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I. A" 
Nagy bevásárlások folytán azon helyzetben vágynak, 

asztilitiÉM, H i h u 6 és 12 személyre valót, 
abroszokat, asztalkendőket és törülközőket 

StT mélyen leszállított áron adhatni. ~mt Dus választékú 

szőnyegraktárunkra 
különösen figyelmeztetünk. Smyrna-szőnyegek G méterként 10 írttól feljebb. 

U$f~ Helyes m é r t é k é r t kezesség. ~V8 

KÜNZ JÓZSEF ÉS TÁRSA 
Budapest, Deák- és Erzsébet-tér sarkán. 

1847 óta, tehát több mint 40 éve, hogy a legnagyobb sikerrel alkaimaztatik a Németország első 
•rvosi kollégiuma által megvizsgált s kitiinö használhatósága miatt a magas helytartóság által 

Magyarországban szabad. n'EBER-féle 

> • " * 
Köszvény-vászon 
köszvény, csúz, tagszaggatás, keresztcsont-fájás, 
vörheny, mell-, hát- és derekfájdalmak, lábköszvény, 
ceipöfájdalom és ischias stb. ellen, mindennemű 
görcsök, a kezek és lábakban, különösen görcsös 

rek, dagadt tagok, ficzamodások és oldalszurások biztos eredménynyel gyorsan gyógyíttatnak ezen 
gyógyhatásos kosz vény vászon által. Egy csomag ára 1 fit 5 kr., kettős erejű, nehezebb bajoknál 

v alkalmazandó i fit 10 kr. 
Valódi csak akkor, ha a melletti védjegygyei el van látva. D r , B á r o n p á r i s i á l t a -

*< G^j lános sebtapasza mindenféle sebek, genyedések és daganatok, körömgyuladások, 
|Lj^. égések, bárminemű sérülések, harapás, szúrás, ütés, vágás, tyúkszem, fagyás stb. 

$ ellen. — Egy köcsög ára a használati módszerrel együtt 70 kr., kisebb köcsög 35 kr. 
Valódiam k a p h a t ó rr\ / \ I > S~\ ~T?~ T g y ó g y s z e r t á r á b a n 

B u d a p e s t e n , k i r á l y - _§_ V / I l V ' Í V . • ! • n toza 12. szám a. 

ín A FBANKLIN-TÁRSCLAT kiadásában Budapesten megjelent s minden köi könyvkereskedésben 
kapható — az osztr. tartományok számára Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál 

Bécsben I., Stefansplatz 6. 

A RÉGI MAGYARORSZÁG. 
1711—1825. 

G R Ű N W A L D B É L A . 
Második kiadás. Ara fűzve 4 frt. Második kiadás. 

TARTALOM: Az önálló állami élet hiánya. — A rendi alkotmány hatása. — A 
s társadalmi fejletlenség. — A király. — A főpapság, — A főurak. — A köznemesség. — A pol
gárság és parasztság. — A külügy. — A főhatóságok. — A hadügy. — A pénzügy. — Közgazda
sági viszonyok. — Egyház és közoktatás. — Törvényhozás és országgyűlés. — Az igazságszol- X 
gáltatás. — A közigazgatás és a megye. — Nemzetiség és irodalom. — Hangulatok és áramlatok, te K 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható 

I iz egyévi önkéntes 
a közős hadseregben és a magyar kir. honvédségben 

Kézikönyv 

I EGYÉVI ÖNKÉNTES-JELÖLTEK, 
továbbá 

papnövendékek, tanítójelöltek, öröklött mezei 
gazdaságok birtokosai, családfenntartók és a 

hatóságok számára. 
Az uj véderő-törvény (1S89. VI . t . ez.) a lap ján 

HITELES FORRÁSOKBÓL 
(törvényekből, rendeletekből, szabályzatokból és utasításokból) 

szerkeszté 

K A C Z I Á N Y G É Z A 
magyar kir. sz. k. v. honvédhadnagy. 

lrálymintákkal. — Harmadik teljesei átdolgozott és tetemesen bívitett kiadás. 
Első füzet: Ara fűzve 80 kr. 

C3" A második füzet sajtó alatt van és legközelebb jelenik meg. 

; E 5 H 5 E 5 H 5 E S E 
A .Franklin - Társulat, kiadásában Budapesten megjelent és minden könyárusnál kapha 

A MI HADSEREGÜNK. 
AZ OSZTKÁK-MAGYAK M O N A R C H I A N É P E I 

F E G Y V E R B E N É S ZÁSZLÓK A L A T T . 

Szécsi Mór, Bankalari Gusztáv, Eieger Ferencz közreműködése mellett 
szerkesztette 

jjj DANCZER ALFONS. 
ru 
[}j 1 1 s z í n n y o m a t u k é p p e l é s 139 s z ö v e g b e l i á b r á v a l M y r b a c h F e l i c i á n b á r ó 
nJ e r e d e t i r a j z a i u t á n . 

Á r a s z í n n y o m a t u b o r í t é k b a f ű z v e 6 f r t . 

Tartalom: Viribus unitis. — A tiszt. — A gyalogcsapatok. — Hadi képek. 
A helyőrségi szolgálat. — A lovasság. — A tüzérség. — A műszaki fegyvernemek 
éB a műszaki erők. — A várak. — A katonai egészségügy. — A vonatcsapat és a 
hadrakelt sereg vonatai. — Az élelmezés. — A magyar honvédség és az osztrák 
Landwehr. — A katonaföldrajzi intézet. — A katonaképzö és nevelő intézetek. _ 

A rokkantak. — Csapataink Boszniában és Herezegovinában. — Viribus unitis. [n 

A .Franklin-Társulat, kiadásában Budapesten megjelentés minden könyvárusnál kapható: 

AZ ERJEDÉS CHEMIÁJÁNAK 
KÉZIKÖNYVE. 

Szesz- és sormirosot, fülűt , bortermelők és Gieiltnsot szá mára. 
Irta 

Dr. SZILÁGYI GYULA 
okleveles műszaki chemikus. 

A S Z Ö V E G K Ö Z É N Y O M O T T Á B R Á K K A L . 

Á r a f ű z v e 2 f r t . 

T a r t a l o m : Előszó. — Bevezetés. — Az erjedés fogalma. — Az erjedés tör
ténete és elmélete. — Az erjedés organizmusairól ál talában. — A mikroorganiz
musok részletes ismertetése alaktani tekintetben (morphologia). — A baktériu
mokról. — Penészgombák. — Az alkoholos erjedést okozó gombák (sarjadzók). — 
A fermentumokról á l ta lában. — Az alkoholos erjedés mint fiziológiai tünemény. 
— Az erjedés mint chemiai fiziológiai tünemény. — Az erjedés organizmusainak 
táplálási feltételeiről. — Az alkoholképződéshez szolgáló szénhidrátok. — Az 
alkoholos erjedéssel egyidejűleg fellépő mellékerjedésekröl. — Az erjedés termé
nyeiről ál talában. — A diasztázról. 

^ ^ A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható 

31 A 

I GYAKORLATI ORVOSTAN HALADÁSA. 
1 
31 m 
33 

Kiadta a „Gyógyászat" szerkesztősége. 

Ára fűzve I frt 20 kr. 
1. A belgyógyászat jelen állása. — Dr. Székács Bélától. 

I I . Az ideggyógyászat jelen állása. — Dr. Schwarz Ar thur tó l . 
I I I . A sebészet jelen állása. — Ujabb műtétek a bélhuzam betegségeinél. — 

Dr. Báron Jónástól . 
IV. A húgyszervek sebészetéről- — Dr. Bakó Sándortól . 
V. A sebkezelés haladása. — Dr. Scháchter Miksától. 

VI. A szülészet és nőgyógyászat haladása. — Dr. Siabó Dénestől. 
VII. A szemészet haladása. — Dr. Grossmann Lipót tól . 

VIII . A szemészet némely részeinek haladása. Dr. Szili Adolftól . 
IX. A laryngologia haladása. — Dr. JelenrTy Zoltántól. 
X. A fülgyógyászat haladása. — Dr. Purjesz Ignácztól . 

XI. A gyermekgyógyászat haladása. — Dr. Eröss Gyulától . 

FrankUn-Társnlat nyomdája. (Bodapest, Egyetem-utcza 4. szám.) 
rmtmmmmmmmmm 
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Előfizetési feltételek : VASÁRNAPI ÚJSÁG és [ egész évre 1 2 í r t 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: f f é l é v r e - 6 • 
i egész évre 8 frt 

Csupán a VASÁRNAPI UJSAG ~?,< , 
\ félévre _ 4 • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK j " Í T " ' " * ® W 

| félévre _ 3 « 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

A PORTUGÁL KIRÁLYI CSALÁD. 

HOSSZAS szenvedés után, e hó 19-ikén hunyt 
el Cascaesben, még csak 51 éves korában 
Dom Luiz, Portugália királya. Egyike 

volt a jelenkor legnagyobb műveltségű uralko
dóinak, az uralkodói kötelességeket lelkiismere
tesen végző, országa javán buzgón fáradozó fe
jedelem, kinek huszonnyolez évi uralkodását nem 
tették ugyan zajossá fényes hadi tettek, de annál 
inkább boldogult népe az alkotmányos, szabad
elvű intézmények éltető hatása alatt, melyek az 
ő fölvilágosult szellemének voltak köszönhetők. 

Mint ember is számos kitűnő tulajdonsággal 
vala fölruházva. Kedvelte a tudományokat s az 
irodalomnak maga is hivatott müvelője volt. A 
többi közt Shakespeare több színmüvét ő forditá 
portugál nyelvre. Mi előttünk, magyarok előtt, 
annál rokonszenvesebb egyéniség vala, mivel 
mint apai ágról a Szász-Koburg család sarját, 
némileg magunkénak is tarthattuk, annál is in
kább, mivel ő is meleg rokonszenvvel viseltetett 
irántunk s Európa külföldi uralkodói között ő 
volt az egyetlen, a ki nyelvünket egész folyéko
nyan beszélte, a királyi szókvárosában megfor
duló magyarokat mindig kitüntető szívességgel 
fogadta udvaránál s élénken tudakozódott ha
zánk viszonyairól, mindig magyarul társalogva. 
Irodalmunk jelesebb termékeit meghozatta s 
gyönyörködve olvasgatta. 

Uralkodása alatt Portugália a korábban gyak
ran jelentkező belső válságpktól ment maradt. 
A király nem helyezte magát ellentétbe népe 
törekvéseivel s minden körülmény közt szigo
rúan alkotmányos uralkodó maradt. Nem sokat 
törődött a világrészünk nyugalmát háborgató je
lenségekkel a inkább országa belügyeinek rende
zésére forditá gondjait. 

Atyja, az 1885 deczember 17-én elhunyt Fer
dinánd Szász-Koburg herezeg — a lapok tévesen 
irják, hogy ma is él, — 1836-ban vette nőül a, 
Portugáliában uralkodó braganzai ház utolsó 
férfi-sarjának, I. Pedro királynak és brazíliai 
császárnak leányát, II. Mária da Glória király
nőt, kinek révén királyi czimet nyert, maga, 
azonban uralkodó király nem volt, csak első 
szülött fiának, V. Don Pedrónak kiskorúsága 
alatt viselte a regensséget 1852—1855 évek 
között. 

Lajos Fülöp király, — teljes czimén: Mária, 
Ferdinánd Pedro de Alcantara, Antal, Mihály, 
Gábriel, Gonzaga, Xavér, Assisi Ferencz, Já

nos, Gyula, Ágost, Volfando de Braganza-Bour-
bon, Portugáliának és Algarbiának, Afrikának, 
Guineának királya és ura, stb. — 1838 október 
31 én született s második fia volt Ferdinánd 
Szász-Koburg királyi herczegnek II. Mária da 
Glória királynővel kötött házasságából. Trónusra 
testvérbátyjának, V.Pedrónak halála után, 1861. 
szeptember 16-án jutott s 1862 október 6-án 
kelt egybe Lissabonban Mária Pia királynővel, 
II. Viktor Emánuel olasz királynak 1847 októ
ber 16-án született második leányával. (Az első, 
Klotild, Bonaparte Napóleon Jeromos herczegnek 
a neje). 

Lajos király trónralépte előtt az oportói her

ezeg czimet viselte s mint tengerész-kapitány a. 
• Bartholomeo Diaz» nevű gőzös kapitánya volt. 
Trónralépte után uralkodásának egyik első té
nye 1862. aug. 13-án a tien-csini szerződés meg
kötése volt, melynek értelmében Khina véglege
sen átengedte Portugalliának Makaó félszigetet; 
továbbá az 1863-diki áprilisi dekrétum, mely az 
ország határain belől az útlevél-kényszert eltö
rölte. A Francziaország által javasolt és 1863. 
november 18-ikán tartott európai kongresszus
ban részt vett, 1865—1866-ban részt vett az 
1867-ki párisi világkiállítás rendezésében; 1867 
szeptemberében a mértékekre nézve a tizedes 
rendszert behozta; 1867 deczemberében az or-

I . K Á R O L Y , A Z U J P O R T U G Á L K I R Á L Y . 



694 VASÁRNAPI ÜJSÁG. 43. SZÁM. 1889. XXXTI. ÉVFOLYAM. 

szagot departementokra osztotta, a mi különösen 
kedvezett a deczentralizácziónak. A peerek házát 
először ruházta fel birói hatalommal. Mindent 
elkövetett, hogy az ország pénzügyei rendbe 
jöjjenek, mely czélból önkényt leszállíttatta a 
czivülistát. A spanyol forradalommal szemben 
teljesen semleges magatartást tanúsított s hatá
rozottan ellenezte az ibériai köztársaság megal
kotásának programmját; 1868 októberében és 
1869 deczemberében a leghatározottabban visz-
szautasította a neki felajánlott spanyol trónt; 
1868 február havában a portugál partokon kirá
lyi dekrétummal eltörölte a rabszolgaságot; le
szállította a parlament tagjainak számát, a mi 
politikai válságot és a választó testületekben 
nagy mozgalmat idézett elő. Erélyesen hozzálá
tott a pénzügyi válság megoldásához s ebből a 
czélból 1869 október havában eladta a klérus 
birtokait. Saldanba tábornok, Portugáliának ró
mai nagykövete az utóbbi rendszabály alkalmá
ból 1869 deczember 10-én lemondott állásáról 
és 1870 május 19-én katonai forradalmat idézett 
elő, de ennek sem lett más a következménye, 
mint hogy a kormány megbukott, a cortest fel
oszlatták és uj kormányt alakítottak, melynek a 
tábornok lett az elnöke. De ez a kormány rövid 
életű volt és az ezután következő években a sze-
mélyváltozások mind gyakoriabbak lettek a kor
mányon. 

Lajos király uralkodásának a külföldre vonat
kozó tényei közül a legnevezetesebb az, hogy 
1878 január havában a Zöldfok és Szent-Ta
más szigeten a rabszolgaságot eltörölte és ugyan
ebben az évben a walesi herczeg látogatását fo
gadta, a miben biztosítékát látta annak, hogy 
Nagy-Britanniával szövetségre léphet. 

A század első felében annyi belforrongás által 
gyengített dynasztiát Lajos király helyezte újra 
szilárd alapokra, miután az alkotmány revízió
ját, melynek alapja a IV. Don Pedro által 
1826-ban kiadott Carla de letj, véghezvitte. A 
kereskedelemnek, a vasutaknak, a tengerészet-
nek új lendületet adott s uralkodása alatt a 
meglehetősen elhanyagolt ország képe teljesen 
megváltozott. 

Üdvös működésében hű segítőtársa volt fenn
költ lelkű neje, ki ritka tulajdonaival egész Por
tugália rokonszenvét vívta ki s ma is ugy tekin
tik, mint a jótékonyság angyalát. Mária Pia 
még csak tizenöt éves volt, mikor a királyhoz nőül 
ment, de bátor lelke már akkor rávallott arra a 
hősök családjára, melyből származott, s melyhez 
később is számos esetben mutatta méltónak ma
gát, igy a Tajó áradásánál, vagy oportói szín
ház égésénél, a mikor nemcsak jóságával eny
hítette a nyomor szenvedéseit, de még maga is 
ritka hősiességet fejtett ki a veszélylyel szemben 
s példájával, szavával bátorságot öntött a csüg-
gedőkbe, s elősegítette a mentés munkáját. Mi
kor ezért a néphála emléket akart számára 
emelni, az oportói polgárok tisztelgő küldöttsé
gének erre tett czélzását e szavakkal utasította 
vissza: «Nem; hiszen én csak azt a szolgálatot 
fizettem vissza, a melyet önök és atyáik ősöm, 
Károly Alberttel szemben tanúsítottak.» 

Lajos királyt rég gyötörte a vizi kórság, mely 
az utóbbi időkben mind aggasztóbb mértékben 
lépett föl. Alig két héttel ő előtte meghalt fitest
vére, Alfonz infans s e gyászeset is mélyen súj
totta. A királyné hűségesen ápolta beteg férjét 
a cintrai kastélyban, Lissabon közelében s el 
nem mozdult ágya mellől. Midőn ennek beteg
sége még roszabbra fordult, a tengerparton levő 
régi várkastélyba, Cascaesbe szállították gyalog-
hintón, hogy legalább a tengeri langy levegő 
enyhítse kínjait. Október 19-én, mint érintők, 
kiszenvedett a jó király, kit nemes szive, müveit 
lelkülete, alkotmányos szelleme valódi atyjává 
tett országának s kit most egész népe őszinte 
fájdalommal gyászol. 

A királyi pár házasságából két fiu maradt; az 
idősebb, atyja után most már Don Carlos király, 
1868-ban szeptember 28-án született s a ke
resztségben a következő nevet nyerte: Károly 
Ferdinánd, Lajos Mária Viktor Mihály Rafael 
Gonzaga Xavér, Assisi Ferencz, József, Simon 
de Braganza - Savoya -Bourbon - Szász - Coburg-
Gotha, braganzai herczeg. Nevelője nagyatyja, 
a nagy műveltségű Dom Ferdinánd regens-her-
czeg volt, ki minden gondját rá fordítá, hogy ki-

fejleszsze a herczegi unokájában levő szép te
hetségeket. Számos nyelvet tanult meg s a 
vizfestésben több mint csak műkedvelő. Sokat 
utazott s megfordult a bécsi, berlini, brüsszeli 
udvaroknál, Francziaországban és Angliában, 
mely utazásait akkor leánynézési czélzattal hoz
ták kapcsolatba s egy időben a mi királyunk jö
vendőbeli vejének is emlegették. 

Don Carlos, akkor még braganzai herczeg és 
trónörökös í 880 május 22-én kelt egybe a bájos 
Mária-Amália herczegnővel, a párisi gróf név 
alatt ismert Fülöp oiieansi herczegnek 1865. 
szept. 28-án született leányával, kitől 1887 már-

j czius 21-én Lissabonban már egy fiu-gyermeke 
! is született, Lajos Fülöp, a ki most már trón

örökös. Az ifjú királyné első gyermekkorát a 
külföldön száműzetésben töltötte szülőivel, kik 
csak Hl. Napóleon bukása után térhettek vissza 
Francziaországba. Magas műveltségű, nemes 
gondolkozású nő hírében áll. 

Portugália uj királyának, ki e hó 20-án fog
lalta el trónját, testveröcscse, Alfonz, 1865 jú
lius 31-én született, az oportói herczeg nevét 
viseli s jelenleg hadnagy a portugál tüzérség
nél. Midőn tavai nyáron királyunk vendége volt, 
arczképe megjelent e lap hasábjain. 

A GOLGOTHA FELÉ. 
Fáradt vagyok. Megtörve, kimerülten 

Czipelem, élet, súlyos nagy kereszted' ! 
Oda van minden, a miért hevültem, 
A mit elérni ember szive reszket. 

Nincs itt remény már sugaras napokra, 
Hiába kisért«z vágy, hiába álom ! 
Leszáradt üdvöm zengő rózsabokra, 
Kivirulását mindhiába várom. 

Mosolygó sejtés, némulj el szivemben, 
Apadj ki vágyak zuhogó patakja ! 
Sorsom keresztje nem enged pihennem, 
Szelét a pusztulás szemembe csapja. 

Oh élet, édes gyönyörök világa, 
Zárulj, borulj el végképen, sötéten! 
Ne érezzem utolszor, hogy mi drága 
Mi édes voltál, érted küzdve, nékem 1 

Nem zokogok, egy hangom sincs panaszra, 
Halál, nyugodtan és lemondva várlak I 
Kinek itt nem volt, ott lesz majd tavaszsza, 
Az ember oka sorsának, magának. 

Föl, föl, eló're, a kereszt tövébe, 
Érzés, remény, vágy, minden el szivembül! 
Ott összehullva, ott mindennek vége, 
Mi itt nem gyógyul, ott örökre enyhül! 

DENGI JÁNOS. 

I * EGY 1859-IKI LEGIONÁRIUS IRATAIBÓL 
Olaszországban és Afrikában irt naplójegyzetek. 
Nagy napja volt az 1859-ben Astiban állomá

sozó magyar légiónak, Kossuth megérkezését 
hirdette a napiparancs. Kossuthot látni, őt hal
lani volt vágyaink netovábbja. 

Légiónk nagy része az 1859-iki hadjáratban 
elfogott és ezekből toborzott magyar katonákból 
állott. 

Aránytalanul kisebb része 48-as volt. Az astii 
légiót egy ódon kolostorban szállásolták el. 

Napi foglalkozásunk a kolostor udvarán ma
gyar vezényszó mellett tartott két órai gyakor
latból és a napiparancs kiadásából állott. A nap 
többi része Asti vidékének bebarangolásával 
telt el. Piemont kék hegyein néhány sóhajt 
küldtünk át az imádott hazába, s annak boldo
gabb sorsáról álmodoztunk. Az általános jelszó 
ez volt: «Bátran Kossuthtal előre.» 

Nagy is volt tehát a lelkesedés, a midőn az 
Asti előtti mezőségen a magyar légió sorokban 
felállítva várta a haza nagy emberét. A kürt 
megharsant, Kossuth megérkezését hirdetve. 

Kossuth magyar tábornoki ruhában soraink felé 
közeledett. Én az időben 18 éves voltam, de a 
lelkesedés bátorságot kölcsönözött s a hogy az 
előttem haladó nagy embert megpillantottam, 
bátran tekintek a szemébe. Megállt előttem a 
nevemet kérdó. Megveregette vállamat s ezt 
mondotta: «Szép tőled fiam, hogy gyermek lé
tedre itt vagy.» 

Néhány a sorban álló 48-ast a lelkesedés any-
nyira elragadott, hogy Kossuth ruha-szegélyét 
csókolta. A szemle után a légió négyszöget alko
tott. Kossuth egy emelvényre állott fel. Beszélni 
kezdett, s beszélt a haza múltjáról, leendő bol
dogságáról. Beszédjének hatása leírhatatlan. A 
régi 48-asok gyermekként sirtak, mi, fiatalabbak 
térdre omlottunk. Beszéde végén leszállt az emel
vényről. 

A légió eget rázkódtató éljenbe tört ki. 
Asti városának majdnem egész lakossága szem
tanuja volt e jelenetnek, s lelkes éljenünket ép 
oly lelkes «Ewivá»-val viszonozta. 

