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I. 

A világkiállítás reodezése és alkalma
zása által tény, hogy a különféle nemzetiség 
szorosabb ismeretséget nyer; alaposb világné
zetet sajátítanak el és egyeseknek felette 
könyitetik szakismeretük gyarapítása, munká
juknak elismerése s igy a nemesb ösztön ser
kentése, jutalmazása. 

E meggyőződést világosan mutatják az 
eddig rendezett ujabb kori, s rendszeres világ
kiállítások sikerültsége. Londonban 1851. és 
1862., Parisban 1867., Bécsben 1873., Phi
ladelphiában 1876. és ismét Parisban 1878. 
Bizonyára nem keyésbbé sikerülni fognak á.z 
1881 ki Rómában s az 1888-ki Budapesten 
rendezni szándékoltak. Ez utóbbi annyival 
is inkább, mert a honalapítás ezer éves nem
zeti nagy ünnepélyével lesz egybekapcsolva, 
Vajha megérnők! 

Rajongó lelkesedéssel határoztam el, 
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hogy ha a bécsi világtárlatot többször meg
tekintem, bizonyára megnézem a párisit is, 
annyival is inkább, mert a világvárost is 
megszemlélhetem s midőn ezt tehetnem Isten 
engedé, nem mulaszthatom el, hogy észlele
teimet közzé ne tegyem. Akik oda utaznak, 
bizonyára hasznát veszik e leirásnak, akiket 
pedig sorsuk a hazai földhöz köt, ha nem 
is kielégítő, de szórakoztató olvasmányt nyújt 
nekik útirajzom s nem egy helyen felsóhaj
tanak velem; vajha a magyarországi világ-
tárlat is ily fényesen sikerülne! 

De tud vágyam ingere más módon is 
serkentett az utazásra: hasonlatot tegyek ke
leti s most nyugati utam közt; ebbeli élmé* 
nyeimet, tanulmányaimat azonban útirajzom 
végén kell tárgyalnom. 
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II . 

Bécsben a nélkülözhetetlen térképek és \ 
vasúti menetrendeket mutató könyvek bevá- ! 
sárlását eszközölve a „Hotel de Francé" csen- | 
des fogadóba szálltam, mintegy hozzá akartam | 
magamat szoktatni a franczia szóhoz, itt 
azonban keveset hallhattam, de eléggé ajánló | 
volt már azon körülmény, hogy a szobaár j 
jutányos. 

Bécs utezáia ugyancsak köszöntöttek a 
fiakkerosok, megismertek, hogy magyar va
gyok, magyar iránt pedig e jó „urak" egész i 
a csömörlésig udvariasak. S miről ismertek | 
meg? magyar ruhámról nem, hisz ezt rég | 
letettük, mint minden más jó szokást, utitár- I 
sam figyelmeztetett „Kossuth kalapomra." No I 
már ezt le nem teszem, hadd nézzék a jó | 
bécsiek. | 

Rég óhajtottam a bécsi uj börzét látni, 
de csak akkor, ha a „szóvásár" tartatik. 
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Egyik régi kedves barátom mosolyogva 
vezetett be a gyönyörű előcsarnokba s meg
állt, kedélyesen mosolyogva folyton reám né
zett, el nem gondolhatám e szokatlan vidor-
ságot, talán valamely promesset áruló szép 
leány közeleg felénk ? nem, de nagyobb meg
lepetésben részesültem csakhamar, mintha egy 
kétszázezer forintos haupttreffert csináltattak 
volna velem, s mert, hogy magam nem csiná
lok annyi bizonyos. 

Nos hát mi volt e kedves meglepetés, 
e szellemi kéj, mely az anyagias kétszázezer 
forintos főnyeremény ritka élvét is háttérbe 
szorítani képes. 

Egy torzonborz, derék ember közeleg 
méltóságteljes lépésekben felénk s magyar
nyelven üdvözölt bennünket és ez a bécsi 
börze p o r t á s a . 

Édes magyarom, ez tény! Ezért mo 
solygott az én vezetőm, tudta, hogy meglep 
ezzel és meglepett, de el is szomorított. Ne 
kérdezze senki, hogy miért szomorított meg 
e jelenet, maholnap örülhetünk, ha még por
tások is lehetünk, mikor portások (portabirto
kosok) már csak valánk. De meg az a vissza-
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emlékezés is elszomorított, hogy Budapesten a 
börze "bejáratnál csak n é m e t ü l tudtam 
utbaigazitást nyerhetni. 

Ami a börze termet illeti, hatalmas, mint 
emberei, de olyan is a néző előtt, mint az 
őrültek csoportosulata. H&ngchaos, hangyaboly, 
szinte szédül bele a karzaton levő. 
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Magyarokra nézve legjobb, ha pénzbe
váltását honn, vagy Bécsben eszközli és 
p<?dig német birodalmi pénzre, mark ra , és 
franczia pénzre, frankra, mert mindkét helyen, 
de különösen Francziaországban a pénzvál tók 
takaros perczentet vesznek; igaz, hogy cse
kélységnek látszik, de sok kicsi sokra megy , 
módja a közmondás. 

Külföldi útlevelet jó u g j a n szerezni, 
hogy minden eshetőségre készen legyen az 
utazó ; mindamellet t nem igen szükséges; én 
tőlem az egész útban senki sem kérdezte és 
sehol sem vettem igénybe. Néhány út i tár
samnak épen nem is volt, egytől hal lot tam, 
hogy van neki s előirás szerint lá t tamoztat ta 
az illető consulatusi hivatalban s ezért fize
tett tiz frankot. Köszönöm alássan! Nem kér
tem e drága aláírásból, melyet egy kissé fur
csának s borsosnak tar tok. 

10 



KéjVonatok gyakran rendeztetnek, hanem 
ezt egyáltalán nem ajánlom senkinek, mert 
az bizon nem kéj , de kinvonat . Zsúfolásig 
tömik a kocsikat s amellett többet is fizettetnek, 
raig a becsi nyugati vaspályától (Westbahn-
hof) naponta este elindulhatni tour és retour-
jegygyel s kerül a harmadik osztályon 52 
í r tba, a második osztályon 78 írtba s tetszés 
szerint kiszállhatni velők a közbe eső nagy 
városokban, úgymint Linez, Salzburg, Mün
chen, Kar l s ruhe , Strassburg és Nancyban. 
Érvényes 20 napig. Egy kis könyvecskét kap az 
illető, melyből egy-egy más vonatra történő 
átszállás előtt kiszakítanak ^^y levelet s ezzel 
számolnak el maguk közt az osztrák Erz.se-> 
betpálya, bajor, württembergi , badeni, elsass-
lothringeni s a franczia keleti vasúttársaságok. 

Este 9 órakor robog ki a vonat a bécsi 
nyuga t i pályaudvarból s homályban bár, de 
még szépen kivihető a sehönbrunni kert. Alsó 
s Felső-Ausztria szorgalmas népe jó karban 
tar t ja földjét, házait, dúsan terem minden. 

Az indóháznál egy kis kraval fejlődött 
k i az utazó közönség és egy kéjutazást ren
dező ügynök közt, egy kicsit, mint az orsót 
megforgatták. 

Néhányan magyarok két derék egyházi 
s három világi véd- és daczszövetséget kötve 
már éjjel megkezdettük a mappák tanulmá-
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ojozását s kölcsönös eszmecserét, biztatva 
tüdőnket a friss lég változatos élvezetével. 

Simbach, e határszéli városnál, hol me
net a bajor, jövet az osztrák vámőrök kutatják 
fel bőröndjeinket: nem e viszünk, vagy hozunk 
valami titkos tárgyakat, beérünk az alföldhez 
oly igen hasonló kevés hegyes, de inkább vi
ruló rőnás bajor földre. A vidék egyhangú, de 
azért fenséges, szabadon nyargal a gondolat 
végtelennek látszó távolba, mig a hegyek közt 
mintha a természet bilincsbe verné még a gon
dolatot is, mely nem a róna tájon születik. 

Simbachnál szinte czélszerü a pénzváltás 
és az ottani kedélyes korcsmáros lánykák vi
dám csevegés közt gyűrik az osztrák bankót 
egyik zsebükbe s pengetik a bajor ezüstöt a 
másik zsebből kifelé. 

Ah! 
Hallatszik a fájdalmas sóhaj a magyar 

ember ajkáról. 
Miért? 
Tán elhagyott hazájára gondol ? 
Vagy a „Kedves" Ausztriára? 
Avagy a huszár operencziás tartományára, 

oh nem; meg kell vá ln i . . . 
„A bankónak nagy döge van" 

itt s még vissza nem jövünk, nem használhat
juk a kedves, vagy akarom mondani „drága" 
szép jegyeket. 
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Simbaehnál már bajor sört is ihatni. 
Déltájban értünk Bajorország fővárosába 

Münchenbe; igazoltnak látszott a rónatáj iránti 
szeretetem. 

München kedvességben fölülmulhatlan 
királyi város, a „Qeinüthlichkeit" csendes 
fészke; nem az óriási paloták halmaza, ha 
nem barátságos, szelíd és tiszta, ernyős ab 
lakai, erkélyei tele virággal. Téréi szépek, ut-
czái egyenesek. 

Az étkezés olcsó. Van a bajoroknak 
nemzeti eledelük, ez az úgynevezett J7baye 
rische Darapfnudel;" kedélyesen beleharap
tam s mosolyom magyaros káromkodássá fa
jult, mert biz én becsületesen a levegőt ha
raptam meg, lévén az egész „Dampfnudel" 
belülről üres; e nemzeti eledel olyan, mint 
a pogácsa, de csak felfujt mégis. A ser azon
ban hatalmas és kedvderítő; legjobb sere 
van a bajoroknak , az tény, különösen a 
Pschorr-féie, neve: salon-sör. 

Sajátságosnak tűnt fel nekem, hogy a 
nagyobb misékre s papi felszentelésre falra
gaszokon hivják meg az egyház hiveít. Kü
lönben csak határozott órákban lehet a temp 
lomokba menni, máskor még touristáknak sem 
nyitják ki. 

A házakon legtöbbnyíre órák s szent 
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képek, szobrok vannak, itfc tehát tudhatni 
mindig: hányat ütött az óra! 

: Vendéglőkben, kávéházakban fiatal, szép, 
fürge leányok szolgálnak. A vendég, ha be
tér egy kávéházba, asztalhoz ül, hol már a 
kávéscsészék oda téve vannak, ott terem a 
kedves kis teremtés és egyik kezében kávés, 
másikban tejes kanna van s tetszés szerint 

1 tölt. A széptevő fiatalság egy-egy virág-cso
korral tiszteli meg „borravalóul". 

A bajor szivar jó, szép és olcsó. 
Mindenütt kék és fehér szia látható* 
Az idegenek iránt előzékenyek. 
Á királyi várpalota kapuján ez áll : 

„Fortitudo — Temperantia*. 
: Egy óra tájban hagytuk el Münchent 

s Alföldünkre emlékeztető rónaságon halad 
tovább vonatunk, a messze kékelo láthatá-

j ron itt-ott látunk ugyan várakat is, de tem-
' plomot mondhatlan sokat, díszeseket. Alig van 
| öt-hat ház, már önálló templommal bír. Jó 
I katolikus nép ez a bajor. 
I Csendes merengésemből égbe nyúló kő-
j alkotmányok látványa riasztott fel, megné-
I zém uti mappámat és Augsburgra bukkan-
| tam7 a mi kedves nénikénk: az „Augsbur-
| ger Allgemeine* czimü újság! szülővárosa. 
! íme a Lech folyó mily tisztán gyön-
I győzve hömpölyög tovább! Itt meg van a 
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Lechmező, tágas rónaság, kopár, terméketlen 
kavicsos... Itt porlanak őseink csontjai! 

„Hős vértől pirosult gyász tér! sóhajtva 
köszöntlek l(í 

Lech a Duna mellékfolyója, amely a 
Voralbergen ered. Nevezetes e folyó két nagy 
csatáról, amely partjain vivatott. 955-ben í. 
Ottó római német császár találkozott itt, ahol 
a Wertach beleszakad, a Lehel, Őrs és Vér-
bulcs vezérlete alatti magyar seregekkel, kik 
a csatát elfogadták. A folyam, a melynek 
hátukat vetették a csata folytán kiáradt s a 
szép sereg iszonyú veszteséget szenvedett. 
Lehelt elfogták s vezértársaival együtt fel
akasztották, mely alkalommal Lehel, mint 
mondják kürtjével Konrád német herczeget 
agyonsujtá. 

A másik csata 1632 ben vívatott Gusz
táv Ádolí svéd király és Tilly császári had
vezér közt. Amaz a protestáns, emez a kat-
holikus seregek élén állott. Tillynek egy ágyú
golyó térdét zúzta szét s nem sokára bele 
halt s a svéd király győzött. 

Lech folyón áthaladva sürü erdőséget 
láttunk, mintha eltakarná előlünk a ránk 
nézve oly szomorú tért. 

A vonat gyakran megáll, sok szép, 
rendszeresen épült falvat találunk. 

Hét óra felé érünk Ulm városához, felette 



<̂ 
erős várbástyákkal van körülvéve, két czita- \ 
dellát látunk temérdek ágyúval ellátva. 

Ulmot elhagyva az egész utazás legköl- j 
tőibb s vad regényes tájain kanyarog tüzpa- I 
ripánk. 

