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S A K K J Á T É K 
906-dik számú feladvány. Klett Fülöptől . 

PSBP '^M wüt 

s_ Wm^Wm-
b c díiiáf»s.e ' B h 

ViIágo6 indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

901-dik számú feladv. megfejtése. 
Az olasz feladvány-tornából. 
Világos. Sötét. 

1. Hc2—al Ke4—dó (a) 
2. Vfl—cl K d 5 - e 4 
3. Vcl—c6f K e 4 - d 3 
4. Ve6—c2 mat. 

(a) 
1. f 6 - f5 (b) 
2. Fg4—Í5f HL4—15 
3. Vfl— g2f K e 4 - d 3 
4. Vg2—c-2 mat. 

(b) 
1. a5—a4 
2. Vfl—cl f6—f5 
3. Vcl— c6 stb. 

H e l y e s e n f e j t e t t ék m e g : Veszprémben : Fülöp 
József. Gelsén : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Debreczenben : Zagyva Imre. Miskol-
r;on : Hartmann testvérek. Bogláron : Mayer K. Buda
pesten : Németh Péter, K. J . és F . H. Marosvásarhelytt : 
Csipkés Árpád. Kolosmonostoron : Brauner Gyula. T.-
l'olgáron: Lyszauer és Műnk. A pesti sakk-kör. 

HETI-NAPTÁJ7. Alcircz. hó. 
Nap Katholikus és protestáns Görög orosz Izraelita 

15|V;fi 2 Ni'ste szűz 
10 H Lambert 
17 K Rudolf [Rezsó) 
188 Appolón 
19JC|Tódor, Krezc. 
20|P Gyözö vértanú 
21 S [Anzelm vértan 

G 2 Jliseritord 
Turibius 
Rezső 
Ede 
[Tódor, Emma 
Sulpitius 

• Oda szűz 

:; R 1 liusv. után 2 Noah 
4 Nicetas Í3 Félb. Á. 
5 Theodolus |4 Okoziás 
,6 Batich >5[elk.b.m. 
7 György 6 B. h. al. 
8 Prochorns |7Temp. sz. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 Eupsicbius 8 Sab. 8 p. 
Hold változásai. © Első negyed 20-án 8 óra 53 perczkor este. 

T a r t a l o m : Petzval Ottó (arczkép). — A füredi 
viola-hegy.. . — Déryné naplójából (folyt.) — Gróf Zichy Manó 
(arczkép.) — Trebelli-Bettini Zélia (arczkép.) — A khinaiak 
szorgalma. — Servadac Hector kalandos vándorlása a naprend
szeren át (képpel\ — Egyveleg. — Melléklet: Adriai képek 
(három képpel'. — ,,Beszéd a m. akadémia megnyitásakor." — 
A háború küszöbén. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Mi újság? — Szerk. uwndanivaló. — Nyilt-tér. 

Felelős szerkesztő : Nagy Miklós. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 

i\yilt-téi\* • 
(Paritás.) Azon szépitó szerek között, melyekkel 

a vegyészet bennünket idővel megajándékoz, létezik 
egy Bécsben, mely olvasóink közül azok előtt, kik 
hajszinök visszaállí tását szivükön hordják., külö
nösen szivesen lá tot t l ehe t ; annyival inkább, miu tán 
az az egészségügyi hatóság véleménye szerint az 
egészségre nézve teljesen á r ta lmat lan . Mi ugyanis 
ez a la t t a F r a n z Ottó által készített „ P u r i t á s " haj-
ijjitó tejet gondoljuk. Ezen készí tményben az a lénye
ges, hogy részben ugyanazon alapanyagokból van 
összeállítva, a melyekből az emberi haj áll, ha azt 
vegyileg megvizsgáljuk; innen tehá t annak hirdetet t 
„majdnem csodatevő tu la jdonsága" ősz vagy 
fehér haj megifjitására, illetőleg annak eredeti színé
nek visszaadására nézve, egész egyszerűen azon 
analógiára vezethető vissza, a melylyel a hasonfaju 
anyagok egymás i rán t viseltetnek, azaz egymásra 
assimiláló hatássa l birnak. Miután t ehá t ezen külön
legességben csnpáa oly összetétel áll előttünk, mely
nek előállítása a haj-élet s annak szinképzése isme
retén alapul , kötelességünknek tart juk ezen, Török 
József ur gyógyszertárában is mindig friss állarjot-
ban kapható czikkre olvasóinkat s a tudomány bará 
ta i t figyelmeztetni. 

* Az ezen rovatban megjelenő közleményekért 
csakis a sajtótörvények irányában vállal felelősséget a 
szerkesztőség. 

* Mindazok, kik k ö s z v é n y - , c t i u - V a g y 
ezek b é n u l á s a i - és egyéb k ü l s ő és b e l s ő 
e d d i g g y ó g y i t h a t l a n o k n a k t a r t o t t b e - ' 
t e g s é g e k ál tal let tek meg lá toga tva , kiválók™ 
figyelmeztetnek M o e s s i n g e r L . G., M./m. F r a n k ! 
f u r t b a n , l apunk ma i s z á m á b a n foglalt hirdetésére 

A t. közönséghez! 
A ke l e t i h á b o r ú k i t ö r é s e m i n d e n ó rán vár

h a t ó l e v é n , rendkiviili előfizetést n y i t u n k a 

NEMZETI HIRLAP-ra. 
A z o n á l t a l á n o s e l i s m e r é s t , m e l y e t e lap a 

m ú l t évi s z e r b - t ö r ö k h á b o r ú a l a t t g y o r s , pontos 
é s k i m e r i t ő t u d ó s í t á s a i á l t a l k i v í v o t t , igyekezni 
fog a z o r o s z - t ö r ö k h á b o r ú k a l a t t i s k iérdemelni . 
Külföldi levelei és harcztéri tudósításai lehető 
g y o r s a s á g g a l és a l a p o s s á g g a l fogják olvasóit a 
b e k ö v e t k e z ő , s h a z á n k r a n é z v e o ly nagyfontos
s á g ú n a p o k e s e m é n y e i r ő l é r t e s í t e n i . 

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

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

Az uj, rendkívüli előfizetési ár tesz április hó bár
mely napjától, vagyis azon naptól kezdve, melyen az elő
fizetési pénz beérkezik: május végéig 2 frtot, — jnnins 
végéig pedig 3 frt 30 krt . 

A rendes előfizetés, mely bármely hónap elején kezd
hető meg, lesz: 

Egy hóra 1 frt 40 kr. 
Két hóra 2 „ 80 „ 
Három hóra 4 „ — „ 
Hat hóra 8 ,, — „ 

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

Az előfizetési pénzek a „Nemzeti Hirlap" kiadó
hivatalába (Budapest, Franklin-Társulat egyetem-utcza. 
4. sz.) intézendők, legczélszerübben postautalvány utján. 

1 „Nemzeti Hírlap" kiadóhivatala. 

S( 

k i t ű n ő h i t z i s z e r . 
váltó és mocsárláz, bél és gyomorgörcs, epe
inger, hányás, tengeri betegség, vizeletszoru

lás, álmatlanság, stb. ellen. 
Ára egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 kr. 

O S B O R S Z E S Z . 
mint háziszer. 

Mr. William Lee ntasitása szerint. Gyors 
hatást eszközöl: Rheuma, csúz, szaggatás, 
fagyás, fog- fej- és fülfájdalmak, szemgyulla
dás, rákfekély, bénulások stb. stb. el len; sőt 
fogtisztitó szerül is igen ajánlható, mennyiben 
a fogak fényét elősegíti, a foghust erősbiti, és 
a száj tiszta szagtalan izt nyer a szesz e 'p i -
rotgása ntán. 

Használati utasítás magyar vagy némot 
nyelven jelentékeny orvosi s egyéb elismerő 
bizonyítványokkal, valamint biionuinvusaiiu név
sorával, minden üveghez mellékeltetik. 
Ára egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr. 

Brazay Kálmán 
Budapest, iroda és központi főraktár országút 24. SZÍÜX és 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F , k i r á l y - u t c z a 7 . sz. 
Vidéken a mellékelt utasításokban felsorolt bizományosaimnál. 

F Í n i / p l m P 7 t p t P C Minthogy ujabb idSben több vevőm által » „Sós-borszesz* 
riyjCIHIGZ.lCI.CO. valódisága ellen panasz és azon kérdés intéztetett hozzám, hogy „Sós-
borszeaz" készítési, rendszeremet tényleg eladtam-e, azaz ennek készítésével más valakit biztam 
volna meg? — Értesülésem szerint néhány budapesti, szegedi, brassói é» prágai czég az 
általam már évek során át gyártott a jó sikerrel forgalomba hozott gyoty erejű sós-borszeszt 
(üveg-mintáim és nevem felhasználása s aláírásom hamisítása mellett) utánozza Az illetők ezen 
valóban nemtelen eljárásuknak elejét veendő : üvegjeim hátsó részére 1876. január hó 1-töl fogva 
B r á z a y K á l m á n nagykereskedő Budapesten, körirata czimemet nyomattam > e. 

Ha felsoroltak készítménye csak némileg is megtelelne a czéloak, nem volna szükségük arra, 
hogy azt idegen czég alá horkolva, nevemet oly módon használják, mintha készítményük tőlem szár
mazna. Kijelentem tehát ismételten, hogy a t. közönség esak azon sós-borszeszt ismerje el 
tőlem származódnak, melyhez a használati utasításon aláírásom szerepel, s az üvegre rftgaantott 
czimiap nem „iniiit' vagy „narh Brázay" ellátva, mert a kérdéses sós-borszeszt részben vidéki 
kereskedők készítményem helyett hozzák forgalomba. 3341-2 

minősége, jó és 

Salicylsav - készítmények. 
KIELHAUSEE H. oki. gyógyszerésztől és illatszergyárostól Gráczban. 