A szemle után laktanyánkba vonultunk visz-
sza. Nagy lett a meglepetés, a midőn tudtunkra 
adták, hogy két buccale bort és fejenként 20 

'<, | szivart ajándékozott nekünk Asti városa. Az 
olasz kormány pedig e nap dicsőségére 3 lirát 
adott. 

A laktanya udvarába érkezve zöld galyas sát
rakat láttunk fölverve. S a sátrak legnagyobbika 
virágokkal volt feldíszítve. Itt Asti előkelősége 
várta a bevonuló légiót. A többi sátorban padok 
és megrakott asztalok álltak. A derék asti-iak itt 
is kitettek magokért, pompás ebédet adtak. Sőt 
magyar zenénk is volt. A 8 tagból álló bandának 
czigányprimása művészileg húzta. Oly gyönyö
rűen siró nótát hegedült, hogy annak végén 
maga is sirt, mi mindnyájan vele sírtunk, hisz 
közösen éreztünk és közösen szenvedtük a bajt. 
A vígabb nótákra jó kedvünk lett. Az asti-iak kí
vánságára bemutattuk hazai tánczainkat. Meg 
is dicsértek érte. Piemontban ilyet nem igen 
látnak. 

Este a várost Kossuth tiszteletére fényesen 
kivilágították. Másnap reggel a légió ismét a 
mezőre rándult ki, Kossuth megható szavakban 
vett bucsut, a légiót türelemre és kitartásra 
serkentvén. Könnyes szemekkel láttuk őt tiszt
jeivel távozni. Szivünket az a hit és remény 
táplálta, hogy nemsokára hazánk felé indulunk 
s azt felszabadítja, viszontlátjuk. 

A napok ezután egyformaságban tölték. Napi 
teendőnk továbbra is a fegyvernélküli gyakorlat 
és a napiparancs kiadásából állott. Közben meg
érkezett a várva várt egyenruha: kék szűk nad
rág veres zsinórzattal, hosszúszárú bakancs, er
nyős franczia szabású veres sapka és testhez 
álló zsinóros kékes-szürke kabát. A válogatott 
legények pompásan néztek ki benne. Nem csoda, 
hogy az astii szépnem rajongott a magyarért. A 
4 órai napiparancs után amúgy magyar bakásan 
kikefélve, a bajusz hegyesre kipödörve, egy szál 
javabeli vergiliai szivar a szájban felfelé pecz-
kelve, a szivar szalmája a fül mellé dugva, 
3—4-esivel sétált a baka. Lehetett is ám «Ung-
haresi belli genti» t (Beh szép faj a magyar) hal
lani eleget. 

A szivaros boltokban szivarért pénzt csak 
nagy erőltetve fogadtak el. Ajándékkép a bolt
ban vagy korcsmában valamit elfogadni a napi
parancs a legszigorúbban megtiltotta. Ez a ma
gyar nemzetet alacsonyította volna le, de e he
lyett a szíves házi gazda az egész csoportot meg
hívta. A házi gazdának felesége és leányai he
lyet foglaltak a bakák közt. Katonáink nagyobb 
része Lombardiában való tartózkodása alatt 
megtanulta az olasz nyelvet, igy hát könnyű 
szerivel folyt a konverzáczió. A tüzes astii bor 
és a még tüzesebb bogárszemek a fiukat fölele
venítették. A leányzók csengő hangon egy olasz 
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nótára gyújtottak. «Con quindeci anni facieva 
l'amore, da avanti il baccio delicio del mio core» 
(«Tizenöt éves korában fakadt szerelemre: 
csókot előre szivem választottjai)) kezdetű 
dalt énekelték. Ilyen dallamot csak a szere
lem után vágyó, mindig kéklő olasz ég te
remhet. A nóta után a fiuk a hymnuszt ós a 
Klapka-indulót fújták el, s a harczra serkentő 
magyar dallam igen tetszett az olaszoknak. 

Katonáink példaszerű magaviselete és gaval
léros tartása az egész várost meghódítá. Az elő
kelő nővilág a magyar fiukat azzal tüntette ki, 
hogy ezeknek séta közben virágcsokrot nyújtott 
át. A fiuk tartózkodólag és szégyenkedve fogad
ták azt el, és soha kihivólag nem viselkedtek. 
Egyetlen egyszer azonban mégis megtörtént, 
hogy egy csongrádi juhászbojtár a bájnak ellent 
nem tudván állani, a kecsteljes virág átadójától 
csókot is kért. Mi kívánságán elszörnyüködve 
ezen szavakkal támadtuk meg: «Koma, ne gon
dold ám, hogy a számadó Juliskájával van dol
god". Szegény fiu oly zavarba jött, hogy sirni 
kezdett. Az olasz delnő mit sem sejtve álmél
kodva kért felvilágosítást. Akadt is közülünk egy 
bátrabb, ki olaszul elmondta a fiu kívánságát, s 
hogy mit kapott érte. «No lám ezért kár volt őt 
korholni, — lett a válasz, — mert ha ez a kí
vánsága, ezt szívesen teljesítem. Fogadja ezt a 
lovagias magyar nemzet tőlem.» Erre félre vonta 
fátyolát és a szégyenkező magyar katona arczát 
biborajkaihoz vonta. «Legyen ez az olasz-magyar 
testvériség bélyeges — tévé hozzá. Legbüszkébb 
ember szakaszomban ezután Kása János juhász
bojtár lett, egyiknek sem volt elég szusza ezt 
megtenni. Még kapitány ur Lukácsnak is dicse
kedett véle. Kását ezután befogadtam pucze-
romnak. 

Megkaptam e közben őrmesteri előléptetése
met. A jó hirt Szabó Bandi szakaszvezető szoba
társam hozta meg. Derék, jámbor fiu volt a sze
gény, ugy négy-öt évvel idősebb nálamnál. Le
gátus diákból lett színész, azután elkeseredésé
ben beállott katonának, a francziák 1859-ben 
elfogták, így jutott ö is a magyar légióhoz. Egye
düli rögeszméje az volt, hogy még valamikor 
Petőfi lesz belőle, ki is fundálta már a Szabófi 
költői nevet. «Legjobb lenne tán Nadrágfi»,— 
jegyzem meg egyszer tréfásan. Zokon is vette ezt 
tőlem, de egy tál finom makaróni, egy buccale 
astii veres bor kibékítette. Bandi barátom költői 
tehetségén kivül az evésben is valódi virtuozitást 
tanúsított. Igy p. o. fogadásból egy jókora olasz 
czipót, egy font sajtot, 15 mikát (olasz zsemlye) 
és egy egész szalámit megevett egy ültében, s 
evés közben a verseit szavalta, ez külön ki volt 
kötve. A sajt éB a czipó elfogyasztásáig megle
hetősen szavalt, meg is tapsoltuk érte, de a 
4-ik buccale bornál oly lelkesedéssel ordítozott, 
a keze ügyében lévő fanyelű bicskával hadonázva, 
hogy mi költői kifakadásaitól megrémülve, ki
futottunk a szobából. Még Kása János dárdá-
sunk is kiszaladt, kijutván neki is egy pegazus -
rúgás, pedig nem volt ám valami érzékeny köl
tői szellem, lévén neki a következő jámbor 
nótája: 

Ides anyám rozmaringos kertje, 
Könyveimmel öntöztem jaz este. 
Jaz rozmaréng kiszáradt belűle, 
Hat ökörvei szántottam elüle. 

Ezt a nótát Kása egy bucsu alkalmával oda
haza maga fundálta ki, akkor t. i. a midőn a 
legények a korcsma előtti szekereket körüláll
ják és dalolnak. A nótát Piczuri Mátyás bojtár
társa csinálta hozzá. 

Hadd térjek vissza ismét Bandi barátomra. 
Szép szál legény volt ő kegyelme. Haja tüskés 
és koromfekete, szemei villogók, az orra alját 
hegyesre kipedrett bajusz ékítette, arcza, kedé

lyes együgyüsége daczára, megnyerő volt. Az 
egész szép növésű testtel a legjobb összhangzás
ban volt. Tudta is ezt Bandi és büszke is volt 
r eá, igyekezett testi előnyeit értékesíteni. 

Laktanyánkkal szemben t. i. egy albergo 
volt, a hol csupán minesztrát ós makkaronit főz
tek és veres bort mértek. Az osteria tulajdonosa 
egy 40—45 éves özvegy asszony volt. Erre ve
tette ki Bandi a hálóját, — de mióta kitudta, 
hogy Signora Bardubicinak egy 16 éves bogár
szemű, madonna-arczu, őztermetü leánya is van, 
megváltoztatta a tervét és a támadást ez ellen 
intézte. Verset faragott és Kásával átküldte, ke
zébe pedig 8 soldit nyomott, hogy ezért virág
csokrot vegyen. Kása nem értette meg, hogy a 
vers kinek szól, az irott betűkből pedig csak 
annyit tartott meg, hogy az öreg K-nak póklába 
van, a költeményt a kis Marietta anyjának adta át, 
a 8 soldit pedig elitta. Ugyanazon nap találkoztam 
Marietta anyjával, ez a költeményt, a miből, ma
gyarul lévén irva, egy kukot sem értett, — 
átadta. Én ügyes kibeszéléssel átvettem és zsebre 
tettem. A mama távoztával Mariettát a szőlő
lugasban felkerestem s a költeményt nagyjából 
olaszra fordítva átadtam. Egyúttal meleg sza
vakban felléptem Bandi barátom érdekében. 
A leány látásból ismerte már a csinos fiút, eleinte 
habozott, de végre is beleegyezett abba, hogy a 
mama tudtával Bandi őt meglátogathassa. Az 
eredmény az lett, hogy halálig egymásba szeret- j 
tek. Szegény Bandi — mintha most is látnám, | 
hogy forgatta az olasz grammatikát, meg vele 
is hált, de Bzáz szónál többet tiszta kiejtéssel 
megtanulni nem tudott. No, de ez is elég volt; a ki 
Olaszországban tanul szeretni, az oly szerelmi 
nyelvet tanul meg, a mely bőven pótolja a világ 
minden grammatikáját. S igy folytak Bandi bol
dog pásztorórái, Kása szerelempostásnak is kiju
tott a jóból, volt sajt, juhturó és vergelia szi
var elég. 

Mindenki boldog és elégedett volt. Én prózai 
dolgokkal nem igen törődtem. Egyedüli ábrán
domnak éltem: közel állunk feladatunk czéljá-
hoz, az olasz-magyar légió fegyvert kap — s in
dulunk a haza felszabadítására. Hiu ábránd! 
Megjött a Solferino utáni béke, vége mindennek, 
vége minden ábrándjainknak. Mehettünk a szél
rózsa minden irányának, mindenfelé, csak 
haza nem. Itthon a legrosszabb várt reánk. 
Én földönfutóvá lettem. Az olasz kormány me
nedéket adott ugyan, a szabad hazamenetelről 
is biztosított, de az ígéretekben keveset bíztam. 
Jórésze a légiónak megmaradt és ebből keletke
zett az olasz-magyar légió; egy kis része Gari
baldihoz ment át, a legkisebb része 50 franknyi 
uti költséget kapott, ezzel mehetett a merre 
akart, — néhánynak azonban volt annyi bátor
sága, hogy haza kívánkozott. 

Én és Szabó elfogadtuk az 50 frankot és a hoz
zánk szegődő Vargával és Miskolczyval jó szeren
csére Svájcznak indultunk. Szegény hűséges 
Marietta Mortaráig kisérte el Szabót. Megható 
volt az elválás. 

Marietta zokogva borult Bandi keblére és 
fuldokolva csókolta őt. Örökre hűséget es
küdtek egymásnak, ennek zálogául Marietta 

! levonta ujjáról a nagyanyjától kapott karika-
I gyűrűt és a Szabóéra húzta. Búcsúzás után Te-

cin (Ticino) felé indultunk. A Tecini kanton 
határán Varga és Miskolczy elvált tőlünk. Én és 
Szabó átléptük a határt. 

Mihez kezdjünk most? A szabadság ha
zája előttünk állott. Elhatároztuk, hogy Lo-
carno nevű községben munkát keresünk. 
Szabó értett a kosárfonáshoz ós fából csinos 
dolgokat faragott. Ha sikerül a terve, Mariettát 
Svájczba hozza. Hja, a dolog máskép ütött ki. 
Lucamóban a derék svájcziak azt mondták: saj
náljuk, kosárfonó és földmunkás van elég; a 

száműzöttek száma légióra megy; ha nincs mi
ből megélniök, tessék visszamenni a honnan 
jöttek. Tehát innen is kiűztek. Házi gazdánknak, 
ki 48-as menekült volt, szíves tartását megkö
szönve, visszafelé indultunk. Pénzkészletünk 
ekkor már 10 frankra apadt le, elhatároztuk 
tehát, hogy a Milánóban felállított franczia Lé
gion ótrangére toborzó irodáját keressük fel. 

Négy heti ut után megérkeztünk Milánóba. 
Utazásunk ideje alatt a kék olasz ég adott szál
lást, gyümölcs mindenütt volt elég, csak azt kel
lett mondani, hogy magyarok vagyunk, minden 
kérés nélkül kaptunk, kérésre sehogy sem adtuk 
a fejünket. «Inkább éhen halni, mintsem kérni» 
volt jelszavunk. A milánói Ario della pace nevű 
kapuhoz érkezvén, hires régi dárdásunkkal, 
Kásával találkoztunk. Mintha sejtette volna, 
hogy a franczia légióhoz akarunk menni, napok 
óta ácsorgott már ott. O egyike volt azoknak, a 
kik haza kívánkoztak. «Nem bánja, ha otthon 
mindjárt fel is akasztják; ő haza megy.» Berga-
móban azonban abbahagyta bátorsága, a szusz 
kifogyott belőle, nem volt mersze visszamenni, 
megszökött a transporttól. Igy kei-ült ő is ide. 
Felmentünk tehát együtt a kapu melletti ka
szárnyába és mind a hárman jelentkeztünk a 
franczia légióhoz. 

Én a gránátos-századba osztattam be, Szabó 
a voltigeurökhez, Kása pedig a fusilierekhez (pat
tantyúsokhoz). Mindhárman mint közvitézek 
egy zászlóaljhoz jutottunk. Másnap piros sipká-
san, kék kabátban, veres nadrágosan, nekem és 
Szabónak réznyelü kétélű római kard, Kásának 
egy szál panganót az oldalán, indíttattunk Genua 
felé. Itt néhány chasseur d'Afrique társaságában 
hajóra keltünk és Marseillebe folytattuk az 
utunkat. 

A marseillei transportházban volt szerencsénk 
legelőször egy nagyobb csoport franczia idegen 
legionistával találkozni. Ezekhez csatlakoztunk. 
Volt köztük körülbelül 10 német — elkeseredett 
diákok, egyik közülük apród volt egy kisded né
metországi herczegi udvarnál, honnan egy koros 
udvarhölgy irányában elkövetett csintalan ma
gaviselete miatt kellett megszöknie; —• azután 
néhány olasz, — ezek lelkesedésből álltak be a 

[ franczia légióba, — két orosz politikai menekült, 
ezek Szibéria elől ugrottak meg, — két hollandi 
boér, — maguk sem tudták, hogy kerültek 
ide, — egy malayi és két spanyol, nóvszerint 

I Azuága és Ponzen. Az első kasztiliai nemes, 
körülbelül 30 éves, büszke tartású, valódi grand 
kinézésű férfiú volt; ez nem is igen hederített 
reánk. Otthon mindenét elverte, s rokonai által 
kitagadva, a légiónál keresett menedéket. Pon
zen délspanyol volt; fekete, vad kinézésű, magas, 
sovány alkatú, sötét arczbőre az arabs-mór 
származást árulta el, odahaza a bika-viadalok
nál viador volt. 

Ilyen összetákolt elemekből állott a régi ellen-
állhatlan krimiai Légion étrangére is. Afrikában 
kiképezve, harczedzett és általában oly intel
ligens ezred volt, hogy Pelissier jogosan 
mondta róluk: «Nyolcz ilyen ezred és néhány ez
red chasseur d'Afrique, és én meghódítom Euró
pát. » Mi a németekhez és az olaszokhoz álltunk, 
a két spanyol azonban egészen visszavonult 
tölünk. 

(Folyt, követk.) 

A BRAGANZAHÁZ. 
Portugália trónja uralkodót cserélt. A büszke 

királyi ősök árnyai magok közé fogadták Dom 
Luiz nemes szellemét, ki a békés alkotások út
jára tudta vezetni újra az egykor távol világré
szeket uraló portugál királyságot, melyet a vi
lágtörténeti események ujabb korszaka megle
hetősen leszorított a szereplés színpadáról. Hét
száz ötven éve múlt ez év július 25-én, hogy az 
első portugál király, Alfonzo Henrik, legyőz-
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CINTIiA VÁRA. HAJÓK A TAJÓN. 

vén a pogány mórokat, magát megkoronáztatta 
és a portugál monarkhia alapját megvetette 
(1139). A harczban elesett öt ivallis, a badajozi, 
bejai, elvari, evorai és lissaboni pajzsait kereszt
alakba állítva össze, vette fel országa czimeréül, 
mely czimer, mivel egy koczka ötöséhez hason
lított, máig As Quinas — ötös — néven ismere
tes a portugál nyelvben. 

Dynastiák váltották fel azóta egymást Portu
gália királyi székén; a burgundi ház 1580-ig 
tartó uralmát követte Spanyolország és Portu
gália egyesítése a Habsburgok jogara alatt; 
mig az ország 1640-ben újra kivívott független

sége a Braganza-házat juttatta trónra, hogy a 
napóleoni hódítás rövid tartama után, 1834-ben 
restaurálva, a Szász-Koburg Góthai család egyik 
tagjának, Ferdinándnak, fejére tétesse Mária 
királynő által nöágon a koronát, kinek fia most 
fejezte be királyi kötelmei hü teljesítésében vég
zett földi pályáját. 

De az államalkotás munkájának első viszon
tagságos százada még nehéz harczok és küzdel
mek korszaka volt. A keresztény eszme, mely
nek lobogója alatt az új állam megszilárdulni 
törekedett, nem egyszer vitte véres harczba a 
körülte tömörülő pogány muzulmán fejedelmek

kel s csak a 13-dik század közepén, ILI. Alfonzo 
alatt érte el Portugália teljes területi kiegészíté
sét. Még többször szaggatta az országot a pártos 
belviszály és a koronáért versengő egyenetlen
ség, melyek útját állták fejlődésének s nem en
gedték rendezett viszonyok közé terelni népe 
kormányzását. 

IV. Alfonz (1324) is meglehetős keveset törő
dött állama gondjaival, midőn trónra lépett. Egé
szen átengedte magát szenvedélyeinek s kedv
telve szórakozott, vadászgatott. Egyszer az ösz-
szegyült tanács sokáig várta körébe egy fontos 
ügy tárgyalására ; de hiába, a király csak nem 
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jött. Végre egyszer betoppan vadászatról jőve, 
vadászruhában s az összesereglett komoly ál
lamférfiakat a lehető legjobb kedvben kezdi mu
lattatni vadászati élményei előadásával. De alig 
hallgatott el, fölkelt az egyik miniszter s igy 
kezdett beszélni: 

— «Felség ! az udvar és a tábor valók a kirá
lyoknak, nem az erdők és puszták. Ha a kirá
lyok szórakozásaiknak engedik át magokat, né
peik érdekei szenvednek ezáltal, s egész nemzet 
néz kikerülhetlen bukás elé, ha uralkodói előbbre 
teszik az élvezeteket állami kötelességeiknél. 
Nem azért vagyunk itt, hogy olyan kalandokat 
"halljunk felségedtől, melyek bámulatra méltók 
lehetnek ugyan, de csak vadászok méltányol
hatják. Ha felséged alattvalói ügyeivel akar fog
lalkozni, alázatos és hü alattvalókat talál, de 
ha nem » 

— <(Nos, ha nem ?» — szakította félbe a ha
ragra lobbant király türelmetlenül. 

De a miniszter nem jött ki sodrából s nyu
godt, határozott hangon felelt: 

— «Ha nem, akkor más királyt fognak ma
goknak keresni.* 

Képzelhető a király felháborodása, ki sértődve, 
•dühösen rohant ki a teremből. De csak rövid 
időre : nemsokára lecsillapodotton jött vissza s 
tanácsosaihoz fordulva engesztelékenyen szólt: 

— «Belátom az imént mondott szavak igazsá
gát ; a ki nem akar mint király uralkodni, az nem 
tarthatja meg alattvalóit. Mától fogva nem Don 
Alfonzét, a vadászt találjátok bennem, de Alfon-
zót, Portugália királyát».—És szavát is tartotta. 

Ilyen hagyományok ápolták Portugáliában az 
alkotmányos eszmét, melynek egyik leghívebb 
•őre volt a most meghalt király is. De fájdalom, 
mig a történetírók megegyeznek abban, hogy 
IV. Alfonz erélyes és okos kormánya az országot 
soha nem ismert virágzásra juttatta, másfelől az 
is tény, hogy szenvedélyes, uralkodni vágyó ter
mészete a benső családi viszálkodások oly erő
szakosságaira sodorta, melyek a legfeketébb la

pok egyikét irták Portugá
lia történetébe. 

E viszálkodások oka fiá
nak, Pedro-nak, egy Portu
gáliába menekült kasztiliai 
nemes lányával, Inez de 
Castro- val való titkos viszo
nya volt. A trónörökösnek 
ez időben már jó és gyön
géd lelkületű neje volt: Constanlia, s nem is 
valószínű, hogy a házasságon kivüli viszony a nő 
életében is átlépte volna az erkölcsösség hatá
rait. De akármint legyen is, bizonyos, hogy a vi
szony nem kerülhette ki a féltékeny feleség figyel
mét, s a keserű tapasztalat felett érzett bá
nat siettette halálát. A király szintén aggodal-
lommal látta a dolgok fejlődését s tartva fia 
meggondolatlan lépésétől, hogy a köztük létre
jöhető házasságot mindenkorra meggátolja, oly 

A BELEMi KOLOSTOR KAPUJA. 

csellel élt, hogy Donna Inezt a trónörökös gyerme
kei egyikének keresztanyjául szólította föl, tud
ván, hogy a római katholikus egyház dogmá-
szerint az apa és keresztanya közti szellemi ro
konság a házasságot gátló akadályt képez. 

De alig halt meg a trónörökös neje, Don Pedro 
titkolt szerelme elemi erővel lobbant fel, s egy
házi fölmentvényt eszközölve ki, titokban össze
kelt Inezzel, kit atyja haragja elöl Coimbrában 
rejtett el, hol négy gyermeknek lett anyjává. 
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Ám a király hallgatva a vádaskodók besugásaira 
s féltve legidősebb unokája, Ferdinánd előjogait, 
fel hagyta magát bujtogatni arra, hogy új me
nyét titokban eltétesse láb alól. Felhasználva 
egy alkalommal fiának egy vadászati kirándulá
son való távollétét, személyesen ment Coimbrába 
s fölkereste menyét, ki megrettenve, gyermekei
vel együtt a király lábaihoz vetette magát ke
gyelemért esdekelve. Alfonzonak megesett a szive 
rajta s nem bántotta, de nemsokára írjra el 
hagyta magát tántoríttatni Inez ellenségeitől, 
Gonzalves, Pacheco és Coellio udvaronczoktól 
s beleegyezett a véres merénylet végrehajtásába. 
Amazok ekkor gyorsan visszatérve, bele merí
tették tőreiket a védetlen áldozat szivébe 

E gyilkosság vérbe és lángba borította a fél 
országot, mert Pedro trónörökös, őrülten a fájda
lomtól, atyja ellen nyíltan pártot ütött a felszí
totta a polgárháború lángjait. Csak anyja köz
belépése csillapította le boszuját, ö beszélte rá, 
hogy atyjával kibéküljön. A király a gyilkosokat 
eltávolította az országból, hogy Pedro boszuját 
elkerüljék, s annál nagyobb bizalommal volt a 
kibékülés őszintesége iránt, mivel időközben 
Pedro új házasságra lépett egy Lourengo Teréz 
nevű franczia nővel. 