Kicsiben Simmering elbájoló tájékát szem- i 
lelhetjük. I 

Augsburg százezreket költ, hogy a Lech [ 
vizéből egy oldal ágon csatornát létesiísen, ! 
luxussal, roppant költséggel külön medret ásat. j 

Egy viruló völgyben érünk Geislingent, , 
hol gyönyörű csontfaragásból él a lakosság s 
felette jutányosán árulják. i 

E vadregényes városka már Württem- j 
bergben van. Illatos lég hat be az ablakokon j 
s kedves útitársaimat is megszállta a lelkese- j 
dés lángtüze a a kényelmes amerikai kocsi- | 
ban össze ültünk mi magyarok nyolczan s 
eldaíoltuk legkedvesebb magyar dalainkat, j 
természetesen a „szózat" eléneklésénél ösztön- j 
szerüleg levettük fövegeinket s jámbor idegen | 
ajkú útitársaink látva kegyeletes ténykedé- j 
sünket ők is megtiszteltek bennünket s általunk 
a kedves magyar hazát s levették ők is fóve- | 
geiket s a legmélyebb csendességgel hallgatták I 
végig nemzeti énekünket. | 

Stuttgarthoz, e kedves szép városhoz | 
érve, kiszálltunk a legközelebbi vendéglőben | 
vettünk szállást. Kora reggel megtekintettem 
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a várost. Királyi laka gyönyörű; előtte nagy 
park van. A királyi kert nyitva van, tava, 
hattyúi, szobrai, virágágyai, igen lekötik a 
figyelmet. Képviselőháza szép, de ezlfra. Szín
háza nagyszerű, de indóháza a maga nemében 
páratlan csínnal s mesés költséggel épült 

Stuttgarttól Strassburgig szinte érdekes 
az ut, különösen annak, ki a franczia-porosz 
háború esélyeit figyelemmel kisérte, az aspergi 
fellegvár, a Kehi melletti Rajna hid, melyet 
magok a franeziák légbe röpítettek 1870-ben; 

Elsassban már meglátszik a természet 
áldásának feltűnő jelei, mely a kiváló szorga
lomnak koronázója. 

Egészséges, szép nők dolgozgatnak a me
zőkön, a széles karimájú szalmakalap messzi
ről elárulja őket, a repülő vonatra vidám 
köszöntéssel integetnek. Azt mondják általában 
ez elsassi nőkről, hogy hazát, kedvest s gyer
meket a világ minden népe közt legjobban, 
leghívebben tud szeretni. 

Strassburgban egész délután időzvén, 
alkalmunk volt a világhírű münstert megte
kinteni, melyet most is javitanak s még két 
évig megtart, ha addig újból nem lövöldö
zik össze. 

Furcsa világot élünk, nem tudhatni mit 
hord méhében a jö7Ő ! 

Strassburg vára 85,000 lakossal hiró 



várost foglal magában? mely utóbbinak kö
zéppontja csak másfél mértföldnyire fekszik 
a Rajna balpartjától. Strassburg igen fontos 
stratégiai pont, mely Elsass birtokát bizto
sítja, azért csakúgy hemzseg benne a porosz 
katona. 

Vauban Elsass bis'ositását a megerősí
tett, helyek, váracsok és erődök egész hosszú 
sora által vitte keresztül. Svájez ellen, délen 
Hüoingen állt, melynek bástyái már 1815-ben 
leromboltattak; éjszakon Weissenburg és Ha-
genau képezték Franeziaország védbástyáit; 
az egész erődítési rendszer központja Strass
burg. E hely szerencsétlenségére nagy síksá
gon fekszik. Ha 50 kilométerrel hátrább fe
küdnék, körülbelül Saverne helyén a Voge-
sek által védetnék s uralkodnék a vidék 
fölött. Annak oka, hogy Strassburg mostani 
helyén áll, abban keresendő, hogy Franczía-
ország általa a Rajnafolyón akart uralkodni, 
de ennek daczára Strassburg nem fekszik 
közvetlen a Rajna mellett, hanem az III, a 
Rajnának mellékfolyója mellett, mely itt 
három ágra szakad s több szigetet képez; 
ezen szigetek egyikén van Strassburg. Áz 1)1 
folyó Kehi alatt két mértföldnyire ömlik a 
Rajnába s vele Strassburgon keresztül egy 
csatornával is össze van kötve, melynek elzá-
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rása által a viz a vár árkaiba ömlik s igy | 
Strassburg véderejét emeli. j 

Ezen védelmi mód régebben igen íontos ! 
volt s most szintén az, de Strassburg tulaj- | 
doaképeni védelmi ereje kitűnő erődít vény-
rendszerében fekszik. Első helyen érdemelnek ! 
említést a megerősített körsánczok s a váracs, J 
mely utóbbiak a Rajna felé előretolt hegye a j 
háromszöget képező várost megkoronázza. A j 
város hátulsó; a Vogesek felőli részén két j 
szögbástyával és két erőditvénynyel ellátott J 
védvonal vonul végig. A vár ezen részébe j 
csak egy szűk vasúti és a savenei kapun i 
keresztül juthatni, mely utóbbi a külső véd- j 
művek által kitűnően védetik. A vár déli | 
fele a Blanc erősségtől egész a czitadelláig, | 
természetes véd által oltalmaztatik. A var
sán czok itt az III folyó és a vizárkok által | 
keresztül vágott síkon emelkednek. Itt a | 
Hőpital kapun juthatni a várba, a vár éjszaki j 
része, a Pierres erődtől a czitadelláig két j 
városrész Robertsan és Contades; továbbá az 
111 által képezett sziget felett uralkodik. A i 
ezítadella 1682 —1685-ig építtetett, s öt szöget j 
képez öt bastionnal s ugyanannyi félholddal. | 
A vár 10 ezer ember és 1500 ló számára I 
adhat helyiséget. A Pierres-erőd mellett van 
a Finckmatt laktanya, mely az 1836-ki föl- | 
kelési kísérlet színhelye volt. | 
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Strassburg általában véve oly erősséget 
képez, mely élelmi szerekkel kellőleg ellátva, 
még túlnyomó ellenséggel is sokáig daczolhat. 

A „csodaszép" Strassburg, miként a né
metek e várost nevezni szokták, Elsass fővá
rosa, hatalmas erősség s a középkori tudomá
nyosság egyik tiszteletre méltó bölcsője hosszas 
és romboló ostrom után került az ellenség hatal
mába. Derék parancsnokának lángoló hazasze
retete s vitéz őrségének tisztelet és csodálatot 
érdemlő kitartása végre megtört az ellenség 
túlnyomó ereje előtt. A város hősies lelkületű 
polgárai a legpéldátlanabb önfeláldozásra is 
készek voltak ugyan, de Uhrich a vár parancs
noka és az őrség tiszti kara még sem akarhatá 
a történeti, tudományos és művészeti emlékekben 
és kincsekben oly gazdag várost egy pusztitó 
roham könyörtelen dühének áldozatul oda 
dobni. A megszállás 50 napi szomorú tapasz
talatai úgyis eléggé bebizonyitották, hogy a 
németek bármennyire rajongnak is „Elsass 
gyöngyéért" s annak valóban remek Münste-
reért, a legkíméletlenebbül bántak el a sze
rencsétlen várossal. 

Simpson angol író, ki az átadás napján 
ott volt Strassburgnál, következő megható 
képét nyújtja e nagyfontosságú történeti ese
ménynek. Épen rajzolással voltam elfoglalva 
Strassburg előtt ama csillag-sánczok (lunette) 
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egyikében, melyeket a németek nem régen 
hatalmukba kerítettek. Egy pár tiszt, kiknek 
legénysége szolgálatra ide volt rendelve, 
szives volt engemet ez ostrom- s illetőleg 
védműveken meghordozni, melyekben most 
az ostromló sereg legközelebb állott a várhoz. 
Miután vezetőim szívességből mindent kényel
mesen és pontosan megtekintettem, bucsut 
akartam venni tőlük s épen jó éjt akartam 
nekik mondani, mert a fenséges Münster vi
lághírű órája épen ötször kondult meg s 
ilyenkor, amikor már esteledni kezd, nem igen 
tanácsos polgári öltözetben az ostromépitmé-
nyeken sétálgatni, — midőn egy közember egy 
fehér lobogóra liivta fel figyelmünket, melyet 
épen akkor tűztek fel a város egyik erődére 
azon a részen, mely a mi állásunkkal átel
lenben feküdött Közvetlenül ezután egy má
sik lobogó is megjelent az előbbitől kissé 
balra. Mi azt hittük, hogy e zászlók fegyver
nyugvást kérnek 5 de alig egy perez múlva 
egy katona a Münster tetejére is kitűzött Qgy 
fehér lobogót. Ez épen a torony csúcsán len
gett, az északkeleti szegleten. Most már nem 
kételkedheténk e jelek valódi jelentése felől. 
Visszatértünk tehát a csillag-sánczhoz, mely 
magas voltánál fogva büszkén uralkodott mö
göttünk elterülő síkság fölött s mely egy 
perczczel előbb csak barna földhányásokat 
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I mutatott; miket a katonák a viárkok és 
j lövegek elhelyezésekor halmoztak össze, — 
| élő embernek nyoma sem volt ott látható s 
| az egész tájon ágyú és puskapor-felleg terült. 
I ^S'f pütanat alatt, mintha csak a földből 
| jöttek volna elő, az egész csillagalakti védmű. 
l tele volt kék egyenruháju emberekkel. A 
I porosz katonák levették fövegeiket és öröm-
i ujongás reszketteté meg a levegőt az egész 
1 ostromvonal hosszában. Az ujongás csakhamar 
I énekléssé, azután kézmozgatássá s végre~álta-
| lános ivássá nőtte ki magát. Ugyanez időben 
I a város falain tul szintén csoportozatok kez-
! dettek összegyülöngélnl az ágyukkal megra-
; kott bástyákon 5 e csoportokban a franczia 
| katonák vörös nadrágai voltak a túlnyomók, 
j dó későbben a városi lakosság is kezdett 
! előszállingózni. A katonák között mindkét 
| oldalról nagy volt a vágy egymással találkozni, 
! de a vizzel telt árok még mindig ott fekü-

dött közöttük. De még a széles árok sem 
j volt képes megakadályozni s a város a meg-
j szállás napja óta, most kapott első izben élelmi 

szereket kívülről, melyeket az ostromlók dob
tak át az árkon a városiaknak. A német 
katonák ugyanis elvoltak látva éjszakára éle
lemmel, melyet örömükben mind átdobálták 
elleneiknek. A mohóságból, melylyel az ostrom
lottak ez adományt a földről felkapdosták, 

& : 
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azt lehet következtetnünk, hogy e szívesség 
nem volt fölösleges. 

Kehi felől még ágyudörgést hallottunk 
a Rajna túlsó partjáról az átadás után tíz 
perczezel^ de Weber tábornok az ostromló 
sereg főparancsnoka futárt küldött oda s az 
ágyukat elhallgattatá. 

Másnap e szomorú esemény után a csa
patokkal együtt én is bementem Strassburgba 
— mondja tovább Simpson, — hol majd 
minden boltot és magán épületet geren
dákkal és deszkákkal eltorlaszolva találtunk, 
hogy a szétpattanó bombák és gránátok da
rabjai ellen félig-meddig védve legyenek. E 
gyönge védmű többet nem is tehetett volna. 
Sőt a lövetdarabok maguk is könnyen ke
resztül törhetik e deszkákat és fatáblákat. A 
lakosok legnagyobb része az épületek felsőbb 
osztályaiból a pinczékbe menekült. Minthogy 
pedig e földalatti helyiségek ablakai kicsinyek 
voltak és a kövezet felszíne alatt teküdtek, 
többnyire földdel voltak betemetve. Sok utcza 
tele volt bútordarabokkal, melyeket az égé
sek elől hurczoltak oda ki a házakból. 
Az oly helyeken, melyek az ostrom alatt 
legtöbbet szenvedtek, alig maradt fenn valami, 
a falakból csak néhány romhalmaz volt lát
ható. A Strassburgban elkövetett rombolás, 
melynek szomorú dicsősége a civilisált porosz 



nerozset lelkiismeretét togja terhelni, majdnem 
leírhatatlan és a kár iszonya összegekre megy. 
400 épület egészen leégett, 1700 polgár meg
öletett vagy sebet kapott, 7000 ember haj
léktalan maradt. A városban történt összes 
kár ISO miSió frankra (mintegy 70—80 milió 
forintra) beesültetik. A városban majd min
den nevezetesebb középület hamuvá égett, 
a prefektura, prot. templom, színház, museum, 
tüzériskola, gyalogsági laktanyák, hadi rakta* 
rak, vasúti pályaudvarok s ami mindezeknél 
sokkal sajnosabb a könyvtár is kipótolhatlan 
értékű gazdag tartalmával örökre porrá van 
téve, a czitadella fegyvertárával és templomá
val nem létezik többé. 

Negyed óráig tartó alagúton keresztül 
menve értünk a jelenleg tulajdonképeni Fran-
cziaország határához, örömpir tolult arczomba, 
mintha második hazámat pillantottam volna 
meg, mely oly közel van az elsőhöz* 

A véletlenség is azt jelzi a hosszú sötét 
alagúttal, hogy no most a világosság hazá
jába érünk. 

Légy üdvöz Avricourt! 
A táj szép, persze még szebbé teszi a 

lelkesültség, mely a magyar ember keblében él. 
A Vogesek közt visz az ut folyton. 
Málháinkat vizsgálják meg. 
A nyájas franczia az utas szemébe néz 
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s ha kibetűzheti , hogy „voyageur hongroise," 
mosolylyal üdvözli s bocsátja tovább. 

A franczia pályák gyorsan haladnak; 
egész éjt fényes álom. tünetek közt éljük át, 
Nancy t s számos sokat szenvedett várost, 
falut, viskót, de tán még a fűszálat is moso
lyogva üdvözlünk. 

Hajnalodik, s e hajnal oly büvös-bájos ! 
Idylli képek, csinost) házak, rendszerest) 

ker tek mellett haladunk tovább őrült gyor
sasággal s mégis lassúnak tetszik, hisz Parist, 
Par is t akarjuk már látni ! 

Izgalmas állapot 1 
A rokonszenv forralja az ember vérét, a 

lélegzet gyorsabb s feledve minden fáradtság, testi 
kimerültség, uj erő, uj élet, kéjes gyöuyor 
czikázik át ereinken, mindig sürübb sürübb, 
fiatal ültetvényeket, kéjlakokat látunk ; 

Egyszerre tenger kőhalmazt pillant meg 
a szem. 

Ah Paris ! 
Igen, most haladtunk át a vártöltéseken, 

benő vagyunk a városban, Parisban, a vi 
lágvárosban. 

Előre fiuk! 
Atilla is azt mondta, mikor itt jár t , 

csakhogy ő vesztett, mi meg nyerünk itt. 
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ĉ > 
Kiszálltunk ; kábultság fogja el az em

bert, a boulevardok szépsége, a fény, a tiszta
sága a rend meglepő, a komor magas házak, 
a tenger sok erkély s az erkélyek szépei . . . 
ah servus Paris ! 
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IV. 

Oltárnál térdepelek ; a munka, a szor
galom oltáránál! 

