálával kimondhatatlan gyászba 
borította imádott családját. 

1841. évi október második napjáról érkezett 
az erdélyi kir. főkormányszékhez a stájerországi 
gubernium értesítése a halálesetről s a kiadott 
engedélyről és intézkedésről, hogy a néhai vég
akarata szerint holtteste Erdélybe szállíttassák. 
A főkormányszék ülése e megdöbbentő átirat 
felolvasása után azonnal feloszlott s a városban 
a szomorú hír pár perez alatt eltérj edett. Néhány 
nap múlva érkezett a család ügyvédjéhez egy 
csomag, mely a szétküldendö gyászjelentéseket 
tartalmazta s a szomorú hírt mindenfelé meg
vitte. A haláleset körülményeiről egyik iratban 
sincs említés téve. 

Halálos ágyán a herczegné megígértette fér
jével és gróf Törökkel, hogy holttestét Erdő-
Szentgyörgyre szállíttatják eltemetni. Az el
hunytnak szülőfölde szeretetétől sugalt ezen 
utolsó vágya teljesítve is lett. Ott, a kastélylyal 
átellenes magaslaton levő sírboltban pihennek 
Teck herczeg anyjának porai. Gróf Török, a hal
doklónak adott szavához híven, a gyászkocsi elé 
fogott lovakat egészen Szentgyörgyig maga haj
totta s temetés után a herczeg megbízásából az 
elhunyt édes anyját a herczegi családhoz vitte, 
a ki aztán állandóan vejével és unokáival lakott, 

így lett örökre vége az erdő-szentgyörgyi szép 
időknek.. . 

Württemberg herczeg drága halottjának el
szállíttatása előtt, annak szívét azon nyilatko
zattal, hogy a néhai azt neki adta volt, kivétette 
s egy üveg szeszben állandóan asztalán tartotta. 
Majd pedig halálakor koporsójába is magához 
tétette. 

Azon fajta szeretetből való volt ez, melynek 
a síron túl is folytatása van . . . 

Mielőtt a család ügyvéde e szomorú esemény 
lefolyását Stájerországban személyesen kipuha
tolhatta, a mi csak 1850-ben történhetett meg, 
Erdélyben a képzelődés a pettaui lovas gyakor
latról és az ottan bekövetkezett váratlan halál
esetből azt a legendát teremtette, hogy a her
czegné egy gyakorlatnál lováról leesett s testét 
az arra száguldó huszárok paripái tapodták szét. 
S ez a hiedelem egészen napjainkig fenntartotta 
magát az emlékezetben. 

* 

A berezegek aztán 1853-ig állandóan Gráczban 
laktak egy külvárosi, nagy park által környezett 
kastélyukban, hol a háztartást az öreg Bhédey 
grófné, a gyermekek nevelését pedig egy művelt 
f ranczia nő vezette. A herczeg anyja Württemberg
ben élt, hova unokáit nyaralni kirchheimi laká
sára a grófnéval együtt többször magához hívta 
s a hol gyakran voltak az öreg király bizalmas 
társaságában. 

A herczeg szűkebb családi körben mindvégig 
örömest használta a magyart társalgási nyelvűi, 
s ha távol volt, anyósával a levelezést is e nyel
ven folytatta. Antal nevű régi hü legényének 
egyenesen meg volt tiltva, hogy urához máskép 
szóljon, mint magyarul. Lovászai között is min
dig volt egy-két kiszolgált magyar huszár. 

A negyvennyolezadiki forradalom kitörésekor 
a herczeg Olaszországba rendeltetett. Egy csa
pat lovasságot vezényelt s éj-napi gyors menet 
közben egy sötét éjszakán lovával együtt egy 
mély árokba zuhant, a hol lábát törte. Gyorsan 
vissza kellett szállítani Gráczba, hol tizenegy 
hónapig feküdt, míg lába meggyógyult. Azután 
is azonban egész életén át biezczentett egy kissé 
fájós lábával. így nem vett részt az akkori har-
ezokban, s egy ideig rendelkezési állapotban 
is volt. 

A család ügyvéde azonban odahaza, főhad-
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nagyi ranggal, mint hadbíró, honvéd lett, míg 
Világosnál közkatonának soroztatván be, Olasz
országba vitetett. Ott az út kimerítő fáradalmai 
után átélte a kholerát s durva bánásmód is 
járulván szenvedéseihez, már-már a megsem
misülés szélére jutott. De megérkezett hozzá végre 
a Noé galambja. A grófné Erdélyből megtudta 
Kozma László nehéz sorsát (mert ő volt a több
ször említett ügyvéd), s a herczeg közbejárása 
és az akkor már ezredes gróf Török pártfogása 
1850-ben szabadulást szerzett neki. Április ele
jén felvitették Gráczba, hol a kastély udvarán 
legelőbb is régi ismerőse, Antal huszár köszön
tötte, örömmel jelentvén, hogy a herczegi csa
lád már három nap óta türelmetlenül várja, 
számára a kastélyban szoba van berendezve s 
ő fog mindenben szolgálatára állani. Most egye
nesen a grófnéhoz vezette, ki unokáival együtt 
szánalommal vegyes örömmel fogadta a ron
gyos bakaruhában érkezőt. Nem sokára meg
jelent a herczeg is, ki midőn megpillantá, fel
kiáltott : «Hát ugyan mi lett magából! ?» Majd 
kézen fogva elvezette és saját ruhatárából felöl
töztetve, megmutatta lakását: «Ezen a díványon 
fog ülni, vagy heverészni pipázva és olvasva, 
mint olyan úr, kinek már senki sem parancsol. 
Itt vannak a pipák és a dohány, itt lesznek 
olvasmányai s ha mindezekre ráun, az egész 
park rendelkezésére áll. Közbe-közbe kíváncsi
ságból a konyhára is bepillanthat, mert ott 
bizonyos órákban tiz, szebbnél-szebb lány segít 
a szakácsnénak. De figyelmeztetem, hogy meg 
ne találjon czirógatni közülök vagy egyet, mert 
azok egytől-egyig mind nagy urak gyermekei, 
kiknek tanításáért a szakácsné tőlük havi fize
tést húz. Czivil korában e figyelmeztetést nem 
láttam volna szükségesnek; de félek, hogy mint 
katona, katonatermészetet is váltott.» 

Majd Lopreis nevű ezredorvosát rendeltette 
be; általa vendégét rendszeres gyógykezelés alá 
vétette s később Gleichenbergbe akarta küldeni; 
de ez magát pár havi kényelem s testi és lelki 
üdülés után jobban érezvén s honvágya által is 
indíttatva, engedélyt kért a hazautazásra, mibe 
a herczeg sajnálkozással bár, de beleegyezett, 
miután ügyét a térparancsnokságnál személye
sen rendezte s őt útiköltséggel ellátta. 

Minthogy pedig Kozma László a grófné és 
unokái jogügyeinek vezetését ismét átvette, 
hosszabb-rövidebb időre ismételve felhivatott a 
családhoz. Utoljára 1853-ban járt fenn Bécsben, 
mert a herczeg ismét katonai szolgálatba lépett 
s mint lovassági főparancsnoknak állomása 
ottan volt. Négy hetet töltött körükben ezúttal. 

Teck herczeg ekkor már felnőtt fiatal ember 
volt. Katonai tanulmányait apja házánál foly
tatta Metternich fiával, egy nyugalomban levő 
akadémiai tanár vezetése mellett. Szorgalma
san folyt a munka napról napra, csupán az ét
kezésre, lovaglásra és sétára jutott egy kevés kü
lön idő. A herczeg gyakran felvitte vendégét a 
lovagló iskola páholyába gyönyörködni fiában, 
kinek karcsú, magas termete és ragyogó fekete 
szemei élénken emlékeztettek b. e. anyjára. 

Atyja kezdetben a vadászokhoz osztatta be ; 
de látván, hogy fiának a huszársághoz van 
nagyobb kedve, titokban elkészíttette számára a 
huszár-egyenruhát; majd maga elé rendelte és , 
felöltöztette huszárnak. Az ifjú herczeg végtelen 
boldog volt. Antal kíséretében mint huszár 
mutatta be magát Kozma Lászlónak, a ki azon 
figyelmeztetéssel gratulált neki, hogy a magyar 
nyelvet el ne feledje, mert különben igazi huszár 
soha sem lesz. Mint a legény monda, az apa is 
épen ilyen módon avatta fel fiát. 

* 
E visszaemlékezéseket a herczeg által kisza-

baditott ügyvéd emlékirataiból merítettem, me- j 
lyek, sok érdekes feljegyzés mellett, tehe van

nak a herczegi család iránt táplált határtalan 
tisztelet, hála és hű ragaszkodás érzelmének 
bizonyítékaival, tanúságául annak, hogy a ne
mes lelkek emlékét kegyelet őrizi. 

Szálljon e méltó kegyelet érzete áldásképen 
az utódokra ! KOZMA FERENCZ. 

TECK VIKTÓRIA (MAY) HERCZEGNÖ ŐSEI. 
Teck Viktória (May) herczegnó, anyja Cam

bridge Mária herczegnő után, ki Viktória királynő 
unokahuga, az angol királyi családból szárma
zik, de csak kevesen tudják, — írja a «Times», — 
hogy a herczegnő atyai ágon is II. György angol 
király egyenes utódja. Ugyanis anyja, Teck her
czegné, III. György király hetedik fiának, Adolf 
Frigyes cambridgei herczegnek (szül. 1774., 
megh. 1850) leánya, kinek atyja, Frigyes walesi 
herczeg, II. György és Ampachi Sarolta legidő
sebb fia volt. II. Györgynek három fia és öt 
leánya volt. Ez utóbbiak legidősebbikét, Anna 
királyi herczegnőt (szül. 1709. megh. 1759.), 
1734-ben V. Vilmos Orániai herczeg vette nőül. 
Ennek leánya Károly Nassau-weilburgi ural
kodó fejedelemhez ment nőül, az ezen házasság
ból származott Henrietta herczegnő pedig Lajos 
herczeg választó fejedelem s utóbb (1806-ban) 
Württembergi király neje lett. Lajos herczegnek 
egyetlen fia Sá)idor herczeg (szül. 1804. megh. 
1885.) volt, ki Magyarországon gróf Rhédey 
Klaudiát vette nőül. 

Fia, Ferencz Pál Lajos Sándor herczeg, 
1837-ben született s 1863-ban Teck előnévvel a 
«fenség» czimet kapta. Teck herczeg 1866-ban 
Kew-ban esküdött meg Mária Etelka cambridgei 
herczegnővel, leányuk Viktória (May) herczegnő 
pedig 1867 május 26-án született. 

A Rhédeyek ősrégi erdélyi család, mely szár
mazását egészen az Aba nemzetségig viszi föl, 
melynek egyik tagja, Aba Sámuel, Szent István 
király nővérét bírta nőül, s a nagy király halála 
után rövid ideig királya volt Magyarországnak. 
A későbbi századokban a Bhédeyek Erdélyben 
mint hatalmas főúri család igen előkelő szere
pért vittek. Rhédey Ferencz kis ideig erdélyi 
fejedelem is volt. A 16-ik és 17-ik század véres 
vallási háborúiban a Rhédeyek mindenkor a 
reformáczió ügyét pártolták. Midőn a katholiku-
sok és protestánsok közti küzdelem Magyar
országon Lipót király alatt a protestánsok leve-
retésével végződött, a Rhédey grófok szereplése 
is megszűnt s csak mint gazdag főurak éltek bir
tokaikon. Teck herczeg nagyatyja ezelőtt több 
évvel hunyt el. Birtokait egy unokaöcscse örö
költe, ki 1869-ben halt meg. 

A mi Viktória (May) herczegnőnek H. György 
királytól való kettős leszármazását illeti, ezt az 
alábbi leszármazási tábla tünteti föl. 

II. György király. 

Frigyet waleti herczeg. 

III. György király. 

Adolf Fülöp cambridgei herczeg. 

Mária Etelka, Teck herczegné. 

Viktória Mária herczegnő. 

II. György király. 

Anna királyi herczegnő, férje V. Vilmvs orániai herczeg. 

Karolina, férje Karoly nassau-ireilburgi herczeg. 

Henrietta, férje hajót württembergi herczeg. 

Sándor württembergi herczeg, neje Rhédey Klaudia grófnő. 

Ferencz, Teck herczeg. 
,1 

Viktória Mária herczegnő. 

Viktória (May) herczegnőnek három fivére 
van: Adolf (szül. 1868-ban), Ferencz (szül. 
1870-ben) és Sándor (szül. 1874-ben), kik mind
annyian az angol hadseregben szolgálnak, mint 
lovas tisztek. 

Egyik rajzunk, melynek eredeti fényképföl
vételét baráti kézből kaptuk Londonból, a 
menyasszony egész családját mutatja; egy másik 
képen, mely szintén londoni fénykép másolata, 
anyjával látható a menyasszony. Végül ezek 
kiegészítéséül ide mellékeljük a menyasszony 
szüleinek esküvőjük alkalmával, 1866-ban ké
szült arczképeit. Teck herczeg magyar huszár 
ezredének századosi iggenruhájában látható e 

~~$k 

A FECSKEFÉSZEK. 
Egy fecskepár az ereszünkre szállott, 
Örültek rajt' a gyermekek 
És épített a karcsú fecskepár ott 
Egy kedves fészek-remeket. 

Gyermekhadam kiosont reggel, este 
— Melegre fordult már a nyár — 
8 mosolygva, csendben egyre nézte, lesto, 
Hogy mit csinál a két madár. 

Az egyik ott ült hosszasan a fészken. 
Ez volt a fecske feleség ; 
A férj, az elezikázott nagy merészen 
S ha megjött, volt bő eleség. 

Esy reggelen a gyermekek ujongva 
Tánczoltak a fészek alatt: 
A fészekben négy fecskefi szoronga 
S tátogtak, mint a kis halak. 

Elment már anyjuk is, de sose me«sze, 
Hogy elhárítsa, baj ha van. 
S mikor apó is megtért az ereszre, 
Mind ettek-ittak nagy vigan. 

Mi zsellérek voltunk csupán a házban. 
A háziúr egy nap belép. 
Hej, ennek én hiába magyaráztam, 
Hogy milyen szép a fecske nép I 

•Pnsztulniok kell, házbért nem fizetnek, 
Mi jusson laknak falamon ?» 
S levereté a fészket az eretnek, — 
A gyermekek sírtak nagyon. 

A négy fiók a fészek törmeléken 
Tört csonttal végsőt pihegett; 
Apó, anyó ott körözött a légben, 
Keresve fészket, gyermeket. 

A feleségem véletlen kimégyen 
Néz és szemén irn, könnye ing: 
« . . . Csak legalább ne lettek volna négyen, 
Épen, miként a mieink !» 

KOZMA ANDOB. 

A TÁBORNOK ÚR FELESÉGE. 
Elbeszélés. 

Irta H E R C Z E G F E R E N C Z . 

— ((Harmincz perez múlva visszatérek,!) — 
mondta a tábornok kocsisának, aztán belépett a 
kis renaissance-palota alacsony tölgyfakapuján. 

A lépcsőház budapesti fogalmak szerint mo
numentális volt, a széles kőlapokra s a ková
csolt lámpatartók tejszinü korongjaira hatalmas 
Kratzmann-ablak szórta sápadtan villogó, elő
kelő fényét. 

A tábornok óráját nézte: néhány másodpercz 
hiányzott még az időből, melyben látogatását 
várták. Ezúttal is pontos volt, mint egész éle
tében mindig. A rend szeretete vérében feküdt ; 
felebbvalói a rend fanatikusának, alantasai 
pedánsnak nevezték. Hadsegéde mondta egy
szer, hogy a parancsnok élete sakktáblához 
hasonlít, melyen a fehér koczkák a napokat, a 
feketék az éjeket jelölik, — életczélját pedig 
abban keresi, hogy e koczkákat mértani pontos
sággal üleszsze egymáshoz . . . Tény, hogy a 
tábornok az év minden szakára napi sablont 
szokott magának megállapítani, mely felölelte 
egész életrendjének keretét; ehhez aztán kíno
san ragaszkodott. A mit egy napon tett, azt a 
második, harmadik, tizedik napon ismételte. 
Ruhái, lovai, fegyverei számozva voltak, sétáit 
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és étkezéseit egy matematikai formula szerint 
végezte. Minden külső vagy belső okot, mely öt 
e sablon pontos betartásában akadályozta, egy
szerűen rendetlenségnek nevezett. Rendetlenség 
alatt értette a betegségeket és látogatásokat 
is, de főleg a lelki felindulásokat, — ez utóbbia
kat különös gonddal kei-ülte. 

Természetes, hogy a tábornokot ily körülmé
nyek között irgalmatlan szigorú felebbvalónak 
ismerték, ki alantasaitól a végletig vitt rendet 
és pontosságot követelt. Katonai körökben száz 
adomát tudtak ama cso
dálatos leleményessé
géről, melylyel a leg
csekélyebb rendellenes
séget vagy mulasztást 
ki tudta puhatolni. Az 
előtte elvonuló ezredek 
emberhalmazában egy 
fényezetlen gomb, egy 
szabály-ellenes szabású 

ruhadarab alig ke
rülhette el sas tekin
tetét. 

Képzelhető a tábor
nok ősz komornyikának 

meglepetése, midőn 
gazdája e napon oly 
ruhadarabokat paran
csolt, melyek a nap — 
közönséges keddi nap 
— jelentőségével sem
miféle logikai össze
függésben nem voltak. 
Az egyes számú arany
drót mentét rendjelek
kel, az egyes számú te
veszőr sapkát, az ezüst 
kardot, az angol topá
nokat . . . 

Ez nyolcz év óta elő
ször esett meg a tábor
nokon. Az ősz szolga 
sejtette, hogy e rendet
lenségnek oka ama női 
kéztől származó levél, 
melyet a tábornok az 
nap reggel vett. 

A levél csak ennyit 
tartalmazott: 
"Lekötelezne, ha közös 
érdekű ügyek rendezése 
végett ma délután öt 
óra után lakásomra 
fáradna. Sarolta.* 

A nő, ki e levelet irta, 
tulaj donképen a tábor
nok neje volt, — nyolcz 
év óta azonban nem 
látták egymást. 

Midőn a tábornok 
most az előszobába lé
pett, egy pillantást ve
tett a tükörbe; a fényes 
üveglap egy erejének 
teljében lévő, atléta termetű férfi alakját ve
tette vissza, kinek fiatal külsejéhez még a szá
zadosi egyenruha is illett volna. Csak szája 
szegletén volt egy kedvetlen ráncz, mely a 
pedánst sejtette. 

A szobalány a lakásba vezette a tábornokot 
s kérte, legyen egy perczig türelemmel, mig 
úrnője sétakocsizásáról visszatér. 

A tábornokot nejének e rendetlensége kelle
metlenül érintette. (Egy alantasnak a ráncz, 
mely most a tábornok szemei között sötétlett, 
huszonegy napi szobafogságába került volna.) 
A szobában is meglehetős rendetlenséget talált. 

A boudoir bútorzata már egymagában olyan 
volt, hogy abban bajos lett volna a rendet a 
tábornok fogalmai szerint fentartani. Perzsa 
szőnyegek, tuniszi függönyök, a kereveten tig
risbőr, felette óriási khinai napernyő, a meny-
nyezet közepén japán sárkánylampion, bam
busznád- és XIV. Lajos korabeli bútorok. Asz
talokon, állványokon s a falon Makart-bokréták, 
szobrok, serlegek, diszkötésü könyvek, bronz-
nippek, divatlapok, arczképek s az ég tudná mi 
még. 

Sándor hg. Teck herczegné. Teck herczeg. Ferencz hg. Viktória hgnő. 

Legújabb Iondoni fénykép után. 
A TECK HERCZEGI CSALÁD. 

TÁRSALGÓ-SZOBA TECK HERCZEG WHITE-LODGE-I PALOTÁJÁBAN 

E szoba berendezése teljesen jellemezte a nőt, 
ki a tábornok neje volt. A tábornok emlékében 
az a félév, melyet nejével egy fedél alatt töltött, 
mint a rendetlenségek hosszú sorozata élt. 

Bizony elég furcsa egy házasság volt ez! 
Nyolcz évvel ezelőtt még őrnagy volt egy bécsi 

lovas ezrednél, midőn bátyja, a családi hitbizo-
mány élvezője, hirtelen meghalt, öcscsére hagyva 
vagyonával együtt a név fentartásának köteles
ségét is. Midőn az akkori őrnagy előtt első ízben 
pendítették meg a nősülés eszméjét, kézzel
lábbal védekezett e terv ellen. Hiába biztosította 
családját, hogy ő nem arra való, hogy soha éle

tében asszonyokhoz nem volt köze, nem is tudna 
mit kezdeni egy feleséggel, hogy egy asszony 
bizonyára felforgatná egész életrendjét, — végre 
is be kellett látnia, hogy nem vonhatja ki magát 
a ranggal járó kötelességek alól. Családja elvé
gezte a többit. Menyasszonyának Sarolta grófnőt, 
egy akkoriban ünnepelt szépséget szemelték ki. A 
két család alkudozásokra lépett, az alkudozások 
eredményre vezettek és midőn az őrnagy Sarol
tával első ízben találkozott, már mint vőlegényt 
és menyasszonyt mutatták be egymásnak. Az őr

nagyot meglepte meny
asszonyának szépsége; 
különben kevélynek, hi
degnek és zárkózottnak 
találta Sarolta grófnőt, 
ki láthatólag tervsze
rűen akarta mutatni, 

mennyire közönyös 
előtte jegyesének sze
mélye. 

A dolog jobban ment, 
mint az őrnagy maga is 
gondolta volna. Eddigi 
életrendje csak annyi
ban szenvedett válto
zást, hogy ezentúl min
den nap egy rövid, szer
tartásos látogatást tett 
arájánál. Később eláto
gatások hosszabbak 

lettek, s az őrnagy nem 
elégedett meg többé 

azzal, hogy Sarolta 
hogyléte után tudako
zódjék, s midőn az es
küvő napja küszöbön 
állt, lassanként sejteni 
kezdte, hogy vannak az 
emberi boldogságnak 

tényezői, melyek kivül 
esnek a katonai szolgá
lat keretén . . . Egy szó 
annyi mint száz: az őr
nagy fülig beleszeretett 
menyasszonyába. Alan
tasai csodálkozva ta
pasztalták, hogy irgal
matlan szigorát jóakaró 
elnézés váltja fel. 

Elérkezett az esküvő 
napja. Midőn a szer
tartások után a fiatal 
pár egyedül találta 
magát lakásán, az őr
nagyot ittassá tette a 
tudat, hogy e bűvös 
szépséget a magáénak 
nevezheti. Ekkor egy 
csudálatos jelenet ját
szódott le az új házasok 
között. A fiatal asszony 
egy hosszú, láthatólag 
jó előre betanult beszé
det intézett férjéhez. 

— «Mi ketten, — mondta végül, — mi ketten 
ártatlanok vagyunk abban, hogy egész életünkre 
összelánczoltak bennünket. Ön nem szeret engem 
és tudom, hogy becsülettel védekezett e házas
ság ellen, — én szintén nem szeretem önt és 
elhiheti, én is védekeztem. Nekünk most már az 
lesz kötelességünk, hogy komédiát játszunk a 
világ előtt, arra azonban senki sem kötelez 
bennünket, hogy egymással szemben is komédiát 
játszunk, — tehát jó éjt!» 