De Inez azért nem volt feledve, sem Pedro 
bosszúvágya lehűtve. Alig hunyta le szemeit 
atyja, a trónra lépve legelső gondolata volt meg
bőszülni neje halálát. A gyilkosok kettejét kézre 
kerítve, válogatott kínzásokkal ölette meg s 
gyönyörrel legeltette szemeit szenvedéseiken. De 
még ezzel sem érte be; hanem miután az össze
gyűlt cortes előtt ünnepélyes esküt tett, hogy 
inez de Castro val pápai dispenzáczió alapján, 
törvényesen kelt egybe, a halottat kihozatta sír
jából s fényes czeremoniák közt megkoronáz
tatva, kezét sorban megcsókoltatta alattvalóival, 
s első sorban legidösb fiával, Ferdinánddal. Majd 
királyi pompával tétette vissza a királyi sír
boltba, hol mellette rendelt magának is nyugvó 
helyet. 

A sötét regények szálai ezután is mindegyre 
beleszövődnek a portugál dynastiák családi és 
magánéletébe. Mint egy sötét keretű arczkép a 
százados múltból, ugy tekint le reánk a gonosz 
és erkölcstelen Lenora királyné (1373) alakja, 
Ferdinánd király hitveséé, ki sógora által öleti 
meg saját nővérét, Donna Mária Teliest, elhi
tetve vele, hogy leánya kezét neki adja, de nem 
is gondolva szava megtartására. Azután bűnös 
viszonyt köt egy kasztiliai nemessel, kinek kiesz-
közli az Vrem grófi czimet, de a kijátszott sógor 
majdnem szeme láttára öli meg a méltatlan ke-
gyenczet. II. János (1479) uralkodását sógora, 
Braganza herczeg véres tragédiája jelzi, ki a 
Spanyolországgal való összeesküvés vádja alatt 
életét és vagyonát veszti, mig az összeesküvés 
másik fejét, Vizeu herczeget a király fontos 
közügyek ürügye alatt palotájába hivatva, saját 
felséges kezeivel márt tőrt szivébe. De a neme-
zÍ8 egyetlen fiában küldi rá bosszuló csapását, ki 
menyegzője előtt kevéssel, a szigorú apa jelen
létében hal szörnyet, leesve lováról. Ebben a 
sorsban, a legfájdalmasabban, mely apai szivet 
érhet, különösen sok portugál király osztozik, 
ezek közt III. János (1530), kinek halálát né
melyek a gyermekei sirba szállása miatti bánat
nak tulajdonítják, mások meg különösebb okot 
találnak rá, — babonásságát, mely a feletti fel
háborodásában vitte sirba, hogy egy angol fana
tikus mise alatt feldöntötte a szent kelyhet s lá
baival tiporta a szentelt vizet. 

Az ál Demetrius epizódja szintén érdekes vál
tozatban él Portugália történetében. Hőse Se
bestyén király (1563), ki a mórok ellen vivott 
alcazarquiviri csatában rejtélyes körülmények 
között tűnt el. Több lovat lőttek ki alóla, de ő a 
csata elvesztése után is egy kisded elszánt csa
pattal hősiesen állott ellen az ellenségnek. E 
maroknyi csapatból az utolsó életben maradt, 
Nuno de Mascarembas azt állította, hogy látta 
a királyt foglyul esni, s mikor a katonák cziva-
kodásba keveredtek a fogoly felett, a mórok 
egyike azzal döntötte el a vitát, hogy levágta 
Sebestyén királyt. Később holtteste is elé ke
rült, melyet szolgái egyike felismert. Mind
amellett akadtak, a kik kételkedtek a király ha
lálában s egy általános néphit még e század 
elején is közszájon forgott arról, hogy visszatér 
még egy nap Sebestyén király s elfoglalja apái 
trónját. A XVI. század utolsó éveiben négy ál-
Sebestyén merült fel majdnem egyszerre, és sok 
zavart okoztak trónigényeikkel. Hármat ezek 
közül nem sokára mint csalót álczáztak le, de a 
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j negyedik oly csalódásig hasonlított a király-
! hoz, oly részletesen tudta előadni az alcazar

quiviri ütközet részleteit, hogy még a velenczei 
i tanácsot is félrevezette, s ez nem akarta kiadni a 
i spanyol követségnek. Végre Ferdinánd toskánai 
I nagyherczeg kiadta s a trónkövetelő börtönbe 
I vettetett s életét is ott vagy a gályán végezte. 

1580 tói fogva öt trónkövetelő verseng a por-
tugall korona bírásáért s a pártharczoktól meg
gyengült ország spanyol járom alá hajtja fejét. 
Alva herczeg seregei előtt megnyitja kapuit 
Portugália minden erődje s Don Antonio, 
Braganza hercz<ge, az egyik trónkövetelő Lis-
sabonba vonja meg magát, de onnan is me
nekülni kénytelen, mig Portugália meghódol 
II. Fülöp spanyol királynak, és Spanyolország 
és Portugália egyesülése végkép bevégzett 
ténynyé válik. De a spanyol uralom elégület
lenséget elégúletlenségre szül s már 1637-ben 
egy törvénytelen uj adó kivetése nyilt felkelésre 
kényszeríti az ország nagy részét. Még szerve
zetebben lép föl a forradalom 1640 decz. 1-én, 
a mikor egy rég érlelt összeesküvés, élén Bra
ganza herczeggel, nyíltan ellenszegül a spanyol 
kormánynak, s kikiáltja Portugália független
ségét. Az említett napon reggeli nyolcz órakor 
Braganza herczeg egy bizalmas emberének, 
Ribero-n&k egy pisztolylövése ad jelt a régóta 
előkészített felkelés kitörésére. Nemsokára fegy
veres csoportok lepik el az utczákat s lefegyver-
zik a német őrséget. Egy pap egyik kezében 
karddal, a másikban kereszttel vezeti rohamra a 
népet a kormányzói palota ellen s a spanyolok 
által kinevezett Margit alkirálynő titkárát, Vas-
concellost, ki félreeső helyen egy halom papir 
mögé buj, egy szolgáló által nyomra vezetve, 
elővonszolják s számtalan tőiszurást ejtve testén, 
kidobják a palota ablakain. Braganza herczeget 
IV. János név alatt Portugália királyává kiált
ják, s a hatvan éven át spanyol rabságban gör
nyedt nép visszanyeri függetlenségét. 

IV. János fia VI. Alfonz név alatt foglalta el 
a trónt (1658), de uralkodása a bűnök és kicsa-
pongások szakadatlan sorozata volt. Egy ifjúko
rában, kiállott betegség testi és lelki szervezetét 
egyaránt feldúlta. Két alacsony sorsú, Continevü 
genuai kegyencze közt osztotta meg idejét, mig 
az uralkodás teendőit helyette anyja végezte. 
Végre megunva ez idegen kegyenczek fenhéjázá-
sát, az özvegy királyné akkép rázta le őket nya
káról, hogy egy nap fiát lakosztályába beszélge
tésre hivatta, s azalatt néhány nemes fogolylyá 
tette a két genuait s hajóra téve, Braziliába 
szállította. A király nem nagy bánatot mutatott, 
a helyett összes kegyeit egy kamarására, Castel 
Melhar grófra ruházta át s folytatta a régi éle
tet. Utoljára is erőszakkal szabadította meg ma
gát az ország méltatlan fejedelmétől. Bezárva 
szobájába, nem bocsátotta ki addig, mig csak 
egy lemondási okmányt nem irt alá. A letett ki
rály azután egy lovászfiút véve társául, az azori 
szigetek egyikén telepedett meg. 

Elmekór, családi gyűlölség, névtelen bűnök, 
tőr és gyilok sürün szerepelnek a régi portugál 
királyok életsorsában. A legnevezetesebb me
rényletek egyike volt az, melyet 1758-ban Lis-
sabonban, állítólag a jezsuiták bujtogatásából, 
József portugál király ellen kísérlett meg két 
előkelő nemes család. A királyról tudvalevő 
volt, hogy a gyöngéd nemnek igen nagy hódo
lója, s különösen bizalmas lábon állotta Tavora 
család egy ifjú nősarjával. Mi történt, sohasem 
derült ki tökéletesen, csak annyi bizonyos, hogy 
egyfelől a Tavora-család egyik tagja, D'Aveiro 
herczeg sértve érezte magát becsületében a ki-

I rály hajlandósága által, mig másfelől az is tény, 
hogy az öreg Tavora márkinő, egy gőgös és ura
lomvágyó nő, boszut esküdött, a miért a király 
megtagadta férjének a berezegi czim adományo
zását. 

Elég az hozzá, hogy egy nap egy ifjú hölgyet, 
aTavora-családnak távol rokonát, halva, átszúrt 
mellel találták Lissabon utczáján, lepelbe bur
kolva. Sajátságos, hogy a gyilkosság körülményei 
felderítésére semmi sem történt. Ellenben rög
tön rá, midőn a király kocsiján éjnek idején pa- j 
lotájába hajtatott kedvesei egyikének lakásáról, 

j egyszerre több lövés dördült el háta mögött, 
I melyek egyike meg is sebezte. A kocsis a he-
• lyett, hogy a palota felé vette volna útját, visz-

szafordította lovait, és a király orvosához hajta
tott. Azt hiszik, hogy e véletlen mentette meg 

• a király életét, mely által szerencsésen kikerülte 
az ut további pontjain leselgő többi gyilkosok 

I fegyverét. 
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Több hét lefolyása után Pombal miniszter 
biztos nyomaira vélt akadni az összeesküvésnek. 
Boppant nagyszámú embert befogtak és bebör
tönöztek s 1759 januárjában igen önkényes és 
elégtelen bizonyítékok után D'Aveiro herczeget, 
a márkit, két fiát, és több másokat kerekbe tör
tek; az öreg márkinőt, tekintettel korára, lefejez
ték, az ifjú márkinőt pedig élethossziglan kolos
torba zárták. Ezenkívül pedig még többeket 
száműztek. Állítólag egy összeesküvő a kínpadon 
föl is fedezte, hogy a jezsuiták voltak értelmi 
szerzői a merényletnek, de e vallomását később 
a vérpadon visszavonta. Ennek daczára a jezsui
ták ellen vizsgálatot vezettek be, javaikat lefog
lalták ós őket az országból kiűzték. 

József halála után megint egy tehetetlen árny
alakot ültet a balvégzet Portugália trónjára. Az 
őrült Mária királynő ez (1789), kinek a család
jában oly gyakori bigottsága nemsokára tökéle
tes vallásos örjöngéssé fajult. Gyötrelmes rög
eszméjét, hogy örök kárhozatra van szánva, csak 
az érdemes Ignacio de San Caetano atya lelki 
vigasza volt képes enyhíteni, ki közönséges ka
tonából, miután a puskát felcserélte a breviá
riummal, nagy inquizitorrá tudta felvinni s ki
rálynője teljes bizalmát birta. Megható jelenet 
volt látni a szerencsétlen koronás nőt 18 évvel ké
sőbb, a mint Napóleon hadserege elől hozzátar
tozóival együtt Braziliába menekül, ő, a ki 16 
éven át egyszer sem mutatta magát alattvalói
nak, s a ki ekkor is csak épen annyira nyerte 
vissza eszét, hogy érezze helyzete és megalázta
tása egész keserűségét. 

A Braganza-ház romantikája a múlté, de a 
jövő azé az uralkodói erényekben gazdag, s a 
szellemi haladás követelményei iránt fogékony 
ágé, melynek életerős fiatal sarja most átvette 
a portugál nemzet sorsának intézését elhunyt 
atyja kezeiből. —á— 

LISSABON ÉS KÖRNYÉKE. 
Portugália királyát gyászoló fővárosából és 

környékéről néhány kép van mai számunkban 
bemutatva. Érdekességeket nem csupán agyász
esemény háttere képezi, de az a sajátosság is, 
mely a portugál fővárost, daczára fejlett modern 
világvárosi jellegének, annyira elütövé teszi ma 
is attól a nemzetközi typustól, mely felé a nagy
városok fejlődése természetszerűen törekszik. 
Lissabonnak még megvannak a maga nemzeti 
hagyományai, népének, vidékének a legújabb 
időkig megőrzött eredetiségei, melyek nemcsak 
a száraz tanulmány, de az érzékibb kíváncsiság 
szempontjából is méltán érdeklődés tárgyává 
teszik. 

Portugália fővárosa a Tajo éjszaki partján, ki-
lencz mérföldre a tengertől, hét lankás dombon 
fekszik, mely félköralakban környezi, 3—4 mér
föld kiterjedésben, a régi vártól az Alcantarán 
levő hidig, melyen tul alacsonyabban a külváro
sok fekszenek, számos kőfallal körülvett kerttel, 
s szőllő- és narancs-ültetvényekkel. Különösen 
impozáns látványt nyújt a város a folyamról te
kintve, tömör és diszes épületekkel koronázott 
magaslataival, melyek palotáknak látszanak, 
holott csak kolostorok, s különféle szerzetesren
dek gazdag káptalanai bőkezűségéből épültek. 
A Necessidades, Bemporta és Ajuda nevű királyi 
paloták azonban elég terjedelmesek, utóbbi a 
városon kivül ós még sok más szép épülete van 
Lissabonnak. 

A város új része, a várdomb s a San-Francisco 
ós Do Carmo dombok között, jó széles utczákkal 
van ellátva és tágas terekkel, milyen a Piaca de 
Comercio, hol a minisztériumok és József király 
szobra állanak közel a rakparthoz, a Figueira 
vagy gyümölcspiacz, s a Prága de Rocio, a do
minikánus kolostor és az Inquisitio háza szom
szédságában. Ellenben a keleti dombokon épült 
városrész utczái keskenyek, szűkek és sötétek, 
magas házaikkal, melyek túlélték az 1775-iki 
nagy földrengést. 

A portugál pórnép sajátságos viselete s a kez
detleges, nyikorgó nagy ökrös szekerek, melyeket 
lépten-nyomon láthatni s melyeknél a befogott 
párákat vasvillával ösztökélik előre, nagy mér
tékben elütnek Európa más fővárosainak typu-
szaitól. 

Lissabon utczai élete különben élénk és virágzó 
kereskedelmi város benyomását teszi az ide
genre. A parthoz közel fekvő föutczákon minden
féle nemzet matrózai és kereskedői adnak egy
másnak találkozót, terhekkel megrakott hordá
rok, csöndes türelemmel baktató öszvérek ós-
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szamarak seregei tolonganak a kikötő felé; ván
dorló viz-, gyümölcs-, bal- és ócskaruha-árulók 
kínálgatják rikító hangon portékáikat, mig a par
tokon henyélve hever, ácsorog és koldul a sok 
napszámos és koldus, rósz clierut-j&\a\ (szivarka) 
rontva a levegőt. De este felé a nyilvános séta
helyek és közkertek is megtelnek előkelőbb nép
pel, kik babsárga szinökkel tűnnek ki az idege
nek közül, a «szépnem» elnevezésre kevés igényt 
tartó nők rikító öltözetekkel keltenek feltűnést 
az ilyenekhez nem szokott idegen előtt, ezek áta-
lában korán vénülnek és többnyire piszkosak. 
Természetesen ily körülmények között a köztisz
taság is sok kívánni valót hagy fenn. Utezaseprés 
alig szokásos; rothadó emberi és állati anyagok, 
zöldség- és szemét-halmok botránkoztatnak 
meg a legelegánsabb utczákon is, a kóbor lissa-
boni ebek pedig legalább is ép oly híresek, mint 
konstantinápolyi kollegáik. 

A portugál köznép igen szegény, s mig a 
spanyoloknál kevésbbé szép és udvarias, de an
nál még kevélyebb. Templomokba csak a nők 
járnak, hol pad hiányában vagy a márvány-pad
lón, vagy magokkal hozott székeken foglalnak 
helyet. A szertartásoknál csak világi papok mű
ködnek s a harangoknak nincs nyelvök, hanem 
kalapácsütésekkel csalnak ki hangot belőlök, 
a mi néha pompás harangjátékot hoz létre. 

Vize sincs Lissabonnak ivásra és mosásra al
kalmas, a Tajón kivül, s ivóvizét régi, még a 
mór időkből származó vízvezetéken Cintrából 
kapja. A hangos szavú vízhordók nagy kannák
ban szállítják a házhoz s ezzel a munkával kö-
rülbelöl 3000 gallago foglalkozik állandóan. 
Bövid idő előtt még nemcsak a dohány, hanem 
a szappan is állami monopólium volt, s ezt a 
kormány csak ujabb időkben szüntette be. Annál 
kevesebb kétség fér Lissabonban a tej tisztasá
gához, melyet minden ház előtt a hely szinén 
fejnek ki a házról-házra hajtott tehenekből. 

Két mérföldre a várostól nyugatra fekszik 
Belem (Bethlehem), a kikötője bejáratát védő 
erősséggel. Mintegy 6000 lakóju kis város, a 
Tajo jobb partján. Nagy kolostorát a XV-ik szá
zad végén Emmanuel portugál király építette a 
Jeromos rendű szerzetesek számára, s nagy sza
bású épület, vegyes normán, góth és szaraczén 
építészeti stylben, gazdag dekoratív faragásokkal, 
több emeletben építve, 35 méter magasságra, de 
zűrzavaros stylje s túlterhelt díszítése épen nem 
tesz kellemes hatást a finomult ízlésre. Híres 
egyik termének visszhangja is, mig temploma a 
legtöbb portugál királynak temetkezési helye 
volt; ide temették Emmanuel, HL János, Sebes
tyén stb. királyokat és a most meghalt portugál 
király is itt feküdt kiterítve. 

Innen indult nagy felfedezői útjára Vasco de 
Gama 1497-ben, midőn körülhajózva a Jóre-
mény fokát, a zanzibári és mozambiquei partokat 
elérte. Ez időre esik Portugália fénykora, s ten
geri és kereskedelmi hatalmának zenithje. Kelet-
Afrika belsejét már előbb átkutatták Covilham 
és De Payva portugál hajósok, kik a Vörös-ten
ger felől hatoltak Abissziniába. Ép ugy megfész
kelték magokat a portugálok Senegambiában, 
Guineában és Loandában is a nyugati parton, 
elfoglalták India malabari partvidéket Goával, 
Cochinnal, felkeresték a khinai szigettengert, s 
kevéssel rá, Cabral fölfedezése után, Braziliában 
is létrehozták az első gyarmatot 1531-ben, mig 
Magellan Dél-Amerika déli végét körülhajózva, 
megoldotta az Indiába vezető nyugati tengeri 
ut sokáig kétes problémáját. A belemi kolostor 
tulajdonképen az indiai kereskedelem jövedel
méből épült fel, s mintegy hálaáldozat a király 
és nép részéről. Most árvaház gyanánt szolgál. 

Lissabontól éjszak-nyugatra 14 mérföldre, egy 
dús erdőségü és nyári lakokkal népesített szép 
dombláncz magasan kiugró fokán fekszik Cintra. 
Itt irták alá 1808-ban a fontos katonai egyez
ményt, mely a félsziget bírását Napóleonnak 
átengedte. Á cintrai királyi vár a vidék kilátását 
messze uraló fekvésével a legszebb pontoknak 
egyike. Begényes táját méltóan örökítette meg 
Byron, «Childe Harold»-ja I. éneke 18—29 ver
seiben. 

Dús növényzetű heliotrop-, geránium-, és 
fuxia-bokrokkal, szép magnólia-, oleander- és 
rózsafákkal beültetett virágágyak közt vezet az 
ut fel a La Pena nevű kastélyhoz, melynek ka
puját a portugál királyi és Koburg-czimerek dí
szítik. Közel a várhoz, egy tengerre néző magá
nyos sziklacsoporton Vasco dt Gama kőszobra 
áll. A még a mór időkben épült kastélyt is 
Emmanuel király hozta lakható állapotba, s 
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termeiből sokszor nézett ki a tengerre, türelmet
lenül várva Vasco de Gama visszaérkezését. Sok 
terem és a kápolna még ma is eredeti állapot-
jukban vannak, s több műkincse közt nevezetes 
egy átlátszó jáspis oltárlap, alabastrommal gyö
nyörűen kirakva. 

Mióta a Koburgok magyar ága ül a portugál 
trónon, azóta hazánkfiai s a magyar arisztokrá-
czia nem egyszer fordultak meg a lissaboni és 
cintrai királyi palotákban, hol mindig megkülön
böztetett vendéglátásra találtak. A negyvenes 
évek elején Teleki, a hatvanas években Batthyányi 
Kálmán, Károlyi Tibor és Gábor grófok és má
sok tapasztalhatták a királyi család akkori fejei, 
ugy Ferdinánd, mint Lajos királyok, szives fo
gadását és meglepően kifogástalan magyar nyelvű 
társalgását. 

SZÁZ ÉV ELŐTT. 
— Emlékezések a franczia forradalomra. — 

XVI. Corday Sarolta. (Folytatás.) 
Bövidek leszünk Corday Sarolta további sor

sának előadásában. Még aznap a fogadóban is, 
melyben szállva volt, kutatást tartottak, de 
néhány lakezímen kivül nem találtak egyebet. 
16-án reggel a foglyot az Abbayeböl a Concier-
geriebe fzállították, s este hosszú levelet irt 

| Barbarouxnak ekkép keltezve: a béke clőkészité-
I sének második napján, mely helyenként egy 

kiáltvány hangjába téved s többek közt ezeket 
mondja: «Bárcsak helyreállna a béke, mihelyt 

i én akarom. Én két nap óta békét élvezek. Ha-
! zám boldogsága az enyém.» Atyjához irt levele, 
I melyben lelke legtitkosabb rugóiról ad számot, 
j álljon itt szó szerint: 

«Kedves papa, bocsásson rneg, hogy életem felől 
: engedelme nélkül rendelkeztem. Számos ártatlan ál-
j dozatot boszultam meg, és sok más csapást előztem 
1 meg; a nép, ha egy nap eszméletre tér, örülni fog, 
] hogy megszabadult egy zsarnokától; ha el akartam 
| hitetni, bogy Angliába megyek, azért történt, mert 

azt hittem, megőrizhetem inkognitómat; de belát
tam ennek lehetetlenségét. Reméllem, hogy nem 
fogják zaklatni, de mindenesetre azt hiszem, lesznek 
védői Caenban. Én Gu-tave Doulcet-t vettem vé-

[ dőül; csak formaság ez : egy ily tett nem enged vé-
j delmet. Isten vele, kedves papa, kérem, feledjen el, 

vagyis inkább örüljön sorsomon, melynek indoka ma
gasztos. Ölelem nővéremet, kit egész szivemből sze
retek, ép úgy mint minden rokonomat. Ne feledje 
Corneille versét: 

«A bűn, mi meggyaláz, és nem a vérpad az». 
Holnap 8 órakor ítélnek, július 16-án, Corday.* 
Ugy volt. Július 17-én reggeli 8 órakor meg-

i kezdték pőrét. "Mikor a tárgyalási teremben 
! megjelent — irja Chaveau-Lagarde — a Doul-

cet* távolmaradása következtében hivatalosan 
kirendelt védő, — birák, esküdtek és nézők ugy 
néztek ki, mintha egy bíró jelent volna meg előt
tük, ki őket a legfelsőbb törvényszék elé idézi.» 
A közvádló, Fouquier Tinville feladata könnyű 
volt. Egyenesen, bátran felelt minden kérdésre ; 
igazmondása csak egyszer hagyta cserben, mi
kor a Caenban szervezett csapatokról szólva 30 
ezerre tette számukat. Meg akarta félemlíteni a 
párisiakat. De Evrard Katalin zokogva előadott 
vallomását nem volt ereje végig hallgatni. Szá
razon szakította félbe: 

— Igen, én öltem meg. 
— És mi birta a gyilkosság elkövetésére ? 
— Bűnei. 
— Mit ért bűnei alatt ? 
— A szerencsétlenségeket, melyeknek oka volt a 

forradalom óta. 
— Mit remélt meggyilkolásából ? 
— Hogy visszaadom hazámnak nyugalmát. 
— Azt hiszi hát, hogy minden Maratot megölt ? 
— Ha ez meghalt, a többiek megijednek. 
A közvádló minden áron bűnrészeseket akart 

kideríteni, azért nem szűnt meg ez irányban 
faggatni őt. 