Megható érzelem ! 
Ha becsülni tanuljuk az embert, midőn 

ernyedetlen munkájával keresi kenyerét, s 
nem a sorsszeszély nyújtotta kalácsot rági
csálja, mennyivel inkább becsülhetünk egy 
nemzetet, mely szorgalmával képes volt mi-
liárdokat előteremteni rövid idő alatt, melyet 
a hatalom, e nyers fenség a munka erején 
oly ravaszul ejteni elég vakmerő volt. 

Ezt az elégtételt szemeimmel látni — 
feledhetetlen, de nemzeti életünk legédesebb 
tanújelét szemlélhetnem e fényes küzdelem
ben, benső boldogság! Diadalát üdvözölhetni 
a népszabadság alapjának, a szorgalom és 
munkásságnak akkor, midőn nemzetek, or
szágok fuldokolnak porban, a véráztatta föl
dön — valóban egy életre a legdrágább 
tapasztalat, a legbecseseb látvány. 
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Nem indok szavakat találni az érzelem 
kifejezésére, mely elfog, inidőe szegény s 
mégis drága, midőn nyomorult s mégis gaz
dag hazámat a munka terén ily nagyszerű 
eu képviselve látom ; szinte érzem, hogy 
szerti pilláimat csókolja a genius, letiport ha
záin ide zarándokolt geniusa , s min tha su
sogná : előre! Jöhet i dő ; mi is igy j á r h a t u n k , 
s nínes másban hosszu élet, mint a tisztes 
munkában , a ki tartó szorgalomban; egyéb 
csak tespedés, lassú méreg. 

Üdvözöllek P a r i s ! Te félre ismert vi 
lágváros, légy dicsőítve általam i s ! Mit az 
ész előteremthet, itt testesítve látom s cso
dálva imádom, a nemes verseny, a k i tar tó 
szorgalom fenséges gyümölcseit szemlélve, az 
emberi erő ténykedésének eredménye felett 
magát az embert imádva csodálom. 

I t t szülemiett meg a világ szabadságér-
zete, innen sugárzik ki annak ragyogó fénye ; 
amerre já rok , pa takkén t omlott a vér, 
melynek párolgása felhőként rohant szét 
a világ minden részére, hogy a szunnyadozó 
nemzetekben keltse fel azt a tespedt érzetet, 
melynek isteni neve : szabadság, egyenlőség, 
testvériség! E földi szentháromság bölcsőjénél 
lehetetlen el nem imáznom: Isten áldd meg 
a m a g y a r t ! 

A magyar nemzet, Európa e gúnyolt 
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i népe megérti a fürge francziát: valamint 
I szabadságérzeténekj ugy a szorgalom s munka 
| terén vele haladni igyekszik. Hogy nem 
| éri el soha, az tény ! nem is szeretném; de 
| sok van nálunk mi jobb, kitűnőbb s helyesb 
j az itteninél. 
| Európa központja P a r i s . Rómának 
j pápája, Berlinnek császárja, Londonnak tőzs 
I déje van, irá annak idejében a „P. Napló," 

melyek által uralkodnak a föld népei felett, 
; Parisnak szelleme van. Legyen Franeziaor-
I szag respublica vagy monarchia, Paris a 
I müveit világ fővárosa marad. Öt illeti a ve* 
I zérszerep a társadalmi és politikai eszmék 
| terén, őt a jó izlés elismerése, irodalma a 

nemzetekhez szól, drámákat mai nap csak a 
franczia tud irni, zenéje első compositióban 

I és kivitelben, képzőművészete a legkitűnőbb 
I éa salonja a fold legelső kép vására. Ipara 

szépségben páratlan, leleményességbsn utol 
érhetlen. A« élet kényelmes, pompás és ol-

j csó. Ki látni, élvezni, tanulni, tapasztalni 
akar, Parisba siet s Parisból el nem kíván
kozik senki. Ezért Paris két millió lakosá
val a legalkalmasabb város, hogy vendégül 

I meghivja Európát és Amerikát s az idege 
nek özönét ellássa s mulattassa. Es Paris 
közkiállítást nyitott az öt világrész képvise
letére, s felhalmozott egy térre mindent, mi 
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uj, érdekes, nevezetes, mi verseny, haladás 
és tudomány van a világon. Es Franciaor
szág jutalmazza az érdemet, tanul és tanít, 
hogy minden találmány közbírtokává vál
jék &ẑ  emberiségnek. 

Ész, izlés, tanulmány és munka verse
nyeznek a pályabérért s az egész világról ta
lálkoznak a legképesebb erők egymással 
megmérkőzni. Öiympi játékok ezek? Nem, 
Hellas népünnepei hősök gyermekjátékai va
jának, Pari5 közkiállitása a világ minden né
pei férfikorának komoly törekvése. 

Keressük, menjünk* Kinek módjában 
van, ne restelje közülünk a fáradságot, mely 
jutalmazó. A nyugati műveltséget tanulva, 
ösmerve s meghonosítva, haladjunk egy nyo
mon Európával, hogy az európai népcsalád
nak méltó, elismert és befogadott tagjai le* 
hassunk m agy árokul. 

Francziaország pedig érje el az erköl* 
esi vívmányt, melyet keres. Költött és dol
gozott a közkiállitásért, közelismerés Il
leti érette. 

Minden közkiállitás nagy dolog. Ez a 
hetedik. Minden előbbinek tapasztalatait ér
tékesiti. Ez lesz a legkülönb. Kívánjuk hasz
nát, óhajtjuk sikerét, s üdvözöljük érte Pa
rist s Francziaországot! 
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V. 

Ki rendszeres leírást vár tőlem a ki
állításra vonatkozólag az csalódik, nem na
pok, hetek, de hónapok kellenek ahhoz, 
hogy e kincshalmaz ismeretét tanulmányoz
zuk, s aztán hiven leírjuk. 

Mit e három sző kifejez: szép, jó és 
nagyszerű! Benn foglalva van minden, én 
csak a közvetlen látottakról szólok s lehető 
tüzetesen a magyarországi tárgyakról . 

A béesi világtárlaton 4700 magyar ki
állító vett részt, inig a jelenlegi párisin 
1250. Ezt nem a közöny, hanem a pénz
hiány okozta, mely Magyarországot porba 
sújtva tartja. 

Nagy, felette nagy érdemet szerzett 
magának Francziaország s hódoló elismerést 
a derék franczia nemzet, midőn e világki
állítást maga a köztársasági kormány rendezi ; 
akkor hivta munkaversenyre fel az öt világ-



részt^ a földgömb összes nemzeteit, mikor a 
véres kardi sörtetés a diplomaták csendes 
termébe is behallatszik. 

A kiállítási helyiség két részre oszlik, 
egyik a Szajna nyugati; s ez a trocadéro 
palota, másik a Szajna keleti oldalán s ez a 
Mars mezei müpalota, e két főpontot a Szaj
nán levő s ezutial jelentékenyen kiszélesített 
Jéna híd köti össze, mely alatt gőzhajók, 
vaspályák s egyéb közlekedési eszközök 
Örök mozgást idéznek elő. 

A trocadéro palota félkör alakú s ál
landó müépület csarnokokkal, melyeknek tágas 
folyosója a Szajnára néz. 

A marsmezei müépület a kiállítás után 
lebotitatik, miután e térre a katonaságnak 
szüksége van, itt szoktak a katonai nagy 
gyakorlatok tartatni. 

A két épület közti téren, a Szajna 
mindkét partján gyönyörű virágágyak te
rülnek el s gyepszőnyegek élénkítik. E té
ren vannak idegenhazáju kioskok, pavillonok; 
a spanyol vendéglő, marokkói kávéház, mely
ben naponta keleti népénekesek mulattatják 
a közönséget, a tunisi bazár, persa és siami 
festői palota, chinai udvar, japáni ház, majd 
a svéd és norvégiai idylli faalászházak sat. 
szemlélheíők. 

Másik felül balra a franczia nagy 



| vendéglő, óriási torony, erdészeti pavillon, j 
! algíri gyarmatház s kioszk, apróbb bazár s j 
| czukrászda, ugyanitt van a mesterségesen j 
I készült aquarium is, de nem sikerült, a ha- ! 
| lak kivesznek belőle. Egyéb vizi állat még ! 
j nem volt benne május végén. ' 
í A marsmezei üveg palota előtti téren j 
j van az állandó virág, növény és kertészeti \ 
\ kiállítás, számos üvegház, a hollandi ven-
I déglő, genfi kórház, majd Monaco herczeg | 
| gyönyörű palotája, a spanyol asztalos ipar | 
| csarnoka sat. Másik oldalon a franczia dohány- i 
| gyártás, egy nagy vaskohó, bronzszobor-esar- I 
í nok, falusi házak, téglafai kiállítás. j 
j A közép téren pihenő lugasok, fenyő I 
I erdcicskék, csipke barlangok vonják magokra j 
I figyelmünket s Intenek pihenésre, de itt alig j 
| tud az ember elfáradni, készteti a sok érdé- j 
! kes látványosság minél tovább menni s ez ; 
| édes inger alatt nem fárad el az ember, birja | 
{ majdnem a végkimerülésig. j 
I Az üvegcsarnok háromszor oly hosszú ! 
| mint széles, 8 lépcső vezet homlokzatához, | 
j melynek közepén és két sarkán nagyszerű ! 
j kúpos tornyok emelkednek temérdek zászló- I 
j val s czimerrel. • I 
! A középső kuptorony alatti bejáratnál I 
| van jobbra Magyarország jelvénye, balra | 
! Ausztriáé, a mienk mellett van Oroszországé. ! 
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Valamennyi kőszobor nő alak. Összesen 22 
van, mindegyik 4 méter magas, s minde
nike egy egy a kiállításon részt vett államot 
jelképezi, ezen szobrok fölött az üvegpalota 
tetején p3dig ugyanazon állam czimere díszes-
kedik s nagy nemzeti lobogói lengenek s e 
farkaság imposáns látványt nyújt. Magyar
országot jelző nőalak átilába s bő köpenybe 
öltözötien készíttetett egyik lábával e^y ökör-
fejet nyom. Mellette kulacs, és csákány van, 
az Ökör fejnél kukoricza, búzakalász látható; 
kezében királyi jogar van; fején korona. 

A kiállítási csarnokok mind üveg fe
dél alatt vannak. 

A körülzárt kiállítási térségre 12 helyen 
lehet bejutni. A legkeresettebb bejárás a 
Chaillot domb felől van. 

Jegyek a bejáratnál nem kaphatók, 
hanem távolabb áruitatnak s a városban 
számos helyen 5 ez azért van, hogy a be
járásnál tolongás ne történjék. 

Egy belépti jegy egy frank. 
Ajánlom a főkapun való bemenetelt 

először, mert az első látvány feledhetlen be
nyomást tesz, ez első látvány oly imponáló, 
hogy nyugat müveit szellemét látjuk kelet 
bizarr képzelmével kezet fogni, a természet 
és művészet, a tadomány és fényűzés, az 
ész és szorgalam megható jelei előtt percze-
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kig áll az ember ö n t u d a 11 a n u I lebi-
lincselten. 

A tropicus szingazdagságu pavillonok ! 
változatossága, a sokféle nemzetiséget jellemző j 
építészeti modorú kisebb nagyobb házak s a 
hangyaként nyüzsgő embertömeg szemlélete 
páratlan s mondhatlan hatást gyakorol. í 

Trocadéro nagy vízmüve. Ez egy viz~ | 
esés, melyben a viz fokozatosan hat kis j 
medenczébe majd egy nagy bassinbe esik j 
9y 2 méternyi magasságról; a vízesést monu- j 
mentalis ivezet díszíti. A hat kis medencze ; 
12 perez alatt, az 1800 méter térfogatú nagy i 
bassin 25 perez alatt megtelt. A nagy viz- j 
sugár középen nyílként szökik fel 20 méter | 
magasságra* j 

A marsmezei nagy kiállítási csarnok ; 
hosszúkás négyszögű 40,000 négyszögméter- | 
nyi térséget foglalván el. Három nagy fény- | 
nyel készült épület közepe Paris városának ! 
kiállítás csarnokát képezi, a két szélső pedig j 
a képző-müvészetek remekeit foglalja maga- i 
ban. Az üvegpalota többi része mellék csar- | 
nokokkal van beépítve hosszirányban. j 

A magyar osztály 7 termet foglal el a j 
jobboldali részen. Primitív kiállított tárgyaink j 
nincsenek, de minden nálunk divó iparagot j 
képviselve láttam s ez hazafiúi örömünkre j 
szolgálhat. ! 

\ 
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Nagy figyelmet gerjeszt egy posonyi 
kefegyáros kiállítása, Gruneberg K. J. czégé, i 
ki nagy mennyiségben szállítja gőz kefegyárá- \ 
nak különösen czirokbol készült termóoyeit i 
a Dunafejedelemségekbe, Németországba ; évi 
forgalma egy milió frank. ; 

Basztónia Józsefné salyem gyártmánya | 
Kecskemétről, gy önyörü asztal terítő s harisnyák. | 

Wasa Radulovics selyemfonalai Fehér- | 
templomból, nyers selymének árát kilogramm- j 
ként 50 fortban állapította meg. i 

Illatszer :párunk Mosch és társa által j 
van képviselve Budapestről, nemzeti szinü j 
magyar bajuszpedroit megmosolyogják. Odry | 
Lehel rózsavize Is látható. | 

Érdekkel néztem Gr. Széchenyi István j 
mellszobrát — szappanból, melyet Heisch- | 
maiin F . esztergomi szappanos emelt, mel- I 
lette vannak Frank fiumei szappantéglái, j 
Sziráky szegedi kéziparoi n bicskái *, Dreher I 
orvosi műszerei, Lowinger és Felber bőrönd- | 
jel, Helle kötélgyártmányai becsületére vál- I 
nak hazai enemü iparunknak, j 

A kalapgyár mutatványait együttesen j 
4 hazai vállalkozó állitá ki egy szekrényben, j 
u. m. Reinitz budapesti, Schleifer pozsonyi, j 
Morell marosvásárhelyi és Klobusiczky besz- í 
terczebányai kalaposok, 

Czipő Iparunk Mahetsek kolosvári (mel- j 
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lesleg mondva: Midhat és Ozmán papucsok 
feltűnőek), Rosenberger Adolf szombathelyi; 
Resehofski győri, Heisinger zágrábi és Lő-
rincz István ezipésasek által van méltó figye
lemmel képviselve. 

