
Előfizetési f e lh ívás 

NEMZETI HIRLAP-ra. 
Azon általános elismerést, melyet e lap a 

múlt évi szerb-török háború alatt gyors, pontos 
és kimerítő tudósitásai által kivivott, igyekezni 
fog az orosz-török háború alatt is kiérdemelni. 
Külföldi levelei és harcztéri tudósításai lehető 
gyorsasággal és alapossággal fogják olvasóit a 
bekövetkező, s hazánkra nézve oly nagyfontos
ságú napok eseményeiről értesíteni. 

A „Nemzeti Hir lap" tárgyalja a politikai napi kér
déseket rövid, velős, népszerűen tartott vezérczikkekben 
és kisebb közleményekben. I t t megtalálja az olvasó a 
törvényhozás üléseiről, bizottságok, szakbizottságok, 
pártklubok tanácskozásairól rövid, de kimeritő tudósítá
sokat, távirati és ujdonsági rovatában a legújabb híreket. 

A „Nemzeti Hirlap", mindennap egy íven, a szük
séghez képest, évenként 50—100-szor félivnyi melléklet
tel, ünnep utáni napokban pedig féliven fog meg
jelenni ; s ezentúl is a legolcsóbb politikai napilap, mely 
a hirlapolvasó igényeit kielégítheti. 

Az uj, rendkívüli előfizetési ár tesz május hó bár
mely napjától, vagyis azon naptól kezdve, melyen az elit-
lizctési pénz beérkezik : 1 frt 80 kr t jnnins végéig. 

A renies előfizetés, mely bármely hónap elején kezd
hető rneg, lesz : 

Egy hóra 1 fit 40 kr. 
Két hóra 2 „ 80 „ 
Három hóra 4 „ — „ 
Ha t hóra 8 „ — „ 

Hogy a lap szétküldésében hiba ne történjék, kéretnek 
az előfizetők a név, czim. lakhely s az ntolsó postának cor-
rect s olvasható kiírására. Legczélszeriibben járnak pedig el, 
ha czimszala^jnkat a postautalvány szélére ragasztva 
beküldik alulirt kiadóhivatalnak. 

Az előfizetési pénzek a „Nemzeti Hir lap" kiadó-
liivatalába (Budapest, Franklin-Társulat egyetem-utcza 
4. sz.; intézendők, legezélszerübben postautalvány utján. 

1 „Semzeti Hirlap" kiadóhivatala. 

A LEGDIVATOSABB NŐI R U H Á K 
frr 18, i'O, 25-töl; 

A L E G Ú J A B B R U H A K E L M É K 
2". -2h, 8». V> lcr.-jae.il és f-lj. bb. 

Ziiiis lálantékban a mii divat- és, saját mühehljel iissztkHiitt, 
késirnha-izletben kaphatók, hol megrendelés szerint a legfinomabb 

öltózékek néhány óra alatt készíttetnek. 
Minták k ívánatra ingyen és hérmentre . 

Tiszteletei Deutsch Sándor, 
3385 király-uteza 18. „az arany sashoz." 

SZALAY ÁGOSTON. 
1811—1377. 

R
ITKÁN sereglett ravatal köré szebb és 

választékosabb társaság, a szellemi 
arisztokraczia teljesebb képviselete, 

mint f. hó 7-én, az ujvilág-utczai 19. sz. 
háznál felállított ravatal körül. A törvény
hozás mind a két házának elnökei s számos 
tagja, a kormánytól miniszterek és főbb 
tisztviselők, a főpapság, a fő és legfőbb tör
vényszékek, a tudományos testületek: aka
démia, egyetem, történelmi társulat kitű
nőségei, mind siettek a részvét és tisztelet 
adóját leróni azon jeles férfiú iránt, ki 
a hivatali és birói pályán szerzett érdemei
hez a tudományosság terén nyert szerény 
babérokat fűzte, s a mellett egyénisége 
által a legjobbak szeretetét és tiszteletét 
egyaránt megnyerte. 

Szalay Ágoston, a budapesti kir. ítélő
tábla tanácselnöke, a m. tud. akadémia 
levelező- s állandó archeológiai bizottsá
gának munkás tagja, a történelmi társu
lat választmányi tagja, a hazai műem
lékek fen tartására rendelt ideigl. bizottság 
elnöke, az, a kiről szólunk, s a kinek nemes 
és megnyerő vonásait mai arczképünk 
tünteti föl, míg munkás élete főbb vona
lait a következő vázlatban terjesztjük elő. 

SZALAY Ágoston Budán, 1811. október 
24-én született. Atyja Péter m. kir. hely
tartó tanácsi titkár, anyja Kudolf Terézia. 
Atyját már 14 éves korában elvesztvén, 
a magas miveltségü anya vette át három 
fiának, Ágoston-, László- és Istvánnak neve
lését. Ő, a legidősb, Budán kezdett tanul
mányait, atyja halála után, az ezáltal felkért 
gyámja Klobusitzky Péter kalocsai érsek 
közvetlen felügyelete alatt az ottani érseki 
gymnáziumban folytatta, majd jogi tanul
mányokra a pesti egyetemre jött s itt 
1831-ben végzett. 

A tudományos és irodalmi ébredés 
kora volt ez, mely a fiatal szellemeket is 
áthatotta. S Szalay Ágoston, még mint 
jogász, 1830- és 31-ben a „Tudományos 
Gyűjtemény "-ben fellépett. Külön is meg
jelent ugyanakkor két kis füzetecskéje, 
vagy röpive: „Levelek a XVI. és XVII. 
századból" és „Magyar régiségek" czim 

alatt. A magyar történelembe és régi iro
dalomba, nagy nevű tanára Horváth Ist
ván vezette be. így, mig öcscse László, a 
később nagy hirü publiczista és kitűnő 
történetíró először versek és novellák Írá
sával foglalkozott, ő egyenesen a történe
lem s régi irodalom felé fordult kedvele
tével, mely választott szakmájának mind 
végig hive is maradt. 

A mint a jogot végezte, még 1831-ben 
hivatali pályára lépett; először Pestmegyé
nél patvarista (tiszt, aljegyző) s ugyanez 

évben a kir. táblánál juratus (joggyakornok) 
lön, s e minőségében az 1832-ki pozsonyi 
országgyűlésen megjelenvén, ott a távol
levő báró Bedekovich János küldöttjeként 
(absentium ablegatus) vett részt. 

Miután ügyvédi vizsgáit is „cum prae-
claro" letette, 1833-ban Bécsbe, a m. kir. 
udvari kanczelláriához fogalmazó gyakor
nokká, 1841-ben ugyanoda udvari fogal
mazóvá neveztetett ki. E minőségében 
1843-ban az államtanácshoz rendeltetett, 
hol 1845-ben államtanácsi tiszt lett, miután 
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előbb már nőül vette Türck Karolinát, ama 
kitűnő nőt, ki életének mindvégig hü társa 
maradt. 1847-ben Torontál vármegye tisz
telte meg táblabirósággal, s ez évben mint 
valós. udv. titkár ismét az udv. kanczel-
láriához helyeztetett vissza, s e minőségben 
vett részt az 1847/*-iki örökre emlékezetes 
utolsó pozsonyi országgyűlésen, mely a 
felelős miniszteri rendszert léptetvén életbe, 
Szalay Ágoston a külügyi minisztériumhoz 
osztatott be, titkári állásba. 1849-ben sú
lyos szembaja szólitá el a közélet teréről. 
Nyugalomba kellett mennie s közhivatali 
pályáját csak évek múlva folytatta ismét, 
de többé nem a közigazgatási téren, hauem 
a bíróin. 1854-ben a győri megyetörvény
szék elnöke lett, 1860 ban a még akkor 
cs. kir. országos törvényszékek közül a 
sopronihoz elnökké, 1861-ben udvari ta
nácsosi czimmel és ranggal a már magyar 
kir. váltótörvényszékhez, szintén Sopron
ban elnökké neveztetett ki, honnan 1863-
ban a pesti váltótörvényszék elnökségébe 
helyeztetett át, s e minőségében szerzett 
érdemei, kitűnő szakértelme, elméleti és 
gyakorlati téren egyenlő jártassága oly 
elismerést szereztek működésének, hogy 
1870-ben a budapesti királyi táblához ta
nácselnökké neveztetett ki s e hivatalt 
haláláig viselte. 

Hivatali nagy elfoglaltsága egy perczig 
sem lankasztotta tudományos irányú szel
lemi működését í nem csökkentette fogé
konyságát a kultúrai érdekek iránt. Külö
nösen a történelem, régi magyar és klasz-
szikai irodalom s a műrégiségek iránt ritk a 
értelemmel és kitartó szenvedélylyel visel
tetve, mint kutató és mint gyűjtő lőn 
ismeretes és méltó tekintélyre emelkedett. 

A magyar tud. akadémia 1858-ban 
lev. tagjául választotta a történelmi osz
tályba, hol székét,,Néhány magyar korira tu 
pecsétről" szóló értekezésével foglalta el. 

Tudományos működése főczéljául azt 
tűzte ki, hogy mig öcscse László Magyar
ország polgári és közéleti történetét hja 
nagy munkájában, melynek a szathmári 
békéig (1711) lehozásában csak váratlanul 
bekövetkezett halála gátolta meg, — ő e 
nemzeti életünkben oly nagy fontosságú 
korszaknak szintoly érdekes magánéleti 
viszonyait deritse föl, egykorú magánleve
lezésekből, a társadalmi, családi és egyéni 
élet e leghamisitatlanabb nyilatkozataiból. 
Roppant szorgalommal gyűjtött levél-gyűj
teményéből az I. kötet, „Négyszáz magyar 
levél a XVI. századból" czim alatt meg is 
jelent (1861-ben) s 1504 —1560-ig terjedő 
leveleket tartalmaz. A második kötetnek 
1711-ig terjedő még gazdagabb tartalmá
hoz is egészen készen áll az anyag, sőt 
1622-ig rendezve és tisztázva is, s e ritka 
becsű gyűjteményt, a kész anyagból, az 
elhunyt tudós czéljának megfelelőleg kiegé
szítve, Imre fia kezeiből — hiszszük — 
veendjük is. E gyűjtemény annyi világot 
vet hazánk ama két század alatti belviszo-
nyaira, hogy- abból csak egy sugárkának 
is kár volna véka alá rejtve maradni. 

Szintoly érdeklődéssel viseltetett s nem 
kevesebb jártassággal és műér telemmel 
birt Szalay Ágoston a műrégiségek körül * 
is. A lébényi román stylü középkori 
templom, sőt a budavári plébánia (u. n. 
Mátyás-) templom stylszerü restauráczió-
jának megindításában is nagy része, és 
végrehajtása körül is igen nagy érdeme 
van. 1872-ben a hazai műemlékek fentar-
tására rendelt ideiglenes bizottság elnö-
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kévé neveztetvén ki, szakértelmével mint 
fáradhatatlan buzgalmával egyaránt hasz
nált ez ügynek, melyet ép oly mértékben 
kell kultúrai, mint nemzeti ügynek ismer
nünk el. A műemlékek körül alig volt 
valaki tájékozottabb nála, söröm és tanul
ság volt őt azokról beszélni hallani. 

Saját régisóggyüjteménye az országban 
létező magángyűjtemények között kétség
kívül a legjelentékenyebbek egyike. Ked
veletének két főiránya szerint gyűjtemé
nyei is két főrészre oszolnak. Egyik a 
könyv- és levéltári rész, mely régi hazai 
levelek, kéziratok, kódexek, ősnyomtatvá
nyok és régi viaszpecsétek ritka szép gyűj
teményét, összesen m níegy 10,000 dara
bot foglal magában. A másik a szorosabb 
értelemben vett régiségtan rész, mely főleg 
pecsétnyomók-, gyűrűk-, korsók-, tálak- és 
az ő egyik specialitásából, a művészi met
szetű régi fa bábsütő-formákból áll, mely 
utóbbiakról szándéka is volt egy illusztrált 
monográfiát irni s adni ki. 

A társadalomban nemcsak hivatali 
állásánál, hanem még inkább egyéniségé
nél fogva, kitűnő helyet foglalt el, szere
tetre és tiszteletre egyaránt méltó levén. 
A köztisztelet számos jeleihez, melyekkel 
tevékeny élete folyamán részesült, a leg
felsőbb elismerés kitüntető jele is járult, 
midőn 1872-ben a Szent István apostoli 
király rendjének kis keresztjét nyerte. 

Áz ép testű és szellemű férfiú, a múlt 
év október havában kezdett betegeskedni. 
Folyó évi ápril 7-én váratlanul súlyos 
szélhűdés érte, s e baj, négy heti szenve
dés után, május 5-én vetett véget ama 
férfi munkás és közhasznú életének, ki 
azon régi nemes, deli typus egyik szép 
kinyomatát viselte mind külső, mind belső 
alkatán, mely honunkban már csaknem 
kiveszőben látszik lenni, s melynek, még 
fennlevő egyes péklányaiban, legalább 
emlékét szeretnők minél tovább megőrizni! 

Megemlékezés. 
1877. ápril. 

Hol vaunak a lángszellemek , 
Kik mintegy sziporkázó fáklya, 
Hogy dalra, tettre keltenek: 
Üszköt vetettek a világba ? 

Megénekelték a mezőt, 
A dúsan termő rónaságot; 
S mit tán az álom keze szőtt, 
Az egykori dicső nagyságot. 

Megénekelték a tetőt, 
A mely kopaszszá lőn a gondtól; 
Hol annyi büszke törzs kidőlt 
S most lepve bús avartól, gyomtól. 

Csordultig telt volt a pohár — 
A szikra órjás lángot szüle ; 
Kigyúladt az egész határ — 
De senki sem rémült meg tőle. 

Tyrtaeus és Leonidás 
Vetélsedének győzni, halni — 
A korszellem mostan de más! 
Oly hivatalos, oly alkalmi. 

Légy élelmes! a becsület 
Ugy is már bujdosásba mégyen — 
Testvériddel ne fogj kezet, 
Mert rád is átragad a szégyen. 

S ha mégis támad benned egy 
Jobb érzés megrázó szikrája: 
Tartsd vissza omló könyedet 
Pusztuló nemzetek sírjára. 

Pásztói. 
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Déryné naplójából. 
VIII . 

Egy nj kollega. Német Btmész magyar tzinpadon. A 
kis lány, mint tenorvsta, bajuettzal. Salamoni Ítélet. 

Most egy ifjú jött hozzánk Jászberény
ből. Ösmerősöm, a főnotáriusnak, Kősze
ginek, ki szomszédunk s atyámnak jó ba
rátja volt, a fia. Igen megörültem, mikor 
megismertette magát velem. 0 oskolába 
járt Pesten s egyszer haza vitték ünne
pelni. De midőn ismét visszaküldték Pestre, 
feléje se ment az oskolának, hanem beál
lított a szinházhoz. 

Az ifjú lehetett tizennyolcz éves, gyö
nyörű szép ifjú, deli termettel és nagy 
hajlammal a színészet iránt. 

Mondom neki: ,,Az istenért Lojzi, 
hogy meri maga az oskolát elhagyni és a 
szinházhoz jönni ? Hiszen Kőszegi bácsi 
mindjárt meglövi, ha megtudja, hogy itt 
van !" 

— Soká lesz az, mig ő azt meghallja, 
hogy én hol vagyok! És ha meghallja is, 
én nem bánom; mert én nem leszek egyéb, 
mint szinész. 

Egyszer, midőn már Lojzi egynehány
szor nagy tetszéssel játszott: berohan apja 
a fiu szállására töltött fegyverrel. Ha ott 
találja, rögtön lelövi. De a szerencse ugy 
akarta, hogy ne találja otthon. 

Jön fel dühösen a próbára. 
—• Bocsássanak meg az urak, — én 

egy gazembert keresek, ki megszökött az 
oskolából és az urak menhelyet adtak 
neki. Hol van ? 

— Uram! — mondák neki a tagok, 
— kövesse meg magát! Mi semmi gaz
embert be nem fogadtunk, tudtunkkal. 
De igen is egy becsületes embernek, egy 
főnotáriusnak a fiát, ki hajlamot tanúsí
tott a színészet iránt, — azt befogadtuk. 

— De hol van? csak azt mondják meg 
az urak: hol van ? 

— Most nincs itt, mert jelenleg nincs 
foglalkozása. 

— Én meglövöm, a hol találom, -1-
kiáltá az apa dühösen. 

— Azt megtiltjuk az urnák, hogy egy 
szerződött tagnak és pályatársunknak leg
kisebb hántása legyen. Ne keverje magát 
bajba uraságod és ne csináljon spektáku
lumot. Itt becsületes emberek között van 
s az ur fia szép tehetséggel bir, hajlama 
nagy, soha se kerüli ki a színpadot s ha 
itt nem, máshol, de még nagy művész 
válik belőle. 

— De én őt nem erre a pályára szán
tam, neki szebb jövője van, s kitagadom, ha 
elé nem kerül. 

Ott patvarkodott még egy ideig. 
— Uram, mondák neki, nekünk itt fog

lalatosságunk van, bocsásson meg, de — 
0 aztán elment szegény. Még öt nap 

mulatott Pesten. Addig Lojzi nem játsz
hatott, el volt bújva ez alatt. De végre 
haza kellett menni a szegény öregnek 
s levelet hagyott hátra fia szállásán, mely
ben megírta, hogy ha a fia nem tér vissza 
önkényt az igaz ösvényre, kitagadja min
denéből. 

Az is lett a vége. Az öreg várta fiát, 
várta, több ideig. De Lojzi igen kedvelt 
szinész lett s nem ment haza. Az atyja 
özvegy ember levén és szép ember, s még 
nem is igen idős: megházasodott s Lojzi-
nak egy kis öcscse lett, s az atyja arra 
hagyta minden örökségét s Lojzi ki volt 
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tagadva mindenből. De ugy látszott, ő 
akkor is többre becsülte a színészetet, s egy 
kis szegletességet leszámítva, melyről tel
jességgel nem tudott leszokni, jó szinész 
is lett belőle s nagyon találóan játszott 
minden character-szerepet, még ,,Ham-
let"-et is. Az pedig mindig nagy ember 
volt én előttem, a ki azt jól fel tudta fogni. 
Szerették is nagyon s Pesten elnevezték a 
„kis Katzianemek", ki a németeknek leg
ünnepeltebb színésze volt Pesten, ezt imád
ták, kivált a női világ, mert gyönyörű szép 
ember is volt, pompás termettel. 

Ez a Katzianer egyszer betanult három 
szerepet magyarul nagy szorgalommal és 
ajánlkozott, hogy föllép nálunk s eljátsza 
„Thoringer Gáspárt", „Rolla" szerepét 
„Holla halála1'-ban — a harmadik bizony 
nem jut eszembe, — talán „Teli Vümos" 
volt. 

Föllépett s fölségesen játszott, tömött 
színház előtt mindig. Én is játsztam vele 
s mi büszke voltam, hogy Rollában engem 
választott Elvirájának. 

Kőszegi is igen hamar fejlődött. Sok 
tűzzel játszott s szép deli termete is igen 
emelte játékát. Szerepét mindig igen jól 
tudta. 

Most már mindjárt nagyobbszerü da
rabokat is vehetett elő a társaság. 

Egyszer ki akarták osztani a „Falusi 
borbélyt". A kisasszonyt Czagányinénak 
adták. Jaj de nincs, a ki Józsefet az első 
szerelmest és tenort eljátszodja. ,,A kis 
Rózának kell eljátszani, különben nem 
adhatjuk* a darabot." 

A „Falusi borbély" akkor oly kedves
ségben állott, mint később időkben a „Se
villai borbély". 

— Oh, — mondom — csak ide vele! 
Csak tessék ide adni! Holnapután meg 
eljátszom Thoringer Gáspárt, azután meg 
a vén házmestert, csak ősz szakállt kötök 
s megvan a házmester. 

Nevettek rajtam, hogy haragudtam, a 
mért nem nekem osztották ki a kisasz-
szonyt. Oda jött Láng s megveregette az 
arczomat. 

— Nono! kis paprika! hm! hm! — a 
, ,hm! h m ! " meg ez a ,,nono !" nála dicsé
ret volt, ritkaság, — nono ! hiszen, tudja, 
én játszom a borbélyt, aztán szeretek ma
gával ott patvarkodni, aztán ugy is el van 
már a haja vágva. 

És adtuk a borbélyt. És csakugyan 
nekem kellett játszani Józsefet. Csinál
tattam magamnak jó magas steklis topán
kát, melynek belül is ki volt tömve a sarka. 

Oda jött Láng, mikor már fel voltam 
öltözve s ki kellett volna lépnem. Egy 
dugva tartott ecsetet hirtelen elhúzott az 
orrom alatt. Én tüszköltem, de a bajusz, 
biz ott maradt, hiába haragudtam, késő 
volt, nem volt időm lemosni onnan. Es a 
publikum, a mint kiléptem, fölnevetett 
rám s azután is nevetett; hogy adós ne 
maradjak* én is visszanevettem, de csak 
ugy, egy kicsit, lopva. 