— Bégóta táplálta magában ezt a tervet ? 
— A májusi 31-iki események, s a népképviselők 

letartóztatása óta. 
— Nem vett részt a Caenba szökött képviselők 

titkos összejövetelein ? 
— Nem. 
— Tehát az újságokból értesült róla, hogy Marat 

anarkhista ? 
— Igen, tudtam, hogy felforgatta Francziaorezá-

got. Megöltem egy embert, hogy megmentsek száz-
* Doulcet de Pontecoulant, hegypárti fiatal képvi

selő, a caeni apátnő testvére volt. Corday Sarolta leve
let irt hozzá, hogy vállalja el védelmét, de Michelet 
szerint azon éjjel nem aludt otthon, s igy a levél nem 
találta. H 
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ezreket. Különben is pénzharácsoló volt. Caenban 
egy embert tartóztattak le, ki az ő számára vásárolt. 
Én köztársasági voltam már sokkal a forradalom 
előtt. 

Mikor a bűnjeleket felmutatták előtte, a kés 
láttára elfordult és eltaszította magától e sza
vakkal: «Igen, felismerem." Azután a szúrás 
iránya jött szóba, s az elnök kérdésére, hogy 
mért nem próbálta vízszintes irányban súj
tani, mely esetben a szúrás nem lett volna fel
tótlenül halálos— csak annyit felelt: «Ugy 
szúrtam, a mint jött; véletlenül." Fouquier Tin
ville megjegyezte: «Nagyon gyakorlottnak kell 
lennie e bűnben» — mire a fogoly felháborodva 
kiáltott fel: 

— "Oh a szörnyeteg! haramiának tart.» 
E szavak, mondja Chaveau-Lagarde, villám

csapásként hatottak; a kihallgatást gyorsan be
fejezték. Csak két levelét olvasták még föl, me
lyek közül abban, melyet Barbarouxhoz irt, 
többek közt az éjjel nappal czellája elé állított 
csendörökről panaszkodik, s hozzáteszi: «Azt 
hiszem, ez Chabot müve; csak egy kapuezinus-
nak lehetnek ilyen ötletei.» E Bzavak felolvasá
sánál a vádlott vem Jojthaüa vissza nevetését. 

A védelem csupán arra szorítkozott, hogy a 
fanatizmus exaltácziójából magyarázza ki tettét, 
Chaveau-Lagarde védelme hevében annyira el
ragadtatta magát, hogy e szavakat használta: 
"fenséges nyugalma és lemondásán — a mit 
abban az időben könnyen fejével fizethetett 
volna mep. A vádlott sugárzó arczczal hallgatta 
a rövid védbeszédet, s érzéketlen kózönynyel 
ítéletét. Azután védőjéhez közeledett s igy szólí
totta meg: «Uram, köszönöm, hogy oly bátran, 
s hozzám és önhöz méltóan védte ügyemet. Ez 
urak (itt a bírákhoz fordult) lefoglalják javai
mat, de ón hálámnak nagyobb tanúbizonyságát 
kívánom adni: kérem, fizesse ki helyettem, mi
vel fogságomban tartozom, számítok nagylelkű
ségére.* 

Mikor börtönébe visszatért, Richárd fegyőr és 
neje a lépcső alján várták. «Azt hittem — igy 
szólította meg — hogy együtt reggelizhetünk, de 
a birák olyan sokáig vettek igénybe, hogy bo
csánatot kell kérnem szavam be nem váltásáért.» 
A gyóntatót e szavakkal utasította vissza: "Kö
szönöm azoknak figyelmét, a kik küldték, de 
nincs szükségem szolgálatára." Valószinü, hogy 
nem akarta, hogy utolsó gyónása is üldözések
nek szolgáljon kiinduló pontjául. 

Az ülés alatt Corday Sarolta észrevette, hogy 
egy festő vonásait akarja megörökíteni. Feléje 
fordult s ítélet után czellájába hivatta. Hauer 
volt ez, kinek aztán tanuk nélkül bocsátotta 
rendelkezésére utolsó perczeit, vele közönyös 
dolgokról társalgott, kifejezte lelke megnyugvá
sát s kérte, hogy a vázlatról kicsinyített másola
tot véve, küldje el azt családjának. E festő csa
ládjától értesült Michelet szóbelileg, hogy Cor
day Sarolta rövid fogsága alatt 36 frankot köl
tött, ennek egy részét újdonatúj főkötőre, melyet 
ítéletére rendelt meg. 

Az ítélet végrehajtását kissé késleltette egy 
Montané elnök és Fouquier államügyész között 
kifejlett szóharcz, mely a vértörvényszék elnö
kének később életébe is került. Mont a né ugyanis, 
valószínűleg a fogoly iránti rokonszenvétől indít
tatva, az esküdtek elé adandó kérdések harma
dikát, mely «bűnös és forradalomellenes szán
dékról » szólott, «bűnös és előre megfontolt* 
szándékra változtatta, a mi Fouquier szerint 
ajtót nyitott volna a téboly megengedhetőségé-
nek, s ez által a vádlott megmenekülésének. 
Nem igy történt, de azért Fouquier annyira 
belemelegedett a vitába, hogy elfeledte a végre
hajtás elrendelését aláírni s nagy haragba jött, 
mikor irodája előtt Sámsont már összefont ka
rokkal várva találta. 

Másfélóra múlva már a bakó Corday Sarolta 
ajtaján kopogtatott. Az ajtó megnyílt s mikor a 
fogoly a hóhér ollóját és vörös ingét megpillan
totta, nem győzhetett le némi felindulást. "Ho
gyan, már oly hamar ?» kérdé önkénytelenül. A 
festő még ott volt, s hozzáfordulva, megköszönte 
fáradozását, azután az ollóval lemetszve ham
vasszőke hajából egy fürtöt, emlékül átadta. Egy 
más fürtöt Richárd fegyőrnek s nejének ajándé
kozott. Végül még egy levelet fejezett be s ha
gyott hátra, mely e sorokat tartalmazta: 

•Doulcet de Pontecoulant polgár gyáva, a mért 
vonakodott védelmemet elvállalni, holott a dolog 
oly könnyű volt. Az, a ki tette, minden képzelhető 
méltósággal teljesítette feladatát; hálámat megőr
zöm iránta utolsó pillanatig.! 

E vád, tudjuk, igazságtalan volt; Doulcet 



700 VASÁENAPI ÚJSÁG. 43. SZÁM. 1889. xxxvi. ÉVFOLYAM. 

képviselő mind e pillanatig nem kapta meg Cor-
day Sarolta levelét. 

Maga öltötte magára a kivégzendők vörös in
gét. A kocsi a fogház előtt várt, óriási néptömeg, 
különösen asszonyok, a nzsiros szoknyások», a 
• guillottine furiái» izgatott kíváncsisága közt. 
Mikor az elitélt kilépett, hirtelen vihar tört ki 
Paris felett s a nép szakadó esőben, szélvész és 
mennydörgés közt ordítva szaladt a szekér után. 
A tolongás oly nagy volt, hogy két óráig tartott, 
mig a menet a vesztőhelyre ért. Már a Pont-
Neufnól kisütött újra a nap, s glóriával látszott 
övezni az áldozat fenséges nyugalmú szép arczát, 
a mint elbúcsúzott a láthatártól. 

Mondják, hogy Robespierre és Donton, Des-
moulim Kamillái egy ablakból nézték a mene
tet, mely utolsó útjára kisérte azt, a ki megsza
badította őket diktátorságuk egyetlen versenytár
sától, írók, orvosok, a lélektan komoly tanulmá
nyozói meg voltak lépetve a határtalan nyuga
lom ós lelkierő által, mely az ifjú lány tartásán 
elömlött. Egy orvos, ki nem tévesztette pillana
tig sem szem elől, észrevette, hogy a nyaktiló 
láttára alig láthatólag elsápadt, de csakhamar 
visszanyerte arcza fenséges 
derültségét. Csak mikor a 
bakó fölfedte vállait, akkor 
pirult el. De önként hajtotta 
a kés alá fejét. Mikor a kés 
lecsapott s feje legördült, a 
hóhérsegéd, egy ácslegény, 
durván megragadva a véres 
főt, felmutatta a népnek 
ós arczid verte. A rémület 
borzadálya zúgott át a né
pen ; a legenda azt mondja, 
hogy a fő az utolsó megalá-
zásra elpirult. Becsületére le
gyen mondva a párisi ható
ságnak, e vadállati tettet nem 
hagyta megtorlatlanul; bör
tönbe vetette a halott elleni 
merénylet elkövetőjét. 

De a nemes vértanú kion
tott vére vallásos kultuszt 
csepegtetett a szivekbe. Meg
szerettette a halált, és oltárrá 
magasztalta fel a vérpadot. 
Egy ifjú német, Lux Ádám, 
ki Mamz visszacsatolása ér
dekében időzött Parisban, e 
megrendítő és fölemelő lát
vány friss hatása alatt térve 
szállására, lelkes kiáltványt 
irt meg, melyben felszólal, 
hogy a kivégzés helyén szob
rot emeljenek Corday Sarol
tának e felirattal: «Nagyobb 
mint Brutus!» Letartóztat
ván, kitűnt, hogy az exaltált 
ifjú a köztársaság iránt lel
kesedéssel telve jött Parisba, 
de látva a pártok visszavoná
sát, a szabadság nevében el
követett zsarnokságokat, csa
lódás fogta el. A május 31 diki 
forradalom végkép kiábrán
dította. Csalódásában a kon
vent szine előtt akart golyót 
röpítni agyába, de Guadet és Pétion visszatar
tották. Corday Sarolta azonban visszavezette 
öngyilkossági terveihez. Mikor megkérdezték, 
mért tépelődött üy esztelen gondolatokkal, e 
klasszikus szavakkal felelt: 

• Önmagát megsemmisíteni nem esztelenség, mi
helyt bebizonyult, hogy egyetlen ember halála töb
bet használhat a hazának, mint élete. Hozzáteszem, 
hogy ran az erénynek bizonyos nyelve, melyen 
nem lehet beszelni azokkal, kik nem értik grammati
káját. » 

Pár nap múlva követte fényes eszményké
pét a vérpadon. Mosolyogva, hidegvérrel halt 
meg, s mielőtt a pallos sújtotta volna, megölelte 
bakóit. 

Marat nevének kultuszát is emelte halála, 
mely átmenet nélkül ragadta el véres álmai de-
liriumából az örökkévalóságba. Corday Sarolta 
kése mintegy megtisztította emlékét s ez emlék 
kegyelete egész a rémuralom bukása utánig tar
tott. Hamvait a Pantheonba helyezték el, szob
rát a színházakban is felállították, s még azok, 
a kik átkozták is, hazafias cselekedetnek tartot
ták, kandallóik párkányán legalább egy kis mell
szobrát őrizni meg. 

LAJOS, A MOST ELHUNYT PORTUGÁL KIRÁLY. 

MÁRIA AMÁLIA, AZ UJ PORTUGÁL KIRÁLY NEJE. 

EGYVELEG 
''< Az üvegnek is akadt versenytársa. Londonban*, 

egy társaság átlátszó viasztafotához hasonló anya
got készít, melyet lenolajjal függőleges sodronyhá-
lózatra akasztanak fel, ez az anyag igen erős, hajlé
kony s különösen alkalmas üvegházakra, fényképé
szeti műtermekre s más felső világítást igénylő 
helyiségekre. 

'"' Két nagy fekete kutyát akasztottak fel bírói 
Ítélet folytán 156l-ben Münchenben. A kutyák Bra-
galiuo nevű olasz kalandor kíséretében voltak s a. 
nép babonás félelmében azt hitte, hogy titkos, go-
no-z szellemek. 

* Adóbélyegeket honosítanak meg Svájczban fő
kép azért, hogy a szegényebb emberek apró részle
tekben is könnyen törleszthossék adójukat. Egyszerre^ 
25—30 centimé értékű bélyeget vesznek, melyet 
azután az adóhivatalnak átadnak. 

* Tevekaravánok nagyon meghonosodtak Ausz
tráliában s igen használhatóknak bizonyultak. Köze
lebb már 60 tevéből álló karaván is ment a benső 
részekbe. 

* Sajátságos hóvirágot találtak Szibériában. Hár
mas szirmú csillag alakú virág ez, hó-jegeczekkel 
borítva s feltűnően január elseje körül tűnik fel, de 
csak három napig él. 

*Egy házassági engedély ki
eszközlése. Argyll herczeg má
sodszülött fia engedélyt kért 
atyjától, hogy egy nőt megkér
hessen. Atyja elsőszülött fiá
hoz, Lorne marquishoz utasí-
totta, mivel nézete szerint az, 
mint egy királyleány férje, ily 
családi kérdésekben illetéke
sebb. Lorne marquis maga nem 
mert határozni Viktória király
nő tudta nélkül. A királynő is
mét kinyilatkoztatta, hogy ő 
családi ügyekben férje halála-
óta mindig sógorának, Kobtirg 
herczegnek hanácsát kéri ki s 
irt is neki levelet. A herczeg 
hivatkozva a megváltozott po
litikai viszonyokra, Vilmos csá
szárt kérte fel ítélő bíróul, ki 
viszont kinyilatkoztatta, hogy 
ily dologban nem ad tanácsot, 
de ajánlja Bismarckot, mint ta
nácsadót. A herczeg elment Bis
marckhoz, ki, midőn a hosszú 
tanácskozásokról hallott, egész 
nyersen kiáltott fel: «Ugyan 
mit okoskodnak ? Mi közöm ne
kem Argyll herczegnek fiához ? 
Hagyják őt az ördög nevében,, 
vegye el azt, a kit akar.» 

* Rendőr-majom Singapore-
ban egy kis fiút, ki medvéjének 
és majmának mutogatásával ke
reste kenyerét, egy reggrl meg
gyilkolva találtak. A fiu és med
ve holttetemeit a rendőrségre 
vitték, midőn a megszabadult 
majom hirtelen előtermett s a 
bámuló tömeg közül egy ember 
lábába harapott. A megtáma
dott ember hirtelen zavarba 
jött, a rendőrség gyanakodni 
kezdett s kiderült, hogy ő volt 
a gyilkos. 

* Golyó-alaku villámcsa
pást észlelt a múlt nyáron Clas-
sen nevű német tanítóképezde* 
tanár. A tűzgolyó átmérője 
mintegy 40 czentiméter lehe

tett, körülbelől 12 másodperczig haladt délfelé az 
égbolton, azután eltűnt, de öt perez muka ismét 
megjelent szinsugarakkal körülvéve s éjszak felé 
futott. A tüneményt sokan látták s így az érzékcsa
lódás lehetősége ki van zárva. 

* Hl. Gusztáv svéd királynak a magas arisztok-
ráczia körében sok ellensége volt, kik többek közt 
egy fiatal költővel maró gunyverseket írattak ellene. 
A király magához rendelte a költőt, ki megrémülve 
jött, mert halálbüntetésre számított, de a nemes 
lelkű király így szólt hozzá: «Olvastam verseit és 
látom, hogy tehetsége van, csak azt sajnálom, hogy 
tehetségeit ellenségeim zsoldjában fecsérli el; bi
zonynyal szegénysége az oka s hogy ezen segítsek, 
kinevezem könyvtárnokomnak, mely állásban jobb 
módja lesz tehetségeit érvényesíteni.» 

* A genfi tó a Rhone iszapja folytán folyvást ki
sebb területű lesz. Kiszámították, hogy mintegy 
400 év múlva a jelenlegi tó egészen eltűnik s he
lyén oly termékeny föld lesz, mint Hollandia 
némely részei, melyek előbb szintén viz alatt 
voltak. 

* A szivart a buzgó németek nem akarták fran-
czia néven nevezni többé s pályázatot hirdettek jó-
német névre. A pályázat eredményeként ezután. 
«Rauchrolle • lesz a neve, ha ugyan a közéletben elL 

fogadják. 
MÁRIA PIA, LAJOS PORTUGÁL KIRÁLY ÖZVEGYE. 
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MAGYAR EMLÉKEK KONSTANTINÁPOLYBAN. 
i. 

Konstantinápoly, 1889. okt. 20. 
Képeket akarunk bemutatni a török főváros 

csodaszép panorámájából. Főleg olyanokat, a 
melyekhez némi magyar emlékek fűződnek, ré
szint messzebb időkből, részint a közelmúlt ese
ményeiből. Halvány ugyan a rajz, melyet a 
fényiró képe megörökíthetett, de elbalványodó-
ban maga az emlék is, mely hazánk történeté
nek egy-egy sorocskáját a világszép várossal 
összekötötte. Elevenítsük fel egy kissé a multak 
sötét emlékeit, de emlékezzünk ujakról is, derül
tebbekről. 

Hatalmas ó-emlékként meredez az égnek a 
galatai nagy torony (kálátá kuleszi). Perát, az 
európaiak negyedét választja el Galatától, a 
levantei zagyva világ főfészkétől, és megszabja 
egyúttal a határt, hogy hol végződik Pera és 
hol kezdődik Galata. Majdnem hatodfél száza
dos emlék néz le az ötven méter magas torony
ról, melynek legfelsőbb karzatára közel kétszáz 
lépcső után juthatni fel. Hajdanta még maga-

latai torony még tovább kibírta, a tűzvész meg 
az idő kevesebb kárt tudtak benne ejteni. Csak 
a teteje meg a belső része hamvadt el néhány 
izben, külső falai teljes épségben maradtak. 
Ujabb lépcsőkkel látták el azóta, tűzoltók lakhat
nak a lakható részében és nappal sárga zászló
val, éjjel meg égő lámpával jelzi Sztambul leg
nagyobb veszedelmét, a tűzvészt. A mely irány
ban a tűz üt ki, arra felé leng a zászlaja és se
bes-rohanó tűzoltó-csapatok, meg tüzet kiáltó 
éjjeli őrök verik fel a nagy város nappali meg 
éjjeli nyugalmát. Azért nevezik ujabban tüz-to-
ronynak, Jángin-kuleszi-nék is. Csak a pénteki 
napon lobog le róla a félholdas zászló, a török 
muzulmán világ nemzeti és egyházi jelvénye, 
és keresztény negyed közepette, idegenből került 
emberek közül, mintegy félve tekint feléje a 
büjük-hendek utczai mecset kis mináréja. 

Jóval hatalmasabb a másik kép, a tengerek 
közé nyúló O-szerdj. Ködképszerüen emelke
dik ki a sztambuli negyedből az Abdul-Medaid 
előtti szultánok e rezidencziája, melynél alkal
masabb és fenségesebb helyen soha császári pa
lota nem állhatott. Márvány paloták, kupolás 

tani kegyelet meg nem menti. Mesterséges tá
maszokkal ugyan, de még mindig ott áll, a bag
dadi kösk közelében. — Megette a fának ott a 
Musztafa pasa köskje, a szultáni hárem üveg-
tornáczos pavillonja; másik oldalán a kertnek 
meg a Medsid köskje, egy teljesen modern stíl
ben épített palotácska. Messze kitetszik mindé 
paloták kupolás tetőzete, melyek halavány szí
néhez szépen odaülik a mindenünnen kima
gasló cziprusok zöld lombozata. 

Odonszerübb a belső palota-udvar, a kincs
tárak meg a könyvtárak nagy tere. Egy folyo
sókkal ellátott és szintén kupolás palota-sor, 
mely két palotát, a tróntermet meg a könyvtárt 
foglalja az udvarába. Magyar emlék fűződik 
ezek mindegyikéhez, a kincstárhoz is, a könyv
tárhoz is. Ezekbe a helyiségekbe kerültek a Má
tyás király udvarabeli Korvinák, innen szóródtak 

j szét nyugatra, és itt őrzik még a megmaradtak 
csekély részét. A könyvtár, egy különálló kis 

1 kösk, keleti könyvekkel van ugyan tele, de bele 
került egy csomó görög kódex is, többnyire olya
nok, a melyeket idegeneknek is mutogatnak. De 
nem ám azokat a könyveket, melyek a kincstár 

Az O-Szeráj A Szultánok tornya. Aj a Szófia. Achmedie. 

m-
AZ Ó-SZERÁJ, GALATÁTÓL NÉZVE. Konstantinápolyi fénykép után rajzolta Háry Gyula. 

sabb volt, és csak alig húsz éve, hogy mináret-
szerüen felnyúló kúpjától megfosztották. Állító
lag azért, mert sokat járt fel a kapzsi szemű 
idegen, főleg az angol, és a jó messzelátóval el
látott szeme a szultáni paloták belsejéig juthatott 
a tekintetével. Leszedték egy nap róla a hosszú
kás kupolát, mely amngy is elhamvadt részeket 
helyettesített és mostani csonka erkélye mintha 
mértföldnyire jutott volna a modern szultáni 
paloták egyik legszebbikétől, a Dolma-bágcsé-
tó7. Még tekintetükkel se révedezhetnek el többé 
egymás felé. — Ujabb idők óta tűzoltók tanyá
jává, meg hajó-jelzővé sülyedt a régi Bizancz 
egyik legnagyobbszerü emléke. 

