
620 VASÁKNAPI UJSAG., 

A Dr.Forti-féle sebtapaszról. 
UÍ:II, 
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Ezen általánosan kitttnónek eN 
ismert gyógytapasz rendkívüli 
gyógyereje, oszlató, érlelő * 
fájdalmat csillapító hatása által 
legyorsabb, legbiztosabb s egy
szersmind gyökeres gyógyulást 
eszközöl különnemű bajokban. 
Ily bajok a torok gyúl adás lég
csőhurut, bórkés barnaság, hár-
tyás-gyik (Croup, Angina), min
dennemű megsértések, harapás, 
szórás, vágás vagy égés áital 
támadható sebek, megforrázás, 

darázs- vagy méhszurások, bujasenyves és egyéb konok fekélyek, zuza-
tások (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással, — rögzött daga
natok, gumók, tályogok (fogtályog is), pokolvar (carbunculus, pustula 
maligna), megkeményed esek, gennyedések, vérkelések, minden mirigy-
betegségek, gÖrvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömfolyás, kö
römméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kifíczamitás és megrándulások, 
helyi csúz, továbbá a szülés utáni lábsebek és daganatok, fájós, feké-
lyezett vagy már gennyes nöi mell, — sok nő már csirában volt emlő
ráktól — a különben elkerülhetetlen életveszélyes sebészi műtét mel
lőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg. 
A fül-nyilalás, nemkülönben a torok-mondolák gyuladásánál hathatós 
szolgálatot tesz. — Holyag-tapasz vagy mustárlisztbőli borogatások után 
használva, méltán valóságos enyhszernek nevezhető, minthogy nem 
csupán enyhítést szerez, hanem mivel inkább a beteget kínos fájdal
maitól azonnal tökéletesen megszabadítja. Végre a testbe teljesen bele
mélyedt bárminemű szálka, darázs vagy méh fulánkja csupán ezen ta
pasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a 
testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása gyorsan bekövetkezik. — 
Piócxák alkalmazása után, az olykor veszedelmet előidéző utányérzés rög
töni beszüntetésére minden egyéb e czélra használatban levő, de korán 
sem megfelelő módok mellőzésével, tanácsos ezen sebtapaszt, mint 
egyedüli sikeres, gyors és legbiztosabban czélt érő szert használni. 
Vétessék t. i. oly nagyságú sebtapaszszal bekent vászondarab, mely az 
összes pióczamarásokat födi s rakassák az tüstént a sebekre, miután 
azok előbb egy lap itató-papírral avagy egy igen lágy kendővel gon
dosan töröltettek és a vér ily elbánás mellett lehetőleg tökéletesen fel-
szivatott. A vérzés ilyetén módon röglön eláll s a pióczamarások, seb
helyek hátrahagyása nélkül csakhamar begyógyulnak. 

Ezen sebtapasz touristáknak is feltétlenül szükséges, minthogy azok 
a legkülönfélébb megsértések avagy megsebesitéseknek ki vannak téve 
és gyakran lábaikon támadt legcsekélyebb bőrfeldörzsülés miatt utjok 
beszüntetésére vannak kényszerítve. Ezen megbecsíllhetlen gyógyszer, 
melynek jelessége leghitelesebb egyének számos és különös kívánatra 

>i ítduiutathatö bmwyrfvánvai által mar régen legfényesebben 
elismertetett — rendkívüli, s legkfllönnemübb esetekben megpróbált 
hatásánál és feltűnő sikerdus eredményeinél fogva, melyek általa még 
elavult bajokban is eléretnek, jól megállapított és elterjedt hirét két
ségbe vonhatl a nul igazolja, minélfogva, a szenvedő emberiség javára 
méltán legjobb ajánlást érdemei. — A c s o m a g o k á r a a k i s e b b e k 
n e k 5 0 kr . , a n a g y o b b n a k 1 f r t , használati utasítással együtt. 
Postán küldve, ha a megrendelt sebtapaszért járó ár előlegesen be-
küldve vagy utalványozva van, áO krajczarral több; míg utánvétel 
melletti küldéseknél a megrendelőt azonkívül a posta-vitelbér is ter
heli. Pós-a utján csak nagyobb csomaggk megrendelhetők. 

A száz meg száz köszönőlevél közül közlünk egyet, mindenki meg
ítélheti, hogy ez nem afféle gyártott reklámlevél, amilyeneket gyakran 
olvashat az ember. Tekintetes Ürl Mélyen tisztelt férfiul Ön nagybe
csű és a szenvedő emberiségnek oly kiszámithatlan előnyt biztosított 
tapaszát megkaptam, sietek ö n t tudatni, mikép Práger Béla nagy-ka
nizsai gyógyszerész úrral a tapasz árulása végett értekeztem, ki is haj
landónak nyilatkozott a bizományosságot elvállalni, szerintem lehetsé
ges volna azt neki azonnal küldeni és vele Üzleti összeköttetést nyitni. 
— Ezt annál is inkább kívánom, mert ott — hiszem, hogy nagyobb 
kelendőségnek fog Örvendeni, mert igazán megvallva, e tapasz megbe-
csülhetlen oly házi kincs, melyet mint nélkülözhetlent, mindenki háznál 
tarthat, én már -zámosak baján ennek segélyével, segítettem, a számo
sak közül csak ezt említem fel. 

Az eszteregnyei biróné alig 3 hetes csecsemőjét a halál elragadta, 
a különben jól táplált anya emlőiben a tej gyuladást idézvén elő, már 
e szegény anya negyed napra oly lázas állapotba jött, hogy sem éjjel, 
sem nappal egy perczet sem volt képes nyugodni, már-már a kétségbe
esés örvényének széléu állt, midőn esetlegesen a sors-házához vitt, hol 
értesültem e borzasztó fájdalomról, szóval e kínos állapotról meggyőződ
tem; eszembe jött önnek tapasza, férjével azonnal Kanizsára|rándultam, 
a szenvedő asszony részére a tapaszt megvettem, azt rögtön kiküldöt
tem, utasításom folytan azt felrakták és képzelje el a hallatlan ered
ményt, a nő még azon éjjel több óráig aludt s harmadnapra már csak 
az anyni emlőn a gyuladásnak homályos jelei láttattak, így e szegény 
nő az ö n kitűnő tapasza folytán nemcsak a borzasztó szenvedéstől, de 
attól is, hogy a női kellem egyik ékességét képező emlője kifakadastól, 
ezzel a kisebbedéstül megment^tett. 

Volt eset egy igén tisztelt és becsült uriháznál, hol szinte a nÖ bal 
kezén sérülést kapott, — a gyuladást az orvosi segély nemhogy elosz
latta volna, sőt az a seb tovaterjedése és erősebb gyuladása által min
dig nagyobb és nagyobb aggodalmat idézett elő, míg végre az ö n ta
pasza itt is a leghathatósban működött, a gyuladást, ezzel a lázt is 
eloszlatta. Nálam igen természetes, hogy folyton a háznál készen van, 
mihelyt elfogy, azonnal más rendeltetik, természetes, hogy többnyire 
csak a szenvedők közt osztatik ki, míg nem tudják elegendőleg a jóté
konyságot megköszönni. Tisztelettel maradván a tekintetes urnák kész 
szolgája, Nagy-Kanizsa, június 17-én, 1876. K o v á c s s z o l g a b í r ó , s. k. 
K ö z p o n t i k ü l d e m é n y e z ő r a k t á r B u d a p e s t e n : T ö r ö k J ó z s e f 
gyóg-y s z e r é s z u r n á i , k i r á l y u t c z a 1 2 . s z . T o v á b b á T a l l m a y r 
é s S e i t z , K o c k m e i s t e r F r i g y e s u t ó d a i é s N e r u d a N á n d o r 
u r a k n á l , v i d é k e n m i n d e n n a g y o b b v á r o s g y ó g y s z e r t á r á b a n . 

Ezen kitűnő Itatásit, nem eléggé ajánlható gyógyszer készitiije 
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a hová közvetlen megrendelések czimzendók. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyvkereskedésben kapható — az osztrák tartomá
nyok számára Sze l in sk i György cs. jjkir. egyetemi könyv

árusnál Bécsben I., Stefaneplatz Nr. 6. 
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Legújabb megjelent füzetek. 
füzet. L o n g f e l l o w W. Henrik. A z a r a n y l e g e n d a . 

Angolból fordította Jánosi Gusztáv. Fűzve 40 kr . 
< C h a t e a n b i i a n d . R e n é . Francziából fordította 

Bogdánfy Lajos. Fűzve 20 kr. 
• C z n c z o r Gergely h ő s k ö l t e m é n y é t é s m e s é l . 

Második kiadás. Fűzve 30 kr, 
• F á y András. A m á t r a i v a d á s z a t . Vígjáték 

bárom felvonásban. Fűzve 20 kr. 
A u g l e r é s F o n s s l e r . A s z e g é n y a r s z l a n n ö k . 
Dráma öt felvonásban. Francziából fordította R. 

Fűzve 30 kr. 
S h a k e s p e a r e . Sok za j s e m m i é r t . Vígjáték 
őt felvonásban. Angolból ford. Ács Zsigmond. 

Fűzve 30 kr. 
C o n s t a n t Benjámin. Adolf . Egy ismeretlen 
iratai közt tatált történet. Francziából fordította 
és bevezetéssel ellátta Dr. Béri Moravesik Gyula. 

Fűzve 30 kr. 
B o z z a l P á l Iroda lmi h a g y o m á n y á t Kiadta 
Lévay József. Fűzve 30 kr. 
G r e g o s s Ágost. A b a l l a d á r ó l . A Kisfaludy-
társaaág által 1864-ben jutalmazott pályamű. Har
madik javított és bővített kiadás. Fűzve 40 kr. 
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MARIACZELLI 

GYOMORCSEPPEK. 
J e l e s hatású s i e r a gryontor min
den beteg'ség'eiben és f51ülnralh»t»tl»n 
é tvasyhiány , gyomorgryens;eseg;, 
rossisiag-u lehe l le t , szelek, sava
nyu íelböfögréí, kólika, gyomor-
hnrut, gyomorégés , nngy_kökep*0-
des, tú l ságos njralkakepzodes, sár
gaság , undor és hányás, főfájás, 
ha az a gyomorból ered, gyomor
görcs , székszorulat, a gyomornak 
tú l terhe lése é te l és i ta l á l tal , g i 
l i szta , lép- és májbetegseg és 

aranyérnél . 
Egy üvegcse á ra használati uta

sítással 3 5 krajezár. 
Közpon t i s zé tkü ldés t r a k t á r : 
B R A D T K Á R O L Y „az ő r 
a n g y a l b a * " oz imae t t gyógy
s z e r t á r á b a n K r e m z i e r b e n . 

A „máriaczelli gyomorcseppek" 
kaphatók még valódi {minőségben a kóvetk. raktárban : 
Budapesten: F ő r a k t á r T O R O K J Ó Z S E F g y ó g - y s z e r é s z n é l 
k i r á l y - n t e z a 1 2 ; Pataky Károly gy9gytw-» Snéohenyi-sótatór; Sikál 
Antal gyógyss., VIII, Mária Terézla-tór ; Sztnpa és Kriegner gyógyul. 
Calvin-tér; Wagner Józs. gyógyt., városháztér ; gysz. «a nagy Kristófhoz-
Egrosy B . özw. gysz., V( nádor-nteza 2; dr. Molnár gyógysz. kerepes! á t ; 
Hazslinszky Károly, VIII. kerület, Sándor ntoza 29. szám alatt, Flló J, 
VIH. Mátyás-tér, 2. Vlassek Ede gyógyt. I, János-tér ; SzöUősy I. gyógyt. 
Városmajor ; EÍBzdoríer gysz. I. Palota-n. 9. gyógysz.«afekete medvénél*. 
Víziváros. Koohmeister utódjai; Thallmayer és Seitz. Acsa-Wejérvári 
SehönS. Ada: Panlovltz gyógyszert. Alsó-Dabas: Batz gyógyszertár AlgyÖ : 
Wertheímer. Anina: Lndvtg 8. Apatin: Rátaj gyógyszertér Arad: Schafler 
F- gysa,Tones F. és E.,FA1def> gysa. Arin KratochwIU gysz, Árokszállás: 
Major gysz. Arpúd: Havady D. gysz. Baja: Lemér A. Bánfalva: Apró 
Endre. B.-Mágocs: Szép G. gysz. Bare$: Kohut S. gysz. Bdrtfa: Sokalski 
J. gysz. Beregszász: Theodorovics J. Bezztercze: Keresztes. Békes-Oyula : 
Kratochwill A. B.-Biczkz: Göllner gyw. B.-Szarvaz: Medveczky. Bonyhád: 
Ealmpka J. Báez-Petrovozmello: Tóth X. Bazin: Meissl F. gysz. Bihar-
Diószeg: Vaday gysz. Büd-8zt-Mihály: Lukács gysz. Békés-Csaba : Varságh 
Béla gysz. Csab-Rendek: Weiss. Csanád-Palota: Mayer J. gysz. Czegléd: 
gysz. «a szent lélekhez*. Csepa: Czibolka gysz. Csik-Szereda: Dankó Gy. 
Meisels L. gysz. Debreezen: Bálás E. Muraközy B\, Rothsehnek fi. GOltI, 
Tamási gyez.; Mihalovics gysz. Detta: Braumüller gysz. Diószeg: Kransz 
M. Dombó: SUbersteín. Dorozsma: Karcsay gysz. EndrŐd: Kalocsa gysz. 
Eperjes: Makoviezky gysz. Schmidt gysz. Edeleny : Hörk gyógysz. Eger: 
BnzáthL. gyógysz. KÖlIner L. gyógysz.; irg. gyógyt. Érsekújvár: Fleiseher 
0 . gyógysz. Farkasevae: Nóvák. Felső-Balog: Trajtler gyat. Frányova: 
Stncz F. gysz. Gattaja: Lnkinich I. gysz.Qesztely: Takács L. gysr. Gödöllő: 
Cs. kir. ndv. gysz. Gyöngyöz: Barnoh gysz.; Mersits gysz.; Vozár? gysz. 
Gyöngyös-Mellék : Sebőn testv. Győr: Anvander Rezső gysz. Kant. I- gysz. 
Mehlsehmied J. gysz.; Németh gyógysz. Petri Ottó gysz. Simon Feranoz 
gyógysz. Stierling gyógysz. Bolics : Mühlbaner gyógysz. H.-M.-Vátár-
hely: Adler Ferenez gyógysz.; Kiss Gyula gyógysz.; Németh gyógysz. 
Bánfalvy L. gyaz.; Tost Béla gysz. Buszt: Keresztes gysz. B.-Szoboszló: 
Troesányi Imre. Bajdu-Böszörmény: Stenczinger K. B.-Nánás: Slachta 
gyógysz. Illoeska : Goldberger M. Jászberény: Merkl János gysz., Bnza 
Béla gysz. Jász-Kisér: Mertz gysz. Jázz-Ladány: Geszner gysz. Kadarkút: 
Beck Béla gyógysz. Kalocsa: Honczkak Károly gyógysz. Horváth.* K. Káp 
talanfa: Papper L. Kaposvár: Baboehay Ágoston gyógysz. Kapuvár: 
Vavrecskay gyógyszerész. Karánsebes: Vl*id Miklós, gyógyszerész. 
Karczag: Tóth Kálmán gyógyszer. Kassa: Hegedűs gyógysz.; Gálik Géza 
gysz. Megay gysz. Wandrasohek gysz. Kecskemét: Katona Ze. Witz G. 
gysz. Molnár J. gysz. Kézmárk: Genersieh gysz. Molnár L. Roemer H. 
gysz. Nogsch gysz. Kisbér: Koch Ad. Kis-Marja: Gollasz Frigyes gysz. 
Komárom; Kovács Aristid. Kirchner M. gyógysz.; Sűhmidtbauer L. 
ypz.; Kornádi: Solcz Gábor gyógysz. Krompach. Mattosch J. gyógysz. 
Kun-Félegyháza: Bernátzky C. Kunhegyes t Witzfeld M. gysz. Kún-Szt.-
Marton: Bartha Z. gysz. Kis-Marton: GÖssner F. gyógysz. Lébény: 
Batz M. Lekér: Bolyos Gyula gysz. Lőcse: Honthy S. gysz. Léva: 
Boleman E. gysz.; Medveczky gysz. Liebling: Bnohinek J. gysz. Lippa: 
Sohannen gysz. Losoncz: Pokorny gysz. Lövő: Sass gyógysz. Lúgoz: 
Vértes Laj. gyógysz. Makó: Nagy Ad. Lanrenszky, Marezali: Körös 
Victor gyógysz. Marmaros-Sziget: Bnzáth M. Visy S. gysz. Marok: 
Henbelt János. Martonvázár: Grimm gyógysz. Meleneze: Ledniczky 
gyógysz, Mezőtúr: Csippek Ernő gyógysz. MezŐ-Kászony: Báez gyógysz, 
Mező-Kövesd: Fridély gyógysz. Meezenzéf: Szorkay József gysz. Miskolcz : 
Kumcz J. gysz.; Dr. Báoz Gy. Dr. Szabó gysz.; Üjhásy K. Berezy 
László; Mitrovicz: Ivanovies B. , Ozeisberger gyógysz. Mohác*;Szendrey 
Jenő, Auber J. N. gysz. Mohol: Blaa F. Mosony: Herz S. N., Brodszky 
gysz., Munkács: Gottier gyógysz. Muraszombat: Bölcs B. gyógysz. 
Sádazd: Ratuiehenberger A. S.-Abony: Lukács gyógysz. Nagy-Atád: 
Pfisterer gyógysz. Nagybánya : Dawidovits M. Nagy-Dorog: Merbel Fülöp. 
Sagy-Enyed: Kováts J. gyógysz. Nagy-Becskerek: Menozer L. gyógysz. 
N.-Kanizza: Prager B . gyógysz. Nagy-Károly: Fflleky Pál gysz. Jelinek 
gysz. N.-Kikinda: Bretner gyógysz., Neuhold gyógysz. Nagy-Kőrös: 
Medveczky gysz. Nagy-Mihály: Ozíbur gyógysz. Nagy-Mihály falvaj 
Mátrai István gysz. NagyPerkáta: Vashegyi gyógysz. Nagy-Baüó\: 
Zsorna gysz. Nagy-8zentmiklós: Maly Ján. Nagy-Teremia: Metzger Ed 
Nagyvárad: gysz., Molnár Irg. gysz.. P'eyer K. gyógysz. Hering gyógysz. 
Nagyvázsony: Deutsch'L&b.Német-Czernya: BzihaKároly.Nyitra:Kováts 
gysz. Tombor gyógysz. Ny t-k: Gáhy gyógysz. Nyiregyháza: Szopkó 
gysz. Korányi fi. Lederer I. őbesztercze: Kohn H. Oravieza: Tleranu J. 
G. Ó-Kanizza: Szilágyi 8 . Orosháza: Palócza L. gysz. Oszlány; Seidler 
gyógysz. Polgárdi: Kampis gysz. Paks: Flórián. Parajd: Weber A. gysz. 
Papa: Bermüller A. Pécs: Balas gysz. Irg. gyógyt. Sipöcz gysz. Kovács 
M. gysz. Pertasz: Laflenr gysz. Pétriz: Vlidzi J. Péesvárad: Dvorszky 
gyógysz. Petropaoz: Ferenez István gyógysz. Petr ovo szellő: Tóihbetyar 
Istv. Podolin: Fay J. gyógysz. Polgárdi: Kampis gysz. Poroszló: Bolkó 
K Pozsony: Erdy István gysz., Henricf, Soltz, Heim V., Tóth B. gysz. 
PHvitz: Kohuth G. gysz. Putnofc: Fekete gysz. Bozsnyó: Pasteiner. 
Radnoth: Jeney Jenő gysz. Bakos-Keresztúr: Kovács F. Békás: Ballon 
A. Bakamaz: Szelóczky gysz. Bezieza Bagy gysz. Bimaszombat: Liszka 
gysz. Bovne: Micsjeta E . Buttka: Friedmann gysz. Bárvár: Stubenvoll 
gysz. Sasd: Keller gysz. Siófok: Szabados gysz. Simontornya: Beszédes 
gysz. Szabadka: Joó gysz., Milassín Illés gyss. Selmeczbánya: Sztankay 
gysz. Sarkad: Trojanovits gysz. Sopron: Gráner J. gysz. Khudy gysz. 
Beekert gysz. Molnár L. Stomfa: Kitti gysz. S.-A,-Uihely: Zlinsky gysz. 
Szatmar l Bossiu gysz. Litteraty gysz. Böszörményi. Szarvas: Barts 
gysz. Szászvár: Beltha gysz. Szederkény: Horaung gysz. Szeged: 
Barcsay gyógysz. Deotsoh gyógysz.; Brehm Vilmos gyógysz. Kováts 
Alb. gysz., Fónagy gyógysz. Szegzárd: Bátory Elek gyógysz. Szempcz: 
Fleiseher gyógysz. Szered: Würsching F. Szentes: Várady gyógysz. 
Podhradszky gyógysz. 8óskut: Csernyus D. gyógysz. Szepes-Igló: 
Gartner gyógysz. Szepes-Bemete: Seholtz L. SzU-János: Magda gyógysz. 
Siklós: Dobó István gyógysz.; Teleky Antal gyógysz.; Petrach J. gysz.; 
Rónay gysz. Szigetvár: Oscsadal G., Salamon Gy. Szilvas: Gödry L. 
gyógyszertár Szilágy-Cseh: Félegyházy gyógyszertár Szolnok: Finy B. 
gyógysz. Boáx gysz. Szolya: Tolvay gysz. Szakoleza: Irg. gysz. Szom
bathely: Rudolf gysz. Simon gysz. Székes-Fshérvár: Braun gysz. DiebaUa 
gyaz. Körős gysz. Say gysz.; Bieger Béla gysz. S.-Sz.LŐrincz: Herzog D . 
Somorja: Swoboda B. gysz. Temesvár: Faykiss gysz. Steiner F. gyógysz 
lárczay István; Jahner C. M. Tamási: Lakner gyógysz. Tapoleza: Cseba 
gysz. Tápió-Bzele: Kormuth gysz. Taznád: Dulka A. gysz. TécsÖ : Mais 
J. Tokaj. Bainer gyógyszert. Tata: Joaztko gyógyszert. Tolna: Gömbös 
gyógyszert., Buchner K. gyógysz. Tomallya: TJrsziny: gyszógyszert. 
Turzovka: Hoflmann A. é s D . ; Weiehherz D. Tizza-Újlak: Royko V. gysz. 
Iörök-Bzezz: Bisek A. Uj-Arad: Orth 8. Újbánya: Cservinka gyógyszert. 
Újvidék: Plavsie G. gyógyszert. Dimltriewits gysz. Maiimovies M. Ungvár: 
Bene, Krausz Ad., Mtttelmann Fraenkel M. gyógysz. Váez: TJrsziny gysz. 
Vág-Bezztercze: Boesányi gysz. Varannó; Gaal 8 . gysz. Vaizzló: Horváth 
gyógyszert. Vázárút: Weiss Vág-SeUyz: Zeller I. Vágszzred: Bsu Kltsák. 
razkut: Husovitsch J. Vertzcz: Harsog gysz. Moldoványi; Straeh Bab. 
gyógyszert. Vezzorém : Bokrosy, Ferenezy K. gyógyszert., Szili Horváth 
Pál gysz. Villány: Ontó gyógysz. Zombzr: WeitUnger A. 4 8. Gallé 
gyógysz. Szmtm : Mutsy gyuz. Nfkoltss X. KJetn L. Szmnbolya: Duehon 
g*»».i Máyerlng gyógyw. V a l a m i n t E r d é l y , H o r v á t o r s z á g é » 
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a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 
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Gróf Széchenyi István naplói. — Angyal Dávidtól. 
BárÓCZy Sándor, (IX) — Beöthy Zsolttól. 
Halotti beszéd gróf Zrínyi Miklós fölött 1664-ben. - Salam : 

Perencztó'l. 
& DabÓCZy-CSalád. Regény. (III.) — Pálőy Alberttől. 
Költemények : Szőlőhegyen. Gyulai Páltól. — Lord Greg: 

Burns után, angolból, Lévay Józseftől. 
Hazánk erdőségei. — Téglás Gábortól. 
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Értesí tő: Pálffy Albert : Egy mérnök regénye. —e. — Bozókj 

Alajos : Római világ. Vécsey Tamástól. 
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Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, * 
linszki György cs. k. egyet, könyvárus, I . Stefansplat* Nr 

Az előfizetési pénzek az alulirt társulat kiadé-bivaUlíta W 
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Kiadja a Kisfaludy Társaság. 
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\ félévre ... 3 « 
Külföldi előfizetésekhez a poatatiag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

BUDA VISSZAFOGLALÁSA ÉS A SZENTSZÉK. 

ÓMA szerepe Budavár 
visszafoglalása tényé
ben oly elsőrendű és 
kiváló fontosságú volt, 
hogy bízvást el 
lehet mondani, 
mikép lényege
sen hatott köz
re a keresztény 
fegyverek dicső
ségében. Az a 
befolyás, melyet 
a szentszék a 

diplomácziai érintkezések szövevényeiben 
s pénzbeli segedelmekben hosszú időn át 
oly üdvös módon fejtett ki, hogy vissza
szorítsa az ozmán hatalmat fenyegető ára
datában, nincs oly kidomborultan az ese
mények előterébe állítva, hogy a fegyverek 
zajos csattogása közben is magára vonja a 
történelem felületes szemlélője figyelmét; 
de a mi a nemzetközi politika függöny
redőzet ei mögött végbement a nagy czél 
támogatására, mégis kiváló jelentőségű, s 
méltó arra, hogy megtalálja külön mono-
grafistáját, a mint meg is találta Frak-
nói Vilmosban, ki a «Monumenta Vati-
eana» legújabb kötetében, melyet a lefolyt 
ünnepélyek alatt a királynak is átnyúj
tottak, s melynek tartalmát szándékunk 
itt ismertetni, Buonvisi bibornok bécsi 
nunczius közzétett jelentései alapján vilá- = 
gítja meg a szentszék működését Magyar- = = 
országnak a török járom alóli felszabadí- === 
tása ügyében. 