Azzal szobájába ment és magára zárta az 
ajtót. Az őrnagy kissé sápadtan, lehajtott fővel 
távozott és egy álmatlan éjen át gondolkodott 

27. SZÁM. 1893. 40. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI UJSÁG. 453 

neje szavai felett. A világ előtt az új házasok a 
legjobb egyetértésben éltek, a férj udvarias, a 
feleség szeretetreméltó volt, otthonukban azon
ban, eltekintve az étkezések idejét, alig érint
keztek egymással. Egy fedél alatt, de különböző 
épületszárnyakban laktak. Sarolta grófnő, azon
felül, hogy visszataszító hideg volt, csakhamar 
megismertette férjével egy elkényeztetett, szeszé
lyes, nagyvilági hölgy összes kellemetlen tulaj
donságait. A férj tűrt és hallgatott; daczára 
annak, hogy neje most már nem csak közönyt, 
de megvetést is látszott iránta érezni. Ő még 
egyre szerette az asszonyt. Alkonyat után gyak
ran állt ablakában, me
reven bámulva az ud
var túlsó oldalán látszó 

kivilágított ablakra, 
melynek függönyei mö
gül néha zongorahan
gok szűrődtek át; ha 
odaát aztán hirtelen el
oltották a lámpát, az 
•őrnagy még sokáig dön-
.gő léptekkel jár fel-alá 
katonaiasan rideg szo
bájában. Ez az élet már 
hat hónapig folyt, midőn 
-az őrnagyot alezredessé 
léptették elő, egyszer
smind áthelyezték egy 
Erdélyben állomásozó 
•ezredhez. Az alezredes 
titokban maga készítette 
•elő áthelyeztetését, úgy 
számítva, hogy ezzel a 
nejéhez való viszonyá
ban döntő változásnak 
kell beállania. Sejtelme 
azt súgta neki, hogy a 
kisvárosi élet untató 
magányában, hol telje
sen egymásra lesznek 
utalva, előbb-utóbb kö
zeledni fognak egymás
hoz. Sejtelme azonban 
megcsalta. 

Mikor nejéhez ment, 
hogy tudtára adja át
helyeztetését , Sarolta 
izgatottnak látszott; 

mikor aztán udvaria
san megkérdezte, haj
landó-e vele menni, a 
grófnő daczosan felelte: 
«nem !» Az alezredes 
meghajtotta magát és 
ép oly udvarias hangon 
kérdezte, hol szándéko
zik majd lakni? Neje 
kissé gondolkodott, az-
ián különös mosolylyal 
mondta: ((Budapesten, 
azt hiszem ott szalma
özvegynek mulatságos 
élete lehet.» . . 

Az alezredes elhűlt, midőn ily szavakat hal
lott egy húszéves — leánytól! Ellenvetés nélkül 
teljesítette neje kívánságát; Budapesten volt 
egy kis palotája, ezt berendeztette Sarolta szá
mára, egyszersmind jövedelmének felét biztosí
totta neki, aztán inasával elindult új állomás
helyére. A kisvárosi helyőrségben teljesen élete 
bálványának, a katonai szolgálatnak szentel
hette magát. A riadó, melynek hangjai a reggeli 
ködön átszűrődtek hálószobájába, a takarodó, 
mely este vontatott, búskomor hanghullámok
ban harsogott, napjainak két határkövét képezte. 
Egész élete ama barátságtalan, dermesztő 

kaszárnya-légkörben folyt le, melyben megcson
tosodik a kedély, pedanteriává változik az ambi-
czió, szőrszálhasogatássá a buzgalom, s géppé az 
ember. Az alezredes ezredes lett. Mint ilyen meg
érte azt az elégtételt, hogy a parancsnoksága alatt 
álló ezredet a hadsereg mintaezredének nevez
ték. Elképzelhető, hogy ily körülmények közt 
nem igen ért rá nejével törődni, ha azonban 
hébe-korba mégis eszébe ötlött ez az asszony, 
mindig idegesség vett erőt rajta. Szégyenérzet 
fogta el a gondolatra, hogy Saroltát egy ideig 
szerette, s hogy e nő, ha akarta volna, kiforgat
hatta volna őt egész valójából. 

Érdekes, tüzes arcz, hegyesre nyirt szakállal, 
merész sasorral; az alak vállára prémes fel
öltő volt vetve, hatásra számító, geniális hanyag
sággal. 

A tábornok ismét helyére tette az arczképet, 
midőn szeme egy, az Íróasztalon fekvő, nyitott 
könyvön akadt meg. Napló volt ez, bőrbe kötve, 
Sarolta ezüst monogrammjával; a finom, vastag 
lapokon a grófnő kezevonását ismerte meg. 
A naplót nem vezette rendszeresen a tulajdo
nosnője, úgy látszott, hogy csak akkor irta bele 
ötleteit, ha kedve jött hozzá. Rövid, futólagosan 
odavetett gondolatok, pongyolán megszerkesztve 

és még pongyolábban 
leírva; némely lapok 
tentával, mások irónnal 
irva. A tábornok ismét 
le akarta tenni a köny
vet kezéből, midőn egy 
év- és napszámot vett 
észre, mely fejébe ker
gette a vért. Eljegyzé
sének napja! Egy per
czig habozott, — az in-
diszkréczió gondolatá
tól irtózott, — de aztán 
annyira erőt vett rajta 
a vágy megtudni, mit 
érezhetett e csodálatos 
lény eljegyzésének nap
ján, hogy férji jogaival 
mentegetve magát, ol
vasni kezdte. 

(Vége köv.) 

TECK HERCZEGNÉ ÉS LEÁNYA, VIKTÓRIA HERCZEGNŐ. 

Az ezredesből tábornok let t , a tábornokot 
a fővárosba helyezték át. Mindössze két hét 
óta tartózkodott csak itt, de már többet hal
lotta említeni neje nevét, mint szükségesnek 
találta. A szép szalmaözvegy szerepet játszott 
Budapesten. Utóbbi időben az ő nevével együtt 
egy más nevet is emlegettek, — Lányfalvi 
Tituszét, valami iró, színész vagy festő,—a tábor
nok csak annyit tudott róla, hogy híres ember. 

Talán az ő arczképe is volt az, mely ezüst 
keretben hivalgott a boudoir Íróasztalán. 

A tábornok, ki még egyre nejét várta, az író
asztalhoz lépett s szemügyre vette az arczképet. 

WHITE-LODGE, 
A TECK HERCZEGI CSALÁD 

LAKHELYE. 

A White-Lodge (fe
hér-ház) palota, mely
ben a Teck berezegi csa
lád rendesen lakik, II . 
György király uralko
dása alatt mint egy

szerű vadász-kastély 
épült. 1802-ben HL 

György király a házat 
különös kegye jeléül 
Sidmouth lord minisz
terelnöknek rendelte 
állandó lakásul, mely 
alkalomból a szomszéd 
erdőből még mintegy 
60 holdat adatott hozzá. 
Sidmouth lord azonban 
csak öt holdat fogadott 
el, mely terület mai na
pig is a kastély kertjét 
képezi. Sidmouth lord
nak 1844-ben bekövet
kezett halála után élőbb 
Gloucester herczegnő, 
majd (kevéssel házas
sága előtt) a Walesi 
herczeg lakott a White-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Lodgeban. 
Az emeletes ház két

felé nyúló szárnyait 
hosszú folyosók kötik 

össze, mint a legtöbb, azon korban épült an
gol vidéki úri házban. Mihelyt a ház köze
pén lévő főajtón belépünk, a jobbra és balra 
nyiló csarnokokban a legkedélyesebb otthon 
jeleivel találkozunk, kocsitakarók, kerti kala
pok és itt-ott heverő keztyük azt mutatják, 
hogy a házban lakók minden külső pompa nél
kül szoktak kijárni. Tuczatszám látható séta
botok, egy roppant nagyságú földteke és ódon
szerű fali óra foglalják el a fal jobb oldalát, mely
nek felső részét szarvas, őz és zerge-agancsok 
díszítik. Mindenütt virágokkal telt asztalokat 
látunk, melyeknek tartalma a «White-Lodge* 
üvegházából bőven kikerül. A kastély nyugati 
részében lévő ebédlő terem aránylag kicsinynek 

Legújabb londoni fénykép után. 
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mondható. Falait két érdekes arczkép — Lakás 
remek müvei -— ékesíti. Az egyik 1. Jakab király 
Erzsébet nevű leányát, a másik ennek férjét, 
Frigyest, a cseh «téli királyt* ábrázolja. A kas
tély legszebb helyisége a fogadó terem, melynek 
mennyezete a ház tetejéig ér. A terem ablakai
ból gyönyörű kilátás nyilik a végtelennek tet
sző parkra s annak nagyszerű facsoportjaira. 
Teck herczeg, kinek művészi Ízlése a kastély 
belső és külső berendezése minden részén 
tapasztalható, a fogadó teremre különös gondot 
fordított. Igaz ugyan, hogy a terem falain lévő 
nagyszerű festmények, u. m. Correggio: «Szent 
családja», III. György király, valamint Sarolta 
királyné életnagyságú arczképei, stb., úgyszintén 
az ezerféle arany, ezüst és drágakövekkel kira
kott remekművek, a nélkül is érdekessé teszik a 
nagy fogadó termet, de a mellett minden egyes 
tárgy becsét fokozza az elrendezés ízléses volta, 
mely azt mutatja, hogy itt mindent szakértő kéz 
tehetett helyére. 

A belső csarnok hátsó részében az úgyneve
zett (igyennekek folyosóján-ra nyilik Viktória 
herczegnő magánfogadó szobája. Az ott fel
halmozott khinai és régi szász porczellán tár
gyak egész érdekes gyűjteményt tesznek. Ott 
láthatók a család minden egyes tagjának arcz
képei különféle alakokban és öltözetekben, neve
zetesen Teck herczeg és herczegnő, gyermek-
és ifjúkori képe, a Cambridgei herczeg mint 
8 éves fiú skót jelmezben, stb. A herczegnő 
könyvtárában az angol, franczia és német iro
dalom kiválóbb termékei vannak, melyeket a 
herczeg gyűjtött leánya számára. 

A herczegnő szobája mellett három fivérének 
spártai egyszerűséggel rendezett lakosztályában, 
csakis három könyvszekrény tűnik szemünkbe, 
melyeknek tartalmát szintén a gondos apa gyűj
tötte egybe. A dohányzó-szobában ebéd után 
Teck herczeg fiaival szokott társalogni, hova 
aztán a család férfi-vendégei is hivatalosak. 
A kastélyt környező díszkert nem nagy ugyan, 
de páratlan szép beosztásánál fogva valóságos 
paradicsom. 

Legújabban Teck herczeg leánya számára 
egy olasz rózsakertet alakíttatott, melyben a 
virágtömeg közepette csak egy márvány viz-
medencze áll. A kilátás kedvéért itt-ott néhány 
terebélyes fát ki kellett vágni; de ez épen nem 
rontotta meg az egésznek összhangzó szépségét. 

A BUDAVÁRI OSTROM TÖRTÉNETÉHEZ. 
A «Vasárnapi Ujság» f. évi június hó 25-én 

megjelent számában a Budavár ostrománál az 
1849 május 17. és 21-én történt két rendbeli 
rohamra kiadott parancsot közli, úgy, a mint i 
azokat a 60-dik gyalogezred történetírója, a 
bécsi hadügyminisztérium titkos levéltárában 
őrzött eredetiek után, 1871-ben megjelent mü
vében közrebocsátotta. 

Az ezred történetírója felemlíti, hogy a Wasa-
ezred 3. zászlóalját gr. Leiningen tábornok sze- I 

mélyesen vezette a Bécsi-kapu támadásához s 
Zucker hadnagy és Liba tizedes mászták meg 
legelőször a kapu sánczait. 

Jelen sorok írója, a 42-dik honvéd zászlóalj
nak az ostrom idejében főhadnagya és segéd
tisztje, az ostrom után a világosi fegyverletételig 
századosa, a szolnoki csatától kezdve mind
végig egy dandárban szolgált a Wasa-ezred 3. 
zászlóaljával, melyet Turner százados vezényelt. 

Az utókor méltán elvárhatja tőlünk, hogy a 
szabadságharcz részleteit tárgyazó adataink az 
eseményekhez híven legyenek feljegyezve, s 
mindenki csak oly eseményekről irjon, a mely
nek szemtanúja vagy részese volt. A téves adat 
helyreigazítása végett írom soraimat, nem fel
tűnni vágyásból. Az élettel leszámoltam, ambiczió 
nem bánt. 

Az országos levéltárban olvasható a 42. zászló
alj akkori őrnagyának, Szabó József úrnak, — 
a ki az utóbbi időben mint nyűg. cs. és kir. altá
bornagy kis-kun-félegyházi birtokán élt, — 1849 
május 21. és 23-án a főparancsnokhoz intézett 
két rendbeli jelentése. 

Az elsőben bemutatja azok névsorát, a kik a 
21-ki ostromnál magokat a III. oszt. érdemjel
lel kitüntetésre érdemesítek. A május 23-iki 
második jelentésben, a melyben a főparancs
nok egyenes parancsára a Bécsi-kapunál le
folyt események részleteit sorolja fel, azt 
adja elő, hogy a 42. zászlóalj a Szent-János 
kórháznál elfoglalt állásáról, május 21 -re virra
dóra, a Bécsi-kapuval szembe eső, most Roham-
utcza nevet viselő keskeny utczába vezényeltet-
vén, miután a Wasa-ezred 3. zászlóalja tetemes 
veszteség után visszaszoríttatott: a 42. zászló
aljnak sikerült, hét általa feltámasztott létrán a 
várba behatolni s a védő csapatokat a városba 
visszaszorítani. Egyúttal ismételve előterjeszté 
az érdemrend LTJ. osztályára ajánlott egyének 
névsorát. 

Hogy eme jelentés az igazsághoz hiven szer
kesztetett, igazolja az a körülmény, hogy a 
kitüntetésre ajánlottak névsorát a főparancs
nokság jóváhagyta s mivel Szende Béla száza
dos és Lendvay Márton főhadnagy már koráb
ban ki voltak tüntetve, május 24-én a várbeli 
dísztéren, a hadtestek által jelölt többi honvéd
del együtt a 42. zászlóalj következő egyénei 
diszíttettek fel sajátkezűleg Görgei tábornok 
által a ILI. oszt. érdemrenddel: Kerekes József 
főhadnagy, Jekelfalussy Lajos hadnagy, Si-
monka István és Komáromy Ferencz őrmeste
rek, Friedman Samu, Acsenácsek Ferencz, Andó 
István, Pleidicskó János, Polcsik Mihály, Mol
nár János tizedesek és Nagy József közhonvéd. 

E szerint a 60. gyalogezred történetírójának 
azon adata, hogy Zucker hadnagy és Liba tize
des mászták meg legelőször a Bécsi-kapu bás
tyáit, úgy értendő, hogy említett ezredből csak
ugyan ők hatoltak be legelőször a várba, mivel
hogy zászlóaljuk visszaveretése után önkénte
sen a 42. zászlóaljhoz csatlakoztak. A fenn elő
adottak igazolása végett most is élő emberre, a 
harmadik hadtest egyik legkedveltebb tisztjére, 

hajdani kedves bajtársamra hivatkozom. Ezen 
hiteles tanú Bobik Gusztáv volt főhadnagy, 
gróf Leiningen akkori ezredes hadosztálypa
rancsnok segédtisztje, a ki a Wasa-ezred 3. 
zászlóaljának visszavonulása után a 42. zászló
aljnak a rohamra szóló parancsot hozta s sike
rének szemtanuja volt, s ha kedve tartja és ideje 
engedi, nyilatkozhatna is. 0 t. i. most r. kath. 
lelkész Temesmegyében, Mercyfalván. 

Tehát a harmadik hadtest csapatai közül a 
Bécsi-kapunál a 42. zászlóalj hatolt be legelő
ször, sőt hogy az lépett legelsőben a vár terü
letére, valószínűvé teszi a főparancsnok hadi 
jelentésének ama tétele, a hol arról értesíti az 
országgyűlést, hogy midőn ő a lőrésnél rohanó 
csapatok helyzetén könnyítendő, parancsot kül
dött a ELI. hadtestnek, hogy a védőket a legerő
teljesebben foglalkoztassa, alig hogy nyargoncza 
elindult, a Bécsi-kapu bástyáin a III. hadtest 
roham csapatai már megjelentek és állást fog
laltak. 

Bármint legyen is a dolog, annyi bizonyos, 
hogy a két rohamnak egy és ugyanazon időben 
egyenlő erélylyel intézése által a két ostromló 
csapat a győzelmet egymásnak megkönnyíté; és 
hogy a behatolás ideje a két oldalon legfelebb 
is csak pár percznyi különbözetet mutathat, 
onnan is gyanítható, hogy a rés felől Máriássy 
János ezredes, most nyűg. cs. és kir. altábor
nagy vezetése alatt előrenyomuló csapatok, és 
a Bécsi-kapunál behatolt csapatok a dísztérnek 
majdnem azon pontján találkoztak, a hol most 
a honvéd-szobor van felállítva. 

A mi azután történt, arról nem szólok. 
De undor fogja el a jó érzésű embert, ha ol

vassa azokat a hazugságokat, a melyeket a győző 
honvédek eljárásáról soha ki nem engesztelhető 
ellenségeink gyártottak. 

Hanem a részrehajlatlan történelmet arra 
hivatott egyének annak idejében más tollal fog
ják megírni. Nekem, ha visszaemlékszem a 
győztes honvéd csapatok akkori magatartására, 
sirom szélén is büszkeség tölti el lelkemet, ál
dom Istenemet, hogy ama történelmi nevezetes
ségű dicsőséges napnak egyik csekély jelentő
ségű részese lehettem. 

Leírtam azt, a mit egy rosszul értesült író 
tévedésének helyreigazítása végett szükségesnek 
láttam. A ki többet látott, irjon többet, de csak 
olyat, a mit biztosan tud, mert a hallomás után 
világra bocsátott sok szónak sok az alja, pedig 
a történetirónak csalhatatlanul igaz adatokra 
van szüksége. 

Budapest 1893. június 26. 
KEREKES JÓZSEF, 

J nyűg. vasúti főfelügyelő, az 1848/9- ki 
42. honvédzászlóalj volt századosa. 

VÁRKASTÉLY A KÁRPÁTOKBAN. 
REGÉNY VERNE GYULÁTÓL. 

Francziából fordította HUSZÁR I M R E . 

(Folytatás). 

XVI. 

{25-ik közlemény.> 

Gortz báró és Orfanik már a szentélyben vol
tak. Ferencz egy pillanatra sem téveszté őket. 
szem elől. Vajon mely utón fognak kimenni. 
Vajon egy ajtón keresztül-e, mely a várudvarra 
nyilik, avagy valamely belső folyosón, a mely 
a kápolnát a vártoronynyal köti egybe, mert 
úgy látszott, hogy a várkastély összes épületei 
titkos folyosók által voltak egymással össze
kötve. Különben ez másodrendű dolog volt, fel
téve, hogy az ifjú gróf nem ütközik oly akadályba, 
a melyet le nem győzhetne. 

E perczben Gortz báró és Orfanik még néhány 
szót váltott egymással. 

— ((Nincs itt többé semmi teendő ?» 
— ((Nincs, i) 
— «Akkor hát váljunk el.» 
— «A báró úrnak még mindig az a szándéka, 

hogy egyedül hagyjam a várkastélyban?* . . . 
— «Igen, Orfanik; ön induljon el azonnal az. 

alagúton keresztül a Vulkán-szoros felé.» 
— «És a báró ú r ? » . . . 
— «En a várkastélyt csak az utolsó pillanat

ban fogom elhagyni.» 
— «És abban maradunk, hogy Beszterczén 

várjam be a báró urat?» 
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— «Igen, Beszterczén.» 
— ((Maradjon tehát, Budolf báró, 

maradjon, ha úgy akarja." 
— «Igen, mert még hallani akarom 

ő t . . . még egyszer hallani akarom az 
utolsó éjszakán, a melyet a kárpáti 
várkastélyban fogok tölteni.» 

Néhány pillanat múlva Gortz báró és 
Orfanik elhagyták a kápolnát. 

Noha Stilla neve az egész párbeszéd 
alatt egyszer sem fordult elő, Ferencz 
gróf mégis megértette, hogy Gortz Ru-
dolf ő róla beszélt. 

A szerencsétlenség a küszöbön állt. 
Ferencz gróf csak az által vehette ele
jét, ha Gortz bárót képtelenné teszi 
terve végrehajtására. 

Éjjeli tizenegy óra volt, Ferencz 
most már nem félt a felfedeztetéstől és 
folytatta munkáját. A fal tégláit eléggé 
könnyen kiszedhette; de a fal oly vastag 
volt, hogy félórába került, míg a nyí
lás elég tágas lehetett, hogy átbújhas
son rajta. 

Mihelyt az ifjú gróf a kápolnába ju
tott, melybe a szél minden irányban 
behatolhatott, a külső levegőtől egy
szerre felélénkítettnek érezte magát. 
A boltozat nyílásain és a tátongó ablak
üregeken keresztül szellő által űzött fel
hőket látott. Itt-ott néhány csillag is 
ragyogott, de fényüket elhalványította 
az ég alján felemelkedő hold. 

Mindenekelőtt meg kellett találnia a 
templom végén azt az ajtót, a melyen 
át Gortz báró és Orfanik eltávoztak. 
Ferencz gróf, miután a kápolna hajó
ján rézsút végig ment, a szentély felé 
tartott. 

E nagyon homályos helyen, a hova 
a hold sugarai be nem hatottak, sírkö
vek töredékeibe és a boltozatról leszakadt tég
lákba ütközött a lába. 

Végre a szentély mélyén, a félig romba dőlt 
oltár mögött, egy sötét zugban egy szúette ajtót 
érzett a keze nyomása alatt kinyílni. 

Ez az ajtó egy folyosóra nyílt, a mely kétség
kívül átmetszette az egyik várudvart. 

Gortz báró és Orfanik ezen az ajtón léptek 
be a kápolnába és ugyanerre távoztak el is. 

Mihelyt az ifjú gróf e folyosóra lépett, újból 
teljes sötétségbe jutott. Miután különböző ka
nyarulatokon végig ment, a melyek azonban 
semmiféle irányban sem voltak lejtősek, bizo
nyos volt a felől, hogy a belső udvarok szín
vonalán van. 

Fél órával később a sötétség nem volt többé 
oly teljes ; a folyosó oldalnyílásain át némi 
világosság derengett elé. 

Az ifjú gróf gyorsabban haladhatott és egy 
tágas kazamatába ért, a mely a baloldali bás
tyában volt. 

A kazamata falának számos lőrésein behatol
tak a hold sugarai. 

A túlsó falon egy nyitott ajtó tátongott. 
Ferencz grófnak legelső gondja volt, hogy az 

egyik lőrés mögött néhány pillanatig élvezze a 
friss éjjeli levegőt. 

De abban a pillanatban, mikor vissza akart 
vonulni, úgy rémlett előtte, mintha két vagy 
három árnyékot látna mozogni az Orgall fensík 
alsó részén, a melyet a hold teljesen megvilágí
tott a fenyőerdő sötét lombfüggönyéig. 

A gróf figyelmesen nézett e helyre. 
Néhány ember járt fel s alá a fensíkon, né

hány lépésnyire a fák előtt. Kétségkívül a gyula
fehérvári csendőrök voltak, a kiket Boczkó ve
zetett ide. 

Talán azt határozták, hogy még az éjjel meg
kezdik az ostromot és váratlanul támadják meg 
a várkastély lakóit; vagy ott akarják bevárni a 
hajnalt? 

Mennyire uralkodnia kellett Ferencz grófnak 
magán, hogy oda ne kiáltson és nevén ne szó
lítsa Boczkót, a ki bizonyára meghallotta és 
megismerte volna a hangját. De a kiáltást meg
hallhatták volna a vártoronyban is és Gortz 
Rudolf bárónak ideje lett volna, még mielőtt az 
ostromlók megszállnák a bástyákat, megindítani 
a készülék óraművét és megmenekülni az alag
úton át. 