Ugyanott, hol negyedfél száz esztendő előtt 
egy magyar főúr sinylett fogságban, ma ismét 
egy magyar főúrnak, gróf Széchenyi pasának 
hallgatják meg parancsoló, szavát. E toronyba 
került ugyanis Török Bálint az 1541-iki évben, 
és innen vitték át másik fogságába, a Mannára 
melletti Jedi-kuléba, a szomorú nevezetességű 
Hét-toronyba. Sok keserves emléke fűződik ha
zánk történetének e két torony-börtönhöz. Ma 
már pusztulóban van mind a kettő, falai jobbára 
összeomladoztak, tornyai bedüledeztek és haj
dan erős vasas kapui egy pár piaszternyi juta
lomért minden idegen előtt megnyílnak. A ga-

házsorok, és fényesnél-fényesebb köskök csodá
latos tömkelege e palota-terület, melyet hatal
mas kapuk és terjedelmes udvarok zárnak el a 
külvüágtól. Fegyveres katonák őrzik szárazon és 
vizén egyaránt. Három nagy kapun és három 
udvaron át juthatni csak a belső udvarba, mely
nek egy része még magaslatokon épült, mig lan
kás oldalaival egész a tengerpartig nyúlik el. 
Közel a parthoz volt a tulajdonképeni császári 
lak, a top-kapui szeráj, melynek még csak a 
romja se maradt meg, mintha a föld nyelte volna 
el. Annál szemkápráztatóbbak a tenger felőli ud
var egyéb palotái és márvány köskjei. Akár egy 
mesebeli képzelet, olyan a bagdadi kösk, az 
egész szeráj legfényesebb palotácskája. Egy Bag
dadban levő kösk mintájára készült abból az al
kalomból, midőn IV. Murád szultán Bagdadot 
meghódította. Egy óriási fa állott e palota he
lyén, mely meggörbült sudarával útjában állott 
az építkezésnek. Le akarták vágni, de a szultán 
nem engedte. És ime más napra kelve, fölegye
nesedett a görbe fa, és nem állott többé útjában 
az épülendő kösknek. Áldozat bárányokat vágtak 
ez esemény emlékére, és máig is fenn áll e fa, 
hirdetvén Allahnak és az ö igaz prófétájának a 
dicsőségét. Csak egy pár éve, hogy e fa kiszá
radt, és ki is dőlt volna már régen, ha a szul-

vasajtói mögött rejtőzködnek, egyéb hadi zsák
mányok közt szekrényekbe rakva. A kincstár 
vasajtaja csak szultáni parancsra nyílik meg, 
katonai tisztelgések közt, a palota hivatalnokai 
jelenlétében. Ezt a jelenetet ábrázolja a harma
dik kép. Az ajtónyitó maga a kincstár igazgatója, 
két felől meg a palota agái, rangjuknak megfe
lelő rendben. Az ajtó mindenik oldalán üveg
szekrények vannak elhelyezve, tele fegyverekkel, 
kevésbbé értékes hadi zsákmányokkal. A volta-
képi kincs három teremben van megosztva, és 
ezek utolsójának a balszegletében van az a fa
lépcső, mely a nyugoti könyveket tartalmazó 
szekrényekhez vezet. Hogy mit talált az akadé
miai bizottság e szekrényekben, mennyi a talált 
könyvek' közül a magyarországi, arról majd kü
lön alkalommal. Dr. KUNOS IGNÁCZ. 

KOLLMANN JÓZSEF. (FEJZI PASA.) 
J 809—1889. 

Ezelőtt néhány évvel, midőn erősen hire 
járt, hogy az orosz ifjú pánszláv párt kolom-
posai újra szerencsét akarnak próbálni Keleten, 
Konstantinápolyba indultam, hogy szolgálatai
mat a fényes portának felajánljam. 
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De ez egyszer számításon kívül hagytam 
atyáskodó kormányunk figyelmét, mely szerint 
nincsen megengedve, hogy az osztrák-magyar 
alattvaló, különösen pedig szolgálaton kivüli 
tiszt, idegen hatalmasságnak szolgáljon kard
jával. 

— Ön csak ugy léphet a török hadseregbe — 
monda az internuncziatura első titkárja, a kihez 
útmutatásért fordultam, — ha előbb alattvalói 
kötelékéből kilép; ez pedig legalább egy évig 
eltart. 

— Köszönöm a felvilágosítást. 
Evvel aztán nyakamba vettem a várost, hogy 

egykori főnökömet, Kollmann József ezredest, 
török néven Fejzi pasát fölkeressem, ki bizo
nyára jobb tanácsot fog adni. 

Talán még most is keresném, ha véletlenül 
egyik megtörökösödött hazánkfia divatárus bolt
jába nem vetődöm, hol megtudtam, hogy a férik 
(altábornagy) tul a Boszporuson, az ázsiai par
ton, Csingelköj nevű faluban lakik, a honnan 
csak minden félévben szokott berándulni, hogy 
nyugdiját vagy ennek valamelyes részét a had
ügyminisztérium örökké üres pénztárából ki
szorítsa. 

Kollmann ezredest utoljára 1849 augusztus 
12-én Világoson láttam, a városi alsó korcsmá
ban, hol épen hosszú szakállát vétette le egy 
rácz bakával. 

— Öcsém, — monda szokott mosolygó modo
rával, midőn a dilettáns borbély eltávozott,— ne
ked nincs ugyan mit leberetválni, de jó lesz, ha 
a czifra dolmányt még ma leteszed, holnap már 
későn találna lenni; aztán pedig velem jösz 
arra ni, a hegyek felé. Egy garas-ára kedvem 
sincsen az osztrák várak belsejével megismer
kedni, vagy pedig pláne kenderből font nyakra
valóval a világból kimúlni; már pedig hidd el, 
másra nem igen számíthatunk mi, kik előbb az 
osztrák seregben szolgáltunk. Katona vagyok, s 
mint ilyen az utolsó pillanatig engedelmeskedni 
fogok, de ha már a fegyvert letettem, bőrömről 
magam akarnók disponálni. Ha Görgey olyan 
nagyon bizik az oroszok nagylelkűségében, ám 
tegye, és lássa, mi lesz a vége, én többé nem kö
vetem. 

Húsz éves eszemmel én is beláttam ugyan, 
hogy az ezredesnek jóformán igaza van, de hát 
hogyan hagyjam el bajtársaimat, beteges tábor
nokomat, ki nélkülem Szeged óta egy lépést sem 
tett ? meg aztán ki tudja, mi vár reánk itthon, 
nem lesz-e újra szükség karjainkra ? 

Mi alatt így beszélgettünk, egészen besötéte
dett. Sándor-huszárok léptek be a korcsmába. 
A szegény fiuk tízforintosokat kaptak: tudja is
ten, mióta ki nem adott zsold fejében; most meg 
senki sem akarta felváltani a már a nélkül is 
erősen diskreditált magyar bankjegyeket. Pedig 
éhesek, szomjasok; szeretnének egy ital bort, 
egy darab húst. Kardjaink ott állnak a sarokban; 
látják, hogy tisztek vagyunk. 

— Alássan jelentem — kezdi a legidősb kö
zülök, feszesen tisztelegve, — pénzt kaptunk, de 
a korcsmáros nem akarja felváltani, tessék rápa
rancsolni. 

— Jaj, fiaim, — feleié Kollmann ezredes, — 
parancsolni nem parancsolhatok reá a korcs
márosra, mert az nem katona, hanem hát nesz-
tek mindegyiknek két ezüst húszas, ezért majd 
csak kaptok valamit. 

És a fiuk fülig pirulva, mint mikor az iskola-
mesterné mézeskalácsot ad a falubeli tanuló if
júságnak, a söntésbe mennek, hol Mózes számító 
ivadéka két kézzel kap a ritkán látott ezüst 
pénz után. 

— Nem, nem, — folytatá Kollmann a távozó 
katonák után nézve; — hát van-e ember, ki 
ezt nyugodtan nézhetné? Én megyek, mert 
szivem megreped, ha rágondolok, hogy ezek a 
szegény emberek, kiknek semmijük sincsen a 
világon, holnap tán mint hadifoglyok a kozák 
kancsuka alatt nyögjenek. 

Már nem emlékszem, ki jött ekkor a szobába, 
és miképen szakadt meg a beszéd fonala, de az
óta Kollmannt nem láttam. És most majdnem 
36 év múlva újra találkozzam vele . . . 

Egyik török tengerésztiszt ismerősöm közben
járása mellett öt piaszterért egy becsületes mu
zulmán kaikjával átvitt Csengelköjbe, hol Koll
mann lakott. 

Nyomorult falu; néhány,a tenger partján épült 
halászkunyhóval. Valamikor nagyobb hely lehe
tett, mert három romba dőlt mecsetet láttam 
benne. 

A magyar pasa után kellett tudakozódnom, 

mert ezen a néven ismerték csak Kollmant. Né
hány percznyi keresés után, keservesen sírva és 
zokogva, keblére borultam. 

Az öreg ur rögtön reám ismert. 
— Látom, ember lett belőled, mióta nem lát

tuk egymást, én pedig megvénültem — kezdó a 
pasa — és most mondd, mi hozott ide ebbe a 
fészekbe ? 

Nem helyeselte tervemet, hogy a szultán se
regébe lépjek. 

— Lásd öcsém, — monda, — itt csak akkor 
becsülik meg az embert, ha nem valamit, de 
nagyon sokat tett értük, már pedig azt hiszem, 
hogy erre nem egyhamar nyilik alkalom, mert 
hidd el, az orosz nem felejtette el a kapott 
leczkét, és csak akkor nyúl majd ismét Tö
rökország után, ha előbb veletek elkészült, vagy 
pedig ha vele együtt indultok e szerencsétlen 
ország feldarabolására, a mi nagyon valószínű. 
1877-ben tönkre tehettetek volna a ti s a mi 
halálos ellenségünket, de a helyett gyarapodni, 
és erősbödni hagytátok őt, és most el fog nyelni 
benneteket, ha vele nem akartok tartani. 
Láttam ón az orosz hadsereget többször, de 
minden alkalommal azt tapasztaltam, hogy 
olyan mint a lernai kígyó; egy levágott fej he
lyett tiz más jön elő. Sokan, nagyon sokan van
nak, és végre majd köztük is akad egy-két ügyes 
vezér. 

Az ezredes elbeszélte Karsz ostromát és vé
delmét. 

«0tt is azt kellett tapasztalnom, — monda 
többek közt, — hogy némely ember mindenféle 
körülmények nyomása alatt megtartja régi rossz 
szokásait. Kmetty csak azért ellenezte kinevezé
semet Karsz parancsnokává, mivel ő állítólag 
nálamnál már 1849-ben is idősb volt a rangban. 
Erre csak azt jegyeztem meg, hogy szívesen 
szolgálok alatta. A mikor aztán már nem bírta 
tovább a vár védelmét, s katonáim a bőrsaruk 
szijjait kezdték rágni éhségükben, megszűnt a 
rang kérdése. 

(i Egy közönséges bimbasi tervét kellett elfogad
nunk, ki azt tanácsolta, hogy valamennyi védmű 
légberöpitése után az orosz táboron keresztül 
vágjuk magukat és pedig azon a helyen, a me
lyet ö már kiszemelt, hol az oroszok sebesült
jeik számára valami tábori kórház-féle alkot
mányt építettek. Az ott álló őrség többnyire ré
szeg és első meglepetésében ellentállásra alig 
fog gondolni. 

«Kmetty, mint teljhatalmú várparancsnok a 
mellett volt, hogy Andronikov orosz tábornok 
ígéretébe bízva, adjuk meg magunkat. De már 
ekkor én is megsokallottam a dolgot. Arra figyel
meztettem, hogy Világosnál megcsalták Görgeyt 
az oroszok, most meg újból ilyesmire lehetnénk 
elkészülve, azzal a különbséggel, hogy még a 
legjobb esetben is a vörös zsinór várna reánk 
Konstantinápolyból. A haditanácsban csakis egy 
szavazattöbbséggel ment keresztül javaslatom, 
s így ép bőrrel menekültünk. 

«Azóta derekasan visszafizettem a kölcsönt, 
és semmit sem kérek az istentől, csak hogy még 
egyszer nézhessek a hitetlen kutyák szemük fe
hérébe. » 

Kollmann nem helyeselte Bismarck azon el
járását, a melylyel Ausztriát Németországból ki
szorította és a francziákat örök időkre a német 
elem ellenségévé tette. 

— Ti pedig barátim — monda a pasa hoz
zám fordulva, — most csakugyan két tüz közé 
szorultatok, és ha csak a mindenható isten va
lami csudát nem enged történni, az előbb-utóbb 
mulhatlanul bekövetkező világháborúban el fog
tok veszni! 

Sokat beszélt a porta szomorú viszonyairól, a 
szultán tehetetlenségéről, nevezetesen pedig 
ama aknaharczról, mely a palotában a külön
féle hatalmasságok képviselői közt szakadatla
nul folyik. 

— Ha ma — monda — a nagyvezirt egészen 
oroszellenes hangulatban találtam, már ötöd
napon azt kellett másoktól hallanom, hogy a 
helyzet tökéletesen megváltozott. Csakis ezért, 
nem pedig, a mint talán gondoljátok, más oknál 
fogva vonultam vissza végképpen a tettleges 
szolgálatból. Ezelőtt két évvel egy szelamlik 
alkalmával nagyon kitüntetett a padisah. Az ud-
varonczok csak ugy törték magukat utánam, 
s jó darab ideig arról volt szó, hogy a ruméliai 
hadtest parancsnokává neveznek ki, mely, a 
miként tudjátok, háború esetére az első harcz-
vonalat képezné. Szerencsémre volt eszem, hogy 
minél kevesebbet mutattam magamat Sztam-

bulban, nehogy azt higyjék, hogy csakugyan 
utána járok a dolognak. Hát egyszer, lelkem fia, 
azt izeni nekem a nagyvezir valami fiatal tábor
nok által, ki nem régen jött a berlini hadiskolá
ból, és soha puskaport nem szagolt, hogy a 
nagyúr nem kívánja nyugalmamat megzavarni, 
pedig isten látja lelkemet, még egy árva szót sem 
ejtettem ki számból e tárgyban. Kéz alatt utóbb 
megtudtam, hogy az osztrák és orosz követ kol-
lektive nyilatkoztak kineveztetésem ellen. Azóta 
csak akkor megyek Konstantinápolyba, ha utolsó 
asper-em elfogyott s az örmény kereskedő a pén
zért zaklat, a mivel egyért-másért tartozom. 

A pasa megmutatta szegényes háztartását, s 
nagyon sajnálta, hogy nejét, ki akkor beteges 
volt, nem láthattam. Ellenben nem csekély 
büszkeséggel vezette be legidősb fiát, kiből kato
nát nevel. Az apjához alig hasonlító fiu egy szót 
sem tud magyarul, és modora nagyon primitív 
nevelésre mutat. E részben az öreg urnák kissé 
túlzott nézetei lévén, csak azt jegyeztem meg, 
hogy mai napság már a török hadseregben is 
meg fogják kívánni a műveltség bizonyos fokát. 
De a pasa hajthatatlanul a mellett maradt, hogy 
minden bajnak oka az emberek túlságos művelt
ségében rejlik. 

Mielőtt eltávoztam volna, a pasa fegyvergyűj
teményét mutatta meg. Bemekművü pisztolyok, 
handsárok és kardok, melyeket többnyire az 
1854-iki hadjárat alkalmával szerzett magának. 

— De mindezeknél — jegyzé megmosolyogva 
— többre becsülök egy 1849, illetőleg 1850-iki 
emléket. És e szavakkal egy gondosan becsoma
golt négyszögletes durva papírdarabot vett elő, 
melynek felső részén egy jókora lyuk látszott. 
A papiroson nagy betűkkel az volt irva: «Josef 
Kollmann», — egyéb semmi. 

— Ugy-e bár nem tudod, hogy ez mi ? Hát 
látod e öcsém, miután elég eszem volt reá, hogy 
a fényes társaságból még ideje korán megszaba
duljak, s igy természetben fel nem akaszthattak, 
az osztrákok avval töltötték rajtam boszujokat, 
hogy nevemet e papirosra irva, ezt egy külön 
bitófára szegezték, több más becsületes ember 
nevével együtt. A papirost ezelőtt tizenöt évvel 
kaptam egyik osztrák volt tiszttársamtól, ki tör
ténetesen akkor Pesten volt, midőn ama nevetsé
ges kivégzések in effigie megtörténtek. 

* 

Kollmann-Fejzi pasa ezelőtt öt hónappal halt 
meg csengelköji magányában. Ott nyugszik a 
skutarii nagytemetőben. 

Itthon, hazájában semmi sem jelzi a. pákozdi, 
szenttamási és győri hős emlékét. Mi nem érünk 
reá, hogy ilyesmivel foglalkozzunk, de azért 
halhatatlan dicsősége és emléke örökké fog élni 
a nemzet szivében! D - • , . , liegi honved. 

AZ OROSZ CZÁR BERLINBEN. 
Nagyon soká várakoztatott az orosz czár magára 

Berlinben, — több mint tizennégy hónapig, — mig 
rászánta magát, hogy H. Vilmos német császárnak 
azt a látogatását, melylyel mindjárt a trónralépte 
utáni első időkben megtisztelte, — végre mégis 
csak visszaadja. Ez az indokolatlan halogatása egy 
egyszerű udvariassági kötelesség teljesítésének, egy
általán nem volt alkalmas melegebbé tenni az 
Orosz- és Németország között újabb időben megle
hetősen elhidegült viszonyt. 

A barátságosabb hangulatot, a közeledf'st a két 
uralkodó személyes érintkezésétől várta a közvéle
mény s a találkozás végre bekövetkezett. 

III. Sándor czár Dániából, a hol rokonai körében 
évenként hosszabb időt szokott tölteni, okt. 9-én 
indult el a «Dersava» gőzösön s Kiéiben szállván 
német területre, a saját vasúti vonatán, melyet 
Szent-Pétervárról kizárólag e czélból hoztak el ide, 
okt. 11-én d. e. 10 órakor megérkezett Berlinbe. 
Kíséretében számos főúron kivül második fia, 
György Sándor nagyherczeg is ott volt s e mel
lett — az orosz czár már-már üldöztetési mániává 
fejlődő félénksége következtében — orosz testőrök 
és egész sereg titkos rendőr jöttek előre, hogy urok 
életbiztonsága fölött őrködjenek. 

A lehrti pályaudvaron a magas vendég üdvözle
tére megjelentek a németországi főurak, élükön Vil
mos császár és Bismarck herczeg. A czár a saját 
testőrsógének egyenruhájába volt öltözve, mig Vil
mos császár, az uralkodók közötti etikett szabályai
nak megfelelően, orosz ezredének egyenruháját vi-

43 JZAM. 1889. xxxvi. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG 7°_3 

A CZÁR LÁTOGATÁSA A NÉMET CSÁSZÁRNÁL BERLINBEN. 
A KÉT URALKODÓ BEVONULÁSA A VASÚTTÓL. 

selte. Bismarck tábornoki díszruhában jelent meg. 
A két császár a találkozáskor megcsókolta egymást s 
végig nézve az óriási termetű emberekből álló ércz-
sisakos testőrség elvonulását, négy lovas hintóba ült, 
mely katona-kíséret mellett vitte a két uralkodót a 
palotába. A másfél millió lakossal bíró nagy világ
város lakosságából természetesen igen sokan nézték 
a hatalmas czár bevonulását; de általános volt a 
vélemény, hogy az olasz király s a mi fejedelmünk 
fogadtatása alkalmával a lakosság rokonszenve sok
kal szívélyesebb és élénkebb módon nyilvánult. 

A czár, őseinek szokását követve, nem a német csá
szárhoz szállt, hanem az orosz követségi palotába, 
hol meg is reggelizett; csak az után látogatta meg 
a német császárt és családját saját otthonukban. 
Innen ismét visszatért a nagykövetségi palotába, a 

A. czár és a német császár találkozása a 
vasúti indóházbaD. 

hol Bismarck herczeggel hosszan értekezett politikai 
tárgyak felől. Este 6 órakor a várpalota nagy fehér 
termében volt a díszebéd, melyen a czár, porosz 
egyenruhába öltözötten, a német császári pár között 
ült, mig Bismarck vele szemközt foglalt helyet. Az 
ebéd alatt, mint az a napilapokból ismeretes, kicse
réltettek a hivatalos felköszöntők s általánosan fel
tűnt, hogy a czár csak egy pár rideg franczia szóval 
köszönte meg Vilmos császár barátságos jó kivána-
tait, mintegy jelezni akarván ez által is, hogy láto
gatása jóformán kierőszakolt udvariasság, melynek 
semminemű jelentősége nem kíván lenni az orosz-
német feszült politikai viszony enyhítésére. 

Ebéd után a két császár s a kiséret a nagy ope
rába hajtattak, másnap pedig Hubertusstockban, a 
porosz királyi vadaskertben, eléggé sikerült szarvas
vadászat volt s berlini jelentések szerint csak itt lett 
az uralkodók közötti érintkezés bizodalmasabbá. 
13-án már elutazott a czár. 

A fejedelmek találkozásának a politikusok a régi 
hagyományok szerint még most is nagy fontosságot 
tulajdonítanak s a sokáig várva várt találkozás után 

jelenleg is hirlelik a lapok, hogy a czár lassanként 
felmelegedett s hogy különösen Bismarck ötnegyed 
óráig tartó bizalmas fejtegetései nagy hatással vol
tak az európai béke megszilárdítására: de a közvéle
mény nagyon keveset hisz el mindezen hűlelések-
ből s az orosz czár berlini látogatását ma is csak 
egyszerű udvariassági ténynek hajlandó tekinteni, 
melyet egyik fél részéről sem fog követni őszinte és 
meleg barátság. 

ÍNAM i 

A czár fogadja a jelentést arról az ezredről, 
melynek tiszteletbeli parancsnoka. 

AZ EIFFEL-TORONY TÖRTÉNETE. 
Eiffel Gusztáv mérnök az 1886-ik évben 

nyújtotta be a háromszáz méter magasságú vas
toronyról szóló tervét a franczia kormánynak. 

Az akkori kereskedelmi miniszter, Lockroy, 
a magyarok eme nagy barátja kedvezően fogadta 
és övé a föérdem, hogy a csodálatos vasalkot
mány egyáltalában létre jött. Mert daczára an
nak, hogy a párisi sajtó legnagyobb része nagy 
lelkesedéssel tette magáévá a jövendő kiállítás 
eme piéce de resistance-ját, jeles férfiak egész 
csapatja memorandumot nyújtott be a kormány
hoz, melyben tiltakoztak e «monstruózus* terv 
ellen. 

Oly férfiak, minőafrancziák legelső festőmű
vésze, Meissonier, továbbá Gounod, Bonnat, Gé-
rome, Garnier, Bouguereau, Sully-Prudhomme, 
Bobért Fleury, Sardou, Pailleron, Leconte de 
Lisle, Guy de Maupassant, Jean Gigoux, Jules 
Lefévre, Eugéne Guülaume Jacquet, Duez stb. 
eme emlékiratban szórói-szóra azt mondták: 

•Eme gyári kémény az ő barbár tömkelegével 
halomra dönti majd Paris összes emlékszobrai
nak hatását. Az egész város felett, mely annyi 
század magasztos emlékmüveiről tanúskodik, 
eme vaspléhtömeg árnyéka mint nagy tintafolt 
nyúlik majd végig...» 

E tiltakozó férfiak ma már szintén lelkes cso
dálói az Eiffel-toronynak. 

Lockroy miniszter eme most már nevetséges
nek látszó tiltakozásra, melyet a párisi község
tanács is magáévá tett, azzal felelt, hogy másfél 
millió tőkét bocsátott Eiffel mérnök rendelkezé
sére. Az emlékiratra pedig szarkasztikus levéllel 
válaszolt: E levélben azt mondta: «Valóban Pá
ria városa ne tartson semmitől, egyetlen vesze

delem csupán a Champs de Marsi széles homok-
sikságot fenyegeti, mely úgy látszik, a költőket 
és a tájkép-festőket annyira inspirálja és el
bájolja . . . 

