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B U D A P E S T I C Z E G E K . 
r n i f I f l f I \T\Tf\ir szabadalmazását esz-

ÍALALMAMYUK s ^ s s ; 
n e m z e t k ö z i m é r n ö k i é s s z a b a d a l m i i rodá j a , 
B u d a p e s t , E r z s é b e t - k ö r ú t 2 . sz. ( n é p s z i n h á z 
m e l l e t t . L e g r é g i b b s z a b a d , i r o d a . — T e l e f o n . 

LATSH0TXT6 JL 
B U D A P E S T , 

I V . k e r ü l e t , T á c z i - u t c z a 3&. s z á m . 
Os. és kir. szabadalmazott fehérnemű-gyáros 

ajánlja 
n r i d iva t - ós fehórnemii - i í jdonságai t . 

Rum, likőrök 
készítéséhez való hiros ki

vonatok 

WATTERICH A.-nál 
D o k á n y - u t c z a 5 . 

kaphatók. 
Kezelési könyv ingyen. 

Jó s ika Mik lós r e g é n y e i 
89. 90. íüzüt. 

Uj olcsó kiadás. 

Regényes képletek. 
Második k iadás . 

Ara a két füzetből álló 
kötetnek 1 forint. 

CALDERONI ES TÁRSA 
látszerészek. 

Lát szerek raktára váczi-utcza 30. szám. 
Tan- és műszerek és fényképészeti készü

lékek raktára 
K i s h i d - n t c z a 8. s z á m . 

B U D A P E S T E N . 
Árjegyzék kívánatra bérmentve, ingyen. 

Hirdetések felvétetnek 
a „Vasárnapi Újság" kiadó
hivatalában, Budapest, IV. ker. 
Egyetem-utcza 4- szám alatt. 

27 éven át 
v. állami kórházi 
igazgató orvos 

gyógyit gyorsan, discre-
tül és biztos sikerrel 
minden férfi és női bajt. 

Czim: Kardos 
specialista, 

Erzsébet-körűt 34. 
I . em. 10 ajtó 12/b. Ren
del: d. e7—8, 11—2, d. u. 

6—7-ig. Levélben is. 

€flli\A SERRAVALLO 
vassal, a bécsi s számos külföldi 
egyetem orvoRi tekintélyei mint d r . 
Dr. KraÖt-Ebing , d r . Brasche , 
d r . Braun, udvari tanácsosok és 
tanárok stb. által melegen ajánlva. 

Nélkiilózhetlen gyenge testal
katiaknak és üdülőknek. 

Étvágygerjesztő, idegerősitö és 
vérjavitó. 

Hét arany és ezüst érem. Több 
mint 300 orvosi ajánlat. 

Ezen kitűnő erősítő szert j ó ize 
folytán különösen gyermekek és 

nők igen szívesen veszik. 
Egy fel l i teres üveg 1 í r t 2 0 k r , 
egy l i t e r e s üveg 2 i r t 2 0 k r . 
Minden gyógyszertárban kapható. 
Serravallo-gyógyszertár Triest 

Magyarországi főraktár: Budapest, 
Király-utcza 12.Török József gyógy

szertára. 

• • . ii • : > i i ' J r - T ' 'M l l l l l l l l f f i iÜ t 

e DECKERT és HOMOLKA 

Uj fényképészeti műterem! 
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönséget tiszte

lettel értesíteni, hogy 

Budapest , IV., koronaherczeg-utcza 5. 
a Haris-bazár átellenében 

a mai kor magaslatán álló, legtökéletesebb berendezésű 

fényképészeti m ű t e r m e t 
nyitotttam, hol a legújabb módszer szerinti eljárással 
tekintet nélkül az időjárásra, a legmagasabb igényeket 
kielégitő felvételeket pillanat alatt oly módon eszközsök, 
hogy feszélyes beállítás nem szükséges, s a fényképezés 
mintegy társalgás közben történik. 

A M e r t e n s é s T á r s a valamint S t r e l i s k y műter
mében mint művezető 10 éven át szerzett tapaszta
lataim és képességeim azon helyzetbe juttattak, hogy a 
modern eljárású fényképezéseket a legjobban és leg-
jntányosabban eszközölhetem. — Mély tisztelettel 

ILaRTONFFY GYULA 
fényképész. 

pár heti alkalmazása egé
szen uj, finom és üde gyer
mekded arczbőrt idéz elő, 
eltávolít szeplőt, májfoltot 

és atkákat (mitesser). 
E g y üveg- á r a 1 f o r i n t . 

A Kriegner-féle 
„Akacia szappan" 
kellemes habzása rendkívül 
kedves illata és nagy tar
tósságánál fogva ma a leg
kedveltebb p i p e r e - s z a p • 
p a n . 1 darab ára 50 kr, 
3 drb dobozban 1'40 kr. 
Kapható a legtöbb magyar

országi gyógyszertárban. 

Főraktár :Budapes t ,Kálv in- té r 
„KORONA" GYÓGYSZERTÁR. 

• : • . • • • • • • • ! . . 

Gyár: 
VI., Xzabella-utoza 88. 

MijraeninTaWetíak 

elektrotechnikai intézete 
DlinADCCT Városi raktár ; 
DUUHrCOI V.,Dorottya-utcza8.sz. 

A magyar állam és a ni. kir. államvasutak szállítói. 
Gyártanak és szállítanak: Sürgöny-berendezéseket vasutak 
számára; elvállalják azok javítását és szerkesztését. A min
den államban szabadalmazott és általános használatnak örvendft 
W G R A P H I T - M I K R O F O N " • « 

feltalálói és kizárólagos gyártói. 
Telefon-központok szolgálattal vagy a nélkül irodák számára 
telefon-berendezések »asntak, hegyi pályák, bánya és 

kohómúvek, erdészetek és uradalmak számára. 
V I L L Á M H Á R Í T Ó K , ^ = -

villamos világítási és erőátviteli berendezések, minden 
nemben, a legszolidabb kivitelben és legolcsóbban, szavatosság mel

lett elvállaltatnak. 
Képes árjegyzék és költségtervezet ingyen és bérmentve. 

Lesoványodásra s egyidejűleg az • 
egészség erős í tésére 2 hónapig veendő 
a dr. B lyn s dr. Duchesne -Dupa rc klin. 
tanár, becsületrend lovagja — megfigyelése 
után Boisson gyógysz. által készített «per-

zsa-pi lu la i , vesiculosinevel előállított növ. készítmény. 
Egy 3 frtos nemzetközi posta-utalvány küldésével bérm. 
szállít egy palaczkkal: M. BOISSON, 100 r u e Mont— 

m a r t r e , P a r i s . 

w 

raeH 
Egy üveg ára 1 frt 20 kr. 

Főraktár: 
T5r«k Jénef gyógyszertárt 
Budapest, király-ntcn 18. sz. 

Azonkivtil kapható 
minden gyógyssertárban és 

drogériában. 

hírneves, az elegáns hölgyek által 
használt arczcréme (nem zsíros ke
nőcs) rövid idő alatt ifjitja és szépíti 
az arczot, eltávolít az arczról minden
nemű bőrtisztátlanságot. 

Egyedüli szer szeplő, májfoltok, 
pattanások, bőratka (mitesser) ellen. 
Bámulatos hatása abban rejlik, hogy 
a bőrre kenve az által rögtön fölvé
tetik és ez okozza azon csodás átala
kulást, hogy szeplővel vagy májfol

tokkal teljesen fedett arcz 3—4 nap alatt alabástrom 
fehérré lesz. 

Mivel nem zsíros — nappal is alkalmazható, — a eremé
vel bekent bőrön a hölgypor remekül tarjad. Ára 50kr. 1 frt. 
M a r g i t - s z a p p a n á r a 3 5 kr. — Margit-hölgy-por, 
fehér , rózsa és créme színben á r a 6 0 k r . — M a r -

gi t - fogpép 5 0 k r . 
F Ö L D E S KELEMEN gyógyszertára, 

Aradon, Deák Ferencz-utoza 11. sz. 
Főraktár B U D A P E S T E N , Török József, Király-utcza. 

IL MAGTAR OSZTALYSORSJÁTÉK 
első húzás 1896 február 5—8-ig. 
I. osztályú sorsjegyek. 

% 7 10 1 / V, 
1. 2.— 10. 20.— frt. 

Teljes sorsjegyek (mindhárom oszt. érvényes). 
V» Vio V, Vi 

3. 6. 30.— 60.— Irt . 

Sorsjegyeket elárusít: 

HEINTZE KÁROLY, Budapest, 
Szervita-tér 3. szám. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, IV., Egyetem-utoza 4. szám.) 
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POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt \ félévre — 6 « Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG egész évre 8 frt 

félévre — 4 « 
I ecész évre 5»—— 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK ' * 0 _ _ 
* \ félévre — 12.5 O 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó. 

BORIS BOLGÁR TRÓNÖRÖKÖS MÁSODIK 
KERESZTELŐJE. 

A
NNAK IDEJÉN határtalan örömben úszott egész 
Bulgária, hogy Battenberg Sándor herczeg 

Lszemélyében saját külön fejedelmet ka
pott ; de még nagyobb örvendezés fogta el, mi
kor második fejedelmének, Koburg Ferdinánd
nak a felesége fiú elsőszülöttel ajándékozta meg 
férjét és új hazáját, fiú gyermekkel, a kinek 
már puszta világrajövetele kezességül ígérke
zett úgy a fejedelmi család, mint Bulgária jö
vőjének biztosságára nézve. 

A fejedelmi gyermek Boris bolgár nevet és 
tirnovai herczeg czímet kapott, s mint új ke
resztény, szülőinek r. kath. egyházába iktatta
tott be a keresztség által. S ezen egyelőre senki 
sem ütközött meg, annyival kevésbbé, mi
vel már Sztambulov előrelátólag fölfüggesz
tette a bolgár alkotmánynak azt a szakaszát, 
mely azt kívánja, hogy Bulgária fejedelme egy 
vallású legyen a bolgár nemzettel. 

Mikor azonban Sztambulov bukása, s még 
inkább szerencsétlen halála az Oroszországhoz 
szító elemeket fölszabadította: csakhamar egyre 
hangosabban kezdték emlegetni, majd pedig 
követelni, hogy a trónörökös térjen át a bolgár 
keleti egyházba. Mert kétségtelennek látszik, 
hogy a trónörökös vallásváltoztatása az Orosz
országhoz való közeledéssel van szoros kapcso
latban. Ferdinánd fejedelem ugyan így sem 
remélheti, hogy a hivatalos Oroszország lemond 
eddigi követeléseiről s elismeri őt törvényes 
fejedelemnek; de az nyilvánvaló, hogy II. Mik
lós czár több előzékenységre kész, mint atyja, 
III. Sándor, mert II. Miklós íme már arra is 
hajlandó, hogy Boris trónörökös második meg-
keresztelésénél a keresztapai tisztet elfogadja s 
a keresztelés szertartásához hivatalos képvise
lőt küldjön. 

Mindössze ennyi az, a mit Ferdinánd saját 
személyére és családjára nézve el tud érni az
zal, hogy fiának vallásváltoztatásába beleegye
zik. Pedig bizony nem kis nehézségeket kell 
legyőznie; mert első sorban neje, a római 
kath. egyházhoz rendkívül ragaszkodó fejede-
lemné, valamint a legközelebbről érdekelt Ko
burg és parmai herczegi családok ellenzése, 
más részről pedig magának a pápának tiltako
zása állott vele szemben. S mindezekhez járult 
még az is, hogy Ferdinánd azzal a határozott 
ígérettel kötött házasságot a parmai herczeg-
nővel, hogy^leendő gyermekeiket a r. kath. egy

ház tanai és hitelvei szerint fogják nevelni és 
neveltetni. 

így állván a dolgok, nem csuda, hogy az át
térés ügye oly sokáig húzódott és olyan habo-
zóvá tette a fejedelmet. A bolgár nép közérzü
lete azonban hatalmasabb volt minden más 
nehézségnél s végre annyira a fejére nőtt 
Ferdinándnak, hogy utoljára nem maradt rá 
nézve más választás, mint vagy teljesíteni a 
bolgár nemzet követelését, vagy lemondani feje
delmi méltóságáról. 

Tekintve már, hogy Bulgária függetlensége s 
békés élete és fejlődése valóságos európai 
érdek: el kell ismerni, hogy a szorongatott feje

delem a két kényszerűség közül a jobbikat 
választotta, midőn arra a valóban «nagy áldo
zatra » szánta el magát, hogy fiát a keleti egy
háznak engedi át. Ez elhatározását nyilvános 
kiáltványban tudatta a bolgár néppel és nem
zetgyűléssel, mely a bolgár külügyminiszter 
körlevele szerint általános nagy lelkesedéssel 
fogadta a rá nézve kiválóan örvendetes hirt. 

A keresztelés napjául február 14-ike van ki
tűzve, mikor a konstantinápolyi exarcha, a bal
kánfélszigeti keleti egyházak feje, személyesen 
megy Szófiába, hol a bolgár főpapság teljes 
számának, a kormánynak és az ország községei 
küldöttségeinek jelenlétében fog megtörténni 
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a keresztelés a lehető legnagyobb pompával. 
A fényes ünnepélyről azonban hiányzani fog 
a fejedelemné, ki ez alkalomból külföldre 
utazik, hogy ne legyen tanuja fia áttérésének 
és újból való megkereszteltetésének. Ez utazás
hoz különféle találgatások fűződnek. Némelyek 
azt hiszik, hogy a fejedelemné Cyrill nevű kisebb 
fiával együtt szülőihez tér vissza, mások pedig 
azt rebesgetik, hogy esetleg kolostorba vonul ; 
de viszont nem hiányzanak olyan határozott 
hírek sem, a melyek azt állítják, hogy a feje
delemné nem sokára vissza fog térni Szófiába s 
hogy e visszatérésnek napja is előre ki van 
tűzve. Hogy e föltevések s találgatások közül 
melyik fog teljesedni, azt majd a legközelebbi 
jövő mutatja meg. 

Boris bolgár trónörököst igen híven ábrázolja 
László Fülöp jeles magyar festőművésznek az 
az olajfestménye, melynek másolatát lapunk 
jelen száma közli. Az eredeti kép csak nem 
régiben készült s ártatlan, boldog mosolygással 
örökíti meg azt a bájos gyermeket, a kinek még 
sejtelme sincs arról, hogy ez idő szerint az ő 
személyében egyesül Bulgária politikai életének 
minden érdeke, s ő hozzá fűződik jövőjének 
minden reménye. 

MUNKÁCS. 
Irta és a kecskeméti ünnepen febr. 2-án felolvasta 

Bartók Lajos. 
Szent berkei Munkácsnak, jártam 
A bércz-ölelt, áldott határban ; 
És leborultam drága hantodon, 
Ez a küszöb, mosolygó téred, 
Hol a magyar hónába lépett. 
Itt lábnyomát Árpádnak csókolom 

S kürt harsogott a rengetegből, 
S tán hóvihar zúg a hegyekből, 
Fölrázva álmából a hév nyarat ? 
Hah! Almos ez, népfelriasztó, 
S Árpád, az ellenségszalasztó, 
Kik mint sasok, a völgyre csaptának! 
S a bérczről hogy lepillantottak, 
Honkereső hazátlanoknak 
Mennydörgésként szivök megdobbana. 
S mint pusztító vihar, szakad föl 
Az elfojtott sóhaj keblökböl: 
• Hazánk, hazánk ez, a magyar haza !» 
S ősz Álmos int: «Itt tegyetek le, 
Mit keresek, a honi földbe, 
Ki bujdosók csillagja, hold valék, 
Istenünk a nap; lángja égjen ! 
Kelj, mint a nap, fejdelmi vérem, 
S e föld tied lesz, míg napé az ég!...» 
És a fehér ruhájú táltos 
Már lobogó oltáron áldoz 
E tölgy alatt, ez ormos domtetőn .. . 
Fejdelmi Árpád s a vezérek 
Mélyen Hadúr tüzébe néznek, 
Majd kardja, mint láng, villan rémitőn. 
• Munkára most, munkára, népemi 
Ez első szóm, többi tett légyen ! 
Fel kell épitni karddal a hazát! 
Vagy haljunk, — vagy örökre élünk, 
Halál reá, ki ellenségünk, 
Szabadság annak, a ki jó barát!» 
S repül a sas kevély zászlóján, 
Szárnyát feszíti lenn a rónán, 
Vivén ősz Álmos ifjú nemzetét. 
S merről a délibáb ragyogva 
A hon tündérképét mutatja: 
Vágtatnak széllel versenyezve szét . . . 

Oh hős nagyok, hová tünetek ? 
Mély sírjába egy ezredévnek, 
Mely mindent elnyel irgalmatlanul, 
S késő utód a tért bejárva: 
•E főre dőlt, — itt lenge sátra !» 
Szól és zokogva a hantra borúi. 
Hol a honszerzők, fejedelmünk? 
El, gyáva köny, ne így feleljünk! 
Dicsőségök napja örökre tart. 
Itt a haza, mit ők kivívtak, 
S mely követője nyomaiknak: 
Nem látjuk korcsosulva a magyart! 

Oh Munkács ! bérczeid fiaiára 
Kardjokkal áll nevök bevágva, 
Dönthetlenebb Kárpátok bérczinél. 
S testvéreink, kiké a magyar szabadság, 
Munkálva a hazáért, megmondhatják: 
Árpád nagy lelke mindnyájunkban él! 

A « KÁZMÉR" ÉS A NEMZETI 
SZÍNHÁZ. 

A Népszínházban két hét óta egy úgyszólva 
még serdülő fiatal ember első színpadi kísérle
tét tapsolja a közönség. Adták vagy tízszer, zsú
folt ház előtt és azt hiszem, jó idő lesz arra még 
a milleniális bucsujáráskor, a nyáron is. Nem 
járok a népszínházba, csak hébe-korba ve
tődöm oda; de ki kell jelentenem, hogy az 
esetre, ha minden előadása azon a szín
vonalon áll, mint a Beöthy László hóbortos 
«3 Kázmér»-jáé: úgy én meg vagyok rövi
dítve. A «Pont Biquet»-k és a «Toupinel»-ek 
estéit nekem a víg Múzsa templomában kel
lett volna töltenem. Az ország első műintéze-
tében soh'se tudtam megemészteni ezt a har
madrangú párisi műfajt, ha még oly kaczagtató 
volt is az előadás és azt hiszem, hogy a művészi 
színvonalnak a képviselőházban hangoztatott, 
megrokkanása ennek a műfajnak a rovására 
esik. 

Huszonöt éves emlékezésem négy korszakot 
különböztet meg a Nemzeti szinház életében. 
Az elsőt a tavasz-virágok korának nevezem. 
Az a régi mythikus idő, a mikor még ízlést, ke
délyt nemesítni és szalónias modort tanulni 
vitte zárdából kikerült leányát a Nemzeti szín
házba, az anya. A második: az asszonyok kor
szaka. A harmincz éves asszonyoké. A leány 
másodranguvá sülyed a színpadon s előtérbe 
lép a nő; a férjet háttérbe szorítja az udvarló 
s a színházba készülő gondos mama pedig 
otthon hagyja a lányát. De ezt az időszakot 
még az ízléstelenség vádjával illetni nem lehet. 
Finom, könnyed, összevágó előadásban mutatta 
be nekünk a Nemzeti szinház kitűnő művészi 
kara azokat a szellemmel megalkotott franczia 
darabokat. Mindenki helyén volt; a sikamlós 
részeken átsiklott a színész, s a legkisebb is 
érezte, hogy a művészi összhang megteremtésére 
fontos az ő két szava is. A harmadik korszakot 
az agglegények időszakának nevezem. Felrá-
zásukra bevonultak a «PontBiquet»-kés a «Tou-
pinel»-ek átható illatot árasztó fűszereikkel; s 
úgy vélem ezeknek a betege a negyedik kor
szak : a jelen ; de nem olyan reménytelen beteg, 
mint a milyennek orvosai feltüntetik azt. 

Csak az ízlés rokkant meg egy kissé a «Tou-
pinel»-ek óta és azon a nyomon a színpad 
légkörében van valami hibbanás. Az a kifejez
hetetlen valami hiányzik onnét a minek még 
a létezését is úgyszólva csak érzi, de nem 
veszi észre az ember. Észre csakis akkor 
veszi, mikor a színész egy-egy kényes moz
zanatával szemben, perez alatt arra ocsúdik, 
hogy a színpad finom légköre révén tulaj-
donkép nem is volt annak kényes jellege. 
A színész mozgása, beszédje, mosolya és tekin
tetének nemes czélzattal való érvényesítése si
mítja el azt a jelleget. Hogy példát említsek: ez 
a czélzat teszi Dúsét kimagaslóvá; ez az ő mű
vészi egyénisége bájának a titka. Nálunk a 
«Toupineb -ek kissé elhalványították ezeket a ne
mesítő árnyalásokat, a mi egészen természetes 
is, mert annak a műfajnak egyetlen czélja az 
érzékekre hatás; a mire azonban állami támo
gatás nélkül is van elég csarnok ebben a mi ro
hamosan haladó székes fővárosunkban, a me
lyeknek műsoráról mellesleg megjegyezhető, 
hogy a Nemzeti szinház kérdésben lévő mű

fajához viszonyítva időnkint unalmas is. Csak
hogy a mit azoknak felrovok, a Nemzeti szín
háznál a jó ízlés érdekében inkább eltűröm. 

És ne higyje senki, hogy az ily értelmű unal
masság miatt üres lesz az a szinház. Dehogy 
lesz. Elmarad a vaskosabb eledelekhez szok
tatott közönség és jön helyette más. Hatszáz
ezer emberből bőven jut más-más igényű gyo
mor. Sőt egy államilag segélyezett országos köz
intézetnél úgyszólva hiba, hogy kiváltságos ezer 
emberre szorítkozik. A város fejlődik, a la
kosság száma gombamódra nő, a viszonyok 
megértek arra, hogy fontolóra vegyük a bér
leti rendszerrel való részleges szakítást. Enged
jünk bérletet a társasköröknek, mert az ő 
kezökben minden széksor ezer ember váltako
zását jelenti; és béreljük ki a páholyok java 
részét; de a többire nyissunk kaput a nagy kö
zönségnek, mert az ő kielégítésére már csak
ugyan nem elég itt-ott egy-egy bérletszünetes elő
adás. 

A Nemzeti szinház kiváló művészi kara olyan 
vonzerő, a melyre közönyös a bérleti rendszer. 
Csak jó darab kell és művészi becsvágytól át
hatott előadás. A publikum özönleni fog. Hálá
sabb szinházjáró közönséget képzelni is alig 
lehet. Jut abból a Víg-, jut abból a Népszínház
nak is. A «Toupinelek»-ért elmegy az előbbibe; a 
könnyű dal a másikba viszi; a Nemzeti szinház 
meg a szalondarabok, társadalmi drámák és 
tragédiákkal fog vonzani. De ha már minden 
áron orvosolni akarunk: mindent inkább, 
csak a Nemzeti szinház máshova telepíté
sének kérdése komolyan ne kisértsen! Nincs 
itt nagyobb házra szükség, s a mellett barbár 
tett lenne a kitelepítés. Szinte gúnyja a sorsnak, 
hogy a milleniális évben pendül meg a törvény
hozásban ez az eszme, a mikor épp a nemzeti 
emlékek megörökítésének munkája folyik. Be
csesebb emléke kevés van ennek az országnak. 
Az törvényes biztosítékot érdemelne, hogy ne 
érintsék. Azt a nemzeti eszme megizmosodásá
nak lelkesedése teremtette oda ós csak érdes 
kezek vihetik el onnét. 

Hisz nem olyan beteg az a szinház, hogy csá
szárvágásokra szorulna. Annak csak átmeneti 
baja van. Az idők divatjának hullámán az íz
lésére való érzékenysége lazult meg és ugyan
azon hullámok forgatagán orvos nélkül is meg
erősödik ismét. Aztán meg gyógyítják is azt a 
házat, tudtán kívül, tőle teljesen független 
jótékony tényezők. A Nép- és a Víg-szinház azzal, 
hogy leveszik a kölönczeit s visszaterelik eredeti 
rendeltetéséhez. Legfőbb jótevője meg majd az 
a pár év múlva megépülő harmadik szinház 
lesz, a melyik vele párhuzamos haladásban a 
drámai műfajt tűzi ki czólúl s fölkelti a verseny 
üdvös ösztönét. 

Ne orvosolgassuk minden áron azt a színhá
zat, a melyik tulajdonképpen nem is beteg. A 
Nemzeti színházra, szerintem, közönyös az is, 
hogy van-e intendánsa, és a színvonal emelése 
szempontjából az se döntő, hogy egyik minisz
tériumból a másikba teszik át, mert annak a 
szinvonalat nem az a rég kívánatos intézkedés 
fogja emelni, hogy a rendőri tekintet nyűgétől 
megszabadítjuk, s hivatali szempontból is a köz
művelődési intézmények sorába emeljük, hanem 
kiváló művészi karának kötelességérző becs
vágya és a megfelelő közvetlen művezetés. 

Emelni fogja a szinvonalt, ha az egj'éni becs
vágy mellett minden egyest az az érzés is át
hatja, hogy ő a léleknemesítés révén épp oly 
fontos közművelődési tényező, mint a tanító. És 
emelni fogja a vezető kéz azon irányzata, hogy 
világvárosias esti szórakozásaink közepette jus
son egy olyan menhely is, a hova kevesebb elő
leges családi tanácskozással vihesse el leányát a 
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szülő. Távol van tőlem, hogy zárdai szinvonalt 
értsek alatta. Megbántanám vele fővárosi tavasz
virágaink fölvilágosodott ismeretkörét. Mind
össze is csak arra czélozok, hogy ne irigyeljük 
meg a «Pont Biquet»-k, és «Toupinel»-eket a 
Népszínháztól, a kiknek magyar rokonait Beöthy 
László az ő ii3 Kázméri)-jávai olyan egészséges 
humorral mutatja be ott. 

Olyan jól eső ötletes beszéd folyik annak a 
serdülő fiatal embernek tolmácsaképp azon a 
színpadon, hogy az emher egész gyönyörűséggel 
hallgatja azt. Senki se kutatja ott az össze
függő fonalat, kiindulási pontot és az alapot, 
mert a mit ott elmondanak és a hogy elmondják, 
felejteti az okoskodást. Derültséget akar bohó
zatával kelteni és azt eléri. Megnyeri a szí
nészt és tapsolja a közönség. Annyi kedvvel 
játszani, mint a hogy a «Három Kázmér» min
den egyes tagja teszi: egész ritkaság. A tőle 
telhető legjobbat adja mindenki. Hegyi Aranka 
egy amerikai miss szerepében bájosan mozog a 
színpadon; Komáromi Mariska ajkáról meg 
olyan csengő hangok kerülnek elő, a melyeket 
a franczia operetté-társaságok kifejezésteljesen 
illegő és csicsergő, de többnyire hangtalan pri
madonnái megirigyelnének. Tollagi minden 
mozzanatával derültséget keltő zenebohóezot 
ad: a katonaélet hű személyesítőkre talál a 
kaszárnyában; az apa- és a fia-Kázmért pedig 
jóízű humorral adják Németh és Szirmai. 