Salicyl-sav a drezdai dr. Heyden vegytani oralat.toriumából, azon felette kedvező eredmények ntán, 
melyeket a dr. Kolbe, dr. Neubauer, dr. Wagner stb tanár urak kísérletei előidéztek, már világhírt 
vívott ki macának mint erjedést és rotliad&st akadályozó aDyag, é* nemcsak fényesen érvényesül minden
nemű belső bajok ellen, hanem czélirányos összetételben még felülmulhatlan óvószer a bőrre, hajra és 
fogakra nézve. Anticsptikus hatása különösen rendkivü i ; megakadályozza a sérült szervek rothadása', 
s ezzel együtt eltűnik az azzal járó kellemetlen szag is. 
8alievl-tnilfttf«-H-«Bf\««« Salicyl-toi lette-szappan 
Salicyl-toiiette-viz 
Salicyi fogpor . . 
Salicyl-fogpép . 

darabnak ára 50 kr. 
. 70 . 
. 6 0 , 

Salicyl szájvíz dbnak ára 60 kr. 
Salicyl-hintöpor (lábak izzadása ellen) . . 50 „ 
Salicyl-bajkenőcs „ „ 50 , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3172-V 

FőraktárJagyaromágra nézve": TÖRÖÍ J(fzSÉ gyógyszerésznél BadapesCkiíályotcza 7. • 

FERENCZ J Ó Z S E F 
• KESERÜVIZ-FORRÁSÍÉ 

legtartalomdnsabb és leghatásosabb budai keserűvíz 
Kapható minden gyógytárban és füszerkereskedésben. 

R e n d e s a d a g k é n t Va p o h á r e l egendő . 3260C 

•PILEPSIE 
. (nehézkor) levél utján g.omlt WJk dr. ^^xixJi^L 

különleges orvos által Ne» 
sUstkan, 0rezd3 mellett i^u 
onzáibani. i i or nOOO-nM 

te*?*""* j"»?z 

Csodálatraméltó 
a természet ereje, 

h a az ke l lő m ó d o n a l k a l m a z t a t i k . 

Bojtorjánjylkír-
a legrégibb időtől fogva mint a szőrnövés bár
mely nemének legsikeresebb szere ismer
tetik, 8 a benne foglalt ezó'rnövesztö anyagok
nak általam létesített concentrálása által va
lódi feltűnést okozó szerré emelkedett, ugy 
annyira, hogy fiatal 15 éves emberek rövid pár 
nap alatt tömött sjakállt kaptak. Bizonyítéka 
ennek, miszerint felszólittattam, ajánlanám 
figyelembe azon helyeket, hol a haj- vagy sza-
kallnövés alkalmatlanná válhatnék, miután • 
megkent helyeken, habár eddig ott még a haj
nak nyoma sem lett volna is látható, varry több 
ftvi kopaszság után is az eredmény b i z W s R 
hatás meglepő gyors. Hajhullás ellen tüstént 
használ. Még a bécsi »Medizinische Zeitung' 

" íüi ° d a n y i l a t k o z i k , miszerint a bojtorjángyö-
l_ kér szesz a legjobb minőségben kapható csak 

az előállító 

Winkelmayer J.-nél 
Becs . VI . ker. Gnmpendorferstrasse 159 . 

Indapesten: TSrok Józseí nrnál, király-ntrza 7. 
lati ucasitással együtt, 90 kr. Postai W u J f a £ Z £ ^ Ü t f X ? * " 

U l K K „ „ 4 . ^ n ; f X l i A * „ U l . VASÁENAPI ÚJSÁG és 
e l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k : P0LITIK-AI Ü J B 0 N f A G 0 K i « « t : 

f egész évre .. 12 frt 
i télévre 6 • 

Csopán a VASÁRNAPI DJ8ÁG : 1 egész évre.. •• tí írt 
I lélévre 4 • 

( egész évre.. .. 6 frt 
Csupán . POLITIKAI DJDON8ÁGOK: | ^ m g , 

16. szám.-1877. Budapest , ápr i l i s 22. XXIV. évfolyam. 

GERSTER ETELKA. 

H
AZÁNK egy derék leányának arczké-

pét mutatjuk be ez alkalommal olva
sóinknak, ki nevével a külföldön 

dicsőséget, a magyar névnek becsületet 
szerzett, s kire most igazi büszkeséggel 
tekinthetünk. 

Mielőtt maga haza érkezett volna, meg
előzte hire. Ama diadalok hire, melyeket 
a külföld különböző városaiban aratott. 
Mi, a kik itthon olvastuk az áradozó dicsé
reteket, magasztalásokat, fejet csóválva 
mondók: ,,jó, ha fele igaz!" Mert valóban 
ritka művésznőről irtak még oly osztatlan 
elragadtatással, mint ő róla, s művészete 
delén is ritka művésznő kapott oly teljes 
koszorút az elismerésből, mint ez a kezdő. 
Elnevezték „művésznőnek, isten különös 
kegyelméből," ,,csalogányszavu csillagnak 
a művészet egén," elmondták olyannak, 
kit most „nincs is kivel összehasonlítani, 
mert csak Lind Jenny lehetett ilyen, vagy 
no, legfelebb Patti, — mikor még szende, 
fiatal leányka volt," s egy berlini lap fel
kiáltott enthuziázmusában: „mit bánjuk 
mi Bismarckot, isten hirével! csak Etelka 
maradna i t t !" 

És nemcsak a sajtó jött ily lázba hal
latára; de a közönség is. Különösen berlini 
diadalai azok, melyeknél zajosabbakat nem 
minden művésznő nevezhet magáénak. A 
közönség csak róla beszélt, bucsuj árasként 
tolongott a Kroll-szinházba, a tapsolásban 
majd hogy el nem koptatta a tenyerét, fel
állt, zajongott s bucsufólléptekor kendőjét, 
kalapját lobogtatva kiáltá: „Nem elmenni! 
Itt maradni! Viszontlátásra!" 

Valóban tekintve a Gerster kisasszony
ról szóló jelentések rendkivüli voltát és 
szokatlan hangját, nem lehet csodálkozni, 
ha azokat némi kétkedéssel fogadták ide
haza, s kiváncsian várták, mit fog majd a 
dicséretekből megérdemelteknek igazolni. 

Végre megtörtént ez is. A kisasszony 
föllépett a nemzeti színházban először a 
„Lammermoori Lucia" czimszerepében. 
A közönség eleinte tartózkodva fogadta, de 
már első jeleneteinél meggyőződött hangja 
tisztaságáról, kellemes csengéséről, kitűnő 
iskolájáról és arról, a mi a legfőbb, hogy 

énekében és játékában lélek van. A nagy 
tébolyjelenet után, melyben alkalmunk 
volt teljesen kifejlett magas hangjait hal
lani s azt a könnyűséget és biztosságot 
csodálni, melylyel e hangokkal játszik a 
széditő magasban, hová a nagy művész
nők is csak elvétve mernek tenni egy-
egy kirándulást, — szép koloraturáját, 
futamait, trilláit, staccatoit, s az érzést és 
kifejezést, melylyel az egész nagy áriát 
énekelte: egyszerre fölriadt a taps, a kö

zönség el volt ragadtatva, s kilenczszer 
hivta ki az énekesnőt, a mi nálunk nem 
mindennapi dolog. Az ,,Alvajáró"-val s 
„Lucia" ismétlésével még inkább megszi-
lárditá diadala teljességét, s most már a mi 
kényes publikumunk és még kényesebb 
kritikánk is elismeri, hogy oly énekesnővel 
van dolgunk, a ki ha még ma nem is Lind 
Jenny, vagy Patti, de már most, kezdő 
létére is oly művésznő, kiben miden fölté
tel megvan, hogy, kedvező körülmények 

G E R S T E R E T E L K A . 



2 4 2 V A S Á E N A P I ÜJSÁCx. 16. SZÁM. 1S77. XXIV. ÉVFOLYAM. 

között, az elsőrendű nagyságok sorába 
emelkedjék. 

Mert még csak kezdő. Ugy énekén, 
mint játékán megérzik még az iskola. De 
az csak idő kérdése, hogy ezt a legkedve
sebb és legöntudatosabb természetesség 
váltsa föl. S ez az idő, ama szép értelmi 
erő mellett, melyet tanusit, nem is oly so
káig várat már magára. 

Életrajza alig van még. Hiszen még 
csak huszonegy éves. A mi életrajzi ada
tot följegyezhetünk róla, összesen annyi, 
hogy 1856-ben született Kassán, mely 
városnak már nem egy jelesünket köszön
hetjük a művészet terén. Atyja ottani 
szappangyáros, tekintélyes polgár és városi 
képviselő volt; nyolcz gyermeke közül két 
fitestvér most Amerikában él, az egyik 
mint orvos Brooklynban, a másik mint 
mérnök a panamai földszoros átvágási 
munkálatainál. Egyik nővére, Kauser-
Gerster Berta, az Egyesült-államok buda
pesti konzulának neje, szintén énekesnő, 
a múlt nyár folytán a nemzeti színházban 
is tetszés mellett vendégszerepelt s legkö
zelebb Berlinben együtt lépett fel testvéré
vel, Etelkával, mint Gardini olasz tár
sulatának szintén szerződtetett drámai 
énekesnője. Atyjának fivére épitész volt s 
ennek fia Gerster Kálmán, ki a Deák 
Ferencz siremlékére hirdetett pályázaton 
az első dijat nyerte el. 