Felette érdekes még látni Eóth Jozsa 
által mechanikailag készült szoba-szőnyegeit és 
porseprőit czirokből. 

Bauer testvérek katona posztói 12 féle , 
színben állitvák ki, kár hogy német el- \ 
nevezésnek csupán, mit se a magyar, se a j 
franczia nem — szerethet. Nekünk rég, a | 
francziáknak bár nem rég, de mindkét nem- j 
zetnek a „begyéa-ben van I 

Pirulhatunk ha a világtárlaton végig ! 
nézzük a magyar ipar haladását s egybe j 
hasonlitjuk a külföldivel, mily hatalmasan j 
versenyezünk s mégis csak az a posztó jó, ! 
amely „echt", csak az a kalap jó, mely j 
„Manufacture franQaise", csak az a czipő jó, 
mely „Eoglisch fashion", csak az a gyufa 
jó, mely „Sáckerheits üíodstickor*, csak az 
a csipke jó, mely „Brüssel" felirattal bir, a 
„nemzeti", „honi gyártmány" gyalázatunkra 
— saját magunk által mellőztetik. De sze
génységünk, pusztulásunk fölött tudunk jaj
veszékelni hangosan. Szidni tudjuk a kor
mányt, hogy nem aegit rajtunk. No de más
kép lesz a magyarországi világtárlat után. 



A Paris város palotája és a szépmu-
veszetek csarnoka közt levő téren épült 30 
öl hosszú helyiség jobb és bal sarkán van 
egy-egy emeletes ház, melyeket oszlopos 
csarnok köt össze, egyik hazánké, másik 

; Ausztriáé, magyar czimer és sas különbözteti 
! meg egymástól. 

Belül nem, 
A csarnokok homlokzatán ezen nevek 

i olvashatók: Széchenyi, Petőfi, Grillparczer, 
| Führieh, Mozart, Donner, Fiseher és Késsel. 
• (Mintha nekünk több nagyemberünk nem is 

volna!) A nyolcz szobor közül pedig egy 
! sem magyar. — Méreg futott át ereimen s 
; öklömet össze szorítva tovább — haladtom-
| ban eresztem szét görcsösödő ujjaimat, midőn 
j felséges királyunkat pillantottam meg huszár 
Í egyenruhában alkalmazott szobor-alakban 
I dísznövényekkel körülövezve. 
I Mégis csak furcsa teremtés ez a ma-
| gyár ember! Haragom eltűnt, csendes lettem 

s haladtam tovább s szinte örültem, mikor 
Kauser es Feszi építészek rajzait láttam a 

! Deák Ferencz mauzóleumára vonatkozókat. 
Két nagy árbocz is van, egyiken a 

| kétfejű sas, másikon az uj kettős magyar 
j czimerrel ellátott zászló leng ; hát miért nem 
j tisztán a magyar is, hamar az osztráké egye 
I dül is van ?! 
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Megint Összeszorult az öklöm; tudja j 
Isten, nem tehettem róla! | 

Menjünk inni, nincs más orvosság. j 
A kiállítási csarnok jobb udvarában 

van kertecskék és pavillonocskák közt a 1 
magyar csárda. : 

Alföldi csinos csárda. Es ezzel ugyhi- i 
szem mindent kifejeztem. 

Kettős tornáczczal bir, egyiken Berkes • 
Lajosék, most és így az én kedves, jó dru- j 
szám zenebandája húzza talp alá, másikon 
ihatjuk a Franeziaországban termett ma- 1 
gyár bort. 

Falai fehérek, már t. i. a csárdának, a 
szoba téglával van kirakva. 111 mér Károly 
urnák 14 ezer frankjába került ez a csinos i 
csárda s épült Kauser József terve szerint. 

Kapható benne gulyás vagy pörkölt. Jó! | 
A magyar pinczérek beszéinek fran- I 

cziául s ha kell németül is. 
Ha valakinek nem volna sok ideje a 

különféle nemzetiségeket alak szerint tanulni, 
menjen pihenni a magyar csárdához, mikor j 
Berkesek húzzák, láthatni ott minden Pá-
risban levő nemzetiségűt, a szerecsentol 
kezdve az utolsó — németig, s hall ott kia
bálni: hurraht, ewivat, bravót, éljent, (eb- | 
ben ugyan itthonn se vagyunk szükiben, ki
vált restauratiók s egyéb tiszteséges, atyafi-
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ságos választások alkalmával,) még „Hoch*-
ot is ugy — lopva. 

A magyar csárda egyszóval : a kiál
lítás elité-világának rendez-vousja. 

A csárda mellett Engel Adolf s fiai fa-
pavillonja van, ez a Kiállítás 22.000 frankba 
került; a pavillon 24 ízléses négyszögű fa 
parqueUeval van kirakva. 

És emellett van Gelsei Gutmann Hen
rik és fiai által Nagy-Kanizsáról, az én 
makránczos lakóhelyemről kiállított hordók 
óriása. Diügenes ha ily hordóban lakott volna 
a mai kor igénye szerint osztályozta volna 
lakhelyiségeit. Es kimondja, hogy most nin
csenek Diogeoesek ?! Lám, a jó francziák 
már iít azt rebesgetik, hogy e hordóban kel
lene a második csárdát felütni, a jegyeket 
egy héttel előbb elkapkodnák, mert persze 
csak jegygyei lehetne a hordóban eddegélni 
és iddogálni. 

E colossalis hordó felállítása 20 napot 
vett igénybe s 9 embernek adott folyton 
munkát. 82 darab dongából áll, QgJ-^gy 
donga 53/4 méter, vastagsága 20 centiméter; 
feneke 28 darab, hossza a fenéknek á1/2 
méter, vastagsága 17 centiméter. Azon fe
nékdeszka pedig, melybe az ajtó van vésve 
77 centiméter széles; a kitűnő müizléssel 
készített ajtó maga 91 centiméter magas és 
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40 centiméter széles 5 a réz, mely tartja 47 
kilót nyoro. iibrones van rajta 18 drb, mind
egyik egy vasból; egy egy abroncs 14 niili-
meter vastag; 13 centiméter széles, ós 15 
méter hosszú. Áz összes abroncsok nyom 
nak 25 méter mázsát. Ha mindegyik ab
roncsot összeforrasztanák, s igy kinyújtanák; 
egyenes vonalban elérne 270 méter, vagyis 
27/10 hectometer távolságra — 143 bécsi 
ölre. Az összes dongák, fenekek, talpak kosz-
szasága, egymás végébe rakva tenne egy 
kilométert, vagyis körülbelül V2 mórtföldet. 
A hordó űrtartalma 1000 hectoliter (vagy is 
közel 1800 akó.) Nyom mindenestől 160 
méter mázsát 5 a talpfák magok 90 méter 
mázsát. Egymás mellé állva elférne benne 
150—160 ember egyik fenéktől a másikig. 
Egy párisi vállalkozó már kérte magyar 
csárdának a kiállítás tartama alatt 6 asztal 
és 30 ülő vendég számára. Összesen 14 ezer 
forintba került, készítője Striegel Alajos. A 
csárdához harmadik, diszes 6 oszlopos fedett 
pavillon aiatt van, négy oldalon földig erő 
szőnyegekkel, melyek csinosan emelik ki az 
óriás hordó alakját, felette sok nézője van 
mindig. Eajía olvasható magyarul és fran-
cziául: „Ezen hordó a lakocsai magyar kir. 
közalapítványi uradalom erdeiben termett 
tölgyfából készíttetett Gutmann S. H. czég 
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által Nagy-Kanizsán. Fióküzlet Gutniann 
OdÖn és J. Bécsben. Francziaországi kép
viselő Strausz Raphael Parisban rue Chaptel 
21.^ A pavillon homlokzatán csupán ma
gyarul ez áll: Gelsei Gutmann Henrik és Fiai. 

A magyarországi butortárgyak kiállítása 
is valóban meglepő, soknál alig lehet felis
merni imitatio-é vagy eredeti. 

Az erdélyi, fekete bolyhos gyapjú pak 
róczot is számosan nézik. 

A fénykép kiállítók, közt legfeltűnőbb 
Koller Károlyé, Kecskemét városé, melyeket 
Borsos/ Doktor és Varságh készítettek, a 
kecskeméti népképviselet épületek és tanyák, 
gémes kut s a gubacsi gulya híven vannak 
előállítva, szinte az alföldön képzeljük ma
gunkat lenni, csipkedve a piros-pozsgás 
menyecskék arczát. 

Králik Sámuel budapesti örája szinte 
nagyszerű, már mégis vették, sőt után is 
rendeltek; ez egy remontoir regulateur, há
rom mutatóval bir, egyik a napot, másik az 
órát, harmadik a perezeket mutatja. 

Morelli Gusztáv mintarajz tanodái ta
nár remek metszvényei kötik le a figyelmet, 
legkitűnőbb e 12 érdekes metszet közt az az 
alföldi kép, melyen egy kocsi az országút 
sarába süíyed, jellemző a magyarországi 
utakra nézve! 
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A kolozsvári múzeum vízözön előtti 
állatcsontváza s számos csigakövület sok 
szemlélőnek örvend. 

Hírneves hazánkfia Beregszászi zongora , 
és Schunda hangszergyáros tárgyai méltó 
elismerést aratnak, 

A kárpitos ipar dicséretes kiállítója 
Hoffmann K. Ignácz. 

Ha Sunda remek czimbalmán, mely a 
terem közepén egy asztalon fekszik, Berkes 
Zsiga játszik, az ezernyi látogató odasiet s 
oly tolongás van, mihez hasonlót képzelni 
alig lehet. 

A könyvkiállitók közt látjuk Debre-
ezenből ifj. Csáthy Károly csinos tárgyait, 
Táborszky és Parsch zenemüvei, Pozner K. 
L., Mehner Vilmos, Hirhager K. és Dörner 
A. könyvkötészeti müvei. 

Hogy mennyire elhanyagolva s illetve 
mily téves irányba van terelve nálunk a 
könyvkötészet, erre nézve igen érdekes ada
tokat szolgáltat a „Hon" tudósítója. 

Szomoritó jele ez — irja a tudósító — 
egy mélyebben fekvő bajnak, melyen, fájda
lom, segíteni egykönnyen nem lehet; külső 
jele ez egy constitutionális betegségnek, mely 
a magyar közszellemet folyton gyöngíti: a 
k ö n y v e k i r á n t i k ö z ö n y beteg
ségének. 
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Bizonyára nem kívánja könyvkötőink
től senki sem, hogy oly finom munkát ké
szítsenek, — mint Franczia- és Angolország 
leghíresebb könyvkötői, kik a könyvkötés 
mesterségét egész a művészet határáig föl
emelték — hiszen mi nem fizetnők meg az 
ilyen munkát — de igen is jogosan megkí
vánhatnék azt, hogy ha a magyar mesterem
ber már semmikép sem akar a maga ember
ségéből^ önállóan gondolkodva, jót teremteni; 
ha már erőnek erejével csak azt akarja szol
gaian utánozni, a mit más nemzet készen hoz 
eléje; — akkor legalább forduljon mintáért 
az oly nemzetekhez, melyek az i p a r é l é n 
haladnak, melyek a világ egész müveit ré
szétől elsőnek vannak elismerve az iparos 
tevékenység egyik vagy másik terén; for
duljon flmustráért" Angol- vagy Francziaor-
szághoz, vagy legalább is Belgiumhoz. 

Nem! Az mi tőlünk nagyon m e s s z e 
van. Jobb a szomszédé, ha még olyan rósz 
is. — Németország és Bécs, aminthogy ná
lunk mindenben, mi i z 1 é s dolga, törvény 
alkotók, ugy ebben is belerántottak bennün
ket az „olcsó, de rósz" alapelvű kontárko
dásba. 

Tessék csak megnézni Hirháger Károly 
könyvkötő kiállítását. Egy rakás vászonkötés, 
Hiszen vászonkö*esnek ez jó, de minek a 
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vászonko'és, mikor a bőrhát és papíros sok
kal szebb, sokkal jobb és t a r t ó s a b b . 
Míg a múlt században készült féiborjubőrkötés 
eltart századokon keresztül, a vászonkötés 
egy napi használat után megszőrösödik, meg-
feketül, elkopik. 

De ez jó, ez kapós! Miért? Mert Lipcse, 
Berlin, Drezda ó* Bécs igy csinálja. 

Azt kérdezhetné valaki, hogy: fiát az 
az angol vászonkötés? Erre azonban azt lehet 
felelni, hogy olyan vászonkötést, mint az an
gol, mi nem csinálunk, a kiállításon legalább 
nincs. De ezen kivül az angol vászonkötés 
csak p r o v i s ó r i u m : , Angliában jobb 
kiállítású könyvek vászonba köttetnek, hogy 
a kereskedésben ne kopjanak; de magánkézbe 
érve az ilyen könyv azonnal kitűnő jó bőr
kötést kap, A vásson Angliában a mi füze
teinknek adott s z i n e s b o r í t é k o t 
helyettesíti, de soha könyvtárba nem tétetik. 
Nálunk azonban, mint Németországban, a vá
szonkötés defmitivum, Nálunk d i s z v á-
s z o n k ö t é s e k e t csinálnak gazdag ara
nyozással és arany szelettel, mint Németor
szágban és egyedül Németországban, 

Posner Károly Lajos szekrényében gaz
dag kötések vannak. Miből állnak ? Vasból, 
aczélból, fából, elefántcsontból, rézből: csupa 
olyan anyagból, mely a könyvet elviselhetlen 
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n e h é z z é és csak ügygyei bajjal forgat ha
tóvá teszi.—Posner minden könyve ugy meg 
van patkolva zománezos rézzel és kovácsolt | 
vassal, hogy alig lehet felemelni. Ágyúgolyó- I 
nak is beleillenek. Ea miért? Mert Bécsben 
ez a gusztus! | 

Mig tessék csak megnézni a franczia | 
és angol osztály könyvkötőmunkáit. Szolidság, j 
egyszerűség, csin és nemes styl jellemzi őket. 
Pompás és egyszerű mind, miként a nagy 
Pascal, mint Nicole, mint Arnauld személyei, 
kik megvetvén a külső fényt, mely a solidi- j 
xás rovására űzetik, ilyen könyvekből imád-
koztak isteneikhez. 