A fiatal szerzőt nem kritizálom, mert úgy 
látszik nekem, hogy ebben az ő első föllépésé
ben több a buzdításra való elem, semmint a ki
vető. Érdemét abban látom, hogy korának 
és eszmekörének megfelelő anyagot vett a ke
zébe s hogy színdarabot írva, első kísérletével 
nem csak a képzelet világában kalandozik, hanem 
életet tárgyal, és pedig azt az életet, a melyben 
koránál fogva maga is mozog. Ott van a fiatal 
leány első szerelme és ott a katonavilág. Az 
előbbi bájjal játszódik le előttünk, a katonaéle
ten meg egy mellettem ülő katona mosolygott. 
Aztán meg az a telejon-házasság se olyan kép
telen valami. Az nagyon jó paródiája az «Apró 
hirdetések)) nyomán, melegében szőtt örök fri
gyeknek ; a milyeneket magam is ismerek. És 
különös érdeme annak a, fiatal irónak, hogy a 
mai kor mindent nevén nevező nyelvének ki-
sértése daczára, kényesebb ötletein is ott van az 
Ízlésnek mérséklő eleme. Darabjának második 
felvonása életteljesség tekintetében egészen meg
lepő. Félreértései élénken szőtt láncza nyomán 
egyik kaczagtató mozzanat a másikat éri s a 
Kázmérok feleségeinek művészi tehetségeik csil
logtatására hálás alkalom. A zenét Szabados 
Béla írta a darabhoz a mi ugyan emlékeztet 
egyre-másra: de kellemes zene. A publikum 
pompásan mulat, én meg azt kívánom a fiatal 
írónak, hogy: Excelsior! 

Sz—y £>—s. 

•TURÓCZ KIRÁLYA." 
(Vége.) 

Az István gróf által örökölt kastélyrész, még 
mielőtt új ura átvette volna, leégett, nagy része 
éveken át romokban hevert. István úr nem sok 
teketóriával fogott hozzá házának lakhatóvá té
teléhez. A bedőlt falakat újból fölemeltette, a 
rongált részeket pedig tót kőművesekkel és zsel
lérjeivel úgy a hogy megtoldatta, a beomlott 
mennyezeteket egyszerűen az erdeiből szállított 
nagy fagerendákkal helyettesíttette, a szobákat 
bemeszeitette s befesttette, aztán diadalmasan 
vonult be a később oly nagy hírnévre vergődött 
«lovagvárá»-ba. Az általa lakott emeleti rész két 
nagy teremből és nyolez szobából állott; alatta 
sorakoztak a konyhahelyiségek, a cselédlakások 
stb.; a tágas udvar túlsó részén voltak az istállók 
és a kocsiszín. 

A négyszögletes épületnek a kapuval szem
közt levő oldalán fekszik a várkápolna, besze
gezett, elzárt bejárattal, mivel már ember
emlékezet óta nem miséznek benne. Kísérteties 
rege fűződik hozzá, mely egy elátkozott káplán
ról és egy fejetlen barátról mesél, kit a fráter 
adoptivus Joarmis Hunyadi vérfertőzés miatt 
lefejeztetett s ki azóta minden nagypéntek 
éjszakáján hóna alá rejtett levágott fejével, 
kulcsokat zörgetve, a kápolnában s a mellette 
elfutó folyosón, melyen István grófnak egy 
teljesen vértezett, fából való lovag által őrzött 
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hálószobája is volt, sóhajtozva végzi kényszerű 
sétáját, balkezében arany- és ezüstpónzzel telt 
kis ládát czipelve. 

A kápolna előtti folyosó felett emelkedik a 
kastély négyszögletű tornya, négy egymás
fölötti szobával és a harangházzal, melynek 
falai tele vannak firkálva a XVI. és XVH. szá
zadban valamely várúr szolgálatában állott 
német landsknecht-ek neveivel, évszámokkal és 
német versekkel, melyeket a toronyőri szolgá
latot teljesítő zsoldosok nyilván unalomból 
karczoltak a falba. A torony alatt egy sötét 
sikátor vezet a kápolna udvari bejáratához. 
A családi legenda szerint századokkal ez előtt 
két Pongrácz ádáz testvérharezot vivott e helyen 
egymással, melyben az egyik megöletett. 

A toronyban a «sereghajtó» tanyázott. «Tu-
rócz királya* nagyon babonás ember volt, 
erősen hitt a kísértetekben, az embereket kisérő 
jó és rossz szellemekben, nagyon fogékony ló
vén minden misztikus dolog iránt. A torony la
kója egy alkalommal csupán abból a szándék
ból, hogy a mogorva várurat estebéd után élén
kebb hangulatba ejtse, elbeszélte neki, hogy a 
múlt éjjel csakugyan találkozott a folyosón a 
fejetlen csuhás baráttal. — Mikor a köze
ledő kulcszörgetés és sóhajtozás neszét hal
lottam, — monda, — a méltóságod hálószobáját 
strázsáló lovag mögé húzódtam, hogy a hóna 
alatt tartott fejnek élénken jobbra-balra für
késző szemei meg ne lássanak. A mint a barát a 
beszögezett kápolnaajtóhoz ért, egy fülkébe 
tolta kincses ládáját, lerakván melléje fejét is, 
és nyitogatni kezdte az ajtót. Magam előtt lát
ván a sok aranyat, ezüstöt, eszembe jutott, hogy 
jó volna ezt a sok pénzt az úgyis nemsokára 
mozgósítandó grófi hadak pénztárának javára a 
(ituróczi királyi nevében lefoglalni. 

István gróf arcza elhalványult, szemei tá
gultak s mereven nézett az elbeszélőre. 

— Leküzdve izgatottságomat, — folytatta a 
sereghajtó, — nesz nélkül, de elszántan oda 
léptem, lassan felkaptam a ládát s eltávoztam a 
zsákmánynyal a lépcsőház felé, hogy a to
ronyba felvigyem. Oly nehéz volt, hogy alig 
bírtam czipelni. A mint a lépcsőházba befor
dulnék, óvatosságból visszanézek, s ekkor azt 
látom, hogy a pánczélos lovag felém mutat a 
lándzsájával. E pillanatban elaludt a lépcső
házban égő lámpa s és zreveszem, hogy a 
láda is eltűnt, a kápolnaajtó pedig óriási dö
rejjel becsapódott. 

— Én is hallottam a durranást; úgy éjféltájban 
lehetett! — monda István úr, felugorván a két 
ölnyi hosszaságú, egy ölnyi szélességű alacsony 
pamlagról, mely — egyik különössége levén a 
nedeczi kastélynak — a billiardteremnek majd
nem felét elfoglalta. 

— Ma reggel — fejezé be a sereghajtó — meg
néztem a kápolnaajtót; be van zárva és besze
gezve úgy mint rendesen; csak ezt a rozsdás 
kis szeget találtam az ajtó mellett a folyosón; 
nyilván akkor esett ki, mikor a barát maga után 
becsapta az ajtót. 

uTurócz királyao egy szót sem szólt, de még 
az nap áttette hálószobáját a kastélynak egy 
távolabb eső részébe s a kápolna melletti folyo
són azóta nem igen volt látható. 

A kastély udvarára a faluból egy hosszú, 
sötét, döczögős kőburkolatú kapusikátor vezet, 
melynek oldalán a kapus szobája nyílik. A kapu
aljban, épen a vaspántokkal erősített évszázados 
ódon fakapu mellett, éles hangú valóságos csön-
gettyű-óriás csüng, melynek néhány éles kon-
ditásával a kastély ura szokta volt jelezni haza
érkezését. 

A falu végén fekvő kastélynak Zsolna felé 
néző oldalán nagy gyümölcsöskert terül el, 
melynek egyik oldalán sűrű bozót és eltörpült 
fák között egy mezei szoros út húzódik a kertet 
körülvevő alacsony kőkerítés mentén egészen a 
kapuig. A zsolnai honvéd-helyőrség hadgyakor
latai alkalmával, melyek sokszor Nedecz kör
nyékén történtek, rendesen a négy darab, fa-
tuskóval élesre töltött taraczkból álló vártüzér
ség foglalt pozicziót e kertkeríté3 mögött, kellő 
pillanatban néhány lövéssel jelezvén, hogy a 
nedeczi várúr is beleavatkozik az ütközetbe, 
ki egy ilyen alkalommal majdnem életével lakolt 
hadviselési hajlamaiért. 

1875 augusztus havában a zsolnai helyőrség 
egy napon szintén Nedecz felé operált. Mikor 
már a gyalogsági tüzharcz egészen közel dü
höngött s épen egy zászlóalj egetverő őrajta!» 
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kiáltással ostromra nyomult a kert felé, István 
gróf egyszerre mind a négy taraczkból «öldöklő» 
tüzelést kezdett az előre rohanó honvédekre, ő 
maga pedig egy 10 főből álló (többet nem tudott 
Lóberstein herczeg hamarjában összeszedni) 
^válogatott kozákcsapat*> élén hirtelen kifejlőd
vén a szoros útból, kemény rohammal oldalban 
támadt az «ellenségre», mely alkalommal Linda 
nevű sárgája egy nagy kőben megbotlott s egy 
reá következett hirtelen saltomortale közben 
levetvén gazdáját, legott kimúlt, mig István 
gróf egyik lábát bokában eltörte. Orvos helyett 
egy öreg falusi kuruzslóra bízván magát, azóta 
a megsérült lábán mindig biczegve járt. Ez volt 
egyúttal utolsó hadviselése is. 

Az 188(5 augusztus 25-ikén bekövetkezett 
halála előtti tíz évben teljes visszavonultságban 
élt és régi barátján esquire John Cary of 
Tennington et Torr Abbey nyugalmazott vér
tes-hadnagyon és néhány rokonon kívül úgy
szólván senkit sem fogadott többé vendégül s 
egészen mogorva lett. Mostani főúri kedvtelések 
és becsvágyak soha sem voltak benne. Főrendi 
előjogaival soha sem élt, a főrendiházba való 
meghivó-levelet rendesen visszaküldte, legutol
jára azért, mert «kamarás »-nak volt czímezve, 
noha azt a méltóságot nem viselte. A reformált 
főrendiháznak különben nem is volt tagja. 

A krasznyáni kastélyában özvegysége éveit 
csöndes visszavonultságban töltött, egész idejét 
férje emlékének és a jótékonyságnak szentelő, 
angyalszivű Szidónia grófnő, ki házában in
gyengyógyszertárat tartott a vidékbeli sze
gény parasztság számára, eleinte azon volt, 
hogy Stefi fia mennél hamarabb megnősül
jön, idejekorán elejét akarván venni annak, 
hogy a makacs természetű ifjú különcz haj
lamai tovább fejlődjenek. A szelíd lelkű úrnő 
azonban csakhamar észrevette, hogy hiába 
akarna fiával más életmódot megkedveltetni, s 
hogy a legczélszerűbb, ha Stefi ügyeibe egyálta
lában nem avatkozván, a dolgoknak szabad fo
lyást enged. 

ii Turócz királya» sajátságos észjárása, a nők
ről táplált, nem épen hízelgő véleménye mellett 
is nagy tisztelője volt a női nemnek, de csak 
mint gavallér. Szerelmes a szó igazi nemes ér
telmében soha sem volt, a mit minden alkalom
mal büszke önérzettel ki is jelentett. Rendesen, 
a nyári hónapokban is, délig aludt. Mindig ma
gánál tartott réztrombitácskájának hosszúra 
nyújtott süvítése jelezte a konyha népének, 
melynek élén Hanka, a házi kegyeneznő állott, 
hogy a várúr reggelizni akar. 

Nagyon egyszerűen élt. Kedvencz étele a 
spárga és kelvirág volt, mely csemegének min
den étkezésnél és minden évszakban ott kellett 
lennie az asztalán. Jövedelmét teljesen elköl
tötte, adósságot azonban soha sem csinált, csak 
addig nyújtózkodván, a meddig a takarója ért. 
Pénzkölcsönt senkinek sem adott s nem egy 
szegényebb sorsú rokon, a ki azt hitte, hogy 
majd megadóztatja a nedeczi «bolondot)), meg
nyúlt arczczal vonult ki István úr kastélyából, 
reményében csalódva, de egy tapasztalattal is 
gazdagabban, hogy t. i. az a nedeczi «bolond» 
még sem oly nagy bolond. Ilyenkor jóízűen ka-
czagott István úr. 

— Lássa barátom, — monda egy ily alkalommal 
egyik bizalmasához, — az a derék ember is azt 
hitte, hogy bolond leszek neki pénzt adni; 
pedig ő a bolond, hogy ilyesmit föltett rólam». 
Ezzel szájához szorította a trombitáját, karon 
fogta vendégét és vidám ntrará, trará* fan-
farák mellett folytatta órákig tartó sétáját a 
hosszú folyosókon. 

Szobái és termei egyszerű elegancziával, 
pompa nélkül voltak berendezve. Képeket, 
könyvtárat egyáltalában nem szeretett s az 
egész kastélyban, néhány jelentéktelen régi 
rézmetszeten kivül csak egyetlen arczkép 
volt látható: Rudolf gróf, édes atyja szép olaj-
festményű arczképe, mely az úgynevezett bü-
liardterem egyik falát díszítette. 

A család ősi levéltárának egy kicsi része, ócska 
iratok, múlt századokbeli imakönyvek, egy 
1670-iki bécsi naptár, Werbőczy «Tripartituma», 
rég letűnt nemzedékrendek (férfiak és hölgyek) 
levelezései, stb. egy pókhálókkal és évszázados 
porrétegekkel ellepett garmadában ott hevert a 
torony 3-ik emeleti szobájában, néha gyújtó-
anyagot is szolgáltatva a kályhafűtőnek, ha 
vendége akadt valamelyik toronyszobának. 

Télen, még a legcsikorgóbb hidegben is, ha 
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véletlenül előkelő vagy «közönséges» vendégek 
érkeztek, a várúr az egész télen át fűtetlen 
nagy ebédlőben teríttetett ebédre vagy vacso
rára, csöppet sem törődvén didergő hölgy 
vagy férfi vendégeinek könyörgő tiltakozásával, 
kik között gyakran olyan is akadt, a ki e hóbort 
miatti felháborodásában az asztaltól felkelt s a 
háziúr gúnykaczaja közt eltávozott, sokan pedig 
alapos meghűléssel fizették meg Stefi gróf vesze
delmes tréfáit. 

Kral főbéresével folytatott hosszú tanácsko
zás után, nem hallgatva a praktikus földműves 
kétségbeesett ellenvetéseire, abban állapodott 
meg István úr egy alkalommal, hogy földjeinek 
javarészét rizszsel és kávéval veti be, meg 
akarván honosítani Trencsénmegyében is e dél
szaki növényeket. Tervét, rokonai tiltakozásá
nak daczára, természetesen meg is valósította. 
Épen oly természetes az is, hogy kísérletével ku-

Még a vadászatot sem kedvelte. Azt mondta, 
hogy sajnálja a vadat megölni. E helyett egy 
más fajta, különcz sportot űzött. Nagyobb lakó 
mák előtt meghagyta, hogy a pecsenyének szánt 
pulykákat az udvarba hajtsák, hol a várúr élesre 
fent lovassági karddal megjelent és réztrombitá
ján süvítve, a szárnyasokat egymás után lefejezte, 
a mi neki nagy mulatság volt. 

Néha egész éjszakákat álmatlanul töltött vala
mely időleges bizalmasa társaságában, asztal 
mellett ülve, szivarozva, beszélgetve, vagy órákig 
némán elmerengve, bor vagy más ital nélkül. 
Ilyenkor gyakran hirtelen fölugrott, megnézte 
az órát s kérdezé: «Elérjük-e még a béc3Í gyors
vonatot Varinban ?» Aztán gyorsan befogatott s 
árkon-bokron át, keresztül-kasul szántóföldön, 
mezőn, neki az állomásnak, s rendesen jókor 
érkezett. Ha pedig elkésett, nagy haragra lob
bant s attól tartván, hogy otthon (ha csak titok-

az ottani fegyházban elzárt rabokat szabadon 
ereszteti, a rendelkezésére bocsátandó trencséni 
katonai fegyverraktárból teljesen fölfegyverzi, s 
a nedeczi várőrség hadi articulurnaira feles-
kettetvón az egész rablóhadat, seregével a 
Pozsony-Bécs felé nyomuló ellenséget oldalban 
megtámadja és megsemmisíti." 

Fájdalom! a hadi tervet nem fogadták el s 
István gróf nagyon elkeseredve tért vissza. 
Nedeczre. 

István gróf nem volt sem kártyás, sem nagy 
ivó. Lakomáknál egymás után gyorsan felhajtott 
egy pár pohár bort, hogy kellő hangulatba jus
son ; azontúl nem igen ivott többet. Mindamel
lett, hogy nem szerette a hazárdjátékot, néha 
mégis megesett, hogy jó barátai, ha egy kis 
pénzmagra volt szükségük, eret vágtak a ne
deczi várúrnak rendesen jól megtömött erszé
nyén, tudván, hogy kölcsönkéréssel csak ku-
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darczot vallott, mert ott, a hol még a rozs is alig 
tud megérni, az efféle meleg földövi mag ki sem 
kél a földből. 

Néha hónapok multak el a nélkül, hogy ven
dége lett volna Istvánnak, édes anyján kivűl, ki 
minden héten áthajtatott egyszer a Varinon túl 
fekvő Krasznyánból, hogy egy-két órát fia társa
ságában töltsön s fejcsóválva hallgassa kalandos 
terveinek és viselt dolgainak tetszelgő elbeszélé
sét. Édes anyja iránt a gróf nagyon alázatosan 
és finom udvariassággal viaelkedett. A mint je
lezték, hogy az öreg grófné ó-divatú üveghin-
taja, melyet rendesen két lassú és biztos járású, 
az 1849-iki orosz betörés idejében egy muszka 
tábornok által Rudolf grófnak eladott vén há
mos ló húzott, közeleg a kastély felé, a várúr 
lesietett a kapuhoz s háromszor meghúzván a 
csengettyűt, ünnepélyesen fogadta vendégét s az 
öreg Léberstein herczeg előlépkedése mellett fel
kísérte a szalonba. 

Sportkedvelő egyáltalában nem volt, noha 
mindig 4—6 hámos lovat és 1—2 paripát tar
tott s daczára annak, hogy vakmerő lovas volt 
és kitűnően hajtotta pompás négyes fogatait. 

ban is) kinevetik, a helyett, hogy haza hajtatott 
volna, valamelyik rokonához ment, sokszor a 
szomszéd vármegyébe, honnan aztán 2—3 nap 
múlva szép csöndesen haza vetődött. 

Nagy hadi terven törte a fejét az 1866-iki 
porosz hadjárat alatt, mikor a győztes burkusok 
a königgrátzi csata után Morvaországon keresz
tül, közel Trencsénmegye határához, Bécs felé 
nyomultak. Később is gyakran mondogatta, 
hogy ha akkor a kormány az ő terveit elfogadja, 
a poroszok kénytelenek lettek volna, eddigi 
győzelmeik daczára, visszafelé hátrálni. 0 
ugyanis egy reggel hirtelen befogatott s nyakra
főre Trencsénbe sietett, hol a térparancsnoknak 
a következő ajánlatot tette, felkérvén a meg
hökkenő törzstisztet, hogy ajánlatát terjeszsze 
azonnal sürgönyileg az akkortájt Olmütz körül 
mozgó főhadvezénylet elé: 

«0 (a nedeczi várúr) 100 lovas" és 100 gyalog 
«kozák»-kai, meg egy üteg mozsár-ágyúval 
(értendő 6 darab taraczk, mint a minőkkel 
ünnepélyeknél a vidéken ma is szokás disz-
lövésekkel tisztelegni) azonnal kész Illavára 
indulni, a hol is, ha teljhatalommal felruházzák, 

darczot vallanak, sőt e miatt kegyvesztettekké 
is lehetnek a főúr magas színe előtt. 

1874-ben, egy nyári nap délelőtti óráiban 
sürgöny érkezett Budapestről, mely a várúrral 
tudatta, hogy «a délutáni vonattal négy vendég 
érkezik a varini állomásra, azzal a szándékkal, 
hogy egy-két kedélyes estét töltsenek együtt a 
gróffal, küldjön tehát kocsit az állomásra». A 
sürgönyben ki volt emelve, hogy az érkezők 
egyike vicomte d'Equevilliers «hírneves franczia 
royalista főúr». A várúr halálos ellensége volt a 
táviratoknak. Mikor Hanka a sürgönyt ezüst 
tálczán bevitte és ismervén a sürgönyök átadá
sával járó veszélyt, gyorsan el is illant, István 
gróf dühösen felkapta a táviratot, szokása sze
rint összegyűrte s a földhöz vágta. — Már 
megint ostobáskodik valaki velem! Mit akar? 
Tudom is én ! Nyársra húzatnám azt a léhütőt, 
a ki a telegráfot kitalálta! Ezekben a haszon
talanságokban rendesen rósz szellemek vannak 
lekötve; ha kiszabadítjuk, itt a malheur! De 
utóvégre is, mi lehet benne? Ugyan bontsa 
föl! — Ezzel felkapta a papirt s oda dobta a 
sarokban pipázó «seregha,jló»-nak. Ez egy eset-
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ben legalább igaza volt a grófnak; ez a távirat 
néhány óra múlva 12,000 forintjába került. 

A vendégek megérkeztek, vigadoztak, haho
táztak a háziúr groteszk ötletein, vacsora után 
pedig az asztalbontó Hanka és Karolin nagy 
ámulatára valami ákombákomokkal és szá
mokkal kiczifrázott zöld posztóval takarták be 
az asztalt: kezdődött a játék. A roulette nagy
mestere által az asztalra öntött arany és ezüst 
halmazok nagyon megtetszettek a várúrnak s 
eleinte minden jól ment. István úr folyton 
nyert. De csakhamar fordult a koczka s azontúl 
egyre vesztett. A játék szakadatlanul folyt másnap 
estig. Csak az ebéd és a vacsora ideje alatt szüne
teltek. A gróf haragja nőttön nőtt. Újból meg új
ból föl kellett kelnie, hogy rejtekeiből újabb meg 
újabb ezreseket vegyen elő. Mind elúszott. 
Egyszerre csak fölkelt és szó nélkül kiment. 
Éles süvítés hallatszott a folyosón; mire Léber-
stein megjelent s egy fél óra múlva négy szál 
teljesen hadilag felszerelt félelmetes arczú 
*kozák» vonult be a terembe a kivont szablyá
val előttük haladó öreg Léberstein vezetése 
alatt. A várúr minden vendég széke mögé egy-
egy embert állított azzal a fenhangon adott 
utasítással, hogy jól vigyázzon az előtte ülőnek 
minden mozdulatára s ha fel akarna kelni, 
nyomja vissza székére, ha pedig valami «gyaníts 
mozdulatot» vesz észre, azonnal szúrja le. 
A vendégek összenéztek, valami tiltakozásfélét 
is emlegettek, de végre is — belenyugodtak. 
A várúr kivörösödött arczczal, lesütött sze
mekkel és démoni mosolylyal ült a székén; a 
játék tovább folyt. A szerencse nem tért vissza 
István úrhoz, ki végre is abban hagyta a já
tékot, hálószobájába vonult és bezárkózott. 

A vendégek vártak, vártak, de a háziúr nem 
ment vissza többé hozzájuk, s a házbeliek sem 
törődtek velük. Éjszaka volt és koromsötét; 
kinn szakadt az eső, visított a szél és suhogtatta, 
zúgatta a kastélyt környező évszázados jegenyék 
hatalmas lombjait. Senki sem mutatkozott. 
Végre is kezdték belátni, hogy itt nincs többé 
keresni valójuk. Egyikök búsan kiballagott, le 
az istállóba, felköltötte a kocsist, hogy fogjon be 
egy zárt hintóba, vigye ki őket a vasúti állo
másra. A kocsis a másik oldalára fordult fek
helyén, csak annyit morogva, hogy «nye sle-
bodno* (nem szabad). Eövid tanácskozás után 
aztán abban állapodtak meg, hogy jobb, ha 
tétova nélkül, de rögtönöst odább állnak, mert 
minden jel arra mutat, hogy a levegő itt nem 
egészen tiszta s hogy valami készül ellenök. 
A vicomte-on kivül a többi három régi ismerőse 
volt a várúrnak, kik nem igen bíztak a hirtelen 
beállott szélcsendben. A grand maitre össze
hajtotta zöld posztóját, mindnyájan csomagol
tak és bőröndjeiket a hátukra véve, neki pocso
lyának, esőnek és viharnak a varini állomás 
felé. A mint a sötétben tova botorkáltak, egy
szerre hatalmas durranás reszketteté meg a 
levegőt, többszörös visszhangot keltve a közeli 
hegységben. Taraczklövés volt ez, — a nedeczi 
várúr búcsúja drága vendégeitől! István úr 
ugyanis nem feküdt le, hanem nesz nélkül 
elhagyván hálószobáját, kerülő úton a szom
széd szobába osont s az ajtón keresztül végig 
hallgatta vendégeinek érdekes beszélgetését, kik 
közül ma már csak egy van az élők között, a 
többi háromból egy megelőzte, kettő pedig kö
vette a nedeczi várurat abba a honba, a melyből 
nincs visszatérés. 

Egy őszi napon hirtelen eszébe jutott a vár
úrnak, hogy látogatást kell tenni a néninél, 
Nyáry grófnénál Prékopán. Ebéd után volt s 
alig negyed óra múlva ott van már a Euttka 
felé menő vonat a varini állomáson. Tehát 
gyorsan, gyorsan! A sereghajtó is vele ment. 
Alig hogy a faluból kiértek, ott robogott el a 
gyorsvonat a szemeik előtt Varin felé. Elkés
tünk ! Visszatérni ? Egy gróf Pongrácz István, a 
fráter ddoptivus Joannis Hunyadi dédunokája, 
Turócz királya, nem szokott »Kert-ájkol» csi
nálni égy füstölő gőzmozdony előtt. Tehát 
előre! De hát hova ? Kocsin Prékopára ! Előt
tük folyt a Vág; a túlsó parton fut a folyó men
tén a Zsolnáról Turóczmegyébe vivő országút, 
mely Prékopára is vezet. Hogy a Vágón átkel
hessenek, a zsolnai hídig kell hajtaniok, mi leg
alább is egy órai idővesztességgel jár. Tehát 
neki a Vágnak! Ez a legegyszerűbb, hogy a 
túlsó oldali országútra jussanak. Különben este 
lesz, mire Prékopára érkeznek. A kocsi letért az 
útról és a Vág felé haladt. A sebes folyású Vág 
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azon a helyen, melyre István úr a kocsit diri
gálta, széles és nem oly mély, mint ott, a hol 
szűkebb mederben folyik, mindamellett seké
lyebb helyei is tele vannak gödrökkel; átgázolni 
rajta józan eszű ember meg nem kísérli. A gróf 
kísérője azt hitte, hogy István úr csak tréfál, de 
csakhamar látta, hogy komolyan veszi a dolgot, 
egy halászó tótot a kocsihoz int s meghagyja 
neki, hogy hozzon hamarjában rudat, melylyel 
a kocsi előtt haladva, jelezni fogja az utat, 
melyen a túlsó partra érhet. A kisérő tiltakozni 
kezdett a vakmerő szándék ellen. — «Nem szé-
gyenli magát, katonatiszt létére, ily gyávának 
lenni ?» — kiáltott a gróf türelmetlenül. 

A sereghajtó nem ellenkezett többé, de a ko
csis hátrahajolt a bakról és czilinderét levéve, 
alázatos, de határozott hangon kijelenté, hogy ő 
mint családapa nem vállalkozhatik ily hóbortos
ságra, csak akkor marad a bakon, ha a méltósá
gos úr 5 forinttal emeli a havi fizetését! — ((El
fogadom ! — monda a gróf, — szemtelensé-
gedért pedig külön kijár neked 25 bot, ha majd 
hazaérünk, i) — A következő perczben már a 
vizben haladt a kocsi. A halász a lovak előtt 
gázolt, póznájával tapogatva a folyó fenekét. 
Néhány lépés után a két lónak már a háta is alig 
látszott ki a habokból, a nyitott kocsi tele vizzel; 
az egyik szőnyeget és a gróf felöltőjét elragadta 
az ár. A folyó közepére érve, a lovak úszni kezd
tek, a kocsiban ülőknek a vállait is körülnyal
dosták a hullámok ; mindketten belekapaszkod
tak a kocsiba; egy pakktáska elúszott; a helyzet 
válságos volt. István úr szótlanul nézett maga 
elé, koronként ravaszul pislantva pápaszeme 
alul a stoikusan mellette ülő sereghajtóra. Végre 
nagy kínnal mégis csak partra jutottak. Csúron-
vizesen, galoppban vágtatott a kocsi a vasút
vonal mentén elhúzódó országúton Prékopa felé. 