Nem lehet elvitatni valóban, a mint Frak-
nóí is hangsúlyozza, hogy a pápák már 
régtől fogva felismerték a keresztény Európa 
közös veszélyét az izlam elhatalmasodásában s 
mindent megtettek annak ellensúlyozására. Már 
11. Szilveszter pápa (999—1003) először hangoz
tatta Jeruzsálem felszabadításának szükségét s 
eszméit lelkesedéssel karolta fel VII. Gergely 
(1073—1085) is, kinek uralkodása első tényei-
hez tartozott, hogy keresztes hadjáratot hirdes
sen a mohamedánok által szorongatott görög 
birodalom megmentésére. A szentföldre vezetett 

keresztes hadjáratok fényes emlékei maradnak a 
vallásos lelkesedésnek s bár Gergely terve a ke
resztény világ körében támadt egyenetlenségek 
következtében meghiúsult, de utódai nem hagy
ták elveszni az elültetett magvat, s XXII. János 
(1016—1034) alatt ismételt tanácskozások 
színhelye volt a pápai udvar a fejedelmek 
küldöttjei részéről egy ujabb keresztes hadjárat 
szervezése érdekében, VI. Kelemen pedig 
(104a—1052) mindig nyitva tartotta a pápai 

F R A N C I S C V S S . R - E . P R E S B Y T E R 
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BUONVISI BIBORNOK, XI . INCZE PÁPA B É C S I NUNCZIUSA. 

1 kincstárt, a hol a kereszténység megoltalmazásá-
! ról volt szó. 

Tudjuk, hogy III. Kalixtus (1455—1458) 
Hunyadi Jánost mily lelkesen támogatta a török 
ellen vivott harczaiban s Kapisztrán Jánost is 
Nándorfehérvár alá küldötte. Utódja, II. Pius 

| (1458—1464) Mantuába hivta tanácskozásra 
Európa fejedelmeit, s midőn őket nem sikerült 
ügyének megnyerni, arra határozta el magát, 
hogy egyedül indítja meg a vállalatot. S csakis 

Anconában közbejött halála akadályozta meg 
elindulását, de végső órájában a kincstárában 
található egész összeget Hunyadi Mátyás király
nak küldötte, a török elleni küzdelme támoga
tására. 

Ez időtől a pápák többnyire pénzadományok
kal és diplomácziai támogatással törekedtek a 
török hódításnak útját állani. IV. Sixtus pápa 
(1471 —1481) kétszázezer aranyat küldött Má
tyás királynak a törökök elleni háborúra, 

VIH. Inczc pápa (1484—1492) pedig kö
vetei utján törekedett oda, hogy a Mátyás 
és Hl. Frigyes császár közt folyó ellen
ségeskedés véget érjen s közös erővel 
hassanak a török hatalom megtörésére. 
VI. Sándor pápa (1492—1503) a Fran-
czia- és Spanyolországgal, s Velenczével 
és a rhodusi lovagrenddel a törökök ellen 
irányzott szövetség megkötésével tette em
lékezetessé nevét, X. Leo pedig (1513— 
1521) ama szerencsétlen kimenetelű ke
resztes hadjárat kihirdetésével, mely ha
zánkban a Dózsa-felkelésre vezetett. De az 
európai uralkodókkal is évek során át 
folytatott tárgyalásokat egy nagy hadi 
vállalat megindítása végett. VI. Adorján, 
VLL Kelemen, V. Pius és VIH. Kelemen 
pápák is fényes tanujeleit adták időről
időre áldozatkészségüknek, a hol a törökök 
megtöréséről volt szó. Tetemes összegeket 
küldtek időnként Magyarországba, sőt az 
a kétezer lovas és nyolezezer gyalogból 
álló sereg, melyet VIH. Kelemen (1592— 
1605) unokaöcscse, Aldobrandini János 
vezérlete alatt küldött Magyarországra, 
Esztergom és Visegrád visszavételében is 
tevékeny részt vett; az összeget pedig, 

== melyet a pápa e háború czéljaira adomá-
S nyozott, fél mülió tallérra teszik a törté-
== netirók. 

"4"== Hy példák buzdíthatták VII. Sándor pá
pát is (1655—1657), midőn a harmincz-
éves háború befejezése után újra napi

rendre hozta a török ellen létesítendő szövetség 
eszméjét. I. Leopold az 1664-diki hadjáratban 
már pápai pénzsegélyben részesült s a szent
gotthárdi diadal kiküzdésében franczia hadtest is 
közreműködött. 

A következő évtized alatt különösen Lengyel
ország volt a török ellen meginditandó diplomá
cziai müveletek színhelye. Koribut Mihály len
gyel király, a törökkel szégyenteljes békét kötve, 
eljátszotta alattvalói bizalmát, s a legkiválóbb 
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A török elleni szövetséges fejedelmek Fejrajza a «Monumenta Vaticana új kötetében. 
XI. Incze, I. Lipót, Szobieszky és a velenczei doge. 

főurak összeesküdvén, Szobieszky Jánossal élü
kön, XTV. Lajos franczia királyt kérték fel, hogy 
családjának egy tagját küldje a lengyel trónra. 
Ebben a lengyel rendeket a szentszék is támo
gatta. S hogy befolyását ez irányban érvénye
sítse, a később Magyarország sorsára oly irány
adó befolyást gyakorolt Buonvisi Ferencz kölni 
nuncziust küldte Lengyelországba. 

Buonvisi régi nemes családból származott, 
mely nemzedékrendjét ILT. Ottó császár egyik ta
nácsosáig vitte fel. Ez a hagyomány szerint az 
ezredik év táján Lucca városában telepedett meg 
s utódai csakhamar előkelő állásra tettek szert, 
némelyek épen az egyház szolgálatában is. 

Buonvisi Ferencz 1626 máj. 11-dikén Luc-
cában született s szintén a papi pályára készült. 
Tanulmányait befejezve, VII. Sándor pápa szolgá
lattevő kamarásai sorába vette fel, majd más ud
vari hivatalokra alkalmazta, s 1662 ben a Chigi 
bibornok vezetése alatt Francziaországba in
dult követséghez osztotta be. Eómába visszaér
kezvén, Buonvisi hat évet töltött még különféle 
hivatalokban, míg X. Kelemen pápa következvén 
a trónra, s ennek államtitkára, Altieri bibornok, 
felismervén Buonvisiben a hivatottságot, kölni 
nuncziussá s thessalonikai érsekké nevezte ki. 

Negyvennégy éves volt ekkor Buonvisi. Uj ha
táskörében tanuja volt Lotharingia XIV. Lajos 
általi erőszakos elfoglalásának, Hollandia meg
szállásának és hősi védelmének a spanyolokkal 
szövetkezett francziák ellen. Lelkét mély fájda
lommal töltötte el a testvérharczok látványa s 
elkeseredetten irja egy helyt : «Csak azon hadak
kal is, melyek itt a Rajna táján állanak egymással 
szemközt, Konstantinápolyig nyomulhatnánk. • 
A keresztény erők egyesítése a hitetlenek elleni 
harczban, az ozmán rabságban sinlődő országok 
felszabadítása, ezek foglalták el lelke minden 
gondolatát s örömmel látta, hogy Kómában haj
landók neki uj működési tért nyitni Európa 
észak-keletén, a kereszténység és izlam között 
folyó harczok színhelyén. 

Varsóban Buonvisi helyes tapintattal és sok 
sikerrel járt el megbízatásában. Meg tudta 
győzni Koribut Mihály lengyel fejedelmet arról, 
hogy a trón és a kereszténység érdeke a török 

háború folytatását követeli. A fejedelem készült 
is már személyesen átvenni a sereg vezér
letét, de ugyanazon a napon, melyen Szobieszky 
Moldvában Chodzym mellett fényes diadalt ara
tott a törökökön, egy súlyos betegség véget ve
tett életének, s megnyitotta a trónhoz vezető utat 
Szobieszkynek. 

1676 szept. 21-én XI. Inczc pápa foglalta el a 
pápai széket. Tulajdonképeni neve Odescalchi 
Benedek, s egy vagyonos comói bankárcsaládból 
származott. Családjának szintén több tagja szol
gált már az egyházban, Odescalchi Gyula a 
XVI. század második felében V. Pius udvaránál 
foglalt el előkelő állást, s ő vitte meg a lepantói 
ütközetre készülő hajóhadnak a pápa áldását, 
míg ugyanakkor a jezsuita Odescalchi Bernát 
Lengyelországban, majd Erdélyben fejtett ki a 
katholikus vallás terjesztése körül nagy tevé
kenységet. 

XI. inczét ifjúkori hajlamai a katonai pályára 
látszottak utalni. A török ellen harczolva több 
ütközetben részt vett Lengyelországban, s hu
szonöt éves korában azzal a szándékkal indult Eó
mába, hogy fegyverét a szentszéknek ajánlja fel. 
Itt azonban pályája iránya megváltozott; pappá 
lön s az egyházi rangfokozatok létráján gyorsan 
haladott. 1645-ben már elnyerte a bíbort s mint 
ferrarai kormányzó, a szükölködőkről való atyai 
gondoskodása folytán, a «szegények atyjai) czimét 
érdemelte ki. 

Midőn Incze néhány év múlva Rómába vissza
tért, elvonult a világtól és a tudományoknak 
élt. Mint a bíbornoki kollégiumban Lengyelor
szág protektora, sokszor nyílt alkalma ez ország
nak ujabb szolgálatokat tehetni. 

Inczét már IX. Kelemen halála után óhajtotta 
a bibornokok többsége a pápai székbe emelni; 
de ekkor a franczia király tiltakozására kényte
lenek voltak mellőzni, hanem már három évvel 
később, 1672-ben, midőn X. Kelemen hanyatló 
egészsége uj pápaválasztást helyezett kilátásba, 
maga XIV. Lajos biztosította őt arról, hogy kí
vánja fölmaga?ztaltatását. Azonban X. Kelemen 
halála csak négy évvel ezután következett még 
be, s nyitott alkalmat Inczének a pápai trón 
elfoglalására. 

XI. Incze szigorú takarékosságot honosított meg 
udvarában. A fölösleges hivatalokat mind eltö-

Bnda bevétele alkalmára vert emlék-érem rajza a (Monnmenta Vaticana» uj kötetében 

rülte, a visszaéléseket megszüntette, s annyira 
szakított az elharapózott nepotisrnussal, hogy 
még egyetlen unokaöcscsét is távol tartotta ud
varától s minden kedvezést megtagadott tőle. 
Csak is így sikerülhetett a pápa i kincstárt rövid 
alatt oly állapotba hoznia, hogy milliókat áldoz
hasson a török elleni hadjáratokra. 

De hogy a hadjárat megindulhasson, arra 
nézve első politikai ténye volt közbevetni magát 
I. Lipót és XIV. Lajos közt, s őket fegyverszü
netre birni. 

Buonvisinek jutott most is Bécsben az a sze
rep, hogy a közeledés útját a két uralkodó közt 
egyengesse. Lipót császár megnyerésére főleg 
az az 1678 tavaszán elterjedt hir volt döntő ha
tással, hogy a török szultán közelebb nagyobb 
sereget indít útnak Magyarország felé. A nun-
czius tanácsa odament ki, hogy kössön a császár 
békét Francziaországgal, létesítsen békét az 
oroszok s lengyelek közt is, hogy ez utóbbiak is 
a törökök ellen fordíthassák fegyvereiket, s ha 
ez megtörtént, indítsa seregét rögtön Magyaror
szágba s megelőzve a török haderő érkezését, 
vívja meg Esztergomot, hogy a közlekedést a 
Dunán biztosítsa, zárja körül Újvárt s vegye 
ostrom alá Budavárát. A programm szép volt s 
keresztül is ment, de addig, míg megtörtént 
volna, a nuncziusnak sok keserű csalódáson kel
lett keresztül mennie. 

XIV. Lajos is hajlandó volt a békekötésre, de 
súlyos feltételeit Lipót nem fogadhatta el. Itt is 
sok fáradozásába került Buonvisinek, mig sike
rült a császár dinasztikus büszkeségét megtörnie. 
Azután az volt az udvar aggodalma, hogy a 
franczia király nem jó szemmel nézhetné a csá
szár hatalmának Magyarország fölszabadításával 
járó gyarapodását, s azért legjobb volna XIV. La
jost is megnyerni a török elleni hadjáratra. De 
Buonvisinek sikerült minden nehézséget legyőz
nie s megindíttatnia a hadjáratot a már ismere
tes körülmények között. 

A lengyel szövetség csakugyan létrejött s vé
letlenül ugyanazon a napon, melyen megkötte
tett, harmadfélszázezer fegyveresből álló török 
haderő indult ki Drinápolyból. Most látták csak 
be a császári miniszterek a veszély közelségét s 
ekkor aztán sietve láttak a készülődéshez. XI. 
Incze pápa nagylelkűen váltotta be igéretét, 
pénztárát kimerítette, az egyházi javadalmakat 
megadóztatta, s e^y millió kétszáz ezer forintra 
teszik azt az összeget, melylyel a császári kincs
tár a pápa által gyarapodott. Fél milliót küldött 
a pápa a lengyel királynak, háromszázezret pedig 
a bajor választó-fejedelemnek, hogy ez is a csá
szár oltalmára vezethesse hadait. Többen a bí
bornoki collegium tagjai közül is, mint Ghigi 
Ludovisi s mások, ezüst asztali készleteiket küld
ték a pénzverdébe; Magyarország prímása, Sze-
lepchényi György pedig négyszázezer forintot 
szentelt a háború czéljaira. 

Mig a török Bécs városát ostromolta, a pápa 
közimádságokat rendelt el. Esti hat órakor meg
kondultak a harangok, imára intve a híveket. 
Maga a pápa a nap nagy részét kápolnájában 
térdre borulva, imádkozva töltötte. 

Bécs felszabadulásával az első lépés meg volt 
téve a pápa szándékai valósításához. De még 
hátra volt Magyarország felszabadítása s ez nem 
mehetett ujabb nehézségek nélkül, melyek_ a 
diplomácziai láthatárt fenyegették. XIV. Lajos 
igaz, hogy egy évi fegyverszünetet ajánlott s 
késznek nyilatkozott a béke- kongresszusban részt 
venni. Ámde már a tárgyalások folyamán várat
lanul ismét támadólag lépett fel s Luxemburg 
várát ostrom alá vette. A mint ez esemény hire 
a bécsi udvarhoz elérkezett, Lipót császár enge
dett a spanyol követ sürgetéseinek, hogy a török 
ellen fölszerelt sereg egy része a Rajnához kül
dessék s a Magyarországba rendelt ezredek is 
parancsot kaptak, hogy utjokat ne folytassák. 
E perczben a török háború folytatása egészen 
koczkára látszott téve. Buonvisi, ki időközben 
bibornok lön, kihallgatást kért a császárnál. Be
ható szavakban ecsetelte a helyzetet, de Lipót 
császár kitérőleg felelt s elküldte hadai egy ré
szét a Rajnához. Luxemburg elestét ezzel nem 
tartóztathatta föl, de a török elleni vállalat sike
rét kétségessé tette. 

Szerencse, hogy nemsokára újból biztató 
fordulat állott be az európai helyzetben. A csá
szár és XIV. Lajos Regensburgban megkötöttek 
a húsz évre szóló fegyverszünetet s azzal a to 
rök elleni hadi munkálatok is újra megkez
dődhettek. 

Az 1686-diki esztendő kedvező előjelekkel 
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nyilt meg, daczára annak, hogy a hetvenhárom 
éves pápa életerei már hanyatlani kezdettek, 
elzárkózott s csak legbizalmasabb embereit bo-
csátá magához, kik előtt gyakran panaszolta, 
hogy Magyarország felszabadulását a török járom 
alól aligha fogja megérni. Fődolog volt a helyes 
haditerv megállapítása. Buonvisi nem tartotta 
helyesnek a hadjáratot Buda ostromával nyitni 
m e g , ajánlotta, hogy előbb Székesfehérvárt, Szi
getvárt, Egert, Szegedet kell megvívni. De hogy 
a hadjárat, mint Buonvisi tervezte volt, május
ban kezdetét vehesse már, arra nézve szükséges 
volt, hogy a német birodalomból érkezett segély
hadakat a fejedelmek télire ne hívják vissza. A 
kölni választó fejedelemnek azonban, ki hadtes
tének csak felét hívta vissza, hogy ezt útnak le
hessen indítani 20,000 írtra volt szüksége, s mi
vel a császári kincstár üresen állott, ez összeget a 
nunczius előlegezte. Ugyancsak ö Kollonich 
Zsigmond püspökkel a szerzetes-rendek uj birtok
szerzeményei harmadrészének értékesítését gyor
san vitte keresztül s csak e forrásból februárig 
826,000 frtot tudott előteremteni. 

Időközben megkezdődött a magyarországi 
hadjárat. Rómában feszült várakozással néztek az 
ostrom kimenetele elé. Buonvisi sürü jelen
téseket terjesztett a pápa elé. Még senki 
sem sejtette az örvendetes esemény bekövetkez
tét, mikor a pápa szept. 2-ikára (Buda bevétele 
napjára) konsistoriumot hirdetett. Ugyanis, mi
után öt évig betöltetlen hagyta a bíbornoki kol
légiumban megüresült helyeket, most megálla
podott abban, hogy 27 főpapot fog a bíborral 
íéldísziteni, ezek között első sorban azokat, kik a 
törökök elleni vállalatok ügyében buzgólkodtak : 
Kollonich bécsi püspököt, Pallavicinit, a lengyel 
király udvaránál levő nuncziust stb. Mindenütt 
megütközést keltett, hogy a pápa be sem várva 
Buda ostromának kimenetelét, ily válságos na
pokban tartja meg a kinevezéseket. Annál meg
lepőbb volt, hogy a konsistorium végeztével 
XI. Incze a szokásos üdvözletekre ezt válaszolá: 
•Ne a kinevezéseken, hanem a kereszténység di
csőségének gyarapodásán örvendezzetek.» 

A pápa öröme, kinek a bajor választó jelentette 
először néhány sorral még azon najj este Buda 
bevételének hírét, valóban határtalan volt. Ünne
pélyes hálaisteni-tiszteletben rótta le háláját s le
vélben fejezte ki köszönetét a diadalmas hadve
zéreknek. Egyszersmind elrendelte, hogy e na
pon, szept. 2-án. Szent István első magyar király 
ünnepét a katholikus egyház egész területén ül
jék meg. 

De Incze iránt is méltó elismeréssel volt a 
katholikus világ. A XVIII. század folyamán tár
gyalások indultak meg a szentek közé leendő 
iktatása iránt, majd Lambertini Prosper, ki 
XD7. Benedek név alatt került a pápai székbe, 
odáig vitte a dolgot, hogy XI. Incze pápa «az 
egyház tiszteletreméltó szolgái" («venerabiles 
servi Dei») sorába vétetett föl. 

A császár a mint XI. Incze haláláról értesült, 
unokaöcscsét, Odescalchi Liciust a római szent 
birodalmi herczegi rangra emelte, s később a 
szerémi herczegséget adományozta neki. Mikor 
pedig az Odescalchi nemzetség egvik sarja az 
1757-diki magyar országgyűlésen a magyar in-
digenátusért folyamodott, ezt a rendek nemcsak 
örömmel adták meg, de az erről alkotott törvény-
czikkben meleg szavakkal emlékeztek meg XI. 
Incze pápának Magyarország felszabadítása kö
rül szerzett érdemeiről. 
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LIDÉRCZFÉNYEK. 
Előszó 

a pozsonyi színház megnyitására 
Irta: 

JÓKAI MÓR. 

Régmúlt idők borongó ködhomálya 
Takarja a mesét: — a hős magyar nép 
Honnan eredt'? mi vérből származott? 
— "Hanyórts • Magyar*, Nimródnak két fia, 
Huszonkét társival vadászni járt 
Maeotis nagy tavának berkiben. 
Legelső hajnalkaczagás alatt 
Verték fel a gímet és üldözék. 
Mig csillagossá lett az ég fölöttük. 
Tündérhagyás volt a gím maga is : 
Az esthomályban elveszett a vad. 
Hanem helyette a tó martjain, 
A nefelejcscsel hímzett pázsiton, 
Huszonnégy csába fény tánczolt előttük 
Karélyban, lejtve szökve és keringve, 
Füzérbe fonva, párban rengve-ringva. 
Kettő közölök, a legfényesebb láng, 
A többit látszott körben hajtani. 
A tánczos láng megannyi lány fején volt, 
A hogy szoktak virágot fűzni mások ; 
Nekik csillagvirág volt koszorújok. 

Deli szüzek: egy más világ lakói, 
Hol az erősb nemet nem ismerik ; 
Csak sejtett lény még a férfi előttük, 
Miként halandó szívnek angyal arcza: 
Magukban játszanak, dalolva lejtve, 
És éneküktől csillag buli alá, 
S lábuk hegyétől zöldebb lesz a fű. 
Nagy pávafarku éji lepkeraj 
S álomlegyezgető tündelevény 
Repked körültök, miket odacsalt 
Az éjsötétben feltűnő lobogvány. 
Csábtermetük' takarja égi mez : 
Átlátszó füstarany. mely rátapad : 
Szivárványos kagylótól hártyafoszlány, 
Es őszi pókfonáibul szőtt lepel, 
Miken átfénylik a tündéri habtest 
Gyöngéd almavirág-szine. 
A két vezérszüznek palástja is van: 
A földig omló haj : selyem, aczél : 
Az illat, mit körül árasztanak, 
A gyöngyvirágon átszűrt ámbralég: 
Szemükben vizbe néző ég van, mely leszédit. 
Bűbájt sugárzik arczuk, termetük : 

A szépség oly fény, melynek árnya nincs. 

E fény vakítá el Hunyort s Magyart. 
«Kik vagytok túlvilági tünemények ? 
A meglepett tündéi-csapat vihongva 
Bújt össze két királynéja köré, 
Takarva, még se rejtve bájait, 
S csengő-pengő szavakkal válaszolt: 

«Szép deli 
Szívbeli 
Földi legények! 
Jöjjetek 
Éljetek 
Mennyei kéjnek. 
Nem gyötör 
A gyönyör: 
Kínja is édes. 
Alva vagy. 
Halva vagy: 
Csak szived érez. 
Titkokat 
Osztogat 
Csókja az ajknak: 
Boldogok, 
Angyalok, 
Kik belehalnak!» 

A délczeg ifjak szivét megvevé 
A méznél édesebb hízelkedő szó. 
A kiknek éltető lég a szabadság, 
És annak szűk még a kerek világ is, 
Kik büszke homlokuk' le nem boríték 
Se dörgő ég, se érczbálvány előtt: 
— Rabjául elszegődtek mézszavaknak. 
A két tündérnőt Hunyor és Magyar, 
A többit elvévé a társcsapat, 
S tündérmenyekkel nenize nemzetet. 
— E szívkötésbül támadt a magyar nép. 
Ennyit tudnak a mondák őseinkről. 

Meglátszik rajta most is származása; 
— Míg más a földdel számol, arra ép ít, 
O elcsapong mesék tündérhonába 
S a kit megkötni nincs elég erős láncz, 
Azt meghódítja a hízelkedő szó, 
— Mint őseit Maeotis nagy tavánál. 

Itt áll a népek zúgó Bábelében ; 
Kiválasztá magának a helyet, 
Hová örök időktől fogva mindig 
Egymást temetni jött nép nép után, 
S nevezte azt «hazának • és szerette. 

Köröskörül a napjárás alatt 
Nincs egy rokon, ki hozzá hajlana. 
A csillagot sem hija senki annak, 
A minek ő : a «gönczöl» «medve» másnak, 
S az nlsten szeme» másnak «Lucifer». 
— Egy nemzet, melyet senki sem szeret. 
Hanem mindenki dicsérget hizelgve. 
Oh e hízelgés mennyit ronta rajtad, 
Te tündér alirumnak ivadéka! 
Dicsérték hős vitézi véredet: 
S te azt patakként ontád mindenütt, 
Hogy a magasztalásnak megfelelj. 
Nem volt elég, hogy négy fehér folyód 
Ott czímeredben mind pirosra fested, 
Hogy hárma* halmát oltárnak tekinted, 
A melyen véred áldozatja füstölt: 
Balkán, — Apenmn. és Thábor hegye 
(>rai nevednek vérrel irt nyomát. 

Magasítalak nagylelkűségedet, 
Vendégmarasztó nyilt hajlékodat, 
Mig elhivéd, hogy a gondtalan pazarlás 
Magyar erény — s jól élt, ki vígan élt. 
Dicsérték délczeg termeted': hogy illik 
A pompás ősi viselet reá ! 
S te büszke voltál, hogy ragyogni látnak, 
Előre tolnak és irígylenek. 
Magasztalák szép tehetségeid': 
Költőidet és állambölcseid'. 
S te azt tartád, minek tanulni is, 
Ha már a nélkül is lángész vagyunk ? 
Azt mondták, hogy «nemes» vagy s ugy tevéi: 
Nemesnek dolga mindig osztogatni : 
Szolgáljon, gyűjtsön pór és idegen I 
Zenédrül szóltak elragadtatással. 
Ezt már aztán mivelted tűz-erővel; 
Mig egyszer végre ugy tapasztalad, 
Hogy a ki jól meg szándokolt dicsérni, 
«Czigányországnak» kente fel hazádat. 