Vida ur igen előzékeny, nemes keblű 
egy ember volt, a ki minden embert jutal
mazni óhajtott, bármi csekély tehetséget 
vett is észre benne. Ha roppant vagyon
nal bir, senki mellette nem szenvedett 
volna szükséget. 

Egy alkalommal történt, hogy egymás 
után következtek a sok betanulni való 
uj darabok, s a társaság igen meg volt ter
helve. 

A többi közt olvasó próbát hirdettek 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

„Attila, a Hurinúsok királya" czimü nagy 
játékból. 

Vida ur is jelen szokott lenni gyakran 
a próbán, — szenvedélyesen szerette a 
színészetet, — s most is jelen volt. Mondja 
egy a színészek közül: ,,No erre nagy 
publikum lesz !" 

— Majd én is itt leszek a próbákon, 
— mondja Vida ur, — s ha látom, hogy 
a darabnak sikere ígérkezik : legyen ez az 
egész társaság javára előadva. Az urak 
most nagyon is kiköltekeztek az uj dara
bokra. 

A tagok megköszönték a méltánylást 
s küldik be a szolga által Czagányinénak 
a neki osztott szerepet, s kéretik, hogy tes
sék azonnal a próbára jönni. 

Czagányiné is ott lakott akkor a Ha-
cker-házban, a hol a színház volt föl
építve. S azt üzeni a szolgától: ö nem ér 
rá a próbára jönni, — most jött haza a 
piaczról, — s csak a kávéját főzi meg 
elébb, mindjárt beteg lesz és lefekszik. 

Erre az üzenetre, a társaság igen fel-
boszankodott, de kivált Vida ur. 

— Menjen — mondja Vida ur a szol
gának, — hozza vissza a szerepet azonnal. 

Rögtön utánam küldtek s én föl
mentem. 

— No kis Róza, — mondja Vida ur 
— nézze csak itt egy uj szerepe lesz 
tanulni való, mit mond hozzá ? Nézze 
meg, bele mer-e fogni ebbe a kis gyil
kosba, hogy három nap alatt betanulja ? 

Hirtelen keresztül lapozom s mondom : 
„Én megpróbálom, csak azután a publi
kum ki ne fütyüljön, ha nem leszek képes 
megfelelni a szerep jellemének." 

— Csak te tanuld meg jól a szerepet, 
el tudod te azt játszani, — monda Murá-
nyiné, s én elvállaltam. 

A szerep egy fiatal leány, neve, ha jól 
jut eszembe Adelaide, Attila kedvese. Attila 
szörnyű zsarnok, kit isten ostorának nevez 
a nép, összeesküszik ellene s titkon éled
tére törekszik. De Attila jól tud őrizkedni 
s nem könnyű hozzá férni. Tehát a leányt 
csábítják el, hogy legyen szövetségesük 
ez ügyben, s ölje meg Attilát éjjel álmában. 
A leány bele egyez s megöli Attilát. 

Czagányiné csakugyan nem jött be a 
próbára, így hát a nagy drámai szerep 
nálam maradt, s minthogy nem az én sze
reposztályomhoz tartozott, megígérték, 
hogy megkapom hozzá a megkívántatokat, 
egy pompás selyem uszályt és egy elegáns 
pongyolát, Vida ur megfizeti s a ruha 
enyém marad. 

Nagy örömmel fogtam hozzá a tanu
láshoz s három nap múlva előadtuk a da
rabot. Nagy publikum volt rá. 

Másnap arra kérte Vida ur a társasá
got, engednék meg, hogy ő oszsza el a 
jövedelmet érdem szerint. Mindenik szí
vesen beleegyezett. 

Kilencz órakor összegyűlt az egész 
társaság, Czagányinén kivül, ki csak egy 
helyettest küldött a próba-szobába. 

Vida ur osztani kezdte a jövedelmet, 
s midőn a Czagányiné osztályrészéhez 
jutott, mondja: „Ennyi jut Czagányiné 
ifiasszonynak havi dija mértéke szerint." 

Fölszólal a Czagányiné küldöttje: 
„Majd beviszem én az ő részét." 

— Csak legyen egy kis türelemmel 
barátocskám! — mondja Vida ur, — 
mindjárt megviheti. S azzal folytatta az 
osztályt, kiszolgáltatván kinek-kinek a 
magáét. 
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Engem hagyott legutoljára s mondja: 
— Itt van, kis Róza, a maga része. 

S minthogy elmaradt volna a darab, ha 
maga el nem vállalja azt a nagy szerepet, 
melyet Czagányiné ifiasszonynak lettvolna 
kötelessége eljátszani: ime a magáé az ő 
osztályrésze is, mert az is magát illeti. 
S most mondják meg uraim, igazságosan 
cselekedtem-e? 

Az egész társaság kivétel nélkül he
lyesnek és igazságosnak ítélte Vida ur 
eljárását, annyival is inkább, mivel min
den istenadta nap a színpadon voltam s 
elfogyhatatlan türelemmel tanultam, s azért 
az egész társaság elismeréssel és méltány-
lattal volt irántam. 

— No, — monda Vida ur a küldött-
höz fordulva, — most már megmondhatja 
Czagányi ifiasszonynak, mi jutott volna 
neki osztályrészül, ha játszik. 

Természetes, hogy mielőtt Vida ur 
ilyetén igazságtételre szánta volna magát, 
előbb végére járt, nem volt-e Czagányiné-
csakugyan beteg? De nem volt, mert még 
aznap ebéd után sétálni ment. 

Czagányiné rögtön beadta a lemondá
sát s monda, hogy hat hét múlva elhagyja 
a színpadot örökre, haza megy férjével 
együtt Jászberénybe. Vida ur a fölmon
dást elfogadta, Czagányiné csakugyan el
ment, s férje, ugy tetszik, írnok lett a 
városházánál Jászberényben. 

(Folyt, köv.) 

Képek a keresztes háborúkból. 
VI. 

Jeruzsálem bevétele. 
Nem követhetvén nyomról nyomra a keresz

tesek fáradalmas útját, folytassuk a történet 
följegyzését Jeruzsálem falainál. 

Jeruzsálem négy hegyen épül t , melyek 
neve Zion, Akro, Moria és Bezetha. 

Jeruzsálemtől éjszakra olyan a vidék, mint 
egy síkság, de éjszaknyugat felé emelkedő. 
Kelet felé foly a Éidron patak, mely nyaran
ként rendesen kiszárad s csak a Moria hegyen 
fakadó Sziloe forrás nyújt kevés sós és kellemet
len izü vizet. Éjszakról délfelé terjed a Joszafat 
völgye, mintegy iOOO lépésnyi hosszaságban és 
400 lépésnyi szélességben. Keletfeló esik a 
Gecsemane kertje a gyönyörű kilátást nyújtó 
olajfák hegye tövében. Ebben a korban a város
nak négy kapuja volt. A város ama részeit, me
lyek a természettől nincsenek eléggé védve, ket
tős fal veszi körül, s Zion éjszaknyugati fokán van 
a Dávid tornyának nevezett vár, mely rendkí
vül erős. Az itt Omar kalifa által épített mecset 
is erős falakkal és árkokkal van körítve, s elő-
udvarába hét roppant kapu vezet, mind tor
nyokkal megerősítve. Belől ismét kerített hely, 
négyfelől fölvezető kis lépcsővel, mely egy 
fehér márványkoczkákkal borított udvarra visz, 
hova csak leoldott saruval szabad bemenni az 
igazhivőnek is. Ez udvar közepén emelkedik a 
nyolczszegletü templom, 16 öl magasságú fal
lal, s a világ négy tája felé tekintő négy kapu
val, melyek sugár, magas márvány- és porfir-
oszlopokon nyugszanak. A templom fala is 
fehér, padozata pedig tarka márvány , mig a 
lapos tetőt körbe állított huszonnégy szürke
márvány oszlop emeli, a kupolát pedig 16 osz
lop. E templom tetejéről nyilik a legszebb kilá
tás Jeruzsálem egész vidékére. 

A mint Iftikhar Eddanlah, az .egyiptomi 
kalifák vezére meghallotta a keresztesek köze
ledésének hirét, azonnal kiigazittatta a város 
falait és tornyait , élelmet, hadiszert halmozott 
fel s a vidéket sok mérföldnyi kerületben el-
pusztittatá, hogy az ellenség se élelmet, s e 

, hajlékot ottan ne találjon. A környező váro-
| sokból is Jeruzsálembe menekülvén a lakosok, 
i a védők száma 40,000-1 tett, mig a keresztesek 

L. a ..V. 0." 11.. Iá. és 11. szám .cink 
/ikkeink közlését az előtérbe a ;yek 

i miatt kellett félbeszakasztantm 
' zat befejezését veszik. 
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táborában csak 20,000 gyalog és 1500 lovas 
volt fegyverfogható, habár az öregeket, asszo
nyokat, sebesülteket és betegeket is oda szá
mítva, lehettek annyian, mint az ostromlottak. 

1099 jun. 7-én érkezett a keresztes had 
Jeruzsálem alá, melynek láttára leírhatatlan 
lelkesedés szállta meg a tábort. Leborultak a 
földre, azt csókolták, hálát adva istennek, hogy 
a szent várost meglátniok engedte. A fejedel
mek Jeruzsálem éjszaki és éjszaknyugoti olda-

falat. De az ostromlottak a belső magasabb fal 
mögé vonulván, az ellen minden támadás siker
telennek mutatkozott, s a kik ostromhágcsókat 
támasztva a falaknak, fölmerészkedtek, a 
mélybe taszíttattak. 

Be kellett látni, hogy ostromszerek nélkül 
a várost bevenni nem lehet. De nagy fejtörésbe 
került, honnan szerezzék meg a szükséges fát 
az ostromszerekhez, Jeruzsálem körül ki lévén 
irtva a vidék teljesen. Ekkor a vidéket jól 

tött pénzből bírták nagynehezen fizetni. De 
mindenki, a ki csak épkézláb volt, segített a 
munkában, vagy legalább a földet egyengette 
sánczkosarakat font stb. Az ostromlók nyugod
tan nézték e készületeket, mintha valami fel
sőbb hatalomra bízták volna a keresztesek el
űzését. 

Az a felsőbb hatalom éreztette is sujtoló 
karját csakhamar. A roppant forróságban ki
aszott a vidék. A Kidronban nem akadt egy 

A K E R E S Z T E S HÁBORÚKBÓL: JERUZSÁLEM OSTROMA. — (Dóré rajza.) 

Ián szálltak táborba, Gottfried Dávid tornyával 
szemben, honnan a leghevesebb támadások 
voltak várhatók. Kelet és dél felöl nyitva ma
radt a város, mert e helyen a hegyek és a szűk 
völgy nem nyújtottak előnyös állást az ostrom
lóknak, — csak később jöttek ide egyes csapa
tok az olajfák hegyének védelmére. 

A táborba szállás ötödik napján általános 
rohamot koczkáztattak a zarándokok, s hosszú 
elkeseredett harcz után elfoglalták a külső kör

ismerő egy szyriai keresztyén elvezette őket 
Neapolis felé, hol egy völgyben fatörzseket 
találtak, de nem oly vastagokat és magasokat, 
mint kivárjatos lett volna. Egy barlangban 
Tankréd is fedezett föl gerendákat, melyeket 
Jeruzsálemnek az egyiptomiak általi ostrom-, 
lása alatt rejthettek oda. 

Most már az ahhoz értők megkezdték az 
ostromszerek építését, de a fejedelmek oly sze
gények voltak, hogy a munka árát csak gyiij-

csepp víz, Sziloe forráea ihatatlan volt, a többi 
forrást betemették a szaraczénok,ugy hogy hat 
mérföldnyi távolságból kellett hozatni edé
nyekben és tömlőkben az ivó vizet, mely soha 
se volt elég s beszerzése is a legnagyobb ve-
szélylyel járt a lesben álló arabok miatt. 
A lovak és egyéb állatok szomjan epedtek el, 
halmokban hullván el, s a roppant hőségben 
dögvészes kipárolgással telitvén meg a levegőt. 
Később az emberekre is rákerült a sor, nem 
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tudván árnyat találni sehol a nap szúró sugarai 
ellen. A zarándokok nyakig ásták be magokat 
a földbe, de az is meleg volt, mint valami ke-
mencze. Viz hiányában vért ittak s a köveket 
nyalták epesztő szomjukban. A jeruzsálemi 
szomj irtóztatóbb volt az antiochiai éhségnél. 
Sokan a Jordán felé mentek, de többnyire eles
tek a törökök fegyverei alatt. Mások, jajveszé
kelve, hogy se hazájokat meg nem látják többé, 
ae a szent város földére be nem léphet lábok, 

melyek nem állhattak volna ellen az egyipto
miak nagyobb tengeri erejének, mely ellenök 
indult. A genuaiak megérkezése nagy hasznára 
vált a kereszteseknek. Ezek alkalmasabb eszkö
zökkel birtak az ostromszerek ácsolásához s 
jobban is értettek a munkához. 

E közben hire jött, hogy két hét alatt egy 
nagy sereg érkezik Jeruzsálemet az ostrom alul 
fölmentendő. Ez siettette az ostromot s a keresz
tesek, fölvévén legjobb ruháikat és fegyvereiket, 

egyenletesebb, ugy hogy a Jozsafát völgyébe 
szögelő bástya tőlük balra esett, a város éjszaki 
kapuja pedig jobb kéz felé. Bámulva látták más
nap a törökök, hogy a keresztesek nincsenek 
elébbi helyükön, s azt hitték, hogy végkép elvo
nultak, — midőn észrevették a tulfelőli várfal 
közelében felállított nagy fatornyokat, melyek
nek teteje csapóhidat képezett s átfektethető 
volt a falakra. 

Megkezdődött az ostrom. A keresztesek 

A K E R E S Z T E S HÁBORÚKBÓL: MURZUFLOSZ TALÁLKOZÁSA DANDOLÓVAL.— (Dóré rajza.) 

a falakhoz mentek, hogy legalább azokat meg
csókolhassák. Ezeket a szaraczénok többnyire 
kövekkel verték agyon. 

E szomorú helyzetben jött a hir, hogy Jop-
péban egy genuai hajóhad kötött ki, élelmi sze
reket, bort, ruhát ós egyéb szükségest hozva a 
kereszteseknek, s hogy a flotta legénysége csatla
kozni fog hozzájok. Mindjárt elibök is ment egy 
csapat, mely aztán elkalauzolta a genuaiakat a 
táborig, hátrahagyásával az üres hajóknak, 

a fehérbe öltözött püspökökkel élükön, ünnepé
lyes processióban, szent énekeket hangoztatva, 
fölmentek az olajfák hegyére, hol Remete Péter 
lelkesítő beszédet tartván, mindnyájan egymás 
nyakába borultak, megesküdtek, hogy vagy 
győznek, vagy halnak. 

A meghatározott nap előtti éjjelen megvál
toztatták a tábor állását, az ostromszereket szét 
szedték s felállították a város más oldalán, a 
hol a fal gyengébb volt s alacsonyabb s a föld 

köveket és nyilakat röpítettek lőszerkezeteikböl 
a falak felé, de azok ereje megtörött az ostro
moltak által felállított polyvás zsákokon és föld-
sánczkosarakon. A falakhoz közelitőket kövek, 
gerendák ós égő nyilak zápora fogadta, forró 
szurok, meggyújtott kénkő, melyet edényekben, 
hordókban dobáltak és hengerítettek rajok, 
lángba boritá hadiszerüket. Sikertelen volt a 
roham s eredmény nélkül tértek vissza a keresz
tyének, s csak az óvta meg a végképi elesügge-
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déstöl, hogy a törököknek egyetlen egy keresztet 
sem sikerült megserteniök azok közül, melyek 
a Bouillon Gottfried fatornyára voltak kitűzve. 

Másnap virradatkor újra elkezdődött az 
ostrom, nagyobb elkeseredéssel, mint előbb. 
A törökök egy borzasztó nagy, szögekkel bevert 
gerendát, szurkos ruhával körülcsavarva s meg
gyújtva, hengerítettek a fővezér tornyára, s a 
körülte állókra. Az lángba boritott mindent. Hét 
óra hosszáig tartott az erőfeszítés, s a keresz
tyének kimerülve vonultak vissza. Ekkor az 
olajfák hegyén — mondja a legenda — megje
lent egy lovag s ragyogó pajzsával intett. „Te
kintsetek oda — kiáltott Bouillon — ez égi jel 
küzdelemre hív!" Ekkor mindannyian, még a 
betegek és asszonyok is, fegyvert ragadtak, s 
rohant előre a tömeg fanatikus dühvel. Egy óra 
alatt keresztül volt törve a külső fal s a fővezér 
fatornya a belső falhoz közel. A mi polyvát, 
szalmát, fonott kosarakat az ostromlottak kiak-
gattak, az mind lángba borult, a szél a város 
felé hajtotta a maró füstöt, mely majd megfoj
totta a szaraczénokat. E pillanatban lecsapódott 
a torony hídja a falra s özönlött be rajta keresz
tül a keresztesek diadalmas hada. Betörték a 
kaput, mire az ostromlók ellenállhatatlan erővel 
nyomultak be a szent városba. Tankród har-
czolva jutott el egész a szent sir templomáig, 
ott bámulva hallá abból felhangzani a „Te 
Deum laudamust". A jeruzsálemi keresztyének 
énekeltek ott. 

10,000 szaraczén a templom megerősített 
falai közé menekült, azokat mind lekonczolták, 
hogy a vér patakban csorgott a lépcsőkön alá. 
A templomi kincseket elrabob ák. Innen a syna-
gógába siettek, hová a zsidók menekültek. 
Ezeket megégették. Jeruzsálem minden utczája 
lepve volt az elesettek hulláival, a levegő vér
szaggal. Borzasztó volt a haldoklók hörgése, a 
sebesültek fájdalomkiáltása, a szanaszét heverő 
emberi tagok látása. A nagy keresztes sereg 
apró rablóbandákká foszlott, mely gyilkolt, ége
tett, pusztított és rabolt. Ház nem maradt ott 
feltöretlen. Az embereket kihányták a tornyok 
ablakaiból, az anya kebléről letépett csecsemő
ket a falhoz paskolták, hogy agyvelejök szana
szét fecscsent. Többeket lassú tűznél sütöttek 
meg, másoknak felhasították hasát, megnézni, 
nem nyelték-e el drágaköveiket. Negyven, de 
a szaraczén krónikák szerint hetvenezer lakos
ból nem maradt meg annyi, hogy a holtakat 
eltakaríthatták volna. Ugy égették el őket nagy 
rakásokban. 

Mikor már nem volt több gyilkolni és 
rabolni való, a jámbor keresztes zarándokok 
kimosakodtak a vérből, s kegyes énekekkel vo
nultak a szent sirhoz, melyet ily embertelen 
kegyetlenséggel elébb meggyaláztak. 

Az ostrom harminczkilenczedik napja, 
1099 július lő-ke volt ez a nap, melyben a ke
resztesek oly vadállati vérengzést követtek el 
a szent kereszt jelében s a Megváltó nevében, 
minőhöz hasonlót a pogány török sem köve
tett el. 

VH. 
A negyedik keresztes háború. Konstantinápoly 

bevétele. 
Francziaországban 1198-ban egy ember 

merült föl, Fulko mester Neuillyből, ki uj 
keresztes hadat hirdetett a hitetlenek ellen. 
Ennek tüzelésére ChampagneiThiebault, Mont-
ferratiBonifácz őrgróf, Flandriai Balduin, Mont-
fort Simon és sok más előkelő III. Incze pápa 
alatt megindultak hadaikkal a szent föld felé. 

Megérkeztek Velenczébe, melynek akkor a 
már kilenczvennégy éves bölcs és ravasz Dan
dolo Henrik volt a dogéja, ki azon törte fejét, 
hogyan használhatná fel a keresztesek erejét a 
velenczei köztársaság javára. 

1201-ben következő szerződéstköté velők: 
„A velenczeiek hajókat állítanak ki 4300 ló, 
9000 pajzshordozó, 4500 lovag és 20,000 gyalog I 
szállítására, s ellátják a sereget élelemmel 9 
hónapig, a miért a keresztesek még az elindu
lás előtt 85,000 kölni márka ezüstöt fizetnek. 
A mit 1202. ápril l-ig elfoglalhatnak, közös 
lesz. A hajóhad 12Q2. Szent Iván napján indul 
utnak Egyiptom felé, melynek birtoka alapját 
képezi a szent föld birtokának." 

De pénz nem volt s az indulás késett. 
Az agg Dandolo, kit még mint ifjút, Comnen 
Manuel byzanti császár szeme világától fosztott 
meg, tüzes vasat tartatván szeme elé, lelki sze
meivel annál jobban látott. Előre láttaakeresz-

! tesek zavarát is. Azt az ajánlatot teve tehát 
nekik, hogy segítsék meg őt Jadra (a mai Zára) 
visszafoglalásában Imre magyar királytól. A ke
resztesek beleegyeztek. 