— Nos kinek volt igaza ? — kérdé önérze
tesen a várúr. 

A Euttka előtti hosszú alagúthoz érve 
új ötlete támadt. Kiszállott a kocsiból s azt 
előre küldötte az alagút mellett elkanyarodó 
kocsiúton az alagút másik végére, azzal az 
utasítással, hogy ott várja meg, mert gyalog 
akar átmenni az alagúton. A sereghajtó figyel
meztetésére, hogy mi lesz, ha az alagút közepén 
szemközt éri őket a vonat, István úr vállat vont; 
egy perez múlva a két férfi már a sötét alagútban 
ballagott előre, melynek közepére érve, a várúr 
kényelmesen leguggolt a sínek közé és bámulta 
a nedves falak bolthajtásáról lehulló vízcsöp-
peket. Egyszerre falrengető zörej és robogás hal
latszott az alagút túlsó bejárata felől s a követ
kező pillanatban megjelent két piros fényű szem, 
belevilágítva az alagút sötétjébe. A sereghajtó 
felrántotta a két pirosló lámpa felé meredten 
néző grófot s magával vonszolta a falhoz, melynek 
mentén tova futva, tapogatódzott, mig azon 
fülkék egyikéig nem talált, melyek bizonyos kö
zökben a falba vannak vájva, hogy a munká
soknak menedékhelyül szolgáljanak, ha mun
kálkodásuk alatt vonat halad el mellettük. 
A mint az első fülkéhez ért, beletaszította a 
folyton méltatlankodó várurat s melléje állott. 
A mozdonyvezető észrevette a két futkosó alakot 
s midőn a következő másodperezben a meg
szállott fülke mellett iszonyatos robajjal és fúj-
tatással elrobogott, kinyitotta a kazán egyik 
csövét és a kiömlő forró gőzzel és vízzel végig 
fecskendezte a fülkébe szorultakat, mire a 
gróf kétszer utána lőtt a vonatnak. A mint 
ismét a világosságra kiléptek, látásukra a kö
zelben váró kocsis majdnem lebukott a bakjá
ról. Mindkettő koromfekete volt a vizes ruhá
jukra tapadt füsttől és gőztől. A várúr első 
szava, melyet e kaland után kísérőjéhez inté
zett, ez volt: — Talán csak nem hiszi, hogy 
az életemet megmentette 9—Mily furcsa lélektani 
rejtély! Ettől a naptól kezdve a várúr egyre 
hidegebb, tartózkodóbb lett kísérője iránt; 
addigi vonzalma lassanként nehezteléssé vált, 
mintha csak az a gondolat bántotta volna, hogy 
valakinek lekötelezettje lett! 

Mikor Prékopára megérkeztek, a két kormos 
alak láttára ösczesereglett az egész falu népe és 
nagy vihogással, lármával és kaczagással ki
sérte őket a Nyáry grófné kastélyáig, hol épen 
nagy társaság volt együtt, mely előbb megütkö
zéssel, majd hangos hahotával fogadta és üdvö
zölte Stefi grófot és hadának «sereghaj tój áfa. 

• 
Ez és ilyen volt Pongrácz István gróf, «Tu

rócz királya» és «nedeczi sah, in sah» férfikorá-
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nak teljében, mikor vele megismerkedni szeren
csém volt. 

1886-ban halt meg nedeczi várában. Halála 
után Tomassow nevű bérlője hamis ira
tok alapján követeléssel lépett föl a nedeczi 
örökség ellen, azt állítván, hogy a boldogult őt 
tette volna általános örökösévé, mert ^nagyon 
kedveltéi), a mi pedig nem volt igaz, mert a gróf 
ki nem állhatta; többször bizalmasan kijelen
tette, hogy ezt az embert minden roszra képes
nek tartja, sőt néhányszor bottal ki is kergette 
a kastélyból. Tomassow uram turpissága kisült 
s több évi börtönnel lakolt érte, hogy «Turócz 
királyá»-nak örököse akart lenni. A vizsgálat 
szétoszlatta azt az általam soha sem hitt híresz
telést is, hogy István gróf öngyilkos lett volna. 
Béke lengjen sírja felett! 

Marcziányi György. 

A KIÁLLÍTÁS ÉPÜLETEI. 
Maholnap megnyílandó országos kiállításunk 

ügyeiről s épületeiről eddig adott ismertetésein
ket tovább kívánván folytatni, ez úttal is be
mutatunk három érdekes épületet. 

Egyik legszebb épülete a kiállításnak a keres
kedelem-, pénz- és hitelügy csarnoka, a törté
nelmi főcsoport tőszomszédságában, mert fél
lábbal ez a kiállítás is retrospektív jellegű. Itt 
lesz a kereskedelem múltja szemléltető módon 
(vásári képek diorámája, régi reklámeszközök, 
stb.) bemutatva és fejlődésének menetei is itt fog
nak érdekes bizonyítékokban föltűnni. A pénz- és 
hitelügyi csoportot hatalmas biztosító- és pénz
intézeteink töltik meg s együtt fogjuk itt látni a 
magyarországi összes régi pénznemek galvan-
plastikai másolatait. E csarnok területe 1200 
négyszögméter, építési költségei pedig 72,000 
frtot tesznek. 

Szintén igen tetszetős épület az oktatásügyi 
csarnok, a gögög stilű komoly palota, mely 
különösen a legutolsó századnegyed alatt tör
tént haladásunk adatait és bizonyítókait fogja 
tanulságos csoportosításokban fölmutatni. Ennek 
mintegy kiegészítéséül tekintendő a hozzá közel 
levő tornacsarnok, úgy szintén a kiállítási falu 
minta népiskolája. 

József fó'herczeg külön és díszes pavillont 
emeltetett, melynek az a rendeltetése, hogy a 
főherczegi uradalmak termelésének eredmé
nyeit mutassák be. Az épület valóban méltó 
mind az építtetőhöz, mind az ezredévi nagy 
ünnephez. 

Gelléri Mór. 

BUDAPEST RÉGIBB ÉS ÚJABB CZÍMEREI. 
(Kivonat dr. Toldy László ily czímű értekezéséből.) 

Eégente úgy a megyei, mint városi ható
ságok által kiadott iratokat a megye és város 
főembereinek rányomtatott pecsétjével volt 
szokás megerősíteni és hitelesíteni. 

Ez a szokás mutatja a pecsétek fontosságát, 
mit különben már Verbőczy is bizonyít, midőn 
Hármaskönyve II. részének 13-ik czímében a 
pecséteket hitelesekre és nem hitelesekre osztja, 
s a hitelesek közé számlálja a városokéit is. 

Sokáig tartott, míg főkép a megyéknél szo
kássá lett, hogy a fontos kiadványokat oly czí-
meres pecséttel lássák el, mely a megye lakos
ságának összeségeé volt. így az első ismert me
gyei czímeres pecsét az, melyet II. Ulászló adott 
Somogymegyének. Az ily közös, a megye ál
landó tulajdonát képezett czímeres pecsétre azért 
volt szükség, mert a tisztviselők gyakori válto
zásai folytán az ő pecsétjök alatt kiadott iratok 
hitelessége kétségbe volt vonható, ha akkor mu
tatták fel azokat, mikor az illető tisztviselők 
már vagy nem éltek, vagy nem voltak hivatal
ban. Az 1550-iki pozsonyi országgyűlés 62-ik 
czikkelye az ily iratok hitelességének emelésére 
elrendelte, hogy minden megyének meglegyen 
saját külön czímere és pecsétje. 

Hogy ez a városoknál is így volt, néhány 
példa eléggé bizonyítja. így az országos levéltár 
diplomatikai osztályában találunk Czeki Péter 
és Hazz Pál budai esküdtektől 1421-ből, Mün-
czer János budai bírótól 1463-ból, és Freiberger 
Farkas budai bírótól 1514-ből származó okirat 
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1. Buda legrégibb ismert pecsétje, egy 1329 iki oklevélről. 

tokát az illetők pecsétjeivel. A városoknál már 
•elébb találkozunk czímerekkel és pecsétekkel is. 
A XIII. században már magyar városok is kap
jak pecséteket. Legrégibb ismert városi pecsét 
:az esztergomi, mely egy 1269-ben kelt okiraton 
őriztetik az országos levéltárban. Az ily városi 
pecséteken kezdetben csupán pajzs nélküli 
.szfragisztikai alakokat használtak, de később 
már a pajzs is előfordul. Pajzsba zárt czímer 

2. A budai polgárok pecsétje 1438-ban 
• l 

•először Esztergom városa 1269-iki, azután Sel-
meczbánya 1275-iki pecsétjén látható, a töb
bieknél ez az alak későbbi keletű. A budai pe
csétnél, mint mellékelt ábráink elsején látható, 
& pajzs már 1329-ben előfordul. 

A pecsétek és czímerek nagy fontosságát, fő
kép jogi szempontból való nagy fontosságát 
hosszasan bizonyítani feleslegesnek tartom. Csak 
arra hivatkozom, hogy a királyi oklevelek zára-

3—4. Buda városa czimere a mohácsi vész előtti 
időből. 

dekáiból is kitűnik ez, sőt hogy az oklevél tar
talmának nagyobb vagy kisebb fontossága sze
rint a reá alkalmazott pecsét alakja is külön
böző volt. Hivatkozom továbbá arra, hogy a 
pecséthasználat fontosságának érzete annyira 
áthatotta úgy a köz-, mint a magánéletet, hogy 
még napjainkban is, nem csupán a közhatalmak, 
hanem magán-egyének is pecsétjök rányomá-
sával adnak nagyobb hitelességet az általok ki
adott iratoknak. A pecsétek és czímerek nagy 
fontossága kitűnik abból is, hogy azokat az al
ispánok, szolgabírák és esküdtek által lepecsé
telt ládában őrizték, a honnan csak megyegyü-
lések alkalmával vették ki és használták. Bizo
nyos, hogy városokban a polgármester és es
küdtek őrizték. Érdekes adatuk van erre nézve 
épen Buda városára vonatkozólag a «Buda vá
rosának törvénykönyve 1244—1421-ből» czímű 
munka 53 és 62 szakaszaiban. 

Mutatja a pecsétek nagy fontosságát az is, 
hogy midőn valamely város, vagy testület élére 
új ember állt, annak, hatalma gyakorlásának 
jelvényéül ünnepélyesen átadták a pecsétet is. 
És tudjuk, hogy mikor az ónodi gyűlésen Tu-
róezmegyét a megyék sorából kitörölték, elren
delték pecsétjének széttörését is. 

A pecséteken látható jelvények idővel a pe
csétnyomó szűk körén kívül alkalmaztatást ta
láltak épületeken, templomokon, harangokon, 
zászlókon s egyebütt. 

így történt ez a városoknál is; mert bizo
nyos, hogy azon jelvények, a melyeket ma mint 
a városok czímereit ismerünk, kezdetben csak 
pecsétjeiken voltak használatban. 

Budának, Pestnek és Óbudának, melyek 
1873 előtt külön-külön városok voltak, szintén 
voltak már századok óta pecsétjeik, sőt czíme-
reik. Mikor és mely királyoktól kapták, azt ed
dig nem sikerült teljes bizonyossággal megálla
pítani. Meglehet az is, hogy e városok polgár
sága maga választott magának czímert, mert a 
XV. század második felében ezt még tehették ; 
csak ez időtől kezdve lett a czímeradományozás 
királyi jog. Az is lehetséges, hogy Budának 
(1. ábra) és Ó-Budának később közlendő 
czímerei kegyúri czímerek voltak. Bár tehát 
biztosan nem tudjuk sem Budára, sem Pestre, 
sem Ó-Budára nézve, mely időből származnak 
czímereik, de Zápolya János királynak Buda 
városa polgárait 1533-ban megnemesítő okleve
léből napnál világosabban kitűnik, hogy Budá
nak már az ő uralkodása előtt volt nemcsak 
pecsétje, hanem czímere is. Mert a midőn e vá
rosnak czímerét megváltoztatja és jutalom fejé
ben ahhoz új jelvényeket ád, határozottan meg
emlékezik Buda városa «régi» czímeréről. Ki
tűnik ez különben abból is, hogy Buda már a 
XrV. században pénzekre verette czímerét. S ha 
volt Budának, valószínű, hogy volt Pestnek és 
Ó-Budának is. A belvárosi plébánia-templom 
szentélyében, az episztola oldalán a falba illesz
tett pasztófúrium alján már megtaláljuk és pe
dig kőből igen szépen kifaragva Pest városának 
czímerét 1507-ből. 

A három város máig ismert pecsétjei és czí
merei között legrégibb Budának azon kettős pe
csétje, mely az országos levéltár diplomatikai 
osztályában egy, 1329-ben kelt okiraton látható, 
és melyet b. Nyáry Albert Heraldikájának VIII. 
tábláján bemutat; (1. 1. ábra.) ennek előlapján 
még csupán szfragisztikai három tornyú vár áll, 
hátlapjaazonban már a magyar nyolez pólyás czí

meres pajzszsal van ellátva, és a háromszegle
tes pajzs tetejéből három levélhez, vagy makk
hoz hasonló díszítés emelkedik ki, s a pajzsot is, 
valamint az előlapon levő épületet ehhez ha
sonló dísz folvondárszerűen veszi körűi. Az elő
lap körirata:'+ SXAC. SVB. CONCLAVI. PEST. 
CASTRI. VERBA. SEEACI. Ez a körirat érthe
tetlen, s bizonyára a pecsét elmosódott állapota 
okozta, hogy a másoló máskép nem tudta kibe
tűzni. A hátlap felirata már világos: fSIGILLVM. 
NÖVI. CASTEI. PESTÍENSIS (Buda régi neve). 
Ez a pecsét tehát még Eóbert Károly korából 
való, de régibb származású is lehet, sőt tekintve, 
hogy pajzsában az ország czímerének az Árpádok 
alatt használt alakja van, s tekintve azt, hogy 
ha volt is a városoknak joguk megválasztani a 
pecsétjeiken használt jelvényeket, annyira talán 
még sem gyakorolták e szabadságot, hogy királyi 
engedély nélkül az ország czímerét vegyék jel
vényükül : valószínű, hogy Buda ennek a pécsi t-
nek használatára királyi felhatalmazást kapott 
és pedig már az Árpádok alatt. A királyi adomá
nyozásra példa Kassa városa, mely 1369-ben 
Nagy Lajostól kapta az engedélyt, hogy pecsét
jébe az ország czímeréből a nyolez pólyát be
vegye. 

• - . 

6. Buda város polgármesterének és tanácsának 
csétje 1689-ben. 

V-

Kor szerint ezt követi az a pecsét, melyet 
ugyancsak b. Nyáry Albert közöl, s mely egy, 
Buda városa által 1402-ben, Vácz városa polgá
raihoz intézett levélen látható, s melyen há
romszegletes pajzsban 4, illetőleg 7 pólya van 
az ország czímeréből, s a pajzs felett két ormót
lan bástya látszik. E pecsét körirata: f S (igil
lum) CIVITATIS. BUDENSIS. 

Időrend szerint következik az a pecsét, me
lyet a Bécs városi levéltárban fedeztem fel egy 
Buda városa bírája és esküdt polgárai által 
kiállított és Bécs városa polgármesteréhez, bírá
jához és esküdt polgáraihoz intézett, papírra írt 
levélen. (1. 2. ábra.) Ez az elébbitől csekélyebb el
térést mutat, a mennyiben már tisztán 8 pólya van 
benne, sőt a legfelső pólya felett van még egy, 
melynek azonban felső vonala középen meg 
van törve és így két széles körívet tüntet fel; 
ezeknek mélyedéséből emelkedik két, még igen 
kezdetlegesen ormózott karcsú torony. E pecsét 
körirata domború vonalak közt: t S (igillum) 
CIVIVM. BVDENSIVM. 

S.Buda czimere János király adományából (1533-ban). 

1 
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Ezt követi az, mely a Magyar Czímertárban 
1489-re van téve. Ezen, a már jobban rajzolt 
pecséten az ország czímeréből vett nyolcz pólya 
felett két, lőréses és hadi ormóval ellátott to
rony látszik. Körirata: t S (igillum) CIVIÜM 
BUDENS1UM. 

Ezután jő két czímer, melyek szintén előfor
dulnak a Magyar Czímertárban, és melyeket 
kőbe vésve találtam a két évvel ezelőtt lebon
tott fejérvári kapunak a Krisztinavárosra néző 
falában s onnan gondosan kivétettem. (1. 3. 4. 
ábra.) Ezek Buda czímerét a mohácsi vész előtti 
időből tüntetik fel. A Magyar Czímertárban lát
ható rajzok nem pontosak, míg ellenben az itt 
bemutatottak, fényképi felvétel után készülvén, 
teljesen hűek. 

Midőn János király 1533-ban megnemesíté 
Buda városának összes polgárait, ez alkalom
mal czímerét is megváltoztatta. A király ado
mánylevelének ez a része oly érdekes, hogy e 
czímer hisztorikumának 
magyarázatául szüksé
gesnekvélem aztidézni. 
Ez a rész, mely Ver-
bőczy Istvánnak, a máig 
felül nem múlt magjai-
jogásznak erőteljes, szín. 
gazdag stílusára vall, 
így hangzik: 

«Ezen, nektek és gyer
mekeiteknek engedélye
zett megnemesítés jeléül 
ez lesz a czímer: Ot 
szegletű violaszinű pajzs, 
melynek alján várfal van 
lefestve néhány bástyával 
és három kiemelkedő to
ronynyal,kétfelényíló ka
puval, és szokás szerint 
felvont rostélyzattal, mi, 
mint tudjuk, mondott vá
rosunknak régi czímere 
volt. Ehhez irántunk való 
hűségtek és hazaszerete
tetek jeléül hozzáadtuk az 
oroszlán alakját, mely 
három lábával, három 
emberfejet, egygyel pe
dig veres zászlót tart a 
magasba, hogy a míg en
nek a városnak lakója 
lesz, legyen nyilvánvaló 
bizonysága a ti vitézség-
teknek s a ti viszontagsá
gaitoknak, melyeket ezen 
város megtartásában és 
megőrzésében elszenved
tetek ; mert az oroszlán 
legnemesebb minden álla -
tok között, nem jelent 
mást, mint azon orosz-
láni bátorságtokat, me
lyet az elmúlt ostrom 
alatt ellenségeink vissza
verésében tanúsítottatok. 
Ugyanis senkise kételked
jék ezen mondás igazsá
gán: bátrak és nagylel
kűek nem azok, a kik 
sértenek, hanem kik a 
sérelmeket visszaverik. 
A feltartott veres sziníí 
zászló pedig azon állha
tatosságtők jele, melylyel 
véretek ontásáig rendít
hetetlen és állandó hűség
gel voltatok mi hozzánk. 
Továbbá a 3 emberfej nem 

csak ellenségeink megölését és tetemeit jelenti, me
lyek a védők lábai alatt szanaszét hevertek, de testvé
reiteknek és atyafiaitoknak kimúlását is, kik közül, 
jóllehet többeket — mint ez hasonló veszedelmek
ben történik — elesni is láttatok, mégis magatokon 
erőt véve és szívetekből az érzelmeket eltávolítva, 
minden fájdalmat bizonyos hihetetlen türelemmel 
szívetek belsejében elfojtottatok, és csak azt tartot
tátok szem előtt, a mi a tökéletes és teljes hűség
hez tartozik. A pajzs jobb oldalán a liliom, bal 
oldalán a rózsa képe van, amaz fehér, emez veres 
színnel festve, melyek leikeitek tisztaságának és 
érettünk és hazátokért ontott véreteknek jelei. 
A pajzs felett ezüst sisak vagyon, legkívül mintegy a 
szegélye, dísz gyanánt megaranyozva, mely felett 
nyugvóhoz hasonló oroszlán ül, ugyanazon három 
emberi fejjel, és egyik lábával a zászlót magasba 
emelve. A miből megismerjük, hogy leikeitek oda 
törekszenek és bátorságtok azt igéri, hogy a míg 
éltek, gyermekeitekkel együtt hűségteket és állha-
tatosságtokat irántunk és Magyarország királyai, 
valamint hazátok iránt ugyanolyan módon szilárdan 
és törhetetlenül meg fogjátok tartani, és az időnek 

és kornak minden körülményei között mindazt meg 
fogjátok cselekedni, a mi bátor, állhatatos és dereK 
férfiakhoz ülő. Két meztelen emberi alak tartja magát 
a pajzsot, melynek egész külső szélét különböző 
virágok és levelek képe veszi körűi, és mindenfelől 
igen ékesen díszíti.* 

A király ezen adománylevele és az abban fog
lalt czímermagyarázat azért is érdekes, mert 
Buda czímerében ekkor találkozunk először az 
úgynevezett pajzstartókkal. (1. 5. ábra.) Ez a 
Zápolya-féle czímer volt aztán használatban 
valószínűleg 1686-ig. A törökök kiűzetése után 
új peQsétnyomót készíttetett a város, melyen 
alig ismerni fel az eddigieket. (1. 6.ábra.) 

Buda városa 1703-ban október 23-án egy nagy 
kiváltságlevelet kapott I. Lipót királytól, mely
ben egyebek között czímere az eddigiektől elté-
rőleg újra megállapíttatott. I. Lipót a Zápolya-
féle czímerből el is vett, hozzá is adott. Meg
hagyta a czifrázott ötszegletes pajzsot és annak 

JÓZSEF FŐHERCZEG PAVILLONJA AZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSON. 

a heraldikában ismeretlen színét, tudniillik a 
violát, és zöld alapon a hármas tornyú, félig fel
vont rostélyú nyitott kapus várfalat. De elvette 
belőle az oroszlánt, melynek pedig az elébbi 
czímereslevél szerint oly szép jelentése volt; el
vette a rózsákat és liliomokat, s a két vadember 
alakú pajzstartót. Hozzáadta pedig a következő
ket : a nagy czímerpajzs fölé helyezett kisebb 
kerek pajzsot az ország czímerével annak jelzé
sére, hogy Buda az ország fővárosa és királyi 
székhelye; továbbá a pajzs jobb és bal oldaláról 
s alsó vonalának közepéről lecsüngő bokrétákat, 
ós pajzstartóul egy férfi és egy nő alakot, mind
kettőt római köntösben. (Vége töv.) 

EGYVELEG. 
* A leggazdagabb ember az amerikai Egyesült-

Államokban él jelenleg. Vagyona mintegy 150 millió 
dollár. Állítólag évente 15 millió dollárral szaporo

dik a vagyona, azaz minden másodperczben egy-
forinttal. 

* Tyúkok gyaloglása. Egy Davis nevű kanadai 
ember fogadást tett, hogy Omahától San-Franciskóba 
m e a y 12 kitanított tyúkjával, melyek már hosszabb 
idő" óta tesznek vele nagyobb utakat. A távolság 
1600 kilométer. 

* A Szajna medréből Paris mellett 1893-ban 
28,807 állathullát húztak ki, ezek között volt 9108 
patkány, 5652 kutya, 3307 macska, 5662 madár, 
537 ló, 784 disznó, 13 majom, 6 kigyó, 15 juh, 
20 borjú. 

* Egy násznép gazdagsága. Burden Abercrom-
bie Jakab amerikai milliomos lakodalmán egy külön 
vonaton oly sok milliomos vett részt, hogy összes 
vagyonuk 1000 millió dollárt is felülhaladt. Köztök 
volt 5 Vanderbilt, kiknek «értéke» összesen 280 mil
lió, 20 más, kik egyenként 10 milliónál több felett 
rendelkeznek és még legalább 100 apróbb milliomos. 

* Az amerikai vagyon megoszlására nézve 
Gannett Henrik statisztikus a következő arányokat 

számította ki: A több
szörös milliomosokra j u t 
a vagyon 5%-a, azok, 
kik 100-000 dollár és 1 
millió közt levő vagyon
nal bírnak, 27%-ot tesz
nek, 25% jut a 10—100' 
ezresekre, 37% 1—10, ez
resekre s 6% a szegény-
emberekre. Az állam ösz-
szes vagyona 62VJ millió-
értékű, a miből egy főre 
átlag ezer dollár jut. 

* A naptávol t még Le-
Verrier számította ki 148-
és egy fél millió kilo
méternyire. Most újab
ban Newcomb újabb h í 
res csillagász tökélete
sebb műszerekkel kerek 
számban 150 millió kilo
méterben állapította meg, 
mely 23.511 -szer oly nagy
távolság, mint a föld fél 
átmérője. 

* Európai növények-
Afrika belsejében. Az. 
angolok új közép-afrikai 
területén a Shire felvidék 
kiválóan alkalmas az; 
európaiak letelepedésére-
s ezért meglehetős szám
mal vannak már modern 
telepek. Többek között 
Zombában pár óv óta. 
jelentékeny növénykert 
van, melyben számos eu
rópai növény tenyésztésé
vel tesznek kísérletet. A 
közönséges élelmi növé
nyek : búza, árpa, bur
gonya, bab kitűnően te
remnek, a virágok közül 
a pelargonium, flox, zin-
nia, napraforgó, georgina, 
már vadon is tenyésznek. 
Különösen ajánlatosnak 
találták a tűlevelű fák és-
a kaucsuknövények te
nyésztését. 
' * Rendkívül nagy fe
kete gyémántot talál
tak a múlt évben a car-
valhói bányában Brazüiá-
ban. Súlya 3073 karát 
(630 gramm); körülbelül 
egy fórfiököl nagyságú. 
Jelenleg egy párisi keres

kedő tulajdona. A ritka kő felső része kissé likacsos, 
és sajátságos, hogy néhány hónap alatt minden küls& 
ok nélkül 19 grammot vesztett súlyából. 

* A cochenille kilójához 140,000 rovarszükséges ; 
mégis Mexikóban egy kaktuszszal bevetett hectár 
földről évenként mintegy 400 klgr. festőanyagot 
nyernek. 

* Egyetlen zongora előállítására 48 anyag szűk 
séges, melyet 16 különböző országból kell meg
szerezni. A zongora elkészítéséhez átlag 55 külön
böző munkás szükséges. 

* Manchester környéke jelenleg a földgömb leg
sűrűbb népességű vidéke, hol 13-szor oly sok ember 
lakik, mint Belgiumban. Innen kerül ki különben 
a külföldre vitt angol árúk kétharmadrésze. 

+ Krisztusról azt akarja bebizonyítani a híres 
Bobess tanár, hogy nyilvános szónoklatait nem 
zsidó, hanem görög nyelven tartotta, mely nyelv 
akkor nagyon volt elterjedve; az ótestamentom 
fordítása, a híres septuaginta, általában használta
tott, míg a héber bibliát nagyon kevesen értették. 
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Épitő iparosok bálja. Tekhnikus tánczestély. 

FŐVÁROSI BÁLJAINK ÉS A TÁNCZRENDEK. 

Athleta bál. 
TÁNCZRENDEK AZ IDEI FARSANGBÓL. 

Tagadhatatlanul igen nagy különbség van a 
régebbi és mostani fővárosi bálok közt. Az 
előbbiek képe oly ragyogó és meleg volt; s még 
most is kellemes emlékeket keltenek azok az 
első híres jogász-, tekhnikus-, regatta- és orvos
bálok, melyek az alkotmányos világ kezdetén 
diadalmasan bevonultak a Bedout fényes ter
meibe; míg a mostani báloknak nagy része 
néptelen, hideg, s hiányzik belőlük az igazi kedv 
és kedélyesség. Csak kivételkép lehet följegyezni 
egyikről-másikról, hogy ez valóban sikerült, a 
nemcsak fényes közönsége volt, de pezsgő jó 
kedv uralkodott benne kivilágos viradtig. 