A franczia kötések mind bőrből vannak, 
melynek darabjai mosaikkép összerakva, oly | 
pompás képet nyújtanak, minőt semmiféle j 
kagyló borítékkal és rézlemezekkel nem le
het elérni. | 

A legsötétebb középkorban kötötték ilyen I 
összevissza pántolt táblákba a könyveket. — | 
Egyszer Petrarcának egy ilyen könyv lábára I 
esett: egy félesztendeig kellett a költőnek e i 
s z e r e n c s é t l e n s é g után szobában 
maradni és egy ideig az orvosok azon tana- j 
kodtak, hogy levágják-e a sértett lábat. 

Pedig nekünk a nemesebb stylu, — a 
k ö n y v r e n d e l t e t é s é n e k és ter- i 
mészetének megfelelő anyagból készült disz- I 

. . w 
46 



kötések készítése tekintetében sem kellene 
külföldi utánzáshoz fordulnunk. 

Hol volt a világon a könyv becsültetése 
és külső dísze, fénye nagyobb, mint Magyar
országon — egykor? 

Mi a könyvek művészi ruházásának 
módját néhány évtizeddel h a m a r á b b 
találtuk meg, mint a külföld s mint különösen 
Olaszország, a honnan a híres Grolier modor 
származik. 

Avagy ki fogná eldisputálhatni tőlünk 
a M á t y á s k i r á l y - m o d o r , a Corvin 
stylus eredetiségét. 

Mátyás király 50,000 kötetes budai 
könyvtárának nem volt párja sem tartalom, 
sem fény és pompa tekintetében. Könyvkötői 
valóságos művészek voltak a színes bőr fel
dolgozásában. A könyvtár szerencsétlenségét 
épen gazdagsága okozta. A könyvek fölül-
mulhatlan szép aranycsatjai miatt tette tönkre 
a fosztogató török. Csak a legegyszerűbb é3 
legszegényebb kötésű könyvek menekültek 
meg a romlástól. 

Volna tehát nekünk kit utánoznunk 
itthon, saját művelődésünkön belül és ezen a 
téren sem kellene, ugy mint sok máson, ide 
génekhez fordulni, ha akarnánk. 

Földmivelésünk terményei a főbb ter
melő vidékek szerint van csoportosítva. — A 
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termények jelentőségük sorrendben vannak 
elhelyezve, u. mint gabonafélék; hüvelyesek 
sat; az ugyanegy fajta termények pedig a 
termelő hely tenger színe feletti magassága 
szerint helyeztetnek el; az első helyet azon 
termény foglalván el, mely a legrónább he
lyen termett, a legutolsót — mely a legma
gasabb termelési helyről került. 

A termények üvegfedővel ellátott igen 
csínos üvegekben vannak bemutatva; a ga
bonafélék hengeralakuakban, a hüvelyesek 
serlegformájuakban, a kereskedelmiek széles 
vázaalaku üvegekben. 

Minden csoport mellett egy külön tér
kép helyeztetett el, melyen hazánk körvona-
lozva van, de csak az illető termelési terü
let emeltetik ki határaiban, s itt beirvák 
azon helyek, honnan a magpróbák beküldet
tek, s kitüntetvék e vidék főbb gabona 
piaczai is. 

A kiállítás Magyar-Ovár, Keszthely, 
Liptó-Ujvár, Mezőhegyes és Kisbéren gyűj
tött gabnanemek, füvek és egyéb termé
nyekből készült koszorúk- és festonokkal dí
szítve, még pedig tekintettel az illető terület 
főbb termelésére, p. o. az alföldi festenek 
főleg búza és tengeriből, a tuldunai igen vál
tozatos gabnanemekből vannak összeállítva. 

Legváltozatosabban a Dunántúli vidék 
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van képviselve, kivált a pannonhalmiak s a | 
bakonybéli apátság, a kapuvári béruradalom | 
és Freistádler kiemelendők. | 

Leggyengébben van képviselve az al- j 
föld, melynek főurai egészen elmaradtak a ; 
kiállításról. A főérdeket a derék békésme* | 
gyei és a kubini gazdasági egyesület köl- | 
esönzi. I 

Á tényleg beküldött és Bpesten csopor-
tositott kiállitmányok száma kerek számmal: 

Dunán tul 150, Dunán innen 125, Bu- | 
dapest és vidéke 100 , Tiszán tul 50, Alföld I 
50, Erdély 50 magmustra ; továbbá igen 
szép kévéket is küldöttek be, melyek közül 
leginkább szembetűnnek az esztergomi káp- | 
talán s a pannonhalmi szerzet, meg Józsa 
Kornél küldeménye. 

Egger testvérek nagyszerű antik arany
ékszer kiállított tárgyai számos vevőt sze
reznek, Kubik János székesfehérvári keztyüi i 
és Pacholek György budapesti kardmüves 
díszkardja! valóban a legnagyobb dicséretet 
érdemlik. 

A párisi közkiállitás typographiai cso-
dáihoz egy Divina Comoedia tartozik, mely 
oly kicsiny, hogy óralánczon kényelmesen 
hordható. A mikroskopiai könyvecskét, mely
ben csak nagyító üvegen át olvashatni, Pa-
duában nyomtattak. A kötés vörös bársony-
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bol készült ezüsttel kiverve. A paduai „Di 
vina Comoedla , a legkisebb könyv, melyet 
valaha nyomtattak 

Az olasz kiállítás szobrokban a legre
mekebb, különösen nagy csoportosulást idéz 
maga körül egy fiatal anyakép, ölében szopó 
gyermekét tartja, kezében egy füzettel, mely
nek ezime: „Mamma ee n5e una sola" 
(csakis egy mama van,) másik karjával ing
ben levő gyermekét öleli, ki anyját csókolni 
akarja, a gyermeki ártatlan szeretet neto
vábbja. 

A csintalan ámorokról nem szólok. 
Fogasdi Londonban élő olasz művész

től két ujságáruló fin verseny törekvésének 
jel képezése íz nagyszerű. 

XVI-ik Lajos lefejezett franczia ki* 
rálynak szerencsétlen fia meglepő látvány, 
amint zsuppon fekszik s szemeiből köny hull. 

IX. Pius pápa áldást-osztó alakja, Mi-
ekei Angello ifjú korában, az ifjú Napóleon 
Ajaccioban a tengerparton mint alszik s egy 
jós védi, sat. 

Fürdő után, Mózes megmentése, egy 
mélázó leány, kinek fülébe Ámor sug vala
mit, — kutya és a macska sat. száz meg 
száz szebbnél szebb tárgy köti le a szemlélő 
figyelmet. Fájdalom, vagy ör£mérzetet csak 
az olasz művész tud oly hiven előteremteni. 
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A negyedik teremben van a „Hotel 
Dieu" nevezetű kórháznak betegszobai beren
dezése, emellett a leienezek ruházata 1 na-
pos koruktól 18 éves korukig, e kórház or
vosi jelentései is láthatók 1328-ból, e jelen 
tések pergamenen irvák. 

Másik oldalon láthatók az eddig ismert 
„tolvaj-kulcsok" rajzai s egyéb hamisítvá
nyok fényképei. Rendőr orvosi készülékek 
igen lekötik a figyelmet, különösen egy 
párna alatti rézedény, ebben viz van, mely 
gőzlángon melegittetik, ezzel a vizbe fulta-
kat kísérlik feléleszteni; ily készülék a 
Szajna partján minden őrházban van. Min
den szerencsétlenségnél a rendőr utasítás sze
rint köteles az első orvosi segélyt teljesíteni 
(Grardicus de la paix), természetesen felvé
telkor a rendőr e czéira betanítva lesz. 

Ugyan e teremben van a tébolydai 
tárgyak kiállítása is, mely a szaktudósoknak 
érdekes tanulmány. 

A tűzoltói tárgyakat sokáig szemlél
tem ; itt a tűzoltóság katonailag van szer
vezve s kaszárnyákban vannak elhelyezve. 
Megemlítésre méltónak találom itt megje
gyezni, miszerint a figyelmes idegennek fel
tűnik az, hogy a boulevardok szegletein van
nak a kaszárnyák, ez valószínűleg azért lett 
igy alkalmazva, hogy a katonaság és a ka-
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tonai tűzoltóság gyorsan működhessék baj 
idején; lázadás esetében egész utezasort végig 
seperhet egy ágyúval. 

Ugyancsak a negyedik teremben lát
ható a párisi közvágóhíd gyönyörű alakja, 
vasúttal, marhafelhajtással sat. E közvágó
híd la Vilette külvárosban van. 

Az ötödik teremben szinte a párisi leg-
nagyobbszerü középületek vannak föszből 
alkotva. így a Szajna szigetén épült igazság
ügyi palota, az újvárosház, az egyetemi, jog
kari könyvtár, az opera szinház, a „Vaude-
ville" szinház sat. nagyszerű alakjai. Ugyan 
itt vannak az ujabb vizmükutak és meden-
czék rajzai. A hires vásárcsarnokok, melybe 
az anyagokat Paris alatti vasutakon szállít
ják az eladók s termesztők. Utczán semmi
nemű élelmi szer szállítását sem lehet látni. 

A közkiállitás IX. csoportja magában 
foglalja a könyvnyomdászat s rokon szak
mai termékeit is. A sajtó alatt levő, ma
gyar s franczia nyelven fogalmazott speciá 
lis katoiogus a kiállítók névsorát megelőző, 
e szakmára vonatkozó bevezetést követke
zőkép közli: Magyarország köznépének leg
nagyobb része vászonnemüeket hordván, ter
mészetes, hogy rongy is nagyobb mennyi
ségben akad, mint más országokban és igy 
a papírgyártás is nagy terjedelemnek örvend; 
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mindamellett a rongy kivitele évenkinti át
lagban 130,000 métermáxsára rag, másfél 
millió forintnyi értékben. Papírgyár mind
össze 42 van az országban, köztük a legré
gibb a fiumei, mely évenkínt 14—15.000 
métermázsát termel s körül-belül 16.000 
mm. rongyot fogyaszt, 5—600 embert fog
lalkoztatván. Termékeit Angliába, Törökor
szágba, Görögországba, Egyptomba, sőt még 
Braziliába is szállítja. Utána a legnagyobb pa
pírgyárak nagy-szlabosi, bermaneczi valamint 
a péterfalvi és a zernyesti Erdélyben. Van 
több telepünk, mely fát őröl, mint a papír
gyártás segéd- és pótszerét. A nyomdászat 
egyike legrégibb iparágainknak. Minden ha 
a külföldi e nembeli ipar színvonalára töre
kedett s utóbbi időben oly haladást tett, 
hogy mind a technikában, mind termékei
nek szépségében bátran kiállja a legelőha-
ladottabb országok versenyét. Nyomdatele
peink nagy része különböző nemű kitünte
tésben részesült, legújabban is a bécsi 1873-
iki közkiállitáson. Csak igen csekély részök 
az, mely oly olcsón iparkodik termelni, hogy 
a jó izlés kívánalmainak nem képes megfe
lelni. Nyomdáink száma 208, köztük 51 Bu
dapesten, 138 a vidéken, oda számítva Er
délyt is, és 19 Horváth- Slavonországban. E 
208 nyomda 1052 szedőt, 165 gépészt, 100 
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nyomót és 32 betűöntőt foglalkoztat. A gyors
sajtók száma 333, a kézi sajtóké 199, a be
tűöntő gépeké 26. A könyvnyomdászában 
elért haladás a kőnyomdászatot is haladásra 
bírta és ez idő szerint emennek terményei 
is versenyeznek amazéival. 

A világtárlaton a győztes babérkoszo-
ruzottan, örömtől sugárzó arczczal jár-kél, 
s hiszí-e valaki, hogy a legyőzött szegyen 
pirral ? oh nem! Elégedetten, mert lát, ta
nul r« kitartóbb versenyre kél s ez a legna
gyobb haszon a világtárlat erkölcsi részéből. 

A franczia kézműipar műhelyei nyi 
tottak, az utczáról mindenki láthatja mint 
morognak a gépek s ezekkel gépileg mint 
dolgoznak a munkások; nem zavarja őket 
senki, semmi* Nemcsak a városban, de a 
világkiállításon is nyitottan gyárilag dolgoz
nak kisebb-nagyobb bekerített térben, mint 
azt a gépek s ezek kezelőinek mennyisége 
megkívánja. 

Oít láttam az üveggyöngyök készítéséi;, 
melyeket hosszú üvegrudacskákból fújnak 
s amint megszilárdulnak már festik, vagy 
aranyozzák s különféle tárgyakba illesztik; 
felette kielégíti a szemlélőt a „double or" 
műhely, hol az arany utánzat meglepően ta
nulmányozható, a borostyán és tajtnemüek 
gyártása, a kautcsuk-köpeny készitése, mint 
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szabják e gummií egy nagy asztalon, mily 
gyorsasággal ragasztják össze ! s magára ölt 
heti a szemlélő. A selyemszövőszék működése, 
mint sző egybe selyemszálakkal képeket, vi
rágokat, feliratokat, a gyors fraoczia kézi 
himzés, e kis gépek állal kerek darabokra 
metszett gyöngyház-kagylókból; mint ké
szítenek kisebb-nagyobb gombokat, bát még 
a csontosztergályzás, midőn egész elefánt fo
gakat apróra fűrészelnek mesés gyorsasággal, 
a gyémaat-köszöríiiés azonban már üvegtáb-
láblákkal teljesen fedett helyiségben történik, 
a gőzgépek segélyével szélgyorsasággal hajt
ják a esiszolólapokat s értéknagyságuk sze
rint tálczákra helyeztetnek a kiköszörült 
gyémántok megszemlélés s esetleg megvételre. 
Legdrágább a Rio de Janeiróban levő, mely
ről fényképek is láthatók, s azon fényképek 
is itt szemlélhetők, melyek előtüntetik azon 
szerencsétlenek működését, kik a félelmes 
sötét, durva üregben előkeresik e fényes da
rabkákat, melyly el a gazdagok brillírozhatnak. 