Etelka már kiskorában föltűnt szé
pen fejlett csengő hangjával, de ez a 
hang arra látszott kárhoztatva, hogy a 
jó barátok és ismerősök szűk körén tul 
ne legyen hivatva másokat is elragadni. 
Csak véletlennek köszönhetni, hogy ez a 
„csillag" nem maradt homályban. Valami 
hangversenyt rendeztek Kassán a műked
velők s ez alkalommal a még csak tizennégy 
éves Gerster Etelka is föllépett. Természe
tes, hogy nagyon megtapsolták a gyerme
ket, de énekének fontosabb következménye 
is lett. Ott volt Hellmesberger is, a hires 
vonósnégyesek rendezője és jeles zeneta
nár. Ez meghallván az üde hangú leány
kát, annyira el volt ragadtatva általa, 
hogy addig ostromolta szülőit, mig ezek 
végre beleegyeztek, hogy leányuk ének
talentumát szakszerüleg képeztetik. 

S igy történt. Az ifjú leányka Bécsbe 
költözött s növendéke lett Marchesi asz-
szonynak, a világhírű Garcia egyik jelesebb 
tanítványának, kinek ott énekiskolája van 
s nem egy jeles művésznőt adott már át 
a világnak. 

Gerster Etelka rövid idő alatt meglepő 
haladást tanúsított a mesternő szakavatott 
vezetése alatt, ki őt egyszer a műértő 
körök előtt adott hangversenyben be is 
mutatá, mely alkalommal a tanítvány oly 
sikert aratott, mely mindenkiben, a ki 
hallotta, szép reményt ébresztett a magyar 
leány jövője iránt. 

E siker után Marchesi asszony látta, 
hogy bátran fölléptetheti növendékét a 
színpadon is, s elszerződtette Velenczébe a 
Fenice-színházhoz. 1876 jan. 8-án lépett 
föl itt először színpadon ,,Rigoletto"-ban, 
majd ,,Hamlet"-ben, „Faust"-ban és má
sokban. — Gardini igazgató el volt ragad
tatva általa, s elhatározá, hogy körútra 
viszi s több nagyobb városban bemutatja. 

A művésznő el is fogadta ez ajánlatot, 
s igy ment el impressariojával előbb Mar-
seilleben, hol, — a kezünk közt levő né
hány hírlap tanúsága szerint — egészen 
elbájolta a közönséget és kritikát, ugy hogy 

amaz csak Marseillet, ez csak a párisi nagy 
operát tartá hozzá méltó művészi pontnak, 
— majd Genuába, hol kitűnően műértő 
közönség hozta meg számára tapsait, kö
zötte Verdi, a hires dalmüezerző, ki a 
„Hugenották"-ban és „Alvajáró"-ban be
mutatott alkotásaiért a legnagyobb dicsé
rettel halmozta el. 

Olaszországból végre Berlinbe ment, 
hol az olasz staggionénak ő képezte leg
nagyobb vonzerejét, s honnan csak a vi
szontlátás kikötése mellett akarták eleresz
teni, s még most is rajongva gondolnak reá. 

Igy jött végre vissza hazájába, már 
mint megkoszorúzott, diadalokat ült, elis
mert művésznő, a ki bár még csak most 
van pályája kezdetén, — hiszen színpadon 
csak egy éve forog még, már is Európa-szerte 
ismeretes, s a ki, ha igy halad, a mint 
megkezdte, a legnagyobb soprán énekesnők 
egyikévé válhatik, a kit az ének-művészet 
története emleget. 

Egy franczia lap följegyzi róla, hogy 
beszél francziául, olaszul, németül, tótul, 
finnül (?) és magyarul. A nemzeti szín
padon most, mint vendég olaszul éne
kel , — miután szerepeit a dalműnek 
e nemzetközi nyelvén tanulta be. Re
mélni akarjuk, hogy legközelebb meghall
juk hazája nyelvén i s ; mert hát Gerster 
Etelkában nincs meg az a nagy hiba, me
lyet a „Vasárnapi Újság" Pattiról, mint 
megbocsáthatatlant jegyzett föl: hogy t. i. 
— nem magyar. -rs. 

A beteg- király. 
(Fölolvastatott az evangélikusok estélyen 1877. april 20.) 

Hires Szamarkancl jó királya 
Immár esztendők óta várja 
Hogy jobbra fordul nyavalyája; 
Semmit se használtak neki 
Az orvos urak szerei, 
Se javas asszony kuruzslása, 
Se bűbájos ráolvasása. 
Egy férfiú volt hátra még 
Kiben szegény reménykedek : 
Bölcs Ukkabor, a remete, 
Kinek száz éves élete 
Tapasztalás kincseivel 
ígéri hogy csodát mivel. 
Hogy mért jutott eszébe a királynak 
Legvégül az, kitol csodákat várnak '.' 
Miért nem fordult hozzá legelébb ? 
Csak, mert kerűlős út van ám elég, 
S kiki könnyebben oda lép 
Mint arr' az útra, mely csak egy 
És igenyes irányba megy. 
Tehát, a bölcs tisztelkedik az urnái; 
Megnézi, é s : „— Egyszerre kigyógyulnál," 
Tanácsai ekképen szólnak, 
„Mihelyt egy oly alattvalódnak 
Üngét felöltni nem átallanád, 
A ki boldognak hirdeti magát." 
„— Csak ennyi kell ? Ugy jól vagyok. 
Nosza, poroszlók, inasok, 
Le a városba szálljatok, 
Nekem oly ünget hozzatok !" 
Szétmennek a királyi szolgák, 
A várost följárják, motozzák, 
Járják egész nap, több nap, hetekig, 
A boldog embert föl nem lelhetik. 
»— Talán vidéken hamarébb akad ; 
A falu népe még romlatlanabb, 
Nem nagyravágyó, megelégedett: 
Azért az üngért oda menjetek !" 
No, felkotorják mind a hány megyét: 
De a siker: kudarcznál nem egyéb: 
Sehol sincs boldog ember! Már haza 
Készül az ingyen keresők hada, 
Kosz újságot megvinni a királynak, 
Midőn egy rozzant putrihoz találnak, 

És belsejéből éneket, 
Imádságfélét értenek : 
„— Hálám vegyétek, oh egek, 
Hogy boldogságban élhetek!" 
A csapat összenéz. ,,— Ez 6. 
Király nevében, állj elő!" 
Csak bekiáltva volt ez a szó, 
Mert oly alacsony, szűk az ajtó, 
Hogy behatolni senki sem mer. 
S kibúvik egy félcsnpasz ember. 
,,•— No*, ő felsége mit kivan?" 
,,— Boldog vagy-é te igazán?" 
,,— Hát a boldogság oly nehéz dolog? 
A bajjal én nem sokat gondolok; 
Van jó karom, jó egészségem, 
Jó gyermekem, jó feleségem, 
A feleimmel békeségem: 
Ugyan, több kell-e nékem?" 
,,— Te magadat boldognak mondván: 
Bölcs Ukkabor tanácsa folytán 
lm, a kegyelmes rendelet: 
Add át nekünk az üngedet, 
Az a királyra gyógyulást hoz." 
„— Hát üng is kell a boldogsághoz? 
Eddig nem éreztem hiját, 
Azért nem is adhatom át ." 
A kétkedő udvariak 
Bemennek most az üng miatt: 
A kutatás könnyű, sebes, 
A kunyhó úgyszólván üres, 
A hol pedig nincs, ne keress. 
Igy, mit volt tenniök ? szegények 
A fővárosba visszatérnek, 
Búsan jelentve a fölségnek: 
.,— Uram, hirünket kegyesen fogadd: 
Bejártuk az egész országodat, 
Hogy benne boldog embert lelhetünk-e ? 
Leltünk is egyet: annak nincsen ünge." 

Bölcs Ukkabor, mit példáz bölcs tanácsod? 
Némely bajoknak nincsen gyógyulások. 
A tenger mindig vészteli, 
S király soha le nem veti 
— A krónikák sok ezred éve mondják — 
Királyi üngét és királyi gondját. 

Kevés a boldog! fájdalom, igaz; 
Az sem vagyon s hatalom által az. 

Greguss Ágost. 

Déryné naplójából. 

A kikötőben. A próba. Az első föllépés és az első tapsok. 
A társaság tagjai. Énekes darabok repertoirja e század 

elején. 

— Jaj az nem lehet! — monda Vida 
nr, — a kis leánynak most sokat kellene 
tanulni. Abban vezetőre, állandó útmuta
tóra lesz szüksége. Ha színésznő akar 
lenni, színésznőhöz kell mennie kosztra 
és lakásra. 

— Színésznőhöz ? ! — kiáltá anyám 
elképedve. — Isten őrizz! Azt én meg 
nem engedhetem soha, soha! Jobb lesz, 
ha haza viszem. 

— No most lecsapott a mennykő! — 
gondolám magamban. Ezer torturát álltam 
ki e kis idő alatt. 

De Vida ur mestere volt az édes rábe
szélésnek. Az egész publikumot kívánta 
bizonyságul fölhívni, hogy Murányiné a 
világon a legbecsületesebb nők egyike, ki 
férjével a legcsendesebb házi életet éli, 
egymást véghetetlenül szeretik s minden 
örömüket egyetlen kis fiókban találják, ő 
itt az első színésznő, kit az egész közön
ség nagyon szeret és becsül. Mámika is 
bizonyította s végre, nagynehezen meg-
lőn az egyezség. 

Anyám mindenbe belenyugovék. Csak 
midőn Nagy ur megírta a szerződést és 
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három évet akart beírni, akkor riadt fel 
megint anyám: 

— Ments Isten ! egy évre nem bánom. 
Ez alatt kijózanul. De én tovább egy pil
lanatig se hagyom Pesten! 

. . . De oda fönn másként volt a pá
lyám kimérve . . . 

Meg volt tehát az egyezkedés írva. 
Tizennyolcz forint váltó czédulában — 
mert én csak váltóban beszélek — volt a 
havi fizetésem, ennyi volt az egész, — 
egyéb egyik részről se volt kikötve semmi. 

Fiakerre ültetett Vida ur bennünket, 
hogy elvigyen Murányinéhoz, kinek párt
fogását és oktatását számomra kikérje s 
kit már mindenről előre értesített. 

