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Országos 

Budapest, IV., Sütö-utcza 2. sz., félemelet. (Deák-tér mellett.) 

Folyton újdonságok. Az összes újdonságok már a meg
jelenés napján beszereztetnek. @ 

Különféle 
tánczdarabok 

27841. C. Brasanti . Enamorado t a n g ó . 
27628. Cominesby. Clarké Cvek A. Hoop . 
27631. Clllemoir. Ind iana (TÁo s tep) . 
27661. Frederiksen E . J . My l i t tke black 

Schweet t h e a r t . (Two s t ep ) . 
27626. Hirsch A. Hulló r a g t i m e . 
27873. Jose d Olalés. Como fue Eli té 

t angó a la R i t z . 
27961. G. Lefort et Taván. Peking Tatao, 

Danse Chinoise. 
27869. IVLogatti a u par R. Messilia El 

Krisist ible t a n g ó . 
27858. Logatti a Stozoni. Max Linder 

t a n g ó . 
27819. Márkus A. R o y a l - t a n g o . 
27922. N. Moleti. Knoll n. Tot (Two Step). 
27627. Muir F . Ábrahám M. Hi tchy Kvo . 
27942. Nazareth Dengezo. (Mexikói ma-

28060. 

28060. 

27999. 
28028 

28054. 

27926 

28029 

2 7891 
27889. 

28079. 

csics). 27825. 
27663. Neil M. (op. 23.) Ámor's Pa t roui l le . 27684. 
27881. E . Qyorak. R a g t i m e (Two Step) . 28027. 
27806. Parfiochi C. Tangó Sectaoejo. 27813. 
27698. Sarablo Crik o S. Tangó. 
27699. Pá r ra . Tangó . 27847. 
27700. Gaucho. Tangó . 
27701. E l Portento. Tangó . 27913. 
27875. Taoay. A t a n g ó n á l szebb nincsen. 
27774. Vülodo A.G.E1 Chokló argiut . t a n g ó . 27656. 
27844. Zerkovitz. Oly pompás a t a n g ó . 27683 . 
27312. Ziehrer C. M. Xeius^Ziehrer -Al-

bum- I . 
27313. - Nienw Ziehrer-Album I I . 27584. 
2 7H64. Xuuvel a lbum de danses de 27590. 

urand siieeés. 27642. 
27822. 

Magyar dalok. 27987. 

27609. Ányos L. Új nótái. 
27643. — Római pápa csárdás . 

— I. füzet : Őrmester úr belépett 27823. 
— Római pápa csárdás . 
— I. füzet : Őrmester úr belépett 28043. 

a szu bá ba . 27630. 
27779. — Miért is vagyok szegény. 27711. 
2 7824. — I I . füzet : Nem kell nekem a 

lány . 
27886. 

27832. I I I . füzei : Elment t é t e n búcsú 28139. 
nélkül. 27697. 

27855. Az útszéli kii keresztnél. 28122. 
27962. Azt h i t t em. 
27963. — Azt üzented. 2 7812. 
27982. — Nem én l e t t em hűtlen hozzád. 

— Kecske-kecske-kecskeméti bíró 
l á n y a . 

28070. 

27983. — Mért nem mondod ha szeretsz? 27903. 
28060. — Messze mentél , nagyon messzi . 

Ányos L. H e j . de sokszor vissza
vár lak . 

— Édes a n y á m , ne hallgassa sza
v a m a t . 
Csillagfényes nyár i éjjé' volt. 

Balogh, őszirózsa k. 
— Mást szeretsz már . 
Balázs A. Mit keres a t emetőben . 
— Könnyeimben megfürösztöm 

emlékedet . 
Bánóczy. Ha egyszer megszólalnál 

legényszobám. 
— Minden sóhaj tásom. 
— Nézze szivem szép kisasszony. 
— Kérem, kaezagjon ki*engem. 
Bellovits M. Valaki t várok . 
Bodrogi Zs . dala i I I I . Öszszel virul, 

á r v á n virul . 
— Magas jegenyefán sárgarigó 

fészkel. 
— Elhervad t a jázminbokor vi

r ága . 
— Masíroznak a ka tonák . 
— Alkony borul , . . 
— Pusz tán a fa lun. 
— Már miná lunk b a b á m I. 
Csóka J . 3 nótája . Kössétek meg sz 

ugatós k u t y á t o k . 
Dóczy X I I . Az alvégesi lakodalom. 
— Megáradt a p a t a k . 
Erős B. Az én a p á m nem volt 

czigány. 
— Egy krajczáros levéi. 
Fehér B . 3. Szép asszonyna k kuri

zálok. 
— Sárgalábú istenit . 
Frá ter L. Fehér liliom. 
Förster 4 dal. 
Három pá lyanyer tes mii. 
Hetényi 3 eredet i magya r dala : 

El loptad a dalos kedvem. 
KacsohP . Három katona n ó t a . For

dulj el édes lovam. 
Piros élet , fehér á lom. 
K a t i t z á m . 

— Magyar ka tonanó ták . 
Kárpát dr. Odakint a vá r t án . 
— Enyém vol tá l . 
— Mondhatom én a v iharnak . 

- Fecske m a d á r vidd el. 
K á r p á t i Vén gordonkás . 
Kondor E . Vén czigány. 
— Kék a kökény reczecze. 
- Az ejnczelba végig fekszem. 

R. Kozma Ida. Három magyar dal. 
Kondor E . O t t -O t t -O t t . 
— Csendes *már a falu. 
— Rózsi néni. 
K n n L. Minek a zöld levél (Egy

szeri k i rá lyf iból) . 

27988. 

27780. 
27820. 

27910. 
28113. 

28016. 

27605. 

2 7778. 
28069. 

2 7600. 
27657. 
2 7692. 
27837. 
27883. 
27846. 
27892. 
27912. 
27691. 

28046. 

27977. 

Í7978. 

28065, 

27984. 

281126. 

27890. 
28011. 
27585. 
2 7Ö7Q. 

Kurucz J . Katoná ink legkedveltebb 
nótá i . Muszkaország közepéből. 

• I s ten veled. 
— Ha kiállók a mezőre. 

Móczár Gy. Magyar nó ták I. f. 
Nagy K. 3 nótája . Elolvastam le

veledet . 
— Lehulló esőcsepp. 
Réviy G. H á r m a t fü t tyente t t nz 

a rad i vonat I . 
Nádor. A gőzösnek hat kereke. 
— Ellőt ték a jobb kezemet . 
— Valahonnan levél jöt t a ka

szárnyából . 
Pintér P . Visszaemlékezés. 
RadiCS Béla. Rózsák a csákón 
— Isten veled, szülőfalum. 
— Akáczlombos kis faluiul n . 
Sas N. Orgona virág dal . 
— Csókos nó ta . 
— Keresem az I s ten t . 
— Erdőszélén nagy a zsivaj. 
— Ne emlegess engem. 
— A k a l a p o m de sallangos. 
— Bégi nó ták , régi hangok. 
— Tovaszálló felhők. 
— Felejtsd el, hogy hűtlen le t tem 

hozzád. 
— A ki nem züllött soha . 
— Üzenet a t áborbó l . 
— Három hervad t rózsa. 
— Elhagyo t t an , á r v á n . 
— Nem vagyok züllöt t . 
— Bizony Is ten, alig lá tok . 
— Puskából a keresztje. 
— Ne korgasd ti- vén robotos . 

K a p i t á n y űr eresszen el. 
— Ne emlegess. 
- É n is t u d t a m imádkozni . 

-- Csókolom az a ranyos széj> szá
d a t . 
Azt beszélik mindenfelé. 

— A hol két szív elbúcsúzik. 
Szirmai. B a k á k a grániezon. 
— Három b a k a n ó t a . 
Szöllősy P . A merre u t a m részem. 
Tarnay. Gyöngyvirág I. 
Vincze Zs . ISoh'se tudd meg. 

Maresa-Gsárdás, 

Operettek. 
27940. Chorin G. Éjféli táncz (A báróné 

és a gróf). _z 
27801. Fa rkas J . Hónapos szóba I. 
27805. — Hónapos szoba I I . 
27675. Gilbert 3. Buksi. I. 
2 7676. - Buksi . I I . 
28044. Granichstádten. Császárné. 1. 

28044. Granichstádten. Császárné. 11. 
28082. Hetéry i . F i a m papá ja . I . 
28000. Hollandét. Korzó szépe (Álmuk-

á lmok) . 
28001. — Korzó szépe (Édes a nő). 
27897. Huszka J . Nemtudomka I. 
27888. - Nemtudomka I I . 
2 7915. Jakobi V. Szibill I . 
27916. - Szibill I I . 
2 75.-|(i. Ká lmán I. Kisk i rá ly I. 
27557. - Kiskirá ly I I . 
2 7971. — Zsuzsi kisasszony 1. 
27972. - « * TI. 
27862. Lehár F . Tökéletes, asszony I. 
2 7863. — Tökéletes asszony I I . 
28140. Ká lmán I. Csárdás királyné I. 
28141 . — Csárdás királyné I I . 
27992. Leitner. Csókvásár . 
28015. ö tvös A. Rózsaláncz. 
27678. Re i rhard t H . Diákhérezegnő 1.. 
27679. — Diákheiczegnő I I . 
27955. Rubens. Napsugár kisasszony I. 
27956. — Napsugár kisasszony I I . 
27948. Sas N. Szölke Pep i I . 
27949. - Szölke Pep i I I . 
28100. (Schubert?) Há rom a kis lány I. 
28101 . - Há rom a kis lány I I . 
28004. Strauss O. Legény búcsú 1. 
28005. — Legénybúcsú I I . 
28111. - Csoda csók I. 
28112. - « «' I I . 
28131. - Csokoládé ka tona I. 
28132. « « I L -
28072. Szirmai. Mágnás Miska I. 
28073. — Mágnás Miska I I . 
27945. - Eziistpille 1. 
27946. - I I . 
27950. Vincze Zs . Leni néni . 
27920. Walter Kalló ás Szirmai. L ' I t 

2 3 . - Mozi ki rá ly . 
27672. Zerkovitz B. Gyerünk csak. 
27596. — Aranvesi'í I . 
27597. - « I I . 
27834. - Katona dolog 1. 
27835. « « II. 
27973. ^ Vándorfecskék; 
28108. - Nefelejts I. 

Teljes kivonatok. 
(Zongora két kézre.l 

450. Butykay Á. H a m u p i p ő k e . 
452. Fali L. Der liébe Augustin. 
453. Humperdick. Königskinrler. 
454. J a r n ó Gy. Marinen Gustl (Tenge

rész K a t ó ) . 
455. Ká lmán I. Klein- Kunit ' . 
458. — CzigánypriniHs. 
457. Nedbal. Lengyelvér (Polenblut )• 

Előfizetési díj: 1 hóra 3"— korona 3 hóra 8'— korona 

6 ( 15"— « 12 « 2 8 — « 

Betét helybelieknek 3"— korona; vidékieknek 10"— korona. 

Vidéki megrendelésnél kérjük a czím olvasható kiírását. 

Előfizetés küldendő; Országos Hangjegykölcsönző Intézet, Budapest, IV., Sütö-utcza 2, 
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. 

i Hl I HUJ ÍM / " . 4 

48. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 
8ZEBKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, NOVEMBER 26. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-uteza 11. 
Kiadóhivatal; IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési í Egészévre _ _ 20 korona. A «ríldg*róníM»-val 
t.Hát.i.i- • \ F é l é y r e _ _ _ 10 korona, negyedévenként 1 koronával 
feltételek. | N e g y e d é v r e _ _ s korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a pöstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

A K I R Á L Y L E G U T O L S Ó A R C Z K É P E . — Vadász Miklós rajza. 
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FERENCZ JÓZSEF KÉT ÉVES KORÁBAN ANYJÁVAL. 

Stieler 1832 évi fejtményéről. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F . 

Ferencz Józsefről úgy fog megemlé
kezni a történelem, mint a kinek sorsa, 
életefolyása, jelleme és tehetsége egy
aránt a rendkivüliségnek határozott voná
sait tüntetik elő. 

Már a külsőségek is ilyenek. Magas kort 
ért el, milyet csak kevés kiválasztottjának 
tartogat osztályrészül a sors. Hatvan-
nyolcz évig ült a trónuson, a mire alig 
van példa a történelemben, s ez alatt 
a hosszú idő alatt mindég első rendű 
befolyása volt, nemcsak a saját alatt
valói, hanem úgy szólván a világ összes 
művelt népeinek sorsára ; ő nélküle vagy 
ő ellene egy nemzet sem csinálhatott 
világpolitikát. S abban a korszakban 
uralkodott ily soká, a melyben a leg
nagyobb változásokon ment át áz;emberi-
ségnek egész élete. 

Abban az időben mikor született, 
még se a távírás, se a yasut nem ment 
át az életbe. Trónralépését megelőzőleg 
ő maga lóháton utazott Bécstől Olmützig 
egy teljes hétig, hogy ott a koronát 
átvegye. A mechanika nagy felfedezései, 
melyek átalakították a modern életet 
mind az ő idejében jöttek létre. A tele
fon, a repülőgép, a gyárak ezreiben 
dolgozó gőzgépek, a magános asszony 
szobájában működő varrógép, vagy a 
mai mezőgazdaság legfontosabb szer
száma a cséplőgép ép úgy az ő szeme
láttára léptek be a világba, mint a 
hátultöltő puska, a gépfegyver, vagy a 
vontcsövű ágyú. Ezeknek a csodáknak 
mindegyike olyan, hogy valaha egész ge-
nerácziók multak el, míg egy hasonló 
keletkezett; ő látta keletkezni egész 
sorozatukat, látta miként alakítják át 
az egész életet, s mint gyakorolnak ha
tást azoknak a népeknek sorsára is, a 
kiken uralkodott. 