Szemeink láttára készitik továbbá a 
francziák selyem, vászon, tüll, vagy egyéb
ből a gazdag és változatos szinü virágokat, 
ügyes, szép kis lánykák kezeiből csodasze-
rüleg teremnek elő az ibolyák, nefelejtsek, 
rózsák.. . Ide, ide szerelmes ifjak, itt van 
aztán megénekel ni való virág elég! Még sa-

55 



játszerü Illata is meg van mindeniknek, csak 
a kedves keblére kell tűzni. Az élet gyors, 
a természet — virágiban szapora. 

Általában a franczia müiparnál, köz
szolgálatoknál s könyebb ügyleteknél nők 
alkalmaztatnak, természetesen ez által a ké
szített ipartárgy előállítása kevesebb költ
ségbe kerül, a női kéz mégis minden tekin
tetben gyorsabb, az időt nem tölti el pipá
zás, vagy szivarzással, a kérdezőhöz, vevő 
hez udvariasabb, habár meg kell vallani, 
hogy a franczia férfi Is felette udvarias, s 
mindenek által a más nemzetek által készí
tettekkel való versenyt még Inkább könyitik. 
Egyébként sajátsága a franczia müiparnak: 
nem sokfélét, hanem egyből sokat készíteni, 
de ezt aztán lehetőleg tökélyeteslteni fő-
törekvése. 

Azért mindezt nem leírni, de látni kell 
s ekkor háramlik haszon az Illetőre. így 
csak elmosolyogja magát a legnagyobb mérv
ben jóra törekvő egyén Is. 

Á Porté Rappon belépve pillantjuk 
meg a ?,Pavillon de la Presse" épületet, mely 
külsőleg vörös tégla színre van festve. Négy 
hatalmas oszlop által tartott boltozat-terem* 
ben óriási nagy hosszú asztal van, melyen a 
világ minden nagyobb lapja látható, ezen 
lapokat egyenruhás fiúcskák tartják rendben. 
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A hírlapírók s tudósítók részére a fran-
czia biztosság pazarfény nyel gondoskodott itt 
mindenről, még levélboritékokról is. Az eme
leten társalgó terem van, itt maga az an-
tique-szönyeg 6000 frankba került, erről el
képzelhető a díszes es értékes bútorzat, A 
falakon bronczszobrok és művészi tájképek 
díszelegnek. Az aranyozott karfáju s arany
nyal áttört veres selyem divánon pihenjünk, 
hisz soha sem tehetjük ezt többé, mert ná
lunk Igénytelen, egyszerű szalmaszék Is alig 
található. No én egyébként nem panaszkod-
hatom, mert 20 éves írói jubileumon alkal
mával egyik tisztelt barátom ily pihenővel 
lepett meg, jelezvén: 

Eleget fáradtál, fogadd im e széket, 
Méltánylás, szeretet áldozza tenéked : 
Hogy szíves köréből sohse légy vándorfi, — 
Éljen barátságunk nymbusa: Bátorfi! 

Nagyérdekü megtekinteni még a chi-
naiak osztályában levő menyezetes ágyakat 
s szobabútorokat, melyek csodás alakú farag
ványok kai bírnak, áruk szinte mesés 5 egy 
ágy a szoba berendezéssel 36 ezer, egy másik 
30 ezer s a harmadik 50 ezer frankra tar 
tátik. Q-oung-Ching-Yong kiállítótól Bona
parte Matild herczegnő egy Ily ágyat 17 
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ezer frankért már vett is, olvasván rajta a 
„Vendu" (eladatott) sokat jelentő szócskát, 
mely már magában Is érdekesbfaé teszi a ki
állított tárgyat. 

Az idegenek utczájának közepén van az 
osztrák-magyar homlokzat, egyik ajtón „Au» 
triche*, másikon „Hongrie* felírattak 

Beléptünkkor a magyar kiállítás legfé
nyesebb pontját látjuk. Ez a közoktatási 
ministerium kiállítása, mely túlhaladja minden 
enemü kiállítást s hazafias büszkeségünkre 
jelzi : Magyarország a közoktatás terén legna
gyobb haladást tette az egész világon. Ott lát
juk a boncztan-intézet, életfan-intézet, sebé
szeti koróda, egyetemi könyvtár, ízr. rabbiké 
pezde, miutarajztanoda, a budai és pesti ál-
lamgymnasíumok féuyes palotáinak rajzait és 
fényképeit, a nagy albumokat. 

Igen szép az olajfestésii tanulmány fők 
csoportja, Összesen 19, a csinos hölgyarczké-
peket gyönyörrel nézik az idegenek, s csodá
latra ragadja őket Magyarország szépei iránt. 

Művészi ízléssel készültek a hosszú falvi 
kézműiskola faragványmintái. 

Elismeréssel említhetem a budapesti ál
lami tanitónőképezdének és a szatmári prot. 
nőnöveldének két nagy szekrényben kiállí
tott kézimunkáit, rimaszombati Fábry-féle 
intézet, a zilahi állami tanitónőképezde s 

58 



Grimm árnak Palotán levő hülyék intézeté 
nek munkáit. 

A magyar kiállítás szép, de szebb is 
lehetne, neveli ugyan a rokonszenv, melyet 
különösen a franczia sajtó tanúsít, de látva 
a többi nemzet kiállításának izlésteljes ren
dezését, figyelmét, valóban egy kis szégyen
pír futja át a komolyabb érzelmű magyai-
embert. Igyekszünk aztán minden k i s e b b 
alkalmat felhasználni, hogy n a gy o t csinál
junk belőle. 

A német sajtó gúnyolja kiállított tár
gyainkat, teheti, teszi is. Megszokhattuk, 
de azért egy kicsit mégis — fáj. 

Borkiállításunk kevés, az átvett térben 
és állványokon öt annyi is kényelmesen el 
férne. Több üres palaczkot láttam, mint te
lit, ezeknek egyrésze még sáros volt, a rósz 
dugaszolás következtében a bor ereje ki
nyomta a dugaszt s mint részeg föveg félre-
bigyesztve diszelgett a palaczk nyakán. 

Csárdánk s ebben a „gouillache" (gu
lyáshús) rendkívül keresett 5 czigányaink — 
Berkes Lajos zenetársulata, honvéd egyenru
hában — a nap hősei, folyton a legnagyobb 
lelkesedéssel hallgatják, bámulják, hogy le
het hangjegy nélkül oly nehéz zenedarabo
kat egyöntetüleg eljátszani. Alig van pi
henő estéjök, többnyire a Tuilleriák kerfrjé-
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beo játszanak négy öt darabot, melyet per
sze a zajos tapsra ismételniök kell. 

A T 2 i a g e B e sK (már tudni illik 
a mi czigányaink) képben is megvannak 
már örökítve a franczia lapok egyikében, az 
„Illustrationban." A jeles képes újságban lát
ható Berkes Lajos, a klarinétos, a három 
kontrás, a czimbalmos s végre egy brácsás 
és a két bőgős arczfeépei. Közepén az egész 
banda, legelői a prímással, a midőn éppen 
javában húzza. A képet Burnand rajzolta. 
A túloldalon pedig egész kis értekezés a czi-
gányokról, a mely bővelkedik szeretetreméltó 
badarságokban. A t z i g a n e s , —- igj 
kezdé az Illustration — a kik különben 
z í n g a r i é s b o h e m i k u s név alatt 
is ismeretesek — évszázadok óía megteleped
tek Magyarországon. Mely országból szár
maztak, nem tudni, de annyi bizonyos, hogy 
e népeeske állandóan ott lakott, anélkül, 
hogy szomszédaival összeelegy e ett volna, 
egyúttal megőrizvén eredeti typusát csaknem 
teljes tisztaságában, Ü mi szintén jellemző, a 
czigányok elfogadták és magukévá tették a 
magyar nemzeti dalokat, melyeket oly ér
zéssel és hévvel adnak vissza, hogy nincs 
magyar ünnep, nemzeti vagy családi ünnep 
czigánybanda nélkül. Nekik köszönhetni, hogy 
asa ősmagyarok énekeinek nagy része meg-
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őrizve maradt, melyekre nézve ők ugyan-
azok> mint voltak Görögországban Homér 
költeményeire nézve a rapssódok. A zené
szeknek az a csoportja, mely a kiáliitásQii a 
magyar vendéglőben hallatja magát, tizenkét 
emberből áll, a kiknek karmestere bizonyos 
Berkes Lajos. Némelyiknél a czigány-typust 
különösen jellemzi a vad alak, melyből égő 
szempár ragyog ki s a melyet koromfekete 
szőr föd. A zeneBzereket hegedűk, két gor
donka, két brugó, egy egy éleshangu klari
nét és ezimbalom vagy tympanon képezik. 
így neveznek egy hangszert, mely a 16. és 
17-ik században eléggé el volt terjedve s a 
mely egy fából készült, lapos, csonka há
romszögű szekrényféle. Ez a szekrény kö-
rosztbe feszitett érczhurokkal bir s egy asz 
tálra van állitva. A játszó mindegyik ke
zében egy ébenfás görbe botocskát tart, 
amelyekkel rezgésbe hozza a húrokat. A 
hang, mely legjobban közeliti a zongora hang' 
ját, hatalmasabb és terjedtebb, s mig a mű
vész villámgyors futamokat tesz, egy csengő 
hangzatossággá erősbül, a nélkül, hogy za
vart idézne elő Néha a hang oly andalitó, 
hogy az üteny sem hallatszik többé; a han
gok mintegy maguktól keletkeznek s röp
ködnek a hangszer harmonikus egésze fölött. 
Utoljára is a ezimbalom adja meg a saját-

61 



ságos jellegeket a magyar zenének, ez teszi 
oly felségessé a zenéig a mely lényegesen 
elüt a mi ridegebb és kiszámitottabb zene
karainkétól. Á kiállítási zenekar a Magyar
országban legdivatosabb darabokat, neveze
tesen a híres B a k o s y (Rákóczy) indulót, 
a magyarok nemzeti dalát, mely leginkább 
lelkesít és gyönyörködtet, azonkívül táncz-
darabokat is, C s á r d á s név alatt, mely
nél e először a h a s s a l (lassút) vagyis a 
méla és érzelmes részt játszák, a melynek sa
játságos varázsa ábrándozásra, készt, s ezt 
követi hirtelen az élénk, lázas hangú f r i s c h 
(fris). Mialatt a nyirettyük őrületesen vág
tatnak föl és alá, a czimbalom is, egyszerre 
két botoeskával verve, ideges élénkségtől 
látszik hevítve lenni; ördögi harmónia ez. 
Semmiféle zenekar, bármily hatalmas legyen 
is, nem tud ily hatást előidézni® Nem is 
ritka dolog, hogy a csárdás hevétől elragad
tatott urak és hölgyek aranyokat és éksze
reket dobálnak a czigányok tányérjába. 

A jó francziák sohasem törődtek annyit 
velünk, mint a mióta a barna fiuk a Szajna 
partján forgatják nyirettyüjüket. Alig telik 
el nap, hogy a lapok ne szólnának a czigá-
nyokról s hazájukról, Magyarországról. Phi-
libert Audebrand a „L'IUustration" hetilap 
kitűnő tárczairója szintén lelkesülten szól a 
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czigányokról. Ezzel ugyan nem mond va
lami uj dolgot, de érdekesebb^ hogy e köz
lemény kapcsán költészetünk egyik legszebb 
gyöngyét, Petőfi „ Cserebogár a-ját is ismer
teti. A czigányok zenéjéről —- úgymond — 
Petőfi (nála Poetőíi Sándor) költészete ad 
igaz fogalmat, Petőfi szerinte a Dunapart 
Musset Alfrédje. Ezután közli íöntnevezett 
költeményét, nem ugyan az eredeti verses 
alakjában, de hangzatos és találó prózában, 
mely a „Cserebogár" mélabús alaphangját 
hiven és megkapóan adja vissza. Az a köl
temény egyszerűségében is megragadó ref-
rainje „Cserebogár, sárga cserebogár" bár 
nem szószerint való, de mindenesetre gördü 
lékeny viszhangot nyer, midőn a franczia 
író igy fordítja: Searabée de mai, scarabée 
d'or, petit scarabée ! 

Nagy megilletődést kelltett az a hatá
rozata a főigazgatóságnak, hogy Zichy Mi
hály kitűnő jeles festőművészünk egy nagy 
és sikerült képét eltávolítani kellett, mond
ván, hogy az politikai színezetű ; a magyar 
bizottság minden szó nélkül engedelmeskedett 
is a rendeletnek, holott ha erélyes, a kap a 
legnagyobb elismerést szerzett volna a ma
gyar művészetnek; siettek is a francziák 
némi vigasztalásul — bár nem érdemetlenül 
— Munkácsy képét a kiállítás „piéces de 
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résisfancea-jai, a legjelesb látnivalók közé 
sorozni. 

Á belgiumi osztály csipke kiállítása az 
ízlés netovábbja. Hosszú, magas üveg kira
katokban a legfinomabb s legértékesebb czik-
bek láthatók, melyeket a műipar e hálás te
rén fölmutathat; csipkéből van minden elő
állítva, mit egy előkelő delnő képzelőtehet-
sége teremthet pipere asztalára, a hajdani 
császári ünnepélyek fényére gondol az em
ber, ezek láttára, melyek a tulileriák termei
ben ragyogtak, most — ruina. Sic transit 
glória mundi! 

A franczia pipere osztály azonban ka-
czérabb, az egy elegáns úrnő boudoirja szá
mos csecsebecse, melyek női titkokat őriz
nek s csak a v i l á g kiállításnak köszönhet
jük látását, folytonos mosolylyal nézzük, s 
nem győzzük a megjegyzéseket tenni az 
apró tégelyekre, bödönök re, szépitőszer, bé
csirongy sat. ezerféle apróságokra, melyek 
segélyével csodát művel a hölgyvilág a ter
mekben, de nem a mi alföldi parasztguny-
hóokban, hol a legjobb „szépítőszert" maga 
a természet adja — világkiállítás nélkül. 
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VI. 