Vida ur azzal köszöntött be, hogy 
anyámat elébb bemutatván, monda: 

— Édes Murányiné ifiasszony! itt 
hozom a mi kis leányunkat. Mert ezentúl 
én leszek az atyja, maga meg édes mamája 
helyett az édes anyja. 

— Oh szives-örömest fogadom, — 
felelt Murányiné mosolyogva, — de én, — 
folytatá felém fordulva, — az én leányom
tól nagy engedelmességet és szófogadást 
kívánok és igazi szeretetet igénylek — 
monda és megcsókolt. 

— Oh én már most is nagyon szere
tem, — de az „ifiasszony" a torkomon 
akadt, én ezt a szót soha se szívelhettem, 
most ötlött csak eszembe, hogy én meg 
majd „leányasszony" leszek. 

— De kérem, — szólalt meg tréfásan 
Murányi, — ha már ennek a kis szirén
kének a tekintetes ur lesz az apja, a fele
ségem az anyja: hát én tulajdoképen mi 
leszek ? 

— Hát, édes Murányim, maga lesz a 
mumus, kivel ijesztgetjük, ha szófogadat
lan lesz — válaszolt Vida ur nevetve. 

— No nem bánom, — monda Murá
nyi, — hát fog-e tőlem félni ? 

— Oh nem! hiszen igen szép: — 
felelém (mert csakugyan az volt), mire 
mindnyájan elkezdtek kaczagni s egész 
vidám kedvre derült a kis társaság. 

Ebédre ott marasztottak anyámmal. 
Asztaltól felkelvén, anyám azzal vett bú
csút, hogy kést fogott s monda Murányi-
néhoz: 

— Asszonyom! Én most gyermekemet 
a lelkére bízom. De ha valaha pirulnom 
kellene miatta: késsel szúrom keresztül. 

— Ne aggódjék semmit, asszonyom, 
— viszonzá Murányiné, — én is anya 
vagyok, ugy fogok őrködni fölötte, mint 
tulajdon gyermekem fölött. 

Ezzel szives bucsuzások között elvál
tak. Rothkrepfékhez mentünk s este Mu
rányiné kocsival jött értem, átvittük kevés 
podgyászömat s én színésznő lettem. 

. . . Anyám még néhány napig Pesten 
mulatott. Fölment a palatínushoz, maga 
könyörgött, sírt lábainál, — mind nem ért 
semmit. Fia katona maradt s ő szegény 
keseredett sziwel tért vissza kis testvé
remhez s élt igen bús napokat, egyszerre 
megfosztva két gyermekétől . . . . 

Én tehát színésznővé lettem! Volt-e 
még valami, a mit reméltem, a mire vágy
tam, a miért a lelkem ugy lángolt volna, 
mint a színpadra fölléphetni?! Mennyi 
küzdelmembe került, miről gyermekeszexn-
mel álmodám! Most már szerettem volna 
egyenesen a színpadra ugrani. De azt 
mondák, hogy egy nap pihenek, majdaztán 
fölmegyünk a színpadra s ott meg fogják 
a hangomat próbálni. 

VASÁRNAPI ÜJSÁG.  

Ez az egy nap egy évnek tetszett 
nekem! 

Harmadnap kilencz órakor fölmentünk 
Murányiékkal a színházba, a hol még alig 
voltak néhányan a tagok közül jelen. 

Egyszer csak megjelenik egy német. 
Ez volt H Z j tx kinek most a sorsom van ott 
a markában: a karmester. /V7/(ínak ne
vezték. 

Murányiak mindjárt ajánlottak neki, 
hogy én leszek az ő tanítványa. Kicsiny
lőlegvégignézett rajtam, — az első benyo
más, a mit reá tettem, nem igen kedvező-
leg látszott reá hatni. 

— Aber Sie ist ja zu klein! (de hiszen 
nagyon kicsiny !) Was ist aus ihr zu ma
ciién ? (mit lehet ebből csinálni ?) Übri-
gens — wir werden ja sehen! (Egyébiránt 
— majd megválik!) 

Ezzel fogadott. Én nagyon lesütöttem 
szemeimet, mert félénk természetem mind
járt mindentől megijedt, a mi nem volt 
bátorító; de épen fölérkezett Vida ur. 

— Ah — kiáltott már messziről — az 
én kis leányom pontosabb volt, mint én. 

0 mindjárt ajánlott a karmesternek, 
ki azonnal leült a zongorához és megütött 
néhány accordot. Én csak néztem s nem 
tudtam, mit akarnak velem. 

— No! — mondja a karmester — 
tessék! 

— Hát mit énekeljek ? — kérdem 
remegve. 

— Hát nem tudja ? — monda rósz 
magyarsággal — nem érti accord után a 
hangot fölfogni'.' 

— De igen, — mondám bántódva — 
csak azt nem tudom, velem tetszik-e ját
szani, vagy csak egyedül énekeljek? 

— Csak énekeljen egyedül, és a mit 
akart/ és a mit tud. 

Én elkezdtem a „Tündér síp" nevű 
operából Mozarttól egy egyszerű magán-
dalt s énekeltem minden félelem nélkül. 

Pacha ur csak nézett föl, hol a szín
padra, hol reám, hol Vida úrra, egy nagy 
kérdőjellel arczán. 

— No ? — kérdé Vida ur. 
— Nicht übel! (Nem rósz!) — vi

szonzá a karmester. •— Hát hol vette maga 
ezt a dalt a nagy Mozarttól ? 

— Hát csak ott, a hol a többit: édes 
mamától. 

Énekeltem aztán neki többet is, nép
dalokat is összevissza. Pacha ur most már 
egészen kiderült, föl-fölmosolygott s bólin-
gatott a fejével Vida úrra s monda „No 
már lesz valami! Ezt tanítani kell!" — 
aztán hozzám fordult: — „Gratulálok, 

| érczes hang! no no, csak tanulni, sokat, 
sokat tanulni!" 

Vida ur megdicsért, Murányiné meg
dicsért: kellett-e nekem több? Olyan bol
dog, oly igen-igen boldog voltam! 

— No hát, édes Pacha! mit gondol, 
mit tanít be neki először ? kérdé Vida ur. 

Hányták - vetették a dolgot. Végül 
í mondja Pacha: „Legjobb lesz a „Két róka" 
j nevű daljátékból egy románezot. Zongora, 
j flóta és egy hegedü-kisérettel ide fönn a 
| színpadon fogunk játszani, minthogy leg

először lép föl énekesbe. De addig szüntelen 
csak tanuljon és föl ne lépjen semmiben. 

Másnap mindjárt elkezdtem tanulni, 
csak ugy hegedűvel tanított Pacha. Akkor 
aztán azon bámult az én németem, hogy 
oly szörnyű jó hallásom és taktus-érzékem 
van, és hogy oly tisztán intonálok, a mi 
dicséretemre válik. 
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En tanultam, tanultam nagy szorga
lommal. Murányiné tanított mozdulatim-
ban, öltözékeimben. 

Végtére eljött az óhajtott óra. Már ott 
foglaltak helyet az orchester tagjai, kiki a 
maga hangszerénél. Olt ült a karmester a 
zongora előtt, ott álltam én. mellette, a 
kóta a kezemben. Murányiné biztatott a 
kezdet előtt: „Ne félj semmit, gyerme
kem! Csak olybá nézd a publikumot, 
mintha mind káposztafejek volnának." 

Még hallottam mondani: „Készen 
vannak?" Erre föllebben a függöny s — 
az én szivem elkezd olyan hangosan do
bogni, hogy meghallottam az ütését; de 
azt gondoltam, hogy a karmester szive 
dobog, és én nem láttam se káposztafejet, 
se publikumot, csak egyes egyedül a mu
zsikára figyeltem s — elkezdtem pontosan 
énekelni, a nélkül, hogy többé csak legki-

j sebb félelmem vagy szívdobogásom lett 
volna. Bevégeztem áriámat a nélkül, hogy 
csak legkisebbb hibát ejtettem volna. 

A publikum elkezdett tapsolni, fórázni; 
de én csak futottam ki az álfalak közé, és 
én meg ott kiabáltam: „Jaj, jaj, én Iste
nem! hívnak, hivnak! Mit csináljak? mit 
csináljak ?" 

— Mit csinálj ? — monda Murányiné 
— hát szedd rendbe magad, menj ki, 
hajtsd meg magad szépen és kezdd el az 
éneket. 

Ugy lett. Ismét nagyon megtapsoltak, 
én meghajtottam magamat, kimentem s 
kérdem nagy elragadtatással örömömben: 
„Megint énekeljek?" 

— Oh nem nem! — monda Murá
nyiné — mostanra elég. 

— De — mondám — ugy-e jól éne
keltem ? megszerettek ? 

— Jaj — monda Murányiné.— azért 
nem szabad elbízni magadat! Nem azért 
hivtak ki, hogy oly nagyon jól énekeltél 
volna, hanem azért, hogy legelőször vagy 
a színpadon és hogy bátorítsanak s hogy 
ébreszszenek a szorgalmas tanulásra. 

Ezzel oda jöttek a többiek is, Vida ur 
is, Pacha ur is, s ez monda, hogy ha ta
nulok, lesz belőlem valami. Vida ur igen 
dicsért és sürgette a karmestert, hogy 
másnap mindjárt kezdje el velem betanulni 
az „Első hajós" nevű énekes játékból a kis 
vad leányt, Melidát. 