Rendkívüli volt sorsa a családi életen 
belől is. Akkor foglalta el a trónt, mikor 
élt még annak jogos tulajdonosa, s nem 
volt kizárva, hogy lehetnek annak gyer
mekei. Elfoglalta pedig annak beleegye
zésével, és a saját atyjának lemondásá
val. Fiú örököst nem hagy maga után. 

Elhalt régen az öcscse, a ki követné őt, 
annak legidősebb fiát Ferencz Ferdi
nándot Szerajevóban gyilkolták meg fel
bérelt orgyilkosok, s fiai nem foglal
hatják el az apai örököt, öcscsónek 
második fia, Ottó is régen elhalálozott, 
s annak fia örökli a koronát. 

Rendkívüliek voltak a családi csapá
sok is, melyek érték. Legidősebb öcscsét 
Miksát kivégezték a mexikói fölkelők. 
Fia önként vetett véget az életének. 
Nejét, a rajongásig szeretett fejedelmi 
nőt orozva gyilkolta le egy félig őrült 
fanatikus. 

De rendkívüliek voltak a történelmi 
események is, melyek uralkodása alatt 
és idején végbe mentek. Mikor trónra 
lépett, nyílt harczban állott vele szem
ben legloyalisabb nemzete, a magyar, 
mely koporsójánál leghűségesebb oltal-
mazója trónusának. Akkor forradalmi 
lázak rázták meg egész Európa népeit, 
a világszabadság ós a népek testvériségé
nek jelszavait hordta országról-országra 
a szellő, ma forradalmi törekvések sehol 
sincsenek, a nemzeteket nagyobb ellen
tétek választják el mint valaha, s a 
nemzetközi testvériség helyett minde
nütt a gyűlölség lángja lobog. Megérte, 
hogy két háborút veszített el, de mindkét 
vereség után megnövekedett az ereje. 
Elveszítette két tartományát az olasz 
földön, kiszorult Németországból, mely
nek császári koronáját annyi őse hor

dozta fején, s hatalmasabb volt, mikor 
lehunyta szemét, mint akkor, mikor nagy
bátyja elé térdelve átvette a koronát. 
Akkor csak az orosz segítség mentette 
meg. Most, mikor pedig azt hirdették 
a háború elején, hogy trónja az első 
ágyúlövésre összeomlik, csupán három 
szövetségestől támogatva, fegyverbarátai
tól is orvul hátban támadva az egész 
összefogott világ ellen folytatott dicső
séggel teljes háborút. 

De rendkívüli volt az ő jelleme s lelki
világa is. 

Kötelességtudás volt lelkének uralkodó 
alapvonása. De olyan kötelességtudás, 
mely messze túl ment a közepes emberin. 
Kötelességtudó volt mint ember is, az 
élet minden vonatkozásaiban, de mint 
uralkodó oly módon teljesítette köteles
ségeit, mely egészen rendkívüli. Egész 
erejét, munkaképességének teljességét 
uralkodói teendőinek szolgálatába állí
totta. Szórakozásra is alig fordított va
lami csekély időt, mulatságra alig percze-
ket, utóbbi időkben úgyszólván semmit. 
S míg az uralkodó életét az általános 
felfogás szerint annyi pompa, fény és 
élvezet veszi körül, ő többet dolgozott, 
mint alattvalói bármelyike. 

Volt életében korszak, midőn kormány
zása és népeinek óhaja között nem volt 
meg a harmónia. De bizonyos, hogy neki 
az volt a meggyőződése ekkor is, hogy 
kötelességét teljesíti, s hogy neki'akara-

FERENCZ JÓZSEF ÖCSCSEIVEL. — Kriehuber 1835 évi rajza. 
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FERENCZ JÓZSEF, MIKSA, KÁROLY LAJOS FŐHERCZEGEK ÉS MÁRIA ANNA FIA FŐHERCZEGNŐ. 

Kriehuber 1838-iki rajza. 

tuk ellenére is boldogítania kell a reá 
bizott népeket. S kiváló, — az uralko
dóknál szinte példátlan — érdeme neki, 
hogy a mint fölismerte egyszer a téve
dését : kész lett azonnal minden mellék
tekintet nélkül jóvá tenni annak követ
kezményeit. Az legkevésbbé sem bán
totta, hogy következetlennek mutatkozik. 
Sajnálkozás nélkül bocsátotta el azokat 
a tanácsosait, a kik szolgálták, mihelyt 
meggyőződött, hogy más útra kell térnie, 
megtudott bocsátani azoknak, a kik 
útjába merészkedtek előbb, s a mi ennél 
is több : felejteni is tudott. Még akkor is, 
ha személyes bántalmakról volt szó. Az 
olasz királyt felkereste Velenczében, abban 
a gyönyörű városban, mely övé volt 
valaha, egyik ékkövét képezte birodalmá
nak, s megölelte és megcsókolta azt a 
valaha lenézett hetedrangú fejedelmet, a 
ki őt két értékes tartományától fosztotta 
meg, s a ki ennek a zsákmánynak révén 
lett hatalmassá. 

Ferencz József kötelességtudása azon
ban nemcsak arra vonatkozott, hogy 
uralkodói feladatait betöltse. Családjá
nak dynasztikus érdekei is nagyon a 
szívéhez voltak nőve. Ügy tekintette a 
reá ruházott uralkodói hatalmat, mint 
családi kincset, melyet kötelessége épség
ben, teljesen érintetlenül átszármaztatni 
az utódokra. Azért volt csaknem lehetet
len elérni nála egy-egy engedményt, 
melyet a nép örömujongással fogadott 
volna, de a mely csorbította volna a 
királyi praerogativákat. Ilyenkor nagy 
lelki tusákat okozott benne a kétféle 
kötelességnek összeütközése. 

A hadsereget is nemcsak azzal a szem
mel nézte, hogy az a nemzetnek fegyver
ben álló ereje és a nemzeti akaratnak 
tettekben megnyilatkozni kész hatalma ; 
hanem a dynasztia legfőbb támaszát is 
látta benne. Olyan támaszt, mely nem
csak a külellenséggel szemben oltalmaz. 
Innen van, hogy a katonai érdekek meg
előzték nála a polgáriakat. Innen, hogy 
legelső sorban a hadsereg első katonájá
nak tudta és érezte magát, s ennek még 
külsőségekben is kifejezést adott. Vadá
szatok és ritka külföldi utazások kivételé
vel mindég katonai egyenruhában járt , 

a mit elődei közül nem tett senki. Ferdi
nánd és Ferencz császárok polgári ruhá
ban jártak. A régi Habsburg uralkodók 
spanyol udvari díszruhát viseltek. Csak 
József császár öltött néha katonai egyen
ruhát, s mikor először tette, tréfásan 
jegyezte meg, «hogy mit fog ehhez a 
szertartásmester mondani)). Ferencz Jó
zsef pedig tábornoki egyenruhában fo
gadta még az országgyűlések küldöttsé
geit is, s a koronázáskor is huszár atilla 
fölé öltötte a Szent István palástját. 

Természetes, hogy a többféle köteles
ségek összeütközése nagy tusakodást oko
zott néha az ő lelkében. De ha egyszer 
úgy érezte, hogy a helyes elhatározást 
megtalálta, úgy^semmi^sem' birta^többé 

akaratának nieginásítására birni. Leg
kevésbé az úgynevezett közóhaj, ha az 
utczai tüntetésekben nyilatkozott. Le
nézte, sőt megvetette az utczai csődülete
ket, s a demagógok szavalását. Űgy 
volt meggyőződve, hogy a franczia forra
dalom sem tört volna ki, ha XVI. Lajos 
szilárdan lépett volna fel az utczával 
szemben, s nem tett volna annak kedvez
ményeket. Ezt a tanítást Metternich 
oltotta belé 1848 első hónapjaiban, mikor 
kezdte őt az uralkodásra előkészíteni. 
S ehhez a tanításhoz mindvégig ragasz
kodott. Egy igen nagy tehetségű magyar 
államférfiút soká nem akart miniszterré 
kinevezni azért, mert államtitkár létére 
a tüntető jogász ifjúság küldöttségét 
kihallgatáson fogadta. S többször ki
fejezte, hogy őt az utczával szemben a 
miniszteri felelősség nem fedi, mert ha 
baj van, a miniszterek elszoktak szaladni, 
a királyokat pedig a feldühödött tömeg 
felköti. Nagy kötelességtudását,s a minden 
tettében megnyilvánuló lovagias felfogá
sát annak szokták tulajdonítani, hogy 
kora ifjúságától kezdve nagyrangú tábor
nokok teljesen katonai szellemben nevel
ték. Lehet, hogy így van. De ez esetben 
is, mindössze ez az, a mit ennek a katonai 
nevelésnek köszönhet. A többi az ő 
saját lelki dispozicziójának az érdeme. 

Így is a legnagyobb uralkodók egyike. 
Mohács óta nem volt az országnak kirá
lya, a ki a magyarságért egy századnyiját 
tette volna annak, a mit ő. De képzeljük 
el, hogy nem katonák nevelik, hanem a 
budai királyi palotában nő fel, magyar 
fiúk társaságában űzi gyermekjátékait, 
magyar szellem behatása alatt serdül 
ifjúvá, magyar társadalomban találja 
meg szórakozásait s magyar költők és 
írók műveiben : szellemi táplálékát. 
"iBoldog Isten! Minő perspektíva! 
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I. FERENCZ JÓZSEF. 
Csak a világtörténet, melyet egy nagy költő 

a világ itéló'székének nevezett, lesz illetékes 
egykoron meghozni Ítéletét I. Ferencz József 
uralkodása fölött. De azért már most is, mikor 
milliók szeme meghatottan fordul ravatala 
felé, talán helyén való, hogy figyelmünket rá 
irányítsuk e majdnem hét évtizedes uralkodói 
életpálya egynémely legkimagaslóbb mozzana
tára. Elhunyt királyunk hosszú uralkodói pálya
futása mélyen belekapcsolódik Európa történe
tébe, só't magában is e történetnek drámai 
fenségü fejezetét teszi ki. E történelmi kapcsola
toknak mély átértése szükséges ahhoz, hogy 
már a jelenkor embere, ki a múlt nagyarányú 
eseményeinek szemléletéhez megkívántató tör
téneti távlatnak híjával van, lehetó'leg igazságos 
Ítéletet alkothasson magának Ferencz József 
emberi és uralkodói jelleméről s ezt az Ítéletét 
meg ne téveszthessék azok az ellentétek és 
alakulások, melyeket e nagy életpálya egyes 
korszakai feltüntetnek. 

Ferencz József 1848 deczember 2-án, tizen-
nyolcz éves korában a legválságosabb körülmé
nyek közt kezdette meg uralkodását. Egy végze
tes helyzet eleve adva volt számára. E helyzetet 
nem ő idézte fel, hanem készen találta. Az ál
lam, melynek élére végzete állította, viharzó 
tengeren hányatott hajó volt. Ádáz harczok 
orkánja ziigott végig az országon. A magyar 
szabadságharcznak idegen segítséggel — mily 
baljóslatú kezdet! — elért leveretése után a 
bosszúállás furiái vették át az uralmat. Schwar-
zenberg herczeg osztrák miniszterelnök gúnyo
san utasította vissza Lord Palmerstonnak okos 
tanácsát, hogy az osztrák kormány nyert 
sikerét nagylelkűen használja fel. Csak az előke
lőbb állású egyének közül 513-at ítéltek ha
lálra, — ezek közül 362-nek kegyelem útján 
20 évi várfogságra mérsékelték büntetését,371-et 
közvetlenül ítéltek 20 évi várfogságra, sánczra 
ítéltek 66-ot, in effigie felakasztottak 36-ot, 
ezek közt gróf Andrássy Gyulát. 

E borzalmak, melyek nemcsak embertele
nek, de mint a következmények megmutatták, 
politikai szempontból is kárhozatosak voltak, — 
ezt ki kell mondanunk — nem róhatók az 
akkor még nagyon fiatal uralkodó terhére. 
A halálos Ítéleteket Haynau, mint teljhatalmú 
diktátor, végrehajtotta s ezek nem lettek az 
uralkodó elé terjesztve. 

Forduljunk el e sötét képtől s igyekezzünk 
a Ferencz József trónralépte idejében uralko
dott politikai jellegű mozgató tényezőket meg
éltem. 

A dinasztia az 1848. márcziusi napok után 
látszólag belenyugodott úgy a 48-iki magyar 
törvényekben letett reformokba, mint a frank
furti német parlament által teremtett német-
egységi alakulásba. E kettő közt szoros okozati 
kapcsolat és kölcsönhatás állott fönn. A frank
furti parlament által alkotott német birodalmi 
alkotmány 2. §-a egyenesen kimondja, hogy 
«ha egy nemet tartománynak közös uralkodója 
van egy nem-német tartománynyal; akkor e 
két tartomány között a viszony a tiszta perszo-
rál-unió elvei szerint szabályozandó.* A német 
birodalmi alkotmány tehát egyenesen előírta 
a perszonál-uniót az osztrák örökös tartományok 
és Magyarország között, vagyis egyenesen köve
telte Magyarország alkotmányos különállását. 
Azok az osztrák tartományok viszont, melyek 
a német szövetség keretébe tartoztak, a frank
furti alkotmány szerint a német birodalmi 
parlament és a német birodalmi kormány fel-
sőbbsége alá tartoztak volna. E tartományok 
csapatai esküt tartoztak tenni a német biro
dalmi alkotmányra. 