Ekkor Dandolo bement a nagyszerű 
Márkus-templomba, s a reggeli rnisa előtt föl 
állt a szószékre s így szólt a nagyszámú közön
séghez : 

„Mint magatok láthatjátok, én már öreg, 
beteg és gyenge vagyok s nyugalomra volna 
szükségem. De a világ legvitézebb lovagjaival 
én is részt szeretnék venni a magasztos hadjá
ratban, életre, halálra. Engedjétek meg azt 
nekem. Én jól tudom, hogy gyengeségem da
czára senki nem vezérelhetne benneteket job
ban, mint én foglak." 

A mint az ősz és megvakult dogét igy 
haliák beszélni, sírva fakadtak a velenczeiek és 
keresztesek s egyhangúlag megválaszták vezé
rükké. Ekkor Dandolo leszállt a szószékről, 
letérdelt az oltár elé s maga is fölvevó a ke
resztet. 

Ekkor elindultak a keresztes hadjáratra, 
— először Jadra ellen s azt a pápa tiltako
zása daczára, ki nem akarta, hogy a kereszte
sek keresztyének 'ellen viseljenek keresztes 
háborút, — elfoglalták. 

Angelus Izsák byzanti császárt, ki az 
utolsó Comnént, Andronikust letaszitá trónjá
ról s két fiát megvakittatá, tiz évi igen rósz 
uralkodás után saját fivére, III. Elek taszítá le 
a trónról s szintén megvakittatá. Izsák fiának, 
az ifjabb Eleknek, sikerült álruhában elmene
külnie s Olaszországba jutnia, s itt szomorú 
sorsának elbeszélésével annyira tudott hatni a 
keresztesekre, hogy azok elhatározák őt meg
segíteni. 

A pápa ugyan ennek is ellene volt, mert 
nem akarta, hogy a keresztesek más czélok 
után induljanak, mint a mely czélból szövet
keztek. De annál inkább helyeselte a dolgot 
Dandolo, ki a byzanti birodalomban egyetlen 
vetélytársát vélte lerázhatni Velencze tengeri 
hatalmának. 

így hát a keresztesek szerződést kötöttek 
az ifjabb Elekkel, mely szerint ez 100,000 fran
kot fizet, a hadjárat tartama alatt ellátja a 
sereget, 10,000 embert egy évre Egyiptom 
elfoglalására küld, a mig csak él, 500 lovagot 
tart Sziriában a maga költségén, s birodalmát 
alája veti a római szent széknek. 

A mint e szerződés köztudomásúvá lön, a 
keresztesek egy része igen fölboszankodott s 
elhatározá, hogy elszakad a többitől s megy egye
nesen a szent föld felé. De a többiek proczessió-
val, szentelt zászlókkal mentek eléjök, s térdre 
borulva kérték őket, maradjanak együtt s ne 
koczkáztassák a vállalatot. Megesett hát a szívok 
s együtt indult el a sereg a Helleszpont felé. 

1203. június 24-én vitorláztak el Konstan
tinápoly falai alatt, melynek fenyegetésére talán 
még soha sem vállalkozott oly csekély számú 
sereg, mint ez volt. Kikötöttek a kisázsiai par
tokon s megszállták Chalcedon és Szkutári ter
mékeny téréit. 

így elhelyezkedvén, felálliták Elek hercze-
get egy díszes hajó orrára s elvitorláztak vele 
Konstantinápoly falai alatt, melyeknek ormait 
ellepte a sokaság: „Ide tekintsetek — kiálta
nak a keresztesek — s lássátok meg igaz ura
tokat ! Hagyjátok el a gonosztevőt, a ki őt 
elűzte. Mi nem azért jöttünk, hogy megtámad
junk, de hogy megsegítsünk. De ha nem hall
gattok a jog, az ész és az isten szavára, oly 
ártalmatokra leszünk, a minőre csak lehe
tünk." 

De a felhívás kiáltó szó volt a pusztában. 
Egy ember se hajlott rá Konstantinápolyban, s 
Dandolo elhatározá az ostromot. 

Hasonló vakmerő vállalkozást keveset tud 
felmutatni a történelem. Az erős fekvésű, há
romszög alakban épített városnak két oldalát 
viz köríti, s csak a harmadikról áll összekötte
tésben a szárazfölddel. Ez utóbbihoz pedig, 
mellőzve azt, hogy az legjobban volt megerősítve', 
nem lehetett hozzá férni ann ak, a ki a tenger 
felőli résznek, vá^y egy biztos kikötőnek nem 
volt birtokában. De Konstantinápoly tengerfe- i 
löli két oldala közül az, mely a tengerszorosra 
néz, megtámadhatatlannak látszott, mert itt a 
hajó, a tenger sebes folyása miatt, kis ideig se j 
állhat meg, nem hogy horgonyt vethetne. A má- | 
sík viz felőli oldal a szép és biztos kikötőre néz, 
melynek másik partját Galata és Pera városok 

környezik. Szűk bejárás vezet e kikötőbe, s e 
bejárás roppantul meg volt erősítve és erős lán-
czokkal elzárva. 

Es mégis megtörtént a csoda. A hajók 
keresztül törtek a lánczokon. Maga a vak do»e 
állt ki a legelső hajó orrára s megparancsolta, 
hogy egyenesen a part felé evezzenek. Példája 
lázas lekesültségbe ejté katonáit, kik be se 
várva, mig a hajó kiköt, a vízbe ugráltak s 
úszva érték el a partokat. 

A görögök száma tízszer is nagyobb volt 
a védőkénél. De a császár gyávasága elragadt 
rajok is. A velenczeiek megmásztak a falakat s 
elfoglaltak 25 tornyot.EkkorLaszkariszTivadar, 
a császár vitéz veje rohamot intézett a frank 
keresztesek ellen, s kirontván a kapun már 
elűzi vala, ha Dandolo a várost föl nem gyúj
tatja. Iszonyú tüz támadt, mely a görögöket a 
falak mögé visszavonulni kényszerité. 

De még ekkor se esett volna el Konstanti
nápoly, ha Elek császár férfi. De gyáva báb 
volt. Ej idején összeszedte kincseit s megszö
kött. Az ostromlók csodálkozva haliák másnap, 
hogy a megvakított Izsák visszahelyeztetett 
trónjára s várja fiát és annak nagylelkű párt
fogóit. 

De ezek óvatosak voltak, s visszaizentek, 
hogy addig nem eresztik el fiát, mig az általa 
kötött szerződést atyja is magáévá nem teszi. 
A vak császár csak ekkor értesült a nehéz föl
tételekről. „Ezt nehéz lesz kivinnem népemnél, 
de megkísérlem, mert hisz egész birodalmamat 
kívánnotok is volna jogotok." A szerződés tehát 
megköttetett s 1203 aug. 1-én megtörtént az 
uj koronázás, melynél alig volt valaha megha-
tóbb koronázás. Egy vak aggastyán a trónon, 
ki koronáját egy másik vak aggastyánnak kö
szönheti ! 

De a szerződést nehéz volt megtartani s 
Elek arra kérte a kereszteseket, maradjanak még 
tavaszig, addig elrendez mindeneket. Ez ismét 
viszálkodást idézett elő a keresztesek között, 
nagy részök már boszankodott, hogy ily mel
lékes vállalatokra fecsérlik vérüket és idejöket, 
de végre is megadták magukat a zúgolódók is. 

A görögöknek azonban nem tetszett ez a 
vendéglátás, a sok költséges mulatság, a császár 
által elvállalt súlyos teher, saját méllöztetésük 
s az idegeneknek való udvarlás, az idegen val
lás, vagyis eretnekség s mind nagyobb lett köz
tök az elégületlenség. Ők vessék magokat alá 
egy pápa fennhatóságának? Ez több ásóknál, s 
most már a papok vették kezökbe az izgatást. 

Ehhez járult egy borzasztó szerencsétlen
ség. Á keresztesek ugyanis meghallották, hogy 
a görögök a mohamedánoknak egy mecsetben 
szabad isteni tiszteletet engednek. Ez istente
lenséget ők nem engedhetik! Megrohanták tehát 
a mohamedánokat, azok ellentálltak, a görö
gök segítségökre siettek, s ekkor egy oly tűz
veszély támadt, melyek tengerében egész utczák, 
paloták, várfalak, templomok dőltek halomra, 
a leggazdagabb boltok, raktárak égtek porrá. 
Egy álló hétig nem tudták elfojtani a tüzet, s 
tömérdek nép veszett el lángjaiban s a ki elme
nekült, puszta életével menekült el, s földön
futóvá lön. 

Egyre nőtt hát a gyűlölség a görögök és a 
keresztesek között. S növelte még, hogy a csá
szár most se tudá teljesíteni még elvállalt köte
lezettségét. A keresztesek erre megkezdték az 
ellenségeskedést. 

De még ez se volt elég, Izsák és Elek még 
egymás közt is meghasonlottak s kölcsönös 
szemrehányással illették egymást. Ezt már a 
nép se tűrhette tovább, 1204 jan. 25-én nyílt 
lázadásban tört ki s uj császárt követelt. De 
Eleket a mérsékeltebbek nem akarták elejteni, 
tudva, hogy vele szétszakadna minden kapocs, 
mely a keresztesek barátságát még hozzájok 
fűzi A nép azonban az ifjú Kanabusz Mihályt 
kiáltá ki császárának, miután már ftínek-fának 
kinálta volt a koronát. Eleinte még ez is 
visszautasító azt. Elek csak a keresztesek se
gítségével remélvén a veszélyből kimenekül
hetni, megparancsolá, hogy ezek biztosságba 
helyezésére ós megnyugtatására ürítsék ki a 
Blacherná nevű erős várpalotát. 

Ennek végrehajtásával Dukasz Elek pro-
tovestiarius bízatott meg, ki összenőtt szem
öldökeiről Murzuflosznak neveztetett. Az ő és 
a császár nagyatyja testvérek voltak, s ő 
volt az egyetlen, a ki a keresztesek elleni ellen • 
állást sürgetni merte. Most tehát kezében volt a 
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hatalom is, s elhatárzá, hogy végrehajtja ter
veit. Ej idején fölkereste Elek ifjabb császárt, 
eleibe tárta a növekvő veszélyt, s szökésre bírta. 
De alig lépett ez ki a palotából, megragadták Mur-
zuflosz emberei, megkötözték s mivel a börtön
ben neki adott méreg nem hatott, Murzuflosz 
tulajdon kezével fojtotta meg a boldogtalant. 
Atyja, Izsák, meghalt a rémülettől; a jelenték
telen Kanabuszt könnyen félretették az útból, s 
Murzuflosz maga vette föl a bibort. 

Byzanczban megszokott, de a keresztesek 
előtt hallatlan volt az ily ocsmány bűntény s 
ezek most teljesen feldühödve, megboszulására 
készültek. 

Murzuflosz előre sejtvén a veszélyt, min
den erejét megfeszitó, hogy Konstantinápolyt 
megerősítse. Megkezdődött az ostrom. 

Az ostrom folyama alatt Hainaut Henrik, 
a keresztesek egyik vezére, csapatával éle
lemért menvén, a lesben álló Murzuflosz meg
támadta. De ezek ellenálltak s rövid küzdelem 
után ugy elverték, hogy a császár elvetette pajzsát 
s Byzancz védasszonyának zászlóját is, — mely
hez babonás hit volt kötve, s melyet a görög 
császárok hordtak a harczmezőn, — a küzd-
téren hagyta. S igy jártak a görögök minden 
nyílt csatában. Nem bízhattak már csak a város 
falaiban, melyeknek erősitésén éjjel - nappal 
100,000 ember dolgozott. 

Ekkor Murzuflosz találkozót kívánt a ke
resztesek fővezérével. A vezérek és főurak utá
lattal utasiták vissza a bitorló gyilkos kivánatát, 
de Dandolo meghallgatta s elébe ment hajóján 
az öböl partjáig. 

Murzuflosz lóháton közeledett a tenger
part felé, hol üdvözölvén egymást, hosszas 
értekezés kezdődött közöttök. A dogé azt kí
vánta, hogy a császár fizessen 5000 font ara
nyat, segítse a kereszteseket Sziriában, s esküd
jék hűséget a római szent széknek. Murzuflosz 
a két előbbit megígérte, de ez utóbbiról hallani 
sem akart. A dogé csodálkozott. „Hogyan van 
az, kérdé, hogy te, ki az ég és természet min
den törvényét oly könnyedón meg tudtad sér
teni, ily nagy suíyfc tulajdonitasz mégis a vallási 
nézeteknek?" s megvetéssel kérdé: „Megen
gedi-e a görög vallás az árulást és gyilkosságot, 
hogy ennyire ragaszkodói hozzá?" A császár 
elrej'té haragját s megkisérlé menteni magát, 
midőn néhány keresztes lovas megérkezése 
félbeszakította az értekezést. 

Az ostrom folyt tehát tovább, s april 
12-én Konstantinápoly be lett véve. Oly bor
zasztó volt a rémület a városban, hogy egyet
len lovag, görög források szerint, ezreket hajtott 
maga elöl. Ez éjjel Balduin meghálhatott 
Murzuflosz bíboros sátrában. De az ellenség 
azért még nem volt kiverve a városból, s akár 
még egy hónapig is védelmezhette volna 
magát. 

Éjjel azonban megint tüz ütött ki, s az álta
lános zavarban Murzuflosz is kétségbeesvén, 
az Arany-kapun át titkon elmenekült. 

E hirre aztán vége volt mindennek. A görö
gök azon veszekedtek, Dukasz Tivadarnak vagy 
Laszkarisz Tivadarnak adják-e a koronát, mely
nek birodalma többé tényleg nem létezett. 
A keresztesek pedig elkezdték a legborzasz
tóbb rablást, pusztítást ós gyilkolást, a mit a 
történelem valaha följegyezett. A három tűz 
eset több házat pusztított el, mint a mennyi 
akkor Francziaország három legnagyobb váro
sának együttvéve volt. S ha tekintetbe veszszük 
a művészetnek mennyi kincse veszett el ottan, 
valóban világra szólónak mondhatjuk a kárt, 
melyet e pusztítás okozott, s aligha éri fel az a 
különben szinte páratlan dicsőség, hogy a világ 
akkor legerősebb s 400,000 ember által védel
mezett városát 20,000 miveletlen harczos be 
tudta venni. 

De Konstantinápolylyal aztán le is omlott 
a keresztyénség legerősebb bástyája a muzul
mánok ellen. A görög birodalom megszűnt 
sáncz lenni, s a kereszteseknek tulajdonitható 
első sorban, hogy a keletrómai birodalmat meg-
döntvén, ők törtek kaput Európába annak az 
áradatnak, melynek épen visszanyomására vál
lalkoztak. 

A keletrómai császárszág romjain a velen
czeiek és a keresztesek felállították a frank 
császárságot. Balduin koronáztatott meg első 
császárrá (1204 május 16). De ez János, oláh 
király ellen viselt háborújában elfogatván, 
börtönben, hihetőleg méreg által veszett el 
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(120G). Utódja fivére Henrik volt, ki rövid, de 
jó uralkodás után szintén elhunyt 1215-ben. 

S mi lett a többi itt szereplőből ? Az elme
nekült Murzuflosz és ipja, az idősb Elek, az 
elűzött görög császár a frank uralom lerázására 
szövetkeztek, de egymás iránt se voltak őszinte 
bizalommal. Elek elfogatta Murzufloszt, és meg-
vakittatta. Később mindaketten á frankok hatal
mába estek. Elek börtönre vettetett, a vak 
Murzuflosz pedig, mint törvényes ura és csá
szára árulója, Theodosius császár konstantiná
polyi szobrának tetejéről letaszittatott. 

A frankok birodalma nem vert gyökeret, 
Piga vára kivételével Laszkarisz Tivadar, a 
vitéz görög volt a keletrómai birodalom egész 
ázsiai területeinek ura, s Európában csak Kon
stantinápolyt, Rodosztot és Szalybreát bírták a 
frankok. A folytonos csatázás nagyon megfo
gyasztotta erejöket, s Dandolo a nagy eszű dogé 
is legyőzetvén, meghalt 97 éves korában s 
Konstantinápolyban temettetett el. 

Ez lett vége a negyedik keresztes hadjá
ratnak, mely abban különbözött a többitől, 
hogy el se jutott a szent földig. Egy számító és 
ravasz ember egészen más mederbe tudta terelni, 
mint a melyben megindult. 

SER VAD AC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

TIZENKETTŐDIK FEJEZET. 

Egy más társaság. 

— Elütöm a futóját, ha megengedi; monda 
Murphy ezredparancsnok, két napi gondolko
zás után elszánva magát végre e lépésre a 
sakk-játszmában, melyet Oliphant őrnagygyal 
már négy hónap óta játszottak. (S még csak a 
húszadik húzásnál voltak.) 

— Megengedem, miután meg nem akadá
lyozhatom, feleié Oliphant őrnagy, s most mér 
ő kezdett gondolkozni, mi húzást tegyen viszont. 
A nap — február 17-ke volt, a régi naptár sze
rint t. i. — eltelt a nélkül, hogy e részben 
határozhatott volna. Mind a ketten nagyon 
meggondolva játszottak. 

Murphy Hénage-Finch ezredes és Sir John 
Temple Oliphant az angol hadsereg két derék 
és tiszteletre méltó főtisztje vala, kiket a sors 
egy távoli állomáson hozott össze, hol unalmu
kat rendesen sakkjátékkal űzték el. Mindig 
volt nekik egy játszmájok folyamatban, mely 
félévnél soha sem végződött be hamarabb. 
Mindketten negyven évesek, magasak, hirtelen 
szőkék voltak, a legszebb pofaszakállal a mit 
csak képzelni lehet, mindig egyenruhában, 
hidegvérrel, büszkék angolvoltukra, s meg voltak 
győződve, hogy az angol-szász faj más agyagból 
van gyúrva, mint a többi emberek. Különben 
ők mindenütt otthon érezték magukat, mint az 
angolok átalában, ha ezer mérföldre is hazá
juktól, mindenütt megtelepülnek, befészkelőd
nek s Angliát éreznek, mihelyt az angol lobogót 
kitűzhették. 

A föld — legalább egy részének — alakját, 
helyzetét s viszonyait oly nagy mértékben meg
változtató rázkódás sem igen ejtette valami 
nagy bámulatba Murphy parancsnokot s Oli
phant őrnagyot. Egyszerre elszakítva látták 
magukat ezredöktől, csak is tizenegy legény
nyel, egy parányi kis szikla-szigeten; s a város, 
a laktanya, a több százra menő tiszt és legény
ség — mintha a föld vagy a tenger nyelte volna , 
el, eltűnt elölök. 

— Haó ! Ez különös helyzet! ennyit mon
dott rá az őrnagy. 

— Valóban különös, feleié az ezredes. 
— De Anglia azért megvan, folytató az 

őrnagy. 
— Természetes hogy megvan, erősité az j 

ezredes. 
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— S hajói értünk fognak jöni? 
— Kétségkívül. 
— Maradjunk tehát állomásunkon (s vár

juk be mig rendelkeznek velünk. 
Különben, ha kedvök lett volna sem igen 

hagyhatták volna el állomásukat, mert egy kis 
csolnaknál egyéb vizi járművök nem volt; s igy 
tiz katonájukkal és Kirke nevű szolgájukkal 
együtt türelmesen kellé várniok, mig érettök jő 
valaki. Élelemmel bőven el voltak látva. Kis 
sziklaszigetök pinczéjében, tizenhármuk szá
mára, akár tiz évig is elég lett volna, a mennyi 
eleség fel volt halmozva. Már pedig, ha füstölt 
hűs, ale és brandy van: akkor az angol katoná
nak „Ali right!" 

A mi a természeti változásokat illeti, 
mint a kelet és nyugot felcserélődésót, a ne
hézkedés csökkenését, a nap és éj megrövi
dülését felényire, a föld forgási tengely-irányá
nak megváltozását, s a naprendszerben más 
irányban való kerengést: ezredesünk és őrna
gyunk, miután mindezt konstatálták, tovább 
nem törődtek vele. Bajok tulajdonkép nem is 
tartozott. Sakktáblájuk a rázkódás következté
ben felfordulván, emlékezetökből visszaállítot
tak a mejjzavart játszmát s a legnagyobb hideg 
vérrel folytatták másnap, a hol félben hagy
ták volt. 

A katonák is, mint parancsnokaik, bele 
találták magokat a dolgok uj rendjébe. Az iga
zat megvallva, két pontnak a tisztába hozatala 
különösen szivökön feküdt. 