Nekem tele függött hegedűvel az ég . . . 
De már most ugy gondolom, szükséges 

lesz a társulat tagjairól is megemlékeznem. 
A férfiak közül Láng ur adta az első 

szerelmeseket, tenort énekelt és szeles 
franczia gavallérokat játszott. Benke ur 
királyokat a tragikumban, és az atyákat. 
Különben minden darabban universzális 
jó színész volt. Murányi színdarabokban is 
játszott, énekesekben is, — de itt is, ott is 
mindent gyengén. l)érg ur adta az intri-
kusokat, másodszerelmeseket, énekelt is 
jól és játszott minden néven nevezendő 
hangszeren összevissza. A hősöket, zsar
nokokat, vén szerelmes komikusokat az én 
szürke kaputosom, Nagy ur adta. Az öre
gebb színészek közül itt volt Sáska ur, de 
gyenge színész. A többi fiatalabb színészek 
összevissza mindent játszottak^ a a cho-
fusban is énekelt mindenik. 

A dámák közül Muránginé ifiasszony 
igen jeles színésznő volt. Minden cha-
racter- és minden első naiv-szerepeket ő 
játszott, ő volt a publikum kegyencze. 
Aztán itt volt még Simény Borbála leány
asszony, igen jó színésznő. Minden főbb 
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társalgási és intrikus szerepeket ő adott, — 
csak kár, hogy kiállhatatlan rikácsoló or
gánuma volt. Aztán itt volt Sáskáné ifiasz-
szony, derék, magas, kövér, igen szép 
asszony, de igen gyenge színésznő. Leánya 
Biri kis leánykaszerepeket játszott. Czagá-
nyiné ifiasszomy volt az első énekesnő, 
hangja, ha énekelt, nekem igen tetszett, 
szép, tiszta hangja volt, de egyéb semmi ; 
mondák, hogy igen hanyag, három hónap 
is kellett, mig egy operaszerepet betanult. 
Második énekesnő nem volt. Sáskáné éne
kelgette a másodszerepeket, a hogy tudta, 
— leánya Biri is énekelt holmi Cupidókat. 
Aztán chorusban énekelt minden, a ki csak 
tudott, az egész személyzet, kivétel nélkül. 

Már akkor is voltak énekes játékok 
lefordítva németből, úgymint „üjhMvar 
sárnapi gyermek", „Kincsásók", „Falusi bor
bély", „Csörgő sipka", „Viszkocs Jankó", 
„Pikó herczeg és Jutka l'erzsi", „Perseus és 
Androméda", „Arany idő vagy Inkle és Já-
rikó", „Az égi háború" s több efféle apró
ságok. De, mint mondák, csak nagyon 
ritkán sikerült a társaságnak egy-egy éne
kes játékot előadni. 

(Folyt, köv.) 

Az első országgyűlés Konstan
tinápolyban. 

Az uj alkotmány rendeletéből, melylyel 
Abdul Hamid szultán a török nemzetet a múlt 
év utolsó havában megajándékozta, f. évi már-
czius 19-kén ült össze a legelső török ország
gyűlés Konstantinápolyban. Az uj törvényhozó 
testület, mint Európa többi alkotmányos álla
maiban, két kamarából áll: a képviselőházból, 
melyet átalános szavazatjoggal választott köve
tek alkotnak, minden 100,000 lakóra egy követ 
jutván; és az államtanácsból (felsőház), melyet 
a szultán által kinevezett tanácstagok képez
nek. A tagoknak teljes véleményszabadság és 
szavazatjog van biztositva, s bár a szultán fenn-
tartá a maga részére azt a jogot, mely szerint 
a véleménye szerint káros és veszélyes törvény
javaslatokat visszadobhassa és a tanácsnak 
jogában áll minden „alkotmányellenes" törek
vés ellen tiltakozni, a törvényjavaslatok kezde
ményezésének és tervezésének joga mégis egye
nesen és kizárólag a követek kamaráját, illetőleg 
a minisztériumot illeti. 

A török országgyűlést az emiitett napon 
személyesen nyitotta meg a szultán egy hosszú 
beszéddel a Dolma-Bagdzse palota nagy ter
mében, s a következő napon a követek már 
rendes ülést tartottak, egyelőre csak a kereske
delmi minisztérium egyik termében, melyet e 
czélra engedtek át, addig, mig a parliament 
számára egészen külön megfelelő helyiségről 
gondoskodhatnak. 

E hatalmas épületet még 1840-ben kezdet
ték építeni egy Fossati nevű olasz építész veze
tése alatt. Egyetemi épületnek szánták akkor, 
s ezért nevezik ma is Dar-el-Fünun-nak (tudo
mányok háza). Megjegyzendő, hogy abban az 
időben még elemi iskolák sem igen voltak 
Törökországban. A keleti háború alatt (1854— 
55) ide helyezték el a franczia sebesültek egy 
részét. A cserkeszek első kivándorlása alkalmá
val 1859-ben, ugyanez épület szolgált nekik 
ideiglenes lakó tanyául. Az épület különben 
még ekkor nem volt bevégezve. Mikor aztán 
Musztafa Fazyl pasa, az egyiptomi Khedive 
fivére, pénzügyminiszterré neveztetett ki, ő 
végeztette be az építést saját költségén s az 
épületben a saját vezetése alatti minisztériumot 
helyezte el. Most, mint már emiitettük, a keres
kedelmi minisztérium foglalja el azt. 

A terem maga, melyben a követek kamrája 
ülésez, 16 méter hosszú és 11 méter széles. Uj 
rendeltetésének czéljára Szerkisz bej Ballián, a 
szultán főépítésze alakította át. A terem hosz-
szában kétfelől két-két sor páholy van egymás 
fölé emelve. Az egyiptomi szőnyegekkel borított 
padozat rézsútosan készült, mint a színházak 
földszintjének padozatánál szokás. A mennyezet 
pazarul van kifestve s több helyen aranyozva 
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is, és domborművekkel díszítve. A padisah név
jegye, a hagyományos „tughra", diszes arany-
betükkel van fölírva a terem jobbfelől eső 
falán. Az elnök széke mögött másik felirat is 
látható esetlen vaskos betűkben, a mely II-ik 
Abdul Hamid szultán alkotmányos tényét meg-
örökiteni van hivatva. A követek padjait élénk 
színű selyem szövetek borítják, melyek a szere
kei császári selyemgyárból (Iszmid mellett Kis-
Ázsiában) kerültek ki. E csinos teremnek mégis 
van egy, még pedig nagy hibája, t. i. hogy igen 
kicsiny. Az államtanács a második emeleten, 
közvetlenül a követek kamarája fölött, ülésez. 

Az országgyűlés megnyitása kellő ünnepé
lyességek közt ment végbe. Az emiitett napon 
d. u. két órakor egy e czélra külön fönntartott 
ajtón át, előtte a fő czeremonia-mesterrel, köz
vetlenül utána pedig a nagyvezérrel, megjelent 
a teremben II. Abdul Hamid szultán. A terem 
közepe táján emelkedő trónhoz érve, mely körül 
a birodalom legfőbb polgári ós katonai méltó
ságai képeztek fényes csoportozatot, a szultán 
kezének intésével üdvözölte a jeleni volta
kat, kik fennállva és hallgatagon, de majdnem 
a földig hajolva viszonozták az üdvözlést, mi
ként ez a Keleten szokásban van. 

Abdul Hamid egyszerűen volt öltözve: 
fehér keztyüvel, fekete pantalonban, török 
divatú kabátban, az Ozmanieh-rend nagy 
szalagjával, s ezen fölül katonaköpenynyel. 
Jobb kezében a megnyitó beszéd kéziratát tar
totta, balja pedig kardjának markolatán nyu
godott. Két fivére, Besad effendi, ez ideig még 
trónörökös, és Kemaleddin effendi, kik vele 
jöttek, háta mögött foglaltak helyet. A mint 
megérkezett, a megnyitó beszédet a nagyvezér
nek nyújtotta át, ki azt ajkaihoz emelte s azu
tán a szultán magán titkárának adta át. Ez, 
miután az iratot szintén ajkaihoz s azután 
homlokához emelte, olvasni kezdette a körül
belül húsz perczig tartott trónbeszédet, mely 
idő alatt a szultán kardjára támaszkodva állva 

I maradt. 
A beszéd fölolvasása után újból üdvözölte 

a közönséget, mely a legnagyobb tisztelettel 
viszonzá azt, s ezután a szultán saját termeibe 
vonult. Ugyané pillanatban ágyúdörgés adta 

Í tudtára a népnek, hogy az első török országgyü-
i lés megnyitásának szertartása véget ért. A pei-
• kek kiabálni kezdették, hogy „Padisahim esők 
j jasa!" („Éljen a szultán!") s a jelen volt nagy 
| tömeg a palota különböző kijáratain át elszéledt. 

A török parliamentben most még nincs 
megengedve sem a dohányzás, sem a kávézás, 
de minthogy e két megszokott nemzeti élvezet 
nélkül török tanácskozást képzelni sem lehet, 
valószínű, hogy azt nemsokára meg fogják 
engedni az országgyűlésen is. Az ülések két
félék, t. i. nyilvánosak és titkosak, s mindennap 
tartanak legalább egy, vagy titkos, vagy nyilvá
nos ülést. Az alsóház jelenleg 125 tagból áll, 
de még mindig érkeznek képviselők a birodalom 
távolabb eső tájairól. A jelen hónap első heté
ben is 84 uj képviselő érkezett Konstantiná-
polyba, kik közül 45 mohamedán, 1G görög, 10 
örmény, 8 szláv, 3 arab és 2 zsidó volt. Eddigelé 
a szultán megnyitó beszédére készített feliraton 
kívül a vitatkozások leginkább a házszabályok 

| megállapítása körül forogtak, de hogy Mönte-
j negró fennhéjázó követeléseit a török kormány 

visszautasitá, az is a parlament határozott föl
lépésének tulajdonitható, mely testület gondosan 
őrködik, hogy a török nemzet méltóságán csorba 
ne ejtessék. A tagok már is sok jeleit adták eré-
lyöknek s érvelési képességöknek. Különösen a 

| vidéki képviselők tanúsítnak sok önbizalmat és 
I bátorságot, mely ha tovább is megmarad, e 
Í parliament a birodalomban mindenesetre ha-
| talmasé3 tekintélyes intézménynyé fogja kinőni 
: magát. 