Hala' az égnek, most már szidni kezdnek! 
Ez gyógyulásod biztos jó jele. 
Szemedbe mondják, hogy szegény s kicsiny vagy, 
Hogy elmaradtál! — Oh be jól teszik ! 
Nem az neked a jóltevőd, ki dicsér; 
Hanem ki ócsárol, ki rádpirít. 
Álomba ringat a hizelkedés ; 
A feddő szó az, mely életre ébreszt. 
Háládatos légy ellenségeidhez: 
Azok neked legjobb barátaid. 
Mert megtanítnak önerőd' kifejtni, 
— Ne szó : de tett védjen meg ellenük ! 

Mivelhogy most már úgyis benne vagytok, 
Engedjétek meg, nemzetem szülötti, 
Hadd álljak én is egyszer valahára 
Azok közé, a kik Jeremiás 
Siralmait olvassák a fejedre. 
— Sokáig és annyit dicsértelek. 
Talán sok is volt ? meg is árthatott ? 
Vegyétek fel, ha a vége felé 
Zsémbelni kezdek ; — hisz öreg vagyok ; 
Apátok is lehetnék; s az apától 

!" Nem fáj a korholás, én ugy tanultam. 
S ez most a legjobb alkalom reá. 
— Uj múzsatemplom épült szép hazánk 
Hajdanta fő-főnek hitt városában. 
Van fény elég az ünnepélyes estén : 
Villany, görögtűz, még tán fáklyafény is. 
Ilyen sok lángot többször láttam én már, 
És hozzá-zítva keblünk hő parazsát, 
/.(í'/K/szellemét a müvésztársulatnak, 
S gyémánt-keresztííWf a bájoló 
Szép hölgyfüzér tündércs/Wa^-szemének. 
Neveztem azt együttes < Vesztalángi-nak 
Mely oltárunkon majd örökkön ég. . . 
Aztán dehogy volt Vesztaláng! — Elég, 
Ha az első előadáson át kitartott. 
Csak szalmatüz volt; s három hold után 
A holló károgá: «Kár volt ragyognunk!» 
Ez a mi három bolygófény-liderczünk: 
Görögtűz, fáklyafény és szalmaláng. 

De hát a szalmatűznek hamva is van. 
Ki jön fejére szórni azt ? — Legyünk 
Igazságosan osztozó öröklők, 
S vegyük ki a magunk részét belőle. 
Először is a tisztelt nagy közijnség, 
Ez a minden nagy úrnál még nagyobb úr, 
Erősebb a félisten Herkulesnél 
És Dárius királynál gazdagabb. 
Csak egy a baj : — nem tudni, hol lakik ? 
Nem tudjuk, hol keressük, hogyha nincs itt. 
A kit csak kérdünk: hol van a közönség ? 
Mind szertenéz és vállvonítva mondja : 
«Én nem vagyok: tán a szomszédom az f» 
Tűz. láng vagyunk az első lobbanásnál, 
Nem rettenünk el terhes áldozattól. 
Építünk templomot a bonni múzsa 
Örök állandó lakhelyéül és 
Mikor megzendül annak csarnokában 
Az édes anyanyelv költői hangja, 
A bonni dallam czimbalomzenéje, 
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Függőhíd Rotang-pálmából a Himalájában. 

Amulet. Om mani pémé-um. Sziklába vésett tibeti Írásjegyek. 

Lámák szertartás közben egy dardsilingi templom előtt. 

A Himalája Kőrösi tól tekintve. 

csurtán. Kötélhíd. 

Kolostorházak Zanszkárbar. 
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Reng tapsainktól ég és szuffita ; 
Három napig Olympot ostromoljuk. 
Hadjárat foly páholy-, zártszékjegyért. 
Azon túl aztán — konghat a terem. 
Az egyik rmja azt az árva drámát, 
A másik félti az erkölcseit 
Pajkos kis operettétől, harmadik 
Botránykozik népszinmű pőreségin. 
— Mért nincs ballet ? Ha van, mért nem különb ? 
— Rósz a kiállítás! A díszletek ! 
A jelmezek — a hölgyi toilettek 
Nem kor- s divatszerűk! Zsibárú-tárgyak ! 
Az énekesnők hangja fátyolos! 
A tenor nem hall, — bariton rekedt! 
A hős szerelmes lusta! rendezés rósz ! 
Hát még az egyhangú repertoir ? 
Mért nincs újdonság ? ha van, mért bukik ? 
Kínszenvedés itt a színházba járni! 
— Aztán beleavatkozunk a színfalak 
Titkos hadjáratába — pártolóként, 
Az egyik primadonnát Montechi, 
A másikat pártolja Capnletti, 
8 ki a kettős tusában áldozat lesz, 
Az a szegény Mercntio — director. 
— Virág, babér, az hull, miként a zápor; 
De főzeléknek egyik sem való : 
A múzsa papja abbul meg nem él. 
— Eső esik, nap síit, hideg meleg van : 
Az mind jó czim színházból elmaradni. 
Farsang alatt nem érünk rá r a*bőjtben 
Kegyes lélek honn ájtatoskodik. 
S nincs olyan klasszikus darab, kiért 
Feláldozzunk egy pagát ultimot. 
>S ha végre mégis megszorítanak, 
8 egy hírhedett darabba elmegyünk, 
Azt mondjuk : «szebben adták Bécsben ezt!» 
És ócsároljuk azt, mi a magunké. 
8 utolsó mentségünk, hogy szíík a pénz: 
Bornak, búzának nincsen ára; 
Színházra nem telik: rósz volt a termés. 
De hogyha egy lovarmüvész-csapat 
Felütte a szomszédban sátorát: 
Annak van jó szüret és aratás; 
8 legyőzi a bohócz a színművészt, 
Komédia-csikó a pegazust. 
(Megverte Pán a versenyben Apollót!) 
Thespis tolhatja odább talyigáját. 

Ez a mi részünk volt a hamuból, 
Következik most az igatgatö.' 

* 

Ez mind, a hány van. szélső optimista: 
Arany hegyet, arany Kárpátokat 
ígér magúnak és mindenkinek. 
Ha Kanahán «igéret> földe volt, 
Ügy a színház igazi Kanahán. 
Fehér lapot ad ez mindenkinek : 
Hadd írja rá, a mit csak szíve óhajt; 
A megadás — az aztán a fehér lap '. 
Mikor megjön, az arcza úgy ragyog! 
Tele neki az ég mind hegedűvel. 
8 nem gondol rá, hogy a sok hegedű 
Mind enni kér: azt mind gyantázni kell I 
— Az én igazgatói ideálom 
Ott van éjjel-nappal a színpadon : 
Rendez, tanít: mind művészinek 
Talentumát fejleszti, gyakorolja; 
Belemélyed a megszerzett darabba, 
Kiaknázza annak előnyeit; 
Művész-csetepatékat elsimít. 
8 közhírré válni belpanaszt nem enged, 
Kártyát, dákot soha kezébe nem vesz ; 
Vadászni nem jár. — s nem les sült galambra; 
A primadonnáknak nem udvarol, 
S a kardalosnőket is tiszteli; 
Tud méltányos lenni, de szigorú is : 
8 ügybuzgalornból példát ad maga, 
Kutatja a közönség kénye-kedvét: 
A hol tüzes, ott üti a vasat, 
Es néha a dobot is. Czélsseru 
Hirdetni, a mit látni érdemes : 
Reklámnak is van magas iskolája. 
És aztán a mi fődolog minálunk: 
Az én igazgatói ideálom 
Nem nyújtózik a pokrócznál tovább I 
Bőségben számít Ínséges napokra: 
8 inkább az éhkoppot nyeli maga. 
Hogy tagjait ne hagyja kuncsorogni. 
— De hat az ily igazgatói eszmény, 
Valljuk meg. — hogy nagyon ritka madár, 
A rendes képét többszőr ott találjuk 
A varrott himzetemnek a visszályán. 

* 

Következik maga a hadsereg, 
A miueatábor. Annak is kijut 
A szalmatüz hamvából osztaléka. 

De hát megálljunk f Igazság legyen. 
Tetézzük meg elébb a mérlegünk 
Jobb serpenyőjét minden érdemével : 
8 midőn ítélni készülünk fölötte, 
Az első szót a védelemnek adjuk. 

VASAENAPI ÚJSÁG. 

Könnyű bírálni a szegény vándor
színészt, onnan a magas paripárul! 
De fölemelni nehéz föladat. 
— Mi hozta őt ez útra ? Csaba vágy, 
Örök emésztő szenvedély heve. 
Mit hoz magával ? Szívet, mely túlérez, 
Képzelmet, a mely mindent átölel, 
Aranyportul csilló reményeket: 
Fogékony keblet; hangbiró tüdőt, 
És gyomrot, — mely alkudni hagy magával. 

Egyik vidékről a másikra vándorl, 
Hirdetve mindenütt a bonszerelmet, 
Az édes otthon nyugtató varázsát, 
Harczoknak diadalmát, ős erényt; 
Pedig magának nincsen otthona. 
Az egész ország édes földibül 
Neki csupán az országút jutott. 
S ha még oly nagygyá lesz is a haza, 
Olyan nagy nem lesz, hogy őt betakarja. 

S bár legalább a színpad volna az, 
A melynek álmodá. a báj világ ! 

Hamletre készül s kénytelen kiállni 
• Vad Marczia-nak a jó "Mátyás diák»-ban 
Ma énekel, holnap meg deklamál, 
S csepü-szakállai játszik öreget; 
Cachirozott tortákból lakomázik, 
S üres pohárból mámort kortyogat; 
Shakespeare rá nézve reáltudomány : 
• Egy országot egy lóért!» ha utón van : 
S "Szegény Tamás fázik !a ha helybe ért. 
Csak a Szakácskönyv rá nézve poézis: 
Mi abba' van: az mind csak képzelet.' 

És a közönség zsarnok: azt kívánja, 
Hogy a színész tánczoljon és nevessen 
Mikor legjobban simi volna kedve. 
S aztán nem tapsol, hanem kritizál. 
Háládatos csupán a kakasülő : 
Az legalább nevet, ha ő dühöng. 
Mindennap uj szerep : belé se nézhet; 
De a közönségnek mindennap uj kell. 
Nem is kisérti hát meg, hogy tanulja. 
A hogy a föld kering a Nap körül, 
Úgy húzza őt magához a sugólyuk. 
Tanulna, hogyha volna mestere, 
De csak magát tálalja mindenütt fel, 
A többi kontár, azt mind megveti. 
S ha egyszer itt a rég vért alkalom, 
S lelkének összesített erején 
Megalkot egy mesteri szerepet, 
Melyben felülmúlja önnönmagát: 
Mikor a végső jelenésbe' meghal, 
Üres padok s egy pár unatkozó 
Inoyenjegy képzi gyászkisé rétét. 
Ifjú korában tartja a remény, 
Vénségiben az irgalom s panasz. 
S ha meglml kő nem őrzi meg nevét. 
— Ki a vándorszínész éltét bírálja, 
Gyöngéd ujjukkal nyúljon a sebekhez, 
S a kést oaak ott bocsássa elevenbe, 
Hol roncsoló fekélyt kell irtani; 
De ott ne ismerjen kíméletet! 

Az ujabb nemzedéknek mondja el: 
Hogy a vándormfivészet múltja fényes ; 
Kik úttörői voltak Tháliánknak, 
Azoknak is vándorbot volt kezében 
S nem koldusbot, tündéri páloza volt az f 
Az a varázsbot. mely, hová letűzték, 
Kizöldült éa arany gyümölcsöt terme. 
Az ily pusztában bujdosónak 
Nem «koldus* a neve. hanem •apostol!* 
Akkor csak húsz-hannincz szellemvitéz 
Képezte a művészet táborát) 
És óriások váltak ki közűlök ; 
Most légió a számotok ! Sok ezren 
Elejtenétek, mit azok kivívtak ? 
A hír magas: nójjön, ki érte küzd. 
A kor haladt előre: — csak Ti hátra ? 
Ha a deszkapajtákat a honi 
Vándormüvész hajdan lángszelleme 
Sugárival Olymppá melegíté; 
Ti márványcsarnokokban jéggé fagytok ? 
Mig üldözött volt a művészet, addig 
Tudott égnek repülni, mint a hattyú; 
Most, hogy pártolva van, most fog-e 
Tipegni és bukdosni, mint a kacsa ? 
Tiétek a siker diadala. 
Tiétek a bukás szégyene is. 
A ki hivatva van megmenteni 
A művészet becsületét hazánkban, 
Első hadsorban a miívész maga. 
Előre hogyha törtök, nem marad 
El a siker s dicsőség nyomotokból; 
De rátok nézve nincs elernyedés ; 
S ha buktok : nincsen mentség s irgalom. 

* 

Ezekkel hát szépen elkészülék ! 
Jövök a legerősebb férfira: 
Hol vagy ,bírálat* ? Állj elő vitéz.' 
S légy egyszer már bírálva magad is. 
Bizony szép hivatás ez a tied : 
A szellemeknek lenni doktora ! 
Tapintani a múzsa üterét: 
Felfedni a rejlő kórtünetet, 
Es praescribálni írt, vagy labdacsot; 
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Dömöczkölést, vagy légváltoztatást. 
— De te igen sokszor csak kuruzsolsz, 
Hízelgő szóval nagyra neveled 
A hiúságnak kinövéseit, 
Jó czimborából könnyen Rosciust 
Csinálsz : — kit nem szeretsz, porig alázod-
Imádatod tárgyát, szép hölgyedet 
Rögzött hibáiban dicsőíted ; 
Vetélytársnéját tinta-árba fojtod. 
Kezdő művészDŐl sokat követelsz, 
A végzettnek felhányod éveit, 
Nagyítóval nézed, ki hízeleg : 
Ki elfelejt köszönteni, az ellen 
Talmát használod fel mérő szalagnak. 
Ha megharagszol az igazgatóra, 
Szidod derű- s borúra untalan, 
Leszólod az egész előadást, 
S a szinházajtóbnl szétkergeted 
A publikumnak olvasó felét. 
Ilyenformán a gyönge Tháliának 
Tyúkszem helyett levágod a fejét, 
Akkor te nem doktor, hanem bakó vagy ! 
Hintsd a fejedre a hamut te is ! 

Csak most jövök magamhoz. Mindezek 
Kemény szavak voltak s megérdemelve ; 
De tán nem itten lett vala helyük. 
Hiszen Pozsonyban a magyar művészet 
Meg nem bukott soha. Nem új az itten. 
A hányszor nemzeti művészetünk 
Vendégül itt járt. mindig úgy fogadták, 
Mint istennőt, mint fejedelmi asszonyt. 
Most otthonába jön : — nem féltem őt itt, 

De a mit mondtam, nem bánom, hogy mondtam. 
Lányomnak szóltam, hogy menyem megértse. 

I R O D A L M I TARLÓVIRÁGOK. 
F<iy András kiadatlan emlékirataiból. 

Közli Badics Ferencz, 

IV. Döbrentei Gábor. 
(1786—1851.) 

Döbrentei Gábor bevégezvén Erdélyben gróf 
Gyulai Lajos nevelését es az "Erdélyi Múzeum» 
kiadását, 18á0. táján Magyarországba jött ki. 
Fényes hirnév előzte meg jöttét, az tudniillik, 
hogy Erdély az ö tiszteletére emlékpénzt \ 
t e t t ; noha megtudtuk később, hogy az csak Csc-
rey Farkasnak magánhódolata volt, ki azt ké
sőbb maga is megbánta. 

Az említett hirnél és az «Erdélyi Múzeum •• 
kiadásánál fogva Döbrentei általunk a legked
vezőbben fogadtatott, büszkék voltunk a barát
ságára ; sőt én, miután egyik rokonommal vá
gyott házasságra lépni, s ebben nem arisztokrá-
cziai születése tekintetéből gáncsoltatott, igen 
kitettem mellette magamat. Azonban a ha 
ságból semmi sem lett. 

Döbrenteinek széles olvasottsága, soknemü, 
noha nem mély ismeretei valának, nagy lingvist:i 
volt, s franczia modorú társalgásával, melyet a ma
gasabb arisztokráczia köreiben forgása szerze 
neki, az első órákban, napokban igen megtudta 
nyerni a maga részére a kedvező véleményt, l 
azzal némikepen imponált. Azonban közelebbi 
és hosszasabb társalgásban foszlott ezen fénykör, 
mert a keresett modoron keresztülcsillámlott a 
íeszenkedés, büszkeség, s első magát előadó al
kalommal némi nyerseség is. Ezért Szemere Pál 
öt ifesz-s és <ipöff»-nek neveze, Kazinczy Fe
rencz pedig nem egyszer fordult e szavakkal 
Szemeréhez : «Uram öcsém, ettől a Döbrenteitől 
már ur sem lehet az ember! i 

Francziás külcsinu társalgási modora és némi 
tolakodása okozta, hogy Magyarországban is 
csakhamar bejáratos lett a magasabb arisztokrá
czia köreibe, mikben — fájdalom — akkoron még 
kevésbbé ismertetvén a magyar irodalom s an
nak bajnokai, Döbrentei tekintetett a magyar iro
dalom csaknem egyedüli képviselőjének. Ennek 
az lett a következése, hogy Pozsonyban a magyar 
tudományos akadémia első megalakítása ügyé
ben az alapítóknál Döbrenteinek sokkal nagyobb 
befolyása volt, mint óhajtható volt volna. Ugyanis 
többeket mellőztetett, kik diszei fogtak volna 
lenni a társaságnak, s kik később meg is válasz
tattak, és többeket, mint Gebhárdot, Horváth Jó
zsefet, Pergert, csúsztatott be, kikkel semmit 
sem nyert az akadémia. 

Nem volt neki nehéz feladat magát is titokno
kul neveztetni ki. Az akadémiai működésekben 
Döbrentei ellenünk, úgynevezett oppoziczió (/Vö
rösmarty, Bajza, Kölcsey, én, stb.) ellen antiop-
pozicziót képezett, s az alkalmakat, nevezetesen 
ha embereink kevesebb számmal jelentek meg * 
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választó közgyűléseken, arra használta fel, 
nogy pártját gyakran jelentéktelen irodalmi 
egyénekkel nevelje. Általában igen kapott az 
apró és olcsó dicsőségeken, miknek erösza-
koltatásai öt idővel gyakran kompromittál-
gatták. Azonban tekintélyének a végdöfést az 
atbenansták (Vörösmarty, Bajza, Sebedéi, vagyis 
a triceps redactio) adták meg azon polémiá
ban, mely a magyar «Conversations-lexicon» 
ügyében keletkezett. Ugyanis Döbrentei sejtvén, 
hogy az athenueisták Stettner, Fenyéri, Zádor 
l más jelesek társaságában egy ilyen lexikont 
szándékoznak kiadni, sietett megelőzni őket, s a 
nagyrészben készületlen és avatatlan dolgozótár
sak tollaiból, csak kevés czikket kivéve, silány 
munka került ki. 

Azon erélye, melylyel Erdélynek majd min
den irói tehetségét «Múzeuma» körébe vonta, 
nyelv és nemzetiség körüli folytonos buzgósága 
tagadhatatlan érdemei Döbrenteynek. Csekélyebb 
szerencsével működött mások munkái kiadásai
ban. A maga feszességét, csigázott és keresett 
modorát átvitte styljébe is. Nem látszott szeretni 
a természetest. 

VASÁRNAPI ÜJSÁG. Ö27 

V. Jankovics Miklós. *) 
(1773—1846.) 

Jankovics Miklós méltán hiresült el régiség-
gyűjteményével, melyhez fogható kevés magán 
ember birtokában volt. Tartván azonban attól, 
hogy holta után gyűjteménye kivándorol az or
szágból vagy árverésen szétoszlik, megkínálta 
vele a főherczeg-nádor által a magyar muzeumot. 
A nádor rendeletéből Pestmegye 1830-ban enge
met küldött ki az alispánnal a gyűjtemény meg
tekintésére ; s minket valóban meglepett annak 
nagyszerűsége s mind belértéki, mind régiségi 
becse. Itt l á t t am: a 64 góth királyt karrarai már
ványból, melyeket Marczibányi hozatott volt meg 
12 ezer forinton, s melyeket halála után Janko-
vich vett meg négy ezer forinton; Titiánnak 
•Creatio mundi» czimtt gyönyörű festményét, 
Guido Keni «Mater dolorosá»-ját, s Baphael, 
Correggio és Lampi néhány képét; láttam azon 
kelyhet, melyet a franczia király Bécs bevétele
kor készíttetett Mátyás királynak, de a mely 
neki, időközben elhalván Mátyás, el nem külde
tett; láttam aranyba foglalt kristálykóst, villát 
és csigából kanalat, Péter czár kardját, Apafi 
százaranyos aranyát, Páriz-Pápai és Bákóczy 
György óráit stb. 

Jankovich könyvtára állott mintegy ül ezer 
kötetből, mik közt magyar körülbelül 10 ezer 
volt. A klasszikusok príncepe editiói majd mind 
megvoltak es számos incunabulák. Itt láttam 
egy ötven év alatt nagy gonddal és pompával 
irott könyvet, Mátyás király pompás «C'urtius»-át, 
melynek kötése oldalára belül ez volt inra: 
•mentem Podiebrádba.» Ezen két szóra Janko
vich kész volt esküt is letenni, hogy azok Mátyás 
kezevonásai, mert — úgymond — Curtius ked
ves olvasmánya volt. Láttam Bákóczy György 
nagy Graduáiját, úti contójokat a magyar pap
követeknek a tridenti zsinatra, Luther Márton 
végrendeletének párját, melyet Melanchton «előt-
tem»-ezett; ezt a pesti lutheránusoknak ajándé
kozta Jankovich, stb. 

Jankovich ezen nagyszerű gyűjteményét 1882. 
októberben az országgyűlés jóváhagyásának re
ménye alatt eladta a nádor-főherczeg által a ma
gyar múzeumnak 150 ezer pengő forintért, mely 
összegből Jankovich szerződésileg elengedett ÖO 
ezer forintot, a százezret pedig 10—20 ezrenként 
kapta kezéhez. Megengedtetett neki, hogy a 
duplumokból az egyik példányt megtarthassa, és 
a maga bélyegét, hol ez kár nélkül megeshetik, 
ráüthesse a tárgyakra örök emlékül, hogy azok 
az ő gyűjteményéből valók. Ezenkívül Jankovich 
megajánlotta, hogy a mit haláláig még gyüjtend, 
*zt is a múzeumnak engedi által. 

Ezen vétel a múzeumra nézve igen jutányos 
fogott volna lenni, mert a gyűjteménynek csak 
•'elérteké is felrúgott volna 70 ezerre, oda 
nem értvén az antiquariusi, históriai és affectiói 
^cset , de Jankovich'nem legtisztábban járt el az 
átadásnál, különböző ürügy alatt visszatartván 
némely tárgyat; holta után is a múzeumnak 
Pénzen kellett az örökösöktől megvásárolnia ké
sőbbi gyűjteményeinek azon részét, műre szük
sége volt. 

A gyűjtemény átvételére a nádor által átvevő
nek Horvát István, érdemrendezőnek Vezerle 
egyetemi tanár, országos ellenőrnek pedig én — 

) E szakasznak eleje hiányzik. — B. F. 

neveztettünk ki, s minthogy a berezeg saját hasz
nálatára az országgyűlésre felküldetni sürgette a 
Dalmácziát illető okleveleket, azonnal november
ben hozzáláttunk legelőbb is az oklevelek lajstro
mozásához, s bét hónap alatt 11 ezerét lajstro
moztunk. Ekekből 1-2 darab sibenigói (dalmá-
cziai) aktát térítvén; mellett Ealküldöttünk a 
íóherezegnek, miket ' később vissza is kaptunk. 
Egypár érdekes históriai adatot • registrált 
aktákból fölemlítek; A pápák hullainak mar kül
sejük is kimutatja, kegyelmen-e a tartalmuk, 
vagy dörgedelmes: amazokon apeoaél selyem
zsinóron, ezeken OBénnusinÓron (agg; Bl Írás B 
Xül . századi gothicua, hajdan ily kelettel: dutuin 
Laterani. I Í70 korul több nádor volt egj 
az országban. Az Dray-nemsetaég, mely mar 111. 
András idejében virágzott, egy roll B Kallay-
nemzetseggel. Legrégibb p a p i m (charta gosip-
piana) 1274-ben hatott egy egyesség a szu-ziliai 
király és a dalmácziai követek közt. A Ziehy-
nemzetség Lemente nevű ázsiai fajból (tribu) 
ered és Vásonköt ex príma donatione birja. Hor
vát Istvánnak volt egy oklevele, melyből kisül, 
hogy a spalatói érsek a magyar diétán ült es igy 
Dalmáczia régente magyar törvények által igaz
gattatott. 

Jankovichnak tudományos buvárkodási nyelve 
a latin és a német volt; házi nyelvű] ia egyedül 
az utóbbit használván, a magyart, noha magyar 
tudományos akadémiai tiszteleti tag volt, igen 
elhanyagolta, valamint annak ujabb irodalmát 
is kevéssé ismerte. Magyar nyelvi kifejezései, 
minthogy szónoknak is igen nehézkes volt, sok 
nevetségre nyújtottak alkalmat az akadémia ülé
seiben és azokon kivül. Egykor tagul neveztetvén 
ki egy Kecskeméten működendő megyei választ
mányba, ott, midőn egy-pár tag a kecskeméti 
nem legjobb italu vízről panaszkodott, Jankovich 
ezt monda: 

— A hol én szállva vagyok, Balogh uramnak 
jó az o vize az ő kutjában. 

Másszor egy értekezést beküldő férfiúról szól
ván az akadémiában, előadta, hogy beszélt vele, 
s bizonyosan maga hozta volna el értekezését, de 
az a Bzereneaétlenség érte, hogy — meghalá-
lozott. 

Egykor meg valami fibulákról értekezvén, 
ekként fejezte ki magát : 

— Ezek a legnagyobb létektől a legkisebb 
voltokig forgalmi pénz gyanánt gyakoroltattak. 