A katasztrófa után három nappal, Pim 
káplár, a kilencz legény szónokakép, kihallga
tást kért a két főtiszttől. Kérelme megadatván, 
Pim káplár, a legények élén belépett Murphy 
parancsnok szobájába, hol ez Oliphant őrnagy
gyal akkor is a sakktáblánál ült, s kezét sap
kájához emelve várta parancsnoka megszólí
tását. 

— Mit akar, Pim káplár? — kérdé az ezre
des, fölpillantva a játszmától. 

— A legénység zsoldját illetőleg bátorkod
nám észrevételt tenni; s azután egy másodikat 
Oliphant őrnagy előtt, a legénység élelmezését 
illetőleg. 

— Adja elő, Pim káplár, első észrevételét. 
— Miután, méltóságos uram, most a nap 

felényire rövidült, bátorkodom kérdeni: vájjon 
a napizsold is felére szállittatik-e le ? 

Murphy ezredes, meglepetve a kérdéstől, 
gondolkodott egy perczig. Az észrevételt egé
szen helyén levőnek találta, s egy pillantást 
váltva Oliphant őrnagygyal, igy válaszolt: 

— Pim káplár, miután a zsold egyik nap
felkéltétől a másikig van értve, s miután a 
legénység nem tehet arról, hogy ez időköz meg
rövidült: a napizsold ezentúl is egészen fog 
kijárni. Anglia elég gazdag megadni katonáinak 
a rendes zsoldot. 

— Hurrah! — kiáltott a tiz legény, a nél
kül, hogy hangját jobban fölemelte volna, mint
ha egyszerűen csak annyit mondott volna: kö
szönjük. 

Pim káplár most Oliphant őrnagyhoz for
dult. 

— Adja elő, Pim káplár, második észrevé
telét, az élelmezésre vonatkozólag. 

— Miután most a nappal csak 6 órából 
áll, bátorkodom kérdezni, a legénység négy
szeri étkezés helyett csak kétszerire tarthat-e 
igényt ? 

Az őrnagy is gondolkodott néhány perczig 
s szemével olyformán intett az ezredesnek, 
mintha azt mondaná, hogy Pim káplár valóban 
józan észszel és logikával teljes fő. 

— Káplár, — feleié azután, — a katonai 
reglementnak semmi köze az időváltozással s 
a természeti jelenségek arra semmi befolyást 
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nem gyakorolhatnak. Négyszeri étkezés levén 
kiszabva egy napra: ez marad szabályozó to
vábbra is. 

A második „Hurrah" már kissé emeltebb 
hangon volt tartva, mint az előbbi. Azután, 
katonás köszöntéssel sarkon fordulva, Pim káp
lár és kilencz legénye eltávoztak főtisztjeik 
elől, kik ismét sakkjátszmájukba merültek. 

Angolaink azonban, negyvenkilencz nap 
óta — mert ennyi telt már el amaz emlékezetes 
deczember 31. óta, a régi naptár szerint, 24 
órát számítva egy napnak — hiába várták, hogy 
Anglia érettök jöjön vagy küldjön. Anglia na
gyon el lehetett foglalva. Ösztönözve a francziák 
csodás sikere által a saharái tenger létrehozása 
körül, az angolok Uj-Holland közepén dolgoz
tak egy Földközi-tenger létesítésén. Talán ez 
elfoglaltatás okozhatta, hogy ennyi idő alatt 
egyetlen hajó, sem angol, sem más, nem mutat
kozott a tenger láthatárán. Angolaink azonban 
nyugodtan s minden türelmetlenkedés nélkül 
vártak tovább. A mellett, jól étkezve s kevés 

eveztek. Csak 36 óra múlva tértek vissza, de 
kirándulásuk eredményéről senkinek, még Pim 
káplárnak sem szóltak egy szót sem. Mind a 
mellett Pim káplár azt vélte kiolvashatni sze
meikből, hogy meg vannak elégedve. A mellett 
egy nagy alakú papirt Olipbant őrnagy tele 
irván, azt Murphy parancsnok aláirta s a 33-dik 
ezred pecsétével lepecsételve, készen tartották, 
hogy a láthatáron mutatkozandó legelső hajótól 
elküldhessék. A levél igy volt czimezve : 

Fairfax tengernagynak 
a tengerészet első lordjának 

az Egyesült-királyságokban. 
Hajó azonban nem mutatkozott, pedig már 

február 18-ka volt, régi számítás szerint. E nap 
Murphy ezredes igy szólt Oliphant őrnagyhoz: 

— Tudja-e őrnagy, hogy ma minden iga
zán érző angolnak polgári ünnepe van. 

— Tudom, ezredes. 
— Azt hiszem a különös helyzet, melyben 

vagyunk, nem gátolhat abban, hogy e királyi 
évfordulót meg ne ünnepeljük. 

sokkal kisebb hangot adtak, mint rendesen, a-
mi nem kevéssé boszantotta angolainkat. 

Húszat lőttek már. Mikor az utolsó töl
tényt akarták az ágyú torkába beereszteni, 
Murphy ezredes intett. A töltő megállt. 

— Üres töltény helyett tégy golyót az. 
ágyúba. Szeretném tudni meddig szolgál a-
lövés. 

A káplár egy legénynek intett, s az kis ta-
licskán egy ágyúgolyót húzott a löveghez. A 
lövés megtörténvén, az ezredes kézi távcsövé
vel kisérte a golyó útját. 

— Szent Györgyre! kiálta föl az ezredes. 
— Szent Györgyre ! az őrnagy is. 
Elképedve álltak mindketten. A golyó röp

tét lehetetlen volt követni, sem azt: hol esik a 
tengerbe. Oly messzire szolgált ezúttal az. 
ágyú. 

— Több mint három mérföld! monda az, 
ezredes. 

De most, a lövésre a távolból egy lövés 
felelt. Fülök csalódott-e ? mindnyájan hallották. 

PIM KÁPLÁR, A LEGÉNYEK ÉLÉN. AZ ÜDVLÖVÉSEK. 

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 

szolgálatot téve, szemlátomást hízóban voltak 
mind s igen jól érezték magokat a dolgok uj 
rendében. Különben az angol csak otthon szo
kott unatkozni, hazáján kivül soha. 

Elveszített bajtársaikat sajnálták ugyan, 
de britt mérséklettel. Miután az előtt 189ő-en 
voltak és a katasztrófa után csak 13-an marad
tak: egyszerű kivonással következtették, hogy 
1882 azok száma, kik a napi szemle alkalmával 
hiányzanak. Azt mondtuk: a tenger színe fölött 
kétezer négyszáz méter magasságban emelke
dett nagy százazból, csak e kis sziklacsúcs, 
rajta 13 emberrel, volt látható a körülök elter
jedő tenger végetlenén. Ez azonban nem egé
szen igy állt. Mintegy 20 kilométernyi távol
ságban, déli irányban, egy éhez egészen hasonló 
kis sziklasziget látszott még ki a habokból. 

A két főtisztnek nagy érdekében volt meg
látni, vájjon puszta-e a másik sziklaszigetke, 
vagy maradt-e azon is valaki életben. Egy szép, 
tiszta és szélcsöndes napon, ketten beleültek 
egyetlen csónakjokba, s ama sziklapont felé 

— Én is ugy vagyok meggyőződve. 
Egy pohárka portói kiürítése után, Ö fel

sége egészségére, behivatott Pim káplár. 
— Pim káplár, szólt a parancsnok; ma 

február 18-ka van és igy 0 felsége királyi évfor
dulója. Pim káplár, 21 ágyúlövést kell tenni. 

— Parancsára, ezredes ur. 
Az erőd számos lövegei közül csak egyet

len egy maradt meg a szikla-fo'ion; egy 27 
centiméter kaliberű erős ágya; s ámbár az 
üdvlövéseket máskor kisebb szájú ágyúból szok
ták tenni, ezúttal nem volt miből válogatni, 
mivel a sziget összes tüzérsége ez egy darabra 
volt szorítva. Pim káplár azonnal hozzálátott a 
parancs foganatba vételéhez. Kiállitotta a 9 főből 
álló legénységet, kiszámlált 21 darab töltényt — 
s mikor minden készen volt.hirt adott a parancs
noknak, ki az őrnagygyal együtt azonnal meg
jelent a hely szinén. 

Az üdvlövések megkezdettek. 
A légrétegek, tetemesen kisebb tömött3ég-

gel birván mint a katasztrófa előtt, a lövések 

S hogy nem csalódtak: az első lövést még 
három követts ugyanazon irányból. 

Hajó. S talán angol hajó. Talán értök 
jőnek! 

Félóra múlva egy hajó két árbocza tűnt 
föl a láthatáron. Másik félóra múlva már a 
hajó teste is meglátszott. Nem sokára meg lehe
tett ismerni, hogy gőz-goelette, ellátva vitor
lákkal is. Egyenesen a szigetke felé közeledett, 
ezt lehetetlen volt félre ismerni. 

Murphy, Oliphant, messzelátóikat el sem 
vették szemeikről. Angol hajó-e ? azt lestek, a 
lobogót igyekeztek fölismerni; ámbár nem is 
kételkedtek abban. 

Egyszerre lebocsátották messzelátóikat. 
Egyszerre mondták, az elkedvetlenedés hangján: 

— Orosz lobogó. 
Valóban, egy fehér zászló a kék kereszttel, 

Oroszország lobogója, lengett a közeledő hajó 
elöárboczán. 

(Folyt, követk.) 
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Adriai képek. 
Irta Hermán Ottó. 

Spalato. 

A kedves röpülő halak ugy a mint bevezet
tek, ki is kalauzoltak Sebenico sziklásai közül, 
s a hajó hamar bontakozott ki abból a sziget
es skoglio-csoportból, melyet a nagyobb Izola 
Zúri ugy védelmez a habok lökései ellen, mint 
védi a kotló csirkéit a karvaj ellen — önmagát 
feláldozva. 

A daczos sziklahomlok folytonosan kiséri 
a tengert, s azt kezdjük hinni, hogy az ország 
egész hosszában talán egy ponton sem száll le 
a part a tenger színéig, nyíltabb, nyájasabb 
arczulatot sehol sem ölt magára a vidék, s hogy 
szegélyző hegyek mögött élettelen, rideg szik
latájak terjednek el. 

A Fjord módra behasított régi Sebenico 
kikötővel (Portó Sebenico vechio) szemben nyu-
gotra kifuthat a szem a tengersikon a láthatá
rig, odáig, a hol a vizek az ég kupolájával ölel
keznek. E látvány le is szegezi a szemet, mely 
azután nem szívesen fordul keletnek, a már 
megszokott sziklakép felé. 

Spalato-vidéki férfi. 

A tenger csodaszép volt itt; egy habja sem 
ringott, a hajót csak a gép zakatolása rázkód
tatta meg s hallszott a hajtókerekek moraja, 
mely oly nagyon emlékeztet a csöndes völgyek 
malomszavára. A hajó egész népe a fedélzeten 
volt, s a kifeszített vászonernyő alatt folyt az 
élet öröme, nem törődve azzal, hogy csalfa elem 
szeszélyének van kitéve. 

Az olasz szabó elővette gitárját s alig hogy 
a hangoláshoz hozzá fogott, csatlakozott hozzá 
még néhány utazó földije; pár perez múlva szólt 
a quartett, oly összevágón, oly lágyan, hogy 
gyönyörűség volt hallgatni. A dalnak e szere
tete a legszebb vonása az olasz népnek, s ez 
összefűzi Itália minden gyermekét; ugy a mint 
a véletlen összehozza őket, a dal legott egyesíti 
is, s a nápolyi, a lombard, az Abruzzok, a ró
mai Campagna gyermeke a dalban olvasztja 
össze hangját s szivét. 

Az öreg kapitány ott hagyta a parancsnoki 
hidat s egész hévvel játszani kezdett egy utazó 
család gyermekeivel. Az elmaradhatatlan angol 
letelepedett, elővette vöröskötésü könyvét, 
mig leánya, egy csodafinom arczu szőke Miss, 
közénk jött a hajó orrára, ott azzal a nyugodt 
fesztelensóggel, mely e faj tulajdona, letelepe
dett s bámulatos biztonsággal vázolta a parti 
hegység képét a könyvébe. Egy rikitóan fehér 

sirálypár lassú, hajlékony szárnycsapással ke
ringett felettünk. 

Ez a hajósélet a csöndes tengeren, — ked
ves, szelid kép, melyet elfelejteni nem lehet. 

A tengerbe nyúló Punta della Planca azu
tán fordított a hajón, szigetek közé jutottunk, s 
csakhamar feltárult előttünk a dalmát part leg
szebb panorámája. Balra az ősrégi Trau az 
előtte fekvő Bua-szigettel, jobbra már kéklő tá
volban Alamissa, szemben épen előttünk Spalato 
gyönyörű képe.* 

Itt a part csakugyan leszáll a tenger színéig 
s a daezosan ágaskodó sziklák szemlélésében 
kifárasztott szem, kedvteléssel nyugszik a sze
lid képen. 

Diocletián római imperátor palotájának 
épülettömege, melyhez a" jelenkor ugy ragasz
totta viskóit s szatócsboltjait, mint ragasztotta 
a fecske fészkét a ház védő eresze alá — a Jupi
ter templom csodaszép kupolája intettek felénk, 
s a móló sik márványkövezetén csak ugy nyüzs
gött a kikötői élet. 

Vörös, phrygiai süveg, fez, turbán,—török 
kaftán, morlák zsákbugyogó s az albán ezer-
ránczu fehér férfiszoknya találkoznak itt. Az 
esetlen, talpas hegyi morlákasszony, kauri-
csiga, üveggyöngy, pénz és sorba fűzött, vékony, 
olajfalevél alakú ezüst ékszerekkel túlterhelve 
érintkezésbe lép Salóna szép virágával, melyet 
a népviselet egyszerűsége oly elragadóvá tesz. 

S nekem első alkalommal csak pár órám 
volt Spalato számára! Siettem is a Jupiter tem
plomába, a római építészet e sértetlenül ránk 
maradt remekébe, melyen a keresztény kultusz 
szerencsére semmit sem torzitott. A csinált 
virággal feleziezomázott keresztény oltárok sze- I 
rencsére eltünedeznek e remek épület ünnepé
lyes félhomályában, melyet a templomi csend 
oly titokszerüvé tesz. A pompás márványoszlo
pok corynthiai fejéke oly igazán coreggiói fél
homályból tekint le ránk, s a füstbarna kupola 
eszünkbe hozza a pogány istennek hozott áldo
zatokat. A nyitott ajtón betóduló napfény nem 
képes a kupolát megvilágítani, csak sugár-küllőt 
alkot s visszapattan a márvány talajról. Imád
kozó akad mindig, s a midőn az a Salona-vidéki 
pórnő imádságba merülve lesüti szemeit, szigorú 
szépségével oly kész Madonna, melyen meg
nyugszik a festesz eszményítő ecsete is. E szép 
nők arczában mindig ott van egy bús, lemondó 
vonás, melyet a nő alárendelt helyzete rajzolt 
belé — mosolyogni vagy épen nevetni egyet j 
sem láttam sohasem. E vonásnak és jellegnek | 
okozója azután tisztán látható a Spalato-vidéki 
férfi szemöldök közében, ő nemcsak oly érte-
lemben „ura" a nőnek, mint „ura" a magyar 
pór „kedves éltepárjának", hanem igazán ura, 
melynek föltétlenül engedelmeskedni tartozik... 

Még megbámultam azt az óriási oszlopot, 
nyugvó oroszlánaival, mely a templomot köriti 
— aztán menni kellett. Későbben visszakerül
tem még e vidékre s megnyílt előttem az, a 
mi a tengeren tovasiető utasnak mindenkoron 
titok marad. Spalato piszkos, szűk utczáiból 
kimenekülve, kilépünk az éjszakkeletre vezető 
útra, mely előbb a képzelhető legvadabb szikla
világban tart, s vadregényességének tetőpontját 
Clissa várában leli, mely egy merész szirtcsu-
cson ugy áll, hogy megközelíthetőségét nem is 
értjük; egy számtalanszor kígyózó keskeny 
ösvény vezet hozzá, a kis őrség számára öszvér
háton hordják fel a vizet is. Innen Sigu felé 
tartva megnyílik a táj, kizöldül minden, s a 
Cettina folyón tul erdőség köszönt felénk, mely 
beljebb a Herczegovina felé mind hatalmasabb 
lesz, s végre mint ős erdő hirdeti az élet és 

* L, a „Vasárnapi Ujsag" 1>76. évi 44-dik számát, 
melyben Spalato látképe, a Diocletián palota körfala 

palatói főtemplom rajza megjelent 

enyészet, a nagy körfolyam igéit. Az ellentót 
megkapó. Itt néma szikla világ, ott a sziklák 
közé nyomuló első zöldben a Francolin-fogoly 
hívogat. A Cettina sok helyen lápokat, mocsa
rakat alkot, melyeken nádak hajlonganak. 
E nádasok csak ugy viszhangzanak a madár
élettel, főképen az évnek két szakában, tavasz-
szal s őszkor, a mikor a vándormadarak útra 
kelnek. E vándorok seregesen pihennek meg a 
Cettina völgyében s a hápogva kelő tőkés rucza, 
a szürke gém, a vörös gém, szárcsa, vizicsirke, 
sárszalonka, bíbicz tömegesen található itt, 
hogy ezután tovább röpüljenek, — szinte kérd-
hetnök : „honnan, hova ?" 

A fürjeknek is kiválóan kedvelt pihenőjük 
e völgy s a mikor halálra fáradtan inkább 
lepotyognak mint leereszkednek, az összecső
dülő morlákság rakásszámra öldösi hálóval, 
bottal. 

A Travnik felöli erdőségekben tanyázik a 
vadmacska, az őz, a csúcsokon a zerge; s a liv-
nói sikon még ma is foly a középkor kedvelt 
vadászata a kerecsen- és fojtó-sólyommal, mint 
attribútuma a travniki pasa méltóságának. 

Itt van élet, mert erre tart a szárazföld 
közlekedése a tengerrel, s itt ütnek fel tanyát a 

Salona-vidéki nő. 

Herczegovinából jövő öszvérkaravánok, mielőtt 
a sziklavilág ösvényeire lépnének. 

Egyátalában e zöldvölgyek igen kedvesek s 
a dalmát utas ugy vágyik reájok, mint a Sahara 
utasa az oázisra. 

(Folyt, követk.) 

Oroszország mohammedán lakói. 
Mióta Oroszország a közép-ázsiai tatár 

khánságok nagy részét hatalmába kerítette, a 
fehér czár muzulmán hitű alattvalóinak száma 
közel tíz millióra szaporodott. Midőn tehát a 
czár a keresztyénség nevében izent háborút a 
szultánnak, ezáltal oly tüzet dobott szomszédjá
nak házfedelóre, a melyről saját hajléka is köny-
nyen lángot foghat. Tiz millió muzulmán fogja 
meghallani Oroszországban a padisa szózatát, 
hogy az „igaz hit" veszélyben forog, s a próféta 
lobogóját ki kellett bontani; ennyi mohamme
dán hitű alattvalóval kellend Oroszországnak 
leszámolnia, mielőtt az iszlám teljes kiirtására 
vállalkozhatnék. 

Oroszországnak Európában is vannak mu
zulmán alattvalói; nem is emlitve a Kaukázus 
elnyomott vitéz törzseit, ott vannak Krim, Kazán 

j és Asztrakhán tatárjai, kik még mindig Mekka 
felé fordítják arezukat, mikor imádkoznak. Ka-

; zán már egy darab Ázsia; ott az oroszok és 
| tatárok egy és ugyanazon városban élnek együtt 
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B a keresztyén imaházak tornyai és kupolái 
mellett ot t emelkednek a mecsetek karcsú mina
retjei is. Az oroszok egykori kazáni és asztrak-
háni ta tár khánságokat és a Yolga folyó egész 
alsó vidékén finn és t a tá r eredetű törzsek képe
zik a lakosság legnagyobb részét m a i s ; a délen 
és keleten elterülő sivatagokon kalmükök és 
kirgizek kóborolnak nyájaikkal ide s tova. 
Kazán 1441-ben szakadt el a nagy mongol 
birodalomtól, Asztrakbán pedig 1238-tól 1557-ig 
állt fenn min t önálló khánság. Mindkettőt 
Iván, a „re t tenetes" , hódoltat ta meg Oroszor
szágnak. 

Kazánt a tatárok nemzetük és hitök nyu-
goti ha tá rának tekintik. A „szent" Bokharának 
volt gyarmata e város és egyszersmind a 
közép-ázsiai ta tár uralomnak Európában előre 
tolt határállomása. Tatár lakói még mindig 
szent áhítat tal tekintenek a távol kelet felé, 
honnan ide a Volgáig nyomultak elő. Khiva és 
Bokhara ugyanaz nekiek, a mi az ó hitű hébe
reknek Szikhem és Jeruzsálem. Ok az iszlamis-
mus ama szent hajlékait tekintik valódi hazá-
joknak, habár csak képzeletben is, és a 
legmélyebb fájdalommal tölti el szivöket, hogy 
Szamarkand és benne a dicső Timur sirja is az 
istentelen oroszok hatalmába került. A kazáni 
mohammedán költők'nia is legszivesebben ének
lik meg Bokhara viruló erdőit és illatos mezőit; 
kedveseik kerekded, rózsás arczát a khivai 
almákhoz s szenvedélyük hevét Balkh forró 
nyarához hasonlítják. 

