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angol-magyar hazánkfiának élettörténetét, s érdemeit, melyeket új ha^sl 
zajának ismertetése, közélete s fó'kép gazdasága és sport élete fejlesz j 
tése körűi szerzett. 

— Márki Sándor „Amerika és a magyarok" ez. munkája, I 
mely eredetileg a Földrajzi Közleményekben és külön is megjelent, újab- I 
ban német kiadásban látott napvilágot (Amerika und die Ungarn ez. 
a. Budapesten 1893. 27 lapon), öt, Amerikát ábrázoló legrégibb tér- j 
képpel, és Bölöni Farkas Sándor arezképével. 

K ü l ö n f é l e k . 
Jókai jub i l euma dobogtatta meg a b. u. é. k. elhangzása után | 

mindjárt az ország szívét. Jan. 6-án ritka, páratlan ünnepet ült Ma- 1 
gyarország: legnagyobb írójának 50 éves írói örömünnepét. A királyi 1 
udvartól a népiskolákig részt vett benne egyszívvel mindenki. Nem I 
pusztán egy, bár fenomenális tehetségű s bámulatos termékenységű, J 
genialis író ünneplése volt ez, de ünnepe az egész magyar irodalom- j 
nak, a magyar eulturának s mindazoknak a magasztos ideáknak, me- 1 
lyekért a magyar írók küzdenek. Maga az ünnepelt fejezte ezt ki leg- \ 
szebben a jan, 6. jubileumi ünnepen mondott köszönő beszédében. „Ez j 
a mai nemzeti ünnepség, nem egy megőszült írónak jubileuma — úgy \ 
mond — de örömünnepe annak az ideálnak, a melyet műveimben fen- | 
tartani mindenkor törekedtem.a Ilyen ideál —• szerinte — Magyaror- ,] 
szag ezredéves fennállása, a haza, a vallás, szabadság, az alkotmány, j 
a hűség, a nő, a becsület, a humanizmus, maga a magyar nép, annak { 
egész élete, lelkülete, eszmejárása. — És ezeket az ideálokat iegszeb- ] 
ben, legtündökló'bben Jókai vonta be a költészet zománczával és cse- \ 
pegtette be azok kultuszát nemzete szívébe. Ezért volt nemzeti ünnep 
a legnagyobb és legnemzetibb magyar írónak félszázéves írói jubileuma, 
a melyről hódolattal az ő érdemei iránt s büszkeséggel őt ünneplő 
nemzetünkre kell visszaemlékeznünk nekünk is — a magyar irodalom és j 
cultura szerény bajnokainak. 

Halot ta ink. Az Erdélyi Múzeum munkatársai sorából az új év j 
első hetében (jan 5-én) egy szép reményekre jogosított, kiváló tehet-1 
ségű fiatal író társunk hunyt el: 

Sebesi Jóh. 

Régi székely család sarjadéka volt, Udvarhelymegyébó'l. Kora ifjú
ságában megragadták figyelmét a székely népköltészet zamatos termé
kei s ezeknek összegyűjtésével kezdte hasznos és tevékeny irodalmi 
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munkásságát. A Kisfaludi Társaság „Magyar népköltési Gyűjtemény^-e 
Ill-ik kötetében (Budapest. 1882. 459 1.) Kriza J., Orbán B., Benedek 
E. mellett legnagyobbrészt a Sebesi Jób gyűjtése adta az irodalomnak 
azokat a szép székely balladákat, románczokat, dalokat és meséket, 
melyek a magyar népköltészetnek talán legszebb termékei. Az ^Erdélyi 
Múzeum" 1888-ik évfolyamában líjabban gyűjtött ,,E;d':lyi népballa-
dák"-at közölt, majd „Ujabb adalékokat népköltészetüp.khez." — Eze
ken kívül magvas, lendületes költeményeket, szép prózai dolgozatokat 
írt s mint hírlapíró hosszabb idó'n keresztül a kolozsvári „Ellenzék" 
egyik legkiválóbb munkatársa volt Páratlan jó kedély, nemes jó szív 
tette kedveltté mint embert, barátot. Kenyérpályát az államvasutaknál 
talált. Éveken át Kolozsvárt lakott, itt írt lelkesen és hivataloskodott 
buzgóan. Néhány évvel ezelőtt áthelyezték Debreczenbe, a hol az ó' szé
kely szíve átültetett növénynek érezte magát. Az erdélyi bérezek leve
gőjének hiányát gyenge tüdeje nem sokáig állotta ki. Tüdővészt ka
pott. Meghalni jött vissza nem rég kedves Székelyföldjére. 

Maros-Vásárhelyt neje (Sikó Róza) atyjának, a jeles festőnek há
zánál dobbant utolsót költői szíve; ott is nyugszik eltemetve székely 
hantok alatt. Áldott legyen emléke oly ifjan (33 éves korában) el
hunyt derék munkatársunknak. 

I Váradi Mór \ 
kegyesrendi igazgató-tanárban is, a ki sok évig volt Kolozsvárt 

házfőnök és igazgató s a ki újabban Rózsahegyen (Liptó-megye) műkö
dött és hunyt el, buzgó régi tagot vesztett Erdélyi Múzeum-Egyletünk. 

Socialista tanúlók nemzetközi congressusa. 
Említettük volt e folyóirat múlt évi folyamában, hogy Parisban 

socialista tanúlók külön egyesületet alakítottak. Az egyesület múlt 
évi deczember 22—24. napjain tartotta nemzetközi első congressusát 
Genfben, melyen megjelentek a társaság delegátusai, köztük egy bolgár, 
egy belga, egy német, egy olasz, egy svájezi, egy örmény és egy 
orosz delegátus. Az. első napi ülés szónokainak beszédeit az elégűlet-
lenség jellemzi A bolgár tanuló eléadta, hogy Bulgária agrárius or
szág: a bulgár paraszt 40—-50°/0-ra kap pénzt a török uzsorásoktól, 
— ennélfogva a földnek, melyet mivel, csak fictiv birtokosa; éhez já
rul a rendkívül nagy adó, mi miatt rettenetes krizis fenyegeti az or
szágot. A felsőbb iskolai tanúlók az orosz irodalomból szívják a so~ 
eialistikus eszméket s érettök lelkesülve nagy propagandát csinálnak a 
socialismusnak. 

Egy oláhországi egyetemi hallgató, mint delegátus, beszélt és so
káig mulattatta a gyűlést hazája senatorainak viselt dolgaival. Fejte
getéseit azzal végezte, hogy az oláhok anarchiával kezdették, s most 
mint collectivisták folytatják a socialismust. 

Irodalmi Szemle, 1894. 52-53. o.
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