Másszor azt mondta az akadémia ülésében: 
— Óhajtható volna, hogy ez az értekezés ki

nyomtatódjon ! 
Kölcsey erre fölkiáltott: •> Boldog isten, egy 

szóban két hiba!» 
Históriai fölfedezéseiben minden apróságnak 

nagy súlyt és becset szeretett tulajdonítani. így 
egykor gróf Teleki Józsefnél gyűlvén össze, fény-
körzött arczczal lépett be közénk Jankovich, je
lentvén, hogy most oly fonton fölfedezést tett, 
melyre nézve eddig a tudós világ tévedésben élt ; 
tudniillik, hogy Bóra Katalin, Luther Márton 
neje, nem deczemher :'.0-án, mint tartják, hanem 
január 2-án, tehát három nappal kenőbb halt el. 
Mosolyogtunk a fontos fölfedezésen. 

VL Thaisz András. 
(1789—1840.) 

Büszke, vaskos, gorombaságra hajló literátor 
volt. Talentoma és tudománya nem nagy, de a 
• Tudományos Gyűjtemény* szerkesztésében, 
mely ö alatta állt legteljesebb fényében, buz
galma, erélye félreismerhetlen érdemű. 0 az 
akkori irodalmi tehetségeket zaklatva pontosí
totta össze, s csaknem «compelle intrare» jel
szava kényszerítette Írásra és ezikkek bekül
désére. 

VTL Pósfay János. 
(f 1825 körül.) 

Papságra készült s jól is tanult, mert emlé- j 
kező tehetsége jeles volt; de zavaros és ferde j 
szökdeletü észjárása miatt, noha a papi czenzu-
rát letette, a papi hivataloskodásról elmozdítta-
tott. Azonban olykor-olykor, ha rászorultak, | 
papolgatott, de más papi teendőt nem végzett. 
Később ettől is eltiltatott, mert megtörtént, hogy 
papolás közben — okkal vagy ok nélkül — ha
hotával nevetett. 

Czinikus és csinatlan volt viseletében, öltöze
tében hanyag, sőt piszkos. Gomba mellett, a tetei 
pusztán bír t szőlőt és borházat, hol félfont húsát 
megfőzvén, ezen és tejen napokig elélősködött. 
Azonban itt leginkább csak nyárban időzött. 

Egyébkor bejárta néhány mérföldnyi körben a 
falukat, s azokban az uraságokat, papokat és 
azoknál élősködött. 

Szenvedélyesen adta mngát egy magyar-deák 
szótár készítésére éa éveken keresztül sok ezer 
szót irt össze. Ha valami szón fennakadt, mér
földeket járt be érette, I zaklatta B papokat, ta
nárokat s inasokat, kiktől útbaigazítást remeit. 
Dolgozatai rendetlen estöbb helyütt emésztetlen 
lomok ugyan, de kritikával Lehetne hasznukat 
venni. Holta után ezen i ratai t—javaslatomra 
— a tudós társaeág tette sajátjává. Lexikona 
eleibe, mások nógatására, en irtain \olt egy tré
fás élőbeszédet, melyeit tőle oly erős lleheztelést 
vontam magamra, hogy csak évek múlva bókélt 
ki velem. Bkkor pániért még maga irta le mások 
számára, mert nagyon iSOgori volt éa B pénzt 
igen szerette. 

Porosa eset történi vek Káván Fáy lstvánné-
nal. lobben vatánk Fáy látván bátyámnál vadaV 
szaton. Későn térvén a vadászatról haza, későre 
nyúlt a vacsora, melyre bevetődött Póafiay is; 
úgy, hogy tói volt éjfélen, a mint az asztaltól 
felkeltünk. Ezért míg a társaság a vendég és 
kandallós szobában pipázott és mulatott, a szoba
lány azonnal az. igyak készítésénél látott, a cse
lédség pedig enni sietett s szedetlenül hagyta az 
asztalt. A szobalány, elkészítvén az ágyakat, a 
téusasszonynak menyasszonyi es a r a m m a l hím
zett ágybélijét külön rakta (mivelhogy az inkább 
parádéra mint használatra való volt) az ebédlő 
jmmlagára s aludni ment. L< feküdtek a vendégek 
is. Pósfayra nem volt gond, mert ntki sehol sem 
adtak szívesen halast. 0 járt-kait, s végre is az 
üresen hagyott ebédlőbe vette magát. Eloltotta 
a pislogó gyertyát és kabátostul együtt lefeküdt 
a mennyassz.onvi agyba; remélvén, hogy jókor 
reggel, míg a fáradt társaság pihenni fog, felkel 
s odább áll B nélkül, hogy liderezsege kitudat-
liatnek. Pósfay uton-utfélen Írogatván szótárát, 
mindenkor kabátja zsebében hordozott magával 
egy üvegecske tintát. Erről lefektében megfeled
kezvén, az üveg Pósfay nyugtalan éa t< rheli 
gyomrú álma közt összetört, i az, elömlött tinta 
örökre baszonvebetetlenné tette a menyasszonyi 
ágyat. Fölébredvén Pósfay, rémülve látta kárté
telét, s azt jóvá akarván tenni, bevitt a pitvarból 
egy korsó vizet s avval mosogatá a tinta-foltokat, 
mely balga tettével még nagyobbította a szeny-
nyet s azonfelül a szoba padlatát is jó terjede
lemben mocskolta el. Elindult Káváról s pár óv 
mult el, míg Pósfay Fáy Istvánnenak szeme 
elébe mert kerülni. 

Azon élőbeszédnek, melyről Fáy fentebb meg
emlékezik, mottója Karács Terez kisasszony szí
ves közlése szerint ez volt: 

Pósfaynak ininapitbau 
Szóla Isten haragjában : 
Készíts szótárt, tákozd, ékezd, 
De azt eolia be ne végezd. 

Fáy máskülönben is szeretett vele ingerkedni, 
mire többször nyilt alkalma, mert Pósfay külön
böző űrügy alatt gyakran meglátogatta őt Gom
bán. Egyszer azzal állt Fáy elé, hogy megírta 
saját síriratát. 

— Halljuk! — mond Fáy ; mire Pósfay így 
adta elő síriratát: 

• Tiszteletes tádós volt hajdan Pósfay János; 
Itt nyugszik nyomorult, így te nevess: hahahaU 
— Nem igy hallottam én ezt tiszteletes 

u ram! — szól Fáy. 
— Hát hogyan ? — kérdé amaz meglepetve. 
— Emígy — volt a felelet: 
• Tiszteletes tudós soha nem volt Pósfay János; 
Itt nyugszik, nyomorult lelke hamar kiszorulta 
Pósfay nem dicsekedett többé a sírirattal, de 

e párbeszédre ma is emlékeznek Gombán. 

CSERNOVICZ ÉS A BUKOVINAI KIÁLLÍTÁS. 
Eredeti levél. 

Ciernovicz. 1886, szept. 10. 
A divat tagadhatatlanul ragadós; ha már a vi

lág minden nagy városa «csinált* expozicziót és 
ha már ezt Budapest is sikerrel utánozta, hogy le
hetne elmaradni a kis Bukovina nagy Csemo vi-
czának?! És meg kell vallanunk, hogy e kis, de 
gazdag tartomány sok szépet, hasznosat, tanul
ságosat tudott összehalmozni azon a kis emel
kedő térségen, mely a kellemes nagy népkert 
délnyugati végén van e czélra berekesztve. 

A város maga elég csinos, szép nagy térségei 
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vannak, melyekből széles, egyenes utczák vezet
nek szét, helylyel-közzel nagyszerű épületekkel; 
az iskolák, az egyetem, a törvényszékek, kormány
zói lak, — előtte nagyszerű árnyékos kertek, — 
a laktanyák mind kiváló épületek. A városházán 
két feltűnő jelenséget lá t tam, egyik a torony te
tején ülő olyan nagy kétfejű sas, hogy a városhá
zát minden pillanatban azzal fenyegeti, hogy 
felrepül vele a levegőbe, másik az, hogy két óra 
disziti, egyik alant a rövidlátók, másik pedig 
fenn a jó szeműek részére. De minden épü
letei, minden nevezetességei közt első helyen 
áll a város végén ujon épült görög-nem
egyesült érseki palota. Nem hiába került két 
millió forintba, de ki is tett magáért, a ki épí
tette. A főépület egész hosszában délre néz, 
byzanti pazar aranyozások, kupolák, oszlopok 
ékesítik kívülről; belől pedig hiába keresnék 
páiiát a birodalomban, gazdag díszítései, festmé
nyei, márványzatai annyira meglepő szép ízléssel 
vannak ráhalmozva; az épület keleti és közép
részét a kihallgató, fogadó, tanácskozási és ün-
nepélyi termek foglalják el, mellette a könyvtár, 
a szögletben pedig az érsek kicsiny, de valami 
remek, keleti pompával és mégis egyszerűen 
összhangzatos ízléssel rendezett oratóriuma van. 
Az ünnepélyre szánt nagy te
rem fekete márványpadozata 
fehér márvány betétekkel, — 
a tetőzet koczka gerendázatai 
közti és a falon körbe vonuló 
remek festmények meglepő szé
pek, a festmények mind Bu
kovina történetét adják elő, 
azon időtől fogva, midőn Ste-
fancsel-mare még Szucsáván 
uralkodott, egész azon időig, 
midőn a bukovinai rendek és 
főpapság Ferencz császárnak 
meghódoltak. A főépületnek két 
szárnya van, de nem függ ösz-
sze a főépülettel, hanem némi 
köz választja el őket; balról 
az érseki irodák, lakások, — 
jobbról pedig a papnövelde, 
templom, tanári lakok vannak 
elhelyezve; -— egész hátterét 
jókora hűvös kert övedzi gyö
nyörű kilátással a Pruth völ
gyére. 

Maga a kiállítás olyan, mint 
minden kiállítás: pavillonok 
fellobogózva, gépek, malmok 
hosszú sora, — szemen sze
dett búzák, árpák, zabok szép 
üvegekben, — e czélra készült 
bútorok, vízhatlan köpenyek, 
— egy pár ebédlő, czukrászat, 
borkóstoló bódé, hol a többi 
Hébe közt egy komáromi hon
fitársnőnk is kegyetlenül föl-
nemzetiszinpántlikázva s á la 
markotányosnő öltözve kínál
gatja honunk remek borait. 
Van ruthén, lengyel, s román 
parasztház is, hol a halina, ma
maliga, brinza nem igen nagy 
keletnek örvendenek; de azért 
az asztalon áll, mint obligát étlap. Az egész ki
állítás terén nagyszerűnek mondható az erdészeti 
és a szarvasmarha-kiállítás. 

Bukovina kétharmada erdős hegység, hol a 
lankás részek a tölgy-kőris-szil-, égerfát, a te
tők pedig mindenféle fenyőt, kiváló szép és jó 
fajokat nevelnek. Ez erdők kétharmada ismét 
teljesen a görög-nem-egyesült vallási alapé, 
melynek erdészeti kormányzósága a czélszerüség 
netovábbja szerűit vágatja, de neveli is az erdő
ket. Nem csuda hát, ha itt rendszeresen bemutatva 
látjuk a fák minden nemeit, a durván levágott 
tönktől a finom klaviatur-deszkáig. Természetes, 
hogy pavillonjuk szarvas-, őz-, dámvad-szarvak
kal, nyest-, medve-, hiúz-, róka-bőrökkel csino
san fel van cziczomázva. 

A szarvasmarha-kiállítás igen gazdag. Nem is 
csuda; a marhatenyésztés a tartomány főkere-
sete, de különös, hogy egy fehér honi fajt sem 
láttam, pedig az ős bukovinai faj nagyon kiváló 
faj : szélesmellü, zömök lábú, erős, csontos, daru-
szőrű faj, a jelenlévő 4—500 darab pedig mind 
tarka-barka importált faj volt. Egyik jászol szög

felrettenve álmodozásából, az öröm látható jelé
vel, de egész keleti tűzzel felel, hogy: «Jaj uram., 
mindjárt ketté hasadok mérgemben, hogy itt 
ácsorgók már három napja és még azzal biztat
nak, hogy négy napig várjak, holott otthon za
bom, szénám gyűjtetlen. De meg is verem a 
feleségemet, ha haza megyek!» — «De hát mi 
köze a feleségének ehhez ?» — «Hiszen a biró 
biztatott, az igaz, hogy jöjjek ide ezzel a két 
éves bikával; de ha Örzse nem mondta volna, 
hogy jöjjek, mert ilyen szép egy se lesz i t t : 
hát én mégse jöttem volna.» — «Hát honnan 
jött?» — «Andrásfalváról.» — ''Hát a magyar
országi rokonok mit i r n a k ? ! — «Jól vannak 
hála Istennek, azt írják, szép termésök van Gyur-
gyevón.» 

Báron Trk fáradhatatlan buzgalmának sokat 
köszönhet a kiállítás tiszta, szép berendezése, a 
mindenütt tapasztalható rend és előzékenység. 
Megérdemli, hogy kinek módjában van, megláto
gassa e tartományi kiállítást; már csak azért 
is, hogy megösmerhessük keleti tőszomszé-
dainkat. 

FERIZ. 

newyorki milliomos parkjába meghonosítás vés> 
1879-ben. A kísérlet nem sikerült, a fürjek rövid v-
múlva 
abban 

eltűntek. De a gazdag ember nem 
a kísérletet. Hajtóvadászatokat rendezett 

vidéken ; megöltek 500 elvadult macskát, 150 menv s* 
tet, 100 opossumot, 500 héját s más állatokat, amú' 
ismét sok fürjet s fáczánt hozatott s azok most ma,. 
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EGYVELEG. 
* Nagy fényűzést űzött a ruhákban Jozefin csá

szárnő, I. Napóleon neje. A ruházatára előirányozott 
600,000 frank soha sem volt elég s mindig adósságo
kat csinált. A fehérneműt napjában háromszor változ
tatta és sohasem húzott fel harisnyát másodszor. Mm-
dennap több kosár ruhát, kendőt s kalapot hoztak 
hozzá választásra, soha sem kérdezte az árt. Volt vagy 
négyszáz kendője. Különösen feldíszítette magát este 
s a legcsekélyebb társaság elegendő ok volt arra, hogy 
új ruhát vásároljon, habár egész sereg ruhája, volt 
melyetlalig használt valaha. Napóleon sokszor kikelt e 
pazarlás ellen, de hasztalan. 

* A fehérnemük kikeményítésének virágkora 
Erzsébet angol királynő idejében volt, ki egy hol
landi asszonytól megkedvelte ezt. A «művészet, csak
hamar elterjedt az előkelő nők között annyira, hogy 
a fehérnemük keményítését az urak jelenlétében a 
szalonokban végezték, mint később a kötést s ma a 
zongorázást. Egy Dinghen van der Plaste nevű fla
mand nő, ki a tkeményítés tanára» nevet viselte, egy 
tanóráért 6 font sterlinget, azaz mai értékben 13Ö 
forintot is kapott s hiányos volt az arisztokrata nők 
nevelése, ha e művészetben nem voltak jártasak. 

éves ember — annyira elütő jelleg, hogy minden 
további kérdezősködés nélkül magyarul szólítot
tam meg : «Mit busúl itt egyedül, öcsém!» Ö pedig 

létén szundikált egy kerek kalapos zömök, 2 8 — 3 0 1 T L f t | b e t i • m i s s z i ő Indiából útra kelve a Dalai 
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dékba, s különösen telefont, melyről azt hiszik, hogy 
nagyon meg fogja hatni a lássad szentet. 

:; 500 fürjet hozatott Európából Lorillard Péter 

nemcsak parkjában, de a környéken is elterjedtek 
* Wortb. párisi hires szabó határozott ellen

szenvvel viseltetik az illatokkal szemben. Munka 
nőinek nem szabad parfümöt használni, mé» virií 
gokat sem hozhatnak magukkal s ha a nők iÜatoz' 
dobozokban küldenek hozzá ruhákat átalakítás végett 
először több napon át szellőzteti azokat. 

* Úszó kiállítás indult körútra Bordeauxból e<r 
3500 tonna tartalmú hajón. Tisztán franczia ipar. 
czikkek vannak benne s a nevezetesebb középameri-
kai kikötő-városokban akarják sorra bemutatni. 

* Az első hering, melyet a halászat megkezdése
kor fognak a németalföldi partokon, hagyományos 
szokás szerint mindig a királyé. Ünnepies szertartá
sok közt takarják be selyem nemzeti szinű lobogóba 
s így viszik Hágába, hol mindig a királyi asztalin 
kerül. 

* A földgömböt körülveloczipédező amerikai 
nagy lármát csinált Afghanisztánban. A ferrahi kor
mányzó természetesen még soha sem látott vaspari
pát, mely nem eszik, de még inkább megrémült a 
boszorkányos utazótól, midőn az megmondta, ho"y 

az «uj világ))- ból jön, melynek 
hírét sem hallotta s hogy sem 
angol, sem muszka, a kikről egye
dül volt némi ismerete az európai 
népek közt. Követet küldött a 
heráti kormányzóhoz, de mivel 
az sem tudott felvilágosítást adni, 
Stevensnek Perzsiába kellett visz-
szatérnie. 

* A kotillontánczot száműzni 
akarják a liázibálokból, mivel az 
idők folyamában már nagyon is 
költséges mulatsággá lett. Paris
ban több előkelő körben megálla
podtak, hogy a jövő téli házi 
bálokban már nem fognak kotil-
lont tánczolni. 

* Pénzt ve t te te t t el a szó 
szoros értelmében Rajmund pro-
vencei gróf egy 1171-ben, Beau-
cuire kastélyában tartott lovag
játék alkalmával. A kastély udva 
rán s távolabb is 12 ökörrel nagv 
árkokat szántatott s abba 30,000 
sou-darabot vettetett. 

* A rabszolgaság gyors apa
dását több országban tapasztal 
hatjuk. Braziliában múlt év áp 
rilis havában még 1.200,000 rab
szolga volt, de azóta százezernél 
több váltatta meg magát. Egyp 
tómban 1885 január végéig 89£(i 
rabszolgát szabadítottak fel: török 
hajók is koboznak el rabszolga
kereskedő hajókat. Marokkóban a 
rabszolgák száma háromszor oly 
nagy lett; a keletafrikai portugál 
birtokokon terjed a rabszolga
kereskedés. 

* A legkisebb pénz a világon 
a khinai rézpénz, melyből körül
belül 80 darab ér annyit, mint 
a mi hatosaink. 

* Sződatavat fedeztek fel Baw-
lings közelében az amerikai P«; 
cific-Union vasút mentén. A to 

több mérföld területű, forrásai gránitsziklákból ered
nek s évenként 65,000 tonna szódát lehet kapni belőle. 

* A rovarok nem különböztetik meg az egyes tár
gyak alakjait, műit Plateau genfi élettanár kísérletei 
bizonyítják s csak a világosságot s mozgást veszik 
észre. 

* A vak koldusok számát Francziaországban 
36,000 re teszik. 

* Száz év előtt és alat t . Chevreul franczia tudós 
századik születésnapja alkalmából egy párisi lap ősz-
szeálh'tást készített arról, hogy száz év előtt, 1786 
szeptemberében milyen világ volt, kik szerepeltek. 
Danton és Eobespiere vidéki ügyvédek voltak ; Mira-
beau utazott. Marat pedig jól fizetett állatorvos volt 
az artoisi istállóknál; Mareau, Desaix, Hocbe, Soult 
és Viktor önkéntesek voltak a hadseregben, Murát 
theologiai müveket tanulmányozott s egy szerzetbe 
akart beállni. Ney hivatalos burokban foglalkozott, 
Lannes kékfestő-inas volt, Bonaparte pedig hadnagy. 
Nagy Frigyes épen meghalt és Chevreul a világra 
jött, melyben aztán egymás után négy királyt, 2 csá
szárt, 3 köztársaságot, 65 marsallt, 66 igazságügymi-
nisztert, 65 tengerészeti-, 54 hadügy- és 32 belügymi
nisztert élt meg. ., • 

* Üvegmonumentumot tervezett egy amerikai 
építész Grant tábornok emlékére. A szobor bárom 
egymásba eső hengeres templom alakú, csúcsán lenn^ 
egy ezüst angyal s a legbenső templomban lenne 
tábornok bronz szobra. 
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A LISZT-EGYLETi ALAPÍTVÁNY. 

Munkácsy Mihály és szellemes neje folyó év 
július elején a luxemburgi nagyherczegség terü
letén fekvő colpachi fényes kastélyukban 
tartózkodásuk alatt meghívást intéztek az emsi 
fürdőben gyógyulást kereső Haynahl Lajos ka
locsai bibornok-érsekhez, valamint a Weimarban 
időző Liszt Ferenczhez, fölkérvén őket, hogy 
egyidejűleg néhány napot töltsenek náluk e kies 
helyen. 

Mindkét nagynevű hazánkfia készséggel enge
dett a leleményes vendégszeretet ezen. sugalma-
zásának, mely Colpachot a szellemi világ hármas 
fejedelmi találkozásának színhelyévé tette. 

A szüntelen tevékenységéről ismert bibornok 
colpachi tartózkodását egyebek között fölhasz
nálta arra, hogy a Liszt-egylet ügyét rendezze. 
Tudvalevő, hogy a hetvenes években Budapesten 
a zene- és énekművészet fejlesztése és terjesz
tése czéljából egyesület alakult, mely Liszt 
Perenczről nevezte el magát. Az elnöki tisztet, a 
nagy mester fölkérésére, Haynald Lajos bibor-
nok-érsek vállalta el, s jelentékeny összeget aján
lott föl az egyesület czéljaira, mely annak alaptö
kéjét volt képezendő; míg a tagdijakból eredő jö
vedelem a folyó költségekre fordíttatott. Az egy
let néhány év előtt megszűnt működni. Ezért a 
bíboros érsek intézkedni kivánt, hogy az alap
tőke az egyesület által kitűzött czélokra más 
módon fordíttassák. A vallás- és közoktatásügyi, 
valamint a belügyi miniszterek hozzájárulásá
val a Liszt-egylet vagyonát (3240 frt) Liszt-
egyleti alapitványnyá alakította, melynek évi 
jövedelme szegény budapesti zenetanárok segé
lyezésére és szegény budapesti zeneművészeti 
tanulók ösztöndijazására fog fordíttatni. 

A bibornok tehát Colpachban időzése alatt 
készítette el az alapító-oklevelet, melyben meg
állapíttatik, hogy ugy a segély, mint az ösztöndíj 
adományozása iránt a javaslattétel végett bizott
ság alakíttatik, melynek elnöke az országos ze
neakadémia igazgatója, tagjai pedig az ének- és 
zeneművészet iránt érdeklődő egy budapesti lel
kész, a konzervatórium igazgatója, a zenekedve
lők egyletének, a zenetanárok egyletének és a budai 
zeneakadémiának elnökei. Az adpmánvozásjoga 
Liszt Ferencznek tartatott fönn.« Es midőn — irja 
a bíboros főpap alapítólevelében — Isten Liszt 
Ferenczet, óhajtom sok idő múlva, magához szó-
lítandja, akkor az adományozási jog is a föntirt 
bizottság által fog gyakoroltaim.» 

Az alapító oklevelet a bibornok július 7-én 
állította la, tanukul Munkácsy Mihályt és magát 
Liszt Ferenczet kérve föl, kik az oklevelet alá
írásukkal látták el. 

Egyikük sem sejtette, hogy az alapító-oklevél 
végén kifejezett óhajtást a mennyei gondviselés 

nem fogja meghallgatni, es hogy Li szt Ferencz 
már néhány nap múlva az örökkóval óságba köl
tözik. 

Az oklevél, mely az ő utolsó magyar aláírását 
tünteti föl, ez által még nagyobb érdeket nyer. 

Zársorait és aláírásait hasonmásban itt kö
zöljük, Y . Y. 

LÓCZY LAJOS KHlNÁRÓL ÉS TIBEtRőL 
«A khinai birodalom természeti viszonyainak 

és országainak leírása* czím alatt adta ki most a 
természettudományi társulat könyvkiadó-válla-
lata kétszáz rajzzal, köztük számos eredeti met
szettel, melyek vázlatok é3 fényképek után Bu
dapesten, Moreili müintézetében készültek, és 
egy térképmelléklettel, annak a nagy tanul
mányútnak becses gyümölcseit, melyet a 
gróf Széchenyi Béla-féle keletázsiai expedi-
czióval, 1877-től 1880-ig, Lóczy Lajos mű
egyetemi tanár, mint az expedicziónak geoló
giai észlelésekre és természetrajzi gyűjtésekre 
hivatott tagja tett volt meg. Az expediczió 
egy másik tagjának, Kreitner Gusztáv főhadnagy
nak ez utazásról írott s a német eredeti után ma
gyarul is megjelent műve tudvalevőleg már évek
kel ezelőtt elhagyta a sajtót, s Lóczv_ Lajosnak 
más irányban kellett immár feladata megoldását 
megkísértenie. A megoldás azonban szerencsés, 
mert míg Kreitner müve csupán az egyéni élmé
nyek utleirásszerü elbeszélése volt, addig Lóczy 
az összes szakirodalmat felölelve, mintegy annak 
keretében adja elő saját tapasztalatait, s nyújt 
oly hézagpótló müvet irodalmunknak, mely ta
nulságos volta mellett egyszersmind a lehető 
legszélesebb kritikai alapokon nyugszik. 

Kiragadunk egy néhány részletet a terjedel
mes és nagybecsű műből, s annak főleg azon ré
széből, mely a ránk nézve, őstörténeti összekötte
téseinknél fogva, annyira fontos Tibetre vo
natkozik. 