Egy arab rege a prófétának egy mondását 
emlegeti s ezt a mohammedánok oly jövendö
lésnek tartják, mely már is beteljesült. E monda 
szerint az iszlám hivei mindig urak lesznek 
mindazon tartományokban, melyekben a pál
mafa érett gyümölcsöket terem ; ellenben ott, 
a hol ez az áldott fa nem tenyészik, megma
radhatnak ugyan egy ideig, de állandóan még 
sem fognak uralkodhatni . E jóslat már ezer év 
előtt beteljesült. Mindazon tartományok, me
lyekben a datolya szabadon tenyészik, az 
arabok és az iszlám ura lma alatt állanak és 
Mohammed hite állandó gyökeret vert ott. 
Ellenben a hol a próféta hivei a pálmák tenyé
szetének határa in tul tettek hódításokat, onnan 
több vagy kevesebb idő múlva vissza kellett 
vonulniok. Spanyolországban, melyet pedig 
méltán lehet szelídebb kiadású Afrikának te
kinteni, nem volt maradásuk s vissza kellett 
vonulniok Marokkóba. A Volga vidékén is meg
hajolt a félhold a kereszt előtt, s híveinek nagy 
része khivai és bokharai törzs- és hitrokonai
hoz költözött vissza. A marokkói mórok még 
ma is álmodoznak Szevilla és Granada vissza
foglalásáról ; az Andalúziából kiűzött moriszkók 
utódai ma is szent ereklyék gyanánt őrzik 
családjaiknál az egykor birtokukban volt fényes 
paloták kulcsait, még pedig ama hiteles okmá
nyokkal együtt, melyek hajdani tulajdonjogu
kat igazolják. A Volga balpartjának egész 
területére a kirgizek tar tanak igényt; főnökeik 
a kazáni khánok egyenes és jogszerű örököseiül 
tekintik magukat . Az iszlám követői ama 
körülményben, hogy itt-ott hitetlenek uralkod
nak felettök, mindenüt t Allah büntetését látják 
azért, hogy hitök gyakorlatában nem voltak 
elég buzgók: de bizton remélik, hogy Allah 
haragja egykor megszűnik s őket ismét kegyel
mébe fogadja. Igaz, hogy a bűnhődés sokáig 
tar to t t s ta lán még ezután is sokáig fog tar tani , 
de ha Allah egykor ismét kegyelmet és könyö
rületességet mnta t irántok, egykori birtokaikat 
diadallal fogják visszafoglalni. Ilyen és éhez 
hasonló hiedelmekkel a mohammedánt min
denkor tűzbe lehet vinni, s nagyon valószínű, 
hogy a görög kettős keresztnek nagyon is nehéz 
küzdelme lesz a félholddal. 

A leigázott muzulmánoknak igen különböző 
sors ju to t t osztályrészül a különböző országok
ban. Például Andalúziában a legkegyetlenebb 
vadságig fanatizált keresztyének dühöngtek a 
mórok ellen tűzzel és vassal ; századokon át 
halálos büntetés alat t volt megtiltva utódaik
nak, hogy Spanyolország földjére léphessenek. 
Oroszországban, természetesen a félelem által 
javasolt helyesebb politikából, eleinte békén 
hagyták a ta tárokat ós nem háborgatták foglal
kozásaikban. Ámde azért Kazánban és Asztra-
khánban, úgyszintén a Krímben és Kaukázus
ban is néha kegyetlen üldöztetéseknek voltak 
kitéve, a hogy ezt a kereszt és a félhold közt 
levő ellentét a muszkák felfogása szerint meg

kívánta. Még ma is gyakran kitör a kölcsönös 
gyűlölség a két vallás hivei közt, s gyakran véres 
csatákat vívnak egymás ellen az utczákon. És 
ily parázs alat t pislogó tűzzel akar most a min
den oroszok czárja merész játékot űzni, nem 
gondolva meg, hogy az elfojtott láng ismét elő
törhet s a muszka birodalom egy részét hamuvá 
perzselheti! 

Végül helyén valónak látjuk ide igtatni, a 
mit egy franczia utazó, Bemy, mond a moham
medán vallásról: „Bármit ta r tanak is Moham
med hitéről, nem lehet elvitatni tőle, hogy a 
keletiek természetével bámulatosan öszhangzik 
az s mintegy teremtve van számukra; ezért is 
terjedt el az oly nagyon keleten. Az értelemtől 
nem sokat kivan, de annál többet a képzelem-
től. Mindenekelőtt arra törekedvén, hogy a 
képzelemnek szélsőségekben járó irányait a leg
szigorúbb vallási szabályok által megfékezhesse 
és rendezhesse, sikerült az iszlámnak mindazon 
érzéki hajlamokat, melyek a forró égöv alat t 
oly veszélyesek, csaknem teljesen mellőzni. 
A férfiaktól a nőnemet oly szigorral ós követ
kezetességgel különité el, mely méltán meg
érdemli csodálkozásunkat, s egyszersmind eltil
tot ta tölök a szeszes italok élvezetét is, a keresz
tyén nyugot legnagyobb csapásának ez állandó 
szülő anyját. A mohammedán vallás az ázsiai 
népek anyagi és szellemi fejlődését tagadhatat
lanul nagyban elősegítette ; talán többet hasz
nált azzal, a mit eltiltott, mint azzal, a mit 
megengedett s bár híveinek életét igen szűk 
korlátok közé erőszakolta, mindazáltal , hogy 
még e szűk, legalább előttünk, európaiak előtt 
szűknek látszó, szigorú korlátok közt is lehet
séges a szellemi ós anyagi előhaladás és emel
kedés, Granada, Szevilla, Kordova, Bagdad 8 a 
mohammedán czivilizáczió többi volt székhelyei 
eléggé bizonyítják." 

Sámi Lajos. 

Hogy csalta meg a muszka az — 
istent? 

— Eredeti levél. — 

Buscsuk, inájus elején. 
E napokban akadt kezembe Herczen 

Angliában nyomatot t lapjának, a „Kolokol"-nak 
egy 1861-ki száma, melynek élén a nagy hirü 
orosz agi tátor tollából egy czikk olvasható. Job
ban aligha jellemezte még valaki a muszka 
gondolkozást ós erkölcsi felfogást, mint e nagy 
ismerője kis aesopi meséhez hasonló közle
ményében. 

A czikk alaptétele az, hogy a muszka még 
az istent is megcsalja. 

Egy jómódú parasztnak — igy illusztrálja 
az orosz nép gondolkozását elitélő czikket — 
mindene volt, a mire szüksége lehetett, földje, 
barma, lova, szép gazdasága, — csak pénze 
nem volt. Hogy az is legyen, kiválasztott egy 
szép lovat s vitte a vásárra, hogy majd ott 
eladja száz rubelen. A Volgához érve, nem várja 
be a kompot, hanem bizva lova jó vérében, 
neki ugratott , hogy átúsztat rajta. Sikerült is 
neki egész a túlsó partig. De ez igen magas 
volt, s a ló nem tudott rá fölkapni. Hanyat t 
esett s gazdájával együtt elmerült. De nem 
sokára a fölszinre vergődtek, csakhogy akkor 
elkapta a sodró ár s vitte egy veszedelmes 
örvény felé. A parton emberek álltak, köztök 
pópák is. A szerencsétlen ember kétségbeesetten 
kiabált, hogy segítsenek. „Mit adsz, kérdé az 
egyik pap, ha megszabadí tunk?" — A nyomo
rult nem habozott soká s szorongásában oda 
igérte a templomnak a lova árát. Sikerült őt 
lovával együtt kiszabadítani. 

Alig rázta le magáról a vizet, már meg
bánta igéretét. Gondolkozott hát, hogyan ejtse 
szerét, hogy az egyház is jóllakjék, a ló ára is 
megmaradjon. 

Ment, a pap áltsí Isisértetve, a város felé, a 
hol a vásár volt tar tandó. Egy magános ház 
palánkján meglátott egy kakast. Nem sokat 

törődött vele, hogy a másé, — megfogta s az 
iszákjába dugta. 

Megérkezve, kiállt a piaczra. A szép ló 
csakhamar szemet szúrt s nemsokára körül 
fogták a vevők. 

— Hogy adod ? 
— Tizenöt réz kopek. (Alig egy krajczár.) 
— Megbolondultál? vagy minket tartasz 

bolonddá? 
— Nem én! Szent Miklósra mondom, hogy 

a lovam ára tizenöt kopek. 
— Jól van! itt a pénzed! addsza a lovat! — 

szólt egyszerre húsz ember kínálva a vételárt. 
Ekkor a paraszt előhúzza a tarisznyából a 

kakast, s szól: 
— De én a lovamat e nélkül a kakas nélkül 

nem adom. 
— Hát a kakasnak mi az ára? kérdek. 
— Száz rubel. 
A szép ló testvérek között is megérte a 

száz rubelt s a vevő alkudozás nélkül leolvasta 
a pénzt a lóért és a kakasért . 

A paraszt aztán zsebre dugta a kakas árát 
a száz rubelt, — a ló árát, a t izenöt kopeket 
pedig átadta a papnak, ki sóbálványnyá kövült 
ezen a furfangon, de nem szólhatott ellene. 

így csalta meg a muszka magát az istent is. 

R. I. 

Irodalom és művészet. 
, m „Csok jasa! A török küldöttség 

\j° £ , (9%£Z magyarországi látogatásának 
" * emlékkönyve." Ez lesz a czime 

Erődi Béla könyvének, melyet több budapesti polgár 
ad ki a Franklin-társulatnál. A mű főbb czimei: Be
vezetés. A Korvinák. AbdulHamid szultán ajándéka. 
A török küldöttség. Török vendégeink Budapesten. 
A képekkel díszített emlékkönyv 4-rét album-alakban 
a Franklin-társulat nyomdájában nyomatik, s török 
és magyar színekben a két nemzet jelvényeit föltün
tető diszes borítékkal lesz ellátva; összesen 8 ívre 
terjed, s még a folyó május hó folytán meg fog 
jelenni, s az előfizetőknek bérmentesen szétküldetik. 
— Egy példány előfizetési ára 1 frt, diszkötésben 
2 frt. — Az előfizetési pénzek a Franklin-társulat
hoz Budapestre (egyetem-utcza 4, sz.) küldendők. 
A könyv már sajtó alatt van s annak első ivéről 
mutatjuk be e sorok élén a török üdvkivánat: „Csok 
jasa!" török írásjegyét. 

A Franklin-társulattól ismét néhány közérdekű 
kiadványt vettünk. Legérdekesb, mert történeti ere
deti irodalmukat egészen uj adalékkal gyarapítja: 

A székely határőrség története, irta gróf Teleki 
Domokos, a szerző hátrahagyott kézira taiból közzé 
tette Szabó Károly. A kitűnő tudós és publicista 
e hátrabagyott dolgozata uj babért fűz szerzőjének 
már nem halántékára, hanem sírkövére, s derék 
történettudósunk Szabó Károly nemes kötelességet 
teljesített az elhunyt iránt, midőn halálos ágyán 
kifejezett kívánsága szerint a munkát 6ajtó alá 
készitette. Történetírásunk kétségkívül gazdagodott 
vele, mert a történet ily egyes különleges ágainak 
részletrajza mindig szükséges kiegészítője marad 
az átaláuos történetnek, mely nem terjeszkedhetik 
ki minden részletre. A diszes kiállításban s nagy 
8-adrétben 226 lapra terjedő kötet ára 2 frt, s „a 
befolyó jövedelem a magyar irói segélyegylet alap
tőkéje gyarapítására fordittatik" ; egy okkal több, 
hogy a jeles műnek minél nagyobb elterjedést 
óhajtsunk. 

Egy csomó folyamatban levő vállalat folytató
lagos füzetei és kötetei következnek. 

A „ Találmányok könyvé"-bői, mely a műipar és 
kézműipar köréből nyújt bő ismereteket, s melyet a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelem-ügyi miniszter 
megbízásából az orsz. m. iparegyesület felügyelete 
alatt, több idevágó szakmunka alapján Frecskay 
János elismerésre méltó szorgalommal és jártasság
gal dolgozott ki, a 11—14 füzetek jelentek meg, 
számos, a szöveg közé nyomott fametszetü képpel. 

| E füzetekkel a Il-ik kötet nyilik meg, mely a nyers 
I anyagok chemiai földolgozását tartalmazza. Az egész 

2 0 SZÁM. 1 S 7 7 . XXIV. ÉVFOLYAM. 

mű, több mint 1000 fametszettel, 40 füzetben jelen 
meg. Egyes füzet ára 40 kr, kettősé 80 kr. 

„Jeles írók iskolai tárd'--bál, valamint az „Ifjú
sági iratok tárából" is, melyeket az orsz. középtanodai 
tanár-egylet megbízásából Dr. Kármán Mór szer
keszt, egy-egy füzet, mindkettőből a második, jelent 
meg. Amabból Shakspere Coriolanus-a, Petőfi Sán
dor fordításában s bevezetéssel és magyarázatokkal 
ellátva Névy László által. Emebből Cox György 
Görög regéinek második füzete, Komáromy Lajos
tól. Egyik sem szorult ajánlásra. Egy-egy füzet ára 
60 kr. 

A „Kis nemzeti múzeum" 38-ikfüzete. Tartalma: 
„Hires utazók és utazások története." Irta Verne Gyula 
fordította Vértesi Arnold. A jeles franczia író itt 
egészen a valóság terén mozog, de nem kevesebb 
könnyűséggel, kellemmel és szintoly tanulságosan, 
műit képzeleti utazásaiban. Ara, mint a gyűjtemény 
többi füzeteié is, 50 kr. 

A „Közhasznú Családi könyvtár" 19-dik fdjete 
„Tanácsok a gyermekek természetszerű testi nevelésére", 
irta Dr. Steiner János, a prágai Ferencz-József-gyer
mekkórház igazgató orvosa. Fordította K. Beniczky 
Irma. Ára 40 kr. 

„Falusi könyvtár," 23-dik füzet. Tartalma: 
„A gyümölcsfatenyésztés cserép- és faedényekben és 
az igy s a szabadföldben nevelt törpefák okszerű, 
vagyis növényélettani alapokon nyugvó metszése." 
Az angol, franczia és német kertészeti irodalomban 
megjelent szakmunkák felhasználása mellett irta 
Kodolányi Antal. 27 fametszvénynyel. Ara 50 kr. 

Karner-Novák kereskedelmi tankönyvei fö czim 
alatt jelent meg: „Az egyszerit és kettős könyvvitel 
tankönyve, iparosok, kiskereskedők és gyárosok szá
mára, úgyszintén a gyakorlati pályára készülők 
öntanulására és iskolai használatra." Teljesen át
dolgozta Nóvák Sándor. Első rész, ára 1 frt 60 kr. 

„Igazságügyi rendeletek 1874." Ügyvédeknek, 
törvényszéki bíráknak és tisztviselőknek nélkülöz-
hetién gyűjtemény. Ara 50 kr. 

Qnintns Horatius Flacens Epistolái, fordította, s 
az eredeti szöveg kíséretében jegyzetekkel ellátta 
Csalomjai. Ha Zichy Antal satyra-forditásai is, 
(melyek rég készen vannak) megjelennének, uj teljes 
magyar Horatiusunk volna már, a régebbi s részben 
elavult fordítások (Virág, Kis János, Kazinczy) he
lyett. Horácz a régi klasszikus költők közül a leg
olvasottabb, s a latinok közül bizonyosan a legmél
tóbb is az olvasásra. Epistolái, a maguk nemében 
a legszebbek talán az egyetemes irodalomban. 
Kedély, szeszély, bölcseség, költészet műiden van 
bennök, a mi a költői levélhez kell. Soha sem avul
nak el, s a konkrét viszonyokat, melyeket festenek 
(s ez legnagyobb dicséretök) szívesen megtanuljuk 
érettök, csakhogy érthessük s élvezhessük. Csalomjai 
fordítása nem oly hű és pontos, mint a Fábiánéi és 
Zichyéi, nem oly zengzetes, mint a Barnáéi; de mind 
a két tekintetben elég jó arra, hogy élvezhető s ér
demes fordításnak mondhassuk. Jegyzetet sokkal 
kevesebbet ad, műit (Wieknd után) Kiss János, s 
csak a legszükségesebbre szorítkozik, az emberek, 
viszonyok és nevek megértetésére. A könnyen 
kezelhető s csinos kis könyvecskéből a Pisokhoz irt 
levél (Ars poétika) hiányzik, igy a „Második könyv" 
csak két levélből áll. Az emiitett nevezetes levelet 
ujabban Czuczor, legújabban Fábián Gábor és Édes 
Albert fordításaiban is bírjuk már. A kötet kiállí
tása, Kék László (Balassa-Gyarmat) gyors-sajtó
jából elég csinos. Ára nincs feljegyezve. 

Iagyar költemények, angol fordításban. Közelebbi 
számunkban emiitettük Buttler E . D.-nek, a British 
múzeum magyarul egészen jól tudó tisztviselőjének 
szándékát, hogy magyar költőkből való angol fordí
tásait kiadja. Alkalmunk van meggyőződni fordítá
sainak sikerültéről. A Braseai és Meltzl kolozsvári 
tud. egyetemi tanárok által szerkesztett „Összehason
lító lapok" számos érdekes adaléka közt közelebbről 
Buttler két fordításával is találkozunk: egyik a 
„Hontalan", másik az „Elhagyott anya", mind a 
kettő Vörösmarty költeménye. Leszámítva azt, 
hogy az utóbbinak két végsorát (mely pedig az alle
gória magyarázatára, kivált idegeneknek, múlhatat
lanul szükséges) kihagyta: mind a (két költemény 
oly hiven és oly szépen van fordítva, a mint angolra 
még magyar vers bizonyosan nem volt. Az eredetinek 
teljes átértése, minden árnyalatában, az eredetiének 
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megfelelő költői nyelv, azt mondatják velünk, hogy 
az angol irodalomba senki sem vezethetné be köl
tőinket méltóbban, mint Buttler. — Egyúttal meg
említjük, hogy az „Összehasonlító Lapok"-ból, e 
különczsége mellett is érdekes s hasznos folyóirat
ból már 8 szám jelent meg, — havonként kettő — 
1—IVsiven. Soknyelvüsége, ha megszoktuk, nem 
zavar. Minden számban ad egypár magyar népdalt 
is német fordításban, de ezek kevésbbé sikerültek ; 
némelyikre alig ismerünk r á ; pl. közelebbről a 
„Nem anyától lettél" két végsora egészen el van 
ejtve. Az érdekes folyóirat előfizetési ára egész évre 
6 forint vagy 15 frank. 

Bégi olasz hírlap magyar dolgokról. Az egyetemi 
könyvtárban id. Szinnyey József egy ránk nézve 
érdekes régi olasz hírlapra talált, mely „Diario 
d'Ungheria" (Magyarországi napló) czimmel 1716 
aug. 25-én, a magyar-török háború alkalmával 
Velenczében keletkezett, hetenként kétszer jelent 
meg kis alakban féliven s kizárólag a háború dol
gaival foglalkozott. Mint Szinnyey irja, ez a leg
első hírlap, mely Magyarországról kiadatott s 
alkalmasint Bécsben nyomták, noha czimlapján 
Velencze áll. Eddig ugy tudtuk, hogy az 1721-ben 
Pozsonyban megjelenő „Nova Posoniensia" lett 
volna a hazánkat illető első hirlap; az olasz „Dia
rio" ennél öt évvel elébb jelent meg. 

Folyóiratok. A „Természettudományi Közlöny" 
májubi füzete igen érdekes tartalommal jelent meg. 
Tartalmát képezik Hermán Ottó szellemesen, ke-
délylyel irt czikke „A saskeselyű és keselyűről", 8 
Thanhoffer Lajos befejező közleménye a szervezetek 
legegyszerűbb életjelenségeiről. A füzet többi részét 
az állandó rovatok töltik ki. A folyóirat e számához 
van mellékelve a „természettudományi társulat tag
jainak névjegyzéke". Ez év február 22-én a rendes 
tagok létszáma 4698 volt. — A „Magyar-Könyv
szemle" legutóbbi füzetének első czikkében Deák 
Farkas mutat be egy Báthory Istvánról szóló hős
költeményt, utána Fraknói Vilmos folytatja a szath-
mári püspök Török-féle könyvtárának ismertetését, 
dr. Kohn Sámuel budapesti rabbi pedig a magyar 
nemzeti múzeum héber kéziratairól értekezik. Ez
után id. Szinnyey József és Tipray Tivadar sta
tisztikai közleményei következnek. — A „Magyar 
Tanügy" ez évi IV. száma is elhagyta a sajtót. Ér
dekes tartalmából kiváló figyelmet érdemel György 
Aladár közleménye, melyben a német polgári isko
lát mutatja be az olvasó közönségnek nagy szak -
avatottsággal. A rajztanítás módszere a geográfiai 
muzeumok, a svájczi ipartörvény stb. mind meg
annyi tanulságos értekezések. 