Schwarzenberg herczeg osztrák miniszter
elnök s azok, a kik az udvar politikáját akkor 
intézték, szorult helyzetükben látszólag bele
nyugodtak a most jelzett alakulásokba, de mi
helyt kissé erőre kaptak, egyenlő dühhel tá
madtak neki nemcsak a magyar alkotmánynak, 
de a frankfurti német alakulásnak is. Az udvar
nak ez a Pál-fordulása hónapokkal Ferencz 
József trónralépte előtt megtörtént. Ferencz 
József, mikor 1848 decz. 2-án trónra jutott, kész 
helyzetet talált. Ha ezt az adott helyzetet félre
ismerni nem akarjuk, egy perezre sem szabad 
felednünk, hogy Schwarzenberg herczeg és a 
dinasztia akkori politikájának főczélja és vezető 
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eszméje a Németország fölötti hegemónia meg
szerzése volt. Ennek a vezető eszmének szol
gálatában állottak az akkori bécsi politika 
összes tényezői. Hogy pedig ezt a czélját, azaz 
a Németország fölötti hegemóniát elérhesse, 
Schwarzenberg miniszterelnök 1849 márcz. 9-iki 
erőszakos hangú jegyzékében azt követelte a 
frankfurti parlamenttől, hogy a monarchia 
egész területével — tehát beleértve Magyar
országot is — beléphessen a német szövetségbe 
s annak kormányában az elnökséget, az államok 
képviseletében a többséget, más szóval a Német
ország fölötti döntő hatalmat nyerje el. 

A Schwarzenberg jegyzékében kifejezett poli
tika a régi habsburgi császári hagyományokban 
gyökerezett. Ez indította Schwarzenberg her-
czeget és az udvart arra, hogy az 1849 már
cziusi osztrák oktroyált alkotmányt proklamál
ják, mely tudvalevőleg egy tollvonással napi
rendre akart térni Magyarország államisága 
fölött. Csak a tömör egységgé összekovácsolt 
monarchiát tartották képesnek arra, hogy egész 
területével belépvén a német szövetségbe — 
Poroszországnak másodrendű állammá való le
nyomásával — magához ragadja az uralmat 
Németország fölött. 

Képtelenség volna feltenni, hogy a 18 éves 
Ferencz József volt ennek a politikának a kez
deményezője, ö egyszerűen beleilleszkedett egy 
irányzatba, mely Bécsben hagyományos volt. 
A most vázolt német-hegemon politika nyomta 
rá bélyegét Ferencz József uralkodására egész 
1866-ig. Magyarország politikai önállósága en
nek a politikának a keretébe bele nem fért. 
Bismarck, ki 1852-ben Poroszország rendkívüli 
követe volt a bécsi udvarnál, ez évi októberll iki 
követjelentésében ezt írja : «Ferencz' Józzef 
császár nem csinált titkot abból, hogy egy 
Németországra is kiterjedő habsburgi császár
ság gondolatát hordozza magában s hogy az 
Ausztria és Németország közti vám-unióban az 
első lépést látja e czél megvalósítására*). 

Ennek az osztrák uralmi politikának a meg
buktatását tekintette Bismarck 'élete feladatá
nak. Meg is buktatta már 1852-ben egyelőre az 
akkor tervezett vámuniót, később pedig e 
prögramm folytatólagos részét. 

Ugyanebben az 1852-ik évben tette meg Fe
rencz József első uralkodói körútját Magyaror
szágban. Ekkor még nem hegedtek be azok a 
sebek, melyeket a Világos utáni borzalmak a 
nemzet testén ejtettek, mindazáltal a fiatal ural
kodó rokonszenves egyéni tulajdonságai mérsé

kelték némileg az elkeseredést, sőt itt-ott a lelke
sedés tüneteit idézték fel. Bismarck, ki akkortájt 
Budán időzött, egy innét 1852 június 2-án haza
küldött levelében ezt írja : «Igen kellemes be
nyomást tett rám az ország fiatal uralkodója, 
a kiben a húsz esztendős kor tüze az érettség 
méltóságával és megfontolásával párosul. Szép 
szeme, kivált ha jókedvű s ha nevet, egészen 
meggyőz őszinteségéről. A magyarok lelkesed
nek érette, mert nyelvüket magyaros hang-
súlylyal beszéli s mert jól megüli a lovat*. 

Ugyancsak a későbbi nagy kanczellár írja 
1852 jun. 23-ról Budáról, hogy egy a Szép 
Juhásznénál tartott népünnepen az akkor Budán 
tartózkodó fiatal uralkodó is jelen volt, a nép 
közé elegyedett, mely őt tomboló éljenkiáltások-
kal tolongta körül. 

De semmiféle egyéni szép és nemes tulajdon
ságok nem voltak képesek az abszolút rendszer 
romboló hatását ellensúlyozni. Mikor ez a rend
szer 1859-ben az olasz csatatereken végleg meg
bukott s Ferencz Józsefben az a bölcs elhatáro
zás érlelődött meg, hogy kísérletet tesz az alkot
mányos kormányrendszerrel, ekkor történt meg 
első találkozása Deák Ferenczczel 1860 decz. 
26-án. Az 1861-iki országgyűlés összehívása előtt 
az uralkodó óhajtott beszélni Deák Ferenczczel. 
Deák Ferencz báró Vay kanczellár előtt dicsérte 
az uralkodó szívét és eszét. Meglepte, hogy mily 
alaposan ismeri az ügyeket s mily lelkiismerete
sen tárgyalja őket. Érdekes, hogyan nyilatko
zott viszont ö Felsége báró Vay előtt Deákról. 
Ezek voltak szavai : «Ez aztán a talpig be
csületes, erős meggyőződésű ember! És milyen 
a logikája. Csakhogy sokat tart kivihetőnek, a 
mi alig leküzdhető akadályokba ütközik)). 

A magyar alkotmány helyreállítása 1861-ben 
csakugyan nem sikerült. Az 1861-iki ország
gyűlésnek nem lett más eredménye, mint Deák 
két felirati javaslata — igaz, hogy ezek örök
becsű védiratai Magyarország államiságának. 
De hát az országgyűlést hazaküldték s követke
zett ismét több évi provizórium. 

S miért nem sikerült és nem sikerülhetett 
akkor még a kiegyezés? Mi volt Deák követelé
seiben az, a mi Ferencz József császár szavai 
szerint «alig leküzdhető akadályokba ütközött?)) 
És miben állott ez az akadály? 

Azt szokták mondani, hogy az akadály a 
Schmerling-féle czentralizmus volt. Igaz. De 
mi okozta a Schmerling-féle czentralizmust? Ezt 
kutatva, ismét a bécsi politika ősrégi német 
imperializmusára bukkanunk. 

Ferencz József ismét egy nagy akczióra, egy 
valóban merész lépésre szánta el magát, hogy 
megszerezze dinasztiája számára a Németor
szág fölötti hegemóniát. Ez lett volna az olasz 
hareztereken nemrég szenvedett vereségek fé
nyes reparálása. Ferencz József császár a saját 
vezetése alatt egy új német reformaktát dolgoz
tatott ki. Ennek a reformtervnek a magva az 
volt, hogy a monarchia egész területével belép 
a német szövetségbe s ott magához ragadja a 
vezetést. Világos, hogy ez a terv szükségessé 
tette Ausztriára nézve a czentralizácziót, tehát 
merőben kizárta Magyarország állami külön
állását. 

Ekkor lépett akczióba Bismarck, mint Vil
mos porosz király külügyminisztere. Bésen állt, 
hogy Ferencz József terve ne sikerülhessen. 
Ekkor mondta gróf Károlyi Alajos osztrák 
követnek, hogy Ausztria tegye át súlypontját 
Budára. Bécsből erre éles hangon válaszoltak 
s Ferencz József császár 1863 augusztus 2-án 
összehívta Frankfurtba a német fejedelmek 
kongresszusát és ez az ő fényes elnöklete alatt 
nagy többséggel megszavazta az új reform-
aktát. De Vilmos porosz király távol volt. 
Poroszország tiltakozva állt résen. Bismarck 
már ekkor proklamálta a vér- és vaspolitikát. 
Mindazáltal e napokban állt Ferencz József 
nemzetközi szereplésének zenitjén. Az a fény, 
mely a német-római birodalom Habsburg-császár
jait övezte, Frankfurtban még egyszer föllob
bant Európa szemei előtt. Még Napóleon csá
szárt is megdöbbentette a bécsi politika merész 
előnyomulása. Viktória angol királyné, a porosz 
trónörökös anyósa pedig, veje jövője miatt 
aggódva, ezt Ferencz József jóakaratába aján
lotta. 

A külpolitika különböző perifériái után jött 
a dán háború, azután jött 1866 Königgráczczel 
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és Ausztria kizáratása a Német birodalomból. 
És ezzel befejeződött Ferencz József uralko
dásának 28 éves első korszaka, az a korszak, 
melynek a német hegemónia volt az uralkodó 
planétája. 

És most következett az a második, ötven 
éves korszak, az az új, áldásos fejezete Ferencz 
József nagy életmunkájának, midőn ama lidércz-
fény kergetésével felhagyva, egész erejét saját 
monarchiája újjáteremtésének szentelte s ezt 
a világtörténeti nagy munkát elsősorban ma
gyar államférfiak támogatásával, Deák Ferencz 
és gróf Andrássy Gyula tanácsával élve, sike
resen végrehajtotta. Hol van az a mesteri toll, 
mely méltóan meg tudná írni ennek az ötven 
évnek, e monarchia nagyhatalmi újjászületésé
nek, a magyar állam halottaiból való feltáma
dásának történetét? Legyen áldott annak az 
uralkodónak emlékezete, a kinek bölcsessége 
és nemes jelleme e nagy mű végrehajtását lehe
tővé tette és legyen áldott azoké az államfér
fiaké, kik őt e nagy munkájában hűségesen 
támogatták. 

A sors nem engedte megérnie Ferencz József
nek, hogy 1917 júniusában megülhesse magyar 
királyivá koronáztatásának ötven éves jubileu
mát. 0 elvonult az örökkévalóságba, de élete 
nagy mdve áll és reméljük — állni fog 
egy újabb ezredéven át szilárdan és rendü
letlenül. Azzal a tudattal hunyhatta örök 
álomra szemeit, hogy becsülettel megtette köte
lességét. A kötelességteljesítésnek, a hűségnek, 
a szótartásnak, a legnehezebb körülmények 
közt sohasem lankadó, sohasem ingadozó mun
kának valódi hőse volt ő. Tiszteletreméltó és 
nemes volt ő mint ember és uralkodó egyaránt. 
A rá lesújtó rettenetes családi csapások alatt 
le nem törve, egy hosszú élet példátlan küzdel
meiben megedzve, a lelki felemelkedésnek és 
megújhodásnak a világtörténetben ritka pél
dája gyanánt áll előttünk : mint az abszolutiz
mus imperátori képviselője lépett a történelem 
óriási arénájába s mint az alkotmányos ural
kodó mintaképe távozik onnét az örökkévaló-
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ságba. ö sohasem ingadozott s kitartó őre ma
radt az alkotmánynak, melyre megesküdött. 
Alkotmányos uralkodói kötelességei teljesítésé
ben elment egész az önmegtagadásig oly esetek
ben is, mikor ez neki egyéni áldozatot jelentett. 

íme két példa a sok közül. Az egyházpolitikai 
reformok küzdelmes napjaiban az egész kleriká
lis érzelmű Európa megmozdult. A Vatikán és 
a katholikus dinasztiák igyekeztek rá hatni, 
hogy a kötelező polgári házasságba ne egyezzék 
bele. De az ő alkotmányos kötelességérzete nem 
ingott meg. Leküzdötte egyéni hajlamait, mert 

tudta, hogy a nemzet nagy többsége akarja az 
egyházpolitikai reformokat. Mikor pedig bizo
nyos oldalról arra akarták rávenni, hogy szo
rítsa le legalább la házassági törvényt az Ausztriá
ban már régebben érvényben levő «Noth-CSvil-
ehe»-re, akkor Ferencz József a félrendszabály 
prókátorainak ezt a feleletet adta: «Ha mát 
előre kell mennünk, tegyünk egész lépést előre, 
ne felett. 