Eiffel mérnök azonban teljesen bizott számí
tásainak biztosságában, tanulmányainak hatá
rozottságában, művének aesthetikus szépségében 
és végre teljes sikerében. 

Az idő igazolta a nagy mérnököt. A telket Pa
ris városa ingyen engedte át e páratlan vállalat
nak, de oly feltétel alatt, hogy az Eiffel-torony 
húsz év múlva a város birtokába jut. 

Eiffel kötelezte magát továbbá, hogy e tor
nyot ugy épiti, hogy az szükség esetében lebont
ható és Parisnak tetszés szerinti pontjára he
lyezhető lesz. 

Ha ez a furcsa eset most beállana, hogy pél
dául az Eiffel-tornyot a montmartrei hegy csú
csára kellene szállítani, ugy az hatszáz ezer 
frank költséget okozna. 

Az egész torony építése hat ós fél millió 
frankba került. 

Ma már ez összeg tul van haladva a bevé
telek által. 

A szükséges pénzt egy részvénytársaság te
remtette elő, mely Eiffel mérnökkel fele rész
ben osztja meg a hasznot húsz évig. 

Az Eiffel-torony vassulyának teljes összesége: 
3 millió 562,000 kilo. 

Az első munkálatok 1887 január hó 28-án 
kezdődtek. Akkor kerítették be a tizenhatezer 
négyszögölnyire terjedő területet, melyet a vasto
rony elfoglal és a munkálatok szakadatlanul 
húzódtak 1889 június hó közepéig. 

Az alapzattal 1887 június haváig voltak elfog
lalva, július hó elején pedig kezdődött a tulaj-
donkópeni vasépitkezés (montage). 

A tornyot nem csak azért építették, hogy a 
közönség tetejéről élvezhesse a szép kilátást. 

A torony főleg tudományos czélokra épült. 
A vasnak dicsőséges korszaka kezdődött e torony 
építésével és ezzel egyidejűleg az építkezések 
történetében egy uj aera, melynek Eiffel az ala
pítója. 

A torony a kiállítás bezárása után továbbra is 
nyitva marad ugyan a közönségnek, de főleg 
tudományos czélokra fog szolgálni. 

Eiffel mérnök kis műhelyében, mely a torony 
csúcsán van, természettudósok felváltva fogják 
megvizsgálni a test eséseinek szabályait, a le
vegőnek ellentállását különböző gyorsaságok be
hatása alatt, a ruganyosság törvényeit, a gáz 
nyomásának szabályait, az inga és a föld moz
gásának törvényeit. S. 0. 

IRODALOM ES MŰVÉSZET 
A Franklin-társulat kiadásában a közérdekű 

könyvek egész sorozata hagyta el a sajtót. Egy ré-
szök iskolai könyv, a másik rész pedig az ismeretek 
köréből való. Ezek a következők : 

Pázmány Péter válogatott egyházi beszédei, be
vezetéssel, szótárral, szerkesztette Bellaagh Aladár 
középiskolai tanító. Pázmány, az egyházi szónok, is 
&z az erőteljes nyelvezetű, mint a minő az író. Művei 
elfogytak s Bellaagh e kiadással azok hozzáférhető
ségét segítette elő. Régi íróinktól mindig tanulha
tunk s ezek közt igen sokat Pázmánytól. A gyűjte
ménybe Bellaagh csak azokat a beszédeket vette föl, 
melyek nem sértik senki vallási meggyőződését. 
A ma már elavult, vagy szokatlan szavakat és kife
jezéseket a kötet végén találjuk megmagyarázva. 
Ara a sűrű nyomású és 204 oldalra menő kötetnek 
60 kr. — Az erjedés khémiájának kézi könyve, 
szesz- és sörgyárosok, gazdák, bortermelők ós khemi-
kusok számára irta dr. Szilágyi Gyula műszaki khe-
mikus. A szöveg közé nyomott ábrákkal. Az erjedés 
tüneményére vonatkozó tudnivalókat egyesíti. — 
A gyakorlati orvostan haladása, kiadta a • Gyó
gyászati szerkesztősége. Tizenegy czikk szól benne 
az orvosi tudomány haladásáról, Székes Bélától, 
Schvartz Arthurtól, Báron Jónástól, Bakó Jánostól, 
Scháchter Miksától, Szabó Dénestől, Grossmann 
Lipóttól, Jelenffy Zoltántól, Purjesz Ignácztól, Szili 
Adolftól, Erős Gyulától. A tartalmas kötet ára 1 frt 
20 kr. 

Az iskolai könyvek közt találjuk Bacine Athalie 
tragédiáját, franczia eredeti szövegben; a franczia 
irodalmat tanulók számára jegyzetekkel és Bacine 
életét 8 működését, valamint «Athalie» ismertetését 
magában foglaló bevezetéssel ellátta Gártner Hen
rik, nagyváradi főreáliskolai tanár. A «Jeles irók is
kolai tárá»-ban jelent meg, 8 ára 50 kr. — Poétika, 
a költői műfajok ismertetése, gymnasiumok, reálisko
lák használatára irta Góbi Henrik, kinek az iroda
lom és költészet tanitására megjelent művei a leg
jobb iskolai kézikönyvek közé tartoznak. Uj könyvé-
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ben minden irodalmi műfajhoz a legjobb irók és 
költők műveiből vett bő olvasmányokkal szolgál pél
dákkal. Ára 1 frt 40 kr. — Irodalomismertető, a 
költői és prózai műfajok irodalma és elmélete, a 
magyar nemzeti irodalom történetének rövid átte
kintésével. Polgári fiu és leányiskolák s egyéb tanin- , 
tézetek felső osztályai számára és magánhasználatra 
irta dr. Gyulay Béla, fővárosi polgári iskola igazgató. ! 
Negyedik átdolgozott kiadás. Ara 1 frt 20 kr — [ 
Bibliai fold- és országisme, vagyis Palesztina és a 
szent-Írásban előforduló országok és tartományok ' 
földrajzi leirása; felső nép-, polgári és középiskolák 
számára irta Bóder Flórent; térképekkel. Második 
javított kiadás a herczegprimás jóváhagyásával. Ara 
50 kr. — Közönséges irálytan a levelezések és ügy
iratok megtanulására ; a kereskedelmi és új ipartör
vény alapján polgári és rokon-iskolák használatára j 
irta Hoffmann Mór tanár; ára 80 kr. Szintén e szer
zőtől : Német nyelvtan és olvasókönyv, mindkét nem
beli polgári iskolák számára, két 
részben. Az első rész ára 80 kr, a 
másodiké 1 frt. — Világtörténelem 
polgári fiúiskolák számára, irta dr. 
Bibáry Ferencz, kinek művét Varga 
Ottó átdolgozta és a legújabb ke
leti háborúig kibővítette. Ötödik 
kiadás, kétféle feldolgozásban ; az 
egyik a polgári fiúiskolák, a másik 
a polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. Egyiknek is, másiknak is 
ára 1 frt. 

* Magyar költőkről i r t hol
landi tanulmány. «Rajzok a ma-
rjyar költészetről* («Schelten mi 
ele Hongaarsehepoesíe*) czíin alatt 
jelent meg egy hosszabb tanul
mány a >Gido» holland folyóirat 
július, augusztus és októberi szá
maiban a Madách remekművének 
fordításáról ismert holland irónő 
Wallia A. S. ('. (Antal Géza pápai 
tanár neje) tollából. A tanulmány 
behatóbban foglalkozik Petőfi, 
Tompa és Tóth költészetével, s is
merteti Aranyt és Vajdát is. S kü
lönösen emeli becsét a sok szövegbe 
szőtt költemény, mely eljárás két
ségkívül legbiztosabb mód költőink 
megismertetésére. 

Adatok a bor- és mustelemzés 
módszeréhez, a természettudomá
nyi társulat megbízásából irta dr. 
Ulbricht Bikhárd tanár. Kiadta a 
természettudományi társulat, mely 
ebben ismét egy jó gyakorlati kézi 
könyvvel látta el a közönséget. Ara 
1 frt. 

Dalmáczia visszacsatolása a 
magyar birodalomhoz czim alatt 
dr. Havass Bezsőtől röpirat je
lent meg. A horvát és a dalmát 
tartomány-gyűléseken sokat be
szélnek most ez eszméről s igy a 
röpirat alkalomszerű. Leirja a dal-
mácziai visszonyokat, a magyar 
uralom emlékeit. A szerző a visz-
szacsatolás mellett van, a miben 
alkalmasint sokan nem értenek 
egyet vele, mert a visszacsatoláshoz 
pánszláv vágyak csatlakoznak, a 
déli szlávok erősödése, részben Mn-
gyarországgal szemben. Felhozza a 
röpirat, hogy Dalmáczia lakossága 
sí fél milliót sem üti meg, köztük 
olaszok is vannak, s a dalmát ten- ikti 
gerpartokat a magyar állam keres
kedelmi érdekeiben jól föl lehetne használni. A röp
irat minden könykereskedésben kapható. 

Pipacsok czim alatt Malonyay Dezsőtől Kolozs
várit egy kötet elbeszélés hagyta el a sajtót. Kilencz 
rövidebb elbeszélés együtt, s mindenik bizonyítéka 
a szerző tehetségének, ki a naturalistikus iskola 
hive ugyan, de bir írói eredetiséggel is, s törekszik, 
hogy ne a kitaposott utakon járjon keresni az elbe
szélések tárgyát s ne megunt hangot használjon. 

A könyv elé irt rövid bevezetésben ezeket mondja: 
«Ebben a könyvben néhány történet van alakokról, 
kik itt élnek, szenvednek velünk, körültünk ; támad
nak, elmúlnak, alig élnek. Hasonlítanak a pipacs
hoz, mely nyaratszaka elözönli, telerikitja a me
zőt — nem egészen egy napig. Emlékezetnek okáért, 
íme szakítok közülök néhányat.» Elbeszélésének 
tárgyai csakugyan oly rikitók is, mint a pipacsok. 
Min lenikben egy ^bukott, vagy bukásnak indult, 
avagy könyelmü nő a hős, kiket olykor vaskos voná

sokkal fest le, de tud itt-ott jelemezni, 8 a rövid tör
téneteknek mélyebb tartalmat adni, ós az éle
tet megfigyelő képesség is nem egyszer nyilatkozik. 
Bokonszenves alakok sem hiányzanak a kevósbbó 
rokonszenvesek mellől. Előadása sem pongyola, s a 
párbeszédekkel nemcsak élénkíti az előadást, hanem 
a beszélőket is jellemzi velők. Hősnői iránt ugyan 
nem igen lehet lelkesülni, a szerző azonban irói te
hetség, ki első kötetével is tul van a kísérleteken. A 
kötet ára 1 frt 20 kr. 

Elemi ábrázolástan, polgári iskolák 2-ik és 3-ik 
osztálya számára, valamint magánhasználatra. Irta 
Hoppé Lipót tanár. Gyergyó-Ditrón jelent meg szá
mos ábrával és színes rajzlapokkal. Ára 1 frt 40 kr. 

Egy államfogolynő naplója. (1852—1857) czi-
men irta meg Podhoray Podhorszky Mária szomorú 
visszaemlékezéseit. A kémrendszer egyik áldozata 
volt, ki ötödfél évet töltött az uj-épületben és Morva
ország egyik börtönében. A kötetet 1 írtjával lehet 

•Fénykép után rajzolta Háry Gyula 
A GALATAI NAGY TORONY KONSTANTINÁPOLYBAN, 

1541-ben Enyingi Török Bálint fogháza, ma a tűzoltók tornya. 

megrendelni Székesfehérvárit (a "Székesfehérvár és 
Vidéke* nyomdájában.) Megjelenik nov. hóban. Egy 
agg nő fordul a közönséghez, ki a börtönbe hurczol-
tatásakor minden vagyonát elvesztette, s ki e mü 
jövedelme által azt vágyik elérni, hogy agg nap
jaira némileg föl legyen mentve az anyagi gondok 
terhétől. 

Folyóiratok. A Századok, a történelmi társulat 
közlönyének októberi füzete egészen a társulat 
augusztusi vándorgyűlésének és máramarosmegyei 
kutatásainak van szentelve. Közli a felolvasásokat és 
a levéltárakat kutató bizottságok jelentéseit. — A 
Hazánk történelmi folyóiratból most jelent meg az 
áprilisi füzet. Az első czikk «A Martinovics-féle per
hez* szolgál adalékkal, Luchesini Caesar bécsi po
rosz követ 1794—96-ből való titkos jelentéseit kö
zölve a berlini levéltárból. Néha Vetter Antal hon
védtábornok irataiból az 1848— 49-iki szerb táma
dásra vonatkozó följegyzések, s ezen kivül Zambelly 
Lajos, Bozó Manó, Hegyesi Márton közleményei vo
natkoznak a szabadságharczra. — A Természet

tudományi Közlöny e havi füzetében Szily Kálmán 
egy régi természettudományi irót, Apáczai Cseri Já
nost veszi kritika alá és .Encyclopediájáról* kimu
tatja, hogy azok latin könyvekből vannak lefordítva, 
s a miket Cseri ezekhez toldott, nem sokat érnek. 
Mükifejezéseket is szerencsétlenül gyártott, pél
dául : ergófia (geográfia), kehó (eccho), laskamérom 
(hexameter), stb. A füzet többi czikkei is mind köz
érdekűek. — Az Archaeologiai Értesítő új füzete 
is gazdag közleményekben és rajzokban. 

A Turisták lapja, a magyarországi Kárpát-egylet 
budapesti osztályáLak élénken szerkesztett közlö-
lönyéből megjelent az októberi füzet. Bő olvasmány 
és tájékoztató czikk van benne. A füzetből megem
lítjük Csáky Albin grófnak, a Kárpát-egyesület el
nökének, közgyűlést nyitó beszédjét, Budapest kör
nyéke közlekedésének ismertetését, melyhez kis tér
kép is van mellékelve. A turista kirándulásokból a 
pomázi Kőhegy van ismertetve ifj. Jankó János tol

lából s Téry Ödön dr. fényképével, 
továbbá a dobogókői kirándulás Bu-
rány Jánostól, a gerlachfalvi csúcs 
megmászása Páter Kálmántól, a 
vasmegyei Királykút, Ebenspanger 
Jánostól stb. 

Fatenyésztósi lapok czimen 
Újpesten Erschinger János szer
kesztésében uj szakközlöny indult 
meg. Czélja a vasúti vonalak, a 
hegylejtők és utak beültetését, a 
faiskola-ügyet, a fatenyésztést, gyü
mölcsészetet és kertészetet gya
korlati módon fejleszteni. Az első 
számban czikkek vannak a belga 
vasutak gyümölcsfakeritéseiről, az 
utak beültetéséről fákkal, a gyü
mölcsborról sat. A lap kétszer je
lenik meg havonkint s ára ne
gyedévre 75 kr, egész évre 3 frt. 

Az ipar törvény betüsoros tárgy
mutatóval is ellátva, a miniszteri 
rendeletekkel, elvi határozatokkal, 
egyéb utasitá-okkal és jegyzetekkel 
ellátva, megjelent Debreczenben, 
ifjabb Csáthy Károly kiadásában. 
Grünwald József a debreczeni ke
reskedelmi és iparkarnara fogalma
zója állította össze. Ára 2 frt 60 kr. 

A fővárosnak uj térképe jelent 
meg Weinwurm Antal és Frivisz 
Ferencz kiadásában. A térkép az 
utczák pontos elnevezése, a neve
zetesebb épületek föltüntetése, s 
kerületenként való külön színe
zése mellett a főváros közvetlen 
környékére is kiterjed. Ára 40 kr. 

Uj zenemüvek. Schwarz Wen-
czel«Gyermek-zongoraiskolája»je
lent meg közelebb magyar átdol
gozásban Gaál Ferencztől Nádor 
Kálmán zenemű kiadónál. Az is
kola 8 éven aluli tanulók számára 
van írva, s bevezetésül szolgál a 
szerző nagyobb zongoraiskolájához. 
Ára 1 frt 20 kr. — Egy füzet eredeti 
magyar dal jelent meg a budapesti 
zenemű-kiadóhivatal kiadásában 
Bodó Alajostól. A füzetben 12 
csinos magyar dal van jó szöve
gekhez irva. A füzet ára 2 frt. 

Uj lapok. Bródy Sándor tehet
séges beszélyíró, ki már több hó
nap óta mint egyik kolozsvári po
litikai napilap, az «Erdélyi Híra
dó* főmunkatársa működött, most 
maga indított politikai napilapot 
Kolozsvárit «Magyarság* czim 
alatt, melyprogrammji szerint pár
toktól független újság lesz, míg az 
«Erdélyi Hiradó* most a mérsé
kelt ellenzéki párt közlönye lett. — 
Kiss József ismert költő pedig hir 

szerint uj társadalmi, irodalmi és művészeti egyszer
smind kritikai lapot fog kiadni decz. 1-től kezdve 
Budapesten. 

Az operaszínházban e hó 24-ikén egy régi víg 
operát *A windsori víg nök» et elvenítették föl. 

Ez a kellemes, hol költői szépségekkel, hol a zenei 
humor erejével ható mű húsz évig volt a nemzeti 
színház műsorán: 1860 tói 1880-ig. Fluthné annak 
idején Hollósy Kornéliának egyik le-kedvesebb sze
repe volt, Kőszeghy pedig mint Falstaff tűnt ki. A 
közönség mindig szívesen hallgatta az üde vidám-
ságu operát, mely Nicolai, a korán elhunyt német 
zeneköltő számára előkelő helyet biztosít a dalmű -
szerzők között. Uj előadására nagy közönséa gyűlt 
össze.^ Bianchi k. a. énekelte Fluthnéfr, vidáman, 
csengő hangon. A többi szereplőkkel (Ábrányiné, 
Broulik, Ney, Takács) szintén meg volt elégedve R 
jelen volt közönség. 
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KÖZINTÉZETEK. ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia e hó 21 -iki ülése a 

harmadik osztályé volt és szaktudományi előadások 
vették igénybe. 

Daday Jenő levelező tag székfoglalót tartott a 
nápolyi öböl rotatoriáiról, ismertetvén a nápolyi 
öbölben megfigyelt 22 fajt, melyek fele más tenge
rekből már ismeretes volt. Á rotatoriákat, e parányi 
állatokat, Daday a kitűnően berendezett nápolyi 
zoológiai intézetben vizsgálta. Buvárlatait nemcsak 
a fajokra terjesztette ki, hanem a legújabb anató
miai ismeretek szerint azok életmódjára is. — Hu-
nyady Jenő előadása következett: «Az orthogonál 
szubstituczió problémája* czimen. — Dr. Szabó Jó
zsef osztálytitkár bemutatott egy Belgrádban meg
jelent könyvet, mely a Balkán-félsziget geológiai is
mertetését kezdi meg. A tudományos vállalat élén 
Zsujovics belgrádi tanár áll. A Balkán félsziget — 
Bománia kivételével — geológiai tekintetben eddig 
ismeretlen volt. Szabó igen dicsérte a'vállalat első 
kötetét. Csak harmadrésze van szerb nyelven irva, a 
többi része franczia és német. König Gyula, a fekete 
tábla előtt, számok kíséretében értekezett «A met
szési ponttételekről az algebrai görbék elméleté-

tása és nem elég erős alakító ereje gátolták meg ab
ban, hogy a nagyszerű eszmét méltóan megteste
sítse. Azután egybevetette a költeményt Dante Is
teni színjátékával, Goethe Faustjával és Byron mysz-
teriumaival. Tolnai Lajos mutatott ezután be két 
liiai költeményt Temérdektől. Végül Petelei István 
• Az öreg legény* czimü rajzot olvasott fel, melynek 
találó lélektani vonásai nem maradtak hatás nélkül. 
A felolvasásokat zárt ülés követte. 

A földrajzi társaság e hó 24-ikén Hunfalvy Pál 
elnöklete alatt tartotta meg első ülését a szünetek 
után. Első előadó Berecz Antal volt, ki a földrajzi 
czélokból leendő iskolai kirándulások eszméjét pen
dítette meg. Téglás Gábor az u. n. Peutinger-tábla 
egyik dácziai állomásának, Blandiának meghatáro
zásáról értekezett. Ezután ifj. Jankó János «A Sza-
hel partján* czimmel arról az útról értekeztek, me
lyet a kereskedelmi- és iparkamara, valamint íd. 
Luczenbacher Pál segélyével tett meg Afrika északi 
partjain Tripolisztól Oranig. 

A Kárpát-egylet a napokban rendkívüli közgyű
lést tartott Poprádon dr. Bóth Samu elnöklete alatt. 
Elhatározták, hogy Münnich Sándornak 1640 da
rabból álló érdekes őskori gyűjteményét megveszi a 

Stefánia főherczegnőt a kiszálláskor Frigyes 
főherczeg, Izabella főherczegnő és a két kis fő-
herczegnő fogadták. A pályaudvaron Dröxler pol
gármesteren, Kozsehuba városkapitányon és a sajtó 
képviselőin kivül nagy közönség volt jelen, mely az 
özvegy trónörökösnét a gyász miatt csak némán üd
vözölte. Az özvegy trónörökösné egészen feketébe 
volt öltözve. Kiszállás után megölelte Izabella fő
herczegnőt s a gyermekeket és azután kezet nyújtva 
Kozsehuba városi kapitánynak így szólt: «Bég nem 
láttam önt. Körülbelül két éve, hogy a Stefánia-árva-
ház felavatásakor itt jártam.* A fekete kalapos és fe
hér felöltős kis Erzsébet főherczegnő a kiszállás után 
azonnal a főherczegkisasszonyokhoz csatlakozott. 
A királyi vendégek ezután azonnal a főiierczegi pa
lotába hajtattak. Az első kocsiban az özvegy trón
örökösné ült a főiierczegi párral, másodikban pedig 
kicsinyek foglaltak helyet az udvarhölgyekkel. 

A lipótvárosi bazilikán e hó 19-ikén ment 
végbe a kereszt feltűzése a kupola ormára. A kupo
lának még csak vas váza készült el, s gerenda-állvá
nyok közt emelkedik ki a főváros háztengeréből, a 
föld színétől 96 méter magasságban. Maga a kupola 

AZ Ó-SZERÁJI CSÁSZÁRI KINCSTÁR VASAJTAJÁNAK MEGNYITÁSI SZERTARTÁSA. 
Konstantinápolyi fénykép után. 

ben.» —• Ezután Korányi Frigyes mutatott be köz
leményeket a vezetése alatt álló egyetemi belgyó
gyászati koródából. Ezek: Hirschler Ágoston és 
Terray Pál tanársegédek vizsgálatai a tüdő-üszök 
kórtanára vonatkoztak, mig dr. Fridrieh Vilmos és 
dr. Stricker Mór gyakornokok vizsgálódásai a meg
ivott viznek a szívre gyakorolt hatásáról szólnak. Vé
gül Fodw József mutatta be Schiff Ernő vendég ér
tekezését az újszülöttek véréről. 

A magyarországi néprajzi tá rsaság első nyil
vános küzgyűlését vasárnap, október hó 27-én 
d. e. 10 órakor tartja meg az akadémia termében. 
Tárgysorozat: 1. Hunfalvy Pál elnöki megnyitója, 
2. Megemlékezés Budolf trónörökösről és Magyar
ország ethnografiája körül szerzett érdemeiről, tartja 
Jókai Mór. 3. Titkári jelentés, bemutatja Hermann 
Antal titkár. Végül a választások következnek. A köz
gyűlésre a társaság tagjait és a közönséget tisztelettel 
meghívja a választmány. 