Ferencz grófnak sikerült erőt vennie magán. 
Eltávozott a lőrés mellől. Aztán a kazamatán 

Lenézett az Orgall fensik felé. 

V Á R K A S T É L Y A K Á R P Á T O K B A N . 

végig menvén, belépett a nyitott ajtón és foly
tatta útját a folyosón. 

Ötszáz lépéssel odább egy lépcső tövéhez ért, 
a mely egy falmélyedésben emelkedett felfelé. 

Vájjon a középső udvarról kimagasló vár
toronyba ért-e végre ? Oka volt hinni, hogy oda. 

Azonban ez még sem a főlépcső lehetett, az, a 
mely a különböző emeleteket egymással egybe
kötötte. Szűk csigalépcső volt, melynek fokai 
sróf alakban voltak elhelyezve a keskeny és 
teljesen sötét falüregben. 

Ferencz gróf zajtalan lépésekkel haladt fel
felé. Figyelt, de semmit sem hallott és mintegy 
húsz lépcsőfokon túl egy tornáczra ért. 

Onnan egy ajtó nyilt az erkélyre, a mely a 
vártornyon az első emelet vonalán egészen 
körülfutott. 

A gróf végig lopódzott az erkélyen, a párkány 
mögött lehetőleg meghúzódva és lenézett az 
Orgall fensík felé. 

A fenyűerdő szélén több embert pillantott 
meg, de semmi sem vallott arra, hogy a vár
kastélyhoz akarnának közeledni. 

Ferencz gróf el volt tökélve, hogy találkozik 
Gortz báróval, mielőtt ez az alagúton elmene
külhetne. Megkerülte tehát a vártoronyt és egy 
másik ajtó elé érkezett, a mely mögött a csiga
lépcső folytatását találta meg. 

Az első lépcsőfokra lépett és két kezét a fa
lakhoz támasztván, elkezdett felfelé haladni. 

Folyvást mély csönd uralkodott. 
Az első emeleti helyiségek lakatlanok voltak. 
A gróf sietett feljutni a magasabb emeletek 

lakosztályainak tornáczaira. 
Mikor a harmadik tornáczra ért, a lába nem 

talált többé lépcsőfokot. Itt végződött a lépcső-
zet, a vártorony legfelső emeletén, a mely felett 
a mellvédes terrasz volt, a hol egykor a Gortz 
bárók zászlója lobogott. 

A tornácz oldalán egy ajtó volt, mely e percz
ben be vala zárva. 

A kulcs kívülről volt a zárba dugva és a 
kulcslyukon keresztül élénk világsugár szűrő
dött át. 

Ferencz hallgatódzott, de semmi neszt sem 
hallott benn a szobában. 

Szemét a kulcslyukhoz illesztette, de csakis 
egy erősen megvilágított helyiség bal oldalát 
látta. A jobb oldal árnyékban volt. 

Csöndesen megfordította a kulcsot a zárban 
és kinyitotta az ajtót. 

A vártorony ezen egész legfelső emeletét egy 
tágas terem foglalta el. A kerek falra domború 

boltozat borúit, melynek a középen 
összeérő bordái egy nehéz, aláfüggő 
zárkőben egyesültek. A falat mindenféle 
történeteket ábrázoló régi és értékes 
kárpitok borították. Néhány régi bútor
darab: ládák, pohárszékek, zsölleszékek, 
zsámolyok művészien kiszámított ren
detlenségben voltak felállítva. Az abla
kok előtti sűrű függönyök hosszú redői 
nem engedték behatolni a külső világos
ságot. A padlón vastag smyrnai szőnyeg 
volt kiterítve, a mely a lépések neszét 
elnémította. 

A terem berendezése legalább is 
bizarr volt és Ferencz grófot, mikor 
belépett, főleg az az ellentét lepte meg, 
mely a terem megvilágított és sötét ré
szei közt volt. 

Az ajtótól jobbra, a terem egyik 
oldala egészen eltűnt a homályban. 

Ellenben balról egy emelvényt, a 
melyet sötét szövetek borítottak, élén
ken megvilágított elölről valami hatal
mas reflektor, a mely azonban úgy 
volt elhelyezve, hogy nem lehetett 
látni. 

Mintegy tíz lépésnyire az emelvény
től, egy méter magasságú ernyő mögött 
egy magas hátú régi zsölleszék állt a 
félhomályban. 

A zsölleszék mellett egy szőnyeggel 
leterített asztalka és rajta egy négyszög
letes kis szekrény. 

E tizenkét-tizenöt hüvelyk hosszú
ságú és öthat hüvelyk szélességű szek
rény, melynek drágakövekkel ékesített 
födele nyitva volt, egy érezhenger féle 
eszközt tartalmazott. 

Ferencz gróf mihelyt belépett a te
rembe, azonnal észrevette, hogy valaki 
ül a zsölleszéken. 

Csakugyan ült ott egy ember teljesen mozdu
latlanul a szék hátához támasztott fejjel, be
hunyt szemekkel. A jobb karját kinyújtotta az 
asztal felé és a keze a kis szekrény előrészén 
nyugodott. 

Ez az ember Gortz Rudolf volt. 
Vájjon azért akarta-e a báró ezt az utolsó éj

szakát a régi vártoronyban tölteni, hogy néhány 
órára átengedje magát az álomnak? 

Nem!. . . Ez nem volt lehetséges azok után, 
a miket a báró Ferencz gróf füle hallatára Orfa-
niknak mondott. 

Gortz báró különben egyedül volt a teremben 
és Orfanik, utasításai értelmében kétségkívül 
már elmenekült az alagúton át. 

Hát Stilla ? . . . Hiszen Gortz Rudolf báró azt 
is mondta, hogy még egyszer és utoljára hallani 
akarja őt a kárpáti várkastélyban, mielőtt az a 
felrobbanástól elpusztulna . . . Micsoda más ok
nál fogva tért volna vissza a báró e terembe, a 
hol a művésznő őt kétségkívül minden este 
mámorossá tette az énekével ? 

Hol volt tehát Stilla? 
Ferencz gróf nem látta és nem hallotta őt 

sehol . . . 
De utóvégre mit bánta ezt ő most, mikor 

Gortz Rudolf a hatalmában volt ? . . . Kénysze
ríteni fogja öt, hogy beszéljen. De vájjon mos
tani izgatott állapotában nem fog-e rá rohanni 
erre az emberre, a kit úgy gyűlölt, mint az őt, 
a ki elrabolta tőle Stillát? . . . a szegény meg
tébolyodott és épen Gortz Rudolf miatt meg
tébolyodott Stillát! . . . és nem fogja-e leszúrni 
halálos ellenségét? 

Ferencz gróf a zsölleszék mögé állt. Még csak 
egy lépést kellett tennie, hogy megragadja Gortz 
bárót. . . Szemei vérben forogtak . . . Homloka 
égett a láztól . . . Felemelte a kezét. 

Stilla ekkor egyszerre megjelent. 
Ferencz gróf a szőnyegre ejtette vadászkését. 
Stilla ott állt a fényesen megvilágított emel

vényen, szétbontott hajjal, kinyújtott karokkal, 
az Oriando Angelikája jelmezében, épen úgy, 
mint azon az estén, mikor a várkastély bástyá
ján megjelent. Szemeinek pillantása az ifjú gróf 
lelke mélyéig hatolt. 

Lehetetlen, hogy ne látta volna Ferencz gró
fo t . . . És mégsem hivta őt egyetlen intésével 
sem . . . nem nyitotta fel ajkait, hogy megszó
lítsa ő t . . . Természetes, hiszen tébolyodott volt! 

(Folytatása következik.) 
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EGY FŐURI HÁZ KINCSES LÁDÁJA. 
Keresztszeghi Csáky Krisztina grófnő neve

zetes asszony volt három okból is. 
Először, mert három férj után hullatta köny-

nyeit, másodszor, mert felesége volt Bercsényi 
Miklós grófnak, Kákóczi Perencz hires kumcz 
generálisának, és harmadszor, mert asszony lé
tére olyan élénk részt vett a vármegyei közdol
gok intézésében, hogy férfi embernek is becsüle
tére válott volna. 

Nem jelent ugyan személyesen meg a vár
megye gyűlésein, de meghatalmazott emberét 
minden gyűlésre elküldötte, s megbízó levelei
ben kérve-kéri a vármegye urait, hogy megbí
zott emberét tekintsék mint saját magát, s sza
vainak épenséggel úgy hitelt adjanak, mintha 
csak maga beszélne. 

Csáky Krisztinának első férje Erdődy Sándor 
gróf, a második Draskovich Miklós gróf s a 
harmadik Bercsényi Miklós gróf, ez a nagylelkű 
ember, Bákóczi Ferencznek legodaadóbb hive. 

Erdődy Sándor gróffal volt házasságából négy 
gyermeke maradt: Sándor gróf, a Bákóczi 
szabadságharcz alatt, de még azontúl is jó időig 

smaragdos rózsában kő; rubintos kígyónyelv; 
egy arany csésze; mellre való másliban 25 szem 
igaz gyöngy; fejre való tollban tizenegy szem 
igaz gyöngy; reszkető tűben való boglárokban 
28 szem igaz gyöngy; két arany fülfüggő; arany 
másliban lévő 12 darab rubint; százötvenöt öreg 
orientális szemgyöngyök; öt gyémántos öreg 
boglárok, melyekben vagyon egy öreg gyémánt; 
item apróbb gyémánt 89 ; összevaló arany gyé
mántos csat, avagy kapocs; öreg gyémánt; item 
46 darab apróbb, öt gyémántos egybe foglal
ható arany boglárok; egy övre való csat; egy 
arany gyűrű, melyben kigyó kő vagyon ós 22 
darab gyémánt; ezüst gyűrű, melyben vagyon 
onikel kő.» 

Az elősorolt ékszereken a grófnő és Sándor 
gróf osztoztak. 

Az egyik gróf kisasszonynak jutott: egy gyé
mántos gyűrű, egy rend orientális öreg igaz 
gyöngy, egy mentekötő gombokkal. 

A másiknak: egy rend orientális öreg gyöngy, 
egy türkizes gyémántos gyűrű. 

A harmadik grófkisasszonynak: egy rend 
orientális igaz gyöngy;kigyó nyelv; türkizes 

ruha-darabok, melyeken osztály-levelünk szerint 
úgy a fi-, mint a nő- örökösök osztoztak. 

Az ifjú Sándor grófnak a következők jutottak-
osztályrészül : tengeri fókával prémzett süveg; 
dalmatin alá való birkával béllelt prémes zub-
bon; nyuszttal béllelt tengeri vidra keztyü; 
egy testszin skarlatni dolmány, ezüst drótos 
zománczos gombokkal; egypár ezüst sarkantyús 
cselebi csizma; egy karmasinszin skarlatin 
nadrág ezüst sima kapcsokkal; egy szürke uti-
süveg; egy vörös skarlát köpönyeg, öt öreg. 
ezüst gombbal, csigával, zöld posztó tokostul ; 
egy vörös skarlát mente, arany skofium, gom
bokkal, bélletlen, ezüst, aranyos szives kapcsok
kal ; három kócsagtoll, úgy mint egy fekete 
fehérrel tarkás, egy tiszta fekete s egy tiszta 
fehér. 

A nőknek jutott ruhanemüek között szere
pelt : egy pár sárga török pacsmag kapczástól, 
egy rózsaszín, béletlen, selyemposztó mente,, 
arany skofiummal és ezüst fonállal való szár
gombokkal, arany zsinórral, ezüst Cupidó-csat-
tal, egy fehér skarlát mente; egy rózsaszín 
selyemposztó nadrág, egy ezüstszin, koczkás,. 
kapiczol zubbonka, egy baraczkvirágszin, arany 

TECK H E R C Z E G ÉS N E J E , CAMBRIDGE HERCZEGNŐ, MENYEGZŐJÜK ALKALMÁVAL. 
1866. évi arezképeifc után. 

Vasvármegye főispánja, továbbá Margit, Ju
liánná és Erzsébet grófkisasszonyok. . . 

Krisztina grófnő 1695-ben már Bercsényit 
vallotta férjének, s akkor már az ifjú Erdődy 
gróf elérkezettnek látta az időt, hogy édesanyja 
és nővérei között osztályt sürgessen. 

Az ősi javak azután — úgy az ingatlanok, 
mint az ingók — barátságos megosztás alá is 
kerültek. 

Az osztálylevélnek érdekes része az, mely a 
grófi család birtokában volt kincses láda tartal
mát ismerteti. 

Az ékszereket és drágaságokat, melyeket a 
grófnő osztályra előadott, az osztály-levél követ
kezőleg sorolja fel: 

•Egy türkises, aranynyal borított tolltok ; 
mentekötő, ezüst, aranynyal borítva és gránát
kövekkel rakott; hozzávaló gomb aranybul, 
erre való öreg boglár, türkises; türkises arany 
gyűrű, melyben vagyon apró gyémántdarab: 
18; más arany gyűrű, melyben kigyókő és 
körülötte 22 darab apró gyémánt; item más 
arany gyűrű, melyben vagyon kilencz alkalmas 
öreg gyémánt; ezüst gyűrű, melyben vagyon 
onnikel kő; mellre való másliban huszonöt 
szem igaz gyöngy; asszony fejre való tollban 
két öreg igaz gyöngy; azon tollban apróbb ki
lencz gyöngy; reszkető tűben való rózsás bog
lárokban 28 szem igaz gyöngy; két fülfüggő, 
arany; arany másliban tizenkét darab rubint, 

tolltok, övre való öreg boglár, huszonkét pár 
arany hosszas gombocskák. 

A grófné megtartott magának elhunyt férje 
ruhájából két öltözetet. Az egyiken 18 arany 
gomb, gyémánttal kirakva, 1894 frt 50 dénárra 
becsültetett. 

A másik ruhadarab egy dolmány volt, vörös 
kláris, gyémánttal kirakott, gombokkal. 

Ezek ellenében kárpótlásul Sándor gróf meg
tartott mindennemű aranyos, ezüstös és kövek
kel kirakott fegyvert, és lóra való szerszámokat. 

Ezüst neműekből a következő tárgyak kerül
tek osztályra: 24 ezüst tányér; 18 darab öreg 
tál; 6 darab másik ezüst tál; ezüst mosdó me-
dencze töltőstül; egy credencz tányér; egy 
borhütő medencze; egypár szövétnek forma 
gyertyatartó; egy másik gömbölyű szárú gyer
tyatartó ; spanyol sótartó; négy tál, hat tányér; 
egy másik mosdó medencze töltögetővel; hat 
egybejáró, kívül-belül aranyozott czápa forma 
pohár. 

A felsorolt ékszerek között ismételve is elő
fordult a rezgő tű. 

Divatban voltak ezek az 50-es években, csak
hogy akkor már rézből készültek, nem arany
ból, mint az 1695-ik évi osztály-levél rezgő tűi. 
Igaz, hogy amazokat nem is grófnők illesztették 
fejükre. 

A 300 év előtti főúri viseletet ismertetik azon 

fonállal tűzött pamutos dolmány; egy tótsziű-
selyemposztó dolmány arany skofium gombocs-
kákkal, zsinórral, kék virágos atlasz az alján, 
egy publikanszin selyemmel tűzött készületlen 
dolmány, stb. 

A felsorolt öltözék darabok is azt tanúsítják, 
hogy őseink, főként díszruháiknál előszeretettel 
keresték a világos kiáltó színeket. 

S igazuk volt. 
A jól összeválogatott szinek még ma is meg

teszik hatásukat. 
Szebb látvány alig is képzelhető, mint egy 

csapat előkelő magyar úr diszöltözetben, mely
hez a mintát színben és szabásban őseink öltö
zete kölcsönözte. 

BALOGH GYULA^ 

EGYVELEG. 
* Tyúk mint halköltő. Khinaban sajátságos mó

don használják fel a tyúkokat a haltenyésztésre. 
A tojást kiürítik s aztán halikrával rakva meg, a 
gyanútalan kotló alá teszik. Bizonyos idő múlva a. 
tojást langyos vízben széttörik s az apró halak rög
tön úszkálni kezdenek. 

* Az anyósokat Surinamban, az arovakoknál a 
a vőnek sohasem szabad megnézni. Ha találkoznak-
egymással, a vő tartozik elfordulni tőle s ha egy ház
ban laknak is, mindig hátat fordít neki. 
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ERDŐ-SZENTGYÖRGY. 
Maros-Tordamegyében a Kis-Küküllő regé

nyes partján, zöldelő jegenyések közt, ott terül 
el Erdő-Szentgyörgy, kis mezőváros. Lakosainak 
száma, kik nemzetiség szerint magyarok és 
románok, •— alig haladja meg a kétezerét. Leg
nevezetesebb benne a kastély és a református 
templom, mely két épület olyan szoros vonat
kozású a már rég nyugvó gróf Rhédey Klaudiára, 
kinek neve most, midőn unokája az angol trón
örökös fiának nejévé lesz, — a feledékenység 
ködéből évtizedek után ismét felmerült. 

Itt e regényes vidéken, a tágas kastélyban 

töltötte gyermekkora nagy részét a csodálatos 
szépségű Klaudia, s midőn boldogsága, dicső
sége fénykorában, idegen földön közelgő halá
lát érezte, ide e helyre kívánkozott örök nyuga
lomra térni. Utolsó kivánatát teljesítették is, s 
most ott porladozik csendesen a szerény refor-. 
mátus templom sírboltjában, több rokonával s 
atyjával együtt, kinek sírköve ott látható az úr 
asztala előtt. 

E templomon, bár Ehédey Zsigmondné, báró 
Wesselényi Kata 1760-ban teljesen átalakít
tatta, — mégis világosan felismerni a gót ido
mokat. Ilyenek keskeny, hosszú csúcsíves abla
kai, poligon záródású szentélye s torony alatti 
főportái éj a, melynek béllete, két, mély horony 
közé helyezett fél henger és horony által zárt 
körtető-tagozattal bír, mely jelékből azt lehet 

következtetni, hogy az eredeti templom a 15-ik j 
században épülhetett. Tornyában még van egy, j 
szintén ezen régi időkből származó sajátságos i 
hosszúkás idomú, elkopott, ódon harang is. 

Különben a templom a reformáczió előtti 
időkben, a hagyomány szerint Szent - György
nek volt szentelve, s a helység is innen vette 
volna nevét. Midőn a katholikusok e vidék
ről elenyésztek, a templom az unitáriusok 
kezébe ment át, kik aztán 1640-ig bírták. Ekkor 
azonban papjuk meghalván, Tiszabecsi István 
vásárhelyi református pap kijött hozzájuk, s oly 
meggyőző predikácziót tartott nekik, hogy az 
egész gyülekezet áttért a református hitre. 

előbb a Kornisoké volt s csak azután ment át a 
Bhédeyek birtokába. Az eredeti kastély azonban 
sokkal díszesebb volt, mint a mostani, mely 
1809-ben épült fel. Öreg emberek pár évtized
del ezelőtt még lelkesülten emlegették a réginek 
fényét, pompáját, s azt állítják, hogy az úton 
keresztül fedett folyosó is vezetett belőle a 
templomba. 

A hajdani fényes kastélyt már rég lerombol
ták, s a mostani egészen oda illik a szintén 
igénytelen ódon templom mellé B az egyszerű 
falusias környezetbe. 

S mégis itt, e szerény helyen élte legbol
dogabb évei egy részét a hajdan oly irigyelt, 

világszép Klaudia, s fényes, ragyogó életpályája 
után, itt ez egyszerű templomban nyugoszsza 
örök álmait. 

A BUDAPESTI ÚJ HIDAK. 
Azóta, hogy a világra szóló lánczhid elké

szült, s a legszomorúbb időkben, 1849 végén, a 
forgalomnak átadatott, mint egy szebb j övő záloga, 
némi kárpótlásául az elszenvedett csapásoknak, 
sok, igen sok év múlt el a nélkül, hogy újabb 
hidnak, vagy épen hidaknak építéséről szó lett 
volna. 

Egyszerű oka volt ennek; egyszerű, de szo
morú is. Azért nem kellett új hidakról gondos
kodni, mert az úgy nevezett Bach-rendszer 
idejében, de még azután is, a provizórium alatt, 
a mostani főváros főalkotó részeit képező Pest 
és Buda városok, nem állottak sem az önálló 

Az erdő-szentgyörgyi kastély. Gróf Ehédey Klaudia szüleinek feliratos emlékköve. 

KÉPEK ERDŐ-SZENTGYÖRGYRŐL. — Cserna Károly eredeti rajzai. 

Ugyancsak itt tartották meg 1618-ban azt az 
unitárius zsinatot is, melyen a szombatosokat 
kizárták az unitáriusok közül. 

A Bhédeyek korábban nem a templomba 
temetkeztek, hanem egy közeli magaslaton állott 
családi sírboltba, mely azonban összedőlvén, a 
porladozó tetemeket átszállították a templom 
alatti kriptába. 

Az összedőlt sírbolt romjai azonban, mint 
képünkön is látható, máig fennállanak az emlí
tett magaslaton. 

A kastély nagyobb arányú épület, de minden 
különösebb mübecs nélkül, s ez idő szerint egy 
Schüller nevű úr tulajdonát képezi. 

A hagyomány azt tartja e kastélyról, hogy 
valaha annak helyén apátsági kolostor lett 
volna. Később aztán helyébe kastély épült, mely 
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fejlődésnek, sem az egymással való mindennapi 
érintkezésnek oly magas fokán, a mely a Dunán 
át új, állandó közlekedési vonalak épitését meg-
kívánta volna. Az akkori atyai kormányzat 
abból állott, a vámokról csak annyiban gondos- ; 
kodtak, hogy ügyeltek arra, miszerint az adó- ; 
képesség ne csökkenjen, ezen adóképességnek 
bizonyos magaslaton való fentarthatásán egy 
•és más történjék, de csak módjával, nehogy a I 
népesség saját természetes erejének tudatára 
jusson. De mindez mégis hiába való óvatosság
nak bizonyult, mert az 1856-iki hajózási akta 
következtében előbb nem látott lendületnek in- ! 
dúlt dunai hajózás, a vasutaknak építése foly- [ 
tán a Pest felé irányult forgalom, a rakpartok 
egy részének és az alagútnak kiépítése, az azok J 
után beállott népszaporodás, a föléledt munka- j 
kedv és alkotási ösztön csakhamar pótolni ; 
kezdték az elmaradásból keletkezett hiányt, 
úgy, hogy az 1867-ik évi kiegyezéskor Pest és 
Buda városokat már egész önérzettel látjuk 
haladni azon az utón, a melyen küzdve bár, 
de biztosan el kellett nekik jutni a fejlődésnek 
mai magas polczára. 

Az 1867-ik évet közvetlenül követő törvény
hozási intézkedések, kormányi és hatósági mun
kálatok már egészen öntudatosan és a kitűzött 
czélra való törekvéssel vitték előbbre a városok 
fejlesztését. Az 1870. évi X. törvényczikk, a 
mely a fővárosi közmunkák tanácsát szervezte, 
24 millió forintot rendelt Buda és Pest városok 
szépítésére és szabályozására fordítani. E tör
vényczikk azért nevezetes, mert ebben van szó 
először ismét a Dunán egy vagy esetleg több 
híd építéséről, a miről ez időben már nagyon 
komolyan kellett gondolkozni, mivel a lánczhid 
az óriásilag megszaporodott személy- és teher
forgalmat, állandóságának komoly veszélyezte
tése nélkül úgy sem tudta volna egymaga so
káig közvetíteni. 