Sok más eset közt fényes példája uralkodói 
h iva t á sa m a g a s felfogásának az is, hogy az 
Andrássy és Bismarck közi megkötött védszö-
vetséghez ő azonnal készségesen megadta hozzá
járulását. (Vilmos császár, tekintettelOroszország 
érzékenységére, csali Bismarcknak hosszas i 

-likig menő pressziójával volt a szerződés 
elfogadására rávehető.) Ferencz József fátyolt 
\etett a Poroszországgá] való régi antagoniz-
milsra. Volt eleje és a k a r a t a elfeledni a német 
hegemónia fényes álmának bizonyára neki fáj
dalmas szétfoszlása!. Fen nCZ József csak biro
dalma valódi érdekét nézte. S ime a megkötött 
BZÖvet8ég, miután majdnem negyven éven át 
biztosította számunkra a békét, most a nagy 
világválság közepette hatalmas védőpajzsunk
nak bizonyult. S a/ a/uralkodó, kii félszázadon 
át a világbéke hatalmas őréül tiszteltek a világ 
összes népei, ime egy diadalmasnak ígérkező 
védelmi háború közepette érti' meg áldásos 
életének befejezését 

Szinte megdöbbentő ellenteteket mutat fel 
elhunyt királyunknak lelki szenvedésekben, küz-
delmekb én gazdag emberi és uralkodói pálya
futása. S ime végül mégis isteni harmóniában 
egyenlítődtek ki s a megdicsőülés apotheozisában 
olvadtak össze ezek az egykori ellentétek. Az 
egykori abszolút fejedelmet, mint az igazi alkot
mányos uralkodó mintaképét, az európai béké
nek félszázadon át hűséges őrét, mint egy diadal* 
mas önvédelmi háború legfőbb hadurat fogják 
áldani az utána következő nemzedékek. 

Halász Imre. 

I . FERENCZ JÓZSEF 1848-BAN. I . FERENCZ JÓZSEF 1861-BEN. 
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I. FEKENCZ JÓZSEF. 
A föld egyik leghatalmasabb ura szállott 

sírba; nekünk magyaroknak szeretett kirá
lyunk. Mióta férfi, mint uralkodó is a kötelesség 
ralija. Ttjaink uralkodása elején keresztezték 
egymást ; a/óta is eltértek nem egyszer. De, 
akár örvendettünk intézkedéseinek, akár nem. 
bizonyos, hogy azokat magas hivatása szabta 
kötelességtudása irányította és foganatosította. 
Ez a kötelességtudása hozta őt aztán közelebb 
a magyarhoz és a magyart hozzá. A világháború 
kemény szaka szinte ideálissá tette kötelessége 
teljesítését. Ez az erénye azonosította vele a 
magyarságot, melyet csak most ismert és be
csült meg igazában. Mindnyájan gyászolva 
álljuk körül ravatalát ; mind tudjuk, hogy 
velünk együtt érző, gondunkat viselő atyánkat 
vesztettük királyunkban. 

Uralkodásának most véget ért koara oly 
hosszúra terjedt, hogy szinte nem is személy, 
hanem intézmény erejével hatott egyénisége. 
Ebben és főleg a magyar lélekhez való fokozatos 
simulásáhan leginkább Zsigmondhoz hasonlít, 
első királyunkhoz, ki császár: koronát is viselt. 
Hatvannyolca éven át volt uralkodónk, koro
názása óta majdnem egy félszázad folyt le. 
Eseményekben, változásokban gazdag korszak, 
melynek egyes fázisai közt egyénisége jelzi az 
összefüggést. 

Osztatlan szeretettel s hódolattal fogadta ez 
a nemzet Ferencz Józsefet, midőn, úgyszólva 
a gyermekszobából a közéletbe lépett. Minő 
országos örömöt keltett, midőn a trónhoz oly 
közel álló főherczeg 1843-ban nevelőjével be
járta az országot és magyarul beszélt Sümegen 
az ősz Kisfaludy Sándorral. Minő lelkesedés, 
midőn 17 éves korában magyar beszéddel, szép 
kiejtéssel vezette be István főherczeget Pest
megye elnöki székébe. E lelkesedés visszhangja 
volt Kossuthnak híres 1848 márczius 3-iki 
beszéde. «A Habsburg-ház nagyreményű iva-
dékára, Ferencz József főherczegre egy fényes 
trón öröksége vár, mely erejét a szabadságból 
meríti*. Kossuth később ifjabb királynak kí
vánta a főherczeget, kinek trónját a nemzet 
minden poklok ellen meg fogja védelmezni. 

De az események most is erősebbek voltak az 
embereknél, a nagy embereknél is. A katonai 
és bürokratikus Ausztria szembehelyezte I. Fe
rencz Józsefet, ki mint az egységes Ausztria 
megvalósítója lépett a trónra, a Kossuth ve
zette, törvényéhez ragaszkodó Magyarországgal. 
Schwarzenberg, Bach és más rossz tanácsosai 
vezették az ifjú császárt azon korszakban, 
melyre, mint Deák Ferencz monda, fátyolt 
vetünk. De ez az egységes Ausztria, mely a 
hatalom és mindenhatóság álmait idézte az 
uralkodó lelkébe, bent tompa haraghoz, kint 
vereséghez, veszteséghez vezetett. A dinasztiá
nak olasz birtokai cs német hegemóniája elvesz
tésével kellett megfizetnie azon kísérletért, 

FERENCZ JÓZSEF FŐHERCZEG A NÁDORHUSZÁROK 
EGYENRUHÁJÁBAN. — Eybl 1847. évi rajza. 

hogy a szabad Magyarországot Ausztria rab
jává tegye. 

Ferencz József nem az első, ki a kisérletet 
megtette, hanem kétségtelenül az a Habsburg, 
ki legalaposabban levonta belőle a szükséges 
következtetéseket. Igazi király : egyaránt tu
dott tanulni és feledni. Csak lassan, méltóságát 
mindig fenntartva állította helyre Magyarország 
törvényét, önállóságát. Nem egyszerre ment 
benne végbe az abszolút rir átalakulása alkot
mányos fejedelemmé, de visszaesés nem volt. 
Mióta a nemzet nagy örömére fejére tették 
Szent István koronáját, azonosítani is tudta 
magát vele és nemcsak jogait gyakorolta az 
apostoli királynak, hanem viselte a korona 
terhét is. Sohasem szabad megfeledkezni arról, 
hogy nincs súlyosabb munkával járó méltóság 
a kettős monarchia fejedelménél. Két egyforma 
jogú, a mellett gyakran ellentétes érdekű állam 
uralkodásának megfelelni, egyformán követel 
erőt és gyöngédséget, bölcsességet és határo
zottságot. Két egymásnak sokban ellentmondó 
hagyományt úgy egyeztetni össze, hogy mind
egyik egyaránt növelje az összekapcsoló dinasztia 
hatalmát és tekintélyét, szinte emberi erőt 
felülmúló munka. A kiegyezés lényege az, hogy 
a fejedelem épen úgy legyen magyar király, mint 
Ausztria császárja és Ferencz József bámulatos 
lelkiismeretességgel és türelemmel igyekezett e 
kettős feladatának megfelelni. A nagy feladat 
nagygyá növesztette lényét, lelki erejét is. Lehet 

mondani, hogy Magyarország törvényes önálló
ságának helyreállítása, nemcsak politikai és 
közjogi értelemben, hanem lélektanilag, egyéni
ségének fejlesztése által, tette meg őt igazi 
uralkodónak, sokban a királyok elismert minta
képének. 

Tudjuk, nem hiányoztak most sem a viharok, 
az összeütközések. De minő művészettel birta 
Ferencz József a legmagasabbra tornyosodó 
hullámokat is lecsillapítani! Egy kéziratával le
csendesítette a Janszky-ügy előidézte izgalmat. 
Az 1906-iki paktummal és a koaliczió minisz
tériumainak kinevezésével elsimította az or
szágot éveken át lázba ejtő katonai követelése
ket. De bárminő erősen nyilatkozott is intéz
kedései ellen a hangulat, sokkal jobban ismerte és 
szerette ezt a nemzetet, semhogy fellobbanását 
zokon vette volna. Midőn a Fejérváry kormány 
idején több helyütt igen — udvariatlanul — 
fogadták az új főispánokat, a király így szólott: 
más országban veszélyesek lennének az ilyen 
tünetek.* de Magyarországon oly erős az alkot
mányos érzés, hogy nem kell tartani attól, hogy 
a mozgalom kicsap medvéből. 

Azonosította magát a magyarral, örvendett 
minden haladásának, anyagi és szellemi téren 
egyaránt. Az ezredév megünneplésekor, 1896 jun. 
8-án gyönyörű szavakban dicsőítette a magyar 
szabadság- és hazaszeretetet. 

Akkor még élt es mellette foglalt helyet e 
nemzetnek nagylelkű pártfogója, Erzsébet ki
rályné. Gyászos halála, úgy mint már előbb 
Budolf főherczegé, teljesen feltárta azon leki 
kapocs erősségét, mely a nemzetet az uralkodó 
családhoz fűzi. Teljessé az együttérzés és gon
dolkodás azonban csak a világháborúban vált. 
Magyarország és királya erősebbek voltak, nem 
mint az ellenség hitte, hanem mint a barát is 
itélte volna. A szörnyű küzdelemben, melyet 
gálád csel és erőszak kényszerített a békeszerető 
fejedelemre a halálraítélt monarchia megállotta 
és megállja helyét. És valóvá vált Kossuth 
igéje: ez a nemzet legyőzhetetlen óriásként 
védte meg a trónt a poklok ellen is. Meg
védte, hisz a dinasztia ellenségei, orosz és 
szerb, 1848-ban is a magyar ellen törtek. 

Nem adta meg neki a végzet, hogy örvendjen 
a békének, mely győzelmünknek lehet csak 
diadalmi bére. De képe ott marad mindegyikünk 
lelkében, mint buzdítóé, mint örökké munkásé, 
mint Mátyás király után azon királyunké, ki 
legjobban «gondolta gondunkat)). 

Palotában, kunyhóban ott látjuk az annyit 
próbált, annyit szenvedett aggastyánnak képét. 
A király imádkozik. Az imádkozó király képe 
mellé oda kell tennünk a dolgozó királyét is. 
Állami létünknek, nemzeti megerősödésünknek 
ő volt egyik legbuzgóbb, legeredményesebb 
munkása. Bizhatunk abban, hogy utódja foly
tatja művét, a dinasztia hatalma, a monarchia 
fejlődése, és a most méltán gyászoló Magyar
országunk boldogítása biztosítására minden
korra. Marczali Henrik. 

FERENCZ JÓZSEF 1838-BAN. 
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«AZ URALKODÓ BOLDOGSÁGA.)) — A«Vasárnapi Ujság» egykori képe A KIRÁLY MÁRIA VALÉRIA FŐHERCZEGNŐ GYERMEKEIVEL. — Fénykép után. 

APRÓSÁGOK 
A hatvanas évek végén történt. 
Bécsben egy szükebbkörü udvari ebéd al

kalmával szóba került a Libényi merénylete. 
A társalgás általános volt, nem úgy, mint a 
nagy ebédek alkalmával, mikor mindenki csak 
a szomszédjával beszél — halkan. Bészt vett 
az ebéden egy főrangú magyar hölgy is, a ki el
hallgatott, mikor Libényire került a beszéd 
sora. S azontúl nem lehetett szavát hallani, pe
dig máskor ő volt a legvidámabb társalgók 
egyike. A királynak feltűnt a hallgatagsága ; 
s ebéd után megkérdezte annak az okát. 

— Elszomorodtam Felség, a miatt, hogy va
laki meg akarta gyilkolni Felségedet, és hogy 
ez a valaki ép magyar volt. 

Ez volt a válasz. A király derülten és nagyon 
nyájasan felelt. 

— Ne aggódjék e miatt. A merénylőknek 
nincs nemzetiségök. De a mellett ez a merény
let nekem csak javamra vált. Akkor kezdtem 
magamba [szállani, s gondolkodni a dolgok fo
lyása felől. 

. Mit gondolt az alatt a király, hogy a merény
lőknek nincs nemzetiségök : nem tudjuk. Talán 
csak megvetésének akart adni kifejezést. Mert 
hiszen olyan merénylő is volt már, a kinek kizá
rólag nemzetiségi czélok voltak az irányítói. 
De lelkének titkához kulcsot szolgáltat nyilat
kozatának többi része. Olyan kulcsot, a mely-
lyel több zárt fog megnyithatni az, a ki törté
netét meg fogja írni. 

* 
Gödöllőn történt, a hatvanas évek végén, 

az örökösen napsugaras napok egyikén. A íeg-
szűkebb családi körben elköltött ebédre hiva
talos volt gróf Eádai Pál, a király kedvelt em
bere, s a gödöllői járás főszolgabirája. A királyné 
akkoriban szorgalmasan olvasott magyarul. 
Asztalbontás előtt fölemelte a poharát, s gróf 
Bádayhoz fordult. 

— Igyunk ! Egy pohár bor a hazáért meg 
nem árt. 

Báday szerény meghajlással a királyra kö
szöntött. 

— A legelső magyar ember a király. Éljen a 
király !> 

Megható volt a király válasza. 
— Addig éljen, míg a honnak él! 

* 
Mikor a királyné hosszabb külföldi utazást 

csinált, mindennap kapott a királytól egy sa-
játkezüleg írt- hosszabb levelet, ö is mindennap 
írt, de csak röviden. Hosszú séták után este haza 
térve, rendesen fáradtabb volt, semhogy ki-
merítőleg írhasson. Ilyenkor a királynét kisérő 
udvarhölgy tudósította a felséget mindenről, 
a mi az utolsó nap folyamán történt. Nehéz fel
adat volt, mert az udvarhölgy megosztotta a 
királyné minden fáradalmát, s a király minél 
részletesebb tudósítást kívánt. 

Egy ily utazás befejezésével a király nagyon 
udvariasan köszönte meg az udvarhölgynek — 
a királyné jelenlétében — a küldött értesítést. 