A még mindig szemünk előtt álló homlok
zatnak szobrászati feldíszítése a franczia mű
vészeknek ritka alkalmat szolgáltatott ahhoz, 
hogy magukat kitüntessék. Az elkülönítő 
pilléreknek talapzatán, vagy a támoszlopo-
kén, melyek a homlokzat hosszában állanak, 
— tizenegy az egyik oldalon, közben a köz
ponti építmény és tizenegy a másik oldalon, — 
óriási nőszobrok vannak elhelyezve, melyek 
a különféle nemzetiségeket személyesitik, vagy, 
esetleg az azoktól lakott országokat jelképezik. 
Ezen alakok kitűnő szobrászoknak művei, s 
alig van egy a huszonkettő között, mely nem 
volna kitűnő vagy művészies. Különösen sze
renesések voltak jelvényeik megválasztásában. 
így például Görögország kezében a Phidias 
Jupiterének kis mintáját tartja; mig Olaszor
szág, (tulajdonképen Itália) kezében majdnem 
épen oly hires mü mintáját, a farkas által szop
tatott Romulus és Remus csoportot tartja. Hun
gária csizmás lábát bivalynak szarvakkal ékes 
fejére nyugasztja; Norvégia, kötélcsomón 
állva, régi faragása evezőt tart kezében ; s Svéd
ország, prémes mentéjében, kezében összegön
gyölt papirost tart, a melyen jeleseinek,, Lin-
naeus, Swedenborg, Áístrőmer, s másoknak 
neveik vannak feljegyezve. Amerika lábainál 
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sas áll, jobb kezében az Unió lobogóját tartja, 
| balkezében Összegöngyölt papír ivet, mely az al-
| kotmány t tartalmazza. Oroszország kettős kard

dal és kétfejű sas-czímerevei lábát büszkén az 
éjszaki féltekén tartja; ellenben Anglia, az 
egyik oldalán Ausztráliával — ollóval a jobb, 

| quarcznuggettel (ékesség) a balkezében, másik 
| oldalán meg drágaköves és kormányzóbottal 
í felékesített Indiától környezve, mindegyik 

hozzá illő öltözetben, (mi kár, hogy Canada 
nem volt hasonlóképen bevezethető!) felövezve 

j áll; és — szárnyas sisak a fején — oroszlán 
| sörény nyel ékesitve, lábát delphinen tartja, 
j kezében háromágú szigonyt fog, s nyugodtan, 
i parancsoló tekintettel előre néz. Ennek alkotó 
! mestere Allar A. I., a kinek e miivéért az an

gol bátran köszönetet szavazhat. Sajnáljuk, 
hogy nem közölhetjük e kitűnő sorozat szobor 
készítőinek nevét; mert ezen művekről a név
jegyzék nem tesz említést s nincs minden ta
lapzaton megjelölve a készítő mesternek neve. 

| Köztük van egyébként Touroois (Hollandia,) 
Sanson (Portugália), Chatrousse (Persia,) De-

| loye (Austria), Caillé (Egyesült-Államok), Bour-
j geois (Dél-Amerika), Captier (Sina) és Aize-
| lin (Japán). 
I Belépve magába az épületbe egyszerre 

érezzük a hatás nagyszerű benyomását, akár 
jobbra tekintünk a hol tömérdek nép gyűl a 
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walesi herczeg indiai ajándékai körülj a kinek ; 
Boehm által készített lovas szobra méltóságtel
jesen uralkodik minden felett, a mi közelében j 
van ; vagy balra, a hol a Gobelinek és Beau- | 
vaisk fényes gyártmányai szépségükkel cso- ! 
dálatra ragadják a nézőt, s a hol teljesen fel- ; 
szerelt harczosnak roppant nagy alakja magas \ 
talapzatáról mindent áttekint. Az ezen roppant 
nagy csarnokban előttünk feltáruló látvány, jel- ! 
vényeivel és szobraival, ezerféle művészeti ter- j 
mékeivel, s fegyvereivel, minden esetre a leges- j 
legváltozatosabb az egész kiállításon. Elleasu- | 
lyozó része a csarnok másik végén kevésbé van j 
betöltve, s magas fal táblázatának homor gödrei | 
nem lévén megaranyozva, nem gyakorolhat oly j 
ellenállhatatlan benyomást, mint a másik oldal. | 

A kiállítási palota költségei, az ottani | 
kereskedelmi minisztérium előirányzata sze- j 
rint 45 millió 300,000 frankra rúgtak volna. E j 
költségvetés azonban, mint rendesen az álla- j 
mok költségvetései, nem volt reális, mert most 
utólag kisül, hogy az összes építési kiadások 1 
10 millió frankkal múlják felül az előirányza- j 
tot. E tekintélyes kiadással szemben az eddigi I 
tapasztalatok alapján következő jövedelmekre | 
számít a franczia kormány. Belépti dijakból 
14 millió frankot a marsföldi épületek anya- | 
gának értékesítéséből 7 millió frankot, Paris 
városának segélyezéséből 6 milliót, a trocadéro 
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palotának Paris által való megtételéből 3 mil
liót, a kiállítási park vendéglői, kávéházi és 
egjéb helyiségeinek bérletéből 3 és íél milliót 
a trocadéroa rendezett nyilvános hangverse
nyek jövedelme gyanánt 1 milliót, összesen te
hát számit 34 és fél millió bevételre. — Ezek
hez hozzá veszik még a fogyasztási adókból 
befolyó jövedelem többletet, mely a legkisebb 
számítással megütné a 10 milliót, s igy a köz
társaság ez erkölcsileg oly nagy horderejű vál
lalkozás mellett, szám szerint mintegy 10 egész 
12 millió deficitet matatna fel, a mi jelenték
telen veszteségnek mondható a nagy eredmé
nyekhez képest, a melyeket a béke ez épületei 
által Francziaország a világ előtt elért. 

Le a kalappal a párisi divat előtt! Ez 
egy valázshatalom, melylyel a párisi hölgyvi
lág maga köré gyűjti a két világrész hölgyeit, 
kiüríti erszényeit s megteremti a hódol átok 
ingereit. 

Mégis ha kérdezné tőlem valaki: láttam-
e párisi divatot? jólélekkel felelhetem neki: 
nem! Mert a párisi divat mindenütt vao, csak 
Parisban nincs. 

A párisi nő elragadóan szép, kecses tud 
leüni ruhájának Ízlésében, megismerhetni a 
franczia nőt a boulevardokon egyszerűségében, 
az angol nőt szegletességében, a német nőt ne
hézkességében, az olaszt ékszereiben, tulságo-
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san tele aggatja magát, a spanyol nőt rikító 
rahaszineivel s a magyart? Mit is mondottam 
a franczianőről ? — egyszerűségében. 

Igen, de csak Parisban olyan a magyar 
nő, tisztelet-becsület a kivételeknek: itthonn 
legnagyobb rész hódol az ügynevezett párisi 
divatnak, mely mire ideér, nem párisi divat, 
mint jelezem : nem létezik. 

Mégis amit „párisi divata elnevezés alatt 
ismer a világ, az a párisi pipere kereskedők 
leleményes ügyes és fürge magokviseletének 
csodás eredménye; egy divatos kalapot százez-
rivel készítik s a szélrózsa minden irányában 
elküldik először hirkép, másodszor rajzban, 
harmadszor természetben, 

Nevezetes uj iparczikk is keletkezett Pa
risban, ez egy gyapjuféle anyag előállítása házi 
és vadmadarak tollaiból, melyek eddig Jaaszon-
vehetetleneknek tekintettek. Az ebből készült 
szövetek könnyebbek és melegebbek, mint a 
gyapjúból készítettek, könnyen festhetők és 
vízhatlanok. 

Parisban a közrend, egészségügy, tiszta
ság s a polgárok biztonságára irányzottt figye
lem és ea érdemben létesített intézmények va
lóban mélyen lekötik az idegen figyelmét s e 
világváros e tekintetben is méltóan nagyságá
hoz és hírnevéhez mutatta be magát a világnak. 

Á párisi öntözési rendszer sajátságosnak 
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tűnik fel nekünk. A többi közt nézzük a Paris j 
vidékén levő gazdasági kertek öntözése mint s | 
mivel eszközöltetik, T. i. e fővárosi peczegöd- | 
rök s csatornák tartalma nem a Szajna folyóba, j 
mint nálunk Budapesten a Dunába, hanem tar- ! 
tályokba (depotoirs) gyűjtetik, innen aztán I 
szivattyúk által vezettetik ezen folyékony trá
gya messze s vízzel higitva a kertek és vete i 
menyes földeken vezetett árkokba eresztetik. | 
S amely tulajdonosok innen nyert higtrágyá- í 
val nem öntözik veteményeiket, silányságuk I 
miatt eltörpülnek az ilyennel öntözöttek mellett. 

Á vizet Parisba a környék hegyei forrá
saiból vezetik három főcsatornán; u. m. a St.- | 
Dénesi, St.-martini és a L'Qurcqi csatornáo. 

Láttam az állatkiállitás helyiségeit, me- ! 
lyeken május végén ezer és ezer kéz dolgozott. I 
A „Palais des Invalídes" tágas kertjében van, i 
nagy árnyas fák között. A főbejáratokat gyö
nyörű szobrok ékesítik, melyek lovakat és 
szarvasmarhákat ábrázolnak. Á téren üde gye-
pekj kávéházak, vendéglők találhatók fel, míg 
a zárt kertben igen szép virágágyak illatoz
nak s óriási ágyuk tátongnak a nézőkre, 

VII. | 
Ki egy pár év előtt látta n, trocadéro és ! 

Champ.s de Mars-ot, merész állításnak vette I 
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volna, irja ott lakó tisztelt barátom, Edelényi 
Szabó Lajos, ha azt mondja valaki, hogy e 
puszta téren két év múlva egy város fog föl
emelkedni. A trocadéro, melynek neve ré
gente Chaillot dombja volt, csak ezelőtt két 
évvel is egy zöld pázsitos lejtőt képezett, mely 
a Ofaamps de Marssal szemben a Szajnáig nyúlt 
Az 1867-iki kiállítás alatt ugyan meglehetős 
változáson ment át és akkor még place du roi 
de Romé nak nevezték, de a kiállítás után is* 
mét annyira renoválták, hogy azóta hajdani 
pusztaságánál egyebet nem lehetett rajta ta
lálni. A Szajna felől eső lejtője egy terjedelmes 
pázsitot képezett, melynek közepén egy a Szaj
nától fel felé vezető 70 lépcső magasságú és 48 
méter szélességű felmenet volt, E lépcsőzet te
tejére mentek fel a kiállítás tervezetével előké
szülő architectusok, honnan Paris felett, a leg
gyönyörűbb kilátást élvezhetni, és innen vet
ték fel az 1878. évi kiállítás alaptervének raj
zait. Nem volt e helyen akkor még csak egy 
kis bokrocska sem. A. forró nyári nap hevében, 
csak a felséges kilátás feledteté el a tervezők
kel a fáradság kellemetlenségeit. 

Es minő változás ma ? minő varázsló mű
veleteken ment át a trocadéro e rövid két év 
alatt, azt alig volna képes felfogni, ki tényleg 
nem látta azt hajdan és nem láthatná most. A 
domb tetőn, az óriási palota égbe nyúló két 
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tornyával, kétfelől félkörbe menő szárnyaival 
a Champs de Marsról tekintve imposans lát' 
ványt képez* 

A szárnyépületekben a kiállítás történe
tére vonatkozó örök beesii emléktárgyak van
nak üvegszekrényben kiállítva. Á két szárny
épületben kiállított tárgyak összes értéke — 
mint becsülve van — meghaladja a 8 milliárdot. 

A kiállítás labyrinthjában tévelygő láto
gató különösen a nyári hónapokban az árnyas 
helyekre állított padokon, a hűsítő tavak part-
ján, testének nyugalmat és lelkének kimond-
katatlan gyönyört talál. 

A troeadéroi domb tetejétől a Szajnáig 
szélesség és hosszúságban együtt összesen 50 
ezer négyszögméter terül el. E területet a ki
állítás többi helyéhez adva az Összes kiállítási 
térség 270 ezer négy szögmétert teszen. A ker
tekké alakított helyekre 100 ezer négy
szögméternyi felületet képező termő földet 
hordtak. E számok adhatnak csak kellő infor-
matiót azon nagy munkálatokról, melyeket a 
trocadéron és Champs de Marson tettek. E szá
mok bizonyíthatják, hogy a kiállítási térség 
szépítésére kitűnő gond lőn fordítva. 

A párisi magyar egylet (Societé Hong-
roise de secu.re mutuel Eue Turenne 47. Paris) 
a közkiáiíitásra magyar közönség tájékozta
tása végett következőket közölte a m, kir. ki-
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állítási kormánybiztosi hivatallal: Kik a párisi 
utat kevés költséggel akarják bejárni, lássák 
el magukat a simbachi vagy müncheni vasúti 
állomásokon élelmi szerekkel, mert ez állomá
soktól Parisig csupa méreg drága vendéglők 
vannak. A párisi állomásnál mindig akad te
mérdek ajánlkozó, kik az utasokat oly ven
déglőkbe, szállókba kívánkoznak elvezetni, 
hol német szó dívik. De figyelmeztetjük a ma
gyar közönséget, hogy az emberekre ne hall
gasson, mert ők bizonyos üzletek, nyerészkedő 
szállodatulajdonosoktól fizetett ügynökök, kik 
a magyar utast oly helyre vezetnék, hol pár 
nap múlva kiürült erszénynyel keserülnék meg 
hiszékenységüket. Jutányos és kényelmes szál-
lodákul a következőket ajánljuk: 1) Hotel 
meublé Nr. 4. Rue Tuge (Qrenelle). 2) Hote 
meublé Rue du Théatre cite Thure 2. (Grel 
nelle). E szállodának haszonbérlője egy de 
r é k h a z á n k f i a . 3) Hotel St. Sebastían 
Rue St. Sebastian Nr. 37. 4) Hotel eentennial 
et du Brézil Sfc. Rerdére Nr. 23* 5) Hotel meu
blé, Rue Corneille 0. 5 — 6 Hotel meublé Bou* 
levard Bonmarchais — Nr, 8. 7) Hotel D'an-
tin Rue D'Antin. 8) Hotel meublé Rue St. Lau-
rent Nr. 8. 9) Hotel meublé Rue Jagevin Nr. 
22. 10) Hotel meublé Rue Buci Nr. 11. 11) 
Hotel St. Malo, Rue Udessa Nr. 2. 12) Hotel 
meublé Rue des Fosses St. Jaques Nr. 3. •— E 
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szállodák mindegyikében egy tisztességes szoba 
24 órára 2—3 frankért kapható. Azon magyar 
utazók, kik a franczia nyelvet nem beszélik 
töké'etesen, nagyon helyesen teszik, he e szál
lodád egyikében vagy másikában vesznek la
kást, mert a magyar egylet több tagja lesz ben
nük, kik aztán hazafias készséggel adnak útba 
igazii*ást s tájékoztatót az érkező honfitársak
nak. A vasúti állomástól a vendéglőig a bérko
csisoknak 2 franc 50 cent., a málhákért pedig 
darabonként 50 centimé fizetendő. A bérko 
esik rendes árszabása egy nappali óra után 2 
franc, egy éjjeli óra után 4 franc; az éjjeli óra 
éjfél után egy órától számit. Olcsó étkező he
lyek czimeit fölösleges felírni, mert az étter
mek bejáratainál az étkek árai ki vannak füg
gesztve s igy mindenki erszényéhez mért ét
kező helyet választhat magának. 