A „Habom krónika" 3-ik száma a következő tar
talommal jelent meg : Az orosz és török hadsereg 
szervezete. — A két fővezér (Abdul Kerim pasa, a 
török fővezér, és Nikolajevics Miklós nagyherczeg, az 
orosz hadvezér arczképével.) — Európai harcztér. 
(Részletes térkép). — A háború okmányai: I. A porta 
körjegyzéke. II . Anglia válasza Gorcsakoff körsür
gönyére. — Basibozukok a táborban (kép). 

Hadi térkép. Bécsben Faesy és Frick udvari 
könyvárusoknál (Graben27.) az orosz-török háború 
színhelyéről térképek jelentek meg, készítője 
Schlaeher hadnagy, a bécsi katonai akadémia ta
nára. A térkép 5 nagy lapból áll, színezve. Ara 1 
forint 25 kr, postai küldéssel 1 forint 40 kr. Az 
öt nagy lap vászonra vonva 3 ft 50 kr, postai kül
déssel 3 ft 70 kr. A térkép magában foglalja egész 
Magyarországot, Közép-Oroszország egy részét 
Krimiával, a Balkán-félszigetet és a kis-ázsiai 
harcztért. 

Az „Apolló" czimü zenemu-folyóirat 10 ik száma 
megjelent e zeneművekkel: „Gányó-nóta" Feigler 
Gézától, „Mártha" dalműből kettősdal Hölzl Lő-
rincz átiratában s „Szeretem őt" polka-mazurka 
Mosolyi Józseftől. 

A nemzeti színházban most a budapesti közön
ség régi kegyencze, IKmadin Bianka k. a. vendég
szerepel, oly tetszés mellett, minőt alig lehetett 
remény leni ama nagyobb nevű művésznők után, j 
kikhez most közvetlenül előtte volt szerencsénk. 
Donadio k. a. először Thomas „Mignon"-jában, 
másodszor Gounod „Faust"-jában lépett föl s mind 
a kettőben tömérdek tapsot és virágbokrétát aratott j 
s számos kihívásban részesült. Az ő vendégszerep
lése után még Wilt asszonyt, a bécsi opera príma- | 
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donnáját fogjuk hallani. — A drámának e héten 
(pénteken) újdonsága volt, Snrdou ,,Dwá"-ja,mely 
Parisban nagy tetszés mellett adatik. Előadásáról 
jövő számunkban fogunk megemlékezni. 

A bndai színkörben e hó 19-én kezdi meg az 
előadásokat Gerófi színtársulata a „Giroflé Girofla" 
czimü operettel. Kívánunk a vállalkozó társulatnak 
jóval több sikert, mint elődeinek volt. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar tnd. akadémia május 14-ikí ülésében 

dr. Mayr Aurél tanár, mint vendég, tartott szak
szerű nyelvészeti előadást ily czim alatt: „A lágy 
aspiráták (bh, dh, gh) fonetikai értéke az ó-indben." 
Aztán Barna Ignácz olvasta föl szép forditásban az 
„Aeneis" második énekét, melyben Laokoón törté
nete, a fa-ló én Trója pusztulása 8 Aeneas utra-
készülése mondatnak el. 

Az akadémia nagygyűlései máj. 22-énkezdődnek, 
s az ünnepélyes közgyűlés 27-én d. e. 10 órakor 
lesz. A 22—26-án folyó gyűlésekben választják meg 
az osztályelnököket, az uj tagokat, 8 döntik el a pá
lyázatok eredményét. Az akadémiai elnökválasztás 
24-én lesz. 

Paleographiai és bibliographiai kiállítás. A nem
zeti múzeum könyvtárába vezető folyosón nevezetes 
nyomtatványok- és kéziratokból állandó kiállítás fog 
rendeztetni. Ebben helyet foglalnak: a régibb ma
gyarországi és magyar nyelvű nyomtatványok, 
kódexek és magyar nyelvemlékek, térképek és met
szetek, oklevelek és pecsétek. Idővel a kiállításhoz 
magyarázó lajstrom fog készíttetni, mely a magyar 
nyomdászat történetéhez bizonyára érdekes adalékul 
szolgáland. A kiállítás június hóban fog meg
nyittatni. 

A természettudományi társulat e hó 16-iki szak-
ülésén Ki-nuitv József érdekesen ismertette meg a 
nagy zajt csapott ó-budai hegycsuszamlást. Kimu
tatta, hogy az nem egyéb, mint a hegy tömegére 
rakodott tályag-réteget borító televény és törmelék
réteg lecsúszása a völgynek egyik oldalán. Oka az, 
hogy az esőzések e tályagréteg felerészét, a hol a 
televénynyel érintkezik, feláztatták s igy csuszam-
lóssá vált. Kijelenté egyszersmind, hogy a völgy 
fenekén keletkezett vízfolyás bizony nem valami 
hatalmas áram, hanem csak sovány patakocska. 

A földtani-társulat mái. 9-iki ülésén a közön
ségre legátalánosb érdekű volt Inkey Bélának azon 
fejtegetése, melylyel a somogymegyei Döröcske 
helységet ért nagy szerencsétlenséget magyarázta. 
Itt a falu talaja alásülyedt, s a templom és több 
ház megrepedezett. Döröcske szűk völgyben fekszik, 
melynek fenekébe a lefolyó víz mély medret vájt. 
A talaj kétféle képletből áll; felül sárga lősz, mely 
egész tömegében egynemű és a vizet könnyen átbo
csátja ; a lősz-réteg alatt pedig vízszintes congeria-
rétegek terülnek el, melyek nagyobbrészt sürü 
agyagból állván, a beszivárgó vizet felfogják. A két 
képlet érintkezésén fakadnak tehát a források. Az 
által, hogy a főpatak a lősztömeg alját aláásta, 
másfelől pedig a lősz alapját képező agyag felülete 
a túlságos nedvesség folytán megnyirkosodott, s a 
lősztömeg saját súlya nyomásának engedvén, a fa
luban egy 290 méter hosszú és 40 méter széles földte
rület, melyen körülbelöl 10—12 ház áll, megmozdult 
és a patak felé csúszott. Különben a vidék dombor
zati viszonyai mutatják, hogy ily csuszamlások 
régebben is fordultak elő a döröcskei völgyben, sőt 
hogy az egész völgy mostani alakja nagymérvű 
csuszamlások által keletkezett. A baj továbbterje
désének meggátlását czélzó intézkedések tárgyában, 
melyek lényegileg a falu mellett folyó patak sza
bályozása és a hegyoldal talajvizének lecsapolásá-
ban rejlenek, előadó illetékes helyen már előterjesz
tést tett. Végül Lóvzy Lajos tett jelentést Erdély 
déli hegyei körül tett geológiai észleleteiről. 

A Petői-Társaság e hó 13-án a posta-palota 
termében tartott felolvasó ülést, nagy számú kö
zönség előtt. Névy László a Petőfi ,,Apostola"-ról 
olvasott föl fejtegetést; Fáradt/ Antal pedig „Mózes" 
czimü drámájának első felvonását mutatta be. Végűi 
Jókai a „Hon"-ban most folyó regényéből olvasott 
föl egy fejezetet „Solferinónál" czim alatt. A felol
vasásokat a közönség tetszéssel fogadta. 

A pesti első bölcsőde-egylet múlt vasárnap tar
tott közgyűlése e régi és áldásosán működő egyesü
let folytonos gyarapodásának adataival ismertetett 
meg. A múlt évben a terézvárosi bölcsődében 361 
gyermeket, a józsefvárosiban pedig 253-at gondoz
tak. Egy gyermek napi ápolására átlag 30Va kr 
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esett. A nagytemplom-utczai uj ház és telek 68,428 
ft 14 krba került. Az évi költségvetést S750 írtban 
állapiták meg. Az egyesület vagyona, mely egy 
házon kivül 71,434 frt és 75 db arany tókéből áll, 
a költséget — a rendes bevételekből — CRak 6900 
írtig fedezi, az 1850 frtnyi hiányt előadások, mulat
ságok jövedelméből fogják pótolni. 

Ai állat és növényhonositó társaság közgyűlése 
e hó 13-án volt dr. Szabó József elnöklete alatt. A 
múlt évben az állatkertet közel 50,000 látogató 
nézte meg, s a bevétel 29,842 frt 96 kr volt, a ki
adás pedig 29,761 frt 48 kr. Legérzékenyebb vesz
teség a zsiráf elpusztulása volt, de gondoskodnak, 
hogy egy fiatal zsiráf-párral pótolják. Az oroszlán
ház fölépült, s gr. Batthyány Elemér és hg. Czet-
wertynski egy évre átengedték két szép tigrisüket, 
miért a közgyűlés köszönetet szavazott nekik. A 
tengeri nyúl-tenyésztést pénzhiány miatt nem 
lehetett még megkezdeni, de a növényhonositás, 
mióta Bezerédj Elek vezeti, lendületet kapott. A 
társaság vagyona 115,930 ft 21 krt ér ; a teher is 
tesz azonban 114,130 ft 91 krt. A közgyűlés Serák 
Károly igazgatónak elismerést szavazott buzgó 
működéséért. Az elnök végül szóba hozta az orosz
lánok elpusztulását, a mi miatt a sajtóban éles 
felszólalások nyilvánultak s a rósz élelmezésnek 
tulajdonították a gyakori veszteségeket. Az elnök 
elmondá, hogy az oroszlánok pusztulását nem a 
táplálék, a lóhus okozta, de óhajtandó, hogy a 
vegyes vizsgáló bizottság működésének eredménye 
az legyen, a mit az igazgatóság már rég sürget, de 
nem kapott rá engedélyt, hogy a társulat maga 
vágathasson állatai számára lovakat, mert akkor 
legpontosabban ügyelhetne föl az állatokra. Wartha 
Yincze az oroszlánház fűtését, szellőztetését rosz-
nak monda; vízvezetéke sincs, s ajtaja, ablakai 
egyesek. Észrevételeit a vizsgáló bizottság figyel
mébe ajánlja a közgyűlés. 

Egyház és iskola. 
A magyar főpapok közül sokan utaznak el e 

napokban Kómába, a pápa püspöki jubileumára, s 
mint több lap hja, jelentékeny értékű ajándékokat 
visznek magukkal. Simor bibornokérsek is elutazik. 
Ez alkalomból a „Szent-István-Társulsit" latin 
nyelven irt hódoló és üdvözlő feliratot intéz a pápá
hoz, melyet a társulat részéről Simor herczegpri-
más , Károlyi György gr., Cziráky János gr. és 
Tarkányi Béla írtak alá. Az üdvözlő sorok velinpa-
pirra irvák szines és aranyozott betűkkel. A boríték 
igen diszes s díszítései ezer franknyi aranyat tartal
maznak. 

á budapesti tud. egyetem fenállásának évfordu
lóját (a 97-iket) e hó 13-án az idén szintén megülte, 
s jelen volt az ünnepélyen Trefort közoktatásügyi 
miniszter is. I.aubheitnei- rektor tartott alkalmi beszé
det, s aztán dr. Perger hittani dékán adta elő az 
ifjúság munkásságának serkentésére alapított pályá
zatok eredményét, mely az ifjúság komoly törek
véséről tesz bizonyságot. A dijakat a rektor a hall
gatóság éljenzése közt osztá ki, s végül a jövő évi 
pályázati kérdéseket tűzte ki. Ezek közt van „Ber
zsenyi életrajza és munkáinak méltatása." 

Egyházi kinevezések. A hivatalos lap egyik köze
lebbi száma közölte nagyérdemű tudósunknak, ft. 
Rtimer i*7</ri»-nak kineveztetését nagyváradi kano
nokká. Somhegyi József a fóthi, köztiszteletben álló 
lelkész pedig a Szent-Lélekről nevezett báth-monos-
tori czimzetes apátság adományozásában részesült. 

Kassai püspökké ujabb hirek szerint Márkus 
Gyula, az esztergami káptalan legfiatalabb kano
nokja, volna kiszemelve. 

A fiumei elemi magyar iskola, melynek igazga
tója Lengyel János, lassan bár, de mégis egyre job
ban népesedik, s a 6—10 éves gyermekek örvende
tes haladást tesznek a magyarnyelven. E napokban 
gr. Szapáry Géza kormányzó látogatta meg, s igen 
megelégedett a növendékekkel, kik magyarul felel
tek, s olaszból és magyarból könnyűséggel fordí
tottak. 

lágy Lajos nyíregyházi evang. orgonista, egy 
hozzánk is beküldött értesítésben jelenti, hogy a 
magyarhoni ág. hitv. összes magyar, tót, német egy
házak számára szerkesztett „Altalános Choral-
konyre" már metszés alatt van s 25 nagy ivén 

május végére elkészül. Előfizetési vagy után vétel
lel megrendelési ára 5 irt. Bolti ára 6 ír 50 kr lesz. 
Ajánljuk a tanítók és képezdei növendékek, vala
mint az ág. hitv. egyházak figyelmébe. 

Közlekedés. 
A magy. kir. postaigazgatóság a következőket 

teszi közzé: „A Duna mentében fekvő román pos
tahelyekkel a szárazföldi postaközlekedés Komá
nián át ismét megnyittatván, az ezen helyekre szóló 
lev 1 és kocsipostai küldemények ismét Orsova-
Vercierován, illetőleg Brassó-Plojestin át irányit
tatnak , mint ez a téli idény alatt , vagyis az 
al-dunai gőzhajózás megnyitása előtt történt. A tu-
lajdonképeni Törökországba és pedig még a Duna
mentében fekvő: Widdin, Ruscsuk, Csernawoda, 
Tultsa és Sulinára szóló posták kizárólag Trieszt-
Konstantinápolyon át nyernek továbbítást." 

A dunai közlekedés. A gőzhajótársaság csak Orso-
váig vesz föl szállítmányokat. Az angol hajóknak 
a porta megnyitotta a dunai közlekedést s kijelenté, 
hogy ha tehetik, miatta az angol hajók szabadon 
járhatnak akár Orsováig. 

Mi újság? 
Gr. Andrássy külügyminiszter, ki több napot töl

tött magyarországi birtokain, nevezetesen Tisza-
Dobon, e hó 17-én Budapestre érkezett, s még az 
nap tovább ment Bécsbe. Vele ment Tisza Kálmán 
miniszterelnök is. A legközelebbi napokra várják 
monarchiánk azon elhatározását, mely a keleti 
háborúban követendő eljárását fogja irányozni. 
Hogy minő lesz, az ingadozó előzmények után tudni 
nem lehet, mert az udvar körül uralkodó két áram
lat mindenikéről van elég hír. A külügyminiszter 
tisza-dobi időzését aggodalmas szemmel nézték 
sokan, kivált mikor ép ez időben terjengett el a hú', 
hogy az osztrák-magyar csapatok megszállják Bosz
niát. Mig más hirek Albrecht föherczegnek a ma
gán életbe leendő visszavonulásáról tudtak adato
kat. A helyzet mo3t már elég sürgető, hogy a döntő 
szót kimondassa. 

A király a budapesti orsz. protestáns árvaház 
fölszerelésére ezer irtot adományozott. 

A Budavár ostrománál elesett honvédek sírjára 
emléket állítottak, melyet az ostrom évforduló nap
ján, május 21-kéu d. e. 10 órakor lepleznek le. Ez 
emléken kivül, valamelyik köztéren fogják fölállí
tani a győzelmes csata emlékszobrát. 

Kisfaludy uj szobra B-Füreden. A balatonfüredi 
sétányon a régi dísztelen szobor helyébe felállítot
ták e hó 11 -én Kisfaludy Sándornak uj és sikerült 
szobrát, melyet b. Vay Miklós mintázott s Röhlich 
és Pönninger öntötték Bécsben. A szobor jobbjában 
ujjai közt irónt, baljában egy hajlékony tábláju, 
félig nyitott könyvet tart. A talapzat derekán, mely 
egy koból van — 60 mázsa, — ezen fölírat olvas
ható: „Kisfaludy Sándornak Zalamegye közönsége 
1876." Az uj szobor ugyanazon helyen áll, melyen 
a régi állott; arczczal Badacson felé néz. A kőta-
lapzat fölött a szobor talpa alatti üregbe egy négy
szegletes bádogszelencze helyeztetett el, melyben 
a mai korviszonyokra vonatkozó iratok, szereplő 
egyéniségek nevei stb. foglaltatnak. 

A gr. Széchenyi kéziratai, melyekről említettük, 
hogy birói lefoglalás tárgyát képezték, biztosítva 
vannak az akadémia számára. Külön ládákba rakva 
s a gróf Lónyay Menyhért és a Tasner-család pe
csétjével ellátva, a magyar földhitelintézetnél tétet
tek le. Lefoglalni s elárverezni tehát nem lehet. Az 
eddig begyült összeget föl is vette már értök a 
Tasner-család, mely akkor követelhetné vissza ez 
iratokat, ha a fölvett összeget (a vételár felét) visz-
szafizetné. 

Emlék az udvari vadászatokról. Gr. Károlyi 
István közelebb több albumot állíttatott össze a 
fóthi szép templom s angolkert szebb részleteiről 
fölvett képekből. Ez albumokból a gróf egy dísz
példányt a királyi párnak is küldött, mely gyakran 
és szívesen tölt időt a fóthi parkban. Ő Felségeik 
most, az ajándék viszonzásául a grófnak Richter 
Vilmos által festett két értékes képet küldtek, 
melyek az ismeretes megyeri vadásztársaságot 
ábrázolják, a mint a királyi párral keresztül vágtat 
a fóthi parkon. 

Két párduezot hoz ajándékba gr. Andrássynak 
egy mekkai mahomedán főpap, mint már emiitettük. 

A magyarok iránti rokonszenvet kívánja az által is 
kifejezni a szent város részéről. Csakis a két állat 
elhozatala miatt teszi a nagy utat, s a múlt héten 
Aradon töltött egy napot, honnan aztán tova uta
zott Bécs felé. A két párduez hét hónapos, a him 
oly szelíd, hogy a feléje nyújtott kezet nyalogatja 
ellenben a nőstény vad és morogva húzódik a láto
gató elől. A tulajdonos, kinek neve Achmed effendi, 
mintegy négy hónappal ezelőtt indult el Mekká
ból és utazásában egy albániai muzulmán, ki ro
mánul és egy fiatal orosz, ki németül beszél, kisérik. 

Az állatkertnek megint vesztesége van. Az óriás 
kigyó, a boa-constrictor elveszett. A lomha állatot, 
mely mindig pokróezok közt aludt, kitették a verő
fényre melegedni. Egyszerre azonban csak hűlt 
helyét találták. Keresték a kertben mindenütt, de 
hasztalan. Ez biz elég gondtalanságra mutat, s 
valószínűtlen az állítás, hogy a nagy férget valaki 
ellophatta. 

Az eiúőlyi arany bányákban a múlt évben oly 
gazdag aranytermelés volt, a minő 1848 óta nem 
fordult elő. Összesen 25 mázsa aranyat nyertek, 
mig az előbbi évben az arany termelés csak 18 má
zsára rúgott. 

Egy társadalmi tragédia mély megredülést oko
zott Torontál, Csanád, Csongrád legelőkelőbb körei
ben. A 31 éves Rónay Dezsőt, e derék, mivelt és 
lovagias jellemű fiatal embert kis-zombori lakásán 
e hó 12-kén reggel szolgája szétzúzott fejjel találta, 
már egészen meghidegülve. íróasztalán egy levél, 
ráírva: „Bármely rokonom által felbontható". A 
levél tartalma ez: 

„Tíz hosszú éven át éltem azon biztos tudattal, 
hogy 1877-dik év május hó 11-ikén meg kell halnom, 
nem tagadhatom ugyan, miként kecsegtetett a re
mény, hogy az, ki életemmel rendelkezik, meg fog 
szánni és az utolsó napokban fel fog menteni köte
lezettségem alól, azonban csalódtam, mert felmentés 
helyett emlékeztető iratot küldött. Legyen akarata 
szerint. A haláltól nem félek, nyugodtan halok meg, 
de mégis sajnálom ily ifjan itt hagyni a szép világot. 
Azt hiszem, sok, igen sok talányt, mit életemben 
megfejteni nem bírtatok, most igen könnyen meg 
fogtok oldani. Isten veletek! Áldás, szerencse legyen 
veletek! Kis-Zombor, 1877. máj. 11. — Hóna;/ Dezső." 