Az elite-bálok fénykora az alkotmányos élettel 
1866-ban kezdődött meg : a január 15-iki 
jogász-bállal a Vigadó összes termeiben. A bál
anya báró Sennyei Pálné volt, míg a bálbizott
ság tagjait az ország arany ifjúsága képezte, kik 
akkoriban nem tekintettek arra, hogy lesz-e 
deficzit vagy sem, mert 5 frtos belépti díjak 
mellett 7 frtos női tánczrendet adtak a hölgyek
nek, mely egy pompás nemzeti színű szalagon 
vállon lógó arany-bullát tüntetett föl. 

Ugyanezen évben lett felkapottá a tekhnikns-
bál, melyen pompás mérnöki műszerekből álló 
női tánczrend volt 5 frt értékben. A farsangot ez 
évben február 10-én a magyar gazdasszonyok 
fényes álarczos bálja fejezte be, melyet F rohner 
akkori bérlő rendezett nagy sikerrel. 

Híresek voltak 1808-ban és 1869-ben a szí
nészek báljai, melyeken Jókai Mór is ott volt, az 
akkori divatos Kakas Márton-féle sarkantyús 
csizmában. 

Ezeken a bálokon kezdett a magyar ruha 
viselése után ismét lábra kapni a frakk, me
lyet a főranguak az 1866-íki februári ud
vari bálon vettek föl újra. A fiatalság kétfelé 
oszlott: egy rész magyar ruhában jelent meg, 
a többi frakkban. 

Fényes volt az 1869 február 14-iki jogász-bál 
is, a melyen gr. Andrássy Gyula miniszter
elnök neje volt a bál-anya. Pompás «Corpus 
jurisi) képezte ekkor a tánczrendet. 

A hetvenes évek elején rendezte a Vigadóban 
a legköltségesebb bált az akkori virágzó Nemzeti 
evezős-vitorlázó egylet. Ez volt az úgynevezett 
hajós-bál, mely 1870 február 1-én tartatott meg, 
s eseményszámba ment pazar íényű kiállításá
val. A női tánczrend egy pompás, művészies 
kivitelű teljes bronz csolnakot ábrázolt ezüst 
evezőkkel; darabja 6 írtba került annak idején. 
A Vigadó termei ez alkalommal pompásan fel 
voltak díszítve. A nagy terem egy kikötőt ábrá
zolt, s négy szögletében négy pompás hajó-orr ál
lott, mindegyik különböző színekkel, czímerekkel 
zászlókkal s egy-egy matróz-alakkal. A zenekari 
helyiség egy gőzhajó födélzetét képezte fekete 
kéménynyel, fehér-vörös csíkos sátorral, s a ze
nére folyvást mozgó gőzöskerékkel. Oldalt ara
nyos betűkkel volt fölírva «Kalinka», a házi
asszony : gr. Andrássy Gyuláné (gr. Kendeffy Ka
tinka) neve. A katonai zenekar matróz-egyen
ruhában játszott a hajó födélzetén. A terem 
közepén nagy nyolczszögletes vízmedencze 
lógott lefelé, melyben aranyhalak úszkáltak. 
A kis terem verandájában egy mindig csurgó 
kút volt zöld növények közt. 
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Híres bálok voltak a 70-es évek elején a már 
említetteken kivűl a regatta-, gyógyszerész-, 
athleta-, korcsolya- és kereskedelmi bálok. Hogy 
mily költséggel rendeztek akkoriban elite-bálokat, 
mutatja az, hogy az annyira látogatott korcsolya-
bálra Strausz János a híres bécsi keringőki-
rály zenekarát hozatták le kétezer forint költ
séggel : hozzá járult még az is, hogy akkori
ban a nagy terem bére esténként három ezer 
forint volt, a mely összegnek feléért sem birja 
sokszor kiadni a mostani időben Egerváry bérlő. 
Az ilynagy költséggel rendezett jóhirűkorcsolya-
bál nagy deficzittel végződött és ez volt 
az utolsó korcsolya-bál. Ilyen sorsra jutott 
az annyira népszerű gyógyszerész-bál is, mely 
arról volt nevezetes, hogy egymás után 13-szor 
volt benne bálanya Cserhalmay Ferenczné, 
Cserhalmay Ferencz m. kir. honvédségi vezér
hadbiztos neje. A derék úrnő akkoriban a 
Vigadó palotájában lakott, s onnan a házból 
vonult be a nagyterembe rendesen 50—60 pár 
tánezossal, kik a szeretetre méltó háziasszony 
szalonjában gyülekeztek össze. A gyógyszerészek 
bálja rendesen reggel 8-ig tartott, de ekkor se 
lett vége, hanem a vendégszerető háziasszony
nál folytatták a mulatságot, hova az összes bál
bizottsági tagok hivatalosak voltak jó korhely
levesre és Eáez Paliék rendesen délig muzsi
káltak a jókedvű társaságnak. 

1873-ban voltak az első athleta-bálok. Egy
más után Bethlen András gróf és Eohonczy 
Gedeon mint fiatal athleták voltak a bálel
nökök. Az athleták első bálján a Morzsányi 
által készített pompás 100 fontos súlyzó min
tája volt a női tánczrend. 

Az igazi elite-bálok fénykora azonban az 
1873-iki nagy krach alkalmával egyszerre le
tűnt . Csak a jogász-, tekhnikus- és orvos-bálok 
mentek már eseményszámba a krach után, de 
ezek is a 80-as évek vége felé szintén csak mint egy
szerűbb tánezestélyek szerepeltek. Majd a 80-as 
évek elején a pestmegyei, protestáns és athleta-
bálok lettek a leglátogatottabbakká, a mely 
bálok ez idei farsangon is kitűnően sikerültek. 
A 90-es évek elején jött a letűnt jogász-bál he
lyett a jurista-bál, a tekhnikusok nagy bálja he
lyébe pedig a népszerű mérnök-bál, azonban ez 
idén a jurista-bál nem sikerült úgy, mint más 
években, a mérnök-bált pedig meg sem tar
tot ták; ezt a tekhnikusok bálja helyettesítette, 
e hó 6-án foyt le a VI. kerületi kör díszes ter
meiben, s egyike volt az idei farsang legsike
rültebb báljainak. 

A mi a tánczrendeket illeti, azok legnagyobb 
része 1870-ig kizárólag Bécsben készült, míg 
1871-ben dr. Lechner Károly, az angyalföldi té
bolyda mostani igazgatója, ki igen jó rajzoló és 
tervező volt, az akkori orvos-bálokra vala
mennyi tánczrend tervét elkészítette. így az első 
1871-iki orvos-bálon egy igen elmés tánczrend 
lepte meg a bálozó hölgyeket, mely egy plasi-
meter elefántcsontból és egy tetoscop orvosi ka
lapács-utánzatból állott. A következő évben egy 
hőmérő,majd az összes orvosi műszerek minden 
alkalmazható tárgyai következtek. Valamennyit a 
Morzsányi czég készítette; Morzsányi négy évi 
Parisban tartózkodása alatt gyakorolta be magát 
e rendkívüli figyelmet és műízlést követelő mun
kába, s aztán állandó szállítója lett az athleta-, 
regatta-, tekhnikus-, korcsolyázó-, gyógyszerész-
és számos vidéki báloknak is. 

Érdekesnek tartjuk még megemlíteni, hogy 
a fővárosban többen foglalkoznak tánczren-
dek gyűjtésével s egyesek már egész kis mú
zeumot szedtek össze e nemű tárgyakból. Külö
nösen sokat gyűjtött össze dr. Lisznyai Tiha
mér, a kinek gyűjteménye egy nagy szekrényt 
foglal el s mondhatni, teljes. Nem kevésbbé ne
vezetes a Szvoboda Lajos hírlapíró gyűjteménye, 
a mely évenként 80—90 darabbal szaporodik s 
már eddig mintegy 600 tánczrendet foglal ma
gában. A hozzáértők 1500—2000 forintra be
csülik az értékét. E gyűjteményt Szvoboda úr 
majdan a magyar tekhnologiai iparmúzeumnak 
szándékszik hagyományozni. 

A farsang alkalmából közölt egyik képünk 
az ezidei elite-bálok tánczrend-gyüjteményét 
tünteti föl, melyek közt feltűnő az építő 
iparosok báljára készült tánczrend, mely 
Czigler Géza építész műizlését dicséri; ez egy 
plüs legyezőt ábrázol, melyen egy rézből készült 
szögmérő van elhelyezve, mely fokonként mu
tatja a tánczrendet egy minatür czirkalom segé
lyével, míg a tánczrendkönyveeske a legyező 
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hátulján van elhelyezve. Alatta & jogász tánczes-
tély tánczrendje látható, mely ízléses plüsből van 
és pajzsot ábrázol, a hol szépen megférnek egymás 
mellett a Minerva madara és a szerelem nyilazó 
istenkéje. Képünkön látható még az aíhleta-bál 
tánczrendje is, mely egy kis kápolnát ábrázol 
kék plüs falon feltüntetve. A mélyedésből egy 
kirohanó athleta alumíniumból készült alakja 
látszik, a kápolna talpazatán pedig a magyar 
athletikai klub czimere és monogrammja lát
ható, szintén hazai gyártmány, Fábry ezüstmű
vestől. Negyedik képünk a tekhnikusok táncz
rendje ; ez fogaskerekű vasút mozdonyát ábrá
zolja, s ennek szerkezete annyira tökéletes, 
hogy ha meghúzzák, fut is egy darabkán. Az 
elmés találmány nagyon kapós volt a höl
gyeknél, kik bizonyára kellemesen emlékeznek 
vissza a fehér-vörös műegyetemi színt viselő 
talpazatu kis vasutkára. 

Nagyobb képünk a fővárosi Vigadóból egy 
farsangi képet mutat be reggel felé, a midőn 
már a katonabanda eltávozott, de a jóvérű 
fiatalságnak még Radics Béla húzza az annyira 
kedvelt kreutzpolkát. Ezt a képet Cserna Ká
roly, a (i Vasárnapi Újság» művész munkatársa 
a Vigadóban az idei athleta bál alatt készített 
vázlatai alapján lajzolta meg, híven tüntetvén 
föl az idei fővárosi farsang néhány érdekes je
lenetét és alakját. Markó Miklós. 

LEVÉL A FÖLDKÖZI-TENGERRŐL. 
Vallás- és közoktatásügyi miniszterünk köze

lebb egy egész csapat középiskolai tanárt kül
dött tanulmányútra Egyiptomba. A Goldziher 
Ignácz és Beöthy Zsolt egyetemi tanárok veze
tése alatt utazó társaság egyik tagja, Szádeczky 
Gyula, érdekes leveleket irt haza családjához még 
a hajó födélzetéről. Ebből a levélből, melyet 
írója egyszersmind a ((Vasárnapi Ujság»-nak is 
szánt, a következőket közölhetjük: 

Cleopatra gőzhajó, jan. 11. vasárnap d. e. 
Mielőtt Alexandriába jutnánk, irok a hajó fe

délzetén, mert nem tudom, mikor jutok hozzá 
Kairóban, pedig sok érdekes közölni valóm van. 

Legelőször is azon kezdem, hogy óriás vihart 
éltünk át, a minőhöz nem minden tengeri utas
nak van szerencséje. A vihar elől Zante sziget 
kikötőjébe menekültünk tegnapelőtt délután. 
A kapitány félt, hogy éjjel az ezen vidéken sűrűn 
czirkáló hajókkal bajunk eshetik. Becses az éle
tünk, mert József főherczeg fia, József Ágost fő-
herczeg is velünk utazik felesége, udvarhölgye 
Batthyány grófnő és udvarmestere Szmrecsányi 
ezredes kíséretében. Hogy először a jéggel, vil
lámokkal járt viharral végezzek, melynek egyik 
villáma véletlenül hajónk árboczába ütődött, 
mondhatom, hogy nagyon örülök neki, mert 
ilyen tengert, olyan óriási természeti erőt látni 
és átélni annak, a ki a természettel foglalkozik, 
valóban szerencse. Erős hajónk méltóságosan 
tartotta magát; hintálódzott nagyon, de irányá
ból nem sokat engedett; recsegett, mintha bor
dáját törnék, de nagyobb baj nem történt. A hul
lámok 15—20 méternyire felcsaptak. Különö
sen érdekes volt a sivár mészkőből álló szigetek 
mellett jőve látni, milyen óriás erővel vágódik a 
parthoz és szökik fel toronymagasságra a hul
lám. Tegnap is tartott még a vihar, de gyengéb
ben. Tegnapelőtt 83 salonbeli utas közül 72 volt 
beteg. Az étkezésnél a magyarok jelentek meg 
legteljesebb számmal, a mennyiben a mi társa
ságunknak majdnem fele ott volt. 

Tegnap reggel 6 órakor indultunk Zantéból, 
nem törődve a hullámokkal, mert így is egy 
teljes napi késéssel érünk Alexandriába. 

Én az első éjjel végeztem a tengeri beteg
séggel. Béggel félig felöltözve menekültem a fe
délzetre, s így azon kevesek közé tartoztam, a 
kik a fedélzetről élvezték a reggeli remek lát
ványt. A legtöbben annyira voltak, hogy nem 
tudtak kabinjukból felvánszorogni, csak mikor 
délután horgonyt vetett hajónk Zantéban. Ma 
gyenge szélben ugyan, de verőfényes, kedves 
időben, igen jó hangulattal evezünk Alexandria 
felé./íreíaszigetét még az éjjel elhagytuk. Az úton 
szerencsém volt megismerni végtelen kedves, 
szeretetre méltó ifjabb József főherezegünket. 
Egy pá r tanártársammal a térkép segélyével 
azon tanakodtunk: Görögországnak melyik 
része, csakugyan Árkádia van-e előttünk tegnap 
reggel 9 óra tájon. Batthyány grófnő megkér
dezte tőlünk, hol vagyunk. Térképemet átadtam 
neki, hogy megmutassa vitatkozásunk eredmé-
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nyeként megállapított geográfiai helyzetünket 
a főherczegnek. Később a főherczeg és neje tá
vozván helyéről, kért a grófnő, hogy őrizzük 
meg a jó helyeket az élelmes amerikai útitársak 
támadásától," kik nem igen tudják, ki volta
képen ((Miklós gróf» (József Ágost főherczeg 
incognjto-neve ez utazás alatt). Itt kerültem a 
főherczeg mellé, a ki visszajövételekor megszólí
tott, és beszélgetésünk pár óra hosszat tar
tott. Mondhatom, olyan végtelen szeretetre
méltó, kedves modora van a főherczegnek, hogy 
az ember teljesen elfelejti, hogy ez a geográfiá
ban, zenében, orvosi tudományban, sőt a kishitűek 
által kevésre nézett kőzettanban is annyira 
jártas művelt úr egy uralkodó fejedelmi család 
tagja. Meggyőződtem arról az igaz, őszinte szere
tetről, melyet a fiatal főherczeg i rántunk érez. 
Szegény megboldogult László főherczegre ke
rülvén a beszéd, említettem, milyen igaz rész
véttel volt iránta nálunk mindenki, hogy si
rattuk, panaszoltuk sorsát, mert tudjuk, hogy 
kevesen vannak, a kik minket igazán ismernek 
és kedvelnek, és ő ezen kevesek közül való volt. 

József Ágost főherczeg is ezen kevesek közé 
tartozik. Most Brünnben van állomáson, de 
reméli, hogy haza kerül. Hozza az I s ten! Fe
lesége, királyunk unokája, már tanul is ma
gyarul. Maga a főherczeg úgy beszéli nyel
vünket, mintha más nyelvet nem is tudna. 
Kneippnak buzgó híve, mert másfél éves torok
bajból gyógyította meg. A főherczeg kilencz 
hónapos kis fiát is naponta bemártja egy 
pillanatra a kútról hozott hideg vízbe, azután 
gyorsan felöltöztetik, de a nélkül, hogy előbb 
letörölnék. Annyi sok szépet mondott Kneipp 
gyógyításáról, hogy teljesen megnyert neki. 

Hajónk, a Cleopatra, rendkívül fényes beren
dezésű; szépségével s gazdagságaival felül
múlja minden várakozásunkat. Az utazó kö
zönség is mind igen úri n é p ; annak is kell 
lenni, mert a mi kikötőnkből indulva legalább 
is 2000 frtba kerül az egyptomi út, ha nem oly 
kedvezményes áron utazik, mint mi. 

A hajó szalonja rózsaszínű berendezésű. Van 
benne két pianinó is. A falakon világos vörös 
alapon aranysárga festéssel egyptomi fáraók 
korából való díszítések pompáznak. A meny-
nyezet fehér, apró aranydíszítéssel, melyből a 
villamos lámpák mint megannyi ananászfejek 
állnak ki. A pamlagok világos meggyszinűek 
világos kék virágokkal. Az ebédlő berendezése 
sem kevésbbé fényes, úgyszintén a pipázó-terem, 
mely kiválóan a férfiak helyisége. A hálószobák 
szép faburkolatúak s igen kényelmesek. Szóval 
pompás a hajónk, de mégis csak legpompásabb 
ez a szép nagy, végtelen tenger! 

Szádeczky Gyula. 

A ZRÍNYIEK MAGYAR DÍSZBEN. 
A régi Pestnek híres nevezetes mulatóhelye 

volt az egykori Hatvani-utcza sarkán fennállt 
«Zrínyi» vendégfogadó. Olyan volt az, mint a 
vele egyidőben szintén elpusztult «Két pisz
toly)) vagy «Fehér hajó», melyet minden idegen 
ismert, a ki Pesten megfordult. Eleinte jómódú 
földesurak látogatták, utóbb meglehetősen rosz-
hírű tivornyázóhely lett s a hatvanas években 
el is pusztult. 

A hajdani ((Zrínyi)) helyén épült az a három
emeletes ház, mely most is ott áll a Kossuth 
Lajos-utcza sarkán. Nincs benne többé sem 
kávéház, sem vendéglő, de homlokzatán egy 
vakablak helyén ott díszeleg a Zrínyi Miklós 
daliás alakja régi magyar díszruhában. A színek 
ugyan kopottak, de azért nem lehet tagadni, 
hogy maga a híres hős még mindig jól fest. 

A főváros ifjabb nemzedéke meg szokta 
bámulni ezt a magasan elhelyezett képet, mely
nek eredetijéről oly sokat hall az iskolában. 

Hű bámulója voltam gyermekkoromban 
magam is ennek a képnek, mely éjjelente 
álmaim közepett úgy elevenedett meg, mint 
Szigetvár hőse, a mint fejedelmi díszben, villogó 
szablyával kiront a várból a törökre s hősi 
halált hal . . . i 

Ifjúkoromnak ez az ábrándképe addig-addig 
kisértett, míg végre ismerni akartam a sziget
vári hős igazi képét. Képtárakban és metszet
gyűjteményekben sok képe maradt fönn úgy a 
szigetvári hősnek, mint dédunokájának Zrínyi 
Miklósnak, a nagy költőnek s a tragikus véget 
ért Zrínyi Péternek. 
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itt be, melyek nem csupán azért érdekesek, 
mert e nagynevű család tagjait ábrázolják, ha
nem azért is, mert a régi díszmagyar viseletre 
becses adatokat szolgáltatnak. A Zrínyiek, 
mint büszke főurak, kedvelték a fényt, a pom
pát, s ritka díszes és ízléses öltönyöket viseltek. 

Az első kép Zrínyi Miklóst, a szigetvári hőst 
ábrázolja. Ilyen mogorva arczú, körszakállas, 
lelógó bajszú férfiúnak tünteti föl a többi egy
korú kép is, így egyebek között az a metszet, 
melyen Zierotin nevű bécsi barátjával van 
megörökítve, a ki osztrák hadvezér volt és szin
tén részt vett a törökök elleni hadjáratokban. 

E metszeten, mely különben az országos 
képtár tulajdona, Zrínyi vörös mentét visel 
hermelinnel, továbbá barna dolmányt piros 
hajtókával. Kalpagján strucztoll ékeskedik. Jobb 
kezében tollas buzogányt tart . Ez a buzogány 
rendes jellemzője Zrínyi legtöbb képének. 

A második kép, mely szintén a szigetvári 
hőst ábrázolja, egyenkorú olasz metszet u tán 
készült. Termetét hosszú palást födi, a híres 
Zrínyi-gallérral. Alatta rövidebb dolmány van. 
Egész felső ruhája virágos selyemszövetű. Fején 
nemez kalpag van, melyen igen érdekes a zo-
mánczos forgó. 

í *m 
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Eírykoru metszet ú t in . 

ZRÍNYI MIKLÓS, a szigetvári hős. 

öltözetben vonulhatnak majd ki, mint a milyent 
a nagynevű ősök viseltek. 

Valóban itt az ideje, hogy visszaállíttassák a 
régi díszmagyar ruhák eredeti jellege és pom
pája, melyet évszázadokon át mindig bámult 
nyugatnak minden nemzete. Gara Élés. 

MIKOR KEZDŐDÖTT A XIX. SZÁZAD? 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Igen tisztelt szerkesztő úr! 
A kérdés, a melyet czím gyanánt levelem fölé 

írtam, igazság szerint, úgy-e bár, egy kaptafára 
volna húzható azzal, a mely a harmincz-éves háború 
idejét, vagy a mely a két garasos czipó árát tuda
kolja, •— ós szerkesztő úr első gondolata—e levelemet 
kezéhez véve — kétségkívül az lesz, hogy a «Vasár
napi Ujság» már régen túl van azon, hogy efféle 
kérdések fejtegetésével tegyen kísérletet a humor 
terén. 

Sietek kijelenteni, hogy a tréfa távol áll e leve
lemtől, s tőlem magamtól is, mikor e sorokat írom. 

Adat, és pedig nyomtatott adat, és még hozzá a 
• Vasárnapi TJjság»-ban is, (annak f. hó 19-én meg-
elent folyó évi 3-ik számában) van a kezeim között, 
hogy most folyó XIX. század kezdetének időpontja 
iránt sokan nincsenek egészen helyesen tájékozva. 
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Wetzmayr L. M. egykorú metszete után. 

ZRÍNYI MIKLÓS, a k ö l t ő . 

A harmadik kép Zrínyi Miklósnak, a költőnek 
a hasonmása, Wetzmayr Lőrincz Mátyás egy
korú metszete nyomán. A szigetvári hős déd
unokáján már meglátszik az udvari ember. 
Arcza, alakja világfias. Fejét tollas sisak födi; 
jobb kezében a parancsnoki botot tartja, baljá
ban lova kantárszárát. 

Termetére pántokkal ellátott prémes mente 
simul. Derékig érő vértje alól kilátszik a brokát 
dolmány s úgy ezt, mint a sabrákot széles hím
zés övezi. Nadrágja szűk, csizmája felkunkorodó, 
törökös orrú. 

Az eredeti metszeten érdekes megjegyzések 
vannak. 

Jellemző, hogy mivel a költőt Bécsben nem 
szerették, a néphit sokáig azt tartotta, hogy 
Zrínyi nem balesetből származott halállal múlt 
ki, hanem a bécsiek ölték meg. 

E néphitnek meggyőző czáfolatai azok a 
metszetek, a melyeken Zrínyi megrendítő ha
lála nagy hűséggel van feltüntetve, a mint a 
vadkan turkál a beleiben. 

A negyedik kép Zrínyi Pétert tünteti fel, a ki
nek tragikus halála oly szomorú nevezetességű 
a magyar történelemben. 

A Benner-féle metszet után készült ez a kép, 
mely a daliát fején kócsagos sisakkal, kezében 
tollas buzogányt tartva és vállán párduczbőr 
kaczagánynyal ábrázolja. 

Vértje alatt látszik a köntös, mely hosszú és 
két oldalt föl van metszve, hogy a lovaglásban 
ne akadályozza. Hímzett sabrák s gyönyörű 
török lószerszám egészíti ki e festői öltözetet. 

Zrínyi Péternek beretvált bajszos arcza mel
lett pompás dús haja volt, melyet utoljára a 

hóhér fogott meg, mikor a hőst Frangep nnal 
együtt lefejezték. 

Ez a kép útmutatást nyújt arra, hogy miként 
kell az ősi kaczagányt viselni. Á párduczbőrt 
ugyanis a két lábánál fogva kell összekötni, 
nem pedig kapcsokkal, mint elég helytelenül 
Mária Terézia korában megszokták, s a hogyan 
azóta a magyar nemes testőrségnél alkalmazzák. 

Ezek a képek, valamint a régi magyar jelme
zekről egybeállított gyűjtemények világosan mu
tatják a díszmagyar ruhák nemzeti sajátosságait 
és ősi motívumait. E részben alkalmam volt bő
vebb tanulmányokat tenni külföldi s különösen 
olasz múzeumokban. És nemcsak a magyar ru
hákra vonatkozó metszetek gyűjtettek össze, ha
nem sikerűit ráakadni e régi magyar ruhák egyes 
foszlányaira, darabjaira is, a melyekből egészen 
hű összeállítását lehet adni a magyar díszruhák
nak Zsigmond királytól fogva egész I. Ferencz 
József király koronázásáig. 

E gyűjteménynek gyakorlati fontosságot kí
vánt adni a Grünbaum és Weiner udvari szállító 
czég (melynek e sorok irója egyik főnöke) s a 
régi minták alapján egy lyoni selyemgyárban 
megszövette az eredeti magyar ruhák mintái 
szerinti selymeket és bársonyokat. 

A hódoló díszbandérium tagjai és a Vágó-féle 
történelmi díszmenet résztvevői tehát épen olyan 

Egykorú olasz metszet után. 

ZRÍNYI MIKLÓS, a szigetvári hős. 
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Renner egykorú metszete után. 

ZRÍNYI PÉTER. 

A néhai Jedlik Ányosról szóló czikkben foglal
tatik az az említett adat, a mely nyilván mutatja, 
hogy a levelem fölé írt kérdést még olyan előkelő 
szellemi színvonalon álló társaságban sem fölös
leges fölvetni, mint a milyen a «Vasárnapi Újság» 
íróközönsége. Már pedig, mivel kétségkívül nagyon 
közel érünk századunk végéhez (látszik is sok dolog
ból), azt hiszem, itt az ideje, hogy a század kezdeté
nek időpontjával mindenki tisztába jöjjön ; mert ha 
ez meg nem történik, akkor a kezdet és a vég közti 
okozati összefüggésnél fogva azt sem fogja mindenki 
tudni, hogy mikor is végződik voltaképen ez a 
részben sokat magasztalt, részben pedig ugyancsak 
sokat ócsárolt XJX-ik század. 

Az említett czikkben többek közt el van mondva, 
hogy Jedlik Ányos, a derék szerzetes és nagy tudós, 
«1800-ban, január 13-ikán születette Ennek az 
adatnak a helyességét nem vonom kétségbe, sőt 
épen azért, mert ezt elfogadom, vagyok kénytelen 
hibásnak mondani azt a másik adatot, vagy mondjuk, 
megjegyzést, a mely ugyanebben a czikkben foglal
tatik, s a mely azt mondja, hogy a jó öreg Jedlik 
(a tjó» jelzőt ezúttal nemcsak a derék papra, hanem 
az iöreg» szóra is vonatkoztatom) 'századunknál 
csak 13 nappal volt fiatalabb'. 

Ez a kijelentés az, a melyet én hibásnak vagyok 
bátor nyilvánítani. Mert szerény nézetem szerint 
Jedlik Ányos nem hogy tizenhárom nappal fiatalabb 
lett volna századunknál, de sőt tizenhárom nap 
híján egy esztendővel öregebb volt annál 1 

Alapítom ezt arra az általam s remélem még 
legalább is egy néhány ember által föltétlenül 
helyesnek tartott felfogásomra, hogy a XLX-ik 
szazad nem, mint a Jedlik életrajzírója gondolja, 
1800 január 1-én, — hanem az 1801. év január 
havának első napján kezdődött. 