Tibet ma már az egyedüli a khinai birodalom 
külső országai közt, hová európai utazó be nem 
léphet, s ezt nem annyira a khinai kormány el
tiltása, mint azon akadályok miatt, melyeket egy 
hatalmas papi hierarchia, a láma-hierarchia gör
dít útjába. 

A mongolok előtt Tibet mint Barantola, azaz 
a jobbfelőli vidék ismeretes, ellentétben a balfe
lőlivel, Dzegun-tolával, miként Dzungariát ne
vezik. Kiáltó ellentétet képez az a különböző 

tájkép, melyet a Himalája hágóiról az utazó a 
hegység északi és deli felén maga el j t t lát. Az in
diai lapály felé sürü erdők zöldje burkolja a mé
lyen vésett völgyeket, míg é-zakfelé a gyér növény
zetű felföldek kopár síkjai terülnek el. A tibeti 
felföld keleti részein a hajdani tó-vidékek 
messze lenyúlnak délkelet felé Jünnanba. Lóczy 
3000 és 5000 méter között észlelt világosjógár-
nyomokat, 3500 méternyi magasban pedig ege
szén ép morénákat ismert föl. A tibeti fensiknak 
5000 méternyi magas lapályairól tehát, melyek 
az év nagy részén át most is fagyva s a tavak 
jéggel borítva vannak, jóhiszemüleg lehet kép
zelni, hogy valaha egészen jéggel voltak bontva. 
A jelenlegi éghajlati viszonyokat megelőzőleg 
hihetőleg egy hidegebb időszak látogatta meg a 
tibeti felföldet is, ugy, hogy egy jégkorszakról 
lehet szó a földfelület e részén is. 

Kelet-Tibet folyóit különösen mély és szűk 
völgyek jellemzik, a miért igen fárasztó az itt 
utazás. A khinai hivatalos utón láncz- és hajóhi-
dakkal hidalják át a folyókat, vagy kompokon 
szállítják át az utazókat, míg a többi út köteleken 
vezet át. Ugyanis a hol a folyó sziklák közé szo
rul, ott két kötelet feszítnek ki az ellenkező par
tok közt ugy, hogy felváltva az egyik parton a 
kötél magasabban van megerősítve, mint a má
sikon. A bambuszból font kötelén fahenger jár vé
gig, mely gyűrűs zsinórok segélyével tetszés 
szerint egyik partról a másikra vonható. A hen 
gerrről egy keresztfa vagy kosár függ le, melybe 
nagy terheket, sőt élő állatokat is bele tehetnek. 
Az átkelés mindig a magasabb partról történik ; 
a megterhelt henger a gyengén lehajló kötélen 
gyorsan surran végig s csak a túlpart közelében 
kell a vékonyabb vezető kötél vagy zsinór segé
lyével a szállítmányt a part felé vonni. Hasonló 
a közlekedés ellenkező irányban a másik köté
len. Néha keskeny folyóknál csak egy kötél szol
gál átkelésre, mely esetben az mindkét parton 
egyenlő magasságban van megerősítve, ugy hogy 
a lehajló kötél közepétől a túlpartig az átkelő
nek karjaival kell magát és terhét átvonszolni. 

A kötélhíd átkelő készüléke. 

Lóczy maga is kelt át ilyen hidon, s nem 
valami kellemesnek találja a műveletet; kezdet
ben, míg a kötél menedékes, hasonlít a repü
léshez, de azután lassan himbálózva kell át-
küzdeni magát az embernek a túlsó partra. 

Kellemesebb őszszel, a midőn szélcsend és eny
he állandó légmérséklet uralkodik — Tibetben 
az utazás. Lóháton haladva a lég ritkaságát nem 
lehet észrevenni, de hanyatt fekve, éjjelenként 
fuldokláshoz hasonló szimptómákat tapasztal
hatni már 4000 méter magasságban is. A nyá
ron át orkánokként süvöltő nagy hideg szelek 
veszélyessé teszik a tibeti felföldöt s a benszülöt-
tek véleménye szerint mérges gőzök emelkednek 
ki a talajból, melyek embert s állatot megölnek. 
Különösen a tevék szenvednek nagyon alatta a 
Lasszába, a Dalai láma trónja elé jövő zarándo
kok közt. Megnehezíti még az utazást a tüzelő 
hiánya. Csupán az állatok trágyája ad némi tü
zelő anyagot, de télen a hó s nyáron az esők en
nek felszedését is akadályozzák. Tibetben sze
gény a növényvilág, szegényebb még mint a Gobi-
sivatagon is, a vad növényzet többnyire az 
embernél ritkán magasabb cserjékből áll, de a 
felső Indus és Szatleds völgyében a dió, kaj szin, 
alma és körte is megteremnek. Legzöldebb Tibet 
felföldjén a Szan-po völgye és a Damjrajum kör
nyéke, itt a fü oly magasra nő, hogy szinte a 
prairiekre emlékeztet. 

Annál gazdagabb Lóczy észleletei szerint Tibet
ben az állatvilág. Leírja a dörmögő tulkot, a 
jakot, mely nemcsak vadon, de szelídítve, a kö
zönséges marhával keresztezve is nagy számmal 
él i t t ; fölemlíti az őz nagyságú iVa/toor-juhot 
óriási csavarodott szarvaival, a gyors lábú antilo
pokat, melyek közül egy korábbi utazó, Nain-
Szing 2000-et számlált meg egyszer Lassza és La
dák között, még oly helyeken is, hol fű sem 
terem. Medve, farkas, róka, sakál, marmota sem 



630 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 39. SZÁM. ÍSSS^XXXHI. tinun 

hiányzanak, s utóbbi 5490 méter magasságig 
túrja föl a legelők földjét. Mint a sarkvidéken, 
Tibetben is a ragadozó állatok télen át fehér 
mezbe öltöznek. Madarakban azonban, kivált 
éneklőkben, igen szegény Tibet. Csak Kelet-Ti
betben láthatni a majmok és leopárdok mellett 
fáczánokat, fogolymadarakat is a Bhododendron-
bok'rok közt. Itt tanyáznak azok a gyönyörű fá-
czánok is, melyekből gr. Széchenyi Béla is hozott 
a nemzeti múzeumnak nehánvat. 

Leghasznosabb állatja Tibetnek kétségkívül 
a jak, melyet rövid, izmos lábai s kemény csül
kei kitűnő hegymászó képességgel ruháznak fel. 
Továbbá roppant izomerő s éles szaglás védi a 
vadásztól, látása és hallása azonban rosszabb s 
azért szél ellenében könnyű meglepni. Ilyenkor 
izgatottan csapkodja farkával hátát, vagy olda
lait s csak lövésre iramodik tova. De még a meg
sebesített vén bikák is gyakran szembeszállnak a 
vadászszal s előre szegzett szarvakkal rohanják 
meg. 13 milliméter vastag nyakbőre mint pán-
czél védi az állatot a lövések ellen s azért még 
erős töltésekkel sem lehet első lövésre leteríteni. 
Ezért a mongolok és tangutok ritkán vadásznak 
rá, vagy nagy társaságban, lóhátról, kutyákkal 
és védett helyekről, honnan egész golyózáporral 
árasztják el, azután távolról követik s tetemét 
rendesen másod- vagy harmadnap találják meg. 

Egy jak ára, használhatósága szerint, mint 
Desgodins véli, 10—30 frt közt váltakozik. Teje, 
vaja, sőt húsa is igen ízletes, bőrét és szőrét 
ruha-, sátorponyva- és kötélgyártásra használják. 
Nyers jakbőrökbe varrják be málháikat is, s a 
kiszáradt bőr összezsugorodva a legerősebb vas
pántnál is szorosabban tartja össze a ládákat. 
Farka diszjelül szolgál, s gyakran láthatni temp
lomok előtti lobogó-rudakon, fehér farkszöre pe
dig Khinában és Indiában legyező gyanánt vagy 
a mandarinok kalapjain mint bojt. 

Tibetből délfelé számos ut vezet le Indiába. 
Egyike a legjártabbaknak, mely a Szikkimen 
vezet keresztül s Dardsiling a kiinduló pontja. 
Ám a tibeti határon és a Tiszta folyó nádhidja 
mellett most már európai mérnökök által készí
tett vashid is vezet át. Indiából Szikkim utján an
gol szövetek, dohány, rizs, selyem, indigó, korál s 
fűszerek vitetnek be. Mongoliából pedig nyergek, 
bőráruk, lovak és juhok jutnak Tibetbe. Khina be
vitelének legfőbb tárgya a téglaalakba sajtolt thea, 
a «paka». Ta-czien-lu utján évenként 2.666,640 
font thea vitetik be Khinából Tibetbe s miként a 
varrótű, vaj, dohány, burnót, ugy a thea is a 
fennálló cserekereskedésnél fogva pénz gyanánt 
szolgál s azért minden utazó nagy mennyiségben 
látja el magát theával. Mindezekért, cserébe, 
Tibet jakszőrt, gyapjút, állatb röket, pézsmát, 
orvosi növényeket, sőt lovat, ezüstöt, aranyat 
szállít ki a szomszédos országokba. 

Bészletesen terjeszkedik ki könyvünk Tibet 
lakosainak ethnografiai és történeti jellemzé
sére is. Északi Tibetben Lóczy szerint a lakosság 
zöme a hor-pa és szok-pa néptörzsek között osz
lik meg, amaz török, utóbbi mongol eredetű, de 
mindkettő nomád életmódot folytat s rablásaival 
északi Tibetnek különben is elhagyatott pusztáit 
a karavánokra igen félelmessé teszi. Ngari-Khor-
szum délnyugati részében, Hundeszben, a hunnia 
néptörzs'lakik, melyről angol mérnökök azt köz-

Tibeti férti a Felsö-Hongho mellékéről. 

lik, hogy tatár, vagyis mongol eredetűek. Ugyané 
yidek északi részét a csang-pa törzs foglalja el, 
lámbor, jó indulatú, mindig nevetni s mulatni 
kész emberek, kik a legkevésbbé vakbuzgók 
mert területeiken nincs kolostor, s gyermekeiket 

nem adják papoknak vagy apáczáknak. Említést 
tesz Lóczy a kham-pákról is, kik ellenkezően 
harczias és rabló életmódhoz vannak szokva. 
Ezek Garthok kormányzójának évi adót fizetnek, 
mely áll 5000 naktángból, mintegy 2000 rúpiá
ból, vagy egyenértékű vajból, lovakból és szar
vasmarhákból. 

Biztos adat Tibet népességéről különben nem 
létezik, ujabb statisztikusok 3—11 millió közé 
helyezik, míg Behm és Wagner pontosan 6 mil
lióra becsülik. Bizonyos, hogy e nép nem régóta 
tartozik a czivilizáltabb keleti népek sorába. Tör
ténete nem megy tovább vissza a VI. század vé
génél, midőn Ton-Me-Szam-Bo-Ta a szanszkrit 
irást behozta, s a tibeti nyelvre alkalmazta. Osi 
hagyományaik, legendáik azonban aa indiai ere
detű vallás misztikumaival telt tanok felvétele 
közben feledésbe mentek, s még az a néphagyo
mányuk sem választható egész határozottsággal 
külön a buddhizmus mithologiájától, hogy faju
kat a majomtól származtatják. Ugy látszik s ugy 
véli Lóczy, hogy ősvallásuk a kelet-himalájai 
félvad törzsek kezdetleges pantheizmusával le
hetett rokon, de nyomai ma már csak a magas 
hegyormok, folyók és tavak tiszteletében marad
tak. A szent-hegyeknek és tavaknak háromszori 
körüljárása szerintök még az anyagyilkost is fel
oldja bűnétől. 

Egyéb babonás szokása a tibetieknek, hogy 
ha csak módjokban van, arany vagy ezüst amu-
letet viselnek nyakukon, vagy kardjaik szíján. Az 
amulet négyszögletű vagy tojásdad doboz, mely
ben valami szentelt tárgy vagy ereklye rejlik. A 
házak belsejében is kicsiny bronz-szobrok vagy 
selyem-képek láthatók egy oltáron, mely előtt 
bronz-csészékben friss viz van és vajból készült 
szobrocskák állanak. Az udvaron egy magas 
pózna az imát lobogtatja és a csúcsán jakfarkból 
összekötött csomó himbálózik. De magokon a 
házak lapos tetején sem hiányzik egy kis fehérre 
meszelt oltárka, melyből egy egész nyaláb karó 
vagy lobogó-nyél mered ki, apró, imával teleirt 
vászonszárnyakkal; az oltáron pedig agyagból 
idomított szobrocskák, dombormivű képek van
nak felhalmozva s minden reggel füstölő ruda
kat gyújtanak meg rajta, és illatos fenyőtűket 
égetnek el egy e czélra szolgáló kandalló-alaku 
fülkéjében. Az év bizonyos szakában a tibetiek 
házaikba hívják a lámákat az imák elvégzésére. 
Ezek dobbal, ércztányérokkal és háromszöggel 
ellátva jelennek meg s az imakönyvekből dob-
verés kíséretében éneklő basszus hangon reczi-
tálják a zsolozsmákat. 

Érdekes jellemzést ad Lóczy a tibeti templo
mokról s imádkozási módról is. «Sehol se hiány
zanak — irja — a kolostorok átjáróin, kereszt
folyosóin vagy a kolostor előtt az út mellett az 
imahengerek. Függélyesen álló és könnyen for
gásba hozható bőr- vagy fémhengerek ezek, me
lyekre többnyire szanszkrit írásjegyekkel van az 
ima felírva; belsejükben a tengelyre szorosan 
imákkal sűrűn teleirt papir van csavarva. Min
den megforgatás egyenértékű" a benfoglalt imák 
elmondásával; rendesen több imahenger egy 
veranda alatt van elhelyezve és együtt kora ne
vet visel. Ha valaki a hengerek mellett elhalad, 
valamennyit jobbról-balra megfordítja; csupán a 
Fön-bo szektába valók, kik a Pomi királyságban 
és Karcsi-ttiol-ban laknak, kerülik meg a korát 
és forgatják a hengereket ellenkező irányban, 
balról-jobbra. 

A kolostorok belsejében, például Kumbumban 
és Dardsiling-nél, háznagyságu hengereket lát
tam, melyeket forgattyú segélyével kell mozgásba 
hozni s minden körülforgatásra egy csengő szó
lal meg. A hol gyors folyású patak van kézügy-
ben, a víz hajtja az építők lelki javára a hengert; 
másutt a szelet alkalmazzák erre; a hidak felett 
kifeszített köteleken az imákkal teleírt vászon
szeleteket lobogtatja a szél, és elhihetjük Des-
godins-nal, hogy a buzgó lámák talán még a 
gőzt is imagépek hajtására használnák fel, ha a 
gőzgép ismeretes volna előttük. A templomok 
közelében a téglából épített kiőting kúpok, vagv 
csurtán-ok tűnnek fel, melyek sajátságos alakú 
épületek és leginkább hasonlítanak egy hosszú 
nyéllel ellátott csengőhöz, melv egy római izlésü 
párkányra van helyezve. 

«A kimagasló oszlop tetején, melyet a csen-
getyü-fogantyújához hasonlíték, egy félhold és 
benne egy gomb lényeges részét képezheti a 
esurtannak mivel, midőn egy ilyennek vázlatát 
a, lámáknak megmutattam, különösen figyelmez
tettek ra, hogy ez ékítmény valahogy el ne ma
radjon. A csurtán-ok Budhának, vagy valamely 
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más szentnek ereklyéi felett emelkednek és 
ugyanoly értelműek, mint Khinában a pagoda-
tornyok; Kan-csu-fu-ban is láttam egy olyan 
pagodát, mely egészen a csurtán-ok alakját vi
seli. Vannak 6—8 méternyi magasak, melyek 
sajátságos képet nyújtanak a távolból. A csur
tán-ok legközelebb állanak a bőrmai pagodák-
hoz,melyek félreismerhetetlenül harang alakúak.» 
«Legjobban el van terjedve, folytatja Lóczy, Ti
betben utak mellett, keresztútakon, útmagasla-
tokon, hidaknál, a helységek végén, általában 
az utak jelentékenyebb helyein a máni vagy 
do-bong (obó), szórúl-szóra 100,000 kő. Egy 1—2 
méternyi magas kőhalmaz ez, mely piramis 
alakban, csúcsban vagy élben végződik; külsejét 
kőlapok, pala-, márványtáblák képezik, melyekre 
a rejtélyes Om mani-pemeum ima.)egyei vannak 
felvésve és néha kiszínezve. Némely kőlap az 
imának írásjegyeit többszörösen viseli, más lapo
kon pedig csak egy jegy van vésve 0-40—0"50 m. 
nagyságban. E piramisok hosszú sorban kisérik 
az utat, mely előttük szétválik, a tisztelet ugy 
hozván magával, hogy a mani-t jobbkéz felől 
hagyjuk. Mindenik mani közepéből egy farúd 
mered ki, csúcsán az elmaradhatatlan félholddal 
és gömbbel. A hágókon, magas hegycsúcsokon 
álló dobong jobbára durva kövek halmazából 
áll s az utazók nem mulasztják el, hogy követ 
ne vessenek reá elhaladtokban; veszélyes helye
ken a sziklák hasadékaiba illesztett feltűnő kö
vek és pálczikák képviselik az utazók áldozatait. 

«Az ilyen durva dobong tetejéből póznanyalá
bok nyúlnak ki, melyeken imákkal teleírt vá
szondarabokat, vagy jakszörcsomókat lobogtat a 
szél. Feltűnő hegyek ormain, magas póznákon 
keskeny lobogók lengenek, mintha valami saját
ságos növény volna rajtok. Néha a hegyek tete
jén egy kis tűzhely is található, melyen illatos 
füstöt árasztanak szét ima és dobverés közt a lá
mák, a környék gonosz szellemeinek elijesztésére. 
Az ilyen varázslóhelyek neve Szong-sza.* 

* 

A lámák valódi urai Tibetnek, s különösen a 
sárga lámák, kegyesség álarcza alatt, szigorú 
gazdálkodással nagy vagyont gyűjtöttek össze. 
Kezükben van a nagy kereskedés. Azon ráérő; 
szakolt imákért, melyeket egyes családok lelt 
üdvéért mondanak, nagy adót szednek kolosto-
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raik számára. E kolostorok rendesen kerített 
helyek s nőnek nem szabad küszöbét átlépni. 
Kelet- és Nyugat-Tibet mély völgyeiben e hegy
oldalokra épített kolostorok igen regényes képet 
nyújtanak. Abban, a melynek képét mi is kö
zöljük, s mely a Zanszkár völgyében van, Körösi 
Csorna Sándor is hosszabb ideig tartózkodott. 
Különösek népesek a kolostorok Lassza vidékén. 
«A Szera kolostorban, mondja Lóczy, 5500, a 
Debangban 7700 szerzetes él. A környé
ken 11 nagyobb kolostor összesen 24,000 szer
zetest foglal magában. A kolostornak tibeti neve 
qonpa, vagy gomba. A lámák lakása labrang, s a 
templom lakang nevet visel. Minden gomba 
élén a kampó (keng-bo) láma áll, ki helyettesé
vel, a gékő lámával, kire a szellemi dolgok van
nak bizva, intézi a zárda szellemi és anyagi igaz
gatását. Egy vagy két qcsi a fegyelemre ügyel. 
Egy vagy több pénztárnok ós gazda, mint nevezik: 

Tibeti harczos. 

siamdző és gnir-ha, kezeli a gomba vagyonát 
és egyszersmind ügyvivője, képviselője a kolos
tornak a külvilággal szemben. Ok vezetik a szá
madásokat és elfoglaltságuk nagy ügyességet fel
tételez. A Kumbum-i kolostorban alkalmunk volt 
a kolostor ügyvivőjével és két főnökével hivatalo
san összejönnünk és megcsodálnunk azt a beszé
det, melyben csaknem félóra hosszat, folyéko
nyan, ismétlések és- megszakítások nélkül és 
bizonyára kitűnő ékesszólással kifejté előttünk 
az okokot, melyek az utazást Hszi-ning-fu-ból 
Lasszába lehetetlenné teszik és ezért ők nem ad
hattak mellénk lámákat kísérőül. Az énekkarok 
vezetői, vagy előénekesek, un-dzse és a csron-go, 
vagy írnokok, mind oly tisztségek, melyek válasz
tás utján töltetnek be és egytől öt évig visel
hetők, i) 

A láma nevet a tibetiek csak a kiválóan kép
zett szerzeteseknek adják, kik szigorú vizsgála
tok eredményéül nyerték e megtisztelő czímet és 
a ramgiam, gilong, gési rangfokozaton át emel
kednek odáig. A közönséges szerzetesek általános 
neve csra-pa .Vannak kolduló lámák is, kik Lasszá-
ból jőve, messze földet barangolnak be, vásárokon 
és ünnepélyek alkalmával szentképeket magya
ráznak, álarczczal és tarka zsinóros öltönyökben 
tánczolnak, emberi lábszárcsontból készült furu
lyával, dobbal űzik a gonoszt. Lóczy látott ilyen 
vándor szerzeteseket, vagy kolduló lámákat Szik
kimben, s előtte hosszadalmas tánczot jártak, 
tarka maskarában. Szerinte e kósza papok mó
káiban sok közös vonás van a sámánok babonái
val. A növendékek neve csra-csu, az apáczáké 
Pedig anni. A lámák kizárólag vajjal és tejjel 
élnek, s azt mondja Lóczy, hogy e két élelem
anyaggal annyira telítve vannak, hogy ha láma 
közelít, az avas vaj bűze már messziről megérez
hető rajta. 

Mindennap reggel összegyűlnek a lámák imára, 
de csak közönséges ruháikban, mely veres gyapju-
darócz, s arany paszomántos ujjú, térden alól érő 
szoknyából, mellényből és festői ránczokba szedett 
Plaid-féle kendőből áll. A lámák feje és arcza 
rimára van beretválva, süveget rendesen nem 
viselnek, csak ünnepélyes alkalmaknál öltik fel 
a sárga bojtos sipkát. Még egy bő, sok fodru kö-
Peoy is tartozik a lámák ruházatához; lábaikon 
csak nagy hidegben viselnek csizmát, de a temp

lom küszöbén mindig levetik. Magasabb rang
fokozatú lámák sárga, inkább khinai szabású öl
tönyt viselnek s fejükön is sárga, khinaias kalap 
van. Az az aranynyal hímzett köpeny és csinos 
süveg azonban, melyet egyik képünkön látunk, 
csak kiváló szertartásoknál jő használatba, a mi
kor aztán a tárogató, dob, trombita, réztányér, 
nagy csigahéjak és aczélháromszög hangjai is 
belevegyülnek a szertartásba. 

A közönséges tibetiek öltözetei és szokásai is 
nagyon különböznek az egyes törzseknél. A fér
fiak öltönye bokáig érő bő gyapjú-, darócz- vagy 
börkaftán, mely középütt vagy jobb oldalt gom
bolható s a csipő felett öv szorítja a derékhoz. 
Az öv felett a kaftánt felhúzzák úgy, hogy alsó 
széle a térdet szabadon hagyja. E kaftánnak az 
öv körül lecsüngő belsejében hordja a tibeti férfi 
pénzét, élelmét, evöcsészéjét, kését stb. ElőT az 
övbe kardja van dugva s az előkelőknél és kato
náknál még egy kés, mindkettőnek markolata 
türkiszszel, korállal és ezüsttel gazdagon van dí
szítve, sőt a kardszijat is ezüstcsattok és amu-
letek ékesítik. Az öv jobb felén tüzszerszámnak 
való, ezüsttel kivert tenyérnyi bőrtáska függ, s 
annak aljára van erősítve az aczél, belsejében 
pedig a kova és tapló foglal helyet. Inget, lábra
valót a tibeti nem visel, s lábszárai még kemény 
télen is meztelenek, csizmája gyapjúszövet, feje 
nyiratlan s fésületlen s róla varkocs nyúlik le, 
többnyire a fő körül koszorúba kanyarítva, mely 
a Tacsing dinasztia iránti meghódolás jelképe, s a 
homlok felett nagy csont- és türkiszszel ékített 
ezüst gyűrűk vannak bele fonva. Fövegök is kü
lönböző. Ta-czien-lu vidékén egész rókabőr szol
gál kucsmául, melyről a rókafark a háton him
bálózik. Batungban burnuszfóle kucsmát visel
nek, a főnökök kísérete pedig mindenütt tányér
kalapot hord, melynek lapos teteje eláll a fejtől 
és sárga bojtok takarják. De hordják azt a pörge 
nemezkalapot is, mely Khinában a köznépnél 
divatos, és a magas peremű magyar kanászka
lapokhoz hasonlít. 

Főtápláléka a tibetieknek a tej, vaj, pirított 
árpaliszt és tea. Utazás közben a tanyához köze
ledve sátort ütnek, mely fekete jakszőr-ponyvák
ból áll, kivül álló rudakkal akként kifeszítve, 
hogy menyezetök szélesen kiterjed, s a tetőn, 
hosszában, zsinegekkel összefűzve és széles rést 
hagyva magok közt a füst eltávozására — és tü
zet gyújtva vizet forralnak. A vizbe a téglateából 
bele vetnek egy-két ökölnyi darabot egy csomó 
szódával, s 6—8 perczig főzik, azután leszűrik a 
theát, egy fabödönbe; megsózzák s egy félfont 
vajat löknek bele, mire felkavarva, az egész tejes 
kávéhoz lesz hasonló. Ekkor mindenki előveszi 
facsészéjét s bőven lakozik a gőzölgőzsíros és 
édesen sós italból. Később előszedik a nyeregzsá
kokból a kosárdobozt vajjal, sót, paprikát, leve
gőn szárított juhhúst, pirított árpalisztet vajjal 
és teával föleresztve gombóczczá gyúrnak és 
megsózva költik el; ez a dzamba, a legminden-
napibb táplálék. A dzamba után hus következik, 
még pedig néha, ha vaslemez nincs kéznél, egy 
egész konczot a zsarátnok közé vetnek, aztán a 
megsült kérget késsel lefaragják, a sületlenül 
maradt részt pedig újra visszalökik a tűzbe s igy 

tovább, mig egész a csontig le nem rágták. Italul 
a mai va-kölest főzik meg, 8 gyenge erjedés után 
bambusz-edénybe helyezik, s egy vékony bam-
busz-csövet merítenek bele és igy szívják fel a 
vízzel felöntött marva-levet. A pipázás, sőt a bur-
nótozás is el van terjedve s a pipát bambuszgyö-
kérböl készítik maguknak. 