Egy utóiratban még szép vagyonáról rendel
kezett és boldogtalan édes anyjától érzékeny bucsut 
vesz. Tehát a társadalom gonosz kinövésének, az 
öngyilkossággal járó amerikai párbajnak lett áldo
zata. Az eset mindenfelé nagy elkeseredést szült, 
mert a fiatal embert becsülték és szerették. Kis-
Zombor apraja nagyja zokogva kisérte a koporsót, 
melybe oly erőszakos módon szállt egyik jóltevője. 
Rónay e községnek, mint egyik földesura, a kétszeri 
nagy tűzvész után tetemes segélyt adott, sőt a falu 
bíróságot is átvette, hogy a község ügyeit rendez
hesse, s két évig vezette is azt. A borzasztó tett 
elkövetése előtti estét még egyik rokona lakásán 
töltötte s kedélyesen társalgott, és 11 óra után nyu
godtan távozott. Komornyikját aludni küldte, s 
maga vízzel töltött pisztolylyal lőtte szét fejét. 

Zrinyi a prágai színpadon. Körnemek nálunk 
szintén jól ismert „Zrinyi Miklós" czimü drámáját 
a cseh színpadokon is elő szokták adni, s nem régi
ben ismét elővették Prágában. Sokat tapsoltak és 
tetszett a darab. Mint a „Politik" irja, a cseh fordí
tás igen sikerült, és Tomsa, a fordító nagy gondot 
fordított rá, hogy a hol az eredeti darabban a „ma
gyar" nemzet előfordul, a helyett mindenütt „szláv" 
legyen. így aztán természetesen Szigetvár hős védője 
is szláv. 

Egy hazánkfia találmánya. A világhírű angol gyár
városban, Birminghamben is élénk figyelmet kelt 
egy jégkészitő kis gép, mely Csete Gyula hazánkfia 
találmánya, ki a Duvallon-féle nagy gyár főveze-
tője. A gép czélszerüségét főkép az ajánlja, hogy 
bármely család mint konyha-eszközt használhatja, 
s a legnagyobb forróságban rögtön jeget készíthet 
vele. Ez a levegő megritkitáása által történik; mint
egy ötven húzás a gép emeltyűjével kiszivattyúzza 
a géphez erősített üvegedényben lévő levegőt, úgy
hogy az oda csővön keresztül berohanó viz csakha
mar fagyásnak indul, és néhány másodpereznyi idő 
alatt szép tisztaságú jég képződik belőle. Az eddigi 
bonyolult szerkezetű nagy gépek miatt nem olcsó
sága ajánlja, hanem az is, hogy bárki kezelheti. 

Hegyomlás. Ó-Buda mellett az „Aquincum" 
társaság téglaégetóje közelében, egy hegylejtő déli 
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oldala néhány nap alatt vagy nyolc zvan ölnyire 
ömölt lefelé. Két szőlő eltűnt e hegy színéről s a 
támadt nyilasból viz tört elő. E ritka természeti 

' látványt sokan járnak ki nézni. 
Az oláh háború jele a fővárosban. A fővárosi gőz

malmok darab idő óta nemcsak búzát, hanem tenge
rit is nagy mennyiségben vásárolnak és őrölnek. Ez 

;az oláh hadsereg táborba szállásában leli magyará
zatát, mert az oláh katona és a málé elválasztha
tatlan. 

Bitka házasság. Kita Schira Kawa japáni ber
ezeg közelebb tartotta esküvőjét Tettau Berta báró-
kisasszonynyal Berlinben. Ez talán az első eset, 
hogy japáni herczeg európai nőt vett feleségül. 

Aigner Alajos könyvkerekedése és kiadó-hivatala 
e hó elseje óta nem a „nemzeti szálloda" épületé
ben, hanem a váczi-utezai első számú ujházban, a 
városháztér elején van. Felkéri tehát a Petőfi-tár
saság könyvkiadó vállalatának ivtartóit, hogy 
iveiket ez uj helyiségbe szíveskedjenek beküldeni, 
még pedig mielébb, mert az első szállítmány nem
sokára megjelenik. 

A csatatér eseményei Kís-Ázsíára és a Kaukázus 
bérczeire vonják a figyelmet. Az Al-Dunánál még 
tart az orosz sereg elhelyezése, az oláh csapatok 
gyürkőzése, s közbe a parti ütegek és török ágyú
naszádok feleselnek össze. Kis-Azsiában már mér
kőznek az ellenséges csapatok. Az orosz csapatok 
(benyomulása megakadt, s az a hadoszlop is, mely 
Kars vára ellen törve, legmélyebben" benyomult, 
már több nap óta veszteg áll, anélkül hogy az orosz 
részről könnyűnek hirdetett ostromgyűrűt vonha
tott volna Kars vára és erőd-telepe körül. És ez 
most már még nehezebb lesz. A Kaukázus moha
medán törzsei fellázadtak, s az orosz sereg háta 
mögött nő a veszély. A csecsenczekről ugyan azt 
jelentik Pétervárról, hogy a lázadári kísérletüket 
elnyomták, de Pétervárról sok mindent jelentenek. 
A Fekete-tenger szélén és a Kaukázus közt lakó 
abkházok lázadása azonban nincs elnyomva, s a 
cserkeszek is mozognak. A legutóbbi fegyvertények 
pedig nagyon alkalmatosak a lázadás növelé
sére. Az orosz hadcsapat, mely a tengermelléken 
épen a Kaukázusba beható megiázkodásnak akarta 
útját állani, Batum mellett, a kkaezubányi magas
latoknál e hó 11-én jelentékeny veszteséget szenve
dett. A török irreguláris csapatok állták utjokat, 
még pedig — az angol lapok tudósításai szerint —-
hősiesen. Az oroszok veszteségét halottakban és sebe
sültekben 4000-re teszik. E győzelem után a török 
pánczélos hajók e hó 12-én Bakimtól északra Szu-
chum-Kale orosz erőd bombázásához kezdtek. Ez 
erőd az abeházok földjén van,s az orosz uralom alá 
került mohamedánok megfékezésére emelt erődök 
legjelentékenyebbje. A török hadihajók kellő kato
nasággal és a nép- nyelvét értő papokkal ellátva 
indult e. támadásra. E hó 16-án Szuchum-Kale török 
kézbe került, a kiszállást akadályozó oroszokat szét
verték, az őrséget lekaszabolták, a város leégett, s 
azonnal török csapatok nyomultak beljebb a fölkelés 
szervezésére. A khaezubányi és szuchum-kalei győ
zelem a Kis-Ázsiába nyomult oroszoknak hatalmas 
„megállj", mely háta mögött hangzik. Ha a Kauká
zus föllázitása sikerül a törököknek, könnyen gallé- | 
ron is ragadhatják ellenségüket. A Duna körül ko- ; 
molyabb jelentőségű harczi események még nem j 
fejlődtek ki. Ránk nézve jelentőségteljes az a hír, 
mely tudatja, hogy Gorcsakoff értesítette monar
chiánkat, miszerint a hareztért az Erdély határai 
közelében, Kis-Oláhországra is ki kell terjeszteni, 
s egész Turn-Szeveriníg fognak nyomulni az orosz 
csapatok. Tudvalevőleg monarchiánk annak idejé
ben felszólalt az ellen, hogy Kis-Oláhországban is | 
hadiműveletek történjenek. — Mint Konstantiná- j 
polyból távirják, a seik-ül-izlam Szuchum - Kale ; 
bevétele folytán a szultánt a „iliailalmas" czimmel 
ruházta fel. 

A „Tátra-Füred" ez. mai hirdetményt a t. olva
sók figyelmébe ajánljuk. 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napokban: RAJUTA JÁNOS 

Pestmegye főlevéltárnoka, 61 éves korában. — Köl
esei KENDE LÁSZLÓ, Ungmegye volt első aüspánja, 
87 éves korában Huszton. — Sepsi-sz.-királyi 

SZILÁGYI KÁROLT, a ni. k. állami számvevőszék szám
vizsgálója és volt honvédőrnngy, 42 éves korában. 
— KIK JAKAB gyógyszerész, Sárospatak tevékeny 
polgára s az ottani állami tanítóképezde gondnoka. 
— LENCSÉS KORNÉL, a váczi Ferencz-rendüek kiér-
demülthitszónoka, szent-kuti lelkész, 70 éves korá
ban. — HARCZER IMRE, kincstári erdőmester, 44 éves 
korában a máramarosmegyei Xagy-Becskén. — PÁLY 
BÁLINT, ismert, ügyvéd Miskolczon, 4(i éves korá
ban. — ROMLAKY GUSZTÁV, fővárosi ügyvéd. — 
MOLNÁR ANTAL, ügyvéd s biharmegyei földbirtokos 
Derecskén. — zv. KAIUSSIAY ISTVÁNNÍ: szül. Nó
vák Mária úrhölgy Budapesten 81 éves korában. 
— BASA MIKLÓSNÉ, szül. Walther Katalin Székely-
Kereszturon. — Kozma Sándor kir. főügyész e na
pokban 12 éves kedves leánykáját vesztette el. 
Dóczy Lajos, a külügyminisztérium egyik osztály
tanácsosa, s a „Csók" vígjáték szerzője, pedig édes 
anyját. 

PICABD ERNŐ kiváló franczia államférfiú meg
halt Parisban. Az ötvenes években mint híres 
ügyvéd szerepelt, majd a törvényhozó testületben 
mint az ellenzék tagja tűnt ki. Napóleon elüzetése 
után pénzügyminiszter lett, később pedig rövid ideig 
Brüsselben mint franczia követ működött. Legutóbb 
a senatus örökös tagjának választották. 

Szerkesztői mondanivaló. 
.'. Magán levelet küldtünk; a jelen mozgalmas 

napok eseményeiről bármi röviá tudósításokat szívesen 
vennénk. 

Esztergom V. A. Az eddigi késedelmei is tárgy-
halmazunk okozta. Rövid időn, reméljük, tnl [i 
rajta. 

J . B. J . Alikf'p kelljen valamely városban, i>!. Ma-
vos-Vásárlielytt, az. ottani helyi körülményekhez képest 
a tüzeseteknél eljárni, hol kelljen a vizet felfogni 6 össze
gyűjteni — s más ily kérdéseket, itt Budapesten, a hír
lapokban eldönteni nem lehet. Jobb lesz ez. iránti néze
teit a helybeli tüzrendörségnél előadni. Ha helyesek s a 
helyi viszonyoknak megfelelők, lehetetlen, hogy figye
lembe ne vétessenek. 

„Rejtett kincs". Ugyan ez eszme sem uj. 'le ha 
eshiosabban volna kidolgozva, mégis megállhatna egy 
kis dal-számban. Azonban e kidolgozáson is itt-ott gyer-
mekesség látszik. 

A. X. A „rajz" aem igen rajzol semmit. Első telé
ben gyermekes gyermekbeszély. másik felében gyarló 
paramythia. Nem közölhető. 

Kezdemények. Az első, „A fogoly", nem ér sem
mit. A más kettő, „Csárdai élet" és ..Alom és ébredés", 
sem valami sokat, de még is jobbak, mintsem várni 
lehetne oly embertől, a kinek a helyes Írásról oly kevés 
fogalma van, mint a beküldőnek. Gyakorlott kéz mind 
a kettőből csinálhatna valamit s könnyen a közölhetőség 
színvonaláig emelhetné. 

Virágrege. Üres képzelet játéka, benső valóság 
nélkül az allegóriában. Az itt-ott megcsendülő rímek 
csak érezhetőbbé teszik az egésznek pongyolaságát. 

Kr i t ikán alul. — Jóakaróimhoz. — Járok kint 
a . . . Emlékezzél . . . . Teréznek. — 

SAKKJÁTÉK 
911. számú feladvány. Kohtz és Kockelkorntól. 

Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond. 

906-dik számú feladv. megfejtése. 
(Klett Fülöptől.) 

Megfejtés. 
Vllico<. Sötét. 

1. Fg5—el Kd4—eö (a) 
2. Ff3—g2 Ke5—ft—f5 
3. Va3—f3f K—e5 
i. Vf3—e4 matt. 

(a) 
1. • Hf l -g3 
2. Va3—d3+ Kd4—e5 
3. Vd3—*31 t. sz. 
4. V mattot ad. 

Helyesen fejtotték meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Gelsrn : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Debreczenben : Zagyva Imre. Miskol
czon : Hartraann testvérek. Bogláron : Mayer K. Buda
pesten : K. J. és F.,H. Marosvasárhelytt: Csipkés Árpád. 
Kolosmonostoron: Branner Gyula. Marxidon: Varga 
József. A pesti takk-kiir. 

,,Háboru-krónika" 
czim a la t t egy uj képes heti kbzlbny indult meg 
a Franklin-társulat kiadásában május elejétől 
kezdve. E vállalat czélja a most kitört keleti 
háború alkalmából a Franklin-társulat hetilap
jainak előlizető közönsége részére tájékoztató 
közlönyül, s egyút ta l kiegészítőjéül szolgálni a 
hirlapok elszórva megjelent közleményeinek. 

A „Háború-krónika" közleményeit részint 
a keletet személyes tapasztalásból jól ismerő 
irók, részint Törökországban és Romániában 
lakó eredeti levelezők, részint végre a „Vasár
napi Újság", a „Politikai Újdonságok" és a 
,,Képes Néplap" rendes munkatársai fogják irni. 

A „Háborn-króniká"-t csupán a „Vasárnapi 
Újság", „Politikai Újdonságok", vagy a „Képes 
Néplap" előfizetői rendelhetik meg, a következő 
külön előfizetési árak mellett : 

a kiknek előfizetése az emii
tett lapoknál június végével lejár, 
tehát két hónapra (május—június) 40 kr., 

a kiknek előfizetése szeptem
berben jár le, tehát öt hóra (má
jus—szeptember) 90 kr., 

a kiknek előfizetése deczem-
ber végével jár le, tehát nyolez 
hónapra (május—deczember) . . 1 ft. 40 kr. 

Minthogy az előfizetés csak a nevezett 
lapok előfizetőitől fogadtatik cl, ennek igazolá
sául, a kik a „Háboru-króniká"-t megrendelik, 
fölkéretnek, szíveskedjenek a czimszalagból. 
mely alatt lapjaikat kapják, egyet a megren
delő postautalvány szélére ragasztva kiadó
hivatalunkhoz beküldeni. 

A megrendelések tíz illető lap („Vasárnapi 
Ujaág" és „Politikai Újdonságok",—vagy „Ké
pes Néplap") kiadó-hivatalához Budapest egye-
tem-uteza 4. sz. intézendök. 

U j e l ő f i z e t é s m á j u s e l s e j é t ő l . 
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonsá

gok" két hóra (május—június) 2 frt, — a „Há-
boru-króniká"-val együtt 2 frt 40 kr. 

A „Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok" 
öt hóra (május—szeptember) 5 frt, — „Háboru-
króniká"-val együtt 5 frt 90 kr. 

Csupán a „Politikai Újdonságok" két hóra 
(május—június) 1 frt, — a „Háboru-króniká"-
val együtt 1 frt 40 kr. 

Csupán a „Politikai Újdonságok" öt hóra 
I (május—szeptember) 2 frt 50 kr, — a-„Háboru-
j króniká"-val együtt 3 frt 40 kr. 

A „Képes Néplap és Politikai Híradó" nyolez 
hóra (máj.—deczember) 1 frt 40 kr., — a „Há-
boru-króniká"-val együtt 2 frt 80 kr. 

HCg" A „Vasárnapi Ujság"-ból január else
jétől kezdve teljes számú példányok még foly
vást kaphatók, évnegyedenként 2 írtjával, egyes 
havi füzetek 70 krjával. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. szám.) 

HETI-NA.JP TAR. Máj. hó. 

Nap Katholikua és protestáns Görög orosz Izraelita 

20JV6Pink»sdvasár. K Piiukiisdvas. s Bt Jánosbit 8 
21 H Pünküsdkétfít Püukösdhítfii 9 Izaiás '•' 
22 K Jnlia Júlia Ki Simeon 10 
•X-'. S hezsú ]>. kánt. fú)* 11 Motins vért. 11 
^K'Janka Janka 12 Epiphan ;12Zorobab. 
85 P Orbán Orbán 13 Pacomins 13 
96 S Nerei Fülöp Nerei Fülöp 1* Izidor 14 Sakk. B. 

H«U változásai. © Holdtölte 27-én ö óra 21 perczk. reggel. 

T a r t a l o m : Szalay Ágoston (arczkép). — Megem
lékezés. — Déryné naplójából (folyt.) — Képek a keresztes 
háborúkból (két képpel). — Servadac Hetitor kalandos vándor
lása a naprendszeren át (két képpel). — Melléklet: Adriai 
képek (két képpel). — Oroszország mohammedán lakói. — Hogy 
csalta meg a maszka az — Istent? — Irodalom és művészet. 
— Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Halálozások. — 
Szerkesztői mondanivaló. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : l á g y Miklós. 
iL Egyetein-tér 2. sz.) 
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Mokka-kávé 
Czukor 

3121 "Valódi a r á b i a i 
l e g f i n o m a b b m i n ő 
s é g b e n b i l o 2 f r t . 

I. rendű finomított ( S u i á n y ) 66 kr. 
II . . » 64 kr. 

mint mindenfé le fűszeráruk, dél i g y ü m ö l c s é s c se 
m e g é k a l e g k i t ű n ő b b m i n ő s é g b e n 

NÁGELésFLW 
fűszer-, csemege- és bor-kereskedésében 

B u d a p e s t , m n z e u m k ö r ( o r s z á g á t ) 3 5 . 
Minden helybeni megrendelés házhoz pzállittatik, vidéki 

megrendelések is pontosan teljesítetnek. 
Árjegyzékek bérmentve megküIdeinek. \ 

Kincs többé szeplő, napsütés, sárga arczfolt, redő 
A szépséget és ifjúságot csak a világhírű' 

E A U DE LYS DE LOHSE 
• s z é p í t ő l i l i o m t e j adhatja vissza 

Kzt * porosz királyi orvosi hatósál? me|r>rii-'líálla, valamennyi ki 
tűnő orvos és orvose^ylet. számos nő és férri egye'lfll ismerte el 

hibátlan szépitöszernek. I 
Á r a e g y n a g y ü v e g n e k 2 f r t 8 0 k r . k i s e b b 1 f r t 30j 

erv e lön>os nagy üveg 5 r> t. 

tmm mmm moirnaue. 
Jól rátapad a bőrre, állandó és nem tűnik szembe, finomabb és 
jbársonyszerübb a rizspornál. a a bőrnek ragyogó fehérséget köl
csönöz, fehér vagy rózsaszín — szőkék számára. Sárga íttacliel; 

— barnák számára. Ara egy doboznak I frt SO kr 
LOHSE egészség-szépség liliomtej-szappana, ára 53 kr. 
LOHSE Ean balsamique dentifrice, ára 1 frt. 

F ő r a k t á r : T Ö R Ö K J Ó Z S E F u r 
gjiSjnsrUráliaB Pistin, kiralyutciaj.il. _ 3311 

A valódiság biztosítása mellett! 
Dr. Suin de Boutémard 

FOG-PASTAJA, 
1 és £ csomagokban, ára 7 0 és 3 5 kr. 

A fogaknak és foghúsnak legolcsóbb, leg-
kényelmesb és legmegbízhatóbb tisztító és fentartó szere. 

Dr. Béringuier 

k KORONA - SZESZE, 
1 (Tagy a kölni vii qtűntessnetiája), 

1 ü v e g c s e ára 1 frt 2 5 kr. é s 7 5 kr. 
L e g k i v á l ó b b minőségben mint 

k i tűnő szagos- é s mosdó-v íz és pompás gyógyere jü se
gé lyszer . 

Dr. Béringuier 
NÖVÉNYGYÖK-OLAJA, 
megpróbálva mint megbízható és olcsó 

szépitöszer a haj- és szakáll fentaitása, erősítése és szé
pítésére s az oly alkalmatlan fejkorpa- és börmoh-képző-
dcs megakadályozására. Egy üveg 1 forint. 

Dr. Hartung 

növény-hajkenőcse, 
ékí-ztö és tápláló nedvek és növény-alkatrészekből a haj

növés ujraébresztése és fölelevenitésére, á 8 5 kr. 

kapható 
PESTÉI 

Dr. Hartung 

Chinaliéj olaja 
a legjobb chinahéjnak balzsamos 
olajokkali főzéséből, ahajfentar-

tása és szépítésére; á 8 5 kr. 
Valamennyi föntebb elősorolt szab 

Dr. B o r c h a r d t orvostudor 

NÖVÉHYSZAPPAiU 
Dr. 

i'BORCHARDTSl 
flABOMATISCJIEH 

KKáüTEK-
.. SEÍF£ 

a bőrszín szépítésére, megpróbálva minden ^4ss3& 
börszennv ellen, valamint különösen sikeres mindennemű 
fürdőnél." Eredeti csomagokban a 4 2 kr. 