A két város fő közlekedési hálózatának meg
állapításával kitűzetett először is a nagy körút, 
a mely a lipótvárosi volt Fegyvergyár-utczával 
kezdődik, a várost félkör alakba szeli és a volt 
Malom-utcza irányában hagyja el a Ferenez-vá-
rost, a mostani 9-ik kerületet, s a folyam-partra 
állított gabona-elevátor épület alatt ér véget. 

Ebből a nagy kőrútból indul ki a Váczi-körút, 
a régi Országút, most már Károly-körút, a Kal-
vin-térrel és a régi Mészáros-utczával, most 
Vámház-kőrúttal s véget ér a Dunaparton a 
fővámház épület felett a Vámház-téren. 

A budai oldalon ezzel egyidejűleg megálla
píttatott a pesti körút felső végének folytatásá
ban a Margit-körút, mely a volt Országút kül
város főutczájába a kiszélesített Török-utczának 
felhasználásával vezet be, folytatást nyer a volt 
Christen-féle téglavetőkön át, magába veszi a 
kiszélesített Vérmező-utczát s jelenleg a déli 
vasútnál ér véget, honnan azonban a még csak 
most megállapított újabb szabályozáshoz ké
pest, egyrészt mint külső-körút, a Gellérthegy 
megkerülésével a Lágymányoson (Kelenföld), 
másrészt mint belső-körút, a Gellérthegyen 
innen, a Döbrentey-térnél éri el a Dunát. 

Meglévén ily módon állapítva a fő közleke
dési vonalak, és ezen vonalaknak a Dunát érintő 
pontjai, nagyon természetes, hogy az új hidak 
elhelyezési pontjai is egyúttal megállapítottak
nak voltak tekinthetők. 

E tervnek megfelelően épült fel a Margit-hid 
és adatott át 1876-ban a közforgalomnak, mely 
hid különösen azért bir nagy fontossággal, mert 
egyrészt elvonta a teherforgalmat a lánczhidtól 
és másrészt lehetővé tette a körúti vasúti össze
köttetést. 

Ettől ugyan függetlenül, de azért a város fej
lődésének indokából épült fel a vasúti összekötő-
hid a pesti kövágó-hid alsó határa és a budai 
Nádorkert közötti vonalban, egyenes és min
denkor biztos összeköttetést képezve hazánk 
Dunántúli vidékeivel egész a tengerpartig. 

Most már szólhatunk a tervezett új hidakról 
is. Ezek az u. n. eskütéri és a vámháztéri hidak. 

Csak néhány hete annak, hogy a kormány 
törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé, 
a melyben ezen két új hidnak mielőbbi meg
építésére, (részben a fő- és székváros hozáj árulá
sával,) felhatalmazást és hitelt kért s a törvény
hozás mindkét háza el is fogadta a javaslatot. 

A vámháztéri hid dolga igen egyszerű. Elindul 
a Vámház-körút tengelyének folytatásaként és 
átér a Sáros-fürdőhöz. Már akkor, a mikor a 
vámházat építették, nagy feltöltéseket végeztek 

a Duna partján, azon világosan bevallott czél-
zattal, hogy a majdan építendő hid annál köny-
nyebben legyen a kellő magasságban elhelyez
hető. 

Ez a hid városszabályozási szempontból na
gyobb változást nem fog előidézni. A pesti olda
lon a háztelkek csoportosulása a régi marad, 
és csak a hidhoz vezetendő feljárók fognak 
némi eltérést mutatni a jelenlegi állapottól. 
A budai oldalon azonban, a mint azt a térrajz 
is mutatja, a mostanitól meglehetősen külön
böző telekcsoport-beosztások fognak keletkezni. 
A térrajzon a változást szenvedő telekcsoportok 
hoszszában keresztben sűrűn vonalozottan van
nak feltüntetve, se szerint tehát a budai oldalon a 
Sáros-fürdő előépülete, továbbá a mellette levő 
katonai épület (u. n. maródi-ház) is részben levá-
gatik, a Fehérvári-út lényegesen megbővíttetik s 
a promontóri ut kiindulási nyílása a mostaninál 
valamivel hátrább tolatik. 

Ez a vámháztéri hid a következő czélokra fog 
szolgálni. 

Át lesz rajta vezethető a közúti vasút, és 
tovább lesz folytatható egyrészt a folyamparton 
felfelé, a mely part útjának kiszélesítését a 
fő- és székváros és a közmunkák tanácsa a par
ton fekvő házak kisajátításával lehetővé tette, 
egészen a budai belső körútig s ez utóbbival is 
összeköttetésbe hozható, másrészt pedig tovább 
lesz folytatható a közúti vasút a budai külső-
köruton és a Kelenföldön tervezett egyéb nagy 
közlekedési vonalokon a kelenföldi vasúti állo
másig, de a Gellérthegy mögött egészen a déli 
vasútig is, a hol csatlakozást nyerhet a kör
vasúinak odáig már kiépített sínéivel. 

Ily módon e hídon át úgy a teher-, mint a 
személy-forgalom a budai oldal egész aló részére 
közvetlenül átjuthat; a gellérthegyi nyaraló 
telepet a város belsejével állandó összeköttetésbe 
hozván, lehetővé teszi azt, hogy a Gellérthegy 
oldala állandó lakásul szolgáljon, közelebb jut 
a Sós-fürdő a városhoz, közelebb jutnak a Kelen
földnek most még pusztán álló területei, és meg 
lesz adva a lehetősége annak, hogy Kelenföld 
azzá legyen, a mivé szánták, egy nagy, hatalmas 
ipar-várossá. 

Lássuk már most az eskütéri hidat. Erről 
már szintén volt szó ezelőtt mintegy tiz évvel ; 
történtek is tanulmányok a hid helyes irányára 
nézve, hol a Duna-utczát, hol a plebánia-teret 
tűzvén ki a szakértők helyes kiindulási pont
nak. A közmunkák tanácsa gyökeresen újító terv-

| vei lépett fel, mikor azt javasolta, hogy a hid a 
l Kerepesi-út meghosszabbított tengelyében egye-
I nesen vezettessék át a budai oldalra, a mely 
| esetben a régi városház és a belvárosi plébánia-
i templom is lebontandó lett volna. E tervtől 
! azonban sokan visszaijedtek, mert bár elismer

ték szép konczepczióját, de költséges voltánál 
fogva, és azért is, mert a hidnak áldozatul esett 
volna a régi belvárosnak nagy része, attól tar-

I tottak, hogy nem lesz megvalósítható. A törvény
javaslat a két alternatív vonal közé helyezi az 
eskiitéri hidat. Kiindul a pesti oldalon a plé
bánia-épület közepe tájáról és a budai partot a 
rudas-fürdői park felső részén érinti. 

E hid építése következtében mind a pesti, 
mind a budai oldalon tetemes átalakulások 
keletkeznek. Végezzünk először a budai oldallal 
a hol, mint a terven is látszik, a hídfeljárók 
ferde síkjai eléggé alkalmasan vezetik tovább 
a hid közlekedését a partokra és a budai belső 
körútra, ámbár a közmunkatanácsi terv szerint 
a közlekedésnek ezen átvezetései sokkal czél-
szerüebbek lettek volna. Egyebeken lényegesebb 
változás nem fog beállani. 

De annál több lesz a változás a pesti oldalon. 
A plébánia-épület, a mellette levő házakkal 
együtt elenyészik és helyet ad a híd feljáróinak 
s a följárók esését kiegyenlíteni törekvő térség
nek ; a régi városháznak hátsó déli oldala mö
gött egy új nagy tér fog nyilni; a Bózsa-tér, a 
Sebestyén-tér, a Duna-utczának a Bózsa-tér és a 
Kéményseprő-utcza közé eső része összeolvad 
egybe s arra szolgál, hogy szelíd elhajlással be
vitessék a híd közlekedése a szintén felhagyandó 
Sebestyén-utcza és a Kigyó-tér területének fel
használásával a Ferencziek-terén át a Hatvani-
utczába, a mely, a Dunától véve, baloldalán 
13 ölre lesz kiszélesítve, és innen a Kerepesi-
útra. 

Látható ebből a rövidre fogott térleirásból is, 
hogy ezen híd átalakítja a Belvárost annyira, 

hogy ha valaki, a ki a Belvárosban született és 
lakott, ma elutaznék és csak akkor jönne vissza, 
mikor mindez elkészült, azt hinné, hogy nem 
jó helyen jár s eltévedne saját szülővárosában. 

Ez a híd, ha elkészül, átviszi a közúti vasu
tat a parti vonalakkal s a Hatvani-utcza foly
tatásában okvetetlenül lefektetendő sínekkel 
együtt a budai partra, hol csatlakozik a parti 
vonalhoz és a budai belső körút sínéihez s 
utóbbi segítségével a zugligeti vonalat a Belvá
ros kellő közepével hozza rövid és közvetlen 
összeköttetésbe. A Gellért-hegyen álló apró házak 

• nagy része már ki levén sajátítva s az általuk 
elfoglalt területek szabályozási terve is meg 
levén állapítva, e hidon keresztül és a tervezett, 

J csekély emelkedésű kényelmes kocsiutakon el 
lehet jutni a pesti oldalról könnyen és rövid 

! idő alatt a budai vidék minden pontjára; a pes
tiek .szivesebben fognak a budai oldalon állandó 
lakást keresni s így ezen hid leginkább lesz 

j hivatva arra, hogy a fő- és székvárosnak a Duna 
által szétválasztott nagyon is kétféle lakosságát 
minél elébb egybe forraszsza. 

Ezek a legközelebb építendő hidak. 
Van azonban még három híd tervben, a 

melyeket szintén fel akarunk sorolni, a nélkül, 
hogy róluk részletesebben kívánnánk most szó
lani. 

Ezeknek elseje, — mert valószínűleg hamar 
ki fog épülni, — az esztergomi vasút hidja, mely 
Új-Pest alsó határán lépi át a Dunát; a másik, a 
mely a Ferencz-körút végén, a Boráros-térről 
kiindulva menne át a Kelenföldre, s a harmadik, 
mely egy alkalmas ponton kötné össze 0-Budát 
a pesti oldallal, a melyre vonatkozólag azon
ban még csak most folynak a helyi tanulmá
nyok. 

PARLAMENTI BOTRÁNYCSINÁLÓK. 
Még a franczia kamara botránykrónikájában 

is páratlanul áll az a jelenet, melynek a hírhedt 
radikális pártvezér, Clemenceau volt a tárgya. 
Pedig ezzel sok van mondva, mert a parlamenti 
erkölcsök tanulmányozói előtt aligha nyílhatik 
hálásabb tér a szólásszabadság elfajzásai meg
figyelésére, mint a franczia törvényhozó testü
letben. Az ember azt hinné, hogy a házszabá
lyok szigorítása a parlamenti fegyelem fentar-
tásának minden hatásos eszközét kimeríti. Szó 
sincs róla; e tekintetben egyetlen törvényhozás 
sem rendelkezik szigorúbb megtorló eszközök
kel, a francziánál — papíron, de csak is papí
ron, mert az alkalmazásban mindez csak puszta 
theoriának bizonyul, a mit a francziák nem 
alkalmaznak. 

Ugy látszik, a franczia parlamenti elnökök 
előtt fontosabb dolog a hires franczia udvarias
ság régi hagyományait fentartani, semmint 
kíméletlenséggel magokra haragítani az ellen
zék fenegyerekeit. Ebben a nemben talán senki 
se vitte annyira, mint Dupin, ki egy izben Hugó 
Viktor valamely görögtüzes filippikáját a világ 
legnyájasabb hangján ezzel silányítótta tönkre: 
«Uram, ön egészen ki van kelve magából; a ház 
szívesen megengedi, hogy kipihenje magát.» 

Ilyen grácziózus módon természetesen nem 
mindenkinek szokták nyakába kanyarítani a 
vizes lepedőt a parlamenti illem hivatalos őrei ; 
ahhoz legalább is Hugó Viktornak kell lenni. 
De még a dölyfös, grand-seigneur Morny her-
czeg is, mint elnök, akárhányszor tetette magát, 
mintha a legerősebb kifakadásokat rosszul hal
lotta volna, s megismételtetve azokat, sarkas-
tikus megelégedéssel bólintgatott hozzá: «Jól 
van; nagyon jól van li 

A császárság alatt egyébiránt a parlamenti 
rend még távolról sem volt annyira körül
abroncsozva, mint most, a szabad respublikában, 
a mikor a következő nyolcz expediense van a 
háznak a rend fentartására s a nyugtalankodó 
elemek fékentartására: 1. egyszerű rendreutasí
tás, 2. rendreutasitás jegyzőkönyvbe vétellel, 
3. a szó elvonása az ülésszak alatt, 4. egyszerű 
czenzura, 5. czenzura, ideiglenes kizáratással a 
törvényhozás terméből legkevesebb 15, legföl
jebb 30 napra, 6. három napi fogság, 7. a kép
viselői fizetés felének felfüggesztése 15 napra, 
egy, sőt két hóra is, 8. végül a czenzura jegyző
könyvi kivonatának kinyomtatása és kifüggesz
tése az illető képviselő költségén. 
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Egy kissé meglepő, hogy a paragrafusoknak 
ebből a dús választékából aránylag oly kevés 
jut a franczia parlament rákonczátlankodóinak, 
holott Angliában nem volt példanélküli régeb
ben, hogy a ház iránt tiszteletlenséggel viselte
tett képviselőknek az elnöki szék előtt térdelve 
kellett az elnöki dorgálást végighallgatniuk. 
Igaz, hogy e szokás már-már feledésbe merült, 
s ma már csak a felsőház hivatalos nyelvében 
él e megalázó szertartás emléke. Mint tudjuk, 
az utolsó hasonló eset hőse, Murray, vonako
dott a házat térden állva megkövetni, s ezért a 
Newgate-börtönbe vetették. 

Annak különben, hogy az angol fgyakorlat 

méltó mozzanatokat egyáltalán nem találna a 
botránykrónika, de hozzá kell tennünk, hogy az 
angol ellenzék általában mégis sokkal szeré
nyebb eszközökkel éri be, mint versenytársai a 
kontinens parlamentjeiben. Az 1878. aug. 6-iki 
ülésen például OGorrnan nem tett egyebet, 
mint «halljuk»-ot kiáltott, hanem ezt aztán 
húszszor egymás után, úgy, hogy kiutasíttatott 
a teremből, s másnap is csak barátjai közben
járására foglalhatta el helyét, miután ünnepé
lyesen bocsánatot kért. 

Ha nálunk a lódobogás csinált egy időben 
iskolát, úgy nem kevésbbé eredeti ötlet volt az, 
mikor az angol parlament egy viharos ülésén 

indítvány mellett vannak, álljanak fel. — Egy 
hang balfelől: Hopp! 

Elnök: A legméltóbb büntetés, melynek érnie 
kellene azt, a ki ily durva közbeszólást engedett 
meg magának, az volna, hogy nevét a hivatalos 
lapba kitegyék. A nevelés teljes hiányát árulja 
el az illető. («Helyes ! Helyeslő) 

Különös, hogy ugyanezen eset, majdnem 
ugyanezekkel a szavakkal ismétlődött a követ
kező év június 7-iki ülésén. Dupont de Brissac 
nyújtott be egy módosítványt. Néhányan a mó-
dosítvány mellett álltak fel, de a nagy többség 
ellene nyilatkozott, mire megszólalt egy hang 
balfelől: 

A BUDAPESTI ŰJ HIDAK ÉS A VÁROSRENDEZÉS TERVRAJZA. Rajzolta Homolka József. 

mily kíméletlen szigorral üldözte régebben a 
ház tekintélyének sértőit, legcsattanósabb tanu-
sága a XVH. században Floyde esete. Ez az úr 
egy izben heves nyilatkozatokra ragadtatta ma
gát I. Jakab leánya és ennek férje ellen, és mi 
lőn büntetése? Az alsóház Floyde-ot ezer font 
pénzbirságra és arra ítélte, hogy háttal lóra 
ülve s a ló farkát kezében tartva, állítsák pel
lengérre. Mikor ez megtörtént, a Newgateba 
zárták, s homlokára K. betűt sütve, egész éle
tére becstelennek s a fegyver viselésére méltat
lannak nyilvánították. 

Hasonló elrettentő példák talán hozzájárultak 
ahhoz, hogy az angol törvényhozás önfegyelme-
zése ma az első helyen áll az európai parlamen
tek történetében. Nem mintha ott följegyzésre 

pár évvel ezelőtt egy «honourable member» (egy 
tiszteletreméltó tag) a kakas kukorékolását utá
nozta. «He crcwded liké a cock» (kukorékol, 
mint a kakas), írta róla a «Times•. 

A franczia botrányhősök persze ebben is túl
tettek más parlamenti kollegáikon, mint azt egy 
1849 július 28-án a franczia kamarában lefolyt 
jelenet mutatja, mely alkalommal a belügy
miniszter sürgősségi indítványt terjesztett elő 
az ostromállapotról szóló törvényjavaslathoz. 
Az ez alkalommal lefolyt jelenetet így adják elő 
a gyorsírói jegyzetek. 

Egy hang balfelől: Éljen a király! (Élénk 
zúgás.) 

Elnök: A vita még nem nyittatott meg. (Neve
tés.) Kérem a kamarát, hogy a kik a sürgősségi 

— «Bajta! Hoppla!» 
íme egy új technikus terminus a parlamenti 

rendbontók számára. Hogy tetszik? 
Már az az indítvány is fölmerült: Vájjon nem 

az volna-e a legjobb mód a törvényhozás tár
gyalásai nyugodt méltóságának megőrzése czél-
jából felhatalmazni a házat, hogy a fegyelmet fen
tartani nem tudó, vagy nem akaró elnököket 
kötelességeik teljesítésére szoríthassa, illetőleg 
viszont rendreutasíthassa. A franczia konvent 
történetében legalább fel van jegyezve az a 
hallatlan eset, hogy egy alkalommal Lafont 
Ledebet elnöknek le kellett szállnia az elnöki 
emelvényről, hogy Dubayet által helyettesítve, 
elfogadja ennek rendreutasítását, a miért ő 
viszont Chabot képviselőt, ki a király letételét 
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indítványozta, rendreutasította. Természetesen 
ez terrorizmus volt a maga teljes leplezetlensé-
gében. 

Hogy a házelnökök is sokszor sutba dobják a 
pedáns szigort s inkább az elnéző humor szem
üvegén át nézik a dolgokat, beállva magok is 
hallgatóságnak, arra fényes példát szolgáltat a 
most visszavonult osztrák képviselőházi elnök, 
Smolka magatartása, ki nem egyszer igazán 
csodálatos higgadtsággal tűrte az ellenzéki szó
nokok legélesebb felszólalásait. Egy izben Herbst 
támadta meg nagy hévvel az egyik jelenlevő 
minisztert, ki az elnöki emelvényhez közeledve, 
figyelmeztette Smolkát, hogy utasítsa rendre 
Herbst képviselőt. De Smolka csak fejét rázta. 
Egy újabb erős kifejezésre most a miniszter 
névjegyét küldte Smolkához, rajta néhány irón-
nal írt sorral, melyben ismételte figyelmezteté
sét. Az öreg lengyel azonban vette a névjegyet 
és csak ennyit írt há tá ra : «Még magam vagyok 
az elnök.» 

Jó még, ha a parlamentáris botrányok fel
felzúduló viharainak fellegoszlásai után olykor 
a komikum szivárványderűje tűnik föl a ház 
megtisztult levegőjére, mint Boon német had
ügyminiszter esetében, a mikor Bockmein Dolffs 
alelnök, miután többször igyekezett siker nélkül 
félbeszakítani a hadügyminiszter fejtegetéseit, a 
ház óriási vihara közt állt fel, hogy föltéve 
kalapját, fölfüggeszsze az ülést. De még ki sem 
mondhatta az ünnepélyes fölfüggesztést, mert 
az előbb még tomboló testület homéri kaczajba 
tört ki. A komoly alelnök fejébe ugyanis nyakig 
süppedt a véletlenül elcserélt s túlságosan nagy 

kalap. 
Ilyen villámhárítók, sajnos, nem minden par

lamenti botránynál állnak rendelkezésre. 

B A R A N Y A - S Z A B O L C S . 
A pécsi kőszénbánya-vidék egyik legfontosabb 

pontja Baranya-Szabolcs, mely a legutóbbi 
bányász sztrájk folytán arról lett nevezetessé, 
hogy itt a munkások és a katonaság között véres 
összeütközésre került a sor. Különben Baranya-
Szabolcs a világforgalomtól félre eső, csendes 
falu. A Mecsek-hegység egyik éjszakkeleti kat
lanában fekszik, középmagasságú hegyektől 
körítve, a melyek alatt terül el az a kiaknázha-
tatlan nagymennyiségű kőszénréteg, mely ennek 
a hegyvidéknek megadja bányászati jellegét. 
Ez a hegység Pécs keletén, Pécs-Bányatelepen 
kezdődik és azután Pécsvárad felé vonulva 
Somogy, Szabolcs, Vasas nevű nagyobb és vi
rágzó kőszénbányatelepeket alkotja. 

Több, mint két ezer éve ássák már itt a kő
szenet, a mennyiben a történelmi följegyzések 
szerint Traján római császár, ki Kr. u. 101. 
évben ezt a vidéket a római sasok részére meg
hódította és az első szőlőtőkét hozta Baranyába, 
már itt virágzó kőszénbányákat talált, a melye
ket aztán a rómaiak is műveltek. Az első kőszén
tárnákat valószínűleg Pécsett, a mostani Bánya
telepen nyitották, mert ennél a többi, egymás 
szomszédságában levő bányatelep sokkal fiata
labb. A hagyományokban csakis a pécsi Colonia 
(Bányatelep) szerepel, míg ellenben a többi 
itteni bányatelepekkel már csak az újabb kor
ban találkozunk. Különben is a kőszénbányá
szatnak, a gőzerő alkalmazása, a gőzgépek felta
lálása adott óriási lendületet, az előtt a kőszén 
csak másodrendű tüzelőszer volt, az akkor még 
úgyis bővében levő rengeteg erdők mellett, a 
melyek most napról-napra ritkulnak. 

A pécsi virágzó bányavidék jelenje is a 
gőzgépek korszakával kezdődik, közvetlenül 
pedig a Dunagőzhajózási Társaság kezdte 
nagyobb mérvben kiaknázni ezeket a pécsi 
kőszéntelepeket. Ez a társaság mindjárt meg
alakulása után, az ötvenes évek elején, na
gyobb szabású kőszénrakodópartot létesített 
Mohácson a Dunánnál és ezt vasúti vonallal kö
tötte össze Pécscsel. Ebből a mohács-pécsi vasúti 
vonalból kiágazólag szárnyvonalakat épített a 
pécsi Bányatelepre és Szabolcsra, melyeket a 
társaság szintén megszerzett. így aztán a kősze
net a pécsi bányákból közvetlen Mohácsra és 
innét a társaság hajóin mindenfelé széthord
ták. A társaság lassanként megvásárolta majd
nem az egész bányavidéket, melyet az előtt 
részben a pécsi püspökség, a káptalan, Pécs 
városa és több egyes vállalkozó birt. így léte
sült az a nagyszerű kőszénbányászat Pécs mel
lett, a melynek párja az országban aligha van. 