A jd állít, bizonyítson is, nemde ? 
Helyes! 
Időszámításunk I-ső százada úgy-e bár a Krisztus 
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születése utáni első esztendővel, annak is a legelső 
napjával, kezdődik. S végződik mikor? Nemde a 

Oü-ik esztendővel, annak is a legutolsó napjával, 
mert niszen hogy egy évszázadnak kerek száz 
esztendőből kell állania, az már igazán természetes. 

Ha e magyarázatom elfogadtatik, — a miben nem 
kételkedhetem, — akkor okszerű következtetéssel 
nemde oda jutunk, hogy II-ik század Kr. u., a 
Krisztus születése utáni 101-ik esztendő első nap
jával születik, s a 200-ik év utolsó napjával tér 
sírba. No és a Ill-ik ? Annak meg 201 -ben virradt 
és 300-ban alkonyodott be egészen. S ebből kifo
lyólag a IV-ik század kezdete a 301-ik év első, — s 
vége a 400-ik év utolsó napjára esik. Gondolatban 
végig menve az összes századok kezdő és záró esz
tendején, — nem lyukadhatunk ki máshová, miut 
hogy a XVIII-ik század az 1701-ik évvel kezdődött, 
— és hogy száz teljes esztendőt kihúzva, az évszá
zad elnevezésre jogot formálhasson,— az 1800-ik 
év legutolsó napjának legutolsó pillanatáig hurczolta 
izgalmas életének terheit; — a XlX-ik század pedig 
csak 1801 január 1 -én kezdette el immár 96-ik éve 
tartó uralkodását, hogy azt majdan az löOO-ik év 
deczember 31-én fejezze be. 

Ezek szerint léhát, mikor a XIX. század napvi
lágot látott, akkor Jedlik Ányos talán már talpra is 
állott az új század üdvözlésére. Vagyis Jedlik, bár a 
mi századunk embere, mégis a múlt század fia volt, 
s hamarabb hanyatlott ugyan sirba, mint a XIX ik 
század, — de hamarább is született annál jó tizen
kettedfél hónappal. 

Egy olvasó. 

A VÍZEN VALÓ JÁRÁSNAK EGY ÚJ MÓDJA. 
Mióta Boyton angol kapitány az úszás és csóna

kázás különböző módjait divatos kedvtelésekké tudta 
tenni: egyre szaporodik úgy az e nemű szórakozá
sokat gyakorlók, mint a találmányok száma. A vízi 
veloczipéd, meg a halászatra és vadászatra való 
gummi-csónak már régebben ismeretes. Most meg 
olyan bocskort találtak föl, a melyben lépdelve lehet 
a vizén járni.Ez a bocskor, mint rajzunk mutatja, 
olyanforma alakú, mint egy legnagyobb fajtájú tót 
kalap. A talp alá eső része, hogy egyenesen, sőt me
reven álljon, kívülről vékony alumínium-bádoggal 
van bevonva, a mi a különben is könnyű bocskort 

A vízen való járásnak egy új módja. 

alig teszi valamivel nehezebbé, míg simaságával a 
vízen való csúszást igen elősegíti. Ebben a bocs
korban természetesen nem úgy lép az ember, mint 
a szárazon, hanem csak csoszogva megy. A vizén 
j irók egy hosszú botot is hordanak a kezökben, de j 
nem annyira támaszkodás vagy kormányzás végett, 
mint inkább pajkoskodó eszközül, hogy valamely 
más vizén járónak a bocskorátmegmerülésig lenyom
ják vele a víz alá s így az illetőt ruhástul való 
fürdéshez juttassák. A vízi bocskornak mai alakjá
ban s alkalmazásában semmi egyéb gyakorlati ér
téke nincs, mint hogy a testet ügyesítő s edző esz
közök számát szaporítja egygyel. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A t Budapesti Szemle» februári kötete szokott 

változatos tartalommal jelent meg, Gyulai Pál 
szerkesztésében. 

Első czikke Volf György nagyobb tanulmánya, 
melyet tavaly a tud. akadémia két ülésén olvasott 
iVil: «Első keresztény téritőink nyelvünk, írásunk 
és történetünk tanúbizonysága szerint.» Ezek 

VASÁENAPI ÚJSÁG. 

Volfot felső Olaszországba vezetik, mint a. 
honnan, főkép Velenczéből, kaptuk első térítő
inket, a kik irni is tanítottak. Az érdekes dol
gozatnak ezúttal első részét kapjuk. Ezt követi 
Concha Győző egyetemi tanárnak «Egy angol mi
niszter a keresztyén hitről» czimtí dolgozata, mely 
Balfour felfogását ismerteti, s most a második ós 
befejező közlemény olvasható belőle. Rohonyi 
Gyula a magyarság eredetének kérdésével foglalko
zik «A magyar nemzet ethnikai meghatározása" 
czim alatt. Ázt vizsgálja, hogy a magyarság fajilag 
hová tartozik: a finnekhez vagy törökökhöz. De ugy 
találja, hogy ezekkel csak érintkezésben voltak, s a 
kikhez a magyar faj tartozhatott, azok már eltűn
tek. Csorba Ferencz «Jogi oktatásunk javításáról» 
mond el figyelemreméltó dolgokat; Haraszti Gyula 
• A kritikai módszerekről' értekezik, Csemy Károly 
pedig napirenden levő kérdéshez szól hozzá, a ke
reskedelmi és vámszövetség megújításához. A szép
irodalmi közlemények közt van : «Felhők», Petelcl 
István elbeszélése ; Lóvay Józseftől «Bncsu a vidék
től" czimű költemény; Radó Antal pedig Ada Negri 
költeményét fordította le olaszból «Jó napot, inség» 
czimen. A könyvismertető «Értesítő* Herczeg 
Ferencz «Napnyugati mesék» czimü kötetével, 
Varga Ottó «Magyarország történeté"-vei, Ilosvay 
Lajosnak a torjai Büdös barlangról irt füzetével, 
stb. foglalkozik. A «Budapesti Szemle* előfizetési 
ára egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

Plutarchos párhuzamos életrajzai, görögből 
fordította és jegyzetekkel ellátta dr. Kacskovics 
Kálmán, ki az ó-kor e klasszikusának ránk maradt 
összes életrajzait magyarra ülteti át és saját költ
ségén adja ki. Tavaly jelent meg a magyar Plutar-
chosból az első kötet, most pedig a második kötet, s 
ezt követni fogja még két kötet. Becses ajándék ez 
különben sem gazdag klasszika-filológiai irodal
munknak. Plutarchos életrajzai mesteri művek, me
lyek egy-egy kort tárnak elénk, erkölcseivel, em
bereivel. Az ő életrajzai a legkitűnőbb jellemzések, 
s nagy hatással is voltak a későbbi irókra. Sha
kespeare a római történelemből vett tragédiáit 
Plutarchos után dolgozta, Macaulay, a nagy angol 
essayista mesteréül választotta, s az ő művészi elő
adását követte. Az eseményekben az előadásnak 
világossága, megkapó elevensége, a jellemzés biz
tossága és szellemessége, a cselekedetek indokolása 
s megítélése és a gazdag korfestés minden idők 
számára a legkedveltebb művek közé emelték a 
görög írót. Dr. Kacskovics Kálmán földbirtokos 
szeretettel ós lelkesedéssel fogott lefordításához, s 
az anyagi áldozatot sem kiméli, hogy Plutarchost 
teljesen bírhassa a magyar olvasó közönség. De 
nemcsak nagy kedvvel fordítja a klasszikus életraj
zokat, hanem az eredetinek megfelelő sok finom
sággal, könnyűséggel és magyarosan. így Plutarchos 
bizonyára kedves olvasmány is, s minél többen 
ismerik meg belőle a régi idők erényeit, hőseit, 
a nagy példákat, melyek közt mindig megtaláljuk 
az embert és a kort. Ifjúsági könyvtárakból sem 
volna szabad.^ hiáuyzani Plutarchosnak. Ezek az 
életrajzok némcáák a klasszikái irodalom vagy a 
história kedvelőit érdekelhetik, hanem mindenkit, 
mert olyanok mint egy dráma, vagy egy novella. 
A lelkes fordító gondoskodott illusztrácziókról is. 
E kötetet i s i i nagyobb és 20 kisebb, a szöveg közé 
nyomott kép érdekeslti. Ara 4 korona. 

Az európai közjog egy alkotmányos garan-
cziája, alkotmányjogi értekezés, irta gróf Vigyázó 
Ferencz. 

A 198 oldalnyi munka a parlamenti felelősség 
intézményét tárgyalja széles alapon, a bel- ós kül
földi irodalom teljes felhasználásával. Foglalkozik 
az absolutisztikus rendszerrel, az uralkodó rendelet
kibocsátási jogával ós a szükségrendeletekkel, az al
kotmányos garantiákkal, a miniszteri felelősség el
vének alkotmánytörténeti előzményeivel, különös 
súlyt helyezve Anglia és Magyarország jogfejlődé
sére ; továbbá azon kérdéssel, hogy mikép biztosítja 
az alkotmányt a miniszteri felelősség; végül a mi
niszteri felelősség előnyeit fejtegeti a dicasteriális 
rendszerrel szemben. Ara 3 frt. 

Egy kisebb füzet is jelent meg gr. Vigyázó tollá
ból: < Közjogi szabálytalanságok ás észrevételek dr. 
Kiss Istvánnak az egyházi kinevezésekre vonatkozó 
kifogásaira* (ára fűzve 50 kr.). Ebben azt a kérdést 
vitatja, hogy az egyházi kinevezések tekintetében 
való előterjesztések mely minisztérium hatáskörébe 
tartoznak. — Mindkét munka a Franklin-társulat 
kiadása. 

•A magyar állam és nemzetiségei" czímű 
politikai tanulmányt adott ki br. Thoroczkay Vik
tor. A nemzetiségi kérdés eredetét és keletkezését 
ethnografiai és geográfiai alapon vizsgálva, végül a 
baj orvoslására politikai és gazdasági programmot 
ád. A nemzeti állam fogalmából vezeti le szerző egy 
erős, egységes magyar állam szükségességét, a tör
téneti adatok halmazával mutatja ki, hogy minő 
okok idézték elő nálunk a múlt század végén s a 
jelenleginek elején a nemzetiségi aspirácziók életre 
gerjedését, melyek mindenkor a hatalmi politika 
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eszközeinek bizonyultak. A horvát-magyar kiegye
zéssel bőven foglalkozik b. Thoroczkay, és följegyzi 
róla, hogy nem elég szabatosan van szerkesztve. 
Az erdélyi román kérdés megoldása érdekében 
gyakorlatias eszméket vet föl, ipari telepítést s 
Erdély nomád népességének iparüző népességgé való 
átalakítását sürgetve. A választási törvény revízióját 
a czenzus leszállítását szintén szükségesnek tartja, 
de az értelmiség érdekében. A tiz ívre terjedő poli
tikai röpirat sok új szempontot mutat a nemzeti
ségi kérdésben. 

«Mai idegek", egy kötet elbeszélés, irta Ritoók 
Emma. Hét elbeszélés egy kötetben, mely új irónó't 
vezet a közönség elé, a kinek sok az olvasottsága, 
bír Ízléssel, leiróképességgel, és nem hiányzik az 
elevenség sem előadásából. Az is látszik, hogy a mit 
ír, többször is átolvassa és egyengeti. Nőiróknál 
azonban, kivált kezdetben, az élet csak az olvasott 
könyvek után tűnik föl. A kötet Singer és Wolfner 
könyvkereskedése útján kapható. 

Az izraelita magyar irodalmi tá rsu la t ki
adványai. Az izr. magyar irodalmi társulat három 
könyvet adott ki. Ezek közt van az Évkönyv, szer
kesztették: dr. Bacher Vilmos és Mezei Ferencz. 
A tartalmas almanachba tudományos ós szépiro
dalmi dolgozatok sorakoznak. A közlemények sorát 
az egyik szerkesztőnek, Bacher Vilmosnak «Ezer év 
előtt» czímű értekezése nyitja meg. Követi Makai 
Emil «Hiszek» czímű költeménye, Pap Dávid ír a 
zsidók vándorlásáról, Kohn Sámuel zsidó történeti 
emlékeket ismertet, Bánóczi József «Magyar zsidók 
külföldön" czimen írt. Általános érdekű thémákat 
dolgoztak föl: Bernstein Béla (Az ember tragédiája 
és a zsidó irodalom), Heller Bernát (Madách Mózese 
és az Ember tragédiája), Vajda Béla (A honalapítás 
és a zsidó vallás), Büchler Sándor (Az országos 
főrabbi hivatal Magyarországon a XVH. és XVHI. 
században), Kecskeméti Ármin (Az örök zsidó 
mondája a magyar irodalomban). Ezeken kivül is 
sokan írtak még az évkönyvbe, mely beszámol az izr. 
magyar irodalmi társulat működéséről is, közli a 
tagok névsorát, és az izraelita naptárt az 1896-iki 
polgári év számara. Ára 2 frt. — A másik két könyv : 
Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások, héber
ből fordította és jegyzetekkel ellátta dr. Krausz 
Sámuel; ára 4-0 kr.; Alexandriai Philo jelenlése a 
Cajus Caligulánál járt küldöttségről (legatio ad 
Caium), görögből fordította Schill Salamon, ára 
60 kr. A könyvek a Lampel-féle könyvkereskedés 
utján szerezhetők meg. 

A géprajzok előállítása, utasítás gépgyárak 
számára készítendő műszaki rajzoknak czélszerű 
előállítására, sokszorosítására és kezelésére. I r ta 
Weyde Ferencz gépészmérnök, a kassai gé
pészeti középipariskola tanára. Gyakorlati kézi 
könyv ez a gépgyári rajzolók és műszaki is
kolák részére, mely kellőleg tájékoztat a gépek 
rajzbeli ábrázolásáról, tervezéséről, szerkesztésé
ről, mely a rajzoláshoz nyújt biztos vezérfonalat, 
úgyszólva szabálygyűjteményt arról, hogy a rajz 
mikép ábrázolja a gép egyes részeit, mikép jelle
mezze az egyes alkatrészeket, elemeket, anyagot, 
hogy felismerhető legyen már a rajzban minden s 
mint valami nemzetközi nyelvet megérthesse min
denki : ez kis szög, ez csavar, ez öntött vas, ko
vácsolt vas, réz, bronz, kaucsuk, fa, kő, beton, régi 
fal, új fal, stb. A rajzolási eljáráshoz, az anyagjel
zéshez az utasításokat és szabályokat kimerítő 
munkát az iparoktatási tanács a műszaki iskolák 
számára segédtankönyvül ajánlotta, s kiadását a 
kereskedelmi minisztérium is támogatta. A Frank
lin-társulatnál jelent meg, szöveg közé nyomott 
ábrákkal és mintalapokkal. Ára 1 frt 50 kr. 

•Nevető betűk", irta Lovassy Andor. Kiadta 
N.-Váradon a Szigligeti-társaság. A szerzőtől már 
jelentek meg humoros dolgozatok. Jókedvű könyv 
ez is, s Lovassynak van a vidámság mellé ötlete és 
hangja is. A könyv egyik fele «Bégi dolgok", bibliai 
és antik világbeli groteszk rajzok; a másik fele «Uj 
idők», a mai világbeli történetekkel. Néhány karri-
katura-rajz is illusztrálja a kötetet, melynek ára 
2 frt. 

Mi ketten, rajzok, elbeszélések, összesen nyolcz, 
melyeket fölváltva Hollósy István és Erdős Miksa 
irtak, kik ketten együtt lépnek először a közönség 
elé kísérleteikkel. Á kötet szerzők tulajdona s ára 
85 kr. 

A XIX. század divatjai, összegyűjtötte Geszler 
József; kiadják a Monaszterly és Kuzmik czég 
utódai. A ruházkodás történetének albuma ez, mely 
füzetenként jelenik meg, s nem csupán a divatért 
sóvárgóknak szól, hanem a festőnek, a színésznő
nek, az írónak, a ruházkodással foglalkozónak. A 
mostani divatok is mind a franczia nagy forradalom 
és császárság alatti viseletet utánozzák. A vállalat 
színes tíz képet tartalmazó füzetekben 2—3 heti. 

ZÚDORÉK. 
Regény egy kötetben. 

Irta G Y A R M A T H Y Z S I G Á N É . 

(Folytatás.) 
Vacsora után haza lovagol a vadásztársaság 

Másnap délután — mint rendesen — ismét 
összegyűlnek, folytatni a szalonkázást. 

Zúdor bevezeti az édes anyját, a két leány a 
verandán marad. Minden, a mi üde, életkedvre 
pezsdítő, mind benne van ebben a bűbájos ta
vaszi éjben. A lég telve édes, bódító illattal; a 
nagymama öreg diófáján csattognak a fülmilék, 
s a kertek fehér gyümölcsfáin mintha ezüstös, 
illatos pára lebegne. Ilon egész szívéből mondja: 

— Nagyon, nagyon szép! Úgy-e, kicsi, jó 
itthon lenni ? •— Magához vonja és megcsókolja. 

— Jó, j ó ! De hát, Ilon, az mégsem valami 
mulatságos, ha itt mindig csak vadásznak ! 

— Pir i ! apa szereti ezt a szórakozást és neked 
azon örülni kel l ; mert az ember másra is gon
dol magán kívül, s hidd el, az sokkal kelleme
sebb érzés, mintha mindent csak magunkért 
cselekszünk . . . lásd, Piri, édes apának jót tesz 
a szabadban való mozgás: csillapítja az idegeit . . . 

Félben hagyja, nem szeretné megijeszteni ezt 
a gyermeket az apa megváltozott állapotával. 
De mikor látja, hogy a kicsit épen nem érinti 
az, a mit mond, gyorsan jó éjt kivan, meg is 
csókolja és figyelmezteti, hogy menjenek már 
be, mert a nagymama vár rájuk. 

A leányok szobája nagymamájok hálótermébe 
nyílt, de egymástól egészen külön. Piri gyorsan 
ment keresztül, csak futva érintette az öreg nő 
kezét. Ilon ott maradt, lebontotta az ősz hajat 
és beleszorította a fehér hálófejkötőbe, s mikor 
mindent elvégzett nagyanyja körül, akkor távo
zott csendesen. 

A kölcsönös érintkezésből mind a két leány 
nyugtalanságot merí tet t : egy nem érthető, ki-
magyarázhatatlan érzést. Különösen a fiatalab
bat zavarta össze a mai nap. Fel van izgatva és 
nincs szándéka magát lecsillapítani: forr és 
lobog, súgy futkos szobájában; egy pillanatban 
mintha megállna szívverése, aztán nagyokat 
dobban, mintha ki akarna szökni. De azért nem 
akar befelé magába nézni és tisztába jőni, s 
mind csak azt ismételgeti: majd holnap . . . 
akkor végig gondol mindent komolyan: azt is, 
a miért haza kívánkozott, azt is, a mit talált, 
de ma nem,' nem lehet ; nem akarja! 

Ezalatt Ilon csendesen ment végig a szobá
ján, kinyitotta ablakát, fehér kis kezét össze
kulcsolta s mozdulatlanul nézett fel az égre: a 
csillagok ragyogtak és a tejút habos fehérséggel 
ömlött végig a sötétkék azúron. A szelid tekintet 
belemerült az ég habzó, fehér tengerébe, mintha 
azon keresztül akarna a saját szivébe nézni. 
Mert oda akar nézni, mert van valami, a mit 
nem ért, azt keresi. 

A mi eddigi életét betöltötte, az a végtelen 
nagy szeretet, ott van most i s : mély, de azért 
átlátszó, mert tiszta; csakhogy most, mintha 
valami fájdalmatkeltő vonal határolná azt az 
egységes nagy szeretetet és különválva érezné, 
hogy mennyi illeti abból az egyiket és mennyi 
a másikat. A nagymama része most is épen 
olyan egységes, nyugodt melegségben áll, min t 
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eddig, ott nem változott semmi. De a más kit 
részbe valami nyugtalanító és fájdalmas vegyül. 
Keresi önmagában, hogy vájjon nem ő-e az oka 
édes apja megváltozásának ; vájjon nem nehez
tel-e valamiért r e á ? Néha oly türelmetlen, néha 
váró tekintettel néz a szemébe, s ettől a nézés
től minden idege remegésbe jő. Már hetek óta 
mind csak ez foglalkoztatja, közönyös minden 
iránt és folyton azon retteg, hogy hátha ezentúl 
már nem úgy lesz, mint eddig volt ? Pedig az 
olyan jó volt! Az a bensőségteljes meleg szere
tet, mely fiatal életére ömlött, ha egyszer ki
hűlne, akkor ő nem is tudna tovább é l n i ! 

Mikor megtudta, hogy húga hazakívánkozik, 
remélni kezdett. Hátha a kis leány visszahozza 
a régi derűt? Nem úgy lett! Édes apja még 
idegesebb; jól látta, hogy nagy erejébe került az 
a vidámság, melylyel vendégeit fogadta. 

—• Szegény, szegény apa, vájjon mi bánt té
ged ? . . . És a kicsi ? Az is oly különös ! 

Hiába akar annál megnyugodni, az sem kelti 
már fel az eddigi hangulatot: de hát miér t van 
ez ? Nem érti, nem érti! Semmit sem ér t ; de 
azt tisztán érzi, hogy édes apja szenved, s ez 
nagy fájdalmat okoz az ő gyöngéd szivének. 

Immár a tavaszi esték enyhébbek és a nagy
mama megengedi, hogy a gazdag vacsorák után 
a verandán szolgálják fel a theát. És ez kedvére 
van a ház urának i s ; egy olyan sarokba téteti 
kis asztalát, hol széles leveleit bontogatja egy 
hatalmas Musa-tő. 

Ott könnyű úgy ülni, hogy a levelek elfedjék az 
ember arczát mindig, mikor 
azt akarja és Zúdor Kelemen 
minden este azt akarja.Részt-
vesz a társalgásban, néha 
vidám dolgokat beszél, de 
mindig úgy ül, hogy arcza 
egészen a levélzet árnyékába 
essék és ne kelljen vidámsá
got erőszakolni vonásaira. 
Rézsút hozzá, a másik sarok 
előtt a család öreg diófája 
teregeti még csak alig leve
lező ágait s valahol az egyik 
ágon meg-megszólal a füle
mile, de egy pár csattogás 
után ismét elhallgat. Piri ösz-
szeteszi fehér kis kacsóit, fel
néz a fára és gyermekes naiv
sággal eseng: 

— Kérünk szépen, ne hall
gass e l ! — Pedig inkább sze
reti, ha nem szól. — És a 
mint ott áll a homályos vilá
gosságban, érzi, hogy minden 
szem őt nézi. Nagymama nem 
szereti az ilyen kiállásokat és 
magához szólítja, 8 hogy épen 
mondjon neki valamit, meg
jegyzi : 

•— Ma ismét nagyon köny-
nyen öltöztél, megfázhatsz. 
— Aztán egész halkan teszi 
hozzá, miközben gyöngéden 
megczibálja a csipkéit: 

— Te, «kicsi», minden va

csorára úgy kicsíped magadat, mint ha nem is 
itthon lennel ! 

Piri hangosan felel; 
— Hát, nagymama, azok a régi jó magyar 

leányok, a háziasság eszményképei, nem otthon, 
a családban akartak-e csinosak lenni? Lám, 
most a zsúrokon a háziak legelegánsabbak . . . 

— Idehaza más divatot fogunk űzni, kis 
unokám. Aztán ha a vidékről látogatóbajönnek, 
az nem zsúr lesz, hanem a magunk nyelvén 
ebéd vagy vacsora, nem is kell hozzá egy külön 
meghatározott nap, a mi más szavakkal azt 
teszi : ma jöhettek, elszántam magamat, hogy 
valamit megcsodáltassak veletek. Máskor nem 
fogadok, nem kelletek, maradjatok a pokolban! 
De én szeretem az embereket és mindig lesz a 
számukra egy meleg istenhozottam, s talán egy 
jó ebédem is. 

Mily üdék, frissek az érzelmei ennekanyolcz-
van éves aggnőnek, s mily ósdi beszédnek tartja 
a «kicsii) nagymamája szavait. Mosolyogva leb
ben a theaasztalhoz. Zsomby Peti épen akkor 
teszi le üres csészéjét, felnéz a szemébe, a thea-
kanna után nyúl és azt kérdi, hogy tölthet-e 
még egy csésze rumot ? 

A szép fiú elpirul, Daczó szelíden mosolyog; 
de az öcs — a ki szintén nem megvetője a sze
szes italoknak — hetykén veti oda: 

— Bizony mi nem herbatheát iszunk, mikor 
theázunk! 

E szellemesség után utat vesztve, befor
dul az ebédlőbe. Daezó Pali abban van, hogy 
a tálczára kirakott boroknak ad ilyenkor láto
gatást, de a bátya tudja magáról, hogy az öreg 

Neogrady Antal rajza. 

A kicsi mosolyogva fúrta szőke fejecskéjét kettőjük közé. 
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inas fiatal leánya be szokott jőni és az apjának 
segít az ezüstnemű elrakásában. 

Most Ilon veszi kezébe a theáskannát és az 
apja felé tart. Mint szeretne mellé ülni abba a 
homályos kis zugba s elbeszélgetni úgy, mint 
hajdan, a mikor olyan jó volt . . . tartózkodva 
áll apja előtt és halkan kérdi: 

— Édes apa, tölthetek ? 
Zúdor felrezzen és ideges elutasító mozdula

tot tesz a kezével. —• Nem kell! 
A leány elhalványul és vissza akar húzódni, 

de az apa megfogja a kezét, meg is czirógatja, 
s úgy menti magát nyájas szóval: melege van, 
nem mer több theát inni, pedig a levegő olyan 
üde, szeretne az ember vagy száz évig élni, 
hogy ezt a zamatos frisseséget mind magába 
szívja. Aztán elhallgat, a leány sem tudja, mit 
szóljon, mert érzi, hogy az édes apjánál az előbb 
tanúsított zordság volt az igaz, nem pedig ez a 
vidámság. Szótlanul húzódik félre s úgy tesz, 
mintha elmerülne az est kékes homályába. De 

az égnek amaz ezüstös szálakkal átszőtt, halo
vány színeit, mily puhán olvadnak egymásba . . . 

Nem folytathatta, mert a c kicsi» felszökött 
Tarczy mellől és mosolyogva fúrta szőke fejecs
kéjét kettőjük köze: 

— Ha, csak! Miféle zaj van odalent a falu
ban. Mi ? Nem hallják, vájjon nem lakodalmi 

? (Folyt, köv.) 

SENKI FIA. 
Iiegény. 

Irta V E R N E G Y U L A . 

E L S Ő R É S Z . 

A Z E L S Ő L É P É S E K . 

I. 
Coiii iauglitbaii. 

Irlandot, a melynek területe körülbelül tíz 
millió hektár, a Nagy-Britannia uralkodójától 

nevet már századok óta kellene viselnie: nyolcz 
millió lakos közt három millió a koldus! 

Westport, a Connaught tar tomány kis váro
sainak egyike a Clew-öbölben fekszik, a melyből 
háromszázhatvanöt sziget vagy szigetecske emel
kedik ki. Ez az öböl, hegyfokaival, előhegyeivel, 
előszögellő földnyelveivel, a melyek megannyi 
czápafoghoz hasonlítanak, és a sík tenger hul
lámait őrlik, egyike a legszebbeknek az összes 
irlandi partokon. 

Westportban fogjuk a Senki fiát találni e tör
ténet kezdetén. Később majd meglátjuk, hol, 
mikor és hogyan fog e történet végződni. 

E mezővároskának körülbelül ötezernyi la
kossága nagyrészt katholikusokból áll. E napon, 
vasárnap, 1875 június 17-én, a lakosok nagy 
része a templomba ment reggeli misére. Con
naught rendkívül nyomorult vidék. Teljesen 
megérdemli azt a közmondást, a mely róla köz
szájon forog: ((Connaughtba menni annyi, mint 
a pokolba menni!» 