II. Abdul Hamid szultán. 
A padisáról, ki most az ozmánok trónján 

ül, s a török birodalomnak első alkotmányos 
monarchája, eleinte számos kalandos hir hoza
tott keringésbe, melyeknek értelme oda ment 
ki, hogy aligha nem ez is elődei sorsára jut s a 
szellemi és testi elgyengülés jelei már is ijesztő 
mérvben mutatkoznak rajta. E hirek azonban 
lassanként elhallgattak, s a fiatal szultán azóta 
több oly nyilvános tényben mutatta be magát a 
világnak, melyek mindenre több következtetést 
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nyújtanak, mint akár testi, akár szellemi el
gyengülésre. Nem is említve, hogy maga is a 
reformpárt törekvéseihez csatlakozott, melytől 
egyedül várható a birodalom megmentése, hogy 
népeinek alkotmányt adott, parlamentet hivott 
egybe és azt személyesen nyitotta meg: a szá
mos audienczia, melyet osztogat, a tanácsülé
sekben való személyes elnöklet s gyakori séta
kirándulásai csolnakonés lóháton, elégczáfolatát 
képezhetik a róla bizonyosan f oszakaratu orosz 
forrásból elterjesztett híreknek. 

Most a szultánt egy lovas kirándulásában 
mutatjuk be olvasóinknak. Ez alkalomból a 
keleti viszonyokat oly jól ismerő hazánkfia 
Vámbéri/ Ármin ur, ki most is élénk érintkezést 
tart fönn kelettel s minden nevezetesebb dolog
ról gyorsan és hitelesen értesül, fölkérésünkre a 
következő sorokat becsátotta rendelkezésünkre. 

* 

II. Abdul Hamid szultán, — irja nekünk 
Vámbéry — ki rövid hat hónapi időközben 
a harmadik nagyúr, közvetlen elődeinél jóval 
kedvezőbb körülmények közt lépett ősei trón
jára. A dicséret, melylyel e férfiút annyira 
elhalmozták, — főleg korábbi józan életmód
ját , a háztartásában uralkodott helyes gaz
dálkodást, s csaknem a fukarságig menő taka
rékosságát illette. Egy ottomán herczeg és 
takarókos! — hallatlan ellentót ez olyan or
szágban , hol mindenki, még a többszörös 
milliomos is az állam s illetőleg a szultán 
kincstárából igyekszik meggazdagodni. Pedig a 
dolog mégis ugy volt. Hamid szultán mindazok 
előtt, kik vele társadalmi érintkezésben ós össze
köttetésben álltak, nem volt valami nagyon 
kedvelt egyén. Képes volt a legcsekélyebb ösz-
szegekig alkudozni; háztartása, bútorai, asztala, 
istálói, szóval mindene számító és mértékletes 
férfira mutatott benne. A helyett, hogy mil
liókra menő adóssággal ült volna trónjára, in-

I kább még jelentékeny tőkét vitt magával a szul
táni palotába. Sőt mint szultán is erősen ragasz
kodik korábbi szokásaihoz, s a sokféle udvari 
csőcselék közt kegyetlen pusztítást vitt véghez. 
A férfi cselédeket százával bocsátotta el és osz
totta be a hadseregbe, mig a nőket nagyon 

! szűkre szabott nyugdijakkal eresztette szélnek, 
! s hogy elődeinek adósságait törleszthesse, az 

utóbbi szultánok háremének ékszereire is rá 
j tette a kezét. Gyémántok, rubinok, arany- és 

ezüst edények, szóval minden értékesíthető 
drágaság a lelkiismeretlen hitelezőkhöz vándo
rolt a törvényellenesen fölhalmozott adósságok 

| számlájára. Kiabáltak, lármáztak és toporzékol
tak e miatt eleget, ámde hiában — mindaz nem 

[ sokat segített. 

Egy darabig ragaszkodott is Abdul Hamid 
föltett szándékához, s némely dolgokban talán 
ezentúl is következetes marad, bár sok más 
dologban hihetőleg ismét sikerülend közelebbi 

I rokonai befolyásának, főleg sógorának Mahmud 
pasának, a tüzérség nagymesterének, a szultán 

| elhatározását aláaknázni. Mert leginkább a 
szilárdság az a tulajdonság, mely az ozmánok 
jelenlegi uralkodójában meglehetősen hiányzik. 

• Képzettsége is hagy kívánni valót fenn, 
mert ifjúkorának tudományszomja nem tartott 
annyira egyenlő lépést korának előhaladásá-
val, hogy a jelen bonyolult állapotoknak telje
sen megfelelni tudó gondolkozásmód fejlődhes
sék ki lelkében. Mindazáltal el kell ismernünk, 
hogy Abdul Hamid szultán, bölcs tanácsadói
nak rábeszélésére hallgatva, oly engedményekre 
hagyta magát biratni, melyektől valamennyi 
előde, sőt a Kelet összes uralkodói megborzad
tak volna. A török alkotmány megadására czél-
zunk ezzel, mely, bárha nyugaton fitymálták is 
azt, óriási forradalmat és hihetetlen átalakulást 
fog előidézni Kelet gondolkozásmódjában. 

Mialatt e sorokat irjuk, a'konstantinápolyi 
első parliament már megkezdte üléseit. Csak 
olyan csonka parliament az, egy nagy sietség
gel összehozott törvényhozó testület, de mely
nek tagjai, bár a társadalom alsóbb rétegeiből 
kerültek ki, élénk szellemű és lelkületű ós csodá
latos felfogási képességű keletiek. E kurdok, ara
bok és bosnyákok stb., miután a ház elnöke 
rendhez és illemhez szoktatta őket, mindjobban 
és könnyebben idomithatókká kezdenek válni. 
Beszédeik nemcsak hogy őszinte, leplezetlen s 
lángoló hazaszeretettől vannak áthatva, hanem 
egyszersmind a szabad eszmék teljes méltatá
sáról is tanúskodnak, s még attól sem riadnak 
vissza, hogy magát az uralkodó személyét is 
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megközelítsék, mint például közelebbről az egyik 
képviselő a parliament számára emelendő épü
letről folyt vitatkozás alkalmával azt a javasla
tot tette, hogy engedje át a szultán valamelyik 

. palotáját e czélra. Vallási türelmesség tekin
tetében szintén megérdemlik őszinte csodála
tunkat a parliamentben összegyűlt mollák és 
seikek, minthogy már fordultak elő oly esetek, 
midőn vastag turbánú mozlimek vették védel
mük alá keresztyén honfitársaik ügyét. 

Hogy Törökország jelenlegi szultánja, ez 
alig 36 éves férfiú, ki testalkatára nézve sem 
sokkal erőteljesebb fivérénél, tekintve a most 
végbemenő világtörténeti fontosságú eseménye
ket, korántsem pihenhet rózsaágyon, s nem igen 
nézhet holmi fényes jövőt mutató tükörbe, alig 
szükséges különösen is kiemelnünk. Lehet, hogy 
ő az utolsó mohammedán fejdelem Európában; 
de annyi teljesen bizonyos, hogy ő az utolsó, 
teljes függetlenséggel és korlátlan hatalommal 
uralkodó szultán őseinek trónján. A századokig 
tartott uralkodás varázsa és a három világrészre 
kiterjedő császárság különböző nyelvű és hitű 
nemzetiségeit összekötő ama közös kapocs, me
lyet az égalji és társadalmi viszonyok teremtet
tek, még mindig eléggé erős eszköz lenne arra, 
hogy karöltve a modern műveltség útján való 
erőteljes haladással, az állam egységét s az 
ozmán hatalom fennmaradását megvédhesse. 
Azonban éhez mindenekelőtt államférfiakra s 
főleg vezető főre van szükség. Abdul Hamid 
szultánban megvan a jóakarat, de hiányzik a 
bátorság és a szilárdság, melyekre nagy tettek 
végbevitelénél múlhatatlan szükség van. E 
hiányoknak szomorú illusztrácziója nyilvánult 
Midhat pasa letétele és száműzetése alkalmával, 
ki erély és eszélyesség, műveltség és hazafiasság 
tekintetében legmagasabban állt az egész török 
birodalomban, ki oly férfiú, ki tetterejének már 
több példáját adta, s bizonyára még sok üdvös 
dolgot vihetett volna végbe. 

SER VAD AC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 
T I Z E D I K F E J E Z E T . 

Égy szikla, mely sírbolt. 

Lehetetlen volt tehát kétségbevonhi, hogy 
a tenger az algíri partok tetemes részét elnyelte, 
s nemcsak elnyelte, hanem ugy el is simította, 
mintha a föld maga nyilt volna meg, s öblébe 
temetve mindent, újra bezárult volna az elsü-
lyedt világrész fölött. Mert a talaj eddigi sziklás 
felületét egy ismeretlen anyaggal borított sima 
érczes felület váltotta fel, mely a tenger uj fene
kéül szolgált. 

E fölött kétség nem lehetett. Most csak 
azt kellé megvizsgálni, mily terjedelmet vett 
észak felé a tengerfenék e változása. 