Szabolcs község bányatelepe egészen a Duna
gőzhajózási Társaság tulajdona. A egész község
ben alig van 2287 katasztrális hold művelhető 
föld, míg ellenben a község lakosságának száma 
3530, mely szám tehát régi értelemben véve 
egy egész mezővároskát alkot. Ebből a területi 
és népességi állapotból is észrevehető már, hogy 
a szabolcsi lakosság túlnyomó része bányamun
kás, különben is a Szabolcson levő 382 lakó
háznak nagy része a társaság tulajdona és 
bányamunkás-házakul szolgál. Az önálló föld
művesek tősgyökeres magyarok, a bányamun
kások ellenben többnyire cseh és német beván
dorlottak, kik azonban már a második nemzedék
ben megmagyarosodnak. A sok panasz mellett, 
a melyet a magyar érdekek szempontjából a 
Dunagőzhajózási Társaság ellen felhoznak, érde

mül kell felemlíteni, hogy társaság a mun
kásainak kulturális érdekeiről dicséretre méltóan 
gondoskodik, a mennyiben itteni bányatelepén 
díszes templomot, paplakot és népiskolát állí
tott fel, a melyben az oktatás nyelve már a 
magyar. A templomban ugyan még háromféle 
nyelven is prédikálnak, de a főszerepet ott is a 
magyar nyelv játsza. Épen Szabolcs község 
hazafias plébánosának, Hepp Jánosnak, nagy 
érdeme van a magyarság terjesztése körül az 
idegenből bevándorlóit bányászok között. 

CHICAGÓBÓL. 
A Kolumbus emlékére tartott kiállítás szék

helye, Chicago, a földgömb legnevezetesebb 
városai közé tartozik. 1831-ben még csaknem 
teljesen vad pusztaság volt e helyen s ma közel 
másfél millió ember lakik az itt támadt új vá
rosban, vagyis több, mint — New-York kivéte
lével — bármelyik amerikai városban, melyek 
pedig mesés gyorsaságú népesedésükről híresek. 
Az óriási városban, melynél Európa ősrégi vá
rosai közül is csak London, Paris és Berlin né
pesebbek, igen természetesen sok nagy épület 
van, 200-nál több templom, s mintegy 50 vasúti 
pályaudvar. Legnevezetesebb azonban abban az 
ifjú város-óriásban, hogy itt a méretek is rend
kívüliek. Egyik vágóhídja például (az Union 
Stockyard) 140 hectár területet foglal el, úgy, 
hogy 20.000 szarvasmarha, 75.000 sertés, 22.000 
juh és 200 ló fér el benne egyszerre. Nagy kör
útja, mely a város szárazföldi részét egészen 
körülveszi, 76 méter széles s e mellett itt-ott 
nagy közkertekkel van kitoldva; van továbbá, 
hogy csak még egyet említsünk fel, egy 16 eme
letes színháza és zeneterme, más mulató helyek
kel kapcsolatban; olyan épület ez, hogy egy
szerre egy közép nagyságú város egész lakossága 
elférhet benne, s kiki Ízlése szerinti mulatságot, 
vagy szórakozást szerezhet ott magának. 

Chicago városnak ezen különösségei közül 
mutatnak most be egy pár t képeink. Egyik a 
szabadkőművesek épülete mely 20 emeletes 
és 265 láb magas. Pár évvel ezelőtt még ez volt 
Chicago legnagyobb épülete, de azóta már há
rom olyan palotát emeltek, melyekben ennél is 
több emelet van. Ezek az óriási magas épületek 
rendesen vasból készülnek s egy párnál lépcső 
sincs, hanem több emelő gép. A másik két kép 
virágágyakat ábrázol a Jackson-parkból, hol a 
jelenlegi világkiállítás van. Virágágyakból csi
náltak ügyesen napórát és földgömböt óriási 
méretekben, hogy érdekes látványosságul is 
szolgálhasson. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 
Hulló levelek. Költemények. Irta Mátray Lajos. 

Szatmáron 1893. A tíz íves kötet vagy hetvenöt köl
teményt foglal magában, melyeket szerző a követ
kező cziklusokba csoportosított: I. Boldogság dalai
ból. II . Kárpáti emlékek. III . Őszi lombok. IV. 
Gyöngyvirágok. V. Alföldi képek. VI. Hazulról. 
Czimének csak az első felel meg, a többi egészen sze
szélyes csoportosítás. A beosztás különben mellékes, 
ám csoportosítsa verseit a költő úgy, a hogy neki 
tetszik, vagy akár egyáltalán mellőzzön minden cso
portosítást ; csak írjon jó verseket. Mátray Lajos 
azonban csak költői kedélylyel bir, de teremtő erővel 
nem, s olyan hangot, mely az olvasó lelkét is rez
gésbe hozná, lantjából csak nagyon elvétve tud 
kicsalni. Szerelmi dalai általában gyöngék, tele üres 
szóvirággal és túlzással. Akadunk azonban ezek közt 
is néhány kellemesen csengő, hangulatos dalra, pl. 
•Azt mondják, hogy . . . » «Esze». Mátray Lajos az 
elbeszélő nemben is megpróbálta erejét; az «Alföldi 
emlékek» cziklnsa többnyire románcz és ballada
féle költeményekből áll. Látszik ugyan ezekben is a 
törekvés a mese érdekes szövésére és a színgazdag 
festésre, de a törekvést itt sem igen kíséri a kivánt 
siker. Mátray verseinek külalakja többnyire elég 
gondos, de itt is akadunk elég hibára s csodáljuk, 
hogy az ilyen rímeket; hangot — napot, szeretlek — 
veled, soha — zokogja, szele — messze, este — levele 
stb. poétái fül, melynek van érzéke a jó hangzás 
iránt, eltűri. A kötetből mutatványul közöljük a 
már fentebb is említett csinos kis dalt: 
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Azt mondják, hogy . . . 

Azt mondják, hogy a levél hull, 
Hervad, elvész a virág, 
Dalos madár régen elszállt, 
S oly szomorú a világ ! 

Én nem látok levél-hullást, 
A hervadás csak beszéd, 
Nekem oly szép, üde minden, 
S virág virul szerteszét. 

Dalt is hallok — szerelemről, 
Minőt ajk nem zenge még I 
Ez az édes, epedő dal 
Egyetlenem a tiéd. 

Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar népe 
czim alatt érdekes néprajzi munkát irt dr. Jankó 
János, ki nem régiben Kalotaszeg vidékét irta le. 
Hosszabb ideig tanulmányozta Torda, Aranyosszék 

dor szerkesztésében megjelenő becses vállalat ez évi 
folyamának 3-ik füzete hagyta el a sajtót. I. Rá
kóczi György életrajzát folytatja benne a vállalat 
nagyérdemű szerkesztője, Szilágyi Sándor. A most 
megjelent részszel 1630-ig jut a mozgalmas esemé
nyek előadásában. Rákóczi György ifjúságával, ne
velkedésével, családi körülményeivel foglalkozik; 
majd leírja Györgynek a közéletbe lépését, miként 
közeledik fejedelméhez, a nagy Bethlenhez ; Bethlen 
támadását, diadalmas előnyomnlását Felső-Magyar
országban, s a hadjárat alatt Rákóczi szerepét, 
Homonnay beütése, a kassai kapitányság betöltése 
stb. körül szerzett érdemeit, szóval végig kiséri 
Rákóczit emelkedésében. 

Ezt a füzetet is gazdag illusztrácziók érdekesítik; 
különösen szép egyik melléklete: Rákóczi Zsigmond 
fejedelem arczképe, mely egykorú és pedig igazán 
művészi rézmetszet után készült s kitűnő másolat. 

események drámaibb beosztása, a szereplők csele
kedetének elevenebb jelenetezése, a párbeszédek 
művészibb alkalmazása még nem eléggé sikerült, de 
a gyakorlat ezt is meghozhatja. A szerző magyaros
ságát is meg kell említenünk. 

A regény hőse Szentegyedy Gábor, családjának 
utolsó sarja. 0 Anteusz, ő rá alkalmazza a szerző 
azt a mithologiai vonatkozást, hogy visszanyeri 
erejét, mihelyt a földdel, édes anyjával érintkezik. 
Szentegyedy Gábor is csak akkor lesz boldoggá, 
mikor a külföldről ismét visszatér haza, akkor a 
szerelem és boldogság is rámosolyog. Olaszország
ban és Bécsben csak égető lángját érezte a szere
lemnek, s oda künn a dicsőség is csak hideg fény volt 
neki. Szentegyedy az ötvenes évek búsuló, tétlen 
magyarja. A fiatal földes úr nem tudja magát fog
lalkoztatni, lelke egész sivár. Özvegy édes anyja 
gyöngédsége, egy rokona, a szép Mária szépsége 
sem bírják kedvessé tenni előtte az életet. Már 
öngyilkossággal foglalkozik, mikor nagybátyja, egy 

Tizenkét emeletes ház. A szabadkőművesek épülete. 

Földgömb-alakú virágágy. Nap-óra virágokból. 

K E P É K C H I C A G Ó B Ó L . 

és Toroczkó székelységét is, s figyelme a szokásokon, 
életmódon kivűl kiterjedt a nevekre, a nyelvjárásra, 
az anthropologiára, a háztartásra, ruházatra, táplál
kozásra, a múltra. Hasonló gonddal és részletesség
gel az országnak csak csekély része van ismertetve. 
A tordai vasbányászattal is tüzetesen foglalkozik, s 
itt összejegyezte a bányászatnál és kohászatnál elő
forduló kifejezéseket és szavakat, melyeket szótár 
alakban állított össze. A lakosság egész külső és 
benső életét, a földmivesek, iparosok, bányászok 
életviszonyait, eszközeit elevenen festi le a terjedel
mes könyv. Helyt ád a lakodalmi, keresztelési, 
temetkezési szokásoknak, a népköltésnek, gyermek-
játékoknak.babonáknak.melyek mindig oly jellemzők 
a búvár előtt és becses anyagok az összehasonlításra. 
Számos képtábla is van mellékelve épületek, házak, 
malmok, hidak, kohók, házi eszközök rajzával. Ki
adta a magyar földrajzi társaság s ára 3 frt. 

Magyar Történeti Életrjazok. A Szilágyi Sán-

A fejedelem neve így van aláírva; Ragotski Sigis-
mond. Szintén mellékletül adja II. Ferdinánd am-
neszta levelét Rákóczi Györgyhöz. Ennek eredetije 
az országos levéltárban van, s a «TörténetiÉletrajzok» 
nemcsak írásbeli hasonmásban, hanem pecséttel is 
ellátva közli. A többi illusztrácziók a helyszínével 
(többi közt a sárospataki várral, Cserna Károly rajza 
után) régi épületekkel, aláírásokkal, pecsétekkel 
ismertetnek meg. A jeles vállalat egyes füzete 1 frt 
60 kr. Egész évfolyamra Ráth Mórnál lehet előfizetni 
8 írtjával; a történelmi társulat tagjai olcsóbban 
kapják. 

Anteusz, regény két kötetben, irta Werner 
Gyula; megjelent a Singer és Wolfner-féle •Egyete
mes Regénytárban». Meglehetősen új író műve, 
kitől eddig mindössze egy pár elbeszélés jelent meg. 
Regénye azonban komoly munka, melyben igazi 
regényírói képesség nyilatkozik, nem közönséges 
egyéb irói tulajdonságok kíséretében, minők: az 
elbeszélés hangulatossága, finomság és megfigyelés 
a lélektani rajzokban, a meseszövés biztossága. Az 

huszáralezredes elviszi katonának. Épen akkor van 
az olasz háború, Szentegyedy is oda megy, s kezdő
dik egy új, izgalmas élet, szerelemmel és csalódás
sal, mert egy ügyes szép asszony, a ki politikai kém, 
Szentegyedy Gábort behálózza, s a katona árulást 
követ el, azt hívén, hogy hazája szabadságát segí
tette elő. A hadi törvényszék halálra ítéli, a császár 
megkegyelmez neki, s ettől kezdve Szentegyedy a 
császárt kívánja szolgálni. Bejut a külügyminisz
tériumba, emelkedik, nagy befolyású ember lesz, 
előkelő világban forog, a nők szeretik, bele szeret 
Melanie is, egy milliomos leánya. Ez az ittas szere
lem sok igazsággal, lélekismerettel van festve, s a 
regénynek is ez a magva. A szerelem nem tud boldog
ságot adni neki, a nő kaczér. Az ébredő gyötrelmek 
kezdik értéktelenné tenni előtte a gazdagságot, a 
befolyást, már Bécs sem tetszik neki. Visszagondol 
az otthonra, anyjára, Máriára, s újra ott lebeg feje 
fölött az a sötét felhő, mely az öngyilkosság árnyát 
veti rá, de kiszabadítja magát. Haza jön, Anteusz 
érintkezik ismét az anyafölddel, visszanyeri erejét s 
Mária szerelmében a boldogságot. A mese ügyes és 
nem a megszokott formákba van öntve. Első re-
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génynek figyelemreméltó ós a szerző érdekes jelen
ség legújabb elbeszélő irodalmunkban, melynek 
pedig elég jó friss erői vannak. A piros kötésű két 
kötet ára 1 frt. 

Magyar irók élete és munkái. Id. Szinnyei Jó
zsef, a múzeumi hirlap könyvtár őrének nagy 
munkájából a 20-ik füzet jelent meg, mely a Ill-ik 
kötet 2-ik füzete. A vállalat eddig 5002 iró életraj
zát és művei jegyzékét közölte, az uj füzet 205 élet
rajzot. A megbízhatóság, az illető iróra vonatkozó 
adatok hol találására vonatkozó utalások teszik 
becsessé e gazdag irói névtárt. A vállalat jelenleg az 
F betűnél van; különösen sok (86) a Farkas nevű 
i ró : e füzetben van bölöni Farkas Sándor, Fáy And
rás, Fazekas Mihály a Ludas Matyi irója, Fehér 
Ipoly pannonhalmi apát, Fehér György stb. élet
rajza. Egyes füzet ára 50 kr. 

Az Archaeologiai Értesítő júniusi füzete czik-
kokben és rajzokban bőven foglalkozik a hazai régé
szettel. Wosinszky Mór a lengyeli kiásott telep 
csiszolt kőeszközeiről ir. Egy külföldi tudós, ki a 
tavaszkor nálunk járt, Petersen Egil, a kopenhágai , 
múzeum segédőre, egy sokat emlegetett ezüst csé
szét (a dán múzeumban van) hasonlít össze egy 
nálunk Csórón talált ily ezüst edénynyel, s bebizo
nyítva látja, hogy a Dániában talált edény római ere
detű. Téglás Gábor a hunyad megyei Kis-Kalán 
római fürdőjét és kőbányáját ismerteti rajzokkal, 
Nagy Géza a magyarországi lovas sírokat, Mys-
kovszky Viktor a topponczi (Szepes) templomot. I 
Dr. Sőtér Ágost, Pór Antal, Ehrcnberg, Lehoczky 
Tivadar, dr. Borovszky Samu stb. irtak még köz
leményeket. 

Heves vármegye monográfiája. Heves vármegye 
monográfiájából, a melyen Szederkényi Nándor 
országgyűlési képviselő már évek óta dolgozik, leg
közelebb megjelenik a negyedik kötet. Ez a kötet a ; 
vármegye belső életét festi a 18. és 19-ik században, j 
Legérdekesebb része a 18-ik század vallási küzdel
meinek leírása, az 1753-ik évi békési mozgalom is- I 
mertetése és az utolsó kurucz fölkelés története 
Vásárhelyen és Mezőtúron. 

Teleki László gr. •Kegyencz»-e, írta Mérei Kál
mán. A 209 lapra terjedő könyv gr. Teleki László 
«Kegyencz» tragédiáját teszi tüzetes tanulmánya 
tárgyává, ezt a nagy drámai erővel írt müvet, me
lyet «Bánk bán» mellé szokás állítani. Mérei a tra- i 
gédia hősének, Petronius Maximumnak történeti 
igazságát is kutatja s úgy tálába, hogy Teleki a 
Gibbon és Miliőt adatait használta. Nyomról-nyomra 
kiséri azután a tragédiát kritikai észrevételekkel. 
Mindez nagy gonddal, a tárgyba való elmélyedéssel 
van írva. Mérei is úgy találja, hogy a tragédia jel
lemzésben, drámai nyelvben, korfestésben elsőrendű 
alkotás, de a színszerűségnek elemeit is alig nyújtja, 
Teleki nem ismerte jól a színpadot. A tanulmány 
Fehér Ipoly pannonhalmi apátnak van ajánlva, 
Budapesten jelent meg s ára 1 frt 50 kr. 

Magyar tájszótár. Alig végződött be a Magyar 
Nyelvtörténeti Szótár, az akadémia megbízásából 
ismét nevezetes nyelvészeti munka indult meg, a 
Magyar Tájszótár, mely az ország egyes részeiből 
hozza össze a népnyelvi kincset. Az akadémia 1884 
végén Szinnyei József egyetemi tanárt bizta meg a 
tájszótár elkészítésével, ki az anyagot már régen 
gyűjtötte. Az első füzet pár nap előtt jelent meg az 
aba szótól a bitang szóig terjedő tartalommal. Ki
adására Hornyánszky Viktor vállalkozott. A nagy 
mű, mely körülbelül 150 ívre fog terjedni, nyolcz-
vanezernél több adatból áll és felöleli az összes 
magyar nyelvjárásokat. Össze van benne gyűjtve 
minden eddigi irott és kérdőlapok utján beszerzett 
adat, a források pontos megnevezésével. Hogy nyel- I 
vészeknek, íróknak mily kincs e munka, nem is kell 
mondanunk. A füzetek három hónaponkint jelennek 
meg s egy-egynek ára 1 frt. Az előfizetés egy évre ' 
4 frt. 

Az I-ső belklinika gége-ambulatoriumának tíz 
évi fenállása alkalmából készült dolgozatok, \ 
szerkesztette dr. Irsai Artúr, magántanár. Tiz év j 
előtt rendezett be Korányi tanár az orvosi egyete- j 
men gége-ambulatoriumot, melynek vezetésével i 
Irsait bízta meg. Ez idő alatt nagy számú hallgató- j 
ság, köztük diplomás orvosok is vettek részt a spe-
cziáhs orvosi kurzuson. A tíz év emlékéül e könyv I 
jelent meg, melybe Fodor Géza, Gámán Béla, Gara ; 
Géza, Grósz Gyula, Preisach Izidor, Schrank Simon, 
Stipanics Elek, Tauszk Ferencz, Terray Pál, Vas ! 
Bernát, Weisz Ede orvosok irtak szak-közleményeket i 
a gégebajokról s azok gyógyításáról. A könyv Ko
rányi tanárnak van ajánlva. 

A kolozsvári egyetem czimjegyzéke. A kolozs
vári egyetem könyvtára közel háromszáz oldalra ter
jedő kötetet adott ki ; a jogi szakkörbe tartozó 
műveinek czímjegyzékét: Ez az ország legnagyobb 
könyvtárainak egyike és mindeddig nem volt rende-
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zett czimjegyzéke. Tiz évvel ezelőtt fogtak hozzá a 
czimtár készítéséhez — olvassuk Ferenczi Zoltán 
igazgató előszavában, — de a munka lassan haladt, 
sok nehézséggel kellett megküzdeni, időközbe* 
szünetelt is egy darabig. Másfél évvel ezelőtt Ferenczi 
Zoltán lett a könyvtár igazgatója s a czimjegyzók egy 
nagy része már elkészült, a többi pedig közel áll a 
befejezéshez. Az igazgató nagy elismeréssel nyilatko
zik Gyalui Fai-kas könyvtartisztről, mint a kinek 
nagy része van a jegyzék elkészítésében. A most 
megjelent kötet 440S műről, 9183 kötetről szól ós 
az egész katalógusnak második kötete; technikai 
okoknál fogva jelent meg előbb, mint az első kötet, 
melyhez a könyvtár történetéről szóló tanulmányt 
igór az igazgató. A jegyzék kapható a kolozsvári 
egyetemi könyvtárnál; ára 1 frt. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia jun. 26-ikán tartotta 

a szünidők előtt utolsó ülését, Szász Károly elnök
lete alatt. 

Ballagi Géza emlékbeszéde volt napirenden Szűcs 
István fölött, ki a debreczeni főiskolának szentelte 
hosszú életét. 1839-ben választották meg jogtanár
nak, irt több tudományom munkát s az akadémia 
1846-ban választotta tagúi. Főműve Debreczen tör
ténete volt. 1891 deczember 23-ikán végezte be 
munkás életét. Az emlékbeszédet, melyet Acsádi 
Ignácz olvasott föl, figyelmesen hallgatták s meg
éljenezték. — Ezután Gyúlni Pál tett jelentést a 
kecskeméti Katona ünnepről. Szily Kálmán főtitkár 
adta elő a folyó ügyeket. Dániából értesítést kapott 
az akadémia arról, hogy Schuhmacher Sándor dán 
nyelvre fordította Csiky Gergely «Proletárok» czimtí 
színművét s ez oly nagy tetszéssel találkozott, hogy 
legközelebb a <Mukányit» szintén lefordítja s több 
magyar regényt is közre ad dán fordításban. — 
A Pesti hazai első takarékpénztár 3000 forintos 
pályadíját a közlekedési utakról szóló műre tűzik 
ki. — Thewrewk Aurél azt az indítványt teszi, hogy 
a Székesfehérvárott föltalált Árpád-kori királyoktól 
származó csontvázak és ereklyék a fölépítendő 
budavári Mátyás-templomban helyeztessenek el örök 
nyugalomra, hogy így a templom valódi kegyeleti 
helylyé váljék. De indítványozza ezzel együtt azt is, 
hogy a Mátyás-templomban az összes olyan emlék
tárgyak, a melyek Árpád-kori királyainkra vonat
koznak, összegyűjtessenek. Az indítványt átteszik a 
történelmi bizottsághoz. A Bolognában levő Mar-
sigli-féle levéltár magyar vonatkozású tárgyainak 
megszerzése érdekében megkeresést intéznek a fő
város tanácsához, a m. kir. honvédelemügyi minisz
terhez és a közös pénzügyminiszterhez. 

MI UJSÁG? 
Teck herczegnö menyegzője. Londonból irják: 

Napok óta egyre érkeznek a richmondi White 
Lodge-ba az értékesnél értékesebb s szebbnél szebb 
nászajándékok Teck Mary herczegnö számára. A Teck 
herczegi palota több terme megtelt már a sok 
remek tárgygyal, mekyeket a herczegi s királyi család 
tisztelői küldtek nászajándékul a fejedelmi arának. 
A tisztelgők közt voltak a londoni magyarok is, a 
kiknek egy háromtagú küldöttsége szombaton nyúj
totta át az itteni magyar gyarmat ajándékát, egy 
Zsolnay gyárából kikerült, pompás magyarstilü s 
magyaros díszítésű majolika asztali service-t. 

Fejedelmek Vasmegyében. A király szeptember 
17-én érkezik Kőszegre, Vilmos császár másnap, 
18-án. 0 felsége a király 19-én fogadja a dunántúli 
püspökök, 11 vármegye és öt törvényhatósági város 
küldöttségeit, 20-ától 23-áig pedig kizárólag a had
gyakorlatokkal foglalkozik. A szász királyon kivül 
még a bajor regenst várják. A hadgyakorlatban a 
pozsonyi és bécsi hadtestek működnek szemben a 
gráczi és zágrábi hadtestekkel. Az összpontosítandó 
katonaság 200 ezer főnyi. 

Ferencz Ferdinánd főherczeg Ausztráliában. 
Ferencz Ferdinánd főherczeg a világ körüli útjában 
május 16-án reggeli 9 órakor érkezett az «Erzsébet* 
hadihajón a sidney-i kikötőbe. Az angol hajókon el
dördültek az üdvlövések. 