Számos ily érdekes és jellemző apróság után 
Lóczy még néhány szóval Körösi Csorna Sán
dorról emlékezik meg, ki a dardsilingi régi euró
pai temetőben nyugszik, honnan felséges kilátás 
nyilik a Kin csin-dsunga havasra s azon há
gókra, melyek Szikkimböl Tibetbe vezetnek át. 
A nagy tudós sirját, melyet a "Vasárnapi Újság» 
korábbi számából ismer az olvasó, Lóczy könyve 
ujabb fényképi felvétel után mutatja be. A mi 
a nagy nevű magyar utazó élete körülményeit 
és irodalmi hagyatékát illeti, arról Duka Tiva
dar időközben megjelent és általunk is annak 
idején tüzetesen méltányolt müve után nem sok 
kiegészítem való maradt fönn. Érdekes azonban, 
hogy Lóczy Kalkuttában, 1878. januárjában, a 
a bengáli ázsiai társaság könyvtárában feltalálta 
Körösi Csornának Duka által sikertelenül kuta
tott önéletrajzát, melyet a kelet-indiai társulat 
Delhiben székelő rezidensének, Kennedy kapi
tánynak átnyújtott. Ez önéletrajzot Lóczy könyve 
egész terjedelmében lefordítva közli s ezzel lé
nyeges kibővítéssel szolgál Duka terjedelmes és 
kimerítő tanulmányához. 

Körösi Csorna Sándor sirja a dardsilingi régi temetőben 
Décby Mór fényképe után. 

A ZSEBKENDŐ TÖRTÉNETÉBŐL. 
Ugy kell lenni, hogy a régiek között nem volt 

a nátha még általános betegség, mert a görögök 
és rómaiak reánk maradt gazdag irodalmában, 
mely minden apróságra kiterjed, egyetlen szó 
sincs a zsebkendőről és a nátha oly ritkaságnak 
tűnik fel, hogy Plautus egyik vígjátékában és 
Juvenal satyrájában egyenesen házassagbontó 
oknak neveztetik. Volt azonban náluk -is kendő 
forma, legalább az előbbieknél, melyet az izzad
ság letörlésére használtak és melyek közül egy, 
Veronika kendője, a keresztényvilágban nagy 
tiszteletben részesült és a középkori képeken 
igen gyakran ábrázoltatott, habár sokan kétségbe 
vonják, hogy ez a Veronika valóban élt volna s 
ugy tartják, hogy neve a Jézus képe alatt levő 
«Vera icon» (valódi kép) aláírásából származott. 

A középkorban Izidor egyenesen megparan
csolja a barátoknak, hogy izzadságtörlőt tartsa
nak arczok tisztítása végett és többször történik 
említés, hogy zárdáknak és parochiáknak ily 
kendőket adományoztak, melyek azonban inkább 
csak dísznek szolgáltak és orrfuvásra soha sem 
használtattak. Valóban az egész középkoron át a 
tömérdek fenmaradt ruhadarab és készlet-jegy
zékekben nyomát sem találjuk a zsebkendőknek, 
— egyszerűen nem éltek velők. Ungerothen 
Menyhért brezlaui ur 1490-ben Anna leánya ke
lengyéjéhez adott többek közt 10 törölközőt, 10 
ágyterítőt, 10 asztalkendőt és más kendőket is, 
de zsebkendőre Anna kisasszonynak nem volt 

szüksége, talán nem is tudott vele 
bánni. A középkori képeken a Krisz
tust vagy valamelyik haldoklót sirató 
férfiak ruhájuk végével és a nők fej
kendőjükkel törlik könnyeiket és csak 
egy 1490-ből eredő képen látunk kü
lön ruhadarabot, mely azonban izzaíl-
ságtörlő is lehete'.t s még később is a 
Lázár feltámadását jelző képen sze
replő egyének, hogy a halott rothadá-
sáról tanúságot tegyenek, ruháikkal 
dugják be orraikat, holott ha az elő
kelő körökben divatos lett volna a 
zsebkendő, a festők itt azt festettek 
volna. 

A 15-ik század legvégén találunk 
végre említést a zsebkendőről s rot
terdami Erasmus már illetlennek tartja 
hogy valaki ruhájával törölje az orrát. 
A művelődés ez uj irányát is az olaszok 
hozták be s az általuk Fazzolettonak 
nevezett zsebkendő többé-kevésbbé át
alakítva ily néven volt ismeretes hosszú 
éveken át. Mily lassan történtazonban 
ennek meghonosodása, tanúsítja az a 
körülmény, hogy a 16. század első 
felében egy-egy fazoletto mint valami 
ritkaság említtetik fel. Henneberg 
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Henrik gróf kanonok 1520-ban egy ily zseb
kendőért 1000 forintot adott. A század má
sodik felében azonban a spanyol divattal együtt 
elterjed a zsebkendő is, egy előkelő főpap 
hagyatékában 1557-ben már 8 zsebkendő talál
tatik, a mi bizonyosan nagy pazarlás lehetett. 
Később különösen az előkelő nőket ritkán festet
ték le zsebkendő nélkül : mint minden divatos 
dologban, ebben is nagy fényűzést fejtettek ki ; a 
lehető legfinomabb hímzések és csipkék, arany 
ezüst és gyöngyök nem hiányoztak a zsebkendőn ; 
inkább csecsebecsék voltak ezek, mint haszná
lati tárgyak s a hatóságnak, mely ez időben 
mindenféle luxus elleneben felemelte menny
dörgő szavát, sok gondja volt megszabni, hogy a 
zsebkendők e rangfokozat szerint mennyibe ke
rüljenek. A drezdai tanács még 1595-ben is hatá
rozottan eltiltja a köznépnek, hogy zsebkendőt 
használjon vagy azt menyasszonyi ajándékul 
adja, mintha attól tartott volna, hogy ez is va
lami ördöngös államellenes uj találmány. 

A zsebkendők gyors elterjedését a divat sze
szélyén kívül némileg megmagyarázza az a kö
rülmény is, hogy a nők ebbe rejtették el a 
különböző szépítő szereket és illatokat. Néhány 
reczept is maradt fenn e korból, mely eléggé 
jellemző. Az egyik szerint alaun, mályvagyökér, 
gummiarabikum, higany, ólomfehér, tojásfejérje, 
terpentin, ezergyömbér, myrthus, kámfor, ötven 
csiga, egy kövér lud, narancs, czitrom és czukor-
sütemények keverékében kétszer egymásután 
kell megáztatni a zsebkendőt s ki ezzel törli fél
évig az arczát, örökké szép marad. 

A 17-ik században a zsebkendőnek uj hatal
mas szövetségese támadt : a dohány. IX. Károly 
franczia királynak a főfájás ellen hathatós sze
rül ajánlották a tobákolást s ez idő óta ennek 
divatja nagyon elterjedt és igen természetesen vele 
együtt szaporodtak a zsebkendők is. Különösen 
összeköttetésben vannak ezzel a tarka zsebken
dők. A 18-ik században már zsebkendő-irodalom 
is fejlődött ki. Költeményeket, színpadi jelenete
ket, életszabályokat, egyszóval minden elképzel
hető dolgot nyomattak a zsebkendőkre gyakran 
oly czélból, hogy azok minél tágabb körben elter
jedjenek. Angliában a hires férfiak, a Derby-ver
senyen nyertes paripák arczképei most is látha
tók zsebkendőkön. Francziaországban még Né
metország térképét is sokra nyomatják, hogy 
a «revanche» élénk emlékezetben maradjon. 
Nevezetes esemény a zsebkendők történetében az 
is, hogy I. Napóleon neje, kinek rossz fogai 
voltak, a zsebkendőt folyton kezében tar
totta s lehetőleg szája előtt s e divatot a nők 
hamar felkapták. Ujabban már a négerek és 
ausztráliaiak is ismerik a zsebkendőt, de ezek, a 
középkori lovagokkal ellentétben, kik, mint fen
tebb láttuk, ruháikat használták zsebkendőknek, 
az európai csecsebecsét díszruha gyanánt övükre 
kötik fel. így is jól van, a czivilizaczió kétségkívül 
terjed s a mennyire elhatol, elviszi a zsebken
dőt is. 

A POZSONYI SZÍNHÁZ MEGNYITÁSA. 
Pozsony fényes ünnepélyek közt, a nemzeti szín

ház és magyar királyi opera tagjainak közreműködé
sével, nagytekintélyű vendégek jelenlétében nyitotta 
meg uj színházát szeptember 22-ikén. A miniszterek 
közül jelen volt Tisza Kálmán, Trefort, ott volt 
Jókai, ki a megnyitó előadás nagyhatású prológját 
irta, Szlávy József koronaőr, a pozsonyvármegyei 
kerületek országgyűlési képviselői, a művészvilág 
több nevezetessége, kik külön gőzhajón utaztak föl 
Budapestről. Kiment a nemzeti színház és operaszín
ház intendánsa gr. Keglevkh István is; Erkel Fe-
rencz az ősz zeneköltő, kinek egyik operájával nyüt 
meg a színház. A megnyitó előadáson megjelent 
Frigyes főherczeg is, nejével, Izabella főherczegnő-
vel. És összegyűlt Pozsonymegye egész intelligen-
cziája, s Pozsonyváros összes lakossága lelkesülten 
járult hozzá az ünnepélyhez. 

A határszéli város kizárólag magyar jellegű ünne-
pélylyel kívánta fölavatni uj színházát, habár e szín
ház nem lesz egyelőre állandó otthona a magyar szí
nészetnek. Pozsony lakosságának nyelve még nem 
eléggé magyar arra nézve, hogy a magyar Tháliát 
élvezhetné. Magyarul érzésének kifejezésére azonban 
tüntetőleg megragadta az alkalmat. 

A színházban öt előadást rendeznek a budapesti 
két főszinház művészei, aztán német társulat költö
zik bele. Tágas és díszes az uj színház, mely 330,000 \ 

frtba került, s Fellner bécsi műépítész tervei .szerint 
készült, ki a magyarországi többi nagyobb színháza
kat is építette, a budapesti népszínházzal együtt. 
A színház 1200 nézőre van számítva. Páholy a föld
szinten 14, az első emeleten 23, a másodikon 16, a har
madik emeleten 2 tíz-tíz személyt befogadó színész-
páholy. Az első emeleten, szemben a színpaddal, van 
a városi hatóság páholya. A buffet a második emele
ten, díszes terem. Átalán folyosók, foyer, mind jó 
tágasak, s a közönség ki és bejárása nagyon megvan 
könnyítve. A második emeleten a páholyokon kívül 
van 104 erkélyszék, a harmadik emeleten 201 ülés, 
50 állóhely. A harmadik emelet 271 helyéhez hat 
széles ajtó vezet. 

A régi színházat 1884-ben rombolták el. Ez gr. 
Csákv György fáradozásai folytán 1776-ban nyílt meg 
s 36,000 frtba került. Benne a mágnás-családok pénz
segélyük fejében ingyen páholyt kaptak. Jellemző, 
hogy Lessing, Schiller Shakespeare, Goethe és If-
fland művei előbb kerültek színre Pozsonyban, mint 
Németországban. De ez állandó színház előtt már 
1733-ból vannak feljegyzések színi előadásokról a 
Weitenhoiban, 1741-ben pedig faszinházban játszot
tak olasz operákat és német színdarabokat. Az uj 
színház belső díszítése is elegáns, vörös szövetű ülő
helyekkel, vörös selyem drapériájú páholyokkal. A pla-
fondot Luttgendorf-Leinburg báró festményei 
díszítik. 

Az ünnepélyek sorozatát e hó 22-ikén reggel a 
zárkő elhelyezése nyitotta meg. A kő alatt elhelyezték 
a színház építésének történetét elmondó iratot, a 
most forgalomban levő pénzeket, a pozsonyi lapok 
aznapi példányából egyet, s a megnyitó előadás szín-
lapját. Gr. Esterházy István főispán illesztette helyére 
a követ. 

A délelőtt a fővárosból érkezett vendégek fogadta
tásával telt el. A város utczái föl voltak lobogózva, s 
nagy közönség hullámzott. Szíves és zajos volt a fo
gadtatás, s a budapesti vonat megérkezése után hosz-
szú kocsisor szállította a városba a vendégeket. Az in
dóházban a katonaság is képviselve volt a fogadtatás
nál. Jókai mindenütt a legmelegebb ovácziókban 
részesült. 

Mergl polgármester üdvözölte Tisza Kálmán mi
niszterelnököt, ki röviden válaszolt. A miniszterelnök 
és Trefort a Palugyay-féle fogadóba szálltak, hol délig 
a megye, a város, a papság, a katonaság, stb. kül
döttségeit fogadták. Délben lakoma volt, melyen a 
polgármester kezdte meg a felköszöntések sorát; 
majd Trefort szólalt föl. Tisza Kálmán utalt arra, 
hogy róla rendesen elmondják, mennyire pongyolán 
beszél, s ha valamit szépen akar mondani, azt ren
desen Jókaira bízza. így tesz ő most is. Hadd beszél
jen szépen Jókai, ő maga egyszerűen Pozsony boldo
gulására ürít poharat. (Éljenzés.) 

Jókai szólt ezután. Nem fogadhatja el mesterétől 
e dicséretet, de tehetsége szerint iparkodni foga mi
niszterelnök felköszöntőjét kiegészíteni. Már zsenge 
korában meg tanulta ismerni Pozsony derék haza-
fiait, kiknek nyelvük németül beszélt, de szivük min
dig magyarul érzett, (Élénk éljonzés.) s azt tapasztalta 
mindig, hogy az egyesíthető a magyar haza eszmé
jével. Vén korában kei-ült ismét vissza s ma a meg
fordított irányt találja; itt ma a magyar színház 
megnyitása előtt állunk s történelmileg konstatálható, 
hogy a magyar nemesi dotáczió az első nemzeti szín
házra Pozsonyban dőlt ol. A lelkes város közönségére 
emeli poharát. (Éljenzés.) 

Ebéd után a várost tekintették meg a vendégek. 
A minisztereket és Jókait mindenütt legzajosabban 
köszöntötte a nagy tömeg. 

A megnyitó előadásra természetesen szűk volt a 
színház. A nézőtér festői képet nyújtott, a bahasán 
öltözött közönséggel. A függöny felgördülte előtt a 
zenekar eljátszotta Berlioz «Rákóczi-indulóját*, az
után pedig kilépett Nagy Imre fekete magyar ruhá
ban és elszavalta Jókai • Lidérczfenyek* czimű elő
szavát, mely rendkívüli hatást keltett. Humoros, 
pathétikus-idilli részleteit zajos tetszéssel fogadták, 
és végül szűnni nem akaró tapsok közt Nagy Imre 
négyszer jelent meg, Jókai pedig kilenczszer hajolt 
meg első emeleti páholyában a közönség riadó éljen-
zésére. A város Jókainak gyönyörű ezüst babérkoszo
rút nyújtott át nagy ezüst monogrammal, arany sza
laggal, kék selyem párnán e felírással: fA Lidércz
fenyek költőjének hódolata jeléül Pozsony városa uj 
színházának ünnepi megnyitása alkalmából.» A pro
lóg után kezdődött a * Bánk-Bánk* opera előadása, 
az operaszínház összes személyzetének közreműkö
désével. A mint az opera szerzője, Erkel Ferencz a 
karmesteri emelvényen megjelent, perczekig tartó 
lelkes tapssal és éljennel üdvözölte a közönség. Az 
előadásban részt vettek: Hajós (Bánk-bán), Malecz-
kyné (Melinda), Odry (Tiborcz). Saxlehner Emma (a 
királyné), Pauli (Ottó), Ney, Láng, Fektér. A város 
az összes közreműködő művésznőknek és művészek
nek együttesen rendkívül szép koszorút nyújtott át 
az első felvonás után. 

Az előadás közel tizenegy óráig tartott. Ekkor kö
vetkezett a lakoma, melyen a miniszterek, s az ösz-
szes előkelőségek megjelentek. Az első felköszöntőt 
Mergl polgármester mondta a királyra és a királyi 
családra. Utána Neusiedler képviselő a kormánvra és 
ennek jelenlévő képviselőire ürített poharat. Molecz 

százados-hadbíró Kegíevich intendánst és a magyar 
művészeket éltette. Dröxler alpolgármester, a had
seregre, Mergl polgármester az építőkre és az építés
ben közreműködött személyekre, Samarjay tanácsos 
Jókaira ürített poharat. Ezután Jókai éltette a nőket 
kik nélkül a férfiak mitsem teremthetnek. Éltette a 
pozsonyi nőket, mint a magyar szellem terjesztőit 
— Éjfél után ért véget a lakoma. 

Szeptember 23-án volt a második előadás. A nem
zeti színház tagjainak közreműködésével színre került 
Bérezik Árpád mulattató vígjátéka, a «Bálkirálynői 
azt pedig a «Coppélia* ballet előadása követte, melyet 
az operaszínház tánczkara adott elő. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Ráth Mór kiadványaiból;ismét egész sorozatjelent 

meg, folytatván a füzetenkint megjelenő művek 
kiegészítését. A sorozatban találjuk, mint a "Magyar 
nemzet családi könyvtára» czimű vállalat egyik kö
tetét, II. Eákóczi Ferencz fejedelem emlékiratait a 
magyar háborúról, 1703-tól annak végéig, 1711-ig. 
Közli Thaly Kálmán, ki előszóval, bevezetéssel és 

jegyzetekkel látta el a becses emlékiratot, melyet a 
fejedelem eredetileg franczia nyelven irt, már buj
dosásában, a franczia közönség tájékozására. Halála 
után négy évvel (1739) jelent meg először Hágában, 
de a politikai viszonyok miatt itthon magyarul kiadni 
csak 1861-ben lehetett. Thaly ennél gondosabb fordf-
dást és kiadást készített s ennek ötödik kiadását veszi 
most az olvasó. Rákóczi emlékirata mellett Thaly 
közli a fejedelem nemes szellemű végrendeletét, s a 
Törökországban elhunyt magyar bujdosók sírjának 
feliratait. A kötet ára 1 frt. 

A folytatólagos füzetekből pedig ezeket kaptuk: 
Huszonöt év Magyarország történelméből (1823— 
1848), Horváth Mihály műveinek 8-dik és 9-dik ket
tős füzete, mely az 1839—40 diki országgyűlésről s 
a következő évek reformi és nemzetiségi mozgalmai
ról szól. Ara 80 kr. — Eletemből (igaz történetek, 
humor, örök emlékek, útleírás), Jókai kisebb és ve
gyes dolgozatainak gyűjteménye. Ötödik füzet, mely-
lyel egyszersmind az első kötet végződik s a második 
kezdődik. Ára 40 kr. — Háború és béke, történelmi 
korrajz, irta gr. Tolsztoj Leo. Tizenegyedik füzet; ára 
60 kr. •— Turgenyev összegyűjtött munkáiból >Di-
mitri Rudin, Pánin és Baburin Heléna.» A három 
elbeszélésből már a harmadik foglalja el a most meg
jelent 3-dik füzetet. Ara 60 krajezár. — Lucrezia 
Borgia, egykorú okiratok és levelezések nyomán irta 
Gregorovius. Fordították Márkus Miklós és Feleki 
József. A munkát befejező 3-dik füzet jelent meg. 
Ára 80 kr. — Shakspere illusztrált szinmíiveiből 
szintén kaptunk ujabb füzetet (a vállalat hetedik fü
zete), mely az «Antonius és Kleopátra»tragédiájához 
való jegyzeteket adja és megkezdi «Romeo és Julw 
közlését, Szász Károly fordításában. A díszes füzet 
ára 40 kr. — Törvények is jelentek meg Ráthnál. 
Ezek a hadmentességi dijról szóló 1880-ik törvényt 
módosító 1883-ik IX. törvényezikk, az erre vonat
kozó pénzügyminiszteri rendelet és utasítás, a beszál-
ásolásról szóló törvény,valamint a katonai ellátásról. 
Ára !)0 kr. Az 1886-iki országgyűlési tövényezikktk 
gyűjteményében pedig a, 3-ik füzet a XXTV—XXIX. 
törvényezikkeket közli. Ára 40 kr. 

A (iMonumenta Vaticana Hungáriáé »uj köteté
ben Fraknói Vilmos Budavár felszabadításának két-
százados emlékünnepélye alkalmából Buonvisi bibor-
nok, bécsi nunczius jelentéseit teszi közzé. Magyar és 
latin nyelven irt bevezetés nyitja meg a kötetet, is
mertetve a szentszék törekvéseit a török hatalom ter
jeszkedésének meggátlására, szerepét a Buda felsza
badítása érdekében vívott harezban, diplomácziai és 
pénzbeli támogatását, melylyel a török elleni hadjá
ratot lehetővé tette. Aztán következnek az eredeti 
olasz nyelven a követi jelentések, melyekben Buon
visi kimerítő tudósításokat terjeszt a pápai udvar 
elé küldetéséről s a fölmerült eseményekről. XI. Incze 
pápa egy gyönyörű napfénymetszetű arczképe t 
több szép rajz is ékesíti a Franklin-társulat által dí
szesen kiállított kötetet. A becses kötetnek mai szá
munkban közlött ismertetéséhez e sikerült és ízléses 
rajzokból is hozzá csatolunk néhányat. 

Burns összes költeményeit fordltja Lévay J-, 
s a becses gyűjteményt a Kisfaludy-társaság fogja 
kiadni. 

Kazinczy Ferencznek mint költőnek és prózairó
nak jellemzését irta meg Kovács Lajos miskolco 
tanár s az 102 oldalt elfoglaló füzetben most jelent 
meg Miskolczon, Forster Rezső könyvnyomdájában-
A munka az érdemes irodalmi művek közé tartozi*-

Megárt! Az egészségtan kiskátéja. Rövid útmu
tató, miként lehet az emberi testet káros behatások
tól megóvni s az életet okszerű módon a végső hat*' 
rig meghosszabbítani. Irta ifj. Galen. Népszerűn ír* 
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füzet, s ügyesen összeállítva adja a jótanácsokat e 
járványos időkre. A tNem illik» czimű elterjedt 
könvv beosztása szerint minden tanácsát «megárt« 
szóval kezdi s ezt is a Singer és Wolfher czég adta 
ti és ára 50 kr. 

Népszerű oktatás, a kboleráról melyet 1874-ben 
gr. Szapáry Gyula akkori belügyminiszter elnöklete 
alatt e tárgyban tartott értekezlet megbízásából irt 
di-. Chyzer Kornél zemplénmegyei főorvos s a tud. 
akadémia tagja. Második kiadás. Kapható szerzőnél 
Sátoralja-Ujhelyen, vagy Budapesten a Révai-test
vérek bizományában. Ara 30 fa-. 

A halál őrültjei czimű egy kötetes regény jelent 
meg Graczq Györgytől, a Lampel-féle könyvkiadó 
hivatalban. Ára 1 frt. 

Germinal, Zola Emil regényének magyar fordítása 
megjelent a Révai-testvérek kiadásában, számos 
illusztráczióval. A hires naturalisztikus üó e regény
ben a munkások helyzetével foglalkozik. Nagyon is 
hű leírások, alakok bőven fordulnak elő, de mesteri 
részek is. A munkás-zavargások, a sztrájkok leírását 
nem csak az igazság, hanem az erőteljes előadás, a 
drámai elemek, a stíl emelik s mély hatásúak. Zola e 
regényében is nagy iró. a stil mestere, ki azonban 
az életigazság túlzásában gyakran megszűnik költő 
lenni, s nyers őszintesége amaz egyenességek közé 
tartozik, melyek már durvasággá lesznek. A regényt 
Adorján Sándor gonddal fordította magyarra. A két 
nagy kötet ára 4 frt. 

Ma van ma czim alatt adta ki midattató naptárát 
1888-ra az «Üstökös» élezlap szerkesztősége. Politika 
nincs benne, de annál több adoma, ötlet, élez, több 
száz illusztráczióval, karrikaturával, melyeket jó 
nevű művészek és rajzolók készítettek. A naptár a 
Révai-testvérek kiadása, s ára 1 frt. 

A ponyvairodalom ellen a Szent-István-társulat 
is harezra kelt, iNéjriratkák* czimmel füzeteket in
dítva meg erkölcsi tartalommal és lehetőleg olcsó | 
áron, hogy ezzel is elnyomja a ponyvairodalom ter- I 
mékeit. A képekkel ellátott füzetek ára 2—3 kraj- I 
czár. A Szent-István-társulatnak az az előnye is meg
van, hogy összeköttetésben áll a falusi lelkészekkel,"a 
terjesztésre a leghathatósb közegekkel. Négy füzetkét 
bocsátott közre s ezek a következők: Másfélnap 
Boldogfalván, vagy egy valláserkölcsös és hitbuzgó j 
kath. falu hogyan szenteli meg a vasárnapot. Ára 2 
kr. Könnyű az asszonynak, vagyis mindenki végezze 
a maga dolgát. Ára 3 kr. Mindkettő versben van írva, 
míg a következő kettő prózában: Egy porczió pá
linka, vagy Tóth Bálint uram hogy utálta meg az 
italt. Krumpli Miska, vagy a takarékosság jutalma. 
Ara 3 kr. 