Dr. Béringuier 

növényi hajfestó'-szere, 
(tokban, kefécskével és csészével, teljes ké

szülék, ára 5 forint.) 
Mint a czélnak csalhatatlanul megfelelő és eg}--

átalán ár talmatlan; valódilag fest, minden tetszés sze
rinti árnyalatban. 

Dr. Lindes tanár 
NÖVÉNYI RUDAS-HAJKENOCSE, 

fokozza a haj fényét és ruganyosságát s egyúttal a haj 
szilárdan tartására is alkalmas; egy eredeti darabnak 

ara 5 0 kr. 

Hlattonl-féle 
KIRÁLY 
KESERÜVI BUDAI 

szétküldik 

<mm 

Balzsamos O l a i D O Q y O " S Z a p p a n , I |ÍM;il;Uakivonat-egésség-sör palaczkja 60 kr 
' * » ' • ! t>,ilsll>7blral . fi «o lo r .» l r ?! fi-t S S V - 1 9 «< 

mint enyhe, hatályos naponkinti mosdó-szer, még a 
legyöngédebb bőrű hölgyek és gyermekeknek is a leg

jobban ajánlható. 
Egy eredeti csomagnak ára 3 5 kr. 

LEDÉR É l m H 
(I. rendű gyógyszerészek Berlinben) 

balzsamos főldimogyoró-olajszappanuk, 
igen enyhe , szépi tő és f t i s s í tő mosdó-sze, különösen
gyöngéd bőpszinfi hölgyek és gyermekek számára, to. 
vábbá sá rga , d u r v a , f ö l c s e r e p e d z e t t bőrű egyéneknek 

1 drb 2 5 kr., 4 dbt magában foglaló csomag 8 0 kr. 
czikk v a l ó d i minőségben a következő magyarországi raktárakban 

MATTONI és WILLE, BUDAPESTEN 
budai keserüsósforr ásóknak tulajdonosa 

Mell-, nyak-, gyomorbajoknál 
és ál talános test i g y e n g e s é g e k n é l , va lamint legjobbnak 
bizonyult e r ő s i t ő s z e r g y a n á n t l á b b a d o z á s o k n a l hasz

nálható a l e g n a g y o b b g y ó g y e r e j ü 

Hoff János-féle 
maláta-gyógytápszer, 

mely már oly sokszor kipróbáltatott, hogy a szenvedő 
közönség figyelmét csaját jóvoltából* ezen gyógyszerre' 
felhívjuk. 

Európa majdnem valamennyi uralkodója részéről 
töitént kitüntetés, Európa leghíresebb orvosai kitű
nőségei részéről történt ajánlása és alkalmazása vala
mint naponként befolyó számtalan hálanyilatkozat a 
Hoff J á n o s - f é l e m a l á t a - g y ó g y t á p s z e r használata 
fnlytán történt szerencsés kigyógyulásokról, a legcsal-
liatlanabb bizonyítékai annak valódi értékéről. 

B é c s , 1877, márezuis 2. Tisztelt u ram! 
Egy meghűlés folytán mellhurutot kaptam, úgy,' 

hogy szükségesnek láttam segélyt az Ön készitmé-j 
íiveinél keresn i : vettem 2 üveg maláta kivonat-egész-

ü Bi'gi-sSrt s azt az utasítás szerint használtam. A hurut 
jlrnAr fiz első üvegnél megszűnt, s én tehát az Ön va-i 
lódi Hoff János-féle maláta-készitményeit mindenkinek 
;( legjobban ajánlhatom; miután azok aranynyal nem1 

fizethetők meg eléggé, oly feltűnő gyorsasággal és ked-j 
vezöleg működnek közre az egészség helyreállításában.' 
Kérem e soraimat a szenvedő emberiség érdekében a 
lapokban közzé tenni. Jelenleg kérek nékem, egy cso-' 
mag tnalátakivonat-mellczukorkát küldeni. 

Tisztelettel Bergmüller Károly, 
mérnök, Bécsben, IX. Liechtensteingasse. 

()3ai valódi Hoff János-féle maláta-késiitmé-
nyéket kérjünk, melyek a törvényesen bejegyzett véd-
jagygyei (a fö.találó arczképével) ellátvák, mintán at 
utánzatok nem bírnak gyógyerővel, s készítésmódjnk 
sem olyan, mint a Hoff János-féle készítményeké. 

Á R A K . ~9@ 
Láda ég 

palaczkkal: 6 pálaczE 3 frt 88 kr" — 13 palaczk 7 frt 
áti kr. 28 palaczk 14 frt 60 kr. 58 palaczk 29 frt 10 
kr. — Vi kilo maláta-csokoládé I. 2 frt 40 kr, I I . 1 frt 

; '10 kr, III . 1 frt. (Nagyobb mennyiségnél árkedvez-
I ménynyel.) Malátaczukorkák zacskója 60 kr. (V» vagy V. 
1 zacskóval is kapható). Gyermek-táp-malátaliszt 1 frt., 
IViiiiczentrált malátakironat 1 palaczk 1 fit., 60 krért is 

kapható. Egy kész maláta-fúrdii 80 krba kerül. 

Magyarországi fő üzlet: 

Budapesten, kalap-ntcza 10. sz., 
I bemenet a kapu alatt 

R a k t á r : T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertárában 
ki ály utcza 7. szám alatt . 3427 

. . T ö r ö l i J ó z s e f , gyógyszert, a »sz. lélekhez*; Jezovitz M., gyógyszert. >a magy. királyhoz*; Scholz 
János, városi gyógyszert.; Kiss K., gyógyszert. »a Kígyóhoz* ; Sztupa G., gyógyszert, a szénatéren; Wlassik Ed., 
gyógyszert. Továbbá BUDÁN: az udv. gyógyszertárban, és Eáth P. gyógyszert. Tabánban. 0-BDDÁH: Bakasi A. 

gyógyszert, és Prochaska J. kereskedésében. 
ANo-Ktihin: Schlesinger Simon. 
Aratl: Elias Ármin, Goldatein H., 

Rnisnyay M. gyógysz. 
Raja : Klenancz és Babócs. 
B a l a s s a - Gyarmatit : Havas 

Gyula, gyógysz. 
Rartfa : Tnperczer Alb. Th. 
B e n it> o-ljfali i : Vas Jenő. 
Breziióbáuya : Zömlaib Gr. orö 

küsei gyógysz. 
Csáktornya.: Kárász A. 
Cárra* v Hz: Schuirch J., Goli-

cbovazki J. gyógyszerész. 
Dekree /e»: Csanak J., Geréby 

F., Berghofer Istv.. dr. Roih 
Hthneck E. gyógysz. 

Kger: Pillér József. 
K*x<«Tgi»tii: Rudolf M. F. 
l-'.szek: Dienes J. C. gyógysz. 
f a e s e t : Hirschl Dávid. 
tVInWár: Nádhera fái. 
( iülniez: Fi«cher K. E. 
Gyöngyös VozáryT. gyógysz 

Meraits F. gyógysz. 
t .yör: Némethy P. 
Ií> il la: Örlei Utv. gyógvsz. 
II Böszörmény : Lányi M. 
Igln: Haits János. 
Ipolyság: Winter Sándor. 
Kalocsa: Horváth A. gyógyaz. 
Kaposvár: LaipezigGy. 
k a - - * : Eschwig és fia, Qairs-

Megay G A., Waudraschek K. 
gvógysz. 

Keeakeinét: Molnár János gysz. 
Kéamárk : Scherfel Kornél gysz. 
Komárom: Bel lőni A. 
I.eva: Bolemanu E. gyógysz. 
I.ippn: Csor>lán Sándor. 
I . ipló-Szl-Miklós: Balló Lajos 
l iosnnrz : Plichta Lajos gysz. 
I.óese : Klein Sándor. 

Lúgos: Schies9ler Ant. fiai. 

Német-Bogsán : Brayer Ad. Szeged: Buuer Józsel. Meák Gy. 
Nyíregyháza : Pavlovitz Em. j Barc-ay Károly gyógysz. 

H'áuffel Lnjos. 'Sz . - ldvarhely : Nagy-Solyreoai 
\yitra: Kovács J., Tombor Kor-| Koncz János András, gysz. 

nél gyógysz. Székesfehérvár : Kari József, 
Oroszháza: Medveczki, gyógysz. 
I'niiesova : Suhboticz S. A. 
Pápa: Bermüller József. 
Pécs : Zaolnay E. és V., Zách K 

tíecbier te^tv., Kovács gysz. 
Pozsony : Henrici F. gyógysz. 

A l k a l m i v é t e l ! 
rt 1 A nS o 1 n y á r i k e l m e - k a - < 9ft l._ Gyorsas 

*• l a p o l i , elegáns ilakoak di- :
 fJU hl. mfikötő 

Tatflziaekbea. ;: putuck Htaiu 
Q R I . 'merilt.ii nnrnflkodS bádog} l í í r v f o l r A K 
O ü M. e g é r f o s ó k sok aeér »»á- j Csoiimgol>iiz.'i kr. 

mára. í f KA Amerikai 
0A I . Naxos k«Mél*siiok,min- ] L.úV. gy.,rB mS-
«"» "•• denkire nézve ajánlatosak, j ködétl h a b - és 
9(1 Lp F ü l e m i l e génekét ntmzó ; n i o j a s v e r o k . 

|Braun J. gyógysz., Dieballa Gy. 
gyóBysz. 

Szrpes-Olasz i : Szopko S. gy-z. 
Szepes - Szombat: Hensch E, I 

Gréb János, gyógysz 
Szepes-Váral lyn: Steller Náud. I 

Mngy. Feliérleiiiplom: Feigl F.l Keszle'r J. gysz., Groszmann Szigeth: Tyrnaaer György. 
Mngy.-Hradiseh: Grigar F. I A. F., Bauer Jsnos és társa. [Szoooszlo : Sik László. 
Magyar-Óvór: Czéh S. Piilnok : Fekete F. gyógysz. |* . z omhathely: Dillich F., gysz. I 
Makó: Nagy Adolf, gyógysz. Rima-Szuinhat: Simko F. .Sziny ér-Váralja : Weisz M. 
Marrzali: Isztl Nándor. R o z s n y ó : Keymaun A. iTemesvár: Jahner K. M. gysz., 
M .Vásárhely : Fogarasy J Rózsahegy: Hammerschmied J. Emmer F., Pecher J. K. gysz., 
Miskolez : Pasteiner F., Mahr F. gysz. | Fiykiss J.. Pap J. gyógysz. 

a .fekete knlyá--hoz. Sa-xin : Miké A. gyógysz. iTrencséii: Groag Zsigm. 
Munkács: Horvitz S. Segesvár: Misselbacherésfiai. i l 'ngvár: Krausz Adolf. 
Vulttornn : Dziembowski gysz. Srlmrrz : DimákJ.E., Sztankay l ij-Becse: Weliacha József. 
\n s> -Bánya : Haracsek József T., gysz. lUj-Vidék : Stefanovitz L , Koda 

és fia. Scps iSz t -György : Csutak test- D., Fuehs lgnácz és fia. 
Xflgy-Kálln: Mandl Salomon. i vérek. |Vág- lJhely : Keller Emil. 
Xagy-Kauizsa: Kosenfeld Ad. S ik lós: Holmik özv. gyógysz. jVaramio : Gaal A., gyógysz. 
Xag>-Károly : Schöberl K Soprony : Mezey A.gyógysi., Re. Vers icz: Fuchs J., Mö'doványil 
Nagy-Kikinda : Neuhold K. gy. ckert D. gyógysz. j A. gyógysz. 
Vagy Mihály: Albrecht Ede. Szabadka: Farkas J. {Veszprém: Guthardt fia. 
Xagy.Röcze: Nandrássy M Szamos - l'jvár : Placsinta D. Zala-Egrrszrg: Isóo Fer., gysz. 
N a g y s z e b e n : Albrecht A. és gyógyaz. Zenla: Wuits testvérek. 

Steneel Sarn. Szászsebes : Weiszórtel özv. és Zombor : Popics J., Falcione | 
Xagy-Szombat: Heuffel'K. F. Baumann, Ueinhardt J. K'. gysz.] Gusztáv, 

feid,MünsterGyula, Sirausz JJ., Nagy-Varad: JankyJ.,PerlitzL. Szallimar : Jákó M., Héd.r S. Zólyom: Stech Lajos, gyógysz. 
Á l l Ó C f Ujabb időben i smét — névszerint d r . B o r c h a r d i l l a t o s n o v é n y s z a p p a n j a é s d r . S n i n | 
U V d S . d e B o u t é m a r d fogpasztá jából — külsőleg csalódásig hasonló, értéktelen hamisítványok 

tűnnek föl; az ilyen csalásodtól óvjuk ezikkeink fogyasztóit egyrészt, hogy magukat kártól megóvkassák, más
részt pedig 25 év óta a legjobb hitelnek örvendő készítményeink jó hírnevének érdekében, s kérjük In-vásár
lásnál nontosan ismeretes eredeti csomagolási módunkra figyelni. 

Raymond és Társa, mü - vegyészek, illatszer - gyámok 
és cs. k. szab. tulajdonos, Berlinben. 

ködik. 
síp, mely vizbe mártva mű- 8 5 k r . Angol 

l » l a i « l s a l j j i t k . 

30—60 kr. ^ k u a s " ™ ^ * 15.50.F* 
l e t t a Berték gyors kihnlláea 

járó művel, koltö-tterkezete 
;• lezárható. 
• d.'ilir B«a , o n •»*••-' í r c I ' f.A Le 1 frt Talódi r i n o c e r o s l " " 1 , l l l v ' l o v a g l ó - Tesz- S •• ealep5 haiásu 

s zók , nehezen elpusztíthatok. ! fJ Q O KA 9 Tartósan ez««-
•-| 1 ftletmeiitó a meliényas.b- J lr l *^ i . J U O. tolt zsabbeli 

A. ben, finom paten* aczél öalöiö. ; 

ü v e j r - t i s z t í t ó sza|>l*ai>< 

Tartósan •»*.«" 

•ín b lJ«»-«»« 
J v r , t mártva hónapokig használ 

ható. 
I Í)X Nagy i i l « j ó s l ó hévmérö 
' • - • - ' • \e l , mu yiM-k kámzsája a' 

iilót előre mota'ja. 
)X 1 . Valódi japán ránezos n y á 
-•J " . . j . i e g y . - z ó k 

115,2 
i M t - n r n k 

',.* 1 E;̂ v f'c atflitomtart..> n i : m -
l - u n l a - s z t i p i » n » caa á>l<>k 

>z'iüi:tr:i. 
r* Q 9 Í A A Ma aserősebb. 

t< k i i ó i K i <híKii<. i i -f< - I I k . 
trte.Bcatinggor k o r r s o l y A k . 

4 l i i l l A i i y . s z e l o n o z ^ k 
mely csak vizbe íiíi l . Aner i la i eiflotiodrony Im-

3 Divatos finom szat. 
• ma b e v A s A r l ó -

' r l M i v a k ö l ó k . 
Q f t l - HO.-MU r l t g a n y c s ó s a l -
UWKr. v a i B J ! | p U H - l a i . y Ifino-

zrttt mppgvfa-H/.ipk i 
K A I . Czélszerfi u M 4 l M > « f 
o\f hf. l e n c z e - i i y l t ó k 
rrt 1 Tapl i izz..d.-nB - fe - " v ' 

;'•» 1. «jíí-z«f"r; s a p k a " 
• j M ± A . . g o l t a . a r t k . * C l l -

2 OK K lörók « l . . h A » 5 * - ' * 
.~.J ü . p n i n c z k o k . , 

"tl.^z, 
60 kr. 

(I |>» 
kai fip-z'rashan 

ItlllllltKÓ. 

Amerikai (fj^mAiir 

gámólt tmMiiálatára. 

l e^" cÍ!;ocarmák' lar-
idfgen«pru. ti-7.:a éa Ugj han**11*11 

hangPZ'Té. mplvlyel ai apennioí héitajia 
0 4 i i i i n á s iftt NaNílg Budapesien oW 
njt>K tCKrnté t i rnioit. 

Nöi ocarítift trt I. — Ela« ha-»»fU 
frt l.óO — Má»odhac«n frt 8. - Uitf-

madhangru frt 2 50. — Nepvfdh.ngn frt 3 Leftia^yobb frt 4. 
A nagyobb i c n a a k legallc;ilin ir-a bak zomrorakisérencli előadá'-lioí 

Ot-aruia-Í8koIa40kr , ocartna-dallamfözelek f,u kr., né j (./.rl-mua Í &J *'•• 
Letél^áliiil is megr^fuJeJhető következő c h u alatt : 

PUDAPEST, 
DJ o tva u',C2a 2- szánv 

i-r if i .ii'ji! is iriepr«iitit>inero b 

KEHTÉSZ TÓDOR 

wTfc-r'"|j 
E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k : VASÁPNAPI ÚJSÁG és f egész évre .. 12 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK e g y u t t : \ félévre 6 • Csapán a V A S i B S A í I ÚJSÁG: ( ^ é ™ " " « M 

\ félévre 4 » 
Csupán a POLITIKAI TJJDONSÍOOK 

f egész érre.. .. 6 trt 
\ félérre 3 • 

21. szám. -1877. Budapest, május 27. XXIV. évfolyam. 

B É S Á N J Ó Z S E F . 
1816—1373, 

i z emberi társaság leghasznosabb tagjai, 
\ sőt az emberiség valódi jóltevői kétség-

X A . kivül azok, akik szellemi vagy anyagi 
tehetségeik összegét az emberiség szellemi 
emelésére, értelmi és erkölcsi jobbá lété
nek előmozditására, egyszóval a közmive-
lődés, a kultúraterjesztésére fordítják. Ezt 
teszi a tudós elmeművei, a tanitó a zsenge 
szellemek képzése, a művész a szép terjesz
tése, a szónok az igazság hirdetése által; 
ezt teszik azok is, a kik nem hathatván 
közvetlenül, saját egyéniségűk hatalmával 
a közművelődés terjesztésére, azt közve-
tőleg, anyagi eszközök által mozditják elő. 

Ez utóbbiak közé tartozott az 1873-ban 
elhunyt Bésán József is, a ki családtalan 
magányban végezvén be életét, miután 
összes vagyonát pénzzé tette — mintegy 
360 ezer forint értékét egészen közműve
lődési czélókra hagyományozta, s ezzel 
hazánkban a kultúra oltárán áldozók között 
a legelsők sorába emelkedett. 

Tudományos, tanügyi, jótékonysági 
czélókra tett alapitványai örökre fogják 
hirdetni nevét közöttünk, s bár neki az 
volt akarata, hogy neve ne emlegettessék, 
nemes tette nem maradhat homályban és 
emlékezetét évről évre többen fogják áldani 
s méltó, hogy a közmivelődés minden ba
rátja tisztelettel és kegyelettel gondoljon 
a nemes keblű férfiura. ki nem temetési 
pompával és ragyogó mauzóleummal, ha
nem maradandó szellemi hatásban kivánta 
megörökíteni magát. 

S midőn hagyományának tanügyi czé
lókra szánt legtetemesebb része először 
fordittatik tömegesen az általa kijelölt 
czélra, t. i. egyetemi, középtanodai és 
tanitóképezdei ösztöndijakra, s neve és 
tette egyszerre oly sokak figyelmét, érdeklő
dését és háláját költi fel, nem tartottuk 
mellőzhetőnek részünkről sem, arczképe, 
életrajza s egyénisége bemutatásával, föl
venni őt jeleseink pantheonába. 

BÉSÁN József a baranyamegyei Duna-
Szekcsőn megtelepült Bésán-családból szár
mazott, melynek már csak egy tagja van 
életben, a mi Józsefünk unokabátyja, báró 

Bésán N. János. A család múltjáról, a 
XVIII. század végéig, keveset lehetett 
kikutatnunk. A mindenesetre idegen szár
mazású Bésán-családnak nálunk fényt és 
hírnevet Bésán Imrének és Gaal Kriszti
nának két hős fia: Imre — a József atyja —-
és ennek testvéröcscse Károly szereztek, 
kik nevöket vitézség és hűség által tették 
tiszteltté a magyar király hadseregében. 
Bésán Károlyról följegyezte a krónika, hogy 
kora ifjúságában részt vett a török hadjá
ratban s jelen volt Belgrád ostrománál, 

kitüntette magát a franczia forradalom 
ellen viselt háborúban, s 1805-ben az olasz 
hadjárat alkalmával St. Pietro-Ingin mel
lett, mint kapitány a Ferdinánd huszárok 
élén az ellenség kezei közül kiszabadított 
egy fél zászlóalj horvátot s megmentette 
a fogságba került vitéz báró Vécsey ezre
dest, ki megsebesülvén az ellen kezeibe 
került. Ezután a hős kapitány nyugalomba 
lépett csakhamar; de királyának elismerése 
1813-ban bárói rangra emelte őt s utódait. 
Bésán Imre, az alapitó édes atyja, élte 
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