Komoly tanácskozás után abban állapodtak 
meg, hogy a göelette ismét keleti irányban foly
tassa útját, az egykori afrikai partok hosszában. 
Az idő kedvező volt, s a hajó nem talált feltű
nőbb akadályokra. D e a száraz semmi nyomára 
nem akadtak most sem; a Matifu-foktól egész 
a tunisi sziklafalig semmit sem találtak helyén; 
sem az amfiteátrum alakjában épült tengeri 
várost Dellyst, sem a Jurzsura hegylánczát, 
melynek legmagasabb pontja kétezer háromszáz 
méternyire emelkedett volt a tenger fölött, sem 
Bougie városát, sem a kurajai sziklapartokat, 
sem az Adrár hegyét, sem a kis kabyl hegyeket, 
sem a régiek Tritonját, sem a hét hegyfokot, 
melyek legmagasabbika tizenegyezáz méter ma
gasságot ért el, sem Collo-t, a hajdani Konstan
tiné-kikötőt, sem Storát az uj philippevülei 
kikötőt, sem Bonét, mely negyven kilométer 
nyílású öblében guggolt. Semmit sem láthattak, 
sem az Ör- sem a Bózsa-fokból, sem az Edugi 
hegyek nyergéből, sem a part fövenyes záto
nyaiból, sem Mafragból, sem a korallhalásza-
tairól hires Calle-ból; s mikor a mérő ólmot, 
talán már századikszor leeresztették, az egyet-
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len egyet sem hozott föl a Földközi-tenger bámu
latos zoofite-fajaiból. 

Timaseff gróf most elhatározta, hogy azon 
a szélességi egyenközün halad tovább, mely az 
előtt a tunisi partot a Fehér-fokig metszette 
volt át , azaz Afrikának legészakibb fokáig. 
A tenger itt nagyon összeszorult volt, Afrika és 
Sicilia között; remélhették tehát, hogy itt még 
is találnak valami figyelemre méltót. 

A Dobryna tehát a 37-dik egyenközün 
haladt tova; s február 7-kén átlépte a hosszú
ság 7°-át. 

Elmondjuk, mire számított Timaseff gróf. 
Ez időben már a saharái uj tenger (ámbár 

egy időben felhagytak volt a- tervvel) helyre 
volt állítva.* E nagy mű, mely nem egyéb, mint 
a hajdani Triton helyreállítása, a hová az 
argonauták hajóit vetette volt a vihar, franczia 
befolyással létesült s igen kedvezőleg alakította 
át az égalji viszonyokat, és Francziaország 
kezébe adta a Szudán és Európa közötti összes 
forgalmat. Mi történt ez uj tengerrel a dolgok 
mostani alakulásában? ezt kellett tisztába 
hozni. 

gabéi öböl irányában, a szélesség 34°-
nál, egy széles csatorna tartotta fenn a közle
kedést a Földközi-tenger és a saharái mélység 
között. A Gabétól északra, mintegy 20 kilomé
ternyire elhúzódó magaslatot, épen a tritoni 
öbölnek a tengerbe -nyilasával szemben, vágták 
volt keresztül, s ezzel a tenger árja ismét vissza
foglalta hajdani útját s megtöltötte a lybiai 
talaj-mélységet, mely víz hiányában egészen 
kiszáradva állt évezredeken keresztül. 

Mihelyt a Dobryna oda ér, a hol ez az 
átmetszés történt volt, meg kell hogy találja a 
tripolisi partokat, ha azok a nagy rázkódásnak 
csakugyan ellenállhattak. Ha nem, s ha itt is 
csak a végetlen tengert látandják magok előtt 
elterülni dél felé, akkor nem marad hátra 
egyéb, mint északnak tartani s az európai par
toknál keresni a történtek titkának megoldását. 

Nem kiméivé a fütö szert, gyorsan hajtott 
a hajó a Fehér-fok felé. De sem a Fekete-, sem 
a Serrat-fokot nem találták. Bizerte irányába 
érve, ez egészen keleti jellegű bájos városból 
sem a pálmafáktól árnyalt marabú-kat, sem a 
város alatt elterülő tót nem találták. A kristály
tiszta vízbe lebocsátott szonda most is csak 
azt a sima, száraz talajt találta, melyet eddig 
mindenütt. 

A Fehér-fokot, vagy jobban mondva annak 
egykori helyét, még az nap, febr. 7-kén elérték. 
A hajó azokat a vizeket hasította, melyeket 
addig tunisi-tengeröbölnek neveztek; de a gyö
nyörű öböl amfiteátrumából még csak nyom 
sem maradt. A Jó-fok Sicilia felé alegkirúgóbb 
pont volt, szintén áldozatul esett a dolgok uj 
rendének, a kontinenssel együtt, melynek utolsó 
őrállomása vala. 

Az előtt, mig ezek a meglepő változások 
nem történtek, a Földközi-tenger feneke itt, 
felfordított teknő háta gyanánt emelkedett, s a 
tenger alatti gerinczet alkotott, jeléül, hogy 
egykor száraz átjárás volt Afrika és Európa 
között, s a Jó-fok összefüggött a Furina-fokkal, 

I épen mint Ceuta Gibraltárral; mig az Atlanti
tenger egész Kis-Ázsiáig be nem nyomult s a 
két nagy tóból a Földközi-tengert meg nem 
alkotta. A gerincz mindkét oldalán százhetven 
méter volt a víz mélysége, mig a gerincz fölött 
csak tizenkét méter. Procop hadnagy jól ismerte 
a tengerfenék e sajátságát, s igy előre számított 
arra, hogy a változás terjedelmét és hatását itt 
is meg fogja állapithatni. Timaseff gróf és Ser-

Minthogy ez a tuunka, melyről itt szó van, a 
Sahara sivatagának tengerré változtatása, még eddig 
nem történt meg s itt mégis mint megtörtént dolog em
líttetik : ezzel a jelen regény a jövő-be van áthelyezve, 
mikor ez már megtörténendett. 
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vadac szintoly érdekkel várták a mérő-ólom
próba eredményét. 

— Hány láb? — kórdó Procop hadnagy a 
matróztól, a ki a zsinórt kezében tartotta. 

— Huszonöt, — felelt az. 
— S a fenék ? 
— Lapos. 
Áthaladtak a gerinczen. De a mélység 

egyenlő maradt, 25—30 láb mindenütt. A Jó-
fok és Furina-fok közötti gerincz ép ugy eltűnt, 
mint az afrikai száraz talaj-egyenetlenségei. 
A tengerfenék állandóan sima volt mindenütt. 
Ugyanaz az ismeretlen minőségű érczpor; 
semmi kagyló, sem szivacs, sem növényzet. 

E tengeri utazás egyik — s nem utolsó,— 
különössége volt az is, hogy a tenger folyvást 
puszta s elhagyott maradt. Sehol hajó, sem 
vitorla, sem gőzösök füstje. Sehol egy sziget, 
egyetlen szikla-fokocska. Mintha az orosz gróf 
göelette-je volna az egyetlen Noé-bárka, mely e 
végetlen vizek fölött úszott. . . 

Február 9-dikén a Dobryna épen a Didó 
hajdani városa, a régi Byrsa helyén úszott át, 
mely most nyomtalanabbul eltűnt, mint valaha 
a pún Karthágó, melyet Aemilius Scipio, vagy 
a római Karthágó, melyet a sassanida Hasszán 
rombolt vala le. 

Ez este, abban a perczben, mikor a nap 
| lemerült a tenger sima láthatára alá, Servadac 

kapitány a hajó fedélzetén állva, gondolataiba 
mélyedve tekintett szét a tengeren. Szeme 
határzatlanul tévedezett az égen, melyen egy
két csillag tündökölt már, áttörve a széltől 
űzött ködök szakadozott fátyolán. 

Egyszerre, a mint dél felé pillantott, valami 
fény csillant szemébe. Először optikai csalódás
nak vélte; de figyelmesebben szegezte rá tekin
tetét. Gyönge fénypont látszék a tenger távolán, 
nem égi csillag, inkább földi pásztortüzhöz vagy 
egy hajólámpáshoz hasonló. Egy matrózt szó
lított meg s figyelmeztette. Az is világosan látta 
a csillámló fényt. Timaseff grófot s Procop had
nagyot is odaszólitották. 

— Száraz volna ? — kérdé Servadac ka
pitány. 

— Vagy inkább hajó ? — monda Tima
seff gróf. 

— Egy óra alatt megtudjuk, — szólt Ser
vadac. 

— Nem tudjuk meg holnapig, — szólt 
közbe Procop hadnagy. 

— Hogyan? nem sietnénk e fénypont felé, 
teljes erőnkből? 

— Nem, atyám. Be kell várnunk a nap 
feljöttét; ismeretlen helyen nem jó kalandokra 
indulni. 

Helyben hagyták s vártak, megállítva a hajó 
I gépezetét. Hat órai éj nagyon rövid; de most 
! egy hosszú napnak tetszett a várakozásban, 
l melyet az erős kíváncsiság folyvást ébren tar

tott. A kis fénypont pedig folyvást egyenlően 
csillámlott. S mindig ugyanazon helyen, moz
dulatlanul. Aligha hajó-lámpa lehetett. . . 

Mikor a nap megvilágította a láthatárt, 
minden távcsövük ama pont felé fordult. A 
kisded fény elhalványult a nap fényessége előtt 
— de helyén, 5— C tengeri mérföldnyi távolban, 
egy sajátságos körvonalzatu szikla emelkedett 
ki a tengerből. 

— Sziklasziget! monda Timaseff gróf. Vagy 
inkább valamely elsülyedt hegy kimaradt csúcsa. 

Azonban érdekükben volt e sziklával bőveb
ben megismerkedni, mert a viz alatti folytatása 
veszélyes sziklazátonyt képezhetett a hajónak. 
Óvatosan közeledtek tehát hozzá, s három ne
gyed óra múlva csak két kötélvetésnyire vol
tak tőle. 

Csak egy sziklakup volt, mely kopaszon 
meredt föl. Egy kimagasló hegyes csúcs, mintha 
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csak lassanként sülyedt volna alá a hullámokba. 
Tetején azonban egy marabu kupolája tűn t föl, 
apró torony-czifrázatokkal. 

— E szikla nem lakatlan, monda a gróf, 
lebocsátva szeméről messzelátóját. Legalább 
emberi építmény áll rajta. 

— S abban talán valaki megmaradt , a ki 
— mint mi — túlélte a világ nagy forradalmát, 
tévé hozzá Servadac, egészen lelkesedve e gon
dolattól. 