A Petőfi-társaság okt, 20-iki üléséről sem 
hiányzott a nagy közönség. Palágyi Menyhért a 
Madách «Ember tragédiája*-ról irt tanulmányának 
azt a részét mutatta be, mely a drámai költemény 
kompozicziójával foglalkozik. A mü allegorikus 
szerkezetét bonczolgatva, arra a következtetésre jut, 
hogy az írót gyakran előtérbe nyomuló szubjektivi-

Kárpát-egylet 200 frton. Felbinger Ubald alapító tag 
felajánlt évenként 100 frtot két legjobb kalauznak 
kitüntetésére. A havasi rózsának (rhododendron) a 
Kárpátokban való tenyésztésére gróf Csáky Gyula 
főispán 50 frtot ajánlott fel. Az elnök jelentess tett 
Károly Lajos főherczegnek és nejének a Tátrában 
tett útjáról, valamint a központi tisztviselők abbeli 
eljárásának eredményéről, hogy a főherczeget a 
Kárpátegylet részére védnökül megnyerjék, és hogy 
a főherczegasszony megengedje, hogy a turistaut-
nak Tátra-Füred—Barlangliget közti része «Mária 
Terézia-utnak* neveztessék. A főherczeg mind a két 
kérelmet a legkészségesebben teljesítette. Az egylet 
elnökét, gróf Csáky Albint fel fogják kérni az egylet 
köszönetének tolmácsolására. 

MI ÚJSÁG. 
A királyi pár jelenleg Meránban időz, hová a ki

rály tiz napi tartózkodásra utazott. A királyné nov. 
4-ikén indul Korfuba, hol több hetet tölt. 

Az özvegy trónörökösné e hó 23-án Pozsonyba 
érkezett, a kis Erzsébet főherczegnővel. Frigyes fő
herczeg családja látogatására ment s több napot ki
van ott tölteni. 

51 méter magasságban kezdődik, 45 méter ma
gas, s átmérője alól, a hol legszélesebb, 22 mé
ter, fölfelé azonban- karcsúbbá válik, mint a körte. 
Vas szerkezetét a Schlick-gyár készítette, összesen 
ezer métermázsát nyom. Belül falazva lesz, kívül 
rézlemezekkel fedik. 

A kereszt gombjába elhelyezték a templom építé
sére vonatkozó iratot, melyet a most forgalomban 
levő arany, ezüst és rézpénzekkel együtt szilárd 
szekrénybe zártak. Az okirat elmondja, hogy a tem
plom építése már a negyvenes években szóba jött, 
de csak 1851-ben, Scitovszky herczegprimás föl
hívására alakították meg a bizottságot, mely a 
gyűjtéseket vezesse, s ugyanazon év őszén kezdték 
meg az építést Hild József tervei szerint. Elég 
anyagi erő nem lévén, lassan haladt az épitkezé?. 
Hild előbb meghalt, mintsem a félig kész kupola 
beomlott, 186S jan. 22-ikón délután. 

Ybl építész ezt előre megmondta, s akkor a 
munkásokat el is távolították. A tovább építést Yblre, 
a kitűnő építészre bizták, ki — a fölemelt falak föl
használásával — uj terveket készített. A kormány 
és Budapest főváros tették lehetővé az építkezést, 
évről évre költségeket utalványozván. Az okirat fel
sorolja azok nevét is, kik az építémél közreműködő 
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tek, A kereszt-föltevés csöndes ünnepélylyel tör tént . 
Cselka plébános megáldot ta a keresztet a sekrestyé
ben, rövid beszédet mondo t t s aztán a két méte r 
magas keresztet posztóba burkolva fölvitték a kupo
lára s o t t az építési bizottság több tagjának jelen
létében helyére erősítették. Az ak tus t nagy tömeg 
nézte . 

* Gház i O z m á n p a s a arczképét közöltük a •Va
sárnapi Újság, folyó évi 39-ik (szeptember 29-iki) 
számában, azon fénykép u tán , melyet a plevnai 
hős múl t évben Thaly Kálmán jeles tör ténet tu
dósunknak konstant inápolyi időzése alat t sajátkezű 
névaláírásával ellátva ajándékozott. A 'Vasárnap i 
Ujság»-nak ezt a számát Thaly Kálmán, midőn min t 
a magyar tud. akadémia konstant inápolyi küldöt t 
ségének tagja a török fővárosba utazott , maga a d t a 
á t a hős pasának, ki most Abdul-Hamid szultán pa
lota-marsalja, a mi Törökországban a legfőbb udvari 
és egyúttal katonai méltóság. A «Gházi«, valamint 
a többi jelenvolt pasák — a m i n t ezt Thaly Kál
m á n az «Egyetértés*-ben közzétett levelében le-
i r ta — élénk érdeklődéssel és örömmel fogadták az 
á t ado t t lapokat, s ez alkalommal is melegen és meg-
hatólag nyi latkoztak a török-magyar «testvér» nem
zetek barátságáról. Erről a kis epizódról megem
lékeztek Konstant inápoly összes lapjai is, kezdve a 
török hivatalos lapon, a «Tarik»-on, mely hosszabb 
tudósítást közölt erről, ugy szintén többi közt a 
franczia nyelvű «Stamboul» és az angol «Levant 
Herald». Ez utóbbinak kezünkbe kei-ült számából 
közöljük i t t a következő sorokat : 

•Gházi Ozmán pasa, a palota fő-marsalja a múl t 
évben ajándékozta meg Thaly Kálmánt , a magyar 
országgyűlés egyik tagját saját arczképével. Thaly, 
ki ez előtt néhány nappal m i n t a magyar tudomá
nyos küldöttség tagja érkezett ide, a Szólamlik ün
nepélye alkalmával a magyar illusztrált Vasárnapi 
Újság (Sunday I l lus t ra ted Eeview) egyik számát 
nyuj tá á t Gházi Ozmán pasának, a mely szám a 
pasa arczképét tar ta lmazza és Thaly által í r t élet
rajzát. » 

A m a g y a r t u d ó s o k m á r mind hazatértek Kon
stantinápolyból, csak dr. Kunos Ignácz, a küldött
ség t i tkára marad t még o t t egy időre. Utazásuk költ
ségeire Q felsége 6000 frtot adományozot t , de a szul
t án vendégszeretete következtében ennek felére volt 
szükség. Vámbéry 3000 i r t o t m á r vissza is szolgál
t a to t t a miniszterelnöknek. 0 felsége fog határozni , 
hogy a megtakar í to t t összeget mily czélra fordítsák. 

* A h u n - s z é k e l y Í r á s r ó l ujabban közzétett t anu l 
mányok Angliában is figyelmet kel tet tek. Közelebb 
a «The Babilonian and Orientál Eecord» igazgatója, 
Dr. T. d. Lacouperie tanár , nagyon szives hangú 
levéllel kereste meg Király Pál budapesti tanár t , 
k inek a hun-székely írásról e nyá ron a párisi «Aca-
démie des Inscr ipt ions»-ban t a r to t t előadásáról az 
angol lapok is megemlékeztek, s ez előadásra hivat
kozva a r ra kérte, hogy egy ide vágó t anu lmánya ér
dekében küldjön neki muta tvány t a bir tokában levő 
hun-székely irásu szövegekből; egyúttal készséggel 
ajánlkozik, hogy az angol régiséggyüjteményekben 
ne ta lán ta lá lható hasonló irásemlékekből viszonzá
sul szívesen küld neki muta tványokat , illetőleg ha
sonmásokat . — Lacouper ie u r egyike a legkiválóbb 
angol oriental is táknak. 

K o r v i n - k á p o l n a . Az epreskerti festőmesteriskola 
és a szobrászati iskola közös udvarán érdekes mű-
épitészeti emlék készül most . Egy romszerü kápolna 
ez a m a faragott s művészi becsű kő- és szoborma
radványokból, melyek a budavár i Mátyás- templom
ból kikerültek s a restaurálásnál n e m használ ta t tak 
fel. A műemléke t Aigner Sándor műépítész, a Má
tyás- templom restaurálási munkála ta inak vezetője, 
állítja össze stylszerüleg. Korvin-kápolnának fogják 
nevezni , bá r n e m lesz vallási czélra berendezve, ha
n e m középkori műépitési emléknek hagyják. 

A m e y e r l i n g i k a s t é l y h e l y é n épült karmeli ta
zá rdában november elsején szentelik föl a szomorú 
véget ér t Eudolf trónörökös egykori szobáiból átala
k í t o t t kápolnahelyiséget, a hol a következő napon 
tar t ják meg az első gyászmisét. Ugyanaz nap adják 
á t új rendeltetésének az ápolóházzá alakí tot t Meyer-
linghofot. 

S z o b o r B e s s e n y e i n e k . Kovács István, Szabolcs
megye bizottsági tagja a megyéhez indí tványt nyúj
t o t t be, hogy Bessenyei Györgynek, a Berczelen szü
l e t e t t jeles költőnek, ki i rodalmunk ujjászületési ko
r á n a k első úttörője volt, a Nyíregyházán építendő 
megyeháza előt t emlékoszlopot állítsanak. Az állandó 
vá lasz tmány az indí tványt elfogadásra ajánlotta. 
Vidl iczkay József, Nyíregyháza országgyűlési kép
viselője és megye i bizottsági tag is melegen ajánlotta 
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az indítvány elfogadását. A gyűlés küldöttséget ne
vezett ki, mely az alispán elnöklete a lat t ez ügyre 
vonatkozólag tervet készítsen és azt a következő év
negyedes gyűlés elé terjeszsze. 

S z i n é s z e t i k i á l l í t á s . Jövő esztendőben a magyar 
színészet évszázados jubi leumát ülik meg. Az orszá
gos színész-egyesület igazgatósága ekkorra kiállítást 
tervez, melyen bemutatnák a magyarországi szinhá-
zakat rajzban, nevezetes művészek és művésznők 
emléktárgyait , jelmezeket, s minden, a magyar szí
nészetre vonatkozó tárgyakat . 

A f r i k a - t á r s a s á g B u d a p e s t e n . Schlauch Lőrincz 
nagyváradi püspök Budapesten a bécsi és párisi Af-
rika- társasághoz hasonló társulatot akar alapítani, 
mely a rabszolgakereskedés eltörlése érdekében ak-
cziót fejtsen ki s anyagilag támogassa Lavigerie bi-
bornokot, ki a nagy misszió élén áll. Schlauch püs
pök e tárgyban a Szt.-László társulat november havi 
közgyűlésén beszédet fog ta r tan i . H a az eszme vissz
hangra talál, ugy a jövő évben hozzáfognak a ma
gyar Afrika-társaság mogalapításához. 

Telefon Bécs és B u d a p e s t k ö z ö t t . Az osztrák 
és magyar főváros közötti telefon-hálózatot külön
böző kisebb akadályok következtében csak novem
ber hó vége felé fogják megnyi tn i . A hálózat mely
nek építésénél ujabb és előnyö;ebb rendszert követ
tek, még csak a magyarországi részen épül, m e r t az 
osztrák rész m á r teljesen be van fejezve. A magyar 
rész elkészítését e hó végére tervezik. Ezu tán még 
csak a próbákat tartják meg s azután átadják a tele
font a forgalomnak. 

• J u b i l á l ó a k a d é m i k u s . I r oda lmunk veteránjainak 
ez idő szerint egyik legtiszteletreméltóbb alakja 
Szabó Is tván, az ősz tudós, az ó-kori klasszikusok 
régi fordítója, ki ötven éves akadémiai tagságának 
évfordulóját fogja ünnepelni november hó 23-án. 
Szabó Is tvánt , kit Toldy Ferencz, «a legnagyobb 
magyar hellenÍ8tának» nevez, 1839 nov. 23-án vá
lasztotta meg az akkor még magyar tudós társaság 
levelező tagjává. Vörösmarty Mihály, Jerney I s tván 
és Kossovich Károly régen e lhunyt akadémikusok 
ajánlották Szabót, m i n t «ügyes fordítót* a megvá
lasztásra. Ugyanezen nagygyűlésen választotta az 
akadémia Deák Feronczet , m i n t «nagytudományu 
szónokot* t iszteleti tagjává. Az akadémia f. hó 
28-diki összes ülésén Szily Ká lmán főtitkár indít
ványozni fogja, hogy a jubi lánshoz az akadémia üd
vözlő feliratot intézzen. 

Az agg tudós, ki m á r 1875-ben ünnepel te ötven 
éves írói jubi leumát , egykor nagy munkásságot fej
t e t t ki az irodalom terén, melynek még ma is buzgó 
művelője. Egymásu tán kerültek ki tolla alól jó for
dí tásban az ókori remekirodalom gyöngyei. Érde
mei t mél tányol ta a Kisfaludy-társaság is, mikor 
1842-ben tagjává választotta. Szabó Is tván száza
dunk első évében született Bakony-Szent-Királyon, 
Veszprémvármegyében földműves szülőktől. A papi 
ruhá t 1819-ben öltöt te magára, 1826-ban szentelték 
fel s pár évi káplánkodás u tán egy nógrádmegyei kis 
helységnek le t t plébánosává. Ott tölti most is nap
ja i t Szabó s lankadatlan buzgalommal működik még 
mindig. 

E l ő a d á s o k a v i l l a m o s s á g r ó l . Az elektrotekhnika 
előbbre nyomulásával mind inkább szükségessé válik 
szakerőket képezni az új szakra. A közoktatásügyi 
miniszter a tekhnologiai iparmuzeumban rendez is 
ez ágból tanfolyamot, még pedig ez évben az elek-
•tromos világításról és erőátvitelről. Az előadások 
nov. 5-én kezdődnek és deczember végéig minden 
kedden és pénteken este 7 órától 9-ig ta r tanak . Az 
előadások i r án t érdeklődők ingyen kapnak igazoló
jegyet az intézet irodájában. 

S i r o m l é k R á c z Pa l inak . A híres czigány prímás
nak díszes síremléket fognak állítani. A fiatal Rácz 

| Pali , a ki az öregnek utódja a czigány primásság-
ban, fölkéri a vidéki bandákat , hogy édes atyja sír
emléke javára rendezzenek hangversenyeket, vagy 
gyűjtéseket. A pénz a fiatal Eácz Palihoz (Budapest, 
soroksári-utcza 6.) küldendő, a ki minden beérke
zet t összeget hir lapilag fog nyugtatványozni . Mint
hogy a síremléket halot tak napjára m á r felállítanák, 
ennél fogva a szükséges pénz megszerzéséhez hala
dékta lanul hozzá kellene lá tni . 

R ó m a i e m l é k e k Ó-Budán. Az ó-budai laktanya-
utczában, a csatorna építésénél, e napokban ismét 
nagyfontosságú római leletre akadtak. Tizenegy fel
iratos oltárkőre, melyeket eredetileg egyes buzgó hí 
vek azért készítettek, hogy valamely szentélyben, 
helyezik el. Az oltárkövek nem tokáig lehettek a szen
télyben, mer t még a rómaiak építőanyagul felhasznál
ták. E kövek mindegyikét Pannón ia egykori helytar
tói készíttették. H a t ily kiváló férfiú neve van meg
örökítve s az egyiknek egész élet története is bevésve. 
Az oltárköveken olvashatók mindamaz istenek és 

i is tennők nevei, kiknek az egyes köveket ajánlották. 
| Az egyik oltárkő Róma város, egy második pedig 

43. SZAM. 1889. xxxvi. ÉVFOLYAM. 

Pannón ia t a r tomány isteneinek és védőszellemének 
szól. Az érdekes feliratos köveket pedig az aquin
cumi múzeumban helyezték el. E múzeumnak az 
utóbbi időben sok látogatója akadt . Gróf Csáky Al
bin kul tuszminiszter is megtek in te t te . 

— x — Az é n k ö s z ö n ő l e v e l e m . ( H i v a t a l o s h í . 
t e l e s i t é s se l ) Przemysl (Galiczia). É n szédülésben, 
gyomorgörcsben s szorulásban szenvedtem, és Brand t 
E . gyógyszerész nagy ha tású svájczi labdacsaiból 
csupán há rom dobozzal használva el, m i n d e bajaim 
megenyhültek s miu t án étvágyam is megjött , most 
már teljesen jól érzem magam. S ezért n e m állha
tom meg, hogy önnek, mélyen tisztelt u ram, oly jó 
hatású svájczi labdacsaiért hálás köszönetemet ki ne 
nyilvánítsam. Fogadja a legbensőbb köszönetem, 
őszinte t isztelője: Mildvurm Adél. A fönebbi aláírás 
valódiságát bizonyítja Przemysl izr. egyházközségé
nek képviselősége. (P. H.) B r a n d t E . gyógyszerész 
svájczi labdacsai (70 kr. egy dobozzal) a gyógyszer
t á rakban kaphatók, de meg kell figyelni védőjegyét, 
mely fehér kereszt vörös mezőben B r a n d t R. név
aláírásával. Minthogy Magyarországban a svájczi 
labdacsoknak sokféle hamis í tványa lé tez ik : min
denkit óvatosságra i n tünk ; a vigyázatlan vevő az 
okozandó bajt csakis önmagának tulajdonithatja. 

S ü r g ő s k é r e l e m a f ő v á r o s i k ö z ö n s é g 
s a j á t é r d e k é b e n ! 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő 
B u d a p e s t i cz ím- és lakjegyzék h a t o d i k év fo lyama 
Po toczky P á l r e n d ő r s é g i foga lmazó és J a n s z k y 
Adolf sze rkesz tése a l a t t e lőkész í t é sben v a n és a 
k i a d ó t á r s u l a t n e m k i m é i á ldoza to t , hogy a gya
ko r l a t i s z ü k s é g n e k megfe le lő c z í m k ö n y v e t n y ú j t 
son a k ö z ö n s é g n e k . 

E z e n ezél a z o n b a n a l ig é r h e t ő el a közönség 
k ö z r e m ű k ö d é s e és t á m o g a t á s a n é l k ü l és ezé r t a 
F r a n k l i n - T á r s u l a t m i n d a z o k h o z , k ik az t k íván 
j á k , h o g y a s z e m é l y ü k r e vagy czógükre v o n a t k o z ó 
a d a t o k helyesen közö l t e s senek a c z í m k ö n y v b e n , 
a z o n s ü r g ő s k é r e l e m m e l fo rdu l , h o g y ezen a d a t o 
k a t — a szerkesz tőség á l t a l b e s z e r z e t t e k n e k el
l enőrzése vége t t— a c z í m k ö n y v szerkesz tőségéve l 
( B u d a p e s t , IV . egye tem u t c z a 4.) l eve lező- lapon 
közölni sz íveskedjenek . E z e n a d a t o k l e lk i i sme
r e t e s e n fel fognak do lgoz ta tn i és köz l é sük telje
sen díjmentesen t ö r t én ik a köve tkező r o v a t o k 
m i n d e g y i k é b e n egysze r : l akók j e g y z é k é b e n , a 
tö rvényszék i l eg bejegyzet t czégek j e g y z é k é b e n 
és a k e r e s k e d e l m i és ipa r j egyzékben üz l e t - v a g y 
fogla lkozáságak szer in t . A november 1-én bekö
vetkezendő' lakásváltoztatások már előre is beje-
lenthetők. Sz íveskedjenek a b e k ü l d ő k be j e l en t é 
se ikben a fogla lkozást (polgár i á l lás t ) m e g n e 
vezn i és o l v a s h a t ó a n í r n i . 

HALÁLOZÁSOK. 
BFBZEVICZY TIVADAR, kir. tanácsos, nyűg. kir. tan

felügyelő, Berzeviczy Albert vallás- és közokta tás 
ügyi á l lamti tkár édes atyja, okt. 19-én Berzeviczén 
elhunyt , 72 éves korában. A gyászhír mély részvétet 
kel tet t egész Sárosmegyében, hol tevékenysége ér
vényesült a munkás férfiúnak. A közművelődési 
mozgalmaknak mindig élén állt, s a megye legki tű
nőbb elemeit egyesítő eperjesi Széchenyi-kör elnöki 
t isztét is sokáig viselte. Nejét másfél éve vesztet te 
el, s ez időtől megrendül t egészsége. A gyászeset al
kalmából Berzeviczy Albert á l l amt i tkárnak m i n d e n 
oldalról kifejezték a részvétet. 

AUGIER EMIL, a franczia d rámai roda lom egyik, 
ná lunk is igen jól ismert ki tűnősége, m e g h a l t 
Parisban okt. 24-ikén 69 éves korában, A francziák 
ujabb szinmüirodalmainak h á r o m főalakja : Dumas , 
Augier és Sardou. Köztük Augier a legnemesebb 
eszmékben és a legköltőibb hangjában. A magyar 
közönség is jól ismeri, főkép «Giboyer fia», «Fores-
tier Pál* és «A Fourchambault-család* u t á n . Szín
müvei t minden szinpadon-nagy hatással adják, s h a 
zája i rodalmában a legelőkelőbb helyek egyikét fog
lalja el. A drámai i rodalmon kivül a lírai költésze
te t is mivelte, s költeményei 1856-ban jelentek meg 
Parisban. Tagja volt az Ins t i tu tnek . 

E lhunytak még a közelebbi n a p o k b a n : grót 
WENCKHEIM RUDOLF, kamarás és nagybirtokos, k i 
fiatalabb éveiben ismert spor tsman volt, a koroná
zási ünnepélykor m i n t a királyné kamarása szere
pelt, 75 éves korában Budapesten, h o n n a n hol t tes
té t a békésmegyei Gerlára száll í tot ták. — LATOR 
BÁLINT, a m.-szigeti ref. jogakadémiának csak épen 
most nyugalomba vonult görög tanára, ki a közélet
ben is tevékeny részt vett , 71 éves korában, M.-Szi-
geten. — SCHÖNICHEN ÁRMIN, a főváros egyik nagy 
gyárosa, az újpesti hajógyár tulajdonosa, ki e gyárat 
je lentékeny virágzásra emelte, s a külföld számára is 
dolgozott, 49 éves, Újpesten. — KRAJCSOVICS LAJOS, 
régi honvéd, ki a ezabadságharcz u tán külföldre 
menekül t s Konstant inápolyban telepedett le, hol 
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m á r harmincz év óta igazgatta a Szent-Benedek
rendi lazaristák jószágát, s e rend könyvtárában sok 
magyar vonatkozású kéziratot talált , és a ki a kon
s tant inápolyi magyar kolónia egyik legtekintélye
sebb tagja volt. — TALAPKOVICS E M I L , ungmegyei 
nyűg. tanfelügyelő, 55 éves, Nagy-Lázon.-— NÉMETH 
IMRE, városi tanácsos, megyebizottsági tag, s a tör
vényszék kereskedelmi ülnöke, 53 éves, Szombat
helyi t . — P A P P LAJOS, kajászó-ezentpéteri ref. lel
kész, Biczó Géza rajztanár és ismert művész közeli 
rokona, 51 éves korában. — KIRÁLY JÁNOS, kath . 
lelkész, k i t a templomban, misézés közben ért a 
hir tolen halál, Kőröspatakon. — Ifj. BOÉR IGNÁCZ, 
papnövendék, Kolozsvártt . — VOLNY VILMOS, ügy
véd, 51 éves, Kassán. — Kiss FERENCZ, földbirtokos, 
Zemplénmegye volt tisztviselője, Ungvár t t . — Mó-
RELL L A J O S , pénzügyi hivatalnok, 46 éves, Pozsony
ban. — DOSZTÁL VINCZE, a pestmegyei kőnyomda 
vezetője, 51-ik évében Budapes t en ; ugyani t t MAR-
SOVSZKY ÁDÁM, gróf Károlyi Alajos nyűg. jószágfel
ügyelője, 75 éves. — CSIKY IMRE, kolozsvári keres
kedő, Zala tnán, életének 53-ik évében. — MÁRTONFY 
LAJOS, közbecsülésben élt kereskedő, 66 éves, Nagy-
Váradon. — KÓSYA ALBERT, fiatal kereskedő, Mis-
kolczon. — PETSOVICSVAZUL, a l ipótvári orsz. fegy
intézet gör. kel. lelkésze. •— LORBEER MANÓ, gőz
malmi tisztviselő, 33 éves, Szegeden. — SZALÁNCZY 
LAJOS, nyűg. kir. táblai bíró, köztiszteletben élt férfiú, 
56 éves korában, Nagy-Enyeden. 