Mivel Sidneyben monarkhiánknak konzulátusa 
nincs, a német konzul üdvözölte a főherczeget, a ki 
szigorú inkognitóban lépett a száraz földre. Hivatalos 
fogadtatás azért nem volt, mert az ausztráliai bank
válság nyomasztó hatást gyakorolt. A főherczeg részt 
vett az ország belsejében rendezett kenguru-vadá-
Bzaton. A lakosság mindenütt tisztelettel üdvözölte. 
Az «Erzsébet» hadihajó fényes berendezése és hatal
mas arányai nagy föltűnést keltettek. Valóban csak 
a hadihajó az egyetlen eszköz, a mi távol lakó nem
zeteknek imponál. Rae képviselő, a ki a munkáspárt
hoz tartozik, a kormányt azért interpellálta, hogy 
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miért bocsátott a főherczegnek külön vonatot ren
delkezésre. A miniszterelnök tapintatos válasza után 
azonban a dolog felett napirendre tértek. 

Új-Sidneyből érkezett hírek szerint az • Erzsébet* 
hajó fedélzetén, melyen a főherczeg tartózkodik 60 
matróz betegedett meg lázban. A főherczeg egész
séges. 

Az uj Duna-hidak Budapesten. Budapest fővá
ros közgyűlése már rég nem döntött oly fontos kér
désben, mint június hó 18-án, midőn megszavazta 
az eskütéri hid építésével kapcsolatban végrehaj
tandó szabályozási és kisajátítási munkára a főváros
tól kért 2 millió forintnyi hozzájárulást és ezzel 
lehetővé tette a fővárosi Duna-hidak ügyének gyors 
és szép megoldását. Bar felhangzottak ugyan itt-ott 
egyes hangok a szabályozásnak oly irányban való 
keresztül vitele érdekében, hogy a Hatvani-utcza 
törés nélkül egyenes irányba hosszabbíttassék meg 
a dunai hidig, mégis a közgyűlés meghajlott a 
miniszterelnök által hangsúlyozott fontos pénzügyi 
érvek előtt és a két millió forintot minden megszorí
tás nélkül nemcsak nagy többséggel, hanem úgy
szólván egyhangúlag megszavazta. H'eA'eWeminiszter-
elnök — hir szerint — elhatározta, hogy mihelyt a 
főváros e határozatáról hivatalosan értesítik, azonnal 
felszólítást intéz a főváros közmunkatanácsához, hogy 
a szabályozandó utvonalakba eső összes épületekre 
vonatkozólag rögtön indítsa meg a kisajátítási eljá
rást és e czélra a közmunkatanácsnak egyúttal 
3 millió forintnyi összeget rendelkezésre bocsát. A 
kisajátítások tehát még ezen év folyamán fognak 
eszközöltetni. A miniszterelnök egyidejűleg, egyet
értésben a kereskedelmi miniszterrel nemzetközi 
pályázatot fog hirdetni mind a két hid, úgy az eskü
téri, mint a vámház-körúti hid tervezésére, nagy 
dijakkal, annak külön kijelentésével azonban, hogy 
a tervek keresztülvitelére, azaz a munkákra csakis 
a hazai ipar vétetik igénybe. A pályázat határideje 
akként lesz kiírva, hogy a tényleges építkezési mun
kák már a jövő év tavaszán megkezdhetők lesznek 
és pedig mind a két hídnál egyszerre. A szükséges 

i kutatásokat furatások alapján a kereskedelmi mi
niszter már most eszközölteti a Duna medrében. 

A budapesti szabadság-szobor. Budapest fővá
ros közgyűlése még 1883-ban elhatározta, hogy dí
szes szoboremléket állít a szabadsághareznak, s maga 
25,000 írttal járult e czélhoz, a gyűjtéseket pedig 
házról házra folytatták. Mintegy 200,000 frt gyűlt 
össze, a szoborra a pályázatot is kihirdették, utóbbi 
időkben azonban semmi sem hallatszott a szoborról. 
Dr. Preyer Hugó ezért a főváros jun. 28-iki ülésén 
kérdést intézett Gerlóczy Károly polgármesterhez, 
mint a szoborbizottság elnökéhez. Sürgette, hogy a 
millenniumi ünnepre a szobrot elkészítsék. 

Gerlóczy polgármester azonnal felelt. A pályázat 
nem sikerült eléggé s a begyült pénz csak szeré
nyebb szoborhoz volna elég. Á hely sincs még meg
határozva, kívánatos volna, hogy a szobor az uj 
parlament-palota előtt alakítandó téren állíttassék 
föl. Beméli, hogy 2—3 hónap múlva a döntés meg
történik. A szobor-bizottság az erélyes gyűjtés meg
indítását attól reméli, ha majd kész tervvel állhat 
elő. Szóló, mint a szoborbizottság elnöke, kijelenti, 
hogy ez ügyben — a mely iránt lelkesedik — sem 
időt, sem fáradságot kímélni nem fog. A szobor a 
millennium ünnepére elkészülhet, ha ugyan a rendel
kezésre álló 200,000 forinttal alkotható kisebb szo
bormű megfelelhet az igénynek. Ha a hely meg lesz 
állapítva, a gyűjtést újra meg lehet indítani. A köz
gyűlés a választ helyesléssel fogadta és tudomásul 
vette. 

Gr. Kun Kocsárd 91-ik születésnapja. Szeretet
tel és ünnepélyesen ülték meg jun. 25-ikén Szász
városon gr. Kun Kocsárd 91-ik születésnapját. 
Hunyadmegye, az erdélyi ref. egyházkerület, a ma
gyar közművelődési egyesület, a főreáliskola, mind 
küldöttség által tolmácsolták a tiszteletet, az üdvöz
letet a jótékony főúr iránt. 

Az erdélyi ref. egyházkerület részéről Szász 
Domokos ref. püspök, Kolozsvári Sándor igazgató
tanácsi alelnökkel, Szentkereszthy György br., 
Bethlen miniszter képviseletében, Sándor József és 
Bartha Miklós az Emke képviseletében, Hollaky 
alispán Hunyadmegye nevében üdvözölték; úgy
szintén az egyházi és világi hatósági és iskolák kül
döttei is. Az állami főreáltanoda díszgyülésén fejezte 
ki háláját a nagy alapító iránt. Ferenczy Gyula ta
nár elnök lelkes szavak kíséretében mutatta be Kun 
Kocsárd grófnak Szinte tanár által az iskola kép
csarnoka számára festett arczképét. 
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A nagyérdemű hazafi arczképét és életrajzát a 
« Vasárnapi Ujság» 1889. évi 26-ik számában kö
zölte. 

Jókai jubileuma. A Jókai-ünnep rendező bizott
sága nem kívánja elhalasztani az ünnepélyt október
ről karácsonyra, mint ezt többen indítványozták. 
Ha ez bármi, előre nem látott oknál fogva mégis 
haladékot szenvedne, akkor a bizottság a jubileumi 
ünnepélyeket épen azért, hogy annak minden egyes 
mozzanatában az egész nagy közönség munkás és 
lelkes részt vehessen, (a mi zárt helyiségben alig 
lehetséges) a Jókai-ünnepet a jövő év tavaszára kí
vánja halasztani. 

A jászéi prelátus. A premontrei rend jászói pre-
látusává ő felsége — hír szerint — a három aján
lott közül az első helyen ajánlott Benedek Ferencz 
kinevezését már aláírta. Kassa város a prelátust dísz
polgárul készül megválasztani a jul. 6-iki közgyű
lésen. 

Erkel szobra. A budapesti zeneművészek köre el
határozta, hogy mozgalmat indít, melynek czélja 
szobrot állítani Erkel Ferencznek. Ez ügyben felké
rik az összes törvényhatóságokat, dalárdákat és zene
egyleteket a mozgalomhoz való csatlakozásra. A 
részletes tervezeteket és módozatokat e napokban 
állapítják meg. 

Tompa-ünnepély. A gömöri ev. ref. egyházmegye 
Tompa Mihály halála negyedszázados évfordulóján, 
július 30-án, délelőtt V»l 1 órakor Hanván kegyeletes 
emlékünnepélyt rendez a következő műsorral: 

1. Ének, előadja a rimaszombati dalárda. 2. Meg
nyitó beszéd, mondja Nagy Pál esperes. 3. Emlék
beszéd, mondja S. Szabó József, rimaszombati főgim
náziumi tanár. 4. Ének, előadja a rimaszombati 
dalárda. 5. Emlékezés, költemény, előadja Lévay 
József, Borsodmegye főjegyzője. 6. A síremlék meg
koszorúzása dr. Veres Samu rimaszombati főgimn. 
tanár s a Tompa-szobor-egyesület elnöke által. 7. 
Bezáró beszéd, Lukács Géza Gömörmegye t. főjegy
zőjétől. 8. Ének, előadja a rimaszombati dalárda. Az 
ünnepély a költő sírjánál lesz. Megelőzőleg félkilencz 
órakor a hanvai ev. ref. egyház orgona-avatással 
egybekötött istentiszteletet tart. Az ünnepély nap
jának a reggelén úgy a Miskolcz, mint a Fülek felől 
jövő Vonaton érkező közönséget a csizi állomásról a 
Hanva, Lénárdfalva és Csiz községek által felajánlott 
kocsik fogják Hanvára s onnan vissza az állomásra 
szállítani. Ebéd Hanván lesz. 

Haynau tintatartója. Priegl István ügyvéd, az 
aradi szabadságharcz-muzeumnak ajándékozta azt a 
tintatartót, a melyből az aradi tizenhárom vértanú 
halálos ítéletét irták alá. A tintatartó hosszú időn 
át dr. Lottomosel Budolf, bécsi polgár birtokában 
volt, a ki most okiratokkal igazolta a tintatartó 
eredetét és valódiságát. Lottomosel a múzeumnak 
odaajándékozza annak a katonának az arczképét is, 
a kinek tollával aláírták a halálos ítéletet. 

Bismarck betegsége. Friedrichsruheból jun. 
•29-ikéről érkezett távirati tudósítás szerint: Bis
marck beteg s állapota aggasztó. 

* Szoczialista állam Afrika bensejében. Dr. 
Hertzka Tivadar, magyar születési német nemzet
gazda, 1889-ben «Freiland» cim alatt szoczialisztikus 
regényt adott ki, melyben — mint annak idején 
lapunkban is ismertettük — egy új boldog hazát ir 
le, hol nem lesz gazdag és szegény, hol mindenki 
megelégedett és erényes leend. Ezt a boldog orszá
got az egyenlítő alatt, a hires Kenia havas mellett 
tervelte, hol 5—7000 láb magas, valóban gyönyörű; 
még eddig csak vadak által lakott vidék van s rész
letesen leirja az új ország alapítását. A regény 
nagy hatást keltett, németül már 9 kiadásban jelent 
meg; számos nyelvre lefordították. De hatása nem
csak elméleti maradt. Már eddig Európában és 
Amerikában 28 külön társulat alakult, hogy Hertzka 
tervét megvalósítsák s e czélra több százezer frtot 
gyűjtöttek össze. A kijelölt terület időközben Afrika 
új felosztásánál az angolok birtokába került s 
Hertzka hívei most valóságos alkudozásokat folytat
nak az angol hatóságokkal, úgy, hogy jövő évben 
már megkezdhessék az előmunkálatokat a szoczialista 
állam létesítésére. Megemlítjük, hogy a «freilandis-
ták»-nak Budapesten is van egylete s Bécsben 
«Freiland» czimű folyóiratot adnak ki. 

A korinthusi csatorna megnyitása. A korin-
thusi csatorna építési vállalata kijelentette a kor
mánynak, hogy a munkálatokat július 8-ikára befeje
zik, mire beeresztik a csatornába a vizet. A csatorna 
ünnepélyes megnyitása valószínűleg július 16-ánlesz. 

A fiumeiek Debreczenben. A múlt esztendőben 
nagy számú debreczeni rándult le Fiúméba, most 

pedig 300-nál több fiumei vendége Debreczen váro
sának, mely a legszívesebb fogadtatásra megtet 
minden készületet és a város közgyűlése 5000 frtot 
szavazott meg a vendégek ellátására. A fiumeiek két 
külön vonattal indultak jun. 29-ikén este, Ciotta 
polgármester és az alpolgármester vezetése alatt. 
A városi zenekart is magokkal hozták. A kirándu
lásban 50 nő is részt vesz. Jun. 30-ikán dél körűi 
értek Budapestre. Az állomásokon mindenütt volt 
üdvözlet. Debreczenbe délután 5 órakor értek. 

* Figyelmeztetés a «Vasárnapi Újság előfizetői
hez. Lapunk testvérlapjának, a «Politikai 
Újdonságok*-xiak rendes előfizetési ára fél évre 
3 frt, évnegyedre 1 frt. 50 kr. A ((Vasárnapi 
UjságD előfizetői azonban egész évre 4, negyed
évre 1 írtért kaphatják. A «Politikai Uj donsá
gok» a hetenkint megjelenő politikai lapok 
között nemcsak a legterjedelmesebb és legtar
talmasabb, hanem a legolcsóbb is. Egyik héten 
másfél, a másikon két egész ivén jelenik meg 
s terjedelme lehetővé teszi, hogy ne csak a 
politikai, hanem általában az egész közélet neve
zetesebb jelenségeire kiterjeszthesse figyelmét s 
hétről-hétre számot adjon mindenről, a mi az 
egyik számtól a másikig letelt idő alatt a bel- és 
külföldön fontos, vagy érdekes történt. így a 
((Politikai TJjdonságoki) a napok történetének 
előadásával egészíti ki a a Vasárnapi Újság* 
közleményeit, s folyton az események színvona
lán igyekszik tartani az olvasót, úgy, hogy a napi 
lapok rendes olvasása nélkül is állandóan 
tájékozva legyen a világ folyásáról. A KPoli
tikai Újdonságok*-hoz minden második héten 
«Magyar Gazda* czimű gazdasági lap van csa
tolva, mely a mezőgazdaság, állattartás, gaz
dasági gépismeret, kertészet, szőlőtermesztés 
és pinczegazdaság, baromfitartás, selyembogár-
tenyésztésztés, vadászat, konyha- és háztartás 
körébe vágó tájékoztató közleményeket s gyakor
lati utasításokat, hasznos tudnivalókat közöl a 
legjobb források után mindarról, a mi a külső 
és belső gazdaságra, annak mellékágaira s 
általában az életmód czélszerű berendezése és 
kellemessé tételére vonatkozik. A a Politikai 
Újdonságok* a «Vasárnapi Újság*-gsil együtt 
megrendelve egész hétre ellátják a házat a leg
gondosabban válogatott olvasni valóval olyan 
csekély árért, milyenért a külföldön e nemű 
lapok a sajtó kedvezőbb helyzete mellett sem 
kaphatók. 

Előfizetési fölhivás 
a 

VASÁRNAPI UJSÁG 
ét 

POLITIKAI UJDONSÁGOK 
1893. július—deczemberi folyamára. 

A (iVasárnapi Ujság» és «Politikai Ujdon-
ságok» vezetése immár huszonhat esztendeje van 
ugyanazon szerkesztőség kezeiben, mely tartal
masság, terjedelem, változatosság és művészi 
kiállítás tekintetében évről-évre emelni igyek
szik e lapokat. 

A «Vasárnapi Ujság», a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes lap, eredeti 
elbeszéléseket és életképeket, részben illusztrálva, 
közöl Jóka i Mórtól, Mikszáth Kálmántól , 
Baksay Sándor tó l , Gyarma thy Zsigánétól , 
B . Bü t tne r Linától , Herczeg Ferencztö l , 
Fe te le i I s tván tó l , Szivos Bélától , Rákosi 
Viktor tó l , Kacziány Gézától , Kazár Emiltől , 
stb. — A külföldiek közül leginkább az angol, 
franczia, orosz szép irodalom jelesebb elbeszélői 
müveit mutatja be. 

A •Vasárnapi Ujsági társlapja, a most már 39-ik 
évfolyamában lévő •Politikai Újdonságok" a hét ese
ményeit kellő magyarázattal ellátott gondos, hű ösz-
szeállitásban tárja az olvasó elé, s a közönség 
együtt találja benne mindazt, a mi a napilapokban 
elszórtan jelen meg, ugy hogy e lap, kivált vidéken, 
hol a hiányos postajárás a napi értesülést különben 
és megnehezíti, a napilapokat is lehetőleg pótolja. 

A «Politikai Újdonságok* újabban mint képes 
újság jelenik meg, minden száma a napi esemé
nyekre vonatkozó több képet közöl. 

A tPolitikai Újdonságok*-hoz >Magyar Gazdái 
czimű, kéthetenként megjelenő gazdasági és kerté
szeti lap is van csatolva s ezen felül rendkívüli mel
lékletekkel is bővítve lesz a lapnak hetenként másfél s 
minden második héten két ivre terjedő tartalma. 

* 
Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgála • Világ

krónikái czimű képes heti közlöny, mely hetenkint 
egy íven, számos képpel illusztrálva jelen meg. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK. 
egész érre félévre negyedévre 

A Vasárnapi Újság frt 8.— frt 4.— frt 2.— 
A Világkrónikával együtt t 10.— • 5.— • 2.50 

A Vasárnapi Ojság és ( 1 2 _ f g _ ( fi_ 
Politikai Újdonságok 

A Világkrónikával együtt « 14.— • 7.— • 3.50 
Osupán a Politikai Újdonságok 5.— < 2.50 • 1.25 

A Világkrónikával együtt 7.— • 3.50 t 1.75 
Az előfizetések a «Vasárnapi Újság« és • Politikai 

Ujdonságoki kiadó-hivatalába, Budapest, Egye-
tem-uteza 4. küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
HANTKEN MIKSA, a tud. akadémia tagja, budapesti 

egyetemi tanár, az őslénytani intézet igazgatója, 
miniszteri osztálytanácsos, meghalt jun. 26-ikán, 
Budapesten, 72 éves korában. Sziléziából származott, 
és Salmeczbányán tanult, majd Szerbiába ment, a 
hol tíz esztendeig bányaigazgató volt. Visszatérve 
Magyarországba, a doroghi bánya vezetését vette át, 
s teljesen magyar emberré vált. Geológiai munkái 
sűrűn jelentek meg, az akadémia rendes tagul válasz
totta, szervezte a földtani társulatot, melynek első 
igazgatója lett. Ebben az állásában nyerte el a 
miniszteri tanácsosságot. Körülbelül egy évtized 
előtt az ő számára állították fel az egyetemen a 
palaeontologiai, őslénytani tanszéket, melyet nagy 
buzgalommal töltött be. Hantken szabad idejét 
geológiai kutatásokra fordította. A tavaszon Zágráb 
környékére tett kirándulást s ez alkalommal erősen 
áthűlt. Húsvét másodnapján szélhűdés érte s ettől 
fogva nem hagyhatta el szobáját. Az érdemes tudós 
halála következtében a tudományos intézetek gyász
lobogót tűztek ki ; az egyetem, az akadémia ko
szorút küldtek ravatalára. Temetése jun. 28-ikán 
ment végbe. 

LÁSZLŐ ELEK, a hirlapirás egyik tevékeny mun
kása hunyt el, 40 éves korában, Nagy-Szebenben, az 
elmebajosok intézetében, hová idegbaja következ
tében pár hóval ezelőtt szállították. Evek hosszú 
során át belső munkatársa volt a «Honi-nak, majd 
a "Független Hirlap»-nak, az «Egyetértés»-nek s a 
«Budapest»-nek. 1888 óta pedig a «Kis Ujsági poli
tikai napilapot szerkesztette. Élénk tollú hírlapíró 
volt, a ki számos regényt, novellát és verset írt. 
O indította meg a most is fenálló népies élczlapot, a 
• Mátyás diák»-ot. Halálát özvegye és három árva 
gyászolja. 

Elhunytak még a közelebbi napok alatt: RBOCSKA 
SZILÁRD, a hazafias minorita rend legidősb tagja, 
kiérdemült főgymnasiumi tanár, aranymisés pap, 
Szepes-Csütörtökhelyen. A szabadságharcz után 
sokat üldözték, mert hazafias szellemben tanított. 
As ötvenes évek legelején Aradon a hazai történe
lem tanára volt Krocska s előadásaiért elfogták, 
meghurczolták, végre eltiltották a tanítástól. Volt 
annyi bátorsága, hogy egész életén át nyíltan küzd
jön a magyarság érdekében s fönhangon hirdesse a 
szabadság eszméit. — CSONGRÁDY KÁLMÁN, földbirto
kos, nyűg. belügyminiszteri titkár, a nagyszebeni 
ev. ref. egyházmegye gondnoka, megyei bizottsági 
tag, 58 éves, Szász-Vesződön. — WIRTH ANTAL, sütő
mester, az arany érdemkereszt tulajdonosa, Győr
megye bizottsági tagja és Győr város volt bírája, 77 
éves, Győrött. — HABASZTHY GYULA, földbirtokos, pá-
lóezi körjegyző, megyei bizottsági tag, 61-ik évében. 
— NESZL ALAJOS, miniszteri tisztviselő, tartalékos 
honvédhadnagy, 34 éves, Gleichenbergben. — SERESS 
ISTVÁN, államvasúti tisztviselő, Seress Imre hírlap
író édesatyja, 73 éves, Budapesten. 

Özv. DÜSÓCZKY KAROLYNÉ, szül. Hoffmann Hermina 
asszony, a budai tanítóképző intézet nyűg. igazgató
nője, 73 éves korában, Budapesten. — SZLTJHA ELEO
NÓRA, szegedi népiskolai tanítónő, az ottani tantestü
let legbuzgóbb tagjainak egyike, Szegeden. Nővére 
volt néhai Szluha Ágoston szegedi főkapitánynak. 
— Özv. PÉCHY KAROLYNÉ, szül. Drembovszka Jozefa, 
nyűg. 1848—49. huszárőrnagy özvegye, 83 éves, 
Nagy-Géczen. — TÓTFALUSSY AMÁLIA, Tótfalussy 
Miklós volt kir. táblai bíró leánya, Budapesten. 
Halálát nővére, s két testvére dr. Tótfalussy Gyula 
fővárosi orvos és Tótfalussy Béla erzsébetvárosi 
káplán gyászolja. — Özv. GOLENIOH KAROLYNÉ, szül. 
Scopian Irma, 35 éves, Jászberényben. — Özv. AIG-
NER KAROLYNÉ, SZ. Wöber Rozália, 78-ik évében, 
Szegeden. — Ács JÓZSEFNÉ, szül. Szalkay Hona, a 
mezőtúri takarékpénztár könyvelőjének neje, 27 éves, 
Mezőtúron. 
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Szerkesztői monda?iivalók. 
Paris . B S. Kivánata szerint intézkedhetünk. Az 

ígéretet köszönettel vettük. 
Hová l e t t a koronád ? Az egész kis vers zavaros képek 

halmaza. Az első versszakban megszólítja a vén 
akáczfát, hogy: hová lett koronája ? S felel rá, hogy: 
«Oszi szélvész sodorta le csak úgy játszva». Hideg, 
deres levél hull a költő arczára, «Mintha egy-egy 
halott végső csókja volna». — Egyik sorban azt 
mondja, hogy a szélvész a fa egész koronáját lesodorta, 
a másikban már csendes levélhullást emleget. A ha
lottnak nincs végső csókja, csak a haldoklónak, de 
még igy is mily képtelen kép, hogy valakit egy sereg 
haldokló csókolgat egymás után. Es ilyenformán 
halad a kis vers másik két strófája is. 

A rossz fiúról. Nehézkes, szakadozott. E százszor el
mondott tárgy csak költőibb kidolgozásban volna 
élvezhető. Néhány jó sor azonban ebben is akad. 

Sej tés . Éji dalok. Közlésre az elsőt választottuk. 
Volnék madár. Rég elmondott gondolatok ezek, 

egy kis újat is kellene csöppentem a régi közé, hogy 
egy kis friss zamatot nyerjen. 