A királyné odalépett a felséghez, s halk han
gon, — de úgy hopy a jelenlévők is meghal
lották — csintalanul odamondta neki :] 

— Oh Te goromba fráter 1 Hát nem illenék 
nekem is megköszönni a tudósítá-okat. 

Ilyen bensőségesen kedves volt a családi 
viszonyuk. 

V. FERDINÁND LEMOND A CSÁSZÁRI TRÓNRÓL I . FERENCZ JÓZSEF JAVÁRA OLMÜTZBEN 1848 DECZEMBER 2-ÁN. 
I. FERENCZ JÓZSEF 1849-BEN. 
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I. FERENCZ JÓZSEF KORONÁZÁSI ESKÜJE 1867 JÚNIUS 8-ÁN. — Székely Bertalan aquarellje. HÓDOLÓ KÜLDÖTTSÉG BUDÁN AZ 1867-IK MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSKOR. I. FERENCZ JÓZSEF KIRÁLY KORONÁZÁSA 1867 JÚNIUS 8-ÁN. 

A KORONÁZÁSI KARDVÁGÁS. A KIRÁLYI PÁR AZ ORSZÁGGYŰLÉS HÓDOLATÁT FOGADJA A KORONÁZÁS UTÁN. — Engerth festménye. 

I. FERENCZ JÓZSEF ÉLETÉBŐL 



762 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 48. szili. 1916. 63. ÉVFOLYAM. 

A «Konyves Kálmán» jogosításával. 

AZ ORSZÁGGYŰLÉS HÓDOLÓ KÜLDÖTTSÉGÉNEK FOGADTATÁSA A BUDAI VÁRBAN AZ EZREDÉVI ÜNNEPKOR. —Benczúr Gyula festménye, 

FERENCZ JÓZSEF ÉLETÉBŐL. 
A bécsi kongresszustól a világháborúig, ez a 

roppant időköz még roppantabb, ha nemcsak 
tartamát, hanem tartalmát is nézzük, azokat a 
változásokat, melyek ezalatt az emberiség sor
sában, világfelfogásában, életmódjában végbe
mentek, ez az időköz foglalja magában I. Ferencz 
József életét. Kezdete arra az időre esik, mikor 
a napóleoni korszak küzdelmei és szenvedései 
még mint aktualitások éltek az emberek tuda
tában s a vége Európa újabb, rettentő kon-
flagrácziója, a melyből megújulva vagy tönkre-
menve fog kikerülni. A mi a két végpont közé 
esik, az emberi élet és az emberi szellem nagyobb 
átalakulása egy század alatt, mint a milyet 
azelőtt évszázadok során átélt. Ha csak egy 
ponton nézzük is : Ferencz József fiatal korában 
a vasút még kétkedéssel fogadott, sokat vitatott 
újság volt s halálakor a repülőgép már meg
szokott dolog, szemünk elé tárul, mennyit élt át 
az, a ki az 1830 és 1916 közti időközt átélte. 

Ferencz Károly főherczegnek, Ferencz császár 
második fiának, Zsófia bajor herczegnővel kötött 
házasságából született Ferencz József főherczeg, 
a császár elsőszülött férfi-unokája. A trónörökös, 
Ferdinánd házassága gyermektelen volt s így 
az újszülött Ferencz József főherczegre mindenki 
úgy nézett, mint a Habsburgok ősi trónja 
leendő örökösére. Ebben az értelemben is nevel
ték, abban a szellemben, a mely a Habsburg
házban hagyományos volt. 

Akkor még Ferencz császár élt s kedvenczévé 
fogadta kis unokáját, kit soha nem nevezett 
másként, mint Franczinak. Minden nap elho
zatta magához s maga vezette első gyermekjáté
kaiban s tanította katonai magatartásra kezdet
ben csak a szobákban, de utóbb a kertben s a 
szabadban tett séták alkalmával is. A császárnak 
Laxenburg volt a kedvencz tartózkodási helye. 
Midőn a kis főherczeg épen negyedik évét töl
tötte be, nagyszülői szintén odahozatták s beve
zették a kerti pavillonba, a hol fölhalmozva állt 
a sok játékszer, melyet születésnapi meglepeté
sül hozattak neki. Egy darabig el is szórakozott 
velők ; egyszerre azonban meglátja a pavillon 
bejárata előtt álló strázsát, félbehagyja a játékát 
s e szavakkal szalad a császárhoz : 

— Ugy-e, nagyapa, ez az ember itt nagyon 
szegény? 

— .Mért gondolod ezt, kis fiam? — kérdé a 
császár.*^ 

Harcsak, hogy itt őrt kell neki állani. 
Az öreg császár mosolyogva nyúlt tárczájába 

s pjwát adott a kis fiúcskának, hogy vigye el hát 
anripÉ a szegény embernek. Nagy örömmel sza-
ladpr«Franczi» a katonához s feléje nyújtotta a 

•—bánkjegyet. Az őr fegyverével tisztelgett, de a 

pénzt nem fogadta el. A kis főherczeg zavarodot
tan nézett, hol a katonára, hol nagyatyjára, a ki 
mosolyogva nézte a jelenetet. 

— Tudod mit, Franczi? — monda — tedd a 
pénzt a töltény-táskájába, az nem ellenkezik a 
parancsolattal. A kezébe vennie semmit nem 
szabad. 

A táska azonban magasan csüggött, a kis fő
herczeg nem érte el a kezével. Ekkor a császár 
fölemelte unokáját, Karolina Auguszta, a csá
szárné fölnyitotta a tölténytartó fedelét s a kis 
fiú örömmel dugta bele a bankjegyet s aztán a 
császárhoz fordult : 

— Ugy-e, nagyapa, ez a katona most már 
nem lesz szegény? 

— No, majd teszünk róla — vígasztala a 
császár s miután az őr egyike volt az ezred leg
derekabb katonáinak, a császár magánpénztárá
ból váltotta ki a katonaságból. 

A főherczegi.értelmi nevelésével, mikor ennek 
megjött az ideje, Bombelles Henrik grófot bízták 
meg, kihez társul még Coronini-Cronberg grófot 
adták. A tanulást a nyelveken kezdték és pedig 
a világnyelveken kívül a magyar, cseh és lengyel 
nyelvet is fölvették a tananyagba, nem külön
ben a vallástant s az általános műveltség alap
tantárgyait. Csak ezután következett a katonai 
nevelés, mely 1843-ban Hauslab ezredesre bíza
tott, a ki különös gondjává tette, hogy a ter
mészettől félénk, tartózkodó gyermekben ön
bizalmat keltsen s az önálló tevékenységre igye
kezett serkenteni a növendéket. Mind a három 

I . FERERCZ JÓZSEF EMLÉKPLAKETTJE, MELYET 
NYOLCZVANADIK SZÜLETÉSE NAPJAKOR A KÜL

FÖLDI URALKODÓKNAK KÜLDÖTT. 

fegyvernem közönséges gyakorlataiba beoktatta 
a főherczeget. Ferencz József ép úgy viselte a 
gyalogos-, az ulánus-, a tüzér-egyenruhát, mint 
akármely más ujoncz s együtt végzé a gyakor
latokat a többivel. Mint ulánus közönséges szol
gálati lovat kapott maga alá, s voltakép csak 
ekkor kezdett tanulni lovagolni. Azelőtt félt a 
lótól, de most bátor és ügyes lovas lett. A tüzér
gyakorlatoknál ép úgy tisztogatta és töltötte az 
ágyút, mint az utolsó közlegény s mint utásznak 
ép úgy le kellett másznia a földalatti aknába s 
ott csákánynyal, ásóval dolgoznia, mint bárki
nek. E gyakorlatok lesúrolták róla természetes 
elfogultságát s önállóságra szoktatták, föllépé
sének határozottságot, bátorságot kölcsönöztek. 

Fokozatosan tanulta el a gyakorlati szolgála
tot s csak azután következtek az elméleti tár
gyak, az erődítéstan, az alkalmazott taktika, 
fegyverisme, stb., melyekbe külön kitűnő szak
tanárok vezették be. A tanórák nyáron pontosan 
már hét órakor vették kezdetüket s a tanárok 
mind megegyeztek abban a véleményben, hogy 
a kötelesség ily erős érzetével fölruházott növen
dék nem volt a kezük alatt. 

Ferencz József főherczeg nevelésének a filozó
fiai s állam- és jogtudományok képezték záró
kövét, melyekben szintén a legkitűnőbb szak
erők oktatták. A főherczeg 1847-ben fényesen 
állta meg a birói vizsgát s a politikával gyakor
latilag is kezdett foglalkozni, minden vasárnap 
Metternich vezetése alatt tanulmányozván az 
államügyeket. 

Politikai első nyilvános szereplésének Magyar
ország és pedig Pestvármegye terme volt a szín
helye, hol mint a király személyének képviselője 
jelent meg, hogy István főherczeget a megye fő
ispáni székébe beigtassa. A nádorhuszárok szép 
egyenruhájában lépett (1847 okt. 16-án) a vár
megyei rendek elé, a kiket magyarnyelven üdvö
zölt, örömét fejezte ki, hogy első hivatalos funk-
czióját a szeretett Magyarországon végezheti. 
Csengő hangon elmondott szavai leírhatatlan 
lelkesedésre ragadták a rendeket, a kik harsány 
éljenzéssel,kardcsörtetésselés ka lpaglebegtetéssel 
adtak kifejezést a fölött való örömüknek, hogy 
a trón leendő örökösének ajkairól Árpád nyelvét 
hallották zengeni. Maga Kossuth Lajos úgy em
lékezett meg az ifjú főherczegről lapjában, mint 
a népek reményéről. 

A főherczeg még a márcziusi mozgalmak utáni 
időkben is, 1848 április 10-én és 11-én elkísérte 
Ferdinánd császárt és királyt Pozsonyba s abban 
a koronatanácsban, mely az új alkotmány tervét 
végleg volt megállapítandó, szintén hivatalosan 
megjelent, noha a tanácskozásban és határozat
hozatalban, tekintettel fiatal korára, része nem 
volt. 

1848 elején háború törvén ki Olaszországgal, 
a főherczeg örömmel ragadta meg az alkalmat, 
hogy a csatatérre siethetett. Veronában találko-
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zott (ő és nagybátyja Albrecht főherczeg) az 
olaszországi hadsereg fővezérével, Kadeczky tá-
bornagygyal, a ki őket bizony nem a legnagyobb 
örömmel, sőt nyíltan kifejezett aggodalommal 
fogadta. 

— Császári fenség, — így szólt leendő uralko
dójához — mit keres itten? jelenléte nekem csak 
nehézségeket szerez. Ha baj éri, micsoda felelős
ség terhel majd engem! Ha elfogják, mind az 
az előny, melyet hadseregem kivívhat, kárba 
vész. 

— Tábornagy úr, — viszonzá az ifjú főher
czeg — lehet, hogy vigyázatlanság volt engem 
ide küldeni. De ha már itt vagyok, a becsület 
nem engedi a nélkül térnem vissza, hogy tet
tem volna valamit. 

Santa Lucia mellett nyerte az első tűzkereszt
séget. D'Aspre altábornagy oldalán vett részt az 
ütközetben s Albrecht főherczeggel együtt bát
ran állta meg az ellenséges battériák tüzét. 
Eadeczky maga jelenté a hadügyminiszternek: 
«Szemtanuja voltam, mikor egy ágyúgolyó kis 
távolságra csapott le mellette, a nélkül, hogy a 
főherczeg csak meg is moczezant volna.» D'Aspre 
altábornagy úgy távolította el a golyózáporból, 
hogy egy lovas hadosztálylyal a hadműveleti 
vonal védelmére kommandirozta ki. Az ifjú fő
herczeg bátorsága csodálatot keltett ; de az öreg 
tábornagy épen ezért egészen megkönnyebbült, 
mikor a főherczeget Innsbruckba hivták, hova 
időközben a császári udvar Bécsből átköltözött. 

Ferencz Józsefről régen tudva volt, hogy 
Ferdinánd után ő lesz az uralkodó, de ennek 
idejéről senki sem tudott semmi biztosat, ö maga 
sem. Mikor az udvar 1848-ban Innsbruckból 
Schönbrunnba, majd Olmützbe költözött, a leg* 
szűkebb családi körben már el volt határozva a 
dolog s novemberben a tervbe a főherczeget is 
beavatták, ki ettől kezdve sokat érintkezett 
Schwarzenberg és Stadion miniszterekkel, a kik 
az uralkodás titkaiba beavatták. 

De a legközelebb érdekelteken kívül senki 

I . FERENCZ JÓZSEF 1910-BEN. 

sem tudott a dologról. Mindenki csodálkozott, 
mikor 1848 deczember 2-án reggeli 8 órára az 
olmützi érseki palotába látta vonulni az uralkodó
ház összes tagjait, az egész udvari személyzetet, 
a minisztereket, a jelenlevő magasabb hivatal
nokokat és főtiszteket, az utóbbiak között 
Windischgratz herczeget és Jellasicsot. Helfert 

I. FERENCZ JÓZSEF 1914-BEN. 

történeti munkájának hivatalos jelentése így 
adja elő a nevezetes eseményt: 

A nagy trónteremhez vezető helyiségek percz-
ről-perczre sűrűbbé dagadó vendégsereggel let
tek tele. Fekete frakk, papi talár, mindenféle 
egyenruha tarka vegyületben hullámzó látványt 
nyújtott. Feszült kíváncsiság honolt minden 
arezon. 