Özv. TOLNAY GYÖRGYNÉ, szül. Fabró Paula asszony 
Budapesten, élete 70-dik évében. — CSÁSZÁR A N -
DORNÉ, házassága első évében, Rimaszombatban. — 
KERÉKGYÁRTÓ ARPADNÉ, szül. Iváncsics I rma, az 
ismert tör ténet í ró és egyetemi t anár neje, kit a vá
rosl igetben séta közben, leánya társaságában ér 

szélhűdés 66 éves korában Budapesten. — Özv. 
STIEBER FÜLÖPNÉ, szül. Stengler Erzsébet, Stieber 
Vincze terézvárosi plébános édesanyja, Budapesten. 
— NAGY GYULÁNÉ, szül. Barcza I rén , 37 éves, 
Győrben. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
J . I . «A beteg költő*. «Bomlott csárda*. Mindket

tőn érzik egy kis reminiscentia; az első Moreau «Egy 
emlék a kórházban* czimü versére (fordította Petőfi), 
az utóbbi pedig Vörösmartynak «Ez a csárda neveze
tes* kezdetű népdalára emlékezteti. «A beteg költő» 
lapos olAskodás minden lendület nélkül, a «Bomlott, 
csárda* is elég színtelen, keresett szófordulatai daczára 
• Kidőlt, b.edőlt az oldalas, igy kezdi. Vörösmarty erre 

azt a sort üti r á : • Belejár az istennyila.* Ez hatalmas 
kép, míg önnél a következő sor: «S egy év előtt még 
ép vala», úgy van rá csapva, mint a rossz vakolat, 
mely mindjárt lehámlik. Némi dicséretet érdemel a 
formai törekvés; csakhogy itt túlságba megy; a csak
nem minden sorban előforduló árral-zárral, súgott-bú-
gott, sírva-riva, dérrel-dúrrul, nyitva-tárva, gidres-göd-
rös, csetlik-botlik stb.-féle csengés-pengés sok a jóbul. 
• Több tartalom, kevesb mesterkedéssel* — a mint Po-
loniusnak mondta a dán király. 

K . F . «Baptiszt testvér.* A költeményben öntuda
tos művészi törekvés nyilvánul, de a festés hol színte
len, hol zavaros s a külvilág képeiben nem tükröződik 
eléggé az apácza lelki világa. Két strófán keresztül festi az 
ellentétet a fényes gázlángoktól ragyogó várpalota s a 
hegyoldali düledező viskók között, pedig sem az, sem 
ezek nem alkalmasak rá, hogy a valódi emberi boldogság 
(a szerelem, család) után sóvárgó apácza szivét rezgésbe 
hozzák. A szó, mely a fénytengerböl kiválik, képtelen 
kép. A képzelődés alakokból alakot, hangokból hangot 
teremt, de alakokból hangot, s megfordítva, nem. Igaz, 
hogy később szó helyett fényes irást emleget, de az 
ember nem szokta érzelmeit transparentekben látni. 

• H á t é n Is c s a l ó d t a m . * Mesterkélt, erőltetett. 
S e l m e c z b á n y a . Sz. B. S. Megküldetjük, mihelyt 

megjelöli: melyik száma az a «V. U.»-nak. 

SAKKJÁTÉK. 
1572. számu feladvány. Dobrasky Jánostól. 

SÖTÍT. 

Megfej tés . 
Világot. Sötét. 

1. Va8—h8 Kd5—c6: (a) 
2. Vh8-a8f . . . K t. sz. 
3. V v. H mat. 

Világol. a. Sötét. 
1. . . . Kd5-e6 : (b) 
2. Vh8-g8 + K t. sz. 
3. F v. H mat. 

1 Kd5—c4(c) 1. . . . . . . t. sz. 
2. Hc6-a5 f „. Kc+-d5 2. Vh8—<14 t K t. sz. 
3. He6—c7 mat. 3. H mat. 

He lyesen f e j t e t t ék meg : Budapetten: K. J. és F. H. 
Andorfi 8. — Kovács J. — Szempczen: Pintér János. 

A petti $akk-knr. 

.. KÉPTALÁNY. 

SOoo 

:° 
A «Vasárnapi Újság* 41 -dik számában közölt kép

talány megfejtése: Paraszt-lóverseny. 

HETI-NAPTAE, október—november hó. 
Kap Katholikus e» protestánt Oörög-OrotM Itraelita 

b c d e 1 g h 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

A 1 5 6 6 . s z á m u f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 

Weinheimer R.-től. 

27V.F20 Szabina 
28H.>Srmonés.luda 
29 K. Narczisz pk. 
30 S. jKolozsvt. 
31C. Lnczillasz. 

IP. lindsient űn. 
2 S. Halottak napja 

Huldváltozúai. »i 

V 19 Szabina 
Simon és Jnda 
Engelhard 
Hartman 
Ref fml 
Mindszent 
Halott, emléke 
Első negyed 31 

! Ahitofel 15 K 20 Lnczián í 
16 Longin 3 
17 0zeáspr. 4 
18 Lnkács ev. 5 
19Joelpr. 6 Jer. l e . 
20Artémiusvt. 7 
21 Hilarion a. 8S.L. 
-én 9 tfra 47 pk. regg. 

Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s . 
(L. egyetem-tér fi. szám.) 

Selmára Seidenstone von 60 kr. bis fl. 11.65 
p . Méter — glatt und gemustert (ca. 180 versch. 
Qual.) — versendet roben- u. stückweise portó- u. zoll-
frei das Fabiik-Dépöt O. H e n s e b e r g (K. u. K. Hoílief.) 
Zür ich . Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. Portó. 

A Franklin in-Táreulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható 

Az egyévi önkéntes 
a közös hadseregben és a magyar kir. honvédségben 

Kézikönyv 
EGYÉVI ÖNKÉNTES-JELÖLTEK. 

t o v á b b á 

papnövendékek, tanítójelöltek, öröklött mezei 
gazdaságok birtokosai, családfenntartók és a 

hatóságok számára. 
Az uj véderő-törvény (1889. VI . t . ez.) a lapján 

H I T E L E S F O K R Á S O K B Ó L 

( t ö r v é n y e k b ő l , r e n d e l e t e k b ő l , s z a b á l y z a t o k b ó l é s u t a s í t á s o k b ó l ) 

szerkeszté 

K A C Z I Á N Y G É Z A 
magyar kir. sz. k. v. honvédhadnagy. 

Irálymintákkal. — Harmadik teljesen átdolgozott és tetemesen bővített kiadás. 

E l s ő f ü z e t : Á r a f ű z v e 8 0 k r . 

C 3 " " A m á s o d i k füze t s a j t ó a l a t t v a n é s l e g k ö z e l e b b j e l e n i k m e g . 

^ H 5 H S H 5 E 5 E 5 H 5 H 5 E S a 5 H 5 E S a 5 H 5 E S H 5 H 5 H 5 H S E S E 5 H 5 E S E S H S H 5 H S ^ 
A t Franki in - Társulat, kiadásában Budapesten megjelent és minden könyárusnál kapható: W 

A MI HADSEREGÜNK. 
AZ OSZTBÁK-MAGYAB MONARCHIA N É P E I 

F E G Y V E R B E N É S ZÁSZLÓK ALATT. 

Szécsi Mór, Bankalari Gusztáv, Eieger Ferencz közreműködése mellett 
szerkesztette 

D A N C Z E R A L F O N S . 

1 1 s z í n n y o m a t u k é p p e l é s 139 s z ö v e g b e l i á b r á v a l M y r b a c h F e l i c i á n b á r ó 
e r e d e t i r a j z a i u t á n . 

Á r a s z i n n y o m a t u b o r í t é k b a f ű z v e 6 f r t . 

Tartalom: Viribus unitis. — A tiszt. — A gyalogcsapatok. — Hadi képek. — 
A helyőrségi szolgálat. — A lovasság. — A tüzérség. — A műszaki fegyvernemek 
és a műszaki erők. — A várak. — A katonai egészségügy. — A vonatcsapat és a 
hadrakelt sereg vonatai. — Az élelmezés. — A magyar honvédség és az osztrák 
Landwehr. — A katonaföldrajzi intézet. — A katonaképző és nevelő intézetek. — 

A rokkantak. — Csapataink Boszniában és Herczegovinában. — Viribus unitis. 

KOVÁCS LAJOS. 

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 
közéletének három utolsó éve 1846-184$. 

Két kötet. Ára fűzve 4 frt. 
A. k e t k ö t e t c s a k e g y ü t t k a p h a t ó . 



708 VASÁRNAPI UJSAG. 43 . SZÁM. 1SS!>. XXXVI. ÉVFOLYAM. 

UKANIJS MAGASINS DXT 

Fríntemps 
NOUVEAUTÉS 

Kérjük 
a téli évad 5 8 0 legújabb mintarajzot 
tartalmazó nagy illusztrált Catalogusát. 
Szétküldése ingyen és bérmentve kik bér
mentesített levelekben kérik az alanti czégtól 

JULES JALUZOr t C-
PARIS 

Ugyancsak bérmentve küldetnek a Prin-
temps óriási raktárán levő szövetek mintái, 
árat és fajt lehetőleg meghatározni kéretik. 

Expeditio a világ minden országába. 
Portó és vámmentes üldeményekre nézve 

a feltételek a Catalogusban találhatók. 
Tolmács minden neylven 

látogató közönségünk rendelkezésére. 

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ PARIS — 9. rue de la Pa 

Különleges Rlispor 
S1SMUTTAL VEOTITVE 

ILLATSZERÉSZ, 
Jz, 9 - PARIS. 

A Ch. FAY-féle párisi czég 
Pl m 

[különleges rizspora eredeti minőségben kapható és utánvéttel 
™ is megrendelhető 
V É R T E S S I S Á N D O R i l l a t s z e r t á r á b a n 

Budap—ten, Kristóf-tér 8. ssám. 

A legfinomabb és legjobb arczpuder 

AZ A 
Különlegesség 
az u d v a 
iiál hasz
nálva 

értessy 8. ndv, illatsserész Kristóf-tér \ 
ueff M. váczi ntcza 28. szám alatt I • 

Lueff 

BUDAPEST. 

Kwizda köszvéovfolyadékja 
évek óta kipróbált háziszer 

cstíz, köszvény és idegbajok ellen. 
k Valódilag csak az i t t mel lékel t védjegy-
t fc gy®l« — Kapható Ausztria-Magyarország 

" minden gyógyszertárában. 
g CS™ Föletét Magyarország részére : B u d a 

pesten Tőrük Józse f gyógyszertárában. 

Egy üveggel 1 frt o. é. 
Cíjr" Naponkinti postai szétküldés a fő-letét által: 

K W I Z D A F E R E N C Z J Á N O S , 
osztrák cs. kir. és román Mr. udv. szállitó kerületi 

gyógyszertára Korneuburgban, Bécs mellett. 

U11 Ui.UUarU.UUUli4mUimilLU 
Legújabb hatásos gyógyszerek 

A sápkor, vérszegénység, idegesség és ebből származó egyéb 
bajok, tudvalevőleg e mai kór általános jellemző betegségei, me
lyeknek egyedüli orvosszerét a tudomány a vasban ismeri. Eddig 
a vasat főként tokaji borban rendelték, melynek egy hátránya, hogy 
a bor a hatóanyagokat, különösen a vasat, nem képes oly mennyi
ségben felvenni, hogy a szervezetben levő fogyatkozást pótolja, de 
még nagyobb hátránya, hoty a tokaji bor nagyon drága levén 
hamisításnak van kitéve. Ezért az összes orvosi körök és szaklapok 
egyaránt örömmel és elismeréssel fogadták legújabb gyógyszer
készítményeimet, köztük a vasas pepton conservet, mely a va
sas gyógyszerek eddigi hiányiuí van hivatva pótolni, a mennyiben 
kellemes izü conseiv czukorkak alakjában van előállítva, mely a 
hatóanyagokat kellő mennyiségben tartalmazza, és mégis olcsóbb 
a vasas borokná'. Hasonló jeles készítmény a sósavas pepsin-
pastilla, mely mindennemű gyomorbaj ellen a legkitűnőbb hatása 
tzeroek bizonyult, végül vasas phosphor-pastilla ugy e talál
mányok, mint a gyógyszerészeti technikának koronája. E paBtülák-
kal a főváros gyermek-gyógyintézeteiben, valamint családokban 
kiváló eredményeket értek el angolkóros, görvélyes, vérszegény és 
átalában gyenge gyermekeknél, a hol idegesség bágyadtság és ál
matlanság mutatkozott, vagy a hol a fogzás és csontosodás elő
mozdítása vált szükségessé. Ara dobozonként 10 napra való 90 kr. 

Megrendelhető minden gyógyszertárban és a feltalálónál 

Hazslinszky Károly gyógyszerész, 
Budapes t , VIII . , Sándor-tér 3 . 

\atzkovits (A. 
a mélyen tiszt hölgyvilág szíves figyelmébe ajánlja 

illatszer- és mi 

pipereszappanok üzletét 
Andrássy-út 3. szám alatt, 

hol dús választék található finom s olcsó, de csakis 
a legjelesebb bel- és külföldi gyárosok készítmé
nyeiből, u. m.: illatszerek, kézi szappanok, hölgy
porok, szájvizek, fogporok, paszták, fog-, haj-, 
köröm- és ruha-kefék, fésűk és hajtűk stb. női és 
uri pipere-cziktekben, igen jutányos árak mellett 

A Kada-féle „Folyékony Napkthol-Szappan" 
mint szépitőszer felülmúl minden eddig ismert szépítőszert. Az arczbőnől eltávolít minden foltot, kiütést és bőratkát 
(mitesser) mely utóbbi kis fekete pontoknak az egyedüli biztos ellenszere. 1 üveg elegendő 6 heti használatra, ára 87 kr. 

K a p h a t ó Török Józse f gyógyszertárában, király-utcza 1 2 . szám alatt , 4(28 
továbbá Neruda N. hatvani utcza, Thallmayer és Seitz, nádor-u. 10, Eochmeister F. utódai nagykorona-u., Molnár és 
Moser koronaherczeg-u. 9, Detsinyi Fr. váczi körút 10, gyógyfükereskedőknél. Lueff M. váczi-u. 28, Lueff S. váczi-u. 22, 
fider Antal Gyula Haiisch-bazár, Lusztig E. kerepesi-u. 2, illatszerkereskedőknél. OttenreiterF. keztyősnél, korona
herczeg-u. 8, ugyszinte a készítő s feltaláló Kada István gyógyszerésznél Budapest, VII. ker. Rákosfalva 

gyóg^Xbari flStsEeriSftben! Csák az valódi, mely a fenti védjegygyei van ellátva!! 

VÉGHLESI 

Hazánk 
fcgtisztább, leg 

olcsóbb és legjobb szén 
savára, égvényes s a v a n y u v i z e 

VEGHLES-SZALATM-n (Zólyom -m.) 
Budapesti főraktár 

Erzsébet-körút 56-ik szám alatt. 
Telephon-összeköttetés. 

t w S z á m o s r a k t á r a v i d é k e n . -

)t 
Nagy bevásárlások folytán azon helyzetben vagyunk, 

HttAHHlfel l 6 ÉS X 
abroszokat, asztalkendőket és törülközőket 

t0~ mélyen leszáll ított áron adhatni . ~»§ IMis vá lasztékú 

szőnyegraktárunkra 
különösen figyelmeztetünk. Smyrna-szőnyegek Qméterként 10 frttól feljebb. 

B#~ Helyes mértékért kesesség. 

I 
KÜNZ JÓZSEF ES TÁRSA 

Budapest , D e á k - és Erzsébet-tér sarkán. 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhiva
talban, Budapesten, IV, 
egyetem-utcza 4. sz. alatt. 

A • Franklin-Társulati) kiadásában Buda-
í= | pesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 
ÜJjl 

| l PÁZMÁNY 
In 

Í VÁLOGATOTT EGYHÁZI 
BESZÉDEI. 

Beveze tés se l és szó tá r ra l . 
SZERKESZTETTE 

BELLAAGH ALADÁR. 

Ára fűzve 60 kr. 

m 
m 

: ü ü ü ü l ü i i l ü ü l S 2fi« 

I 1 
M 
I 

1847 óta, tehát több mint 40 éve, hogy a legnagyobb sikerrel alkalmaztatik a Németország első 
orvosi kollégiuma által megvizsgált s kitűnő használhatósága miatt a magas helytartóság által 

Magyarországban szabad. VYEBEil-féle 

Köszvény-vászon >r< köszvény, csúz, tagszaggatás, keresztcsont-fájás, 
vörheny, mell-, hát- és derékfájdalmak, lábköszvény, 
csipöfáj dalom és ischias stb. ellen, mindennemű 
görcsök, a kezek és lábakban, különösen görcsös —^msa^m^— 

rek, dagadt tagok, fiezamoclások és oldalszurások biztos eredménynyel gyorsan gyógyíttatnak ezen 
gyógybatásos köszvényvászon által. tígy csomag ára 1 n-t 5 kr., kettős erejű, nehezebb bajoknál 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B alkalmazandó 2 frt 10 kr. 

Valódi csak akkor, ha a melletti védjegygyei el van látva. Dr, Boron párisi álta
lános sebtapasza mindenféle sebek, genyedések és daganatok, körömgyuladások, 
égések, bárminemű sérülések, harapás, sznrás, ütés, vágás, tyúkszem, fagyás stb. 
ellen. — Egy köcsög ára a használati módszerrel együtt 70 kr., kisebb köcsög 25 kr. 

Valódian kapható TW\ á~\ • > á~\ ~T7- T gyógyszertárában 
L \ J IX \ J J V *3 • ntosa 12. szám a. Budapesten, király-

tJL» \» «A—^ 50 kr. é 
x i , X\» JOx, JL v i / 

csúz és köszvény ellen 
és 1 írtért kapható minden gyógyaz.-b 

1 K \/C ARGUERITE CREME 
* • • I ^ / I J^L a legdivatosabb arozbőr-finomitó. Minden elegáns hölgy pipere-asztalán 
ysa.-ban, ; «A» T « A » « A » * A J otthonos. — Teljesen ártalmatlan. — Egy köcsög ára 2 forint. 

Kriegner György gyógyszertára a „Magyar Koronához" Budapest, VIII. 
Egy köcsög ára 2 forint. 

kerület, Kálvin-tér. 

44 SZÁM. 1889. BUDAPEST, NOVEMBER 3. XXXVI. ÉVFOLYAM. 
Blöfizetési feltételek : VASÁRNAPI ÚJSÁG és | egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: í fél évre _ 6 • 
Csupán a VASÁBNAPI ÚJSÁG egész erre 

félévre _ 
8 fit 
4 « 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
J egész évre 6 Irt 
I félém _ 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is caatolandc 

AZ ATHÉNEI NÁSZ. 

P
ERIKLÉSZ kora látszott fölvirradni újra a 
múlt napokban Athéné fölött, a mennyi
ben, mint akkor, most is ő feléje tekintett 

a világ, a hol egy családi ünnep keretében talán a 
világrész története ért egyik forduló pontjához. 

A még csak hatvan éves új Hellasz, melynek 
mai dynastíája eddig mindig csak az orosz ural
kodóházzal lépett rokonsági kötelékbe, melylyel 
már férfi-ágon is atyafi volt, — tanuja most 
annak, hogy koronájának leendő viselője egy oly 
uralkodóházból nősül, mely az ujabb történeti 
fejlemények folytán úgy a dániai uralkodóház
zal, melyből királya, mint az orosz udvarral, 
melyből királynéja származott, ha nem is ellen
séges, de meglehetősen hideg viszonyban állt. 

Konstantin görög trónörökös III. Frigyes elhalt 
német császárnak legifjabb leányát, a jelenlegi 
császár testvérhugát vezeti oltárhoz. Erre az al

kalomra gyűltek egybe Athénében II. Vilmos né
met császár, Anglia és Oroszország trónjának 
örökösei s a dán királyi ház tagjai. Osztozásuk 
a családi örömben biztató jel a béke barátainak, 
mert hiszen épen az itt képviselt fejedelmi há
zaknak az országai azok, melyeket európai bo
nyodalmak esetén ellenséges táborokba szoktak 
osztani. A nagy politikára sem közönyös tehát, 
ezeket most közös családi ünnep engesztelő me
legénél egybegyűlve látni. 

Múlt évi szeptember 3-áról jelenték a berlini 
lapok, hogy a súlyos megpróbáltatásoktól oly ke
gyetlenül sújtott német császári családban ime 
örvendetes esemény fordult elő : a császár 
legifjabb testvérhúga, Zsófia herczegnő Kon
stantin herczeggel, Görögország trónjának örö
kösével jegyet váltott. 

Ezt az összeköttetést már Hl. Frigyes császár 
is óhajtotta, s örömmel látta szövődni a gyöngéd 
frigyet a két fiatal szív között. Örömmel, és pe
dig nem csupán mint apa,^ a ki boldognak vá

gyik látni gyermekét s örül, ha annak sorsát egy 
megbízható, derék férj kezébe teszi le, hanem 
mint békeszerető s a népek nyugalmát biztosí
tani óhajtó fejedelem is, a ki e házasság által 
enyhíteni óhajtotta azt a feszült viszonyt, mely 
a dán királyi s ennek révén az orosz császári 
udvar és a német császári ház között az 1864-iki 
háború óta annyiszor vált már fenyegetővé. 

Konstantin herczeg apai ágon ugyanis uno
kája IX. Keresztély dán királynak, anyai ágon 
pedig unokaöcscse az orosz czárnak. 1868 aug. 
2-án Athénben született, most tehát huszonegy 
éves. Anyja, Olga herczegnő, Konstantin orosz 
nagyherczegnek, II. Sándor czár testvéröcscsé-
nek a leánya, kinek anyja, egy altenburgi her
czegnő, már leányába is beleoltá a Németország 
iránti rokonszenvet. A spártai herczeg — ez a 
görög trónörökös czime, — nevelőül is német 
tudóst kapott dr. Lüders személyében, a ki a 
tehetséges tanítványt az összes tantárgyakban 
szép sikerrel oktatá. 

KONSTANTIN HERCZEG, A GÖRÖG TRÓNÖRÖKÖS ÉS N E J E , ZSÓFIA N É M E T CSÁSZÁRI HERCZEGNŐ. 