SAKKJÁTÉK 
1780. számú feladvány. Baird W. J. úrhölgytől. 

(Díjnyertes feladvány.) 
SÖTÉT. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

1781. Kamu feladvány. Walcott G. H.-tól. 
(Díjnyertes feladvány.) 

Világos indul s a második lépésre matot mond. 

KÉPTALANT. 

*§?' 
A tVasárnapi Újság. 25-ik számában közölt kép

talány megfejtése : Pályanyertes mű. 

Heti naptár, július hó. 
Nap | KatholikHS ea protestáns Qörög-Oro** Izraelita 

i V. .4 6 Jéi. sí. vér. A 5 Sarlós B.-A 
3 H. Helidór pk. hv. Jáczint 

•••4K.Ulrik-pk.hv. Ulrik 
5 S. CyriU, Method. Cyrill és M. 
>; C. Izaiás pr. Izaiás 
7 P. Willibald p. hv. Willibald 
8 S. Erzsébet ö. kir. Kilián 

••UválUiú. £ Utolsó negyed 6 

[20 C 9 Metód p. 18Bjt,T. 
21 Julián v t 19 
22Özsébpk.vt.20 
23 Agrip. sz.vt. 21 
24 Iván szülét. 22 
25Febrdn. ést-23 
26 Dávid rem. 24 S. Pint. 
-án 10 óra 55 pk. este. 

Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s , 
iL. Egyetem-tér 6. szám.) 

E g é s z s e l y e m , m i n t á z o t t F o v ü á r d o k a t (mint
egy 450 különböző fajban), méterenként 8 5 k r t ó l 
3 f r t 6 5 k r i g — valamint f e k e t e , f e h é r és 
s z í n e s selyemszöveteket 4 5 k r t t ó l 11 f r t 6 5 
k r a j c z á r i g — sima, koczkás, csikós, virágos, 
damaszolt minőségben {mintegy 240 féle dispositió 
és 2GO0 különböző szín és árnyalatban) szállít posta
bér és vámmentesen H e n n e b e r g G . (cs. kir. 
udvari szállító) s e l y e m g y á r a Z ü r i c h b e n . Minták 
póstafordnlóval küldetnek. Svájczba czim. levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 

Fürdőre utazók figyelmébe. 
A f. évi fürdőévad tartama alatt Budapest keleti és 

nyugati pályaudvaráról a nevezetesebb hazai fürdőhe
lyekre, illetve azok vasúti állomásaira a következő vonat
összeköttetések állanak fenn: 

B a r l a n g l i g e t , v a s ú t i állomás SzepesBéla—Barlang
liget. Budapest keleti pályaudvarról indulás személy
vonattal reggel 7 óra 30 p. és este 7 óra 45 p., július 
és augusztus hóban gyorsvonattal reggel 7 óra 15 p.-kor 
i s ; Kassán át Szepes-Béla—Barlangligetre érkezés este 
9 óra 14 p., d. e. 11 óra 34 p. és július—augusztus hó
ban d. u. 5 óra 6 p.-kor is. 

B á r t f a é s C z e m é t e , vasúti állomás Eperjes. Buda
pest keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattal reggel 
7 óra 15 p. és délután 2 óra 25 p.-kor, személyvonattal 
reggel 7 ó. 30 p. és este 7 ó. 45 p.-kor, Eperjesre érkezés 
d. u. 2 óra 20 p. és éjjel 10 ó. 20 p.-kor, d. u. 5 óra 
10 p. és reggel 7 óra 42 p.-kor. 

B á z n a , vasúti állomás Medgyes. BudapeBt keleti 
pályaudvarról indulás a gyorsvonattal este 9 ó. 15 p.-kor, 
személyvonnattal d. e. 8. ó. 25 p.-kor, Aradon át személy
vonattal éjjel 10 órakor, Medgyesre érkezés d. e. 9 óra 
58 p.-kor, éjjel 2 ó. 29 p.-kor és d. u. 4 ó. 9 perczkor. 

B i k s z á d , vasúti állomás Técső vagy SzinyérVáralja. 
Budapest keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattal reg
gel 7 ó. 15 p. és d. u. 2 ó. 25 p.-kor, személyvonattal 
reggel 7 ó. 30 p.-kor; Szerencsen át Tócsőre érkezés 
este 6 ó. 12 p., éjjel 3 ó. 33 p.-kor, este 9 ó. 17 p.-kor; 
Budapest keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattal 2 ó. 
10 p. és este 9 óra 15 p.-kor, személyvonattal d. e. 8 ó. 
25 p.-kor és este 7 órakor, Debreczenen át Técsőre érke
zés éjjel 3 óra 33 p. d. e. 9 ó. 21 p. és este 9 ó. 17 p.-kor 
és d. e. 9 óra 21 p.-kor; Budapest keleti pályaudvarról 
indulás gyorsvonattal este 9 ó. 15 p.-kor, személyvonat
tal d. e. 8 óra 25 p.-kor, Debreczenen Szinyér-Váraljára 
érkezés d. e. 11 ó. 58 p.-kor és este 9 óra 11 perczkor. 

B o r s z é k , vasúti állomás Szászrégen. Budapest keleti 
pályaudvarról indulás gyorsvonattal d. u. 2 ó. 10 p . és 
este 9 óra 15 p.-kor, Aradon át személyvonattal éjjel 
10 órakor; Szászrégenbe érkezés reggel 7 óra 25 p.-kor, 
d. u. 12 óra 15 p. és este 7 óra 15 perczkor. 

B n z i á s , vasúti állomás Temesvár—Józsefváros. — 
Budapest nyugoti pályaudvarról indulás gyorsvonattal 
d. u. 2 óra 20 p. és éjjel 10 órakor, személyvonattal 
d. e. 8 óra 30 p. és este 7 órakor; Temesvár—József
városra érkezés este 7 óra 50 p., reggel 4 óra 54 p., 
d. u. 5 óra 20 p. és reggel 4 óra 54 p.-kor. 

É l ő p a t a k é s M á l n á s , vasúti állomás Földvár. — 
Budapest keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattal este 
9 óra 15 p.-kor, személyvonattal d. e. 8 óra 25 p.-kor; 
Aradon át személyvonattal éjjel 10 órakor; Földvárra 
érkezés d. u. 1 óra 33 p„ reggel 7 óra 11 p. és este 
9 óra 36 perczkor. 

F e k e t e h e g y , vasúti állomás Igló. Budapest keleti 
pályaudvarról indulás személyvonattal reggel 7 ó. 30 p. 
Ós este 7 ó. 45 p.-kor, július és augusztus hóban gyors
vonattal reggel 7 óra 15 p . és d. u. 2 óra 25 p.-kor i s ; 
Iglóra Kassán át érkezés este 6 ó. 32 p. és d. e. 9 óra 
5 p.-kor, július és augusztus hóban d. u. 3 ó. 20 p. és 
éjjel 12 órakor is. 

H a r k á n y , vasúti állomás Villány. Budapest keleti 
pályaudvarról indulás gyorsvonattal d. n. 2 óra 20 p., 
személyvonattal d. e. 8 ó. 15 p. és este 9 ó.; Dombó
váron üt érkezés Villányra este 9 ó. 10 p., d. u. 5 óra 
24 p. és reggel 6 ó. 35 p.-kor. 

H e r k u l e s f ü r d ő , vasúti állomás Herkulesfürdő. — 
Budapest nyugati pályaudvarról indulás gyorsvonattal 
d. u. 2 óra 20 p.-kor és éjjel 10 órakor vagy személy
vonattal este 7 órakor; Herkulesfürdőre érkezés éjjel 
12 ó. 26 p. és d. e. 11 ó. 48 p.-kor. 

K o v á s z n a , vasúti állomás Kovászna. Budapest keleti 
pályaudvarról indulás gyorsvonattal este 9 ó. 15 p.-kor, 
személyvonattal d. e. 8 6. 25 p.-kor; Kovásznára érkezés 
este 6 ó. 39 p.-kor és d. e. 11 óra 58 perczkor. 

K o r i t n i c z a , vasúti állomás Rózsahegy. Budapest 
keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra
kor és d. u. 2 ó. 40 p.-kor. Ruttkán át érkezés Rózsa
hegyre d. u. 4 ó. 11 p.-kor (július és augusztus hóban 
d. n. 3 ó. 29 p.-kor is) és éjjel 12 ó. 10 p.-kor. 

L i p i k , vasúti állomás Pakrácz-Lipik. Budapest keleti 
pályaudvarról indulás személyvonattal este 9 órakor 
Dombóvár-Zákányon át Pakrácz-Lipikre érkezés d. u. 
1 ó. 20 p.-kor. 

L n b l o , vasúti állomás Lubotin-Lublófürdő. Budapest 
keleti pályaudvarról indulás személyvonattal reggel 7 ó. 
30 p. és este 7 óra 45 perczkor, Lubotin-Lublófürdőre 
érkezés este 7 órakor és d. e. 9 ó. 39 p.-kor. 

L u c s i v n a , vasúti állomás Lucsivna-fürdő. Budapest 
keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattal reegel 7 ó., 
Ruttkán át Lucsivnafürdőre érkezés este 6 ó. 16 p.-kor. 

LiK'sk i , vasúti állomás Liptó-Tepla. Budapest keleti 
pályaudvarról indulás személyvonattal reggel 7 órakor 
és d. u. 2 ó. 40 p.-kor. Ruttkán át Liptó-Teplára ér
kezés d. u. 4 ó. 27 p. (július és augusztus hóban d. u. 
3 ó. 41 p.-kor is) és éjjel 12 ó. 26 perczkor. 

M a r i l l a v ö l g y , vasúti állomás Oravicza. Budapest 
nyugati pályaudvarról indulás gyorsvonattal d. u. 2 ó. 
20 p., vagy személyvonattal d. e. 8 ó. 25 p.-kor, továbbá 
gyorsvonattal éjjel 10 órákkor, vagy személyvonattal 
este 7 órakor, Oraviczára érkezés éjjel 12 ó. 40 p. és 
d. e. 10 ó. 24 perczkor. 

P á r á d , vasúti állomás Párád. Budapest keleti pálya
udvarról indulás gyorsvonattal d. u. 2. ó. 25 p.-kor, 
személyvonattal reggel 7 ó. 30 p.-kor, Kaál-Kápolnán 
át Párádra érkezés este 6 ó. 35 p.-kor és d. u. 12 óra 
24 p.-kor. Budapest keleti pályaudvarról indulás személy
vonattal d. e. 9 órakor és Kis-Terennén át Párádra érk. 
d. u. 3 óra 12 p.-kor. 

P ö s t y é n , vasúti állomás Pöstyén. Budapest nyugati 
pályaudvarról indulás gyorsvonattal reggel 7 ó. 30 p.-kor, 
személyvonattal d. e. 9 ó. 20 p.-kor és este 7 ó. 10 p.-kor, 
Pöstyénre érkezés d. e. 11 ó. 42 p., d. u. 4 ó. 13 p . és 
éjjel 12 óra 52 perczkor. 

K a j e c z - T e p l i c z , vasúti állomás Zsolna. Budapest 
nyugati pályaudvarról indulás gyorsvonattal reggel 7 óra 
30 p.-kor, személyvonattal d. e. 9 ó. 20 p. este 7 óra 
10 p.-kor; Zsolnára érkezés Galanthán át d. u. 2 óra 
16 p., este 8 ó. 27 p. és reggel 4 ó. 1 p.-kor. Budapest 

keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattal reggel 7 ó. és 
d. u. 2 ó. 40 p.-kor, Zsolnára érkezés Ruttkán át d. vu 
2 ó. 34 p. és éjjel 11 óra 28 perczkor. 

S t n b n y a f i l r d ö , vasúti állomás Stubnyalürdő. Buda
pest keleti pályaudvarról indluás gyorsvonattal reggel 
7 órakor és d. u. 2 ó. 40 p.-kor, személyvonattal d. e> 
9 ó. 45 p. és éjjel 10 ó. 45 p.-kor; Stubnyafiirdöre érk. 
d. u. 1 óra 24 p„ este 9 ó. 45 p., este 7 óra 41 p. és-
d. u. 12 ó. 26 p.-kor. 

S z k l e n o - V i h n y e , vasúti állomás Garam-Berzencze.. 
Budapest keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattá* reg
gel 7 órakor és d. u. 2 ó. 40 p.-kor, személyvonattal 
d. e. 9 órakor és éjjel 10 ó. 45 p.-kor, Garam-Berzen-
czére érkezés d. e. 11 ó. 54 p.-kor, este 8 ó. 15 p., d. u . 
5 ó. 12 p. ós d. e. 9 ó. 28 p.-kor. 

Sz l i áes , vasúti állomás Szliács. Budapest keleti pálya
udvarról indulás gyorsvonattal reggel 7 órakor és d. u. 
2 ó. 40 p.-kor, személyvonattal d. e. 9 órakor és éjjel 
10 ó. 45 p.-kor, Szliacsra érkezés d. n. 12 ó. 20 p., 
este 8 ó. 28 p., d. u. 5 ó. 56 p. ós d. e. 8 ó. 47 p.-kor. 

S z o b r á n c z , vasúti állomás Ungvár. Budapest keleti 
pályaudvarról indulás gyorsvonattal d. u. 2 ó. 25 p.-kor, 
személyvonattal reggel 7 ó. 30 p. és este 9 ó. 25 p.-kwv 
Szerencsen át Ungvárra érkezés éijel 10 ó. 54 p., este 
7 ó. 30 p. és d. e 11 ó. 37 p.-kor.' 

S z o l y v a - H á r s f a l v a , vasúti állomás Szolyva-Hárs-
falva. Budapest keleti pályaudvarról indulás gyorsvonat
tal reggel 7 ó. 15 p. és d. n. 2 ó. 25 p.-kor, személy
vonattal este 9 óra 25 p.-kor, Szerencsen át Szolyva-
Hársfalvára érkezés d. u. 4 ó. 34 p., éjjel 12 ó. 20 p . 
és d. u. 1 ó. 10 p.-kor. 

T á r c s a , vasúti állomás Felső-Eőr. Budapest keleti 
p.-udvarról indulás gyorsvonattal d. e. 8 ó. 30 p.-kor, 
személyvonattal este 9 ó. 30 p.-kor Győrön át Felső-
Eőrre érkezés este 7 ó. 24 p. és d. e. 8 óra 56 p.-kor.. 

T á t r a f ü r e d , vasúti állomás Poprád-Pelka. Budapest 
keleti pályaudvarról indulás személyvonattal reggel 7 ó. 
30 p. és este 7 ó. 45 p.-kor, továbbá julras és augusztus-
hóban gyorsvonattal reggel 7 ó. 15 p. és d. u. 2 óra 
25 p.-kor i s ; Kassán át Poprád-Felkára érkezés este 7 ó. 
30 p. és d. e. 10 ó. 5 p.-kor, július és augusztus hóban 
délután 4 órakor és éjjel 1 órakor is. Budapest keleti 
pályaudvarról indulás gyorsvonattal reggel 7 órakor, 
Ruttkán át Poprád-Felkára érkezés este 6 ó. 35 p.-kor, 
július—augusztus hóban délután 5 óra 25 p.-kor is. 

T e p l a - T r e n c s é n , vasúti állomás Tepla-Trencsén-
Teplicz. Budapest nyugoti pályaudvarról indulás gyors
vonattal reggel 7 óra 30 p.-kor, személyvonattal d. e_ 
9 ó. 20 p. és este 7 ó. 10 p.-kor, Tepla-Trencsén-Tep-
liczre érkezés d. u. 11 óra 47 p., d. u, 5 óra 52 p. és-
éjjel 2 óra 13 p.-kor. 

T u s n á d é s Z a i z o n , vasúti állomás Brassó. Buda
pest keleti pályaudvarról indulás gyorsvonattal este 9 ó. 
15 p.-kor, személyvonattal 8 óra 25 p.-kor és Aradon 
át éjjel 10 órakor, Brassóra érkezés d. u. 2 óra 9 p.,. 
d. e. 8 órakor és éjjel 10 ó. 25 p.-kor. Ezen fürdőhelyek, 
vasúti állomásaira Budapestről azaz csak oda személyen
ként a következő menetdijak fizetendők és pedig: 

B u d a p e s t k e l e t i p á l y a u d v a r r ó l , Eperjes, Med
gyes, Técső, Szatmár, Marosvásárhely, Földvár, Igló, 
Villány, Brassó, Rózsahegy, Zákány, Lubotin-Lublófürdő, 
Lucsivnafürdő, Liptó-Tepla, Zsolna, Stubnyafürdő, Gn-
ram-Berzencze, Szolyva-Hársfalva, Szombathely, Poprád-
Felka, Ungvárra gyorsvonatokkal I . oszt. 9 frt 60 kr., 
I I . oszt. 7 frt. Személyvonatokkal I. oszt. 8 frt, I I . oszt. 
5 frt 80 kr., I I I . o. 4 frt; Szatmáron Szinyér-Váraljára, 
Marosvásárhely, Szászrégenre, Brassón Kovásznára, Zá
kányon Pakrácz-Lipikre és Szombathelyen Felső-Eőrre 
uj menetjegyek váltandók. 

Párádra Kaál-Kápolnán át gyorsvonattal I . oszt. 5 frt 
80 kr., I I . oszt. 4 forint 80 kr., Kis-Terennén át gyors
vonattal I. oszt. 5 frt 20 kr., I I . oszt. 4 frt 30 kr., sze
mélyvonattal I. oszt. 4 frt 50 kr., I I . oszt 3 frt 60 kr., 
I I I . oszt. 2 frt 30 kr. 

Szliacsra gyorsvonattal I. oszt. 8 frt 40 kr., I I . oszt. 
6 frt 50 kr., személyvonattal I. oszt. 7 forint, I I . oszt. 
5 frt 30 kr., I I I . oszt. 2 frt 50 kr. 

Szepes-Béla-Barlangligetre személyvonattal I . osztály 
8 frt 90 kr., I I . oszt. 6 frt 40 kr., I I I . oszt. 4 frt 40 kr-

B u d a p e s t n y u g o t i p á l y a u d v a r r a l , Temesvár— 
Józsefváros, Herkulesfürdő, Oravicza, Zsolna és Tepla-
Trencsén-Tepliczre gyorsvonattal I . oszt. 9 frt 60 kr., 
I I . oszt. 7 frt, személyvonattal I. oszt. 8 frt, I I . oszt. 
5 frt SO kr., I I I . oszt. 4 frt. 

Pöstyénre gyorsvonattal I. oszt. 8 frt 40 kr. I I . oszt_ 
6 frt 50 kr. Személyvonattal I . oszt. 7 frt, I I . oszt. 5 frt 
30 kr., I I I . osztály 3 frt 50 kr. A z i g a z g a t ó s á g -

1893. július. 1 9 9 . s z . 1893. július. 

BUDAPESTI SZEMLE 
A M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

G Y U L A I P Á L . 
T A R T A L O M : 

Nemze t i szel lem a p h i l o s o p h i á b a n . (I.) — Alexander 
Bernáttól. 

Gróf B a t t h y á n y K á z m é r és e m l é k i r a t a i . (II.) — 
Tóth Lőrincztől. 

A művész i r e s t a u r á t io O la szo r szágban és a R a j n a 
v idékén , t e k i n t e t t e l a péos i s z é k e s - e g y h á z r a . — 
Gerecze Pétertől. 

Egy szen t . Elbeszélés. — Bourget Pál után, francziá-
ból — R. E. 

K ö l t e m é n y e k . Tisza-vidéki dalok. — I—V. Gyulai 
Páltól. 

Á l l a m c s í n y Sze rb i ában . — Szokolay Kornéltól. 
É r t e s í t ő . Magyarország földbirtokosai. — T. N. — Hans-

lick Görgeyről. — d. — Észrevételek a «Hét» vála
szára. — n. — Új magyar könyvek. 

Megjelen évenkint 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. 
Előfizetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 forint, 
félévre 6 frt. 

Franklin-Társulat 
magyar irod. intézet és könyvnyomda Budapesten. 
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Figyelmeztetés. 
A. 6. hadtest területén elhelyezett csapatok széna-, alom- és 

ágy-szalma-, továbbá tűzifa- és kőszén-szükségletének bérleti bizto
sítása czéljából, az alábbi napokon, kizárólag írásbeli ajánlatok 
utján, nyilvános tárgyalás tartatik; még pedig a következő állomá
sok részére: 

Eperjes 
Eger 
Igló 

Kassa 
Miskolcz 

Beszterczebánya 

Rimaszombat 
Edelény 
Losoncz 

Szepesváralja 
Kis-Szeben 

Lőcse 
Gyöngyös 

c3 

CO 
C l 
GO 

Q 

P 
03 

CO 
OS 
00 

-03 •J3 

3 GO 
sB 03 

• 5 « 

03 ,J=! 

M 

'Ói 

Mármaros-Sziget 

Munkács 

Nyíregyháza 

Szatmár 

Ungvár 

Szobráncz 

5 

03 Q 

O co 

j a j 

« 5 
^ 5 

03 SM 

ö :S 
i 03 

3 N 
03 CD 

co ja 
OS CD 

2 ^ 

További részletek, illetve föltételek a kiragasztott hirdetések
ben, valamint a kassai és munkácsi élelmezési raktárakban min
denki számára betekintésül szolgáló föltételi füzetekben foglaltat
nak, mely utóbbiak ezenfölül 32 krajczárért az említett raktárak
ban vétel utján is megszerezhetők. 

Kassa, 1893 június 15-én. 

Cs. és kir. katonai élelmezési raktár, Kassán. 

liztositó-Részvény-Társasáo 
(Algemeene Maatschappij van Levensyerzekering en Lijfrente) 

Amsterdamban. 
A legelőnyösebb feltételek és módozatok 

mellet t köt biztosí tásokat 

az ember életére, 
— 1 8 9 2 év végéig •— 

73 millió korona biztosítás köttetett. 
Magyarországi vezérképviselőség: 

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 20. szám. 
Igazgató: 

Tolnay Lajos 
min. tanáctm, orsxággy, képviselő. 

A vezér-képviselőség mindennemű kérdésre 
szívesen szolgál felvilágosítással. 

Referencziakat ad: MM 

a Magyar Általános Hitelbank. 

AGYAR * 

28-ik évfoly 
AZÁR_ 

KÉPES DIVATLAP. 

Évenkint 24 gazdagon illusztrált, színes divatkép-melléklettel 
ellátott és bőtartalmu számot ad. 

Egyetlen divatlap, melynek képei Pa r i sban készülnek. 
Hölgyek, kik maguk varrják ruháikat — nem nélkülözhetik. 

Minden számhoz külön szépirodalmi melléklet. 
Szerkeszti Wohl Janka. 

Előfizetési á r : egy negyed évre 2 forint *Wl 
Megrendelő czim: 

Magyar Bazár kiadóhivatala Budapest, Ferenceiek-tere j . ss. 
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Melyik lapra fizessünk elö? 
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb 

magyar lap az 

„EGYETÉRTÉS" 
a mely ez évben immár 27-ik évfolyamába lépett. Ez 
a magyar olvasó közönség legtekintélyesebb lapja. Hite
les forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, 
alapossága, és sokasága, rovatainak változatosság a, ki
tűnősége, a különböző olvasmányok gazdag tárháza tet
ték népszerűvé. A kormány körében előforduló esemé
nyekről az «Egyetértés* olvasói értesülhetnek első sorban. 
Az országgyűlési tárgyalásokról a legrészletesebb, 
tárgyilagos hü tudósítást egyedül dz ^Egyetértés* közöl. 
Bármely párthoz tartozzék is a képviselő, beszéde az 
*Egyetértés»-ben a legterjedelmesebben közöltetik. Ez az 
óriási terjedelmű lap egyszerre két homlokegyenest ellen
kező irodalmi czélt szolgál, mert naponkint megtalálja 
benne a család, a hölgyvilág, a maga szépirodalmi olvas
mányát a világirodalom legkitűnőbb Íróinak legújabb 
regényeiben, talál benne tárczaczikkeket legjobb íróink
tól, divattudósitást Parisból stb., ugy, hogy nincs szép
irodalmi lap, mely az *Egyetértés*-nek e rovatával a 
versenyt kiállhatná. 