A trónterembe csak igen keveseket bocsátot
tak be, Windischgrátzen, Jellasicson, a minisz
tereken, főudvarmestereken, Grünne grófon és 
Hübner követségi tanácsoson kívül jelen voltak 
Mária Dorothea főherczegnő, József főherczeg
nek, Magyarország volt nádorának özvegye 
kányával, Erzsébet herczegnővel, az Estei fő
herczeg nejével, azután Miksa, Károly Lajos, 
Károly Ferdinánd, Vilmos, József és Estei Fer
dinánd főherczegek. De még ezek is egytől-egyig 
teljes híjával voltak minden tudomásnak, hogy 
mi készül itten. Károly Ferdinánd főherczeg e 
szavakkal lépett a hadügyminiszter elé: «De 
hát mondja meg kérem, mi akar itt történni, 
hogy 8 órára ide rendelnek?* «Legyen fenséged 
még egy perczig türelemmel, mindent megtu
dunk azonnal.» 

Mindjárt nyolez után feltárult a császári lak
osztályba nyíló szárnyas ajtó s belépett rajta 
herczeg Lobkovicz József főszárnysegéd s mind
járt mögötte a császári pár, követve a főudvar
mester, Fürstenberg Frigyes Egon tartományi 
gróf s neje, a főudvarmesternő által, aztán Fe
rencz Károly főherczeg. A császári pár helyet 
foglalt a számukra fentartott üléseken, mire a 
császári ház többi tagja is letelepedett. 

Mélységes csend következett be, melyben a 
lélekzetet is meg lehetett volna hallani. Ferdi
nánd császár e csend közepette kibontott egy 
ív papirt s arról a következő kevés szavú, de 
súlyos tartalmú szavakat olvasá le : 

«Fontos okok arra a megmásíthatatlan elha
tározásra bírtak rá minket, hogy a császári ko
ronát letegyük, és pedig a mi szeretett öcsénk, 
Ferencz József fenséges főherczeg úr javára, a 
kit is nagykorúnak nyilvánítottunk, minekutána 
szeretett testvérünk, Ferencz Károly főherczeg 
úr ő fensége, nevezett unokaöcsénk atyja, ki
jelenté, hogy a fönnálló házi és állami törvé
nyeink értelmében őt illető trónöröklési jogról 
ugyancsak nevezett fia javára visszavonhatat
lanul lemond.» 

A császár erre fölszólítá a császári ház minisz
terét, hogy az illető államokmányokat hirdesse 
ki, mire Schwarzenberg herczeg íenbangon fel-
olvasá Ferencz József főherczeg nagykorúvá nyil
vánítását s Ferencz Károly főherczegnek, vala
mint Ferdinánd császárnak a trónról és uralko
dásról való ünnepélyes lemondását. 

A fölolvasás befejeztével a császár és Ferencz 
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I . FERENCZ JÓZSEF ÉS ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ESKÜVŐJE A BÉCSI AUGUSZTINUS-TEMPLOMBAN, 1854 ÁPRILIS 24-ÉN. — Egykori rajz után. 

Károly fó'herczeg aláírták lemondási okmányai
kat, a császári ház minisztere ellenjegyezte. 

Erre az új , fiatal császár — oda járult a le
mondott agg császár elé, s térdre ereszkedett 
eló'tte. Eendkivül meg volt illetó'dve, szóra sem 
bírtak nyílni ajkai, csak szemével látszott kérni 
nagybátyja áldását. Ez lehajlott hozzá, meg
ölelte s szokott egyszerű modorában csak ennyit 
mondott nek i : 

«Isten áldjon meg, légy jó , Isten megoltal 
maz. — Megtörtént.» 

Az ifjú császár a császártól a császárné felé 
fordult s az előtt is térdre borult. Ez is lehajolt 
hozzá, keblére ölelte és megcsókolta. Ugyanez 
a jelenet ismétlődött az új uralkodó szüleinél. 
Mire az ifjú császár az uralkodóház többi 
tagjaihoz közeledett, kik új urok iránt hódolatu-
kat kifejezendők, felálltak székeikről, mire 
mindenikkel kezet fogott s mindeniket meg
ölelte. 

Végezetül felolvasták még az ünnepélyes 
cselekmény lefolyásáról a Hübner követségi 
tanácsos által felvett jegyzőkönyvet, mire azt 
a két császár kivételével minden jelenlevő 
aláírta. 

Erre az udvar visszavonult lakosztályaiba s 
ez Ausztria újabb történetében nagyfontosságú 
esemény véget ért. 

Ekkor már javában folyt a magyarok szabad-
ságharcza. Ismeretes és most nem akarjuk 
lépésről-lépésre ismételni, miként fejlődtek a 
dolgok márcziustól deczemberig, Ferdinánd 
uralkodása utolsó hónapjaiban. Mire Ferencz 
József a trónra lépett, Windischgrátz már be
nyomult Magyarországba ; deczember végén 
már közeledett a fővároshoz, gőgösen vissza
utasí totta a magyar országgyűlés küldöttségét, 
mire az országgyűlés Debreczenbe költözött. 
A nyilt , jóvátehetetlen szakítás ekkor állott 
be s ettől fogva az események végzetszerűen 

követték egymást. 1849-ben Ferencz József 
feloszlatta a kremsieri birodalmi gyűlést s ki
adta az összbirodalmi alkotmányt, a mire ma
gyar részről az április 14-iki nyilatkozat, a 
Habsburg-ház detronizálása volt a felelet. Az 
tán jöt t az orosz segítség, csakhamar Világos, 
utána október 6-ika s az abszolutizmus. Ferencz 
József birodalmában elcsöndesedett a forrada
lom tüze s látszólagos nyugalom állt be. 

Ekkor gondolt a huszadik évét még alig túl
haladt uralkodó házasságra. 1853 augusztus 
18-án, születése napján jegyezte el Erzsébet 
bajor királyi herczegnőt, Miksa herczeg és 
Ludovika berezegné' leányát, a ki akkor 16 éves 
volt. A következő év márczius 4-én ír ták alá 
a házassági szerződést, április 20-án indult el 
a menyasszony hazájából, másnap Linzbe érke
zett, a hol már várta vőlegénye s másnap 
érkeztek Bécsbe. Az esküvő április 24-én volt 
Bécsben, az augusztinusok templomában. Bau-

A KIRÁLYI CSALÁD GÖDÖLLŐN. — A hetvenes évekből való kép után. 
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scher bécsi herczegérsek, a császár első taní
tója volt az eskető pap. A fiatal császárné első 
főudvarmesternője magyar hölgy, Esterházy 
grófnő lett. 

Az 1857. év tavaszán jött a híre, hogy a 
császár rövid idő múlva Budavárába érkezik s 
hosszabb időt tölt a fővárosban és körútra in
dul az országban. 

A budai várkastélyban országra szóló esemé
nyek történtek. A politikai vétségek miatt 
rabságban szenvedők amnesztiát kaptak, az 
elkobozott birtokokat a rajtuk lévő terméssel 
együtt visszaadták régi tulajdonosaiknak, a 
nép sanyarú helyzetét is adóterhek leírásával 
könnyítette az uralkodó. Aztán lezajlott az a 
páratlan fényű udvari bál, melynek kétszáz 
vendége közt először jelent meg a magyar 
nagyasszonyok díszében, fején gyémántba fog
lalt rubintkő-diadémmal és ezreket érő csipkés 
kötényben a szépség és az ifjúság kettős igéze-
tességében fénylő császárné s a magyar úri 
hölgyeket ugyancsak magyar díszbe öltözöt
ten vezette a szine elé Albrecht főherczegnek 
utóbb tragikus halállal elhalt leánya, Henrietta 
fó'herczegnő. 

Egy gyászos esemény azonban nagyot vál
toztatot t a már jóváhagyott terveken. Hirtelen 
megbetegedett a kis Gizella főherczegnő. Az 
uralkodópár meghosszabbította budai tartóz
kodását és nem távozott el gyermekének 
betegágya mellől, míg el nem múlt a veszély. 
De ekkor meg a kis Zsófia főherczegnő esett 
ugyanabba a veszedelmes betegségbe. Szülei 
most már nem halaszthatták tovább a bécsi 
utazást s a Hofburgban érte őket a hír, hogy a 
kis leányuk meghalt. 

A trónörökös megszületése tette egészen tel
jessé az uralkodópár boldogságát. Rudolf trón
örökös 1858 augusztus 25-ikén Luxemburgban 
pillantotta meg először a napvilágot. 

Jöt tek aztán a történelmi események : Lom
bardia elvesztése 1859-ben, az októberi diploma, 
az 1861 februári pátens s az országgyűlés 
összehívása, majd a provizórium, az 1865-iki 
országgyűlés, az 1866-iki háború s végül a 
kiegyezés. Ettől fogva Ferencz József két 
birodalmának sorsa új, nyugodtabb, bár még 
mindig nem zavartalan útra tér s a Habsburg

monarchia helyzete, új súlypontot és új egyen
súlyt kapva megszilárdul. Az uralkodó, a ki 
az abszolutizmus levegőjében nevelkedett, fel
ismeri az alkotmányos uralkodás nagy politikai 
értékét s ettől fogva szilárdan, dogmáiikvis 
szivósággal ragaszkodik a kiegyezésben le
fektetett alkotmányhoz, a melyben élete nagy 
művét látja, az ősi trón jövőjének biztosíiékát. 
Szörnyű családi csapások sújtják: egyetlen 
fia rejtelmes halála, nejének meggyilkoltatása) 
rokonai egész seregének balesetek által való 
elpusztulása — ő áll rendületlenül a maga 
helyén utolsó lehelletéig. 1866 óta, leszámítva 
a boszniai epizódot, nem visel külső háborút, 
országai a belső megerősödésnek, kulturális és 
gazdasági megerősödésnél élhetnek, á hopszá 
áldásos békének csak 1914-ben vei véget B 
világháború rettentő vihara. Hogy az őszi iák-
magyar birodalom képes volt az erőfeszítésnél 
azt a roppant melléket kifejteni, a melynek 
ma tanúi és részesei vagyunk, hogy diadalmak 
és sorscsapások között egy pillanatra sem ingoll 
meg erejében, a győzelembe vetett bitében, — 
ez tagadhatatlanul Ferencz József élete mun
kájának eredménye. 

A HÁBOKÚ NAPJAI. 
November 16. Harczaink a Zsil és az Olt folyó 

mindkét oldalán kedvezően haladnak. 1200-nál 
több foglyot szállítottunk be. Campolungtól északra 
és Sósmezőnél erős román támadásokat vertünk 
vissza. Tölgyestől délkeletre eredménytelen orosz 
támadások. A nyugati hareztéren az angolok rész-
előretörései a Mailly—Serre műútnál, valamint 
Beaumonttól keletre és délkeletre kézigránát-harcz-
ban meghiúsultak. Bancourt elleni erős támadá
sok a németek tüzében összeomlottak. Saillisel 
keleti részét a németek kemény utczai harezban 
elragadták a francziáktól, este a St. Pierre Vaast-
erdő északi szélén szívósan védelmezett franczia 
árkokat rohammal elfoglaltuk. Az olasz hareztéren 
Görztől keletre csapataink ismét elfoglaltak egy 
ellenséges árkot. A Balkánon a Dobrudzsában 
előretolt osztagok csatéroznak. A dunai vonal 
több pontján mindkét partról kölcsönös tüzelés. 
Maczedóniában a Cserna-szakaszban a bolgárok 
elfoglalták az előkészített új állásokat. 

November 17. A predeáli úttól nyugatra áttörtük 

az ellenséges vonalat. Egyébként is Észak-Oléh-
országban a helyzet mindenütt kedvező, 2000-nél 
több foglyot.szállítottunk be. Sósmezőnél bajorok 
elfoglalták a Buntul Marét. A tölgyesi szorostól 
délkeletre fekvő magaslatokért még folyik a harcz. 
A nyugati hareztéren a Somme mindkét partján 
erős tüzérségi harcz. Beaucourtnál meghiúsult az 
angolok egy támadása. A Balkánon Szüisztriában 
a tüzérségi tüz élénkebb. Maczedóniában Malik 
és a Presba-tó között, a monasztiri síkság nyugati 
szélén a Ősegeitől északkeletre emelkedő magas
latokon a bolgárok újabb erős támadást vissza
vertek. 

November 18. A Zsil mindkét oldalán az ellen
ségleghevesebb ellenállása daczára előrenyomulunk. 
Az Olttól keletre is tért nyertünk. Kampolungtól 
északkeletre az ellenség elkeseredett ellentáma
dása meghiúsult. A nyugati hareztéren az angol 
tüzérség tüze az Ancre mindkét partján. Utána 
egy angol áttörési kísérlet meghiúsult. A franeziák 
erős támadása Saillisel és a dél felé csatlakozó 
vonalak ellen összeomlott. A Balkánon a dobrudzsai 
hadsereg balszárnyán tüzérharezok. Maczedóniá
ban Monasztirtól délíe a Cserna-hajlás magaslatain 
a frarjeziák támadásait véresen visszautasították. 
A Ősegeitől északkeletre eső csúcsok egyikét a 
szerbek elfoglalták. Erre Below Ottó német gya
logsági tábornok, főparancsnok német vadászok 
élére állva, visszafoglalta az elvesztett állást. 