A hazai könyvtárakról szóló mű, melyet az 
orsz. statisztikai hivatal készít, már sajtó alatt van s 
néhány hó múlva megjelenik. Kétezernél több könyv
tárról, mintegy 7 millió kötet könyvről lesz e nagy 
munkában kimutatás s e mellett mintegy 300 neve
zetesebb könyvtár részletes ismertetése is. Mivel 
azonban a szükséges adatokat még több helyről nem 
küldték be s esetleg néhány könyvtár tulajdonosa 
megkeresést sem kapott: az orsz. statisztikai hivatal 
nyilvánosan fölkéri mindazokat a testületeket s ma
gánosokat, kik még nem küldtek adatokat könyv
táraikról, szíveskedjenek a közérdekű s kulturális 
viszonyainkat kiválóan jellemző mű teljességét s 
pontosságát előmozdítani. Még pedig az által, hogy 
a könyvtár főbb adatait legalább átalános becslés 
alapján legkésőbb ez évi október hó végéig beküld-
J8*. A hivatal e czélból hozzá, akár egyszerű leve
lezőlapon intézett megkeresésre, kérdőiveket bárki
nek küld. 

A műcsarnok őszi kiállítása október első nap
ján nyílik meg. A pályázati művek a második soro
zatra, novemberre maradnak, s a pályadijak kiosztá
s a i , rendkívüli közgyűlésben flli meg a képzőmű
vészeti társulat fenállásának 25-ik évfordulóját. A ki
állítás gazdag lesz. Számos előkelő külföldi mű is 
érkezik. 

A magyar művészek közül Ebner Lajos tHusvéti 
kórmenet*, Bihary Sándor «A biró előtt* és .Víz
iszony* czimű életképeket küldtek; Jókai Róza is, ki 
Münchenben tanul, egy szép festményt. A külföldiek 
Közül kiemeljük Chigot Eugéne párisi festőnek 
'Mánus menekülése Sulla bérenczei elől* czimű tőr-
tenelmi képét, melylyel az ez idei párisi • Sálon »-ban 
«itüntetest nyert; Moreau de lours hírneves festő-
ne« két festményét: fStigmatizált leány a XVLTL 
^azadból* és tMorphiomania*; továbbá Böcklin 
*nioldnak, a reproductiók után ismert svájezi festő-
ne* «A forrás* czimű festményét, életnagységu my-
"'Oiogikns alakokkal, a kinek sajátszerű képeiből a 
müncheni gróf Scliack egy egész gyűjteményt szer
en meg képtára számára s a ki mostanig faállítá-

s a i n k o n még egyszer sem vett részt. 

A népszínház újdonsága egy bécsi operetté *A 
">*cognei,, melynek szövegét az ismeretes Zell és 
euee bécsi szövegíró czég szolgáltatta, zenéje pedig 

VASÁRNAPÉ ÚJSÁG. 

Suppétól van. Nem valami elmés szöveg, de elég 
alkalmat ad, hogy a zeneszerző jó helyeket találjon 
benne kellemes zenei díszítések elhelyezésére. Ujabb 
operetté-termékekben nincs nagy választék, s a kö
zönség elég jól fogadta Suppé opeiettejét, mely e hó 
18-án került szinre először. 

Hőse fgy «gascognei», neháuy évtized előtt ked
velt alakja a franczia irodalomnak, s a nagyot mondó, 
kalandot szerető ember mind gascognei czimen sze
repelt regényben és .színdarabban. Itt Croustillac 
lovag a neve és Martinique szigetére sodorja a 
viszontagság. Ott van egy elátkozott kastély, melyről 
az a hír, hogy benne egy fzörnyű asszony él. a kinek 
már több férje volt, de azok egymásután haltak el. 
Croustillacot ez nem rettenti vissza. Elmegy n kas
télyba s az sem hatja meg. hogy éjjel megjelennek 
előtte a féljek szellemei. Voltaképen egy menekült 
angol berezeg, James lakik a kastélyban feleségével; 
maga terjeszti a veszedelmes híreket, hogy az em
bereket távol tartsa. A gascognei itteni kalandjai ké
pezik az operetté főrészét. A pascogneit az angolok 
el is fogják a berezeg helyett. Végül kiderül a cs^re, 
a gascognei a herczegtől megkapja jutalmát s elvesz 
feleségül egy csaplárosnét. Minden felvonásban akad 
élénk és kellemes zene, a mi az operetté tartósb éle
tét biztosítja. Vidor sok vidámsággal játsza és jóhan-
gon énekli a gascogneit. Hegyi Aranka. Margó 
Celia, Szatmári jól helyökön vannak. A tenorista 
hiányt Nagy Pista nehézkesen pótolja. 

A szegedi színház megnyitása október 2-ikán 
lesz. Csiky Gergely irt prológot, ezt Erkel «Hunyadi 
László* operájának nyitánya követi, és Dobsa Lajos 
• IV. László* czimű eredeti drámáját adják elő.— 
A temesvári színház megnyitására í r . Váradi Antal 
irt prológot. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A Petőfi-társaság e hó 19-ikén tartotta első ülé

sét a szünetek után. Nagy számú közönség gyűlt ösz-
sze az akadémia heti üléstermében. 

Az ülésen Komócsy József elnökölt, a ki rövid sza
vakkal üdvözölve a megjelent tagokat, fájdalmának 
adott kifejezést a társaság egyik tagjának, Hornt li 
Elemérnek elhunyta fölött. Az első felolvasás Radó 
Antaltól volt *A franczia és olasz troubadourokról* 
és Bodnár Zsigmond mutatta be. Az olasz lyrai köl
tészet kezdetéről szól ez, a troubadourokról, kik elő
ször francziák voltak, s az olasz udvarokban megje
lenve, csakhamar olasz utánzókra találtak. Megem
lékezett Magyarországban élt két külföldi hegedősről 
is, aprovencal költő: Pierre Viedalról ki 11!)6 körül 
vetődött Imre király udvarába és egy német nőhege-
dősről, Adelheidről, ki H. Endre király udvarában 
szent Erzsébet királyleányt mulattatta. Ábrányi 
Kornél adta elő ezután költeményét «Atyai tanácsok 
fiamnak*, mely keseürűséggel arra inti a fiút, hogy ha 
boldogulni akar. legyen alázatos. A közönség jól fo
gadta, valamint mulatott Balázs Sándor •. Gyakorlati 
szerelem* czimű novelláján. Az utolsó felolvasó Tol 
nai Lajos volt, ki a «Fösvény kastély* czimű. költői 
elbeszélésével keltett hatást. 

A társaság tagjai ezután zárt ülésre jöttek össze, 
a mely alkalommal Szana Tamás, a társaság főtit
kára, bejelentve, hogy a Petőfi-ereklyék nagy számra 
szaporodtak, intézkedést kért az iránt, hogy azok va
lamely biztos helyen tétessenek le megőrzés végett. 
A társa-ág ngy határozott, hogy e czélra Trefort 
Ágoston minisztertől és Pnlszky Ferencz múzeumi 
igazgatótól a múzeum egy szobáját kérik el. 

A kereskelmí múzeum már valószínűleg megnyí
lik a tavaszkor az országos kiállítás iparcsarnokában. 
Különös figyelmet fordítanak az ország nyers termé
nyeinek feltüntetésére, melyből koronkint gyűjtemé
nyes kiállítást rendeznek. Erre nézve a gazdasági 
egyesületek közreműködését is igénybe veszik. Az or
szág pénzintézeteit és ipartestületeit arra hívják fel, 
hogy a kereskedelmi múzeum rendes tagjául lépjenek ! 
be. A tagsági díj évenkint 10 forintra van tervezve. 
Ez által a múzeum rendes évi bevételhez jutna, mely j 
jelentékenyen megkönnnyítené sikeres működését. 
Tervben van továbbá az iparosok felszólítása is az ál
landó kiállításban való részvételre. 

A csángó-egylet részéről Somssich Pál elnök 
kimutatást tett közzé. E szerint ujabban 1373 frt 
gyűlt össze adományokból. Ozv. gr. Somssich Imréné 
200 írttal járult ez összeghez. Dulánszky pécsi püs
pök és a pécsi takarékpénztár pedig száz-száz írttal 
alapítók lettek. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Nagy adomány a közoktatásügynek. Szent-

Andrássy Lajos eperjesi polgár, ügyvéd és sárosme
gyei gazdag birtokos, az utóbbi évek alatt már több
ször adta jeleit rendkívüli áldozatkészségének, s tan
ügyi czélokra már eddig is mintegy 50,000 frtnyi 
alapítványokat tett. E hó 11 -kén azonban Szent-
Andrássy összes eddigi adományait és alapítványait 
messze felülmúló s szinte páratlan alapítványt tett az 
eperjesi kir. főgymnázium javára. Szándékát közöl

i k 

vén Berzevivzy Albert közoktatási államtitkárral, 
kivel régóta baráti ismeretségben áll, az ő tanácsát 
és intézkedését kérte ki, minek folytán az államtit
kár Klamarik osztálytanácsossal, mint a középiskolai 
ügyek referensével és rVéber miniszteri építészszel e 
hó 10-én Eperjesre utazott, hol a betegsége által 
szobájához lánczolt Szent-Aiulrássy előttük és 7ir-
gutti kir. tanfelügyelő előtt azt az ünnepies kijelen
tést tette, hogy Eperjes főutezájának középpontján 
levő, két utczára néző, több mint másfélszázezer frt 
értéket képviselő palotaszerű, nagy, uj házát, mely 
Eperjesnek ogyik legnagyobb s határozottan legdísze
sebb épülete az eperjesi kir. kath. főgymnáziuin 
ósdijaira az orsz. tanulmány-alapnak ajándékul adja. 

iczy államtitkár meghatottan nyilvánította a 
komiánv kos/.nnetét e nagy adományért s haladék
talanul megtette az intézkedéseket az alapító levél 
megfelelő kiállítása iránt. Az eperjesi kir. főgymná
zium e szerint rövid időn oly épületbe jut, minőnél 
nagyobb és szebb alig áll egy vidéki középiskola 
rendelkezésére. A kormány gondoskodni fog róla, 
hogy a nagylelkűségéről már is országszerte ismere
tes adományozó neve és nemes tette a megajándéko
zott intézetben méltóképen megörökíttessék. 

MI ÚJSÁG? 
Az udvar az idén nem tölti az őszt Gödöllőn a 

kholera-járvány következtében. A delegácziók össze-
ülésekor azonban ő felsége minden valószínűség sze
rint Budapestre jön. 

Dr. Duka Tivadar, Londonban lakó hazánkfia, a 
Körösi Csorna Sándorról irt jeles munka szerzője, né
hány nap óta fiával együtt, ki ügyvéd Londonban, itt
hon időzik. Látogatást tett Debreczenben is s az uj 
magyar biblia-fordítós ügyében mint az angol biblia
kiadó társulat igazgatósági tagja értekezni fog októ
ber első napjaiban Szász Károly püspökkel. 

Liszt hagyatéka és sirja. Liszt pénzbeli vagyona 
200,000 frank, mely a párisi liothschild háznál van 
elhelyezve. Ennek fele leányát, Kozimát, Wagner 
Rikhárd özvegyét illeti, másik fele pedig másik leá
nyának, Olivier Emil volt franczia miniszterelnök 
nejének gyermekét, Dánielt. A végrendelet 1861 aug. 
15-ikén kelt Weimarban, s annak végrehajtójául és 
főörökösül Sayn-Wittgenstein Karolina herczegnő 
van megnevezve. 

Liszt kéziratai közt • Szaniszló» czimű oratóriumot 
és egy gyakorlati zongora-iskolát («Technische Kla-
vierschule*) találtak. Az előbbi Rómában, az utóbbi 
Budapesten van. Dr. Brichta ügyvéd a Weimarban 
talált iratokat (leveleket, feljegyzéseket és más kéz
iratokat) egy ládába csomagolta és elküldte Wittgen-
stein herczegnőnek Rómába. A Liszt weimari lakásán 
volt bútorok a weimari nagyherczegi udvar tulajdonát 
képezik. A nagyherczeg ama kívánságának adott ki
fejezést, hogy Liszt lakása örök időkre változatlanul 
meghaeyassék. Bécsi lapok szerint az a vitás kérdés, 
hogy Liszt hamvai Bayreuthben maradjanak-e, vagy 
pedig átezállíttassanak Budapestre, nemsokára el lesz 
döntve. A napokban ugyanis dr. Brichta János bécsi 
ügyvéd Wittgenstein herczegnőtől levelet kapott, 
melyben kijelenti, hogy Lisztnek Budapesten való 
eltemetése ellen egyátalán semmi kifogása, minthogy 
a mester életében többször kifejezte neki azt az óhaj
tását, hogy magyar földben kíván nyugodni. Wagner 
Kozima asszony, Liszt lánya is egy Bécsbe irt levelé
ben irta, hogy beleegyezik Liszt hamvainak Buda
pestre szállításába, ha ez iránt a magyar kormány 
illő formában megkeresi. 

Benczúr Gyula kitüntetése Berlinben. Benczúr 
Gyula kitűnő művészünk, a mesteriskola igazgatója, 
Berlinben, az ottani művészeti akadémia jubiláris 
kiállításán ujabb diadalt aratott. A külföldi művé
szeknek szánt 9 nagy aranyérem egyikét a juryneki 
ítélte, gróf Károlyi Gyulát és gróf Szapáry Gézát 
ábrázoló két aiczképeért. Nem régen a bécsi kiállí
táson a Károly Lajos érmet nyerte el Benczúr arcz-
képeiveL 

A kaukázusi magyar expediczió tagjai. Déchy 
Mór és Schafarzik Ferencz a Kaspi-tenger partjait 
elérve Bakuba utaztak, melynek petróleum-területét 
különösen tanulmányozta Schafarzik. Innen pár nap 
előtt az örmény felföld felé folytatták utjokat, a 
Fekete-tenger mellett fekvő Batum kikötőben hajóra 
ülnek s Konstantinápolyon és Athénen keresztül tér
nek haza Budapestre. A gazdag gyűjteményeket 
Batumból Fiúmén át szállíttatják a fővárosba. Déchy 
a gyűjteményeket hazai tanintézeteknek ajándé
kozza, mig a geológiai gyűjteményt a m. kir. földtani 
intézetben helyezik el. 
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A s z á r h e g y i m á r v á n y b á n y a . Erdélyben, Gyer-
gyó-Szárhegyen oly márvány-banyát vettek művelés 
alá, melynek kőanyaga igen alkalmas szobrászati fel
dolgozásra. Izsó Miklós néha i szobrászunk volt az 
első, ki évek előtt figyelmes lett a szárhegyi fehér 
márványra és karrarai márvány helyett abból készí
te t te el a múzeumnak Arany János mellszobrát. De 
a márvány feldolgozása jóval nehezebb, mint a kar
i-araié, szobrászaink nem törődtek a szárhegyi már
ványnyal . Moret t i olasz kőfaragó azonban tüzetes 
vizsgálat alá vette, különböző darabokkal tett kísér
letet, aztán mélyebben is lehatolt, mint a székely la
kosság, mely építésre és mészégetésre használta a 
követ. Morett i meggyőződött, hogy e márványt szob
rászati művekre jól lehet használni s reméli, hogy 
mélyebbre jutva, a finom szobrászati művekre is al
kalmas követ lel. A bányát most mar gondosan mű
velik és Saxlehner András fővárosi polgár vette bérbe. 
Deák Ferencz szarkofágja Stróbl műtermében m á r 
szárhegyi márványból készül, valamint Császka sze
pesi püspök egy mellképe is. Van hófehér, sárgás 
színű, rózsásba átmenő márvány. Tisztaságuk, átlát
szóságuk egyik főtulajdonuk. 

A k h o l e r a a f ő v á r o s b a n napról-napra nagyobb 
számban szedi áldozatait. Szeptember 20-ika delétől 
21-ike délig 57 betegedés fordult elő, s t izenötre 
ment a halálozások száma. Ez volt eddig a járvány 
legerősebb napja. A következő huszonnégy óra alat t 
50 betegült meg, de a halálozások száma 20-ra emel
kedett . A hűvösebb idő és eső beállta ta lán apasztani 
fogja az eseteket. A járvány Budapest minden részén 
megjelent, s fordult elő egy-két eset a belvárosban 
és Lipótvárosban is. A most megnyílt lovassági ka
szárnyában szintén többen megbetegedtek, valamint 
az angyalföldi tébolyházban is. 

A vidékről érkező hirek közül nem egy jelenti el
hamarkodva, hogy kholera tör t ki. Később aztán 
alaptalannak bizonyul. — Győrben a kholera már 
napok óta nemhogy terjedne, de örvendetesen csök
ken az esetek száma. E hó 22-ikén ketten betegedtek 
meg és a régi betegek közül kettő halt meg.—Fiúmé
ban is több nap óta javult már a he lyze t ; voltak na
pok egyetlen eset nélkül is. A horvát falvakból is azt 
jelentik, hogy alább hagyott a járvány, I t t Lics köz
ség szenvedett legtöbbet, melynek lakossága nagy 
nyomor közt is él. Ezek segélyére most jó eredmény
nyel gyűjtenek. 

A • J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y t szeptember 24-iki 
szám* (39-ik) a következőtartalommal jelent meg : 

Bűnügyi ítéletek kritikai fejtegetése. Dr. Barna Ig-
vácz budapesti kereskedelmi akadémiai tanártól. — 
Jogirodalom : Archív far öffentliches Recht. Dr. Szilasi 
Adolf budapesi ügyvédtől. — Kari Seefeld: Das Pro
tokoll ím österreichischen Strafprocesse. Dr. Balogh 
JenS-től. — Törvénykezési szemle: Az unitárius házas
sági perek illetékes bíróságának kérdéséhez. Kővári 
Mihály kolozsvári ügyvédtől. — A sorrendi végzés kéz
besítése. Lengyel Imre albirótól. — Adalékok a magyar 
bűnvádi eljárás fejlődéséhez. Dr. Bóth Ferencz aljegy
zőtől. — Különfélék 

MELLÉKLET: Curiai Határozatok. — A kii-, tábla 
határozatai. — Határozatok felszólalási ügyekben. — 
A pénzügyi közigazg. biróság határozatai. 

Előfizetési fölhívás 

a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
szeptember—deczemberi folyamára. 

Lapunk azon t . előfizetőit, kiknek előfizetése 
június hó végével lejárt, fölkérjük az előfizetés 
mielőbbi megújítására, nehogy a lap küldésében fenn
akadás álljon be. 

N e g y e d é v r e : 
A Vasárnapi Újság „ „ - 2 irt — kr 
A Vasárnapi Újság a •Világkrónikával* együtt 2 * 5 0 » 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 3 i — » 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

• Világkrónikával* együtt . ._ 3 » 5 0 • 

A 'Poli t ikai Újdonságok" ujabban „ M a g y a r G a z d a " 
L-zim alatt két hetenként megjelenő g a z d a s á g i l a p p a l 
v a n b ő v í t v e . 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a < Világ
krónika* czímtí képes het i közlöny, mely he tenkén t 
egy íven s számos képpel illusztrálva je len meg . 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál, vagy a •Világkrónika* megrendelésénél czimszalagjnkból 
egy példányt a posta-ntalványra ragasztva beküldeni, s min
den reklamácziót és egyéb a szétküldésre vonatkozó közle
ményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

A Vasárnapi Ijsig és ftlitikfti Uj4»nságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-utcza 4. sz.) 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : BERZSENYI 

LÉNÁRD, a szabadságharczban huszárezredes, 84 eves 
korában, Nemes-Magasiban. — KANIZSÁT KAROLY, 
dombói czimzetes apát, a tiszántúli egyházkerület 
érdemesült esperese, tiszaörsi plébános, 65 eves 
korában, Tisza-Örsön. — ANDREJEVICS MIKLÓS, a g. 
kel. román egvház protopresbitere, megyebizottsagi 
tag, 59 éves, Karánsebesen. — Kovics ISTVÁN, Ung
vár város főjegyzője. — EITNER JÓZSEF, köztisztelet
ben állott ősz polgár, Ei tner Sándor orsz. képviselő 
atyja, 83 éves korában. Sümegen. — SEEMAYER 
KÍROLY, pancsovai telekkönyvvezető, 36 éves, Pan-
csován. — PÁVAI VÁJNA GÁBOR 48-as honvéd o9 
éves, Kézdi-Vásárhelyen. — PAPP JANOS, a szabadság-
harcz egyik vitéz katonája, kit nagy részvét közt 
temettek el Debreczenben ; ugyanott NAGY JÓZSEF, 
nvugdijazott agg színész. — TÓTH JÓZSEF, a tanügy 
buzgó és érdemes munkása, ki negyvenhat éven át 
működött mint néptanító, 76 éves, Szegeden. — 
JENOVAY ANTAL, háztulajdonos, 57 éves, Budapesten; 
ugyanitt NAMÉNYI ANTAL, 1848—49-iki főhadnagy, 
68 éves, és SCHÜSZBEK ANTAL, régi honvéd. — Idősb 
FODOR ISTVAN, Debreczen város tekintélyes építésze 
és vállalkozója. — TOPICH KÁROLY, kir. járásbirósági 
nyng. tisztviselő, 34 éves, N.-Váradon. — BUDAY 
JÓZSEF, ügyvéd, Szegzárdon. — SZABÓ DÁNIEL, köz
tiszteletű polgár, 78 éves, Miskolczon. — W I S T E R 
ZSIGMOND nagy-szombati könyvkereskedő és nyomda
tulajdonos, ki ifjúkorában, 18*48—49-ben Pesten volt 
alkalmazva a Landerer és Heckenast-féle nyomdában 
s a szabad sajtó legelső termékének, Petőfi Sándor 
• Talpra magyar* czimű költeményének kinyomatá-
sánál min t betűszedő működött . — SOLYMOSSY KÁ
ROLY 72 éves, Miklósfalván. — CZUKOR SÁMUEL volt 
hódmezővásárhelyi törvényhatósági tag, 80 éves, 
Hódmezővásárhelyen. — BOGYAY E L E K , tekintélyes 
somogyi birtokos, N.-Bajomban. — KERTAY IVÁN, 
medgyes-bodzai kincstári bérlő, 27 éves. 

Özv. FÖLDVÁRY SÁNDORNÉ szül. Dessewffy Zsófia 
asszony, néhai Földváry Sándornak, az 1848/9-diki 
honvédsereg vitéz ezredesének özvegye, élete 79-dik 
évében Budapesten. — Özv. TÓTH JÓZSEFNÉ szül. 
Sárkány Terézia, 50 éves korában Veszprémben, s 
gyászoló gyermekei közt van Tóth László veszprémi 
törvényszéki biró is. — Báró BÁNFFY MARGIT, b . 
Bánffy Ádám 14 éves leánya, ki véletlen szerencsét
lenség következtében a válaszuti kastély parkjának 
tavában lelte kora halálát . — Özv. NEDECZKY F E -
RENCZNÉ szül. berneki Bernrieder Aloizia, 84 éves, 
Csoóron. — Özv. TRIMEL LAJOSNÉ, szül. Kitter Anna, 
Gőzsi Ferencz szegzárdi ügyvéd anyósa, Szegzárdon. 
— ÚJVÁRI KÁROLYNÉ szül. Lichtenstern I rma, a nép
színház derék komikusának neje, 29 éves, Budapes
ten. — Özv. SISSOVICS JÁNOSNÉ SZ. Bubics Mária, 
herczeg Eszterházy-urqdalmi t isztné, életének 83-ik 
évében Tamásiban. — Özv. AUFHALTER JÓZSEFNÉ, 70 
éves, Aradon. — BALÁZSI AMBRUSNÉ szül. Drávetz 
Emma, 56 éves, Budapesten. — Özv. TISCHLEB F E -
RENCZNÉ szül. Kendeffy Borbála, 77 éves. Deésen. 

SAKKJÁTÉK. 
1403, számú feladvány. Hofman Fr.- töl . 

Sötét. 

V<MM p m w^ 

Az 1397. sz. feladvány megfejtése. 
Schuster Zs.-tól. 

M e g f e j t é s . 
Világos. 

1. Vg2—a8 . . . 
2. V v. F matt. 

Sötét, 
t. sz. 

M i n d k é t f e l a d v á n y t h e l y e s e n fe j te t ték D , , . 
Budapesten : K. J. és F. H. — Andorfi Sándor. _1 
Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság nevében ; Esner 
Kornél. — Tarnóczon: Németh Péter. — A j , e 8 Í -
sakk-kór. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓT 
D é v a . E—S. Az «ellenjegyzett* tudósítást vettük 

de szívesebben látnánk alájegyzett tudósítást, t. i. a 
régebb ígért érdekes tárgyú dolgozatokból. 

É t e l v á r t . Örvendünk a megszólalásnak a hossza 
hallgatás után. Várjuk a többit is t 

HETI NAPTÁR. Szeptember hó. 
Nap Katholikus es protestáns Görög-Orosz Izraelita 

26;V C 15 Jusz. sz. vt. C 14 Cziporján 14 E 15 Ker. f. 26 
27H Kozma s Dem. Adolf 15 Filoteusz 27 
28jK Venczel kir. Venczel 16 Jozafát ér. 28 
29 S Mihály fűangy. Mihály 

Jeromos egyh.1 Jeromos 
17 Zsófia vt. 29 Félböjt 

30 U 
Mihály fűangy. Mihály 
Jeromos egyh.1 Jeromos 18 Ariadné 1 T. 5647 

1 P Remigius p. h. Remigins 19 Trofim vt. 2H.2.K 
-_> S Leodegár p. v. Leodegár 20 Eusz. és T 8 S. (T.> 

Holdtáltozásai: Első negyed 4-én 11 óra 40 p. d. u. 