Az emberek szegények Felső-Irland város
káiban, de mégis, ha vannak hétköznapi ron
gyaik, vannak aztán ünneplő rongyaik i s : fod
ros, csipkés, tollas foszlányok. Az emberek 

Thornpipe, a bábjátékos. 

érzi, hogy apja őt nézi, és kihajol a könyöklőn a 
pünkösdi rózsák közé. Nem tudja, miért okoz 
neki fájdalmat az a nézés: rosszal-e valamit, 
követel-e valamit ? 

És valóban, az apja öntudatlanul vádol is, 
követel is. Pedig mélyen szereti azt a gyermeket 
s most mégis mintha az lenne oka annak a lelki 
szenvedésnek, melyet már-már alig tud lep
lezni. Ha az a kis szöszke leány lenne az Ilon 
helyén, az már rég férjhez ment volna és az 
apát nem gyötrenó az a gondolat, hogy az ő 
halála után mi lesz az áldott öreg anyjával ? 
Pedig ő alkalmat nyújtott, hogy leánya meg
szeressen egy olyan ifjút, a ki nagyon méltó egy 
derék leány szerelmére . . . de egy bizonyos nap 
óta semmi sem akar sikerülni és minden rá-
sulyosodik az ö lelkére. 

A mint Ilon a könyöklőn kihajol, a pap fel
áll és hozzámegy. — Segítek neki a természet 
imádásában, — mondja magában és simulé
kony, szép hangján nyomban elkezdi dicsérni 
a holdfényben úszó tájat, a természet örök 
szépségét: 

— Nézze csak, nagysád, a sötét hegyek felett 

Néhány matróz pipaszóval sétálgatott fel s alá a rakparton. 

nyert meghatalmazás alapján egy alkirály kor
mányozza a saját titkos tanácsa segélyével. Az 
ország a következő négy tartományra oszlik: 
keleten Leinster, délen Meinster, nyugaton 
Connaught, éjszakon Ulster. 

A történetírók azt mondják, hogy hajdan a 
Három Egyesült Királyság csak egyetlenegy szi
getet képezett. Most két szigetet képez, a melye
ket lakosai ellenszenve jobban elkülönít egy
mástól, mint a természeti sorompók. Az irek a 
francziák barátai és angolok ellenségei ősidők
től fogva. 

Irland szép ország a turistákra, de szomorú 
ország a saját lakosaira nézve, kiket nem képes 
táplálni, főkép az éjszaki részeken. Pedig hát 
nem meddő föld az, mert gyermekei száma mil
liókra rúg és ha ennek az anyának nincs is elég 
teje a szülöttei számára, ezek mégis szenvedé
lyesen szeretik. El is halmozták a legédesebb 
nevekkel, a melyek minduntalan megfordulnak 
az ajkaikon. Irland a «Zöld Erin», és csakugyan 
viruló zöld is. Irland a «Szép smaragd*, a mely 
azonban arany helyett gránitba van foglalva. 
Irland a «Dalok országao, csakhogy a dalok 
csupán beteges ajkakról hangzanak. Irland «A 
Föld legelső virága» és «A tengerek legelső 
virága», csakhogy e virágokat hamar elher
vasztja a viharok lehellete. Szegény I r land! 
Inkább a «Nyomor szigete» lehetne a neve és e 

ünnepnapon azt öltik magukra, a mi legkevésbbó 
lyukas; a férfiak foldozott és alól kirojtozott 
köpenyt; az asszonyok a zsibárus boltjában 
vásárolt szoknyákat szedik magukra és felkötik 
a kalapjaikat, a melyeken az egykori művirá
gokból már nem maradt meg egyéb a drótból 
készült váznál. 

Mindenki mezítláb jött a templom küszöbéig, 
hogy ne koptassa a lábbelijét — tátongó talpú 
czipőket, lyukas vagy felrepedt csizmákat, a 
melyek nélkül be se lépne a templomba — tisz
tességtudásból. 

E perczben senki se volt Westport utczáin, 
csupán egy ember, a ki egy talyigát tolt, a me
lye* egy fekete és sárgás színű, kavicstól fel
repedt talpú és a hámjától lehorzsolt szőrű nagy 
és sovány komondor húzott. 

— Marionettek . . . királyi marionet tek! — 
kiáltá ez az ember torkaszakadtából . . . A ki
rályi család képmásai. 

Éz a piaczi komédiás Castlebarból jött, aMayo 
grófság főhelyéről. Valóságos komédiás módra 
utazott, mindenütt élőszóval hirdetvén mario
nettjeit és koronkint egy-egy hatalmas korbács
ütéssel serkentvén kutyáját, a mely már alig 
birta magát tovább vonszolni. Vad ugatás és 
üvöltés volt a válasz a korbácsütésre és néha a 
talyiga belsejéből hosszas nyögés hallatszott. É s 
mikor a komédiás így szólt a szegény ál lathoz: 
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«Fogsz-e tovább menni, eb fia? . . .» úgy lát
szott, mintha egy másik állathoz beszélne, a 
mely a talyiga hasában volt elrejtve; mikor 
pedig így szólt: 

((Elhallgatsz, kutya kölyke ?» 
Ilyenkor aztán a nyögés megszűnt és a ta

lyiga lassan tovább haladt. 
Énnek az embernek a neve Thornpipe volt. 

Vájjon hova való lehetett? Ne kutassuk, mert 
ez egészen közönyös. Elég azt tudnunk, hogy 
egyike volt azoknak az angol-szászoknak, a kik 
nagyon is fölös számmal születnek a britt szi
getek alacsonyabb nóposztályaiban. Thornpipe-
nek nem volt nemesebb érzése egy vadállatnál; 
se több szive, mint egy sziklának. 

Mihelyt ez az ember Westport legelső házai
hoz ért, bekanyarodott a föutczára, a melyet 
két oldalon tisztességes házak és hangzatos 
czégű boltok szegélyeznek, csakhogy e boltokban 
kevés a vásárolni való portéka. E főutczába 
ronda sikátorok rekednek, mint megannyi isza
pos patak egy tiszta vizű folyóba. A Thornpipe 
talyigája nagy dübörgéssel robogott végig az 
éles és göröngyös kövezeten, kétségkívül nem 
csekély kárára a marionetteknek, a melyeket a 
komédiás a connaughti helységek lakosainak 
mulattatására sétáltatott szerteszét az országban. 

Miután közönség sehol se mutatkozott, Thorn
pipe tovább ment és a sétatér bejárásához ért, 
a melyen a főutcza végig megy, két sor szilfa 
közt. A sétatéren túl egy park terül el, a melynek 
szépen gondozott és homokkal behintett fasorai 
a kikötőhöz vezetnek le, a Clew-öböl partjára. 

Mondanunk sem kell, hogy a város, a kikötő, 
a park, az utczák, a paloták, a hidak, a templom, 
a házak, a kunyhók mind ama gazdag földes
urak egyikének tulajdonai, a kiknek sajátját 
képezi csaknem az Irland egész földje. Az itteni 
földbirtokos a tiszta és ősi nemesi vérből szár
mazott Sligo marquis, a ki a hűbéreseinek nem 
épen rósz földesura. 

Thornpipe körülbelül minden húsz lépés után 
megállította talyigáját és elkezdett kiabálni oly 
hangon, a mely egy roszúl megkent gép bántó 
nyikorgásához hasonlított: 

— Mar ione t tek . . . királyi marionettek! A ki
rályi család képmásai! 

Senki se jött ki a boltokból, senki se dugta ki 
a fejét az ablakokon. Itt-ott néhány rongyfosz
lány tűnt elő a mellékutczákon ós ezekből a 
rongyokból sápadt és kiéhezett arczok kandi
káltak ki, vörös szegélyű és mélyen beesett sze
meikkel. Majd csaknem egészen meztelen gyer
mekek jelentek meg és közülök öten vagy hatan 
végre nekibátorodva, odamentek a Thornpipe 
szekere mellé, mikor a komédiás a sétatér nagy 
fasorán megállt és valamennyien egyszerre el
kezdtek kiabálni: 

— Copper . . . copper! 
Ez a neve egy rézpénznek, a fillér egy töre

dékének, a melynél kisebb értékű már nincsen. 
És kitől koldultak ezek a gyermekek ? Egy em
bertől, a ki hajlandóbb volt maga is alamizsnát 
koldulni, mint adn i ! De ugyancsak mérges pil
lantásokat is lövellt rájuk és szilajul forgatta a 
szemeit, kézzel-lábbal fenyegette a szegény 
gyermekeket, a kik kénytelenek voltak igen tisz
teletteljes távolságban maradni a korbácsától, 
még inkább a rósz bánásmód által valóságos 
vadállattá lett komondor fogaitól. 

És Thornpipe különben is dühös. Kiáltásai 
elhangzanak a pusztában. Paddy, — így nevezik 
az íreket, valamint John Bulinak az angolo
kat, — Paddy legcsekélyebb kíváncsiságot se 
tanúsí t ! 

Miután semmiféle komoly néző se mutatko
zott, daczára a komédiás ismételt felhívásainak, 
a talyiga tovább indult, nagy nehezen vontatva 
a teljesen lesoványodott eb által. 

Thornpipe tovább folytatta e sétáját a sétatér 
pompás szilfáinak árnyékában. Egyedül volt. 
A gyerekek is végre elsompolyogtak. így ért el 
a szép fasoroktól átszelt parkig, a melyet Sligo 
marquis átengedett a közforgalomnak, hogy 
megkönnyítse a hozzáférést a kikötőhez, a 
melybe máskülönben csak egy angol mérföldnyi 
kerülővel lehetne eljutni. 

— Marionettek . . . királyi marionettek! . . . 
A királyi család képmásai ! 

Senki sem felelt. A madarak éles sikoltással 
röpültek egyik fáról a másikra. A park ép úgy 
el volt hagyatva, mint a sétatér. De minek is 
jött Thornpipe épen vasárnap ide, a mise ide-

j én,meghívni a katholikusokat a mutatványaira? 
Valóban Thornpipe nem lehetett irlandi szár
mazású. Talán délután a mise és a vecsernye 
közt a kísérlet szerencsésebben ütött volna ki ? 
Minden esetre nem árthatott lemennie a kikö
tőig, a mit csakugyan meg is tett sűrű károm
kodás közt, szidván és a pokolba kívánván 
egész Irlandot. 

A kikötőt nagyon kevesen látogatják, noha a 
legnagyobb és legvédettebb ezen az egész part
vidéken. Csak azért vetődik ide néha egy-egy 
hajó, mert szükséges, hogy Nagy-Brittania, 
vagyis Angol- és Skótország segélyezze a sivár 
Connaught e részét ama szükséges termények
kel, a melyeket e kietlen föld nem tud meg
teremni. Irland gyermek, a ki e két emlőn táp
lálkozik, csakhogy a dajkák drágán fizettetik 
meg vele a tejet. 

Néhány matróz pipaszóval sétálgatott fel s 
alá a rakparton. Magától értetődik, hogy vasár
nap a kirándulási munka szünetelt. 

(Folytatása következik.) 

UTAZÁS EGY JOGVÉDŐVEL 
Életkép. 

Irta M A R K T W A I N . 

Angolból fordította ifj. S z á s z B é l a . 
(Vége.) 

A vasúti utazás alatt mindössze egy kalan
dunk akadt. Hartford és Springfield között egy 
pinczérfiú jött be a vasúti kocsiba, tálczán kü
lönböző frissítőket hozva. A fiú oly nagy buzga
lommal kínálgatta italait, hogy egy pohár sör 
felborúit a tálczán s a pohár egész tartalma az 
egyik ári ember fejére ömlött, a ki kényelmesen 
végignyujtózkodva feküdt az ülésen. Lett erre 
irtóztató riadalom. A leöntött úri ember szitko
zódott, mint a jégeső, a miben két másik utas, 

• a kik hozzá látszottak tartozni, ugyancsak segít
ségére volt. A fiú hiába kérte az engedelmet, 
hiába esküdözött, hogy ő nem oka semminek, 
hanem a vonatvezető, a ki egyszerre nagyot 
rántott a vonaton, a három úr annál jobban 
1 rmázott. A nagy zajra elősietett a kalauz is, s 
megtudva az éktelen zsivaj okát, jól megrán-
czigálta a fiú fülét. De a három űr még ezzel 
sem érte be, s kereken^ kijelentették, hogy a 
mint megérkeznek Bostonba, azonnal feljelentik 
a fiút az igazgatóságnál és elcsapatják, el fogják 
csapatni. A haragos utasok előkelő kereskedők
nek látszottak, s igen fel lévén indulva, fel
tehető volt róluk, hogy fenyegetéseiket képesek 
is, készek is lesznek beváltani. A fiú se holt, se 
eleven nem volt. 

Az őrnagy csillapítótag lépett a harczoló felek 
közé. Igyekezett rábeszélni a bostoni kereskedő 
urakat, hogy ne akarják ezt a szerencsétlen fiút 
egy ügyetlenség miatt tönkre tenni, kenyerétől 
megfosztani. Látva azonban, hogy így czélt nem 
ér, szokásos <idiplomácziá»-ját vette elő. 

rn* * 'JlV.'i-r^jhlP. 
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— Hiszen, monda, — ha az urak minden 
áron a mellett vannak, hogy a fiút feljelentik, 
ebben szolgalatjukra állhatok s eljárhatok a 
vezérigazgatónál . . . 

A három haragos úr közül az egyik közbe
szólt : 

— Tetszik talán személyesen ismerni Bliss 
ura t? 

Az őrnagy szerényen jegyezte meg: 
— Nagybátyám. 
Ez hatott. A három úr, különben is kissé már 

lecsillapodott, abban állapodott meg, hogy ők 
bizony nem vesztegetik azzal az időt, hogy sze
mélyesen járjanak el az igazgatóságnál, ha igen 
tisztelt útitársuk — már mint az őrnagy — 
olyan szíves, hogy magára vállalja az egész dol
got, a mi nem is okozhat neki nagy fáradságot, 
miután a vezérigazgató a nagybátyja. 

Szükségtelen is talán megjegyeznem, hogy 
Bliss úr, az igazgató, ép oly kevéssé volt nagy
bátyja az őrnagynak, mint nekem vagy önöknek. 

Másnap, mikor Bostonból visszautaztunk 
New-Yorkba, semmi sem adta elő magát. Lehet, 
hogy ez csak annak volt köszönhető, hogy az 
éjjeli vonattal utaztunk és egész úton úgy alud
tunk, mint a tej . . . 

A vasúti állomáson. 

A kalauz egy perczig gondolkozott, 

Chicagóban tizenegy napig feküdtem betegen, 
úgy hogy a kiállításból épen semmit sem lát
hattam, mert a mint a szobát elhagyhattam, 
azonnal utaznom kellett haza. Az őrnagy eluta
zásunk előtti nap külön szalon-kocsit bérelt ki, 
hogy a lehető legnagyobb kényelemben utaz
hassam. A mint azonban másnap megérkeztünk 
az állomáshoz, a legnagyobb sajnálattal adták 
tudtunkra, hogy valami félreértés folytán a ré
szünkre fentartott szalonkocsit az előbbi vonat
hoz csatolták s így az már három óra óta útban 
van New-York felé. A kalauz azonban kijelen
tette, hogy kárpótlásul egy külön kocsit bocsát 
rendelkezésünkre. Az őrnagy erre kereken ki
jelentette, hogy ő másképen, mint szalonkocsi
ban, miután azt rendelt, nem utazik, és inkább 
hajlandó várni, a míg valahonnan kerítenek 
egyet. 

— Ön talán várhat, — feleié a kalauz, — mi 
azonban nem. Tessék tehát beszállani, mert 
azonnal itt lesz az indulás ideje. 

Az őrnagy azonban nem engedett. 0 szalon
kocsit rendelt meg, és ha a vasúttársaság a 
megrendelést elfogadta, kötelessége szalon
kocsit állítani elő. Honnan veszi, az neki mellé
kes, de ő másba nem ül. Ha e miatt késni kell 
is valamit, abba még beleegyezik, de a vonat 
nélküle és az ő megrendelt szalonkocsija nélkül 
nem indulhat el. 
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— De uram, — erősítgeté a kalauz, — most 
már nincs arra időnk, hogy egy szalonkocsit 
teremtsünk elő. Ne tessék tőlünk lehetetlenséget 
kivánni. Félreértés történt, mi vagyunk a hibá
sak, elismerjük, de végre is, mit tegyünk ? Egy 
közönséges első osztályú kocsiban is egészen 
kényelmesen lehet utazni. 

— Nem is az én kényelmemről van itt szó, — 
monda az őrnagy, — hanem a közönség jogos 
igényeiről, melyeket meg kell védelmeznem a 
vasúti társasággal szemben. Ha én a dolgot 
most szó nélkül hagyom, a legelső emberrel, a 
ki szalonkocsit rendel, önök épen így fognak 
elbánni. Különben, ha nem kapom meg a magam 
szalonkocsiját, kénytelen leszek itt maradni 
Chicagóban és bepörölni a vasúttársaságot — 
szerződésszegés miat t ! 

— Bepörölni a társaságot ? ilyesmi miatt ? 
•—• Természetesen. 
S az őrnagy olyan képpel fordult meg, mint 

a ki egyenesen a bírósághoz indul. 
A kalauz egy perczig gondolkozott, s azután 

így szólt: 
— Tessék csak kérem várni egy kicsit, mind 

jár t hivom az állomásfőnököt. 

— Vagy vegyék el attól az ÚrtÓl is a sonkát, vagy 
hozzanak nekem is. 

Fél perez se telt belé, az állomásfőnök már 
előttünk állt. 

Ez előtt az őrnagy megint ismételte, hogy mi 
történt, s hogy ő követeli a megrendelt szalon
kocsit, különben port akaszt a társaság nyakába. 
Az állomásfőnök, kezdetben kissé magas hangon 
beszélve, hamar kénytelen volt belátni, hogy az 
őrnagynak igaza van, s kijelentette, hogy sze
rezni fog neki szalonkocsit, habár a föld alól is. 

A föld alatt sok minden drága és értékes dol
gok lehetnek, de szalonkocsik aligha. Az állo
másfőnök nem is onnan kaparitott egyet, hanem 
a készletben levő egyetlen szalonkocsi tulajdo
nosát szállította ki s ültette át egy másik közön
séges kocsiosztályba, mi pedig az őrnagygyal 
győzelmesen vonulánk be a szalonkocsiba. 

Útközben a kalauzzal nagyon jól összebarát
koztunk, s ez nem késett kijelenteni az őrnagy
nak, hogy nagyon jó lenne, ha sok utas tenne 
így, legalább a vasúttársaság jobban igyekeznék 
eleget tenni kötelezettségeinek . . . 

Este az étkező-kocsiban az őrnagy sült son
kát kért. 

— Nagyon sajnálom, — szólt a pinczér, — 
de nem szolgálhatok. Sült sonka nincs is az ét
lapon, már pedig mi csak azzal szolgálhatunk, 
a mi az étlapon van . 

— Az az úr ott a másik asztalnál, — jegyzé 
meg az őrnagy, — sült sonkát eszik. 

— Hja, kérem, az egészen más. Az az úr ott 
felügyelő a vasúttársaságnál. 

— Annál inkább akarok há t én is sült sonkát. 
Efféle megkülönböztetéseket nem tűrök el. Csak 
gyorsan hát, hozzon nekem sült sonkát. 

A pinczér elment, de nem sokára visszajött a 
szakácscsal, a ki kijelentette, hogy miután a 
szabályzatok értelmében csak olyan ételt vagy 
italt szabad kiszolgálniuk, a mi az étlapon van, 
sült sonkával nem szolgálhat. 

— No, ha ez van a szabályzatban, — monda 
az őrnagy, — akkor tessék ezt a szabályzatot 
részrehajlás nélkül megtartani, — vagy pedig 
részrehajlás nélkül megszegni. Vagy vegyék el 
attól az úrtól is a sült sonkát, vagy hozzanak 
nekem is. 

A szakács nem tudta, mit csináljon. Szeren
csére ép ebben a pil lanatban ment át a termen 
a mi kalauzunk, a ki már Chicagóból jól tudta, 
mennyire szivén viseli az őrnagy a közönség 
érdekeit. Megértvén a szakácstól, mi baj van, 
félrehívta azt és így szólt hozzá : 

— Ne törődjék a szabályzattal. Azt a taná
csot adom önnek, hogy adjon annak az úrnak 
ott, a mit csak kivan, és ha az nem volna a 
vonaton, akkor állíttassa meg a vonatot és te
remtse elő — a föld alól is. 

A vonat nem állt meg, a sonka nem került 
elő (szerencsére !) a föld alól, de két perez múlva 
mégis ott volt az őrnagy előtt, a ki gyorsan el
fogyasztotta a sült sonkát, miközben kijelen
tette, hogy ő csak az elv kedvóért és a közönség 
jogos igényeinek érdekében ragaszkodott any-
nyira ehhez a kívánságához, mert noki ugyan 
nem kell a sonka, sem sülve, sem főve, — sem 
testének, sem lelkének . . . 

A chicagói világkiállításból ugyan máig se 
láttam semmit sem, de legalább szerencsém 
volt utazhatni egy jogvédővel. 

A Frank l in -Társu la t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
árusnál kapható: 

KÖZJOGI SZABÁLYTALANSÁGOK 

ÉS ÉSZREVÉTELEK. 
Dr. Kiss Istvánnak az egyházi kinevezésekre vonatkozó kifogásaira. 

(Alkotmányjogi értekezés.) 

Irta 
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Árá fűzve 50 Jer. 

BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK 
H I T E L E S ADATOK A L A P J Á N 

szerkesztette 
JANSZKY ADOLF. 

Kilenczedik évfolyam 1896—97. 

Ara vászonba kötve 6 frt. 

Ezen IX. évfolyam a millenniumi kiállításra való tekintettel az előző év
folyamoknál jóval bővebb és mintegy 28,000 új czímmel szaporodott. 

Hogy e mű legújabb kiadása mily lelkiismeretesen van összeállítva, 
kitűnik azon körülményből, hogy jelenleg 65 ív tartalommal jelenik meg, 
míg IV. évfolyamában alig 34 ívből állott. 

A gazdag tartalom a következő: Az utczák, utak és terek teljes jegyzéke 
(fekvésük meghatározásával), a színházak nézőtereinek helyrajza, teljes 
házjegyzék (a helyr. és házszám, valamint a tulajdonosok neveivel), tiszti 
czímtár (a fővárosban székelő összes hatóságok, testületek, intézetek, isko
lák, egyletek, fürdők, gyógyintézetek, közlekedési vállalatok stb., hiteles 
adatok alapján), a budapesti és újpesti bejegyzett összes czégek (a czég-
társak, üzletnem és czfm megjelölésével), gyárosok, iparosok, kereskedők, 
mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. jegyzéke foglalkozás szerint és betűrend
ben, végül teljes lakjegyzék. 

A főváros legszebb lá tványossága (az Andrássy- űt végén) 
Peszty Árpád óriási k ö r k é p e : 

a magyarok bejövetele. 
Ez a kép három évig készült, s a magyar festőművészet legnagyobb 

alkotása. Egy 1800 Dméternyi e czélra szőtt vásznon s a hozzá épített kör-
alaku palotában a magyaroknak a volóczi völgybe való beérkezését tünteti fel. 

A kép szembetűnő részei: 
1. Á r p á d és a vezérek. 6410 
2 . A harcz a szláv had maradékáva l . 
3 . La torcz és a fogoly szlávok. 
4 . A fejedelem-asszony és a m a g y a r n ő k bevonulása az 

ökrös szekereken . E l ő t t ü k a pogány ol tár a r a j t a ha ldok ló 
szláv pappal . — 5 . A nőrab lás . 

6 . A pogány magya rok fehérló-áldozata. A tá l tos , a ká 

dár , tánezos leányok, bonezok, igr iczek és dobosok csopor t ja . 
7. Sátorveró magyarság . 

A háttérben a beregi rónaság, Lovacska, a munkácsi várhegy, a Latorcza-
folyo, az Istenhegy, Pálhegy, Szarkauegy stb. mérföldekre terjedő messze

ségben látható. 
Lá tha tó délelőt t i 9 órá tó l esti 6 óráig . Es te vi l lamvilági tásnál . 

IW Belépő dij 50 krajezár. - « 
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időközökbenjelenik meg, összesen tíz füzet, s e szá
zad minden évéből közöl színezett képet legalább 
3 alakkal, egész az 1896-iki divatig, a mikor aztán 
pótoltatnak az új divatokkal, melyekhez a «Mo-
na9zterly és Kuzmik utódai* czég a párisi minta
ruhákról fölvett képeket szolgáltatja. Az első füzet 
megjelent, kartonlapokra nyomtatott színes képek
kel, az 1802 -1828 közti időkből. A kiállítás díszes, 
s egy füzet ára 3 forint. A vállalatot a kiadó czég 
Klotild főherczegnőnek ajánlja. Megrendelhető 
Dobrowsky Ágost budapesti könyvkereskedésében. 
líra 40 kr. A vállalat 12 füzetre van tervezve. 

Űj zenemű. Ráez Laezitól, a nagyhírű elhunyt 
Eácz Pál 36-ik fiától megjelent: «Ede csárdás» az 
1896-iki vajda-hunyadi kereskedő-bál alkalmából. 
Zongorára írva. Három rész : lassú, palotás, csárdás. 
Szövegét Eácz Lacziné irta. Ara 2 korona. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia febr. 3-iki ülésén 

.Zichy Antal elnökölt. 
Szinnyei József az eszmél szóval foglalkozott és ki

mutatta, hogy ez nem elhomályosult összetétel, 
mint Budenz magyarázta, hanem származéka az esz 
szónak, ugyanolyan képzésű, mint a becsmél és a 
•csángó kegymól ige s képzőjének mása megvan a 
votják nyelvben mai alakban. — A második felol
vasó Pasteiner Gyula volt, ki a XVIII. századbeli 
magyarországi falfestményeket ismertette. A XVI. 
•és XVII. századból, midőn hazánk a török alatt 
nyögött, nincsenek emlékeink. A XVIII. században a 
barokművészet játszta a főszerepet. Ekkor már vol
tak jeles festőink, Mányoki és Kupeczky, kik azon
ban az arczképfestést művelték s életüket külföldön 
töltötték. Az egyházi festészet hazánkba ez időben 
nem egyenesen jutott Olasz- és Francziaországból, 
hanem a szomszédos osztrák tartományok révén, 
minélfogva a hanyatló művészet színvonalán álla
nak az ezenkori falfestmények. A legnevezetesebb 
falfestmények e korból a következő helyeken van
nak : Szombathely, Eszterháza kastély, Győr, Pápa, 
'.Székesfejérvár, Martonvásár, Budapesten az egye
temi templom, Vácz, Bohuszlávicz, Eger és Jászó. 
Pasteiner alapos tanulmányát megéljenezték, és 
Szily Kálmán főtitkárra jött a sor, ki ismét egy eddig 
ismeretlen régi magyar nyelvemléket mutatott be, 
régi magyar imádságos könyvet, melynek helyes
írása, régies igeragozása, s több jele azt sejteti, hogy 
1510—1520 táján keletkezett. A 161 piros levélből 
álló könyvet Lóczy Lajos hozta a főtitkári hivatalba. 
A szövegből az is kiderül, hogy ferenezrendi bará
tok irták egy Katalin nevű nő (alkalmasint apácza) 
számára. Tartalma legnagyobb részben szűz Máriá
hoz és más női szentekhez szóló imádságok, de 
ezekben ismeretlen régi magyar szók nem igen for
dulnak elő. A kódexet mostani tulajdonosa, Lázár 
Zelma, midőn nyelvtörténeti becséről értesült, fel-
.ajánlotta ajándékul az akadémiának. A főtitkár 
indítványozta, hogy e nyelvemléket, melyet a Lázár
család több mint két évszázadon át hiven megőrzött 
•s az enyészettől megmentett, iktassa be az akadémia 
Lázár-kodex név alatt a magyar irodalomtörténetbe. 
Az indítványt helyesléssel elfogadták. 