A kiállítás tartama alatt a párisi magyar 
egylet helyiségében este 8 órától éjfélig na
ponkint egy rendező hivatalos órákat tart s a 
hozzá fordulóknak minden irányban szívesen 
szolgál tanácscsal s felvilágosítással. 

A gyönyörű Luxembourgi palotában la
kott Rákóczy Ferencz szabadsághősünk feje
delmi fényben, mielőtt Törökországba vándorolt. 
XlV-ik Lajos udvarában igen kedvelt egyéni
ség volt. Vele sok magyar Prancziaországba 
utazott, a franczia király ezen emigránsokból 
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egy huszárezredet állított fel, melynek ezre
dese Ráttky ' György volt A hadügyministe-
rium archívumában kutatni akartam ez ügy-
ben, de időm rövidsége miatt lehetetlen volt, 
pedig vajmi helyes volna ezt tenni, megtudnók 
az ezen ezred tisztjeinek nevét, milyen volt a 
felszerelés sat. A Ráttky nemzetség Zalában 
Rátkot is bírta, a múlt század közepén deficiált, 
főhelye Salamonfa levén Sopronmegyében ; elő
kelő állását az is tanúsítja, hogy a szathmári 
békét a dunántúliak részéről szinte egy Ráttky 
irá alá. De érdekes még az is, hogy a fentne
vezett ezredes leányutódai a múlt században 
Sopronvármegyétől nemesi bizonyítványt vet
tek ki. 

A londoni kiállítás alkalmával több ma
gyar Parist is megtekinté, így Zalamegyének 
jeles szülöttje chernelházi Chernél Ignáez ny. 
cs. kir. főtörvényszéki ülnök urnakjis útitársa volt 
Mészey esperes-plébános mosonymegyei Raj
káról, kinek anyja Sághy leány volt, s ki Pa
risban szinte rokonait látogatá meg. Ugyanis 
a sopronmegyei Felső-Pulyáról e század elején 
egy ausztriai, de franczia származású báró ka
tonatiszt szinte Sághy leányt vett' nőül és há
zassága után Nagy-Baromban postamesterke
dett. Egyszerre hir jön Francziaországból, hogy 
egy bátyja meghalt és ő lett az örökös. Termé 
szetesen odautaztak, a nevezett plébános ur 
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felkeresvén őket, az egész rokonságot összetá
viratozták, generális és más főhivatalnokok 
ülték meg a családi találkozást, ahol még túrós 
mácsik is szerepelt, mint a családban fennma
radt traditionalis magyar étel. 

VIII. 

Paris két milionál több lakossal bír s ez 
örökösen hullámzó néptömeg közt mégis a leg
szebb reád honol; nappal alig találkozhatni 
rendőrrel s mégis ha kell, minden lépten-nyo
mon *ran. Éjjel a legnagyobb éberséggel őrköd 
nek» Egy éjjel eltévedtem s a Bastille térről a 
Szajnán átkelle térnem, hogy a Rue de Grenel-
leber levő szállásomra menjek. Egy kissé fejem 
nehezebb is volt lábaimnál s amint egyik 
lámpa alatt kibetűztem kézi mappámon: merre 
kell :artanom, hogy a legrövidebb utón haza 
érhessek, az a gondolat villant agyamba, hátha 
megfog valaki s a Szajnába dob, elvevén tőlem, 
ami elvehető. Nem vala lehetetlenség. Borsód
zott a hátam, mindamellett mentem, mende
géltem. Elhatároztam, hogy a hid közepén 
megyek s ha emberrel találkozom, a hid ellen
kező oldalának tartok s ugj is tettem, később 
magam is megmosolyogtam. De nem eddig van 
a dolog. Egy rendőr észrevette görbe menetele
met, 20— 40 lépésre utánam jött, megfigyelt s 
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csakmikor csengettem a Hotel Bellevue ajta
ján : távozott vissza. 

E világvárosban 45.000 számozott ház 
van, 80 nyilvános térrel, 27 híddal. 20 kerü
letre van osztva, tisztviselőinek évi fizetése az 
1877-ki budget szeiint 371.345.210 frank 
Választópolgársága 340.866. 

Koldusokat nem látni, de hiszen nem is 
csoda, évenként 28 milió 800.000 frank for 
dittatik ezek eltartására, 1877. év végén 20 368 
férfi, 35.125 nő és 56226 gyermek ápoltatott 
közköltségen. 

Temploma 69 van, zárdája 227. Első 
teendőm volt a világtáriat megtekintése után a 
Notre-Dame ősrégi székesegyházba menni, 
épen jókor érkeztem, egy temetési szertartást 
néztem végig, melyről nem szólok, szóljon 
igénytelen kobzom : 

Szomorúan zeng az ének, 
Kezdete van a misének 
Az ős templom közepében 
Gyászravatal áll fehéren. 
Számos virág illatárja 
A belépőt megcsókolja. 
Feketébe öltözettek 
A ezekeken térdepelnek. 

Búsan tovább zeng az ének, 
Közepe van a misének 
Ezüst hangu csengetyüre 
Mély csend borul a nagy űrre 
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Hallani a tompa sóhajt, 
Mit érzés a szívből kihajt. 
Hogy Istenééi ember beszél. 
— Máskor róla hisz csak meséi l 

Elhalóbban zeng az ének, 
Vége van már a misének. 
Percz-percz után lassan telik, 
A halottat beszentelik . . . . 
Zokogva mozdul a család. 
Minden résztvevő kezet ád. — 
Itt benn az isten házában 
Talán csak igaz érzés van ? 

Nem zeng tovább már az ének. 
Fehér koporsót kisérnek,. 
Bezárul az egyház ajtó ; 
A tömeg már nem búsongó. 
Utczazajban míod elmerül, 
Minden arczon Öröm derül . . . . 
Csendemből e látvány felver : 
Hogy az ember csakis ember ! 

Kr. sz, után a 4-dik században már volt 
e helyen templom, azóta sok viszontagságon 
ment keresztül, Hugó Victor így ir róla: L7hom * 
me, l'artiste, l'iadividu sJ effacent surces grau-
des masses sans nom d'auteur, l'intelligencehu-
maine s7j résume et s?y totálisé. Le temps est 
architecte, le peuple est le magon. 

Templom után temetőbe illik menni, én 
is egy-egy napi időt vettem a Pere —Lachaise 
és a Montmartre gyönyörű berendezésű temetők 
megtekintésére. Az a figyelem, az a kegyelet, 

78 



melyet itt minden lépten-nyomon talál az em
ber, valóban csodálatra méltó, alig hiszük, hogy 
Parisban vagyunk, e korcsnak híresztelt töm
kelegben. 

Pére-Lachaise boulevardokkal, utczákkal I 
bir, mintegy kétszáz milió frk, értéket képviselő i 
szobrokkal. E század elején Lachaise nevű j 
jezsuita atya aiapitá s jelenleg Paris örömét, | 
búbánatát öleli magába. j 

Itt nyugosszák örökálmukat annyi milió j 
jeles költő Balzac, Béranger, Börne, Chopin, 
Lafontaine, Moliere, Racine, Rossini, Seribe, 
Thiers sat. 

Egyik nap a Vendőme szoborra mentem j 
fel, mely 43 m. magas 1805—1810 ben készült | 
1200 orosz- és osztráktól elvett ágyukból, 400 j 
csataképet tüntet elő; a commune alatt ledőn- j 
tetett, de újból a köztársasági kormány által 
másfél miliő frank költséggel felállitatott. Majd | 
a Louvre világhirü termeibe mentem, hol négy I 
napot töltöttem s mégis gyengének ismerem ] 
azt leirni, oly sok minden, oly sok drága s j 
kitűnő tárgy van össze halmozva. 

Ha Isten engedi, ennek tanulmányozása 
végett még egyszer látni óhajtom Parist s 
ekkor lehető tüzetesen leírom a Lauvre világra 
szóló műkincseit. 

Nemcsak nagyszerrü épületeit s óriási 
kincshalmazait érdemes megtekinteni Parisnak, 

& . - - *£ 
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hanem társadalmi életének főbb mozzanatait is. 
Szinházai telvék s jó előre kell jegy végett gon
doskodni, mert, itt a rend a lelke mindennek. 
Pénzeért annyi joga van a napszámosnak, mint 
az angol lordnak, vagy Batthyány berezegnek. 
Mulató kertjeiben ha kédőbb jő valaki, alig 
kap helyet, mert a párisi, ha mulat, mulat; ha 
dolgozik, akkor valóban dolgozik s nem he 
nyél. Nyilvános téréin a gyermekek százával 
vannak s a mi szép, mindenki tiszteségesen ki
tér előlök, A magasrangu nő maga tolja a gyer
mekkocsit s inasa, vagy szobaleánya utána sé
tál. Az anya — ugymond — legéberebb szem
mel őrzi gyermekét! 

Az étkezési rend több féle, annyit mond
hatok, hogy mesés olcsóság van; Parisban fél
évig kilehet jönni ugyanazon arányban koltve 
kéthónapi kiadással Magyarországon. Egy 
frankért teljes ebédet lehet enni, hozzá adnak 
még egy üveg veres bort s kenyeret amennyi 
tetszik. Különben mesés módon is lehet ám 
költekezni, ha valakinek lehet s akaratja van. 

De mint mindennek van kezdete, ugy 
vége is van. 

Készülnöm kellé gyorsan, vissza. Az idő 
letelt, pedig még alig valék kezdetén, ismer 
teim gyűjtésének, 

Kérlelhetlen sors ! 
Csendes estén, szobám ablakából néztem 
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I a vidor tömegei, nem tudta senki : mily fájó 
j é r zebm dobogtatja szivemet, hogy útra kell 

kelnem, pedig örvendeztem is, hogy imádott 
hazámba szeretteim körébe visszatérhetek, E 
kettős érzelem vegyüléke a hit, e lelki szivár
vány, mely édes kéjjel köti Össze a fájdalmat 
és örömet s enyhítővé teszi a küzdelmet. 

A strassburgi vonalon gyorsan fut velem 
a vaskocsi; setét van, hiába nézek vissza, nem 
látok semmit sem Parisból ; csak emlékét őr
zöm, visioként vonulnak agyamon keresztül a 

I képek . . . s nem tudok aludni. 
I Gondolatora keletre szállt ! kelet, kelet, 

te véres ágya Európának. Borzasztó ! 
P u h a párnán viczkándozó emberiség Pá-

risban. Ah, beh gyönyörű! 
Amott fejletlen Összeség, emitt kifejlett 

gyors élet uralg. 
Amott egyeseké minden, emit tmindenkié. 
Keleten a szabadság rejtett kis növény, 

nyugaton terebélyes fa, melynek árnyában pi
hennek a népek milliói. 

Keleten renyheség, tunyaság, s piszok, 
nyugaton ragyogó fény, pompa és szorgalom 

| felett bámulunk. 
S keletnek bir tokában mégis van valami 

titokzatos kincs, mely büverővel vonz bennün
ket, nyuga t tündéri fényében pedig oly ide-

^ 
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génnek érezzük magunkat. Megtaláljuk, ha 
létérdekünk sovány szálait szemlélgetjük. 

Strassburgban sajátságos communistj.kus 
modorú az indóház, a váróterem csak spanyol
falakkal vau ellétva, azért nem is czélszerü a 
kézi bőröndöt letenni, hanem vagy magával 
kell hordania, vagy az e czélra felállított rak
tárba tenni le, hol vevény mellett átveszik, 
Egj ily esetnek tanuja valék, bőröndömet a 
rendőr feltörte, gondolván én tolvajoltam el 
egy kisebb bőröndöt. A tényállás ez: Valaki 
letette kézi kis bőröndjét maga mellé, egy ide
gen beszédbe ereszkedett vele, mely körülmény 
utazásban szinte kellemesnek tűnik fel, a be
szélgetést kezdőnél hasonlóan bőrönd van s be

cs 
szed közben ráteszi nagyobb bőröndjét a kisze
melt áldozat kisebb bőröndjére, s ez észrevét
lenül a nagyobb üregű által elnyeletik, lévén 
a tolvaj bőröndnek alja ruganyos s a legudva
riasabban ajánlja magát, az uj ismerős másik 
oldalán9 a tolvaj társa újra beszédbe ered s ez 
alatt a tolvaj bőröndjével elillan . . . tessék 
már most keresni a vesztett félnek, mikor észre 
jŐ: volt, nincs bőröndje. 

Természetesen nem találtatott meg; a 
megkárosodott delnő pedig sirt-ritt, de mind 
hasztalan, 

Egyhangú utazásomat nem kis mérvben 
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felizgatá a müncheni indóház, hol egy távira
tot olvastak el, melyet leirhatlan zajjal foga
dott az utazó közönség; e távirat nem volt más, 
mint Vilmos császár elleni első merénylet 
felőli tudósitás. 

Azóta második is volt. 
Bármily utálatos az orgyilkosság, nincs 

okom e pontnál hosszasabban időzni. 
Megittam sörömet s bevetettem magam a 

vasúti kocsi egyik szegletébe s az élet múlan
dóságáról elmélkedtem. 

Villámgyorsan értem szeretteim körébe 
vissza, hol az önzetlen barátság egy eddig csak 
sejtelemből ismert páratlan nemes érzületével 
találkozám, kinek jószívűségét s hazafiúi áldo
zatkészségét csak bensőleg őrizhetem. 0 és én 
kivülem csak Isten tudja, s e legmagasb lény 
áldását kérem tisztelve becsült, a világ előtt 
névtelen barátomra! 
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