TARTALOM . 
S z ö v e g : Buda visszafoglalása és a szentszék. — 

Lidérczfények. (Költemény.) Jókai Mórtól. — Irodalmi 
tarlóvirágok. Fáy András kiadatlan emlékirataiból. 
Közli: Badics Ferencz. — Csernovicz és a bukovinai 
kiállítás. — A Liszt-egyleti alapítvány. — Lóczy Lajos; 
Khináról és Tibetről. — A zsebkendő történetéből. — 
A pozsonyi színház megnyitása. — Irodalom és művé
szet. — Közintézetek és egyletek. — Mi újság ? — 
Halálozások. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondani
való. — Hetinaptár. 

K é p e k : Buonvisi bibornok, XI. Incze pápa bécsi 
nuncziusa. — A török elleni szövetséges fejedelmek. 
XI. Incze, I. Lipót, Szobieszky és a velenczei dogé. A 
Bv da bevétele alkalmára vert emlékérem rajza a «Mo-
numenta Vaticana» nj kötetében. — Tibeti képek. 
Lóczy Lajosnak «A khinai birodalom leirása» czim-
mel a Természettudományi Társulat által kiadott uj 
müvéből. (10 képpel.) — Benczúr Gyula rajza a «Mo-
numenta Vaticanan legújabb kötete ajánló lapjához. 
— A kötélhíd átkelő készüléke. — Tibeti férfi a Felső-
Hongho mellékéről. — Tibeti harczos. — Körösi Csorna 
Sándor sírja a dardsilingi régi temetőben. Déchy Mór 
fényképe után. ^ ^ ^ ^ ^ 

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

Színes, fekete és fehér selymesatlasz 75 kr. mtrje I 
10 Irt 65 kr.-ig (18 különböző minőségben) küld egyes ruhákra és • 
régekben vámmentesen a házba Henneberg* &• selyemgyári rak* g 
tára, (cs. k. udvari szállító) Zürichben. Minta postafordultával. a 

Levélre 10 kros postabélyeg illesztendő. 

a b c d VllágOSe f 8 h 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

Az 1396. sz. feladvány megfejtése. 
Dobrusky J.-től. 

Megfej tés . 
Világos 

1. Hcb-b8 ... ... 
2. Vf4—e5 + — . . . 
3. Hg6—f4 matt. 

Sötét. 
Vh8—b8 : (a) 
Hf3—e5: 

1. — . . . . . ' 
2. Vf4—d6 f . . . . . . 
3. Bc4—c6 matt. 

b. 
1. — . . . . . . 
2. Vf4-f5 f 
3. Bc4—c6—f4 matt. 

Ba7—b7 (b) 
Kd5—d6: 

1. — . . . . . ' 
2. Vf4—d6 f . . . . . . 
3. Bc4—c6 matt. 

b. 
1. — . . . . . . 
2. Vf4-f5 f 
3. Bc4—c6—f4 matt. 

Kdö—eti 
t. sz. 

K ö s z v é n y e s e k n e k ! 
E w i z d a F e r e n c z J á n o s , cs . k . u d v a r i szál l í tó és 

k e r ü l e t i g y ó g y s z e r é s z u r n á k , Korneubu rgban . 
Két év óta éreztem lapoczkámban fájdalmakat es 

pedig oly mértékben, hogy kabátomat alig bírtam 
felölteni; miu tán már annyifélét hiába használtam, 
egy barátom szívességéből e g y pa l aczkka l az ön. 
k ö s z v é n y f o l y a d é k á b ó l k a p t a m s a le fekvés előt t 
h i g í t a t l a n fo lyadékka l t ö r t é n t t ö b b s z ö r i bedör-
zsö lés u t á n , i m m á r b a j o m t ó l t ö k é l e t e s e n meg
s z a b a d u l t a m . 

A midőn önnek ezt a legmelegebb köszönetem 
mellett tudomására hozom, kérnék postafordultával 
ujabb három palaczkkal a köszvényfolyadékból, ma
rad tam tisztelettel. S t r o k l a s Tamás, 

St. Maréin (Cilii m.) földbirtokos. 
Kapható minden gyógyszertárban. 

Fő rak tá r : kerületi gyógyszertár, Korneuburgban. 

Szíves figyelembe vételül-
E készítmény vételénél kérjük a t. közönsé
get mindig k w i z d a k ö s z v é n y f o l y » d é k a t 
kérni, és arra ügyelni, h o g y é p u g y mlntteB 
p a l a c z k , valamint a b o r í t é k is, a mel léke l t 

v é d j e g y g y e l legyen ellátva. 

Igen tisztelt úr I . 
Nincs annyi tehetségem, hogy önnek hálámat ele

gendőkép kifejezhetném azon jóságáért, hogy n?*f? 
a «Reperatort» ajánlotta. 4- év óta szenvedek «iscni' 
as»-ban s minden kigondolható szert felhasználtam 
már, de mind eredmény né lkü l ; megpróbáltam tena 
a «Eeperatort» is, s az idő óta sokkal jobban érzem 
magam. Most már já rha tok s fájós lábomat is bírom 
próbálgatni. Kérem szíveskedjék Kriegner u r ? . , J? 
bensőbb hálámat kifejezni. E találmányért a Minden
ható ezerszeres áldását kivánom nékie. Nms. " 
l u p k a A l b e r t i n a , cs. k. ezredes neje. , . . 

Kapható a főraktárban Budapest, Ká lvü i - t e£«^_ 
gyár-Korona» gyógyszertár, valamint az ország ° 
szes gyógytáraiban. Minden adagon nevem oi 
ható. K r i e g n e r G y ö r g y , gyógyszerész. 

" 
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ggy hatszor hasabzott pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri igtatásnál 15 k r . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj külön minden ig ta tás u tán 30 kr. 

1886. szept. 1 1 7 . s z . 1886. szept. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYULAI PÁL 
TARTALOM: 

íróf Síéchenvi István naplói. — Angyal Dávidtól. 
girÓCIT Sándor, (II.) — Beöthy Zsolttól. 
Halotti besiéd gróf Zrínyi Miklós fölött 1664-ben. - Salamon 

Ferencztöl. 
1 DabÓMy-CSalád. Regény. (III.) — Pálőy Alberttől. 
Iíltemények: Szőlőhegyen. Gyulai Páltól. — Lord Gregor. 

Burns után, angolból, Lévay Józseftől. 
laiink erdőségei. — Téglás Gábortól. 
A: ositrák-magyar monarchia Írásban és képben. — S. w. 
írlesité: Pálffy Albert: Egy mérnök regénye. — e. — Bozóky 

Alajos: Kómái világ. Vécsey Tamástól. 
A BUDAPESTI SZEMLE megjelen évenként titenkétsier 120 

inyi tartalommal. 
A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közön 

•éget az eszmékről, melyek világszerte toglalkoztatják a 
uellemeket s mintegy közvetítő kíván lenni egyfelől a szak
tudomány és a mívelt közönség, másfelöl a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nemzet-! 
{udasági közleményeknek, a m. tnd. akadémia nemzetgazda
sági bizottságától támogatva. 

Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Előfi 
letési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, Sze-
liMzki György cs. k. egyet, könyvárus, I. Stefansplatz Nr. 6. 

Ai előfizetési pénzek az alulirt társulat kiadó-hivatalába kül 
indok be, vagy a könyvárusokhoz, a kik szintén föl vannak 
hatalmazva elfogadásukra. 

VASÁBNAPT ÚJSÁG. 

HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hi rdetményeket elfog 
B É C S B E N : Duke* M. Riemergasse 12, Schaíe 
Henrik Wollzeüe 12, és Oppelik A. S tnbenbas t e i ! 

[£ ÍGÉRVÉNYEK 
Bécsi sorsjegyedre 

főnyeremény 2 0 0 , 0 0 0 frt, 

húzás október 1-én, 
csak 2£ fo r in t és bélyeg. 

Földhitel sorsjegyekre 
főnyeremény 5 0 , 0 0 0 forint, 

húzás október 15-én, 
csak 1 f o r i n t és bélyeg. 

| Al lam-sorsjegyekfrt2 a f d e ^ z t i n l j 
Mindahárom drb együtt csak 6 frt. 

|LŐRY J. bankháza, 
Budapest , hatvani utcza 17. 

Előfizetési felhívás 
az 

fflállt ÁT-WÁ1 
humorÍ3ztikus képes hetilapra. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

| A .Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten megjelent és minden = 
| könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok számára Szelinski | 
= György cs. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz Nr. 6. § 

| MAGYARORSZÁG | 
I A TÖRÖK HÓDÍTÁS KORÁBAN 1 

I R T A 

SALAMON FERENCZ 

| M Á S O D I K JAVÍTOTT KIADÁS. í 

Ára fűzve 2 frt. Vászonkötésben 2 frt 50. 

ÜMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimniiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIÍ 

E L Ő F I Z E T É S I F E L T É T E L E K 

Október—deczember évnegyedre 2 frt. 

Előfizetések, legczélszerübben postautalvány-
nyal az Urambátyám hiadóhivatalába kül
dendők, Budapest, IV. hatvani-utcxa 3. sz. 

Teljes számú példányokkal (január 1-től) 
még szolgálhat 

As Urambátyám kiadóhivatala. 

A Frankiin.T4r.nlat magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten meg
jelent s minden könyvkereskedésben kapható,az osztrák tartományok számára 
S í e l i n .k i György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben. I„ Stefansplatz Nr. 6 . M \ ^ Z rák a 

NEM 
KÉZIKÖNYV NEMESI ÜGYEKBEN. 

MARCZIÁNYI GYÖRGY LOVAG 

NÉGY TÁBLÁVAL. 

A r a fűzve 1 f o r i n t 6 0 k r a j c z á r o u t r . é r t . 

á r t a lom : Előszó. — Bevezetés. — Ősi nemesség. — Katonai arisztokraczia 
nemességről általában. — A magyar nemesség. — A mai magyar mágnás 

1 e z m eny mint apáról tiura szálló örökös főnemesi rend. — A magyar nemes 
^genátus. — Ausztria örökös tar tományainak nemessi inkolátusa, i l letve 

B 'genatusa, — A nemesi előjogok. — Alapitványképesség. — Ősi próbák' 
"emességi czimerapprobácziók. — Hiteles helyek. — A dedukczió, azaz a törvé-
Vea származás bevezető.e. —^A nemesi levéltárak hiányossága és hanyag ve-

e s e . — Udvari és nemesi méltóságok, melyek csak ősi próbák letétele által 
ef etok meg. — Udvarképesség. — A cs. kir. kamarási méltóság a nemes 

1 rang és az udvarnál való megjelenhetés előjogának megszerzéséhez 
n » ges ősi próba (4 ábrával) . — A souverain máltai (johaunita) lovagrend 

'ábrával \ n , 
m.j _ A m a g a s n e m e t lovagrend. — A m. kir. Szent Istvánrend. — A 

r. csillagkeresztes hölgyrend, palota és udvarhölgyek. — A nemes hölgy-
aPitványi intézetek. — A cs. kir. asztalnoki udvari méltóság. — Az arany-

ntyug rendje. — Az osztrák-magyar érdemjelek. — Néhány külföldi 
ovagrendről. — Czimek és czimezések. — A lovagi czim Magyaror-

8z*gon 

Egy beteg- í : gyermek-szobából | 

BITTNER-féle 

ConiferarSprit, 
a valódi fertőtlenítő és bal
zsamos gyantás, belégzési 

szer a légzo szervek bajainál. 
Kapható a gyógyszertárakban, 

azonban világosan Bittner-f éle 
Conilera-Sprit és Bittner-féle 
szabadét, porlasztó kérendő 
2015 F ő l e t é t : 
BUDAPESTEN: Török J ó n á l 
grogrs ier t . , király - utcza l a 

; A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megje-
J lent s minden könyvárusnál kapható — az osztr. tart . 
i számára Sze l insk i György cs. k. egyet, könyvárus

nál, Bécsben, I. Stefansplatz Nr. 6. 

PÁLYÁK ÉS PÁLMÁK. 
IRTA 

ERDÉLYI JÁNOS. 
Kiadja a Kisfaludy Társaság. 

A r a fnzve 3 f r t . V á s z o n b a k ö t v e 3 f r t 60 . 

T a r t a l o m : Előszó. — Pályák és pálmák. — Mikes 
Kelemen. — Berzsenyi Dániel. — Kisfaludy Károly. 
— Vörösmarty Mihály. — Czuczor Gergely. — Tompa 
Mihály. — Petőfi Sándor. — Arany János. — Madách 
Imre. — Függelék. Arany János levele Erdélyi János
hoz. — Madách Imre levele Erdélyi Jánoshoz. 

SiS2S5252522525252525252!2£2!S252SS25252KlS 

BITTNER-féle 

feüyőtű-fiinJőkivoiiat 
A fürdő e kivontata kitűnő szol

gálatokat tesz grörvélyes, csúzos, 
köszvényes bajoknál, ideg-fájá
sok, a leg-ző utak nyákhártyái
nak hurutosbajainál , valamint 
a tag-ok általános és különlag-es 

győng-eség-einél. 
A Franklin-Társulat kiadásiban Buda
pesten megelent és minden könyv

árusnál kapható 

B U D A V Á R A 
V I S S Z A V É T E L E 

Irta egy szemtanú. 
Angolból fordította, előszóval és 

jegyzetekkel ellátta 

DEÁK FARKAS. 
Ára fűire 40 kr. 

1 Postán bérmentve megküldve 45 Atv 

Az uj közjegyzői törvény. 
1886. ÉVI VH TÖEVÉNTCZIKK 

Szentesittetett 1886. évi márczius hó 19-én, ki
hirdettetett az országos törvénytárban 1886. évi 

márczius hó 23-án. 

Kiegészítve az 1874. évi közjegyzői tör
vény érvényben hagyott §§-val éa ellátva 
a közjegyzőségre vonatkozó curiai dönt

vényekkel és magyarázatokkal. 
Irta 

Szokolay István, 
jogtudor. 

..4m. fíi.r.i-P 7 fm-i.nt ?fl l^L^A^^J^^L-



636 VASÁRNAPI U J S Á G . = = = = = 
39. SZÁM. 1886. t M U L h ^ m 

T i s z t e l t R e a k c z i ó é s K ö z v é l e m é n y ? 

R u b e l b e s z é l , m e d v e morog- . 
T e h á t p r e n u m e r á l j a t o k ! 

Bolond Istók 
nuiíjijar kir. udvari medveiánczoltató. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

A „BOLOND ISTÓK"-ra. 
Bolond Istók, ez évvel már kilenczedik évfolyamát éli, s 

mint eddig, gazdag tartalommal és a legdíszesebb kiállításban 
jelenik meg. 

Előfizetési f e l t é t e l ek : 
október—deczember évnegyedre ... 2forint 

Az előfizetések, legczélszeriibben posta - utalványnyal, a 
Bolond Istók kiadóhivatalába küldendők, Budapest, egyetem 
Utasa 4. szám. 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvkeres
kedésben kapható - az osztr. tartományok számára SZELINSKI GYÖRGY 

cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben I , Stefaneplatz Nr. 6. 

DEÁK FERENCZ 
BESZÉDEI. 

MÁSODIK KÖTET. 

1848-1861 
összegyűjtötte 

K Ó N Y I MANÓ. 
Á r a f ű z v e 2 f o r i n t 4 0 k r a j e z á r . 

A z I . k ö t e t 1 8 2 9 — 1 8 4 7 . á r a f ű z v e 4 for in t . 

i 

IW ! r A F R A N K L I N - T Á R S U L A T 
kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható - az osztrák Uitt 
mányok számára Szelina* György cs. kir. egy. könyvárusnál Bécsben I., Stefans Imi 

1 II 

E ^ e 
1 Legjobbnak el ismert j apáni 

A MAGTAR KIR. KORMÁNY ÁLTAL KIBOCSAJTOTT 

TÖRVÉNYKEZÉSI RENDELETEK GYŰJTEMÉNYI 

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓVAL ELLÁTVA. 

BÍRÓSÁGOK, ÜGYVÉDEK stb. HASZNÁLATÁRA 

1875—1885. ÉVI FOLYAMOK. 
Ara vászonba kötve 4 forint osztrák értékben. 

arezbőr- ápoló papír 
nélkülözhetlen toilette-szer hidegben és melegben. 

I 

„..,..„.._.„| 
Egy csomag, á 500 lappal 1 frt 50 kr., bérm. 1 frt sO kr. ™ 

q használati utasítással együtt. Kapható 
I 0 A A < A l i t n A i i f f es. és k. udv. papirkereskedésében li 
1 ő e e i e ü i n e r J.ll.Budapest, váczi uteza 9. sz ,alatt. | 

A. F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten 
megjelent és minden könyvárusnál kapható, — az osztrák 
tartományok számára S z e l i n f s k i ö y ö r g r y cs. kir. 

egyetemi könyvárusnál Bécsbeu, I., Stefansplatz Nr. 6. 

L B G O U V É ERNŐ. 

AZ OLVASÁS 

MŰVÉSZETE. 

I ső cs. kir. kizár, szabad, újonnan javított 
R U G A N Y O S S É R V K Ö T Ó K 

S-

; f 
SZERZŐ EÜGEDÉ1TÉVEL FORDÍTOTTA 

F E L E K I J Ó Z S E F . 

p*. i . -
Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított ruganyos 

sérv kötő Politxertöl; ez rugók nélkül van, tisztán ruggyantá
ból művésziesen szerkesztve s az a czélja, hogy még a lég
iidül tebb sérveket is lehető legrövidebb idő alatt egyenletes 
fekvésbe hozza, s ugy nappal a legerőfeszitöbb munkánál, 
vagy a sokat járkálásnál, mint szintén éjjel alvásban is hasz-
nált&thatik, a nélkül, hogy a sérvbajban szenvedő hivatásá
ban legkevésbbé is volna akadályoztatva. Felette nagy haszon, 
hogy az még éjjel is a testen maradhat, mivel hogy a szen
vedő testrészre kiváltképen jótékony kellemetes nyomást gya
korol s a legtöbb esetben még a sérv biztos gyógyulását is 
eszközli. A legtöbb orvosi tekintélyek által elismerve, meg
vizsgálva s a legjobbnak találva professor Kovács a sebészeti 
kóroda alelnöke, dr. Gross Lajos m. kir. egészségügyi taná
csos, dr. Gittek Ignácz kir. törvényszéki orvos által. M37 

Alólirott egyszersmind nagy raktárt is tart angol és franczia 
aczél sérvkötőkből, függesztő készülékeket (suspensorium) gum-
miburó szövötteket, mint szintén szarvasnőrből. A szarvasbőr 
és gummi suspensonumok czélja, hogy a tágulást megakadályoz
zák. Héhfecskendök, légpárnák, ágybeté ek, periodtáskák, práser-
vativumok, gnmmiharisnyák s mindennemű gummi áruezikkek. 
Sérvkötöknél kérem megjelölni: jobb, bal v. kettős-e, mint szin
tén a test bőségét is. Megrendeléseket utánvétel mellett elfogad 
P A I I T 7 C R MÁR cs- k l r- 5 , a b - sérvkötó-kéailtó. 
í V L l l l i l i a n U f t Budapesten Deák Ferencx-ntcxa, 

Arak: urak, hölgyek és gyermekek számára, egyoldaliinak darabja 
6—10 frt, a kettőének darabja 10—16 frt, gyermekeknek felével olcsóbb. 
Ugyanitt kapható legjobb amerikai sérvkenócm. Egy tégely ára 3 frt 60 kr. 

500 aranyat tizetek annak I 
|ki dr. GREENSILL salieyl-sav-si# 

használata után — egy üveggel 40 
— még valaha fogfájást kap tijjí»L 
hellete bűzös leend. Dr. Greensill f 
szépitöje, mely a szájvíz után I**] 
landó, a fogakat fényes {ebétti."j 
A szer ártalmatlansága biztoaW»l 
Ara 40 kr. Kapható gyógyszertáraw* 
illatszerkereskedésekben, s ^ ' " - j 
rászoknál, Dr.GBKENSIIiBÓBEB; 
tanár, Parisban. Főraktár Budap-
Dankovszky Istvánnál V. k., í*B»r' 

Ez. Török Józsefnél V I . k.. k«*IJ«H 
l i . sz. Neruda Nándornál IV. ker., hatvani uteza. 
IV., kis hid-uteza 8. sz. Budán Kabakorits Gyorgynei 

keresk. II. ker. fö-uteza 30. 

A Frankl in-Társulat kiadásában Budapesten megjelel 

A KÖZSÉGI RENDTARTA 
KÉZIKÖNYVE 

tartalmazza az 1886. évi XXL, XXH. és XXffl. g j , 
(a községi, törvényhatósági és fegyelmi ."F ^ ^ é 
szövegét, kiegészítve miniszteri es o u m í jegééi ei 
utasításokkal; a községek hatáskörének, a »?^ek f 

"—•^-hatósági tisztviselők, bizottságok, t e e n " " ^ , 
lásával; magyarázatokkal és íromany-pei"*" 

Irta 

S Z O K O L A Y I S T V A 
jogtudor. 
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Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghittArozott viteldíj is csatolandó 

S Z T A M B U L O V . 

AKÖZELEBBI bolgár mozgalmak alkalmából 
egy bolgár név sem volt sűrűbb emlegetés 
tárgya, mint az, melyet e sorok fölé irtunk. 

Mint derült égből a villámcsapás, oly várat
lanul érkezett a hir, hogy Sándort, Bulgária 
népszerű fejedelmét, ki a «két» Bulgária egyesí
tése s a szerbek fölött személyes vitézségével 
kivívott győzelmei által egész rajongássá tudta 
fokozni alattvalóinak maga iránti szeretetét, egy 
csoport bolgár éjnek idején megtámadta, lemon
dásra kényszerítette s országából elhurczolta. 

Első pillanatban mindenki a bolgár «nemzet" 
tényét látta ebben s épen ezért semmikép nem 
tudhatta ezt magának megmagyarázni. 

Azonban kétszer huszonnégy óra is alig telt le 
e váratlan esemény után s már is jött a tudó
sítás, hogy a bolgár nemzet távol áll e gyalázatos 
árulástól, az egyszerűen néhány elégületlen s 
valószínűleg muszka pénzzel is megvesztegetett 
bolgár katonának alávaló merénylete, mert a 
nemzet maga szereti fejedelmét, érte élni-halni 
kész s csak a meglepetés volt az, a mi a hir
telen jött árulás alkalmával egy pillanatra meg
zsibbasztotta. A nemzet visszaköveteli uralkodó
ját R im fölocsudva mindent megte z, hogy őt 
visszahozza s elhagyott trónjára újra felültesse. 

Az a férfi, a kinek legelőször jutott eszébe a 
szófiai merénylők kormányát árulónak, a haza 
ellenségeinek kijelenteni, vele szembeszállni, 
ellene a nemzetet mozgósítani s a mily hirtelen 
íöltolakodott, ép oly hirtelen meg is buktatni, 
Sztambulov volt, a bulgáriai nemzetgyűlés elnöke, 
ki megindítva az ellenforradalmat s annak élére 
állva és azt diadalra vezetve, egyszerre Európa-
szerte ismeretessé tette nevét. 

Stambulii-. Bulgária jelenlegi kormányának 
feje, épugy, mint regenstársa, a keletruméliai 
miliczia parancsnoka, Mutkurov, még fiatal em
ber. 1858-ban született Szófiában s tudományos 
kiképeztetését Odesszában nyeré, honnan az 
orosz-török háború idején, 1877-ben tért vissza 
hazájába. Azok az állapotok, melyek itt az 
orosz uralom alatt kifejlődtek, nagyon elkeserítet
ték ; odahagyta tehát hazáját s török szolgálatba 
lépett, mint katonaorvos. 

De már három év után Kazanlikban találjuk, 
hol sikerrel lépett föl, mint képviselőjelölt. Meg
választották a bo'gár nemzetgyűlésbe. Itt azon
ban fiatal kora miatt kifogást tettek ellene, mire 
o kijelenté, hogy azt. mikor született, pontosan 

nem tudja ugyan; de érzi, hogy mint a bolgár 
nemzet képviselőjének, elég ereje és tehetsége 
lesz kötelességét teljesíteni. 

Erre aztán fölvették a nemzetgyűlésbe, mely 
hat év múlva már elnökévé választotta. 

Ennyi az, a mi a bolgár regensség elnökének 
múltjáról eddig nyilvánosságra jutott . De augusz
tus hó 24 ike, vagy is az nap óta, a mikor ő és 
Mutkurov Tirnovában ellenkormányt alakítottak 
a szófiai merénylet által augusztus 22-ikén fölto
lakodott forradalmi kormány ellen, szárnyaira 
vette nevét a hir, s messze elvitte, túl hazája 
szűk határain s ma Európa ugy tekint reá, mint 
arra a férfiura, a kinek hazafiságán, jellemén, 
tehetségén és államférfiúi ügyességén fordul meg 
jó részt Bulgáriának s talán az egész balkáni ala
kulásnak jövendő sorsa. 

Sztambulov volt az első, a ki a Lembergből 
viszszafordult Sándor fejedelmet bolgár földön, a 
bolgár nemzet nevében, Bulcsúkban üdvözölte 
s ékpsen szóló, meleg szavakkal kérte, felejtené 
el a történteket, ne tudja be a nemzetnek, hanem 
bizzék meg annak tántoríthatatlan hűségében. 
Sztambulov beszéde mélyen meghatotta a feje
delmet, ki könnyező szemekkel ölelte keblére 
azt a férfiút, a ki oly nehéz időben első szállott 
sikra érte és hona függetlenségeért. 

Beszélik, hogy Sztambulov Sándor fejedelem
nek azt a lépését, melyet a czár kiengesztelése 
végett mindjárt hazatérése után oly ismeretes 
balsikerrel koczkáztatott, határozottan ellenezte s 
ebbeli meggyőződését a fejedelem előtt sem rej-
tegeté. 

«Mit tett ön ?»így kiáltott föl, «nem ez volt az 

S Z T A M B U L O V , A B U L G Á R I A I E L L E N F O R R A D A L O M V E Z É R E . 