A Kisfaludy-társaság febr. 5-én Gyulai Pál 
-elnöklete alatt tartotta közgyűlését, melynek folyta
tása a vasárnapi díszülés lesz. A társaság tagjai 
sorában két üres hely van, de ezekre egyetlen aján
lat sem érkezett. A gyűlés tehát a pályázatok ered

ményével foglalkozott. 
A Lukács Krisztina-féle alapból kitűzött 500 frtos 

•dijra '(* A honfoglalás mondái») egy munka érkezett, 
melyet a bírálók jelentése igen dicsér. Nagy tudás
sal, önállósággal van megírva s alapvető és úttörő 
munka a felvett tárgyban. Nemcsak a honfoglalás, 
hanem a hun mondakör meséit, legendáit is feldol

gozta, éles vizsgálattal. A Csanád-monda és Zalán
monda feldolgozását az egyik biráló, Zichy Antal a 
műkritika remekének mondja. Egy másik biráló. 
Szilády Áron ugy találja, hogy a még ismeretlen 
szerző sikerültzn nyomozta, hogy Béla király név
telen jegyzője, Anonymus aligha más, mint Adorján 
•érsek. A kitüntetett mű szerzőjét rejtő jeligés leve
let a vasárnapi díszülésen bontják föl. A Társaság 
nagy érdeklődéssel hallgatta a bírálók jelentését és 
•egyhangúlag elhatározta, hogy a «Honfoglalás mon
dái »-t a maga költségén fogja kiadni. A többi pályá
zati jelentések kevésbbé kedvező eredményről szá
molnak be. Az tArany János élete és munkái'-
nak megírására kitűzött 500 frtos Lukács-féle dijat 
a pályaművek egyikének sem lehetett kiadni. Nem 
adták ki Bulyovszkyné 200 forintos diját sem, 
melyre elbeszélő költemények pályáztak. A 29 
pályamunka közül csak az «Ilonkái és • Bankó 
leánya» cziműek részesültek némi elismerésben. 
A társaságnak jelenleg már 154.552 frtnyi vagyona 
van. A jövő évi bevételeket 10,126 frtban irányozták 
•elő, a kiadásokat pedig 9096 frtban. Megállapították 
& vasárnapi ünnepies közülés tárgysorozatát is, 
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mely a következő: 1. Elnöki megnyitó, Gyulai 
Páltól. 2. Titkári jelentés, Vargha Gyulától. 3. .Egy 
kolostor templomából*, költemény Jakab Ödöntől. 
4. .Utazás Pestről Budapestre*, rajz Ágai Adolftól. 
5. «Virágének», költemény Kozma Andortól. 
6. t Márta*, elbeszélés Herczeg Ferencztől. 7. Homér 
Iliászából, Baksay Sándortól. 8. * Stella maris*, 
költemény Váradi Antaltól. 

A Széchenyi-lakoma a nemzeti kaszinóban. 
A nemzeti kaszinó febr. 2-án tartotta meg alapító
jának gr. Széchenyi Istvánnak emlékezetére szoká
sos évi lakomáját, melyen áldomás kíséretében 
ürítik ki az alapító által hagyott serleget. Ez al
kalommal b. Vay Béla, a főrendiház alelnöke mondta 
az ünnepi felköszöntőt. Ugyanakkor volt az egy hét 
előtti közgyűlés folytatása, melyen a választások 
eredményét hirdették ki. 

Nagyrészt a tavalyiakat választották újra, válto
zás mindössze annyi állott be, hogy az elhalt Blas-
kovich Miklós és Odescalchi Gyula herczeg helyére, 
mint új választmányi tagok Szilágyi Dezső és gróf 
Károlyi Sándor jutottak be. Igazgatók lettek : gróf 
Andrássy Aladár, gróf Esterházy Mihály és fíollán 
Ernő altábornagy. 

A kolozsvári nemzeti kaszinó alapítványa. 
A legelső magyar társaskörnek, a budapesti Nem
zeti Kaszinónak példáját hamar követte a kolozs
vári mágnáskaszinó. Jan. 30-iki közgyűlésén a 
nemzeti ünnep emlékéré háromezer forintos alapít
ványt tett a siketnémák kolozsvári intézetének. 

MI ÚJSÁG? 
A királyné és az ezredéves ünnep. Erzsébet 

királyné ő felsége Cap-St.-Martinból intézkedett az 
iránt, hogy a koronázás évfordulóján, június 8-án 
tartandó nagy nemzeti ünnepélyen, midőn a királyi 
pár a trónon fogadja az országgyűlés két házának 
hódolatát, magyar nemzeti ruhában jelenhessen 
meg és e végből elrendelte, hogy a magyar királynői 
öltözék tervezetét és mintákat terjeszszenek elé. Az 
előkelő hölgyvilág is nagyban készül, hogy az ünne
pélyekre nemzeti viseletet öltsön fel. 

A koronázási jelvények az ezredéves ünnepé
lyeken. Bécsből jelentik, hogy Lichtenstein herczeg 
főlovászmester elkészíttette annak a két hatfogatú 
diszhintónak a rajzát, melyen június 5-én a koronát 
és a koronázási jelvényeket a Mátyás-templomba s 
innét június 8-án az országgyűlés palotájába viszik. 
Az egyik hatlovas hintóban lesz a korona és a koro
názási jelvények, a másikban pedig Szlávy József és 
báró Badvánszky Béla koronaőrök foglalnak helyet. 
A hintók rendkívül díszesek lesznek. 

A pusztaszeri ünnep, melynek) az ezredéves 
ünnepélyek sorozatát ápril 28-ikán kellett volna 
megnyitni, későbbre marad. Július hó második felé
ben teszik csak le a pusztaszeri emlék alapkövét. 

Kolozsvár és az ezredév. Kolozsvár városa mil-
leniumi emlékül lefesteti Roskox>ics Ignácz jeles 
művészüukkel az 1848-iki erdélyi országgyűlésnek 
azt a lélekemelő jelenetét, mikor kimondják az 
uniót Magyarországgal. A művész már az őszszel 
elkészítette a kép kitűnő vázlatát. Kolozsvár város 
közgyűlése e hó elsején 20,000 frt költséget szava
zott meg a képre. Ugyanekkor kimondotta, hogy 
Mátyás király szobrának alapkövét is leteszi a 
nyáron. 

Zalka győri püspök kitüntetése. Zalka győri 
püspöknek, aranymiséje alkalmából, a király az első 
osztályú vaskorona-rendet adományozta, elisme
réséül azoknak a nagy érdemeknek, a melyeket a 
püspök ötven évi lelkipásztori működése alatt az 
egyház, a tanügy, a közjótékonyság és az irodalom 
terén szerzett. 

Gr. Zichy Jenő már visszatérőben van a Kau
kázusból s egyik levelében azt a reményét fejezi ki, 
hogy febr. 20-ikán Budapesten lesz. 

Magyar rokonság a Kaukázusban. Br. Bálint 
Gábor, az ismert nyelvtudós a kolozsvári egyetem 
tanára, ki részt vett gr. Zichy Jenő első ázsiai útjá
ban, s ki ezelőtt 20 évet töltött Ázsiában, nagyobb 
tanulmányt ir a Zichy-féle expediezióról. Mint Ko
lozsvárról jelentik, az ázsiai nyelvek ez alapos 
búvárja megállapította, hogy a kabard nyelv testvér
nyelve a magyarnak, a japán, koreai, mandsu, stb. 
turáni nyelwonalon. Bálint hazajötte után folyton 
a kabardok összehasonlító nyelvtanán dolgozva, bizo
nyítja, hogy a Konstantin Porfirogenitus által a 
honfoglalás idejéből emiitett kabard nép marad
ványa a Terek vize két partján lakó jelenlegi kabard 
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nép. Bálint Gábor könyve a milleniumra jelenik 
meg. A szerző annyira át van hatva meggyőződésé
től, hogy élő tanuként egy kabard párt szeretne el
hozatni a milleniumi ünnepekre. Véleménye szerint 
gr. Zichy Jenőt sürgősen föl kellene kérni erre. 

Osztrák miniszterek a kiállításon. A kiegyezési 
tárgyalások végett Budapesten időzik most gr. Golu-
chovszky közös külügyminiszter, gr. Badeni osztrák 
miniszterelnök, lovag Guttenberg vasúti, br. Glanz 
kereskedelmi és Bilinszky pénzügyminiszter. Ezek, 
a külügyminiszter kivételével, e hó 5-ikén az egész 
délutánt a kiállítás területén töltötték, s Schmídt 
József miniszteri tanácsos, a kiállítás igazgatója 
fogadta és kalauzolta őket. Bejárván a kiállítás egész 
területét, a miniszterek sűrűn adtak kifejezést meg
lepetésüknek a kiállítási csarnokok külső szépsége 
és elrendezése fölött. Különösen a történelmi csoport 
eredeti ötletét és hatásos formáját dicsérték nagy 
elismeréssel. Az osztrák miniszterek csak az alkony 
beálltával hagyták oda a kiállítás területét, miután 
Schmídt igazgatónak köszönetet mondtak a kalauzo
lásért. 

Pulszky Károlyt, az országos képtár ismert, 
nagytehetségű igazgatóját orvosi tanács követ
keztében február hó 4-ikén beszállították a lipót
mezei országos intézetbe. A tudományos világ
ban és a hazai közéletben oly nagy szerepet vivő 
Pulszky-családot sújtó eset rendkívüli feltűnést okoz, 
Pulszky Károly baját az orvosok agylágyulásnak 
(paralisis progressiva) és gyógyíthatatlannak mond
ják. Pulszky Károly, mint az országos képtár igaz
gatója, azzal volt megbízva, hogy az ezredik évforduló 
emlékére tervezett szépművészeti múzeum számára 
a renaissance-korból való festményeket és szobrokat 
vásároljon, s e czélra több mint négyszázezer frtnyi 
összeget bízott rá a kormány. Pulszky Károly az 
utolsó két év alatt e végből sokat utazott a külföl
dön s művásárlásokat tett. Végleg azonban nem 
számolt le eljárásáról. A képviselőházban febr. 5-ikén 
interpellálták a közoktatásügyi minisztert a szép
művészeti múzeum költségei miatt. Wlassics köz
oktatásügyi miniszter kijelentette, hogy a vizsgálatot 
rögtön megindította; Pulszky Károly számadásaiban 
7000 frtnyi kiadás nincs igazolva, és meg kell még 
vizsgálni egy Bafael-fóle kép megvásárlását (135,000 
líra), melynél Pulszky Károly átlépte megbízatása 
határát. A ház 11 szótöbbséggel tudomásul vette a 
miniszter válaszát. Pulszky Károly a lipótmezei 
szomorú intézetben a legnagyobb apáthiát mutatja, 
minden iránt közömbös. Neje, Márkus Emilia, a 
nemzeti színház művésznője, a nemzeti színház 
igazgatóságától hosszabb szabadságidőt kért. 

Nök az egyetemen. A budapesti tudományegye
temnek a most kezdődő második félévben több női 
hallgatója lesz. A közoktatásügyi miniszterhez több 
kérvény érkezett s ezek közül már kettőt intézett el 
kedvezően a miniszter. A legújabb egyetemi hallgató 
dr. Varságh Zoltán gyógyszerész felesége, született 
Szentpétery Szeréna, a ki a gyógyszerészi pályára 
készül az egyetemen. 

A farsang. Lassanként már vége felé járunk a 
farsangnak, de ezt azért nem lehet észre venni ; 
minden nap új meg új bál várja a mulatni kívánó
kat, s el fog múlni hamvazó szerda is, de ez a 
bálozok kedvet nem veszi el, meghosszabítják a 
farsangot márcziusba is, a mikor még szintén sok 
bál fog lezajlani. Az idei farsang bevezetője, a sike
rűit jurista bál óta minden napra esett néhány 
tánczmulatság; megtartották a régi jó hírnevű, 
Créche- bált, az első pesti bölcsödé-egylet javára, 
mely semmiben sem maradt hátra az előbbieknek ; 
megvolt a protestáns bál, az építészek bálja, a jo
gász tánczestély, hogy csak a nagyobbakat említsük. 
Február 6-án a tekhnikusok tartották meg zártkörű 
tánczestélyüket, mely szép és nagy közönséget gyűj
tött egybe. De a közelebbi napoknak is meglesznek 
a maguk mulatságai. Febr. 8-án lesz a pestmegyei 
bál. 9-én a Pesti izr. nőegylet nagy elité álarezos 
bálja a Vigadóban ; 8-án a budapesti reformátusok 
közművelődési egylete rendez tánczvigalmat a lö
völdében, zászlóalapja javára; febr. 13-án pedig a 
Fővárosi-bál lesz a Vigadóban. Az első bál ez, me
lyet a főváros tisztviselői rendeznek a más európai 
nagyvárosok által rendezni szokott bálák mintájára 
s O felségeiket s a királyi család több tagját is meg
hívták rá. Márczius 8-án a fővárosi hirlapkiadóhiva-
tali tiszviselők rendeznek hangversenynyel egybe
kötött tánczmulatságot, s a hangversenyben elő
kelő művésznők és művészek működnek közre. 

A régi magyar viseletekről a magyar képzőmű
vészek körének Andrássy-uti helységében este 
nagy művész-társaság gyűlt össze, hogy meghall-
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gassa Gara Illésnek előadását a régi magyar visele
tekről. Az előadó, Nagy Lázá r és Nemes Mihály 
festők által, az ő tervei szerint készitett, százakra 
m e n ő képeken muta t t a be a régi disz- és közönséges 
viseleteket. Az Árpád-, Anjou-, Mátyás- és Habsburg
korabeli viseletek mind szines képeken tárul tak a 
nézők elé. A fölolvasó által bemuta to t t kép-és 
szövetminta-gyűjteményt is nagy érdeklődéssel 
nézték művészeink. 

B e n c z ú r Gyu la t ö r t é n e t i f e s t m é n y e . Buda pest 
főváros, m i n t tudva van, Benczúr Gyula ki tűnő m ű 
vészünknél Budavárnak a törököktől való vissza
vételét feltüntető nagy festményt rendelt meg. A 
kép mos t befejezéséhez közeledik. 

Benczúr e nagy festményén az a jelenet van 
megörökítve, mikor Lothar ingiai Károly herczeg a 
győztes hadak élén bevonul a m á r elfoglalt budai 
várba. A vár kövein ott fekszik hol tan Abdur rahman , 
az utolsó budai basa, szerecsen szolgája és egy meg
ölt magyar vitéz te teme közt. Lothar ingia i Károly 
andalúziai m é n e n ül, ugy, m i n t vezértársai, a kik 
közül ot t vannak a képen Miksa E m á n u e l bajor 
herczeg, Savoyai Eugen herczeg, Badeni Lajos 
őrgróf, Koháry Pál , Eszterházy, János , Pálfy János , 
Bercsényi Miklós, Ba t thyány Ádám, Vak Bottyán. 
A lovas csapat előtt igyekszik a várba a sebesült 
hős Petneházy, k inek balkarja fel van kötve s mel
lette feszülettel a kezében Tüzes Gábor barát , a 
hires tüzér, a ki oly döntő szerepet játszott a budai 
vár visszafoglalásában. A vezérek képei mind egy
korú metszetek u tán készültek. A vezérek nyomá
ban a kurucz vitézek és a bajor csapatok nyomulnak 
a várba, hol lovas kürtölő jelzi a diadalmas sereg 
bevonulását. A Ferd inánd-kapu sötét boltivein tul 
látszik a Gellérthegy s a kéklő Duna . A m ű számára 
a főváros pavillonjában külön te rmet építettek. 

A m u n k á c s i v á r m i n t m ú z e u m . A tör ténelmi 
emlékű munkácsi vár n e m sokáig lesz m á r fegyház, 
m iu t án ugy is alkalmatlan e czélra. Azt tervezik, 
hogy a felső-magyarországi muzeumot helyezzék el 
ott, mely most Kassán van. Az országos mil leniumi 
bizottság legutóbbi ülésén föl is vetették ezt az esz
mét , a mi re Bánffy Dezső báró miniszterelnök ki
jelentet te , hogy a kormány nem zárkózik el attól, 
hogy a vár egyes helyiségei ily múzeum czéljaira 
átengedtessenek, sőt ez i rán t ő maga már tárgyalá
sokat is folytat az igazságügymimszterrel . 

Még e g y t ö r t é n e l m i m e n e t . A «Nemzeti Szalon» 
képzőművészeti egyesület gazdag mütár la t rendezé
sével s jelmezes ünnepélylyel óhajtja megülni az 
ezredik évfordulót. A jelmezes ünnepélyt június hó 
első felében az Orczy-kertben rendeznék s a Hu
nyadiak korából mu ta tna be korképet. Az egyesület 
még diszalbumot is szándékozik kiadni , melyben a 
nevesebb magyar művészeket ismertet i . 

A H o r v á t h k ö n y v t á r a n e m z e t i m ú z e u m b a n . 
Horváth Árpád néha i egyetemi tanárnak , Horvá th 
István tör ténet í ró fiának szakmunkákból álló becses 
könyvtárát Mészáros Károly, az ismert bőkezű ada
kozó megvette 6000 í r té r t a nemzet i múzeum szá
mára . A könyvtár 4000 kötetből áll, s különösen e 
század elei magyar i rodalmat , a heraldikai , oklevél-
tan i és szocziális kérdéseket tárgyaló könyvekben 
gazdag. Wlassics Gyula közoktatásügyi minisz ter t 
Mészáros levélben értesítet te ajándékáról, meg
jegyezve, hogy a könyvtár t első sorban a Múzeum
nak, a Múzeum választása u tán pedig részben a báró 
Eötvös József-kollégiumnak, részben az egyetem 
bölcsészeti karánál rendszeresí tet t szeminár iumnak 
ajándékozza. A közoktatásügyi minisz ter meleg
hangú levélben mondo t t köszönetet az adományér t . 

A budapesti takarékpénztár és országos zálog* 
kölcsön részvénytársaság febr. 6-án tartotta közgyű
lését Tolnai Lajos elnöklésével. Az igazgatóság jelen
tése szerint a társaság alaptőkéjét a lefolyt évben öt 
millió koronáról 10 millió koronára emelték föl, s az 
ez által begyült felpénzből 25.000 frtot tisztviselői 
nyugdijalapra fordítottak, az adóra és illetékekre 94.787 
forint 51 krt fizetett ki, s a fennmaradó 380.212 frt 
49 krt a tartalékalaphoz csatolták, mely ez által 4i0.212 
frt 49 krra emelkedett. A jelentés szerint eddig három 
zálogkölcsön üzletet nyitott meg az intézet, a két leg-
nagyob zálogkölcsönüzlet tulajdonossal pedig előnyös 
iizletmegváltási szerződést kötött s közelebb a vidéken 
is állítanak fel fiókokat. A jelentés ezután megemléke
zik az osztálysorsjátékról, melyet az intézet rendezett. 
Az előterjesztett mérleg szerint a tiszta nyereség 393.646 
frt 4 kr. volt, a mely összeghez hozzáadva a múlt évi 
maradványt 398.287 frt 72 kr. áll a közgyűlés rendel
kezésére. Ebből a különféle levonások s dotációk levo
nása után marad 311.326 frt 23 kr., a mely összegből 
25.000 darab 400 koronás részvény fejében részvényen
ként 12 frtot fizetnek, s a fenmaradó 11.326 frt 23 krt 
uj számlára viszik át. A jelentés tudomásul vétele, s 
a felmentés megadása után • a felügyelő bizottságot 
újra megválasztották. 

—x Keresztóly Sándor minta-zongoraterme Budapest, 
Váczi-körut 21. sz. alatt, körülbelül 100 db zongorát 
és pianinót tart raktáron, legkitűnőbb szakszerű vá
lasztékban 

A m a g y a r á l t a l á n o s t a k a r é k p é n z t á r r é s z 
v é n y t á r s a s á g évi rendes közgyűlését folyó hó 22-én 
délután 6 órakor tartja meg. A közgyűlés elé terjesz
tendő 1895. évi mérlege a következő számadatokat 
mutatja k i : Vagyon : Pénztári számla 31,466 frt 33 kr. 
Váltó számla 2.131,179 frt 30 kr. Különféle sorsjegyek 
17,173 frt 98 kr. Előlegekben értékpapírokra 836,181 
forint 40 kr. Különféle adósoknál 148,339 frt 25 kr. 
Bátorok, pénzszekrények stb. tökéletesen leírva. Biz
tosítéki letét számlán s letétben 7806 frt. Követelési 
összeg a sorsjegyosztálynál 594,568 írt 98 kr. Össze
sen 3.786,713 frt 32 kr. Teher: Részvényalaptőke 
1.000,000 frt. Tartalékalaptőke 71,169 frt 02 kr. Hiva
talnokok ellátási pénztára 16,618 frt 58 kr. Betétekben 
2.508,088 frt 78 kr. Alapítók számlája egyenlegért 
78 frt 10 kr. Alapítók jutalékszámlája fel nem vett 
részek 214 frt 20 kr. Szelvény számla fel nem vett 
osztalék 273 frt. Óvadék számlán 7806 frt. Különféle 
hitelezők 68,883 frt 29 kr. Átmeneti kamatok 21,549 
forint 82 kr. Tiszta nyereség 92,036 frt 53 kr. Össze
sen: 3.786,713 frt 32 kr. Az igazgatóság a közgyűlés
nek javaslatba hozza, hogy a kimutatott 92,036 frt 
53 krnyi tiszta nyereségből, a rendes tartaléktőkének 
4518 frt 78 krnyi dotálása után, a mely így 75.687 frt 
80 krra emelkedik, az 1895. részvényszelvények 7 
forinttal = 7o/o, az alapitói igazolványok pedig dara-
bonkint 90 krral váltassanak be. A kiosztandó tiszta 
nyereség tehát 7-91o/0. A lefolyt üzletév jövedelméből 
ezenkívül a sorsjegy-osztály részére még uagyobb ösz-
szeg mint átmeneti kamat- és tartalékfelesleg vétetett 
figyelembe, melynek felhasználása a jövő évek számára 
tartatott fenn. 

HALÁLOZÁSOK. 
F E L E D I (FLESCH) TIVADAE, festőművész, e lhunyt 

Budapesten febr. 6-án, 44 éves korában. Az utóbbi 
időkben már nem igen találkoztunk műveivel a mű
csarnokban, de évek előtt anná l sűrűbben. Leg
inkább állatokat, és pedig lovat, tehenet , b i rkát 
szeretett festeni tájképi részletekkel, vagy életké
peknek feldolgozva. Mérnöki pályára készült s min t 
műegyetemi tanuló Zürichben volt. A festészet ked
veért félbeszakította tanulmányai t , s a különben 
igen vagyonos fiatal ember Olaszországba, Mün
chenbe ment , majd Parisban nyitot t műtermet . I t t 
tartózkodott abban az időben Zichy Mihály ki tűnő 
művészünk is családjával, s Feledi később nőül 
vette a nagy művész egyik leányát, Zsófiát. A párisi 
szalonban néhány képet állított ki, i t thon sokat. 
Néhány év óta mitsem lehetet t látni tőle. A magán
életben igen rokonszenves ember volt, s halála 
ismerősei körében mély részvétet támaszt. 

BATTENBEEG HENRIK herczeg holttestével e hó 3-án 
érkezett meg a «Blenheim» hajó Angliába, Por ts-
mouthba- Másnap délben jö t t meg Por t smouthba az 
elhunytnak özvegye, Viktória királynő leánya, az 
«Alberta» yachton és a hatóságok fogadták. A her-
czegnét a walesi herczeg, a connaughti herczeg és 
Bat tanberg Lajos herczeg kisérték a «Blenheim» 
hajóra, a hol a kajütben, melyben a holt testet rava
ta l ra tették, gyászszertartás volt. A holt testet ezután 
az «Alberta» yachtra szállították, mely 3 órakor 
Cowesba indult . A holttestet Cowesben pa r t r a szál
lí tották és ha t ló által vont kocsiban nagy katonai 
pompával Wippinghamba vitték. Albrecht porosz 
herczeg a többi herczegekkel gyalog követte a holt
testet. A Bat tenberg berezegek a királynő kocsija 
előtt mentek, melyben a királynőn kivül az özvegy 
Beat r ix herczegnő és két gyermeke ült. Az összes 
herczegek résztvettek a gyászmenetben. A gyász
szertartás befejezése u tán a katonaság há rom sor
tüzet adott . 

Dr . TATITY MILUTIN, a kir. kúria első polgári taná
csának birája, meghalt j an . 30-án, 56 éves korában, 
Budapesten. A legjelesb birok egyike volt. Ó-Kani
zsán született, 1870-ben lett ügyvéd, majd Bácsme-
gyében esküdti állást vállalt s 1871 ben nevezték ki 
törvényszéki bírónak Újvidékre, h o n n a n a királyi 
táblához hozták föl Budapestre , 1893-ban pedig 
kúriai biró lett. 

E lhunytak még a közelebbi napokban : Id. E L E -
FÁNTHY SANDOB földbirtokos, nyűg. királyi ügyész és 
Jászberény városának 20 éven át volt polgármestere, 
74 éves korában, Jászberényben. — POBDÁN IMBE' 
ügyvéd, fővárosi bizottsági tag, a pesti hazai első 
takarékpénztár igazgatósági tagja, 64 éves korában. 
— BOBORY GYÖRGY, nyűg. huszárezredes, 56 éves ko
rában, Debreczenben. — DANI JÓZSEF, a Ferencz-
József-rend lovagja, a gróf Károlyi Gyula örökösei 
nyűg. jószágigazgatója, Szegeden. — GRABOVICZ 
GERGELY, az eperjesi kir. katholikus főgimnázium 
nyűg. tanára, 72 éves, Eperjesen. — HAVASI ISTVÁN 
plébános, életének 58-ik évében Kemenes-Hőgyé-
szen. — VERES D É N E S , polgári iskolai tanár , 28-ik 
évében, Csáktornyán. — GAÁL SÁNDOR, ügyvéd, Sop
ronmegye tiszteletbeli ügyésze, 52 éves korában 
Kapuváron. — HOBNYIG T., a szombathelyi szent-
ferenezrendiek egyik tagja, élete 26-ik évében. — 
KOMLÓSSY PÁL, régi honvédfőhadnagy, ügyvéd, ki 
1849 júliusában tüzércsapatával fedezte a radna-
hppa i hidat, mikor Kossuth menekülni volt kény

telen, Nagy-Váradon. — BERETZK JÁNOS, u rada lmi 
t iszt tartó, 66 éves, Mikén. — JUHÁSZ PÉTER, n é p 
iskolai tani tó , életének 54. évében, Nagykanizsán.— 
GBOSZ BÉLA, az állami telefon-hálózat főmtíszerésze, 
buzgó tisztviselő, 34 éves korában, Budapes ten . 

NÉMETH GIZELLA, néha i Németh Albert volt kép
viselő leánya, 25 éves korában, Hevesen, s P.-Csá-
szon temet ték el. — Özv. NAGY VINCZÉNÉ, szül . 
Nagy Etelka, 69 éves, Miskolczon. — ZSEMBEBI E L Z A , 
16 éves. Zágrábban. — SZABÓ SÁNDORNÉ, szül. Nagy 
Berta , állami iskolai taní tó neje, Beth lenben, 48- ik 
évében. — Özv. F E J É R FEBDINÁNDNÉ, szül. P a p p 
Emília , Debreczenben, életének 65. évében. — Özv, 
MIKOSEVICS ALAJCSNÉ, szül. Aczkovics Katal in asz-
szony,élete 67-ik évében, Baján. 