S ezzel szemben ott van az *Egyetértés*-nek olda
lakra terjedő politikai és közgazdasági része, mely 
•megbízhatóság, komolyság és jőlértesültség tekinteté
ben utolérhetetlennek van elismerve a magyar sajtó
ban. Egyik legfőbb érdeme az «Egyetértésinek^ hogy 
az események ösmertetése körül soha semminemű te
kintetektől sem hagyta magát befolyásolni, s mint tel
jesen független lap fölötte áll minden,pártérdeknek 

és csak az igazságot szolgálja. Az egész sajtóban leg
nagyobb terjedelmű országgyűlési tudósításainak is 
mindenkor a párttekinteteken felülemelkedő részrehaj-
latlanság szerezte meg a közelismerést, mely abban nyil
vánul, hogy az «Egyetértés* olvasói között minden párt
ból találunk hiveket. 

Az ^Egyetértés* gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s gazda-
közönség, az iparos és vállalkozó nem szorul többé 
idegen nyelvű lapra, mert az ^Egyetértés* kereskedelmi 
s tőzsdei tudósításainak bőségével a többi lapok már föl 
sem veszik a versenyt. A kereskedő, az iparos s a 
mezőgazda két évtized óta tudja már, hogy az «Egyet
értés* -ben megtalálja mindazt, a mire szüksége van, s 
e miatt az «Egyetértés* ma már nélkülözhetetlenné vált,, 
mint a hazai kereskedelmi, ipar- és mezőgazdasági for
galom magyar nyelvű vezérlapja. Üzleti dolgokban az 
^Egyetértés* a legjobban informált lap Magyarországon. 

A rendes rovatokon s a fölmerülő eseményekről leg
nagyobb terjedelemben közlött bő tudósításokon kívül' 
végre csak az ^Egyetértés* három specziális rovatát em
lítjük meg, melyek országos hírre tettek szert. Ezek: az 
Irodalom, a Tanügy és a Mezőgazdaság, melyek 
mindegyike egy-egy szaklapot képes pótolni. — A ki 
olvasni valót keres és a világ folyásáról gyor
san és hitelesen akar értesülni, fizessen elő az-
«Egyetértés* -re. 

E L Ő F I Z E T É S I ÁRAI: Egy hóra ... 1 frt 80 kr. 
Három hóra... ... ...5 frt. 

Félévre ... .. 
Egész évre... 

10 frt. 
20 frt. 

Felelős szerkesztő: Csávolszky Lajos. 

A szerkesztőség: Szerecsen-utcza 3 5 . sz. * A kiadóhivatal: Dalsz inház-utcza 1 . sz. 

Muta tványszámot a kiadóhivata l 
ingyen és bé rmentve küld . BUDAPESTEN. Muta tványszámot a kiadóhivata l / 

ingyen és b é r m e n t v e ki l ld. 
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Valódi szellőztetés, 

Bváron hűvösebb 
levegő, kivált a 

| hálószobában; té-
I len jobb melee-
I elosztás Onmű-
[ködö szellóz-
I tető, 2—12 ruBÓs 
I (klappiR) minden 
I fűstcsöhöz alkal-
I mas; hátat lég* 
| sürün záródva s 

•sak elölről bo
csátja ki a füstöt 

" és rossz levegőt; 
nappali s háló 
szobák, kony
hák, éléskam

rák, plnozék- és irodákban 
né lkü lözhe t l en . 8—12 márka. 
4X5 méterre 1—6 rugós szellőztető 
ft 12 márka, elégséges. Hozzá-
vezetésre . szintén 6 m.-tol 
kezdve, kérünk térvázlatot . -
Tervezet ingy. Kepp J-, 20 év óta 
szakmérnök, Leipng - MagiHtz. 

Faj-ebek!! 
Világhí rű 

r ég i nevezetes te lep . 
Alapíttatott 1864-ben. 

50 nemes faj. 

Seyfarth Ar thnr , 
•első német fajeb-tenyésztÖ intézete 
K Ö s t r i t z b e n (Németország). 
Számos európai udvarnak szállítója, 
a legmagasabb kitüntetésekkel jutal
mazva ; szállít jeles specialitásokat 
modern renommir-, luxus- , 
szalon-, vadász - és spo r t -
ku tyákból . — Nagy gyűjtemény 
b e r n á t h e g y i newfonnd land i 
mastiffs , n é m e t dogrg"e, b u l -
dogrg-, t e r r i e r 3 , co l l e i s . vé r 
ebek, für jészebek, vadász- , 
b rack le r - és borz-ebekből , 
uszkárok, m á l t a i , r a t t l e r , 
majoTufejü és mopszku tyák-
ból , őrebek s t b . efélékből . 
Jótállás mellett csupán I.-r. minős. 
-Jeles nagy választék. EIsö rendű 
•ajánlatok minden országból. Sok 
száz köszönd irat berezegi és grófi 
házakból, legmagasabb tekintélyek
től és kinológokról. Gazdagon il-
lu&trált album 50 fillér; katalógus 
dij nélkül. Eredeti fényképek ki
tűntetett kutya-fajoktól, 1 cab. és 
25 miniatűr. 3 márka. Érdekes il-
lustrált munka: *Der Hund und 
seine Rassen, Zucht, Pflege und 
Dressur* (Az eb és annak fajai, neve
lése, ápolása és idomítása) 5 márka. 
K i v i t e l minden vi lágrészbei 

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

J—.El 
^ • ^ ~\f \ i \ J ^ ^ KiltnHft Rlispor 

\ V * „ C H . FAY, ILLATSZERÉSZ, 
^ PARIS — 9 rn . <U U P . l x « — P I R I I 

30 év óta udv . i s t á l lókban , valamint k a t o n a i éa p o l g á r i 
n a g y o b b i s t á l l ó k b a n ÍB, használatban; nagyobb erőfeszí
t é sek e lő t t é s u t á n e r ő s í t é s ü l ; további ficzamodások, 
r ándu l á sok , az i n a k m e r e v s é g e s más ily alkalmaknál; 

képesiti a lovat k ivá ló t e l j e s í tmények re idomi tásná l . 

V - t f ^ \ \ ^ Kiható 
^ 0 ^ * S$^l^^ Ausztr.-MaKjar-

S ^ { ) *• ^_^^^ orsz. g y ó g y s z e r t á 
r i * . *i&^r r a i b a n és d r o g i s t á i n á l 

Fő letét 
osztr. cs. és k. s román k. udv. száll. ker. 

gyógysz. K o r n e u b u r g b a i i , B é c s mellett. 
Magyarországi főraktár Bpest Török József gyógysz. 

Te»sék a fönnebbi véd jegyre ü g y e l n i , s a v é t e l n é l 
h a t á r o z o t t a n k i fe jezn i : 

Kwizda-féle Restitutionsfluid. 

A «Franklin-TársiilaU kiadása- I Remek HŐÍ kéziinunkák 
ban Budapesten megjelent és _ ^ r , „ _ , . _ . , , . minden könyvárusnál k a p h a t ó : B O R S I S T V Á N Bécs, L, Tuehlaubeii 5. 

M a g y a r l e v e l e z é s . 

A «Franklin-Táisulat» kiadásában Budapesten megjelent i s 
minden könyvárusnál kapha tó : TANULMÁNYOK. 

A magyar ifjúság és a müveit 
közönség számára. 

Irta 

S z i t n y a i E l e k . 
Á r a fűzve 1 f r t o. é. 

^ H 5 H S 

Gyakorlati franczia nyelvtan 
Útmutatás a franczia nyelvnek gyors, 

könnyű és alapos megtanulására. 

Irta T IPRAY JÁNOS. 
Ára váBzonkötésben 1 frt 40 krajezár. 

H52SH5H5HSr!SaSrlSH5SSclS2SHSÉ 

wr Finom 

tojáskéziszappan, 
glycerin éa tojnssárgából készítve, kitűnően tisz
títja és élénkíti az arezbört, ós nnnak egészséges 
frisseségét állandóan fentartja. Ezen szappan, 
melynek minden darabja névaláírásomat viseli, 

fejmosatásokra is nagyon ajánlható. 
Ara: 1 darab 20 kr., 1 doboz (3 darab) 50 kr. 

K a p h a t ó egyedül 

L a t z k o v i t s A. uri-divat üzletében, 
Budapes ten , váczi-uteza 2 2 . sz. 

^5£S2Sra5HSrlSB5HSS5r2SHSHSaSiaSHSasa5B52SHS35H5SSH52Í 

LIEBIG 
hus - kivonatát. 

Tessék 
mindig határo 
zottan kérni: 

Alkalmas húsleves pillanat alatt i készítésére, levesek, 
főzelékek, mártások és mindennemű húsételek javí

tására. 
Kitlinő erősítő szer betegeknek és Üdülőknek. 

A valódiság és Jóság Igaza 
lásául főleg tessék figyelni a 

feltaláló névírására 

kék 
í r ásban 

Hazánk egyetlen szépirodalmi napilapja, 

Fővárosi Lapok 
W Az előkelő hölgyvilág kedvelt napilapja. ~9* £ . 38- évfoljflB. 

v'áiiozatos élénk tartalom. 

Bő rovatok az irodalom, művészet és színház köréből 

A Fővárosi Lapok vasárnapja 
hetenkint annyi olvasni valót nyújt, mint a mennyit 
a napilapok csak nagy ünnepi számokban szoktak 

adni. 
Felelős szerkesztő: Ssana Tamás. 

íilőflzetési á r : 1 hó ra 1 frt 4 0 , negyedévre 4 frt. 
Megrendelő czim: 

Fővárosi Lapok kiadóhivatala, Ferencziek-tere 3. sz. 
fjaj~ Mutatványszám kívánatra ingyen, " • f l 

Politikai napilap. Megjelenik naponkint kétszer, reggeli és esti kiadásban. 
Főszerkesztő: Jókai Mór. Felelős szerkesztő: Gajári Ödön. 

Mntatrányszám kÍTánatra 1 hétig ingyen éa bérmentTe. 

A valódi szabadelvű és nemzeti politika közlönye. 
&z előkelő és művelt közönség orgánuma. 

Vezércikkeit a parlament és publicisták legelső jelesei írják. 
Tárczarovatát J ó k a i Mór regényein kivül a legkiválóbb hazai 
és külföldi irók. Politikai értesülésekben — gyorsaság és meg

bízhatóság szempontjából — első az egész hazai sajtóban. 

Előfizetési ára az esti lappal 
együtt: 

1 h ó r a _ _ 2 frt 
neg3'ed évre . . 
fél évre _ _ ._ 12 » 

Az esti lap külön megküldé
sével : 

1 hóra ._ 2 frt 85 
negyed évre_.„ 7 » — 
fél évre _ . ._„_ . 14 > — 

Megrendelő c z i m : 

Nemzet kiadóhivatala Budapest, Ferencziek-tere 3. sz. 
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B U D A P E S T I CZEGEK. 
Fényképészeti készülékeket 

műkedvelők számúra, l e g ú j a b b n t i 
t á v c s ö v e k e t kitűnő s z e m ü v e g e k e t 
és o r r c s i p t e t ő l > e t , megvizsgált m a x i -
m a l - l á z h ö n i é r ő k e t , A n e r o i d ( l é g -
• u l y m é r ő k e t ) szabadalmazott r a j z 

e s z k ö z ö k e t ajánl 

CALDERONI és Társa Budapest 

Toronyérákat 
legolcsóbban, legújabban és legjob

ban készít: 

M a y e r K á r o l y L. 
ó r a g y á r a , 

Budapesten, VII., Kazinczy-o. 3. 
Képes árjegyzékek bérment re. 

ORTÉSZ TÓDOR 
"•bel- es külföldi 
müiparáruk raktára. 

B U D A P E S T 
Dorot tya-utcza 1. sz. 
Kívánatra tij nafff képet dr-

ieayzéket bérmentve küld. 

Az 1890: XIV. törvényczikk alapján létesített 

M A G Y A R I P A R - É S 
K E R E S K E D E L M I B A N K -

R É S Z V É N Y - T Á E S A S Á G . 

Budapest, V., nádor-utcza 4. sz. 

Teljesen befizetett részvénytőke 5,000.000 írt. 
V—"VI. ker. nókoszt&ly 

Podmaniczky u. 2. 
(Váczi-körút sarkán.) 

VI—VH. k. fiókosztály 
Teréz-körut 2. 

(Király-utoza sarkán.) 

TESTORY ÉS FIA 
Váczi-utcza 2 4 . BUDAPEST, Váczi-utcza 2 4 . 

a nagy Kristóf á t e l l e n é b e n . 
S#" A l a p í t t a t o t t 1805-ben. ~ M 

Bel- és külföldi műipar, lámpa, díszmű- és 
bőrárúk főraktára. 

Holtain és Srhlosscr 
bútorkereskedők, kárpitosok és diszitők 

B U D A P E S T E N , 
IV. ker . , Hatvani-utcza 11. szám, I . emele t , 

(a Neruia-féle üzlet melletti palota). 
Képes árjegyzékeket in (/yen és bérm. 

Legolcsóbb ezüst! 
A királyi zálogházban nagyohb részletekben vásárolt régi 
ezüstöt eladok, latoukint 1 frt 5 kr.-tól kezdve följebb. 
Úgyszintén aranyneműek, drágakövek és órák, a legol

csóbb árakon, nálam folyton raktáron vannak. 

HEUFFEL, 
Koronal ierczeg- i i tcza 7, az ur tvarban ba l ra . 

Fényképészeti készülékek és kellékek 
l e g n a g y o b b é s l e g g a z d a g a b b r a k t á r a . 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
E i s e n s c h i m l é s W a c h t l 

Budapest, Váczi-utcza 12. 
Gyár : Bécs, Kaiserstrasse 62. sz. 

Alapíttatott 1856-ban. 
Többször ki tüntetve . — Telefon. 

KÖZPONTI 
VÁLTÓ-ÜZLET RÉSZV.-TÁRSASÁG 

IV., Bécsi-utcza 4. szám, 
legelőnyösebben v e s z és e l a d mindennemű érték

papírokat és pénznemeket. 

BEfflYI HENRIK 
női riiliü készítési terme. 

Budapest, 
Kr i s tó f - t é r 6. sz., 
ezelőtt József-tér lé. 

Xádor-utcza sarkán. 

A • Frankiin-Társnlat* kiadásában 
Budapesten megjelent és minden 

könyvárusnál kapható : 

Az Atlasz-család. 
Regény, 

Irta: C s i k y G e r g e l y . 

Ara füz T 2 frt. 

LATZKOYITS A. 
(Budapest , váczi-utcza 22) 

speciális készítője jó szabása férf i - ingeknek 
dús választék franczia és angol férfi-divat-

és finom szövött á r u czikkekben. 

Hirdetések felvétetitek 

a „Vasárnapi Újság" kiadó

hivatalában, Budapest, IV. ker. 

Egyetem-utcza 4- szám alatt. 

iX.ükÚ.üilXkiXl. 

^ Idény május Hői szept. végéig. 
K e s e r ű f o r r á s o k . I v ó é s f ü r d ő g y ó g y m ó d . 

A gyógyhely fürdői, esetleg ivóforrásai kitűnő 
eredménynyel alkalmazhatók: 1. Bárminő okok 
folytán keletkezett lobos izzadmányoknál: 2. Női 
bajoknál, különösen metrit is chronicánál; méh-
körüli és hashártyalob után visszamaradt izzad
mányoknál ; a méhnek helyzetváltozások, nem
különben daganatok által előHézett izgatottsági 
tünete inél ; hnrutos állapotok és tisztulási zavarok
nál stb. 3 . Az alhasi szervek bántalmainál: máj 
bajok, szokványos székrekedés, stb. 4 . Zsirkórnál. 
5. Köszvénynél, stb. 

F Ü B D O O R V O S : D r . B K U C K J A K A B , 
az orsz. közegészségi tanács r. k. tagja. 

E g é s z s é g e s f e k v é s , f é l ó r á n y i r a a f ő v á r o s t ó l , 
k é n y e l m e s l a k á s o k , j ó v e n d é g l ő , s e n e , k á d - é s 
m a r v á n v f ü r d ö k . k ü l ö n f é l e z n n a n y k é s z ü l é k e k -

k e l . — R e n d e s t á r s a s k o c s i - k ö z l e k e d é s . 

A kocsik állomási helye: Ferencz József-
tér, a régi Lloyd-épület előtt. 

A gyógyhelyre vonatkozó bővebb felvilágositás-
sal szívesen szolgál 

Mattoni és Wille 
B u d a p e s t . 

Vas ágyak 
matráczczal frt 10 
gyermek-ágyak « 9 
sodronyniatráczok « 10 
mosdó-asztalok « 4 
gyermekkocsik • 12 
kerti padok « 7 
kerti székek « 3 
kerti asztalalok • 8 
kerti sátorok < 60 
szilárd minőségi), szállíttatnak 

Wolf Soma 
vasbntor-gyári raktára 

Budapes t , 
Dorottya-utcza 2/v. 

A Franklin-Társulat kiadásában Buda
pesten megjelent és miuden könyvárus

nál kapható: 

A száraz építészet 
elemei. 

ítnTrtff mrtrr 

Gazdák, építészek és gazdasági 
tanintézetek hallgatói számára. 

Irta 

MIKA KÁROLY 
kir. mérnök. 

S z á z h a r m i n c z á b r á v a l . 

Á r a tűzve 5 0 k r . 

Tisztán kölcsönös. Részvényesei nincsenek. 
A l e g n a g y o b b é s l e g g a z d a g a b b S 
b i z t o s í t ó t á r s a s á g a v i l á g o n . _^r ' ^ ^ jp 

B i z t o s í t é k i a l a p 1 8 Í ) 
j a n u á r 1 - é n 

907 m i l l i ó 
l ' r n i i k . 

t. j? 

< * $ 
.•. ^ * -

< > 
<v ,t) 

&4L 
* > > * 

Jf 

B i z t o s i t az 
e m b e r é l e t é r e 

m i n d e n m ó d o z a t 
s z e r i n t . 

Táblázatokkal és bővebb 
felvilágosításokkal szolgál a 

Magyarországi vezérigazgatóság: 
Budapest , Béosi-ntcza 5. szám. 

Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend 
a m o h a i 

ÁGNES 
f o r r á s . 

Legjobb asztali és üdítőital. Kitünó szolgalatot tesz 
az emésztési zavaroknál- 

A Kolera-megbetegedés ellen práservativ 
gyógyszernek bizonyult.  

Friu töltésben 
miadenkor kap

hat* Edeskuty L. 
CB 6a kir. 

éa u e r b kir, 
Ud»«aTÍ BíAJ-

UtAnál 
Budapest. 

r ^ j s z i n t é n minden gjógyftsertárban, fü i i erkereekedét 
ben és vendéglőben. 

EZREK MENNEK GARLSBADBA. 
hogy rossz gyomrukat kirenerálják és újra jól emészszenek és 
erre elköltenek — néha hiába, egy vagyont; pedig ezt a ozélt 
otthon kényelem- n n n M t / n n s . n < í használata által, 
ben, kevés költ- „ P E P S I N - B 0 R melyaz , M í meg-
séggel elénk a >l* " " • # « * • á v v u emészteni segít 
és a gyomort rövid időn tökéletesen helyreállítja. — Az én 
pepsinborom kedves i/.e, és hatása ki nem marad. Egy üveg 

ára 1 frt 20 kr., 5 üveg franco küldve 6 frt. 

R o z s n y a y M á t y á s , g y ó g y s z e r é s z , 
m ű v e g y é s z e t i l a b o r a t ó r i u m a A r a d o n . 

Ugyanott kapható: V a s a s o h i n a b o r . 1 üveg 1 frt 20 kr., 5 üveg 
franco küldve 6 frt és S e r a i l - a r c z k e n ő c s szeplő ellen egy 

tégely 70 kr., franco küldve 1 frt 5 kr. *71B 

KELL? 
• W Mutatványszám kívánatra ingyen és bérmentve. " " • • 

IMIegr j e l en i l s : m i n d - e n H é t e n e g r y s z e r . 

Kéthetenkint rendkívül csinos szin.es műmellékletet ád. 
Szerkeszti Forgó Bácsi. 

@ ^ L . 

a legrégibb, legszebb, legolcsóbb s legtartalmasabb gyermekújság. 
® T -

Előfizetési ára: egy negyed évre 1 frt. 
Megrendelő czim: 

KIS LAP kiadóhivatala Budapest, Ferencsiek-tere j . ssám. 

Franklin-Társulat nyomdája, 'Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.) 

28. SZÁM. 1893. BUDAPEST, JÚLIUS 9. 40. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltetelek : VASÁENAPI UJSÁG és 1 egész érre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt J féléire _ 6 • Csupán . VASÁBNAPI UJSÁG í T , " é ™ ? " 1 félévre _ 4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK ! *?f.M "™ 5.' _ 1 félévre „ 2 . 5 0 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

A SZÉKELYFÖLDI IPARMÚZEUM. 

i TÖETÉNELEM ugyan máig sem tudta még 
\ határozottan megállapítani, de a hagyo-

X j - m á n y annál állhatatosabban hiszi és hir
deti, hogy a székelység Attila hunjainak marad
ványa s immár másfél ezer év óta él és virágzik 
első megtelepedése helyén, Magyarország dél
keleti sarkában. 

A székelység, mióta csak hiteles adatok van
nak róla, számban mindig kicsiny volt, de ön-
fentartó erőben, faji sajátságainak megőrzésé
ben, hazája és nyelve szeretetében csodálatosan 
nagynak bizonyította magát mindenha. 

Az erdélyi határhegyek hatalmas bérczövét 
Magyarország egyik természetes végvárának 
szoktuk nevezni; de ezt a hegyerősséget csak 
őrsége, a székelység teszi igazán várrá, az a szé
kelység, melynek sem vitézségén, sem erős nem
zeti öntudatán soha nem tudott állandó rést 
törni sem az idők viharos járása, sem semmiféle 
ellenség. Helyt állt és helyt áll e maroknyi nép 
minden körülmények között. 

Azonban társadalmi, közgazdasági s részben 
politikai okok régóta bontogatják e szorgalmas 
derék nép sorait. A természet mostohaságától 
is szorongatva, sok székely vándorbotot vett 
kezébe s átköltözött a szomszédos Oláhország 
különböző vidékeire, egyelőre ugyan csak kere-

set végett, de aztán bele merülve, sőt részben 
bele is olvadva az oláh néptengerbe, ott rekedt, 
ott veszett. 

E káros kivándorlással régebben nem törő
dött senki. Majd az újabb alkotmányos kor
szak kormányai erre is kiterjesztették figyel
műket, de a baj megszüntetésére ma sincsenek 
eléggé hathatós állami eszközeink. Végre föl
ébredt s megmozdult a társadalom is. Köztuda
tommá lett, hogy társadalmi bajokat csak társa
dalmi úton-módon lehet legsikeresebben gyó
gyítani. Ebből a meggyőződésből támadt egye
bek közt a «Székely Művelődési és Közgazdasági 
Egyesületa 1874-ben, mely eddig nem ismert, 
vagy ki nem aknázott források nyitásával ré-

Cserna Károly rajza. 
A S Z É K E L Y F Ö L D I I P A R M Ú Z E U M . 