November 19. Falkenhayn hadseregének csapatai 
a Targu Jiu melletti csatában a hegységből kijáró 
utat törtek maguknak és a Matru-völgyben elő
nyomuló oszloppal együtt elérték a Verciorovától 
Crajovába vezető vasutvonalat. Az Olt mindkét 
oldalán tlőnyomuló csapataink szintén elérték a 
hegység lábát és tegnap áthaladtak a calimanesci— 
suici vonalon. A románok támadásai ép úgy meg
hiúsultak, mint Kampolungtól északra. November 
1-től ejtett foglyaink száma 19,527, a zsákmány: 
26 ágyú, 72 gépfegyver. Erdély keleti arczvonalán 
bajorok visszavertek egy orosz előretörést. A nyu
gati hareztéren az angolok több napi tüzeléssel 
előkészített nagy áttörési kísérlete az Ancre mind
két oldalán kudarezot vallott, 8 csak néhány he
lyen szerzett nekik jelentéktelen térnyereséget. 
Serretői délnyugatra, Grandcourtban és innen délre 
visszanyomták a németeket, kik most az Ancre 
déli partján előkészített záróállásban vannak. A 
tizenkét kilométeres arczvonal minden többi ál
lását a németek megtartották. A Balkánon a 
Dobrudzsában járőrharezok, Szilisztriánál élénk 
gyalogsági és tüzérségi tüzelés Maczedóniában a 

Őut^^sríZL 
Fog-Krém 90 Fillér 

A KULTÚRA ÉS TUDOMÁNY 
- legújabb kötete: _ _ — _ 

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 
Irta 

Dr. JERUSALEM VILMOS 

A harmadik német kiadás után fordította 

8CHÖPFLIN ALADÁR 

T á r t a i m * 1 

A filozMa jelentősége <• 
állása. 

n. 
A •rcpcedeutlkus ( • I I -

készítö) dlsclplinák. 
m . 

Ismeretkritika és ismeret-

Metafizika vagy 
ontológia. 

Az esztétika útjai és 
céljai. 

V I . 
Etika és szociológia. elmélet • 

á lra k6tw« • k o r . 4 0 f i l l é r . 

A Franklin-Társulat kiadása 

I Kapható minden könyvkereskedésben. 

Dicső u r a l k o d ó n k halá la 
a lka lmábó l aktuálissá vált 

M Á R K I S Á N D O R dr. 

I. FERENC JÓZSEF 
MAGYARORSZÁG KIRÁLYA 

cz ímű m ü v e 

Számos egykorú rajzzal, 
képmelléklet te l , a szőve" 
közé nyomta to t t képpel 

^ | és fakszimilével. 

Á r a f ű z v e 16 k o r o n a , 
d í s z k ö t é s b e n 2 0 k o r . 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

HEGEDŰ 
tokkal, vonóval és 16 darab felszerelés
sel együtt csak 30 korona . Ugyanez 

finomabb 30, 40—SOO koronáig-. 

W A G N E R 
„Hang-SMr-Kira ly"-nál , Budapes t , 
Józse f -körú t 15 . • • . — Ügyeljen a 

„Wagner" névre. Kérje árjegyzékünket. Előleg küldendő. 

MATTOfVTFJ^ 

természetes 
é g v é n y e s 

SAVANYÚVÍZ. 

s RENDELÉSNÉL ^SZÍVESKEDJÉK 
LAPUNKRA 
HIVATKOZNI 

\TB3U5W8353ES3Em 

Amputált Ön? 
Keleti-féle mű
lábak, műkezek 
járó- és támasz
gépek a legjob
bak a viláqon. 
Elegáns, könnyű 
járás! Több évi 
jótállás, a legol
csóbb gyári árak! 
F O N T O S ! 

Igen időszerű ! 
Villamos gyógy-
készűlékek beteg
ápoláshoz, kösz
vény, csuz, béna
ság stb. ellen. 

NoéY raktár minden betegápoláshoz tartozó gummiárukban. 
Betegtolókocsik amputáltak és rokkantak részére, 

gazdag választékban. 
Legujabb képes árjegyzékét Ingyen és bérmentve küldi 
| r p " | [ T T I I Budapest, IV. ker., 
r \ U_ L . CL. I II v l • Koronaherczeg-u. 17. 
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német-bolgár csapatok feladták Monasztirt és 
innen északra helyezkedtek el. 

November 20. A Románia ellei.i hadműveletek 
tervszerűen folynak. Kampolungtól északra ismét 
támadásokat vertünk vissza. A nyugati harczté
ren csak az Ancre mindkét partján, Serre és 
Beaucourt közt s Miraumonttól délre volt erős az 
angolok tüzelése. Este előretörő támadások meg
hiúsultak. Grandcourt nyugati részéből német 
gyalogság kézigránáttal kiverte az angolokat. A 
francziák újból megkísérelték a benyomulást a 
St. Pierre "Vaast erdőbe, de visszaverték őket. 
A Balkánon Dobrudzsában és a Duna mentén 
Szilisztriától keletre Oltina kikötőig ágyúharcz. 
Maczedóniában Monasztirtól északra az új állások 
elfoglalása zavartalanul megy végbe. Űj német 
erők érkeztek a harcztérre. Bahovónál és Tusin
nál a bolgárok szerb előretöréseketvertek vissza. 

November 21. A Zsil mindkét partján tovább 
üldöztük az ellenséget. Krajovát, nyugati Oláh
ország fővárosát ma délelőtt birtokba vettük. Az 
Olt folyótól keletre megvetettük lábunkat a Scane-
nitől délre emelkedő magaslatokon. Kampolungtól 
északra az ellenség folytatta hasztalan támadásait. 
A nyugati harcztéren a német tüzérség ellenséges 
állások és ütegek ellen jó eredménynyel harczolt. 
A német állások az Ancretől kétoldalt és a St. 
Pierre Vaast-i erdőben élénk ellenséges tüz alatt 
állottak. Az olasz harcztéren visszavertünk egy 
támadást Bigliától délre. A Balkánon Konstanzát 
és Csernavodát lőtték. Német repülőrajok Buka
rest melletti forgalmi telepekre bombákat vetet
tek. Maczedóniában a Presba-tó és a Cserna kö
zött az ellenség előcsapatai tapogatózva közeled
nek a német-bolgár állásokhoz. A Moglena-arczvonal 
egyes helyein szerb előretörések meghiúsultak. 

November 22. A keleti harcztéren Krajovát rövid 
harcz után elfoglaltuk. A románok az Oltnak 
mindkét oldalán tovább hátrálnak. Kampolungtól 
északra az ellenségnek minden arra irányuló kí
sérlete, hogy elkeseredett támadásokkal sikert 
küzdjön ki, ismét eredménytelen maradt. Egyéb
ként a keleti harczvonalon nem történt fontosabb 
esemény. A nyugati harcztéren a ködös idő nagy
részben megakadályozta a harczi tevékenységet. 
A La Bassée- csatom ától délre az anhalti 93. gya
logezred és a magdeburgi 4. utászzászlóalj Őrjá
ratai behatoltak az angol árkokba és a védelmi 
művek szétrombolása után több mint 20 fogoly-
lyal és egy gépfegyverrel tértek vissza. A Somme-
területen is a nap folyamán ugyancsak kisebb 
volt a tüzérségi tüz és este is csak az Ancre két 

partján és a St. Pierre Vaast-erdőnél legerősebb. 
Az angoloknak egy támadása Serretői északnyu
gatra elhárító tüzünkben összeomlott. Az olasz 
és délkeleti harcztéren a helyzet változatlan. A 
balkáni harcztéren Dobrudzsában a tengerpart 
közelében előtéri harczok. A Dunánál helyenként 
tüzérségi tüz. Az Ochrida és a Presba-tó között, 
valamint a monasztiri síkon az entente csapatai 
a német-bolgár állások körletébe jutottak. Para-
lovótól keletre gárdavadászaink visszahódítottak 
egy magaslatot, a melyet több erős támadással 
szemben megtartottak. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált haltak: Meszleni MESZLENY LÁSZLÓ, 

földmüvelésügyi miniszteri segédtitkár, tartalékjs 
huszárfőhadnagy, néhai Meszleny Benedek, velenczei 
földbirtokos fia, a román fronton. — BÖDER OTTÓ, 
honvédhadnagy, többszörösen kitüntetve, az északi 
harcztéren, Brezány mellett. — FISCHER FRIGYES, 
tartalékos honvédhadnagy, a kis ezüst és az arany 
vitézségi érem tulajdonosa, a román harcztéren. — 
Dr. SZIKSZAY JENŐ, pénzügyi segédtitkár, tartalé
kos hadnagy, az északi harcztéren. — MAMUSICH 
BÉLA, a 20-ik honvéd tábori taraczkos-ezred tar
talékos zászlósa, 21 éves korában, az olasz harcz
téren. — Bardosi dr. VERMES GÉZA, tartalékos 
zászlós, 24 éves korában, az északi harcztéren. — 
WELLISCH GYÖRGY, 38-ik gyalogezredben hadap
ródjelölt, 19 éves korában, az orosz harcztéren. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Ploszkói 
MIHALIK DEZSŐ, Fülöp Szász Gothai herczeg Ő kir. 
fensége főügyésze, a bolgár polgári érdemrend tiszti 
keresztjének tulajdonosa, Gömör és Kishont vár
megye törvényhatósági bizottsági tagja, stb. 69 éves 
korában, Nagyrőczén. — SCHNABEL MANÓ, a Sár
vári ElsŐ Takarékpénztár egyik alapítója, és hosszú 
éveken át igazgatósági tagja, 87 éves korában, 
Sárvárott. — TÖRÖK ZSIGMOND, székelyudvarhelyi 
kir. főmérnök, 43 éves korában. — KÁPOSZTÁSSY 
FEBENCZ, gyógyszertártulajdonos, 73 éves korában, 
Kékkőn. — BOLYÓ KÁLMÁN, közjegyző, 70 éves 
korában, Szentesen. — Hihalmi HARMOS GYULA, 
gyógyszerész, 64 éves korában, Budapesten. — 
KNYASKÓ LAJOS, a nagybecskereki állami felső 
kereskedelmi és polgári iskola igazgatója, 60 éves 
korában, Nagybecskereken. — BÁoz ENDRE, székes
fehérvári kanonok, budai főesperes, 53 éves korá
ban, Székesfehérvárott. — HOPFINGER JÓZSEF, 58 
éves korában, Budapesten. — HETS MIKLÓS, ura
dalmi tiszttartó, 63 éves korában, Kaposváron. 

özv. FABNADY ISTVÁNNÉ, szül. Vargha Lilla, 
83 éves korában, Budapesten. — özv. PALOTAY 
FÜLÖPNÉ, 71 éves korában, Budapesten. — özv. 
POKLOSY ISTVÁNNÉ. 62 éves korában, Gyulafehér
váron. — TOPITS KÁROLYNÉ, szül. Bifler Anna, 
61 éves korában, Budapesten. — SCHAFFER IRMA, 
Schaffer Adolf szabadkai földbirtokos felesége. 44 
éves korában, Budapesten. — Váradi MÉHES JÓ-
ZSEFNÉ, szül. Tomasek Luczia, 53 éves korában, 
Aradon. — özv. Tomcsányi TOMCSÁNYI VILMOSNÉ, 
szül.HollyLudovika, Aszódon. — MIKÓ KÁROLYNÉ, 
szül. Tirtsch Berta, 58 éves korában, Liptó-Ver-
biczen. 

Szerkesztői üzenetek. 
Fohász. Idegenben. Táborban. Csupa olyan dolgot mond 

el, a mit már elmondtak százszor is mások s a mód, a 
hogyan elmondja, nem vall költőre. 

Vonaton. Csalódás. Kávéházban stb. Sem az okosko
dása, sem az akasztófa-humora nem érdekes, a versek
ben egy sor sem vall íróra. Grammatikailag is hajmeresz
tők néha a mondatai. 

A király. Ugyan sietett a gyászódával, — meg is lát
szik rajta. » 

SAKKJÁTÉK. 
3032. számú feladvány Brauné Eezsőtól Gotteh.ee. 

SÖTÉT. 

8 

a b e d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

Felelős szerkesztő :HoitsyFáL 
Sttrkttztótigl iroda : Budapest, IV.. Vármegye-utóra 11. 

Lapkiadó tulajdonos FnáUla-Társulat IV., Egvetem-utcia 4. 

H0EH1 FIA 
• czíme 

Ára 

LACZKÓ GÉZA 
most megjelent 

regényének, 
melyben egy színésznő pá
lyáját s a vidéki magyar 

D KOrORa. élet változatos képeit festi. 

A Franklin-Társniat kiadása. 
Kapható: 
LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
és minden könyvkereskedésben. 

r f endeléseknél szíveskedjék 
lapunkra h ivatkozni . 

Kinek van szeplője? 
Vagy bármely mas folt, bőrtisstátlanság az arcíán? 

Ai használja teljes bizalommal 
Bozsnyay Szeráj arczkenőcsét. 

n*'y egyedüli szer az ara ttartitUraiágai, fzeplök, mlteaserek, pat
tanások eltávolításán. Használatára az ani pár nap alatt bársonj-
pohára áa hófehirre változik. Egy kia tégely ára 80 fllL, nagy tégely 
l'SO K. Hozzávaló szappan ára 1 kor. Nappal i Szaráj erezne 
ara 1-SO X. Szarén pondre, az areiporok gyöngye, doboz 

1-40 K, fahér, rózsa, sárgáé aa teetazinben. 