SAKKJÁTÉK. 
1935, számú feladvány. Traxler E.-tóI, 

(I. díjat nyert feladvány.) 

b c d e í g h 
VILÁGOS. 

VUágos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1926. sz. feladvány megfejtése Ehrenstein M.-tóh 

Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 
1. Vg3—h3 _.. Hgl—h3 : (a) 1. .... . . . . . . b3—bí (b) 
2. Hg5—f3f._. Kd4-c3: 2. Vh3-c8 Fa6—c8 : 
3. Bbl—b3 mat. 3. Hd6—b5 mat. 

Világot. b. SStét. 
1. . . . . . . — — b 3 - a 2 : 
2. B b l - b 4 1 . . . stb. 

Az 1927. sz. feladvány megfejtése Lissner M.-tól. 
Világos. Sötét. 

1. Vb4-bl . . . . . . . . . t. SZ. 
2. Megfelelőleg mat. 

He lyesen f e j t e t t ék meg : Budapesten: K. J. és F. H. -^ 
Andorfi S. — Kovács J. — Eördögh J. — Vaskapun t 

Kováts Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Szegzárd. B. I . Köszönettel vettük, s legközelebbi 

számunkban közölni fogjuk. 
Az erdőnek fája. Szeretnék dalolni. Ameliehez 

I—Hl. Anyámhoz. Tehetségről tanúskodnak, s hiszszük, 
h°gy egy kis gyakorlat és önképzés után szerző a 
magasabbra helyezett irodalmi mértéket is el fogja 
érni. A most küldött darabok nem válnak be egészen. 
A két elsőből hiányzik a naivság, a mit a tárgy és a 
költemény hangja egyaránt megkívánna. A három kis 
dal se jó, se rossz. Több értékes tulajdonság van az 
«Ameliehez» és «Anyámhoz» czimű versekben, csak
hogy ezek kidolgozása sok helytt nagyon színtelen, 
erőtlen. Az utolsó megérdemlené az átdolgozást. 

Nem közölhetők: Üres sziv. Húzd ráczigány. Aztán 
Évfordulóra I—II. (Megérdemelnék, hogy szerző 
kissé jobb formába öntse.) — Gyermekkorom
ból. (Ügyesebb előadással jó vers válnék belőle.) — 
Egy lovag kisasszonyra. Kincs annál nagyobb fájdalom 
(Szép strófák váltakoznak benne formailag nagyon
gyöngékkel; kár, hogy szerző valódi tehetségét a gya-
korlat nem csiszolta ki.) 

KÉPTALÁNY. 

A € Vasárnapi Ujsági 5-ik számában közölt kép
ta lány megfejtése: Jobb az okos bolonti, mint a 
bolond bölcs. 

6. SZÁM. 1896. 43. ÉVFOLYAM. VASÁBNAPI ÚJSÁG. 95 
H e t i n a p t á r , február hó. 

Nap Kati, prot. naptár Görög keleti naptár 

9 Vasárnap E. Sex. Apalin 2 8 G. Mass. 
10 Hétfő Skolasztika 29 Ignácz 
11 Kedd Dezső, Prozina 30 N. Vazul «j 
12 Szerda Eulália 31 Oyr., Ján. I 13 Csütörtök R. Katalin 1 Február J 14 Péntek Bálint 3 Kriszt. b. a' > 
15 Szombat Faustinus 3 Sím., Ann. 

Hold változás. Újhold: 13-án este 5. ó. 29 pkor. 

Felelős szerkesztő : N a g y Mik lós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

B á l i s e l y e m s z ö v e t e k e t 3 5 k r t ó l 14 frt 65 
krig móterenkint — valamint fekete, fehér, szines, 
Henneberg-selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méteren-
kint — sima, csíkos, koczkázott, mintázottak, da
maszt stb. (mintegy 240 különböző minőség és 2000 
szín és mintázatban) a megrendelt áru póstabér és 
vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat posta
fordultával küld : 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 . — Svájczba 
czimzett levelekre 10 kros, levelező-lapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó. — Magyar nyelven irt megren
delések pontosan elintéztetnek. 6573 

11 EGYETÉRTÉS 
P O L I T I K A I N A P I L A P . 

. . 

('sávolszky Lajos, 
felelős szerkesztő. 

1896. 
XXX. évíolyam 

Kossuth Ferenez, 
főmunkatárs. 

Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó e s z-
közeivel, hogy magának egyszerre, tömegesen csakhamar 
újra elmaradó, nj előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor 
kellő színvonalon álló közleményei, gyors, pontos és min
den tekintetben megbízható tudósításai által iparkodik régi, 
jó hirnevét mint hazánk legelső rangú napilapja állandóan 
fentartani, hogy ez utón ne csak régi előfizetőit kapcsolja 
állandóan magához, hanem közönségét nj hóditások által 
évről-évre maradandóan meg is szaporítsa. 

Hogy ezt a czélt elérjük, erre nézve legnagyobb táma
szunk a lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy 
oldalon majdnem annyi betűt képes közölni, mint a kisebb 
lapok három egész oldalon s igy az Egyetértés egy rendes 
8 oldatos lapja annyi közleményt tartalmaz, mintha a 
kisebb lapok 24 oldalon jelennek meg, a mi azonban csak 
ünnepnapokon történik. Ilyenkor az Egyetértés 12—20, 
illetőleg a kisebb alakban számítva 36—60 oldalnyi terjedelmű. 

Csakis a lap ily nagy méretei teszik lehetővé, hogy az 
Egyetértés mindenről oly bő és részletes tudósításokat 
közölhet, a milyeneket egy más lap sem nyújthat közön
ségének, így általánosan ismeretes, hogy az Egyetértés 
.országgyűlési tudós í tása i e nemben a legtökéletesebbek, 
nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál 
a tárgyilagosságnál és részrehajlatlanságnál fogva is, mely 
e tudósításokat minden pártszinezetü olvasó előtt is élve
zetessé teszi. Egy másik nagy erőssége a lapnak rendkívül 
bő t a ro sa - és regényrova ta . Az Egyetértés állandóan 
két kitűnő regényt közöl egyszerre, részint eredetit, részint 
a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú 
műfordítók fordításában. Az egy év alatt közölt regények 
400—500 nyomtatott ívre, vagyis 40—50 rendes regény-
kötetre rúgnak. Ily 40—50 kötet regény bolti ára legalább 
ugyanannyi forint. Ha most még tekintetbe vesszük az 
Egyetértésnek mindenkor közéletűnk kitűnőségei és első
rangú publiczisták által írott vezérczlkkei t és egyébb 
po l i t i ka i közleményeit , bő h í r rova ta i t , e r ede t i 
t á v i r a t a i t az ország és a világ minden részében levő 
saját levelezőitől, továbbá a vasárnaponkint megjelenő s 
egy-egy szaklapot pótló ilrodalomi, «Tanügy» és (Mező
gazdasági czimű országos hírű rovatokat s végűi az Egyet
értés legjobban informált közgazdasági, i p a r és mező
gazdasági rovatait és megbízható tőzsdei tudósításait, 
bátran mondhatjuk, hogy az Egyetértés a hazai sajtónak 
egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség minden 
osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni képes 

Mindezen előnyök daczára az Egyetértés előfizetési ára 
a legmérsékeltebb: 

E g é s z é v r e 
F é l é v r e 
N e g y e d é v r e 
E g y h ó r a . 

2 0 f r t — 
. . . 1 0 • — 

5 • — 
. . . 1 • 8 0 

Előfizetések legczélszerübben postautalványon az Egyet
értés kiadóhivatalához Budapes t , papnövelde-n toza 8. 
intézendők. 

Vérszegényeknek és üdülőknek! 

GHINA SERRAVALLO vassal, 
Egy literes üveg ára 2 forint 2 0 krajezár. 
Fél ( • • 1 • 2 0 • 

Minden gyógyszertárban kapható, 
F Ő R A K T Á R : 

Török József gyógyszertára, Budapest, Király-uteza 12. 

Leg jobb és l e g h i r n e v e s e b b 

p i p e r e h ö l g y p o r : 

L a 

X ^ BISMU 

\U» 
Különleges Blztpor 

BI8MUTTAL VEGYÍTVE 

C H . F A Y , ILLATSZERÉSZ, 
PAKIS — 9, rue de la Palx, 9 — PARIS-

ZILAHY ÁGNES-féle 

Gazdasszonyok Kaptára 
á r a 50 k r . 

Megrendelhető a tPátria* társulatnál 
Budapest iillői-ut 25. 

Tartalmából kiemelendő, hogy van benne: 

Szakácskönyv 
(egy évre szóló étlap, a hozzávaló 

utasításokkal együtt). 
Szépirodalmi közleményeit és irányezikkeit írták: 

Dr. J ó k a i M ó r (Nők a tűzhely mellett — 10 
egész oldal),Herczeg Ferencz, Zempléni Árpád, Bródi 
Sándor, Bársony István, Zilahy Ágnes, Czikle Va
léria, Ambrus Zoltán, Tóth Bél», Gárdonyi Géza 
Heltai Jenő. 

Hirdetések felvétetnek a kiadó

hivatalban, Budapest, IV. ker., 

Egyetem-utcza 4. 

MEGHÍVÁS 
a 

Magyar általános takarékpénztár 
r é s z v é n y t á r s a s á g n a k 

1896. évi február hó 22-én délutáni 
6 órakor az intézet helyiségeiben (Budapest, 

V., Józseftér 8.) tartandó 

XIV. rendes közgyűlésre. 
N A P I E E N D : 

1. Az igazgatóságnak jelentése az 1895. évi 
üzletről. 

2. Az igazgatóság számadása és a megállapí
tandó osztalék fölötti indítványa. 

3. A felügyelő-bizottság jelentése az igazgató
ság által elkészített évi számadás és mérlegről, 
valamint a nyereség felosztását illetőleg tett indít
ványok megvizsgálásáról. 

4. Határozathozatal ezen tárgyak fölött és fel
mentvény kiadása az igazgatóság és felügyelő
bizottság részére. 

B#~ Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésen részt 
venni kivannak, felkéretnek, hogy az alapszabályok 13. §-a 
értelmében részvényeiket, a még le nem járt szelvényekkel 
együtt, legkésőbb folyó évi február hó 14-ig a társaságnál 
Budapesten, vagy a kereskedelmi banknál Triestben letéte-
ményezzék. 

Á megvizsgált mérleg és az erre vonatkozó felügyelő-
bizottsági jelentés 1896. évi febrnár hó 14-től kezdve a tár
saságnak helyiségeiben a részvényesek rendelkezésére áll. 

Budapest, 18%. évi febrnár hó 4-én. 

Az igazgatóság* 

Huri 

•RMESZETES 

<ÓN1INNV-YW\ 
A Franklin-Társulat kiadásá
ban Budapesten megjelent és 
minden könyvkereskedésben 

kapható: 

AZ EURÓPAI 
KÖZJOQ 

egy alkotmányos garantiája. 

(Alkotmányjogi értekezés) 

Irta 
gTÓf V i g y á z ó F e r e n c z . 

Ara fűzve 3 frt. 

Vérszegényeknek 
é s 

üdülőknek. 
Németbirod. jegyzőkönyv 

72168. szám. 

FAIRBANKS MÉRLEGEK 
a legtökéletesebb mérlegszerkezetek. 

A. s z a b a d a l m a z o t t F a i r b a n k s - n i é r l e g e k százados rendszerűek, tolós súly fém
mérőkarral bírnak és a h i d r a t e t t t e r h e t m i n d e n p o n t o n e g y e n l ő e n mér
legelik. T a r t ó s s á g , p o n t o s s á g é s k ö n n y ű k e z e l é s ü k n é l fogva, ngy hazánkban 

mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. 

Gazdaság i , s z e k é r - , m a r h a - , z s á k - é s 

r a k t á r i m é r l e g e i n k e t , 
czélszerü és a czélnak megfelelő szerkezetüknél fogva k ü l ö n ö s e n 
a g a z d á k , g a z d a s á g o k é s u r a d a l m a k részére a legmelegebben 
ajánlhatjuk. Gazdasági egyesületi tagok árkedvezményben részesülnek. 

F A I R B A N K S - T Á R S A S Á G 
m é r l e g - é s g é p g y á r a . 

Budapest, Andrássy-ut 14. sz. 
Gyár: Újpest. 

C h i c a g ó b a n k i t ü n t e t v e a 

Leichner féie 
zs i rpuder 

és a 

Leichner-féle hermelinpor. 
A legjobb és egyetlen, ártalmatlan arezpor, nappali és esteli használatra, 
mely a mint ismeretes, a bőrt az aggkorig puhán és hajlékonyan megtartja, 
s annak gyöngéd, rózsás, fiatalosan üde szint ád. A beporozást nem lehet 
észre venni. Kapható a gyárban: B e r l i n , S c h ü t z e n s t r . 3 1 , s más illat
szeré zetekben, zárt szelenczékben, melyeknek fenekén a czég és védjegy 

van benyomva. Mindig L e i c h n e r z s i r p u d e r j e kérendő. 

Leiehner L, a kir. színházak szállítója. 
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*A# A V\*A*A*A*A*A*A^A^A*A*A*A*A«A*A*A*A*Á*Á^^ 

^^-S\y\s\sT±y \r\s\^J\J\ \J Le m o n d e é i é g a n t e t fashionable de Par i s se s e r t : 
^^M /,•„„ rfe Voloane impériale, sapoct-ti, s a v o n s p e c i a l ; JEfUI rfe Coloi/nn itnpér... 

Creme, d e Frai»en e t Poiiare rfe Vypris p o u r le t e l n t , 
£**»•««« pour lenKmchoiretleTaporisítenr- Jicfctf, Be/ le J?ra«ee . Alcoolat de « « • - pour le. ct»e«. 

^ # 15 , R U E D E L A P A I X , P A R I S 

A Franklin-Társulatnál Buda
pesten megjelent, és minden 
könyvkereskedésben kapható: 

K n i lanti L,. Sándor . 

MÉREG. 
K E G É N Y . 

Norvégból ford. R i t o ó k E m m a 

Ara fűzve 1 frt <}0 kr. •••4 
Vaszonkűtcslten 1 frt. 30 kr* 

B U D A P E S T I CZEGEK. 
m i j I f l f l \l\7f\17 szabadalmazását esz-

lAIiALMANiUu s j £ £ £ : 
n e m z e t k ö z i m é r n ö k i és s z a b a d a l m i i rodá ja , 
B u d a p e s t , E r z s é b e t - k ő r ú t 2 . sz . ( n é p s z í n h á z 
m e l l e t t . L e g r é g i b b s z a b a d , i r o d a . — T e l e f o n . 

Gummiáruk, 
betegápolási ezikkek se'rvkötők (óvszerek F, Berguerand 

párisi gyárostól), legelőnyösebben beszerezhetők 

Polgár Sándor egyetemi kötszerésznél, 
Budapest , Erzsébe t -köru t 5 0 . 

Ram, likőrök 
készítéséhez való hires ki

vonatok 

WATTERICH A.-nál 
Dohany-u tcza 5 . 

kaphatók. 
Kezelési könyv ingyen. 

J ó s i k a Miklós regényei ' 
89. 90. fűzet. 

Uj olcsó kiadás. 

Regényes ke'pletek. 
Második k iadás . 

Ara a két füzetből álló 
kötetnek 1 forint. 

CALDERONI ES TÁRSA 
látszerészek. 

látszerek raktára váezi-uteza 30- szám. 
Tan- ét műszerek és fényképészeti készü

lékek raktára 
K i s h i d - u t c z a 8. s z á m . 

B U D A P E S T E K . 
aárjegyzék kívánatra bérmentve^ ingyen. 

Hirdetések felvétetnek 
a ,, Vasárnapi Újság" kiadó
hivatalában, Budapest, IV. ker. 
Egyetem-utcza Jj>. szám alatt. 

27 éven át 
v. állami kórházi 
igazgató orvos 

gyógyít gyorsan, discre-
tül és biztos sikerrel 
minden férfi ós női bajt. 

Czim: Kardos 

specialista, 
Erzsébet-körut 34. 

I. em. 10 ajtó 12/b. Ren
del: d. e 7—8, 11—2, d. u. 

6—7-ig. Levélben is. 

JfyüPP-mLÁTAsKÁVÉT 

Mindenütt kapható - Vz kiló 25kr, 

IV-0 E 
hírneves, az elegáns hölgyek által 
használt arczcréme (nem zsíros ke
nőcs) rövid idő alatt ifjítja és szépíti 
az arczot, eltávolít az arczról minden
nemű bőrtisztátlanságot. 

Egyedüli szer szeplő, májfoltok, 
pattanások, bőratka (mitesser) ellen. 
Bámulatos hatása abban rejlik, hogy 
a bőrre kenve az által rögtön fölvé
tetik és ez okozza azon csodás átala
kulást, hogy szeplővel vagy májfol

tokkal teljesen fedett arcz 3—4 nap alatt alabástrom 
fehérré lesz. 

Mivel nem zsíros — nappal is alkalmazható, — a eremé
vel bekent bőrön a hölgypor remekül tapad. Ára 60 kr. 1 frt. 
Marg i t - szappan á r a 3 5 kr. — Margi t -hö lgypor , 
fehér, rózsa és créme színben á r a 6 0 k r . — M a r -

git-fogpép 5 0 k r . 
F Ö L D E S K E L E M E N g y ó g y s z e r t á r a , 

Aradon, Deák Ferencz-utcza 11. sz. 
Főraktár BUDAPESTEN, Török József, Király-utcza. | 

Alack-féle reichenhalli fenyőtű-olaj. 
Igen finom, legtermészetesebb, legegészségesebb és olcsó szoba-
ilUtosito. 35 év óta tekintélyek részéről legjobban ajánlott be
légzési szer torok- és mell-bajoknál, hők-hurut, diptheritis, influ
enza stb. eféléknél. Elismert bedürzsölő szer meghűléseknél, 
köszvény és csúznál. Eredeti Üvegcsékben, 60 kr.-ért kapható 
gyógyszertárakban, dcogistáknál és illatszer-kereskedésben. Bi-

zonyitványokat és prospektusokat küld 
lackJ.Bad Reicbenuall, l é s legrégibb beszerzési forrás. 

URCZ BIPOT 
«'fARSA 

;| pholoci lnfcogtaflal múinl .5 .e lc] 

cBudapes t , 

KÉSZÍT 
•iinnmi uj/iatifvi/iftci siűtsijilt 

QlCHÉKET 
profja, fvmoiypi 

1 ——*~^tflB!>—>— 

Egy üveg ára 1 frt 20 kr. 
Főraktár: 

Török József gyógyszertára 
Budapest, király-utcza 12. sz. 

Azonkívül kapható 
minden gyógyszertárban és 

drogériában. 

pár heti alkalmazása egé
szen uj, finom és üde gyer
mekded arezbőrt idéz elő, 
eltávolít szeplőt, májfoltot 

és atkákat (mitesser). 
E g y üveg: á r a 1 f o r i n t . 

A Kriegner-féle 

„Akacia szappan" 
kellemes habzása rendkívül 
kedves illata és nagy tar
tósságánál fogva ma a leg
kedveltebb p i p e r e - s z a p 
p a n . 1 darab ára 5 0 kr, 
3 drb dobozban 1-40 kr. 
Kapható a legtöbb magyar

országi gyógyszertárban. 

F ő r a k t á r : B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 
„KORONA" GYÓGYSZERTÁR. 

Kinek van szeplöje? 
vagy bármi folt, vagy pattanás az arozán? Az teljes biz
tonsággal fordulhat annak eltüntetése végett a v i l á g h í r ű 

Serail arczkenőcshöz, 
mely nemcsak eltávolít mindenféle bőrtisztátalansáeot. 
hanem az a rozbő r t v a k í t ó f e h é r r e , t i s z t á v á és ü d é v á 
' ; ~Z. \- t é g e l y á x a 7 0 k r ' _ P o s t a n franko küldve 

1 fr t 5 kr. - S z a p p a n hozzá 1 drb 3 0 kr. 
Kapható Budapesten: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerész ur-

nál és minden magyarországi gyógyszertárban. 

Rozsnyay Mátyás gyógyszerész, Aradon. 

Most j e l en t meg-; 

Akirályi méltóság és hatalom 
Magyarországon. 

K Ö Z J O G I T A N U L M Á N Y . 

I r t a : 

D r . F e r d i n a n d y G é z a . 

Ara 3 frt. 

T a r t a l o m : I. Altalános tanok az államról és fő-
hatalomról. I I . A királyi méltóság lényege a magyar 
alkotmány szerint. I I I . A trónbetöltés módja. IV. A ko
ronázás intézménye. V. A király jogai. VI. A király 
mint az állami sonverainitás és egység külső kifejezése. 

Megjelent és kapható K 1 X I Á N F B I G Y E S 
m. k. egyetemi könyvárusnál, Budapesten, IV. ker., 
váczi-uteza 28. szám. 

Schicht-féie szabadék. 
SZAPPAN 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, IV., Egyetem-utoza i. szám.) 

a legjobb, ruhamosásra s egyéb házi használatra; 
egyesíti a legnagyobb mosó erőt a legnagyobb enyhe-
séggel; vakító fehér, szagtalan fehérneműt állit elő ; 
ajánlatos kivált a pamuknemüekre; kitűnő mint 
kézi- és fürdő-szappan is, nagyok és kicsinyek számára. 

Egy kísérletet senki sem fog sajnálni. 
Oly vidékre, hol ez a szappan kereskedésekben még 
nem kapható, szállít az alábbi ozég 1 postacsoma
got 5 küogr. ossz-sulyban bérmentesen, utánvét mel

lett, 2 frt 40 kr.-ért. 

SCHICHT dlÖRfiY, luss ig a/Elbe, 
szappan-, olaj- és gyertya-gyára. 

A m a g a n e m é b e n legnagyobb g y á r a k o n t i n e n s e n . 
Budapesti képviselő: Deggeller Károly F.,akadémia-n. 9. 
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EUfizetéti feltéleUk : VASÁRNAPI UJSAG és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt 
egész évre 1 2 frt 
félévre — 6 • 

Csupán • VASÁRNAPI ÚJSÁG { T . " * i m ? " 
I félévre — 4 • 

' _ I eeesz évre o . — 
Cniipán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK ^ ^ _ 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó. 

S T E R N E C K BÁRÓ T E N G E R N A G Y ÉS 
KÖZÖS H A D I T E N G E R É S Z E T Ü N K . 

M' 
-i MAGYAROK is fölébredtünk már annak 

tudatára, hogy a tengeri kereskedelem 
egyik legdúsabb forrása a nemzeti vagyo

nosodásnak. Nemzetünk józan felfogására mu
tat, hogy Fiuménk és tengeri kereskedelmünk 
fejlesztésére a legnagyobb áldozatoktól sem 
riadunk vissza. Ez magyarázza meg azt is, hogy 
a magyar közönség oly rokonszenvvel kiséri 
haditengerészetünk fejlődését, melynek feladata 
egyik legbecsesebb birtokunk, a tengerpart s az 
onnan kiinduló kereskedés megvédése. 

E fontos tényezőnek, a haditengerészetnek 
vezetése ez idő szerint Sterneck 
báró tengernagy kezébe van letéve, 
kit a magyar közönség már régóta 
ismer és tisztel, mindazáltal rit
kábban hall emlegettetni, hogy sem 
időn kivüli volna, ha most azon 
alkalomból, hogy hajóhadunk egy 
része a török vizekre küldetett, egy 
futó pillantást vetünk e kiváló ten
gerészünk életére, munkásságára és 
általában haditengerészetünkre. 

Sterneck báró 1829-ben, Klagen
furtban született. Már 1848-ban 
mint tengerészeti hadapród kitün
tette magát Ancona ostrománál. 
Pályája további folyamán gyorsan 
haladt elébb-elébb. Már 1864-ben, 
a helgolandi ütközet után, Te-
getthoff a tengernagyi fregáta, a 
«Schwarzenberg» vezérletét bíz
ta rá. 

Nem sokára ezután kitörvén a 
szövetkezett olaszok és poroszok 
elleni háború, Tegetthoff ismét őt 
választotta lobogós parancsnokul,* 
a «Ferdinand Max» pánczélos fre-
gátának vezérletét Sterneckre bíz
ván. Hogy mennyire eleget tett e 
bizalomnak, elég arra hivatkoz
nunk, hogy a «Re d'Italia» olasz 
pánczélos elsülyesztésével a lissai 
ütközetnek addig ingadozó szeren
cséjét a mi részünkre billentette. 

* Azon hajónak a parancsnokát, a 
mely hajón a főparancsnok tengernagyi 
lobogóját felvonarja s a melynek fedél
zetéről az egész flottát vezeti, lobogós 
paranesnok-naí hívják. 

E hadi tényeért Ő Felsége a Lipót-rend lovag
keresztjével s a Mária Terézia-rend kiskereszt
jével tüntette ki. 

A háború után Pola kikötőparancsnokává 
neveztetett ki. Az ő parancsnoksága alatt indult 
Pola, mint monarkhiánk hadi kikötője, virág
zásnak. 

1872-ben ő vezénylé az «Isbyörn»-yachtot 
Novaja-Semlja felé, hol Weyprecht éjszaksarki 
vállalata számára élelmi raktárt állított fel. 
E merész útjából a Petschora-folyón fölfelé, 
Oroszországo keresztül térvén vissza, még 
1872-ki őszszel ellentengernagygyá neveztetett 
ki. E rangjában fő figyelmét a haditengerészeti 
taktikára s a jelzési műveletek fejlesztésére és 

STERNECK BÁRO, TENGERNAGY. 

gyakorlati kipróbálására irányzá. 1883-ban 
altengernagygyá és a tengerészet főparancsno
kává, 1888-ban pedig tengernagygyá nevezte ki 
0 Felsége. 

Főparancsnoki működésének tizenkét éves 
korszaka alatt valóságos megifjodáson ment át 
a haditengerészet. Az egymást szédítő gyorsa
sággal követő tekhnikai vívmányok folytán az 
újabb hadihajók úgy anyagukra, mint egész 
fölszerelésükre nézve teljesen elütnek a ré-
giebbektől. Ugyanez áll az ágyúkra, szóval a 
hadihajók összes fegyverzetére nézve is. 

Lássuk tehát főbb vonásokban ezen újítá
sokat. 

A hajók építésénél a vas helyét, a kisebb 
súlya mellett is több ellenálló ké
pességű aczél foglalta el. De most 
már a kazánok is aczélból készül
nek, mivel az aczél sokkal maga
sabb gőznyomást megbír, mint a 
vas. Így a hajók gyorsaságát nagy 
mértékben fokozni lehetett; már 
pedig a gyorsaság úgy taktikai, 
mint stratégiai szempontból döntő 
fontosságú tényező. 

Ma már az ágyúkat és lövedé
keiket is aczélból öntik és a lehető 
legkeményebbre edzik. A gránát
lövedékek üregét pedig robbantó 
szerrel töltik meg. 

Ily lövedékeknek a kovácsolt vas-
pánczél ellenállni képes nem lévén, 
a pánczéloknál is az aczél lépett a 
vas helyébe. Ámde a tekhnikusok 
itt sem állapodtak meg. Folytonos 
kísérletek útján rájöttek, hogy ha 
az aczélból előállított vért felszínét 
bizonyos edző eljárásnak vetik alá, 
és ha azontúl az aczélt 3 — 8 % 
arányban nickelfémmel vegyítik, a 
pánczél ellenálló képessége nagy 
mértékben fokozódik. 

A közepes csövű (15—10 centi
méteres) gyorstüzelő ágyúk, e leg
újabb gyilkos gépek pedig nemcsak 
a hajók belszerkezetében sokszerű 
változtatásokat és a vértnek kiter
jedtebb alkalmazását tették szük
ségessé, hanem még a taktikára is 
kihatással vannak. 

A villamosság szintén nagy fon
tosságú tényezővé vált, nemcsak 
a hajó belső világítására hasz-