Kftsiiti: BomnyaiM. tyóéVMertára, Arad, Siabadsáé-iér 8. 

>»«»••«»•»•«>«»»««••«»« 

LOHR MARIA 
t A fovaro. .1.6 • ( K R O N F U S Z ) 
X éa legrégibb I 
• csipketisztitó. • GYÁR és FOÜZLET: 

t Z S Í 4jTOL,Baro88-u.85. 
í gyán Intézete. T Telefon : József 2 - 3 7 . 

Fiókok: I I . Fo-u. 
27.IV.E.kü-ut6, 
Keoikemetl-u.14.; 
V.Harmlnoad-u.*. 
VI.Teréi-körut39 
Andráiay-ut Ifi. 
VNI.Jdi«.f-krt2. 

Talpaltassa czipöjét 
bármely czipésznól 

Hopjes duplatalppal. 
Hanglemezeket 

használtakat, törötteket 
készpénzért vesz :: 

Wagner Hangszerkirály 
Bpest, József-körut 15. 

ALAPÍTVA 1914. 

Gyászesetben Haltenberger Vilmos 
ruhák soron kivül ^ ^ M S ^ T * 
festetnek feketére. Nagyvárad. Postafiók. 
Postai megbízások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

KJ XI m i n i s senk' el ne mulassza azonnal 
i i n i f l V K K megrendelni a hírneves és 
• IUI y J U H orvosilag kipróbált ártalmatlan 
, , R a v i s a n t " h a j e l t á v o l í t ó k r é m e t . 
Egy kísérlet meggyőzi önt a fényes és azonnali 
gyors eredményről. Eltávolít hölgyek arczárói, 
karjáról mindennemű hajat. Semmi kezelés 1 
Semmi melegítés 1 Sikerért garantálok 1 Ráken
jük és levesszük és a hajat azonnal és biztosan 
eltávolítja. Arczkrémek, kebelkrém, arezhám-
lasztó. Számos elismerés I Köszönő levelek. 

Kapható : Botár Regina kozm. intézetében, Bpest, Erzsébet-körnt 34. 
Szétküldés diszkréten utánvét mellett. Egy tégely ára 10 korona. 
1 ' " ' - i - • i - - ' I I • "* 

Megjelent 
a Vígszínház nagysikerű 

újdonsága 

MOLNÁR FERENC 

FARSANG 
Színmű három felvonásban. 

Ára 4 korona. 

Kapható minden könyvkereskedésben. 
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Országos 

Intézet 
Budapest, IV., Sütö-utcza 2. sz., félemelet. (Deák-tér mellett.) 

Az összes újdonságok már a meg
jelenés napján beszereztetnek. 4g Folyton újdonságok. 

Különféle 
tánezdarabok-

27841. C. Brasanti. Enamorado tangó. 
27628. Cominesby. Clarké Cvek A. Hoop. 
2 7631. CWemoir. Indiana (TÁo step). 
2 7661. Frederiksen E. J. My littke black 

Sohweet the art. (Two step). 
27626. Hirsch A. Hulló ragtime. 
27873. Jose d Olalés. Como fue Elité 

tangó a la ít itz. 
27961. G. Lefort et Taván. Peking Tatao, 

Danse Chinoise. 
27869. LXogatti au par R. Messilia El 

Krisistible tangó. 
27858. Logatti a Stozoni. Max Linder 

tangó. 
27819. Márkus A. Royal-tango. 
27922. N. Moleti. Knoll n. Tot (Two Step). 
27627. MuirF. Ábrahám M. Hitchy Kvo. 
27942. Nazareth-Dengezo. (Mexikói ma-

csics). 
27663. NeilM. (op. 23.) Ámor's Patrouille. 
27881. E . Qyorak. Ragtime (Two Step). 
27806. Parünchi C. Tangó Sectaoejo. 
27698. Sarablo Ctik O S. Tangó. 
27699. Párra. Tangó. 
27700. Gaucho. Tangó. 
27701. El Portento. Tangó. 
27875. Tanay. A tangónál szebb nincsen. 
27774. VillodoA.G.ElChoklóargiut.tangó. 
27844. Zerkovitz. Oly pompás a tangó. 
27312. Ziehrer C. M. Neues Ziehrer-Al

bum I. 
27313. — Neues Ziehrer-Album II. 
27664. — Nouvel album de danses de 

grand succés. 

Magyar dalok. 
27009. Ányos L. Üj nótái. 
27643. — Római pápa csárdás. 
27823. — I. füzet : Őrmester úr belépett 

a szobába. 
27779. — Miért is vagyok szegény. 
27824. — II. füzet : Nem kell nekem a 

lány. 
27832. — III. füzet : Elment tőlem búcsú 

nélkül. 
27855. — Az útszéli kő keresztnél. 
27962. — Azt hittem. 
2 7963. — Azt üzented. 
27982. — Nem én lettem hűtlen hozzád. 

- Kecske-kecske-kecskeméti bíró 
lánya. 

27983. — Mért nem mondod ha szeretsz? 
28060. — Messze mentél, nagyon messze. 

28060. Ányos L. Hej , de sokszor vissza
várlak. 

28060. — Édes anyám, ne hallgassa sza
vamat. 

2 7999. — Csillagfényes nyári éjjé' volt. 
28028. Balogh, őszirózsák. 

— Mást szeretsz már. 
28054. Balázs A. Mit keres a temetőben. 

— Könnyeimben megfürösztöm 
emlékedet. 

27926. Bánóczy. Ha egyszer megszólalnál 
legényszobám. 

28029. — Minden sóhajtásom. 
— Nézze szivem szép kisasszony. 
— Kérem, kaezagjon ki engem. 

27891. Bellovits M. Valakit várok. 
27889. Bodrogi Zs. dalai III. őszszel virul, 

árván virul. 
28079. — Magas jegenyefán sárgarigó 

fészkel. 
— Elhervadt a jázminbokor vi

rága. 
— Masíroznak a katonák. 

27825. — Alkony b o r u l . . . 
27684. — Pusztán a falun. 
28027. — Már minálunk babám I. 
27813. Csóka J. 3 nótája. Kössétek meg az 

ugatós kutyátok. 
27847. Dóczy XII. Az alvégesi lakodalom. 

— Megáradt a patak. 
27913. ErÖS B. Az én apám nem volt 

czigány. 
27656. — Egy krajezáros levél. 
27683. Fehér B. J. Szép asszonynak kuri

zálok. 
— Sárgalábú istenit. 

27584. Fráter L. Fehér liliom. 
27590. Förster 4 dal. 
27642. Három pályanyertes mfi. 
27822. Hetényi 3 eredeti magyar dala : 

Elloptad a dalos kedvem. 
2 7987. KacsohP. Három katona nóta. For

dulj el édes lovam. 
— Piros élet, fehér álom. 
— Katiczám. 

28043. — Magyar katonanóták. 
27630. Kárpát dr. Odakint a vártán. 
27711. — Enyém voltál. 
27886. — Mondhatom én a viharnak. 

— Fecske madár vidd el. 
28139. Kárpáti. Vén gordonkás. 
27697. Kondor E. Vén czigány. 
28122. — Kék a kökény reczecze. 

— Az ejnczelba végig fekszem. 
27812. R. Kozma Ida. Három mafryar dal. 
28070. Kondor E. Ott-Ott-Ott. 

— Csendes már a falu. 
— Rózsi néni. 

27903. Kun L. Minek a zöld levél (Egy
szeri királyfi-ból). 

27988. KuruczJ. Katonátok legkedveltebb 
nótái. Muszkaorszig közepéből 
Isten veled. 

— Ha kiállók a mezőre. 
2 7780. Móczár Gy. Magyar nóták I. f. 
27820. Nagy K. 3 nótája. Elolvastam le

veledet. 
27910. — Lehulló esőcsepp. 
28113. Révfy G. Hármat füttyentett az 

aradi vonat I. 
28016. Nádor. A gőzösnek hat kereke. 

— Ellőtték a jobb kezemet. 
2 7605. — Valahonnan levél jött a ka-

szárnyából. 
27778. Pintér P. Visszaemlékezés. 
28069. Radics Béla. Rózsák a csákón-

— Isten veled, szülőfalum. 
— Akáczlombos kis falumba 

27600. Sas N. Orgonavirág dal. 
27657. — Csókos nóta. 
27692. — Keresem az Istent. 
2 7837. — Erdőszélén nagy a zsivaj. 
27883. — Ne emlegess engem. 
27846. — A kalapom de sallangos. 
27892. — Régi nóták, régi hangok. 
27912. — Tovaszálló felhők. 
27691. — Felejtsd el, hogy hűtlen lettem 

hozzád. 
— A ki nem züllött soha. 

28046. — Üzenet a táborból. 
— Három hervadt rózsa. 

27977. — Elhagyottan, árván. 
— Nem vagyok züllött. 
— Bizony Isten, alig Iátok. 

27978. — Puskából a keresztje. 
— Ne korgasd te vén robotos. 
— Kapitány úr eresszen el. 

28055. — Ne emlegess. 
— Én is tudtam imádkozni. 
— Csókolom az aranyos szép szá

dat. 
2 7984. — Azt beszélik mindenfelé. 

— A hol két szív elbúcsúzik. 
28026. Szirmai. Bakák a grániezon. 

— Három bakanóta. 
27890. Szöllösy P. A merre utam veszem. 
28011. Tarnay. Gyöngyvirág I. 
27585. Vir.cze Zs. Soh'se tudd meg. 
27570. — Marcsa-csárdás. 

Operettek. 
27940. Chorin G. Éjféli táncz (A báróné 

és a gróf). z. 
2 7804. Farkas J. Hónapos szoba I. 
27805. — Hónapos szoba II. 
27675. Gilbert 3. Buksi. I. 
27676. — Buksi. II. 
28044. Granichstádten. Ceáazárné. I. 

28044. Granichstádten. Császárné. II. 
28082. Hetényi. FUm papája. I. 
28000. Hollander. Korzó szépe (Almok-
• « » álmok). 
28001. Korzó szépe (Édes s uó). 
27897. Huszka J. NVmtmluinka I. 
27898. — Nezotodomki II. 
27915. Jakobi V. Szibill I. 
27916. - Szil.ill 11. 
27556. Kálmán I. Kiskirály I. 
27557. — Kiskirály II. 
27971. — Zsuzsi kisasszony I. 
27972. - « « TI. 
27862. Lehár F. TökéleteB asszony I. 
27863. — Tökéletes asszony II. 
28140. Kálmán I. Csárdás királyné I. 
28141. — Csárdás királyné II. 
27992. Leitner. Csókvásár. 
28015. ötvös A. Rózsalánez. 
27678. Reinhardt H. Diakherczegnó I. 
27679. — Diákherczegnő II. 
27955. Rubens. Napsugár kisasszony I. 
27956. — Napsugár kisasszony II. 
27948. Sas N. Szölke Pepi I. 
27949. — Szölke Pepi II. 
28100. (Schubert?) Három a kis lány I. 
28101. — Három a kis lány II. 
28004. Strauss O. Legény búcsú I. 
28005. — Legénybúcsú II. 
28111. — Csoda csók I. 
28112. - « « II. 
28131. — Csokoládé katona I. 
28132. « « IL 
28072. Szirmai. Mágnás Miska I. 
28073. — Mágnás Miska II. 
27945. - Ezüst pille I. 
27946. - « II. 
27950. Vincze Zs. Leni néni. 
27920. Walter Kalló és Szirmai. 1. II. 

23. — Mozi király. 
27672. Zerkovitz B. Gyerünk csak. 
27596. — Aranyeső I. 
27597. - « II. 
27834. — Katona dolog I. 
27835. - « « II. 
27973. — Vándorfecskék. 
28108. - Nefelejts I. 

Teljes kivonatok. 
(Zongora két kézre.) 

450. Butykay Á. Hamupipőke. 
452. Fali L. Der He be Augustin. 
453. Humperdick. Königskinder. 
454. Jarnó Gy. Marinen Gustl (Tenge

rész Kató). 
455. Kálmán L Klein- König. 
456. — Czigányprimás. 
457. Nedhal. Lengyelvér (Polenblut) 

Előfizetési dij: 1 hóra 3'— korona 3 hóra 8 — korona 

6 « 1 5 _ . 12 € 2 8 — « 

Betét helybelieknek 3'— korona; vidékieknek 10"— korona. 

Vidéki megrendelésnél kérjük a czím olvasható kiírását 

Előfizetés küldendő: Országos Hangj egy kölcsönző Intézet, Budapest, IV., Sütő-utcza 2. 
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Ő császári és apostoli királyi Felsége 

KÁROLY KIRÁLY 
huszárezredének egyenruhájában. 

A kép nagyhírű akadémiai festő remekművének művészi sokszorosítása. 

Ara kerettel együtt (nagysága 55x65 cm) 40 korona. 

Megrendelhető: 
LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F és Fiai) n-t.-ná], 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben. 

Franklin-Társulat nyomdáia, Budapest, IV., Egyetem-utcsa 4. 

BUDAPEST, DECZEMBER 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-atcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntoza 4. 

80 korona. A i Világkróniká>-\n\ 
10 korona, negyedévenként 1 koronával 
5 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

KÁROLY KIRÁLY HUSZÁREZREDESI EGYENRUHÁBAN. 