Procop hadnagy kétkedőleg rázta fejét e 
föltevésre. A sziget, daczára hogy épület állt 
rajta, egészen pusztának és kihal tnak látszott. 
S a min t a göelette-ről lövéssel adtak jelt, a 
szikláról az élet semmi jele n e m viszonozta azt. 

A Dobryna kis csolnakát azonnal vizre 
eresztették. Timaseff, Servadac és Procop bele 
szállottak, s hét matróz fogta az evezőt és gyor
san hajtott a szikla felé. Néhány perez múlva 
kiszállottak s hárman (a matrózokat a csónak
ban hagyva) felkapaszkodtak a sziklaoldalra s 
az emlékszerü kápolna felé siettek. 

augusztus 25-diki évfordulóra irt napi imánál 
volt kinyitva. 

E nap azonnal bevilágította a kápolna 
ti tkát a Servadac elméjében. 

A Földközi-tenger e pontja, a magános 
sziklaszigetbe, az elhagyott sir, az augusztus 
25-kénél kinyitott ima-könyv, mindez együtt 
megmagyarázta előtte : hol vannak. 

— A Szent Lajos sirkápolnájában állunk, 
ura im ! — szólt ünnepélyes hangon. 

Valóban, a keresztes háborúban, a szent 
földön súlyos sebet kapott király (IX. Lajos 
franczia király) haza vitetvén magát, a tengeri 
ú tban e helyen halt m e g ; s az emlékére it t 
állított sirjelvényt it t tar tot ták fenn, ha t szá-. 
zadon át, kegyeletes kezek. 

Servadac kapitány tisztelettel hajolt meg 
hazája szentjének, nagyjának emléke e lőt t ; s 
társai utánozták öt. 

És e l ámpa , mely a szent sirja fölött 
ég, ta lán az utolsó fénytorony, mely az el
pusztult világ s a néptelenné vált tenger 

bármily nagy is a hideg a szabadban. Oly nagy 
tökélyre vitték a mesterséges ugorka - termelést 
Oroszországban, hogy egy jó termelő 85 négyszög 
méternyi üvegház-területen 4—5000 darab ugorkát 
képes termelni. 

Közigazgatási tanintézet. A mire a Nyugot több 
művelt államában mindeddig hiában vágyakoztak, 
közelebbről ténynyé vált Törökország fővárosában. 
Ott ugyanis egyenesen a szultán kezdeményezésére 
közigazgatási tanintézetet alapítottak , mely arra 
van hivatva, hogy a közigazgatás összes ágai és a 
diplomacziai hivatalok számára jeles és szakképzett 
hivatalnokokat neveljen. Tanitványokul fölvesznek 
abba minden fiatal ottománt társadalmi osztály- és 
valláskülönbség nélkül, föltéve hogy a kiszabott 
fölvételi vizsgákat jó sikerrel kiállják. 

Óriás ágynk. Méltán hihette a világ, hogy az 
angolok hires 81 tonnás ágyuja, a „Woolwich 
Infant," egyedül fog állani roppant súlyával és 
nagyságával az ágyuöntés műtermékei közt. Ámde 
a világ csalódott; az emberi találékonyság önma
gát igyekszik túlszárnyalni az emberpusztitás mes
terségében. Például az olaszoknak már is van 
egy 100,000 kilogramm sulyu ágyujok, mely 908 és 
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SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 
Először egy körfal akasztotta meg utjok-

ban, mely sok százados régiség nyomait m u 
t a t t a , ugy ékítményeiben, mint mohossága 
által. 

Azután egy szűk bejárathoz értek, mely 
egyenesen az arab marabuhoz kasonló kápolna 
belsejébe vezetett. A falak itt is arab modorban 
voltak ókitve, faragványokkal s czirádákkal. Az 
egész egyetlen teremszerű üregből állott. Köze
pén sír-domb alakú ravatal emelkedett, mely 
fölött óriási lámpa függött. E lámpában most 
is égett az olaj, bár fogyatékán — de még hosszú 
mécsbél csüngött benne. 

A kápolnában senki sem volt hármukon 
kívül. H a volt is őre az előtt, a nagy katasztrófa 
vagy megölte vagy elűzte innen . Azóta néhány 
kormorán (tengeri madár) menekült be a nyílt 
ablakon az üregbe, s most a váratlan látogatók 
által fölrebbentve, nehézkes repüléssel keresték 
a menekülést. 

A sir kőből volt faragva. Egyik sarkán 
nyitot t könyv állott. Francziául vol t ; s az 

fölött még megmaradt , a végtelen éjszakában 
virrasztani! 

A három utas meghatva hagyta el a kápol
nát s a szikla-szigetet. Csolnakuk visszaszálíi -
to t ta őket a Dobrynára s az ismét megindulva, 
a sir, a kápolna, a sziget — csakhamar a távol 
ködébe merül t be szemeik elől. 

(Folyt, követk.) 

Egyveleg. 
Télen termelt ugorka. Nálunk az ugorkát csak 

nyáron termelik és fogyasztják, de Oroszországban, 
hol az ugorka-fogyasztás igep nagy, (nálunk nyersen 
is ették 1849-ben az istenadták!) a legszigorúbb 
télen is termelik, mikor a hőmérő null alatt 20 fokot 
mutat. Természetes, hogy a termelés mesterséges 
utón üvegházakban történik. Nagy, hosszú s 4—5 
méter széles üvegházakat készítenek a déli nap 
sugarainak inkább kitett falak mantében s azokba 
ültetik el az ugorka-magvakat. Ez üvegházakat 
kemenczék s téglacsövek melegítik föl, melyek az 
üvegház levegőjét 20—30 foknyi meleggel látják el, 

1130 kgrm. sulyu golyókat dob ki magából; az 
angolok meg ismét oly ágyút szándékoznak készí
teni, melynek súlya 160—200,000 kilogramm leend 
és 1500 kgrm.-os lövedékkel 900 méternyi távol
ból 90 centiméternyi vastag vaslemezt fog átlyu
kasztani. Ez ágyú majdnem 11 méter hosszú s belső 
átmérője 508 milliméter leend. Hogy mennyibe fog 
kerülni ez a romboló szörnyeteg — most még nem 
tudható, de annyit tudunk, hogy a „Woolwichi cse
csemő" 625,000 frankba, s műiden egyes lövése 700 
frankba került, ide nem értve a használata által 
okozott kopást és az ágyútalp értékét. 

A „láz-fa". így neveznek Ausztráliában egy fát, 
nem azért, mintha lázt idézne elő, hanem épen ellen
kezőleg azért, mert a leghevesebb lázbetegséget is 
megszünteti. E fa néha 300 lábnyi magasra is megnő 
s átmérője ilyenkor 30 lábnyi. Minden része illatos, 
de kivált levelei és virágai. Az úgynevezett „lopó"-
és másod-, harmad-, negyed- stb. napos hideglelésnél 
porrá tört levelei, ha bör alá fecskendik, valóságos 
„csodákat müveit". Legalább ausztráliai lapok ezt 
irják róla. Egyébiránt e hasznos fát Braziliában is 
kezdik meghonosítani. 
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Mik azok a Corvinák ? 
Régi dicsőségünk ragyogásának egy fényes 

sugara átvillan mi hozzánk századok éjjelén 
keresztül, abból az időből, mikor ős Buda kirá
lyi vára körül a tudományoknak és szépmtivé-
szeteknek oly gyülhelye támadt, minő egykor a, 
hajdani Athén s később a Mediciek Flórencze 
volt. 

Világverő Mátyás király nem kiméit semmi 
fáradságot és semmi költséget, hogy udvarát 
szellemileg is a legfényesebbek sorába, mond
hatnók élére emelje, s környezetében ott talál
koztak korának legjelesebb férfiai, kik a tu
dományok és művészetek minden ágaiban 
fönntartsák távolabbi jeles pályatársaikkal a 
közlekedést. 

Ez időbe esett, hogy Konstantinápoly eles
vén, a byzanti tudósok seregestől zarándokoltak 
el a világban, magokkal vivén a görög császárok 
által századokon át gonddal gyűjtögetett tudo
mányos kincseket. Belőlük jó rész, mint legkö
zelebbi szomszédoknak, mi nekünk is jutott . De 
Mátyás király nein érte be ama nagy becsű 
könyvekkel, melyeknek birtokába igy a véletlen 
juttatá, hanem drága pénzen tudósokat küldött 
Görögországba, sőt Ázsiába is könyvek vásárlása 
végett , s egész szenvedélylyel gyüjtögeté ama 
nagy könyvtárát, mely akkor a renaissance 
egyik legnagyobb nevezetessége volt. -

Hogy Mátyás király könyvtárában 50.000-re 
rúgott volna a könyvek száma, — ez túlzás. 
A valószii üségnek tudósaink szerint inkább 
megfelel a szám, ha egy nullát törülünk belőle. 
Ugy is oly tekintélyes szám az, hogy hasonló
val abban az időben kevés könyvtár dicseked
hetett a világon. 

De a Corvina-könyvtár nem is nagy hal
maza által let t világnevezetességgé, hanem 
kivált azért, mer t a benne levő könyveket bei-
tar ta lmukra és hibátlan voltukra nézve példány-
szerüeknek tartották, úgyannyira, hogy az innen 
vett másolatokra, nagyobb hitelesség végett, 
rá szokták irni, hogy a Corvina könyvtárbeli 
példányból vannak másolva. 

És, a mi hiröket még inkább nevelte, az a 
kiállítás diszes és művészi kivitele volt. A nagy 
király korának elsőrendű másolóit, legkitűnőbb 
miniatűr-festőit bizta meg a könyvek másolásá
val és diszitésével. A másolók, kik között Sini-
taldust, Cenninust, Salvinust, Sarettust és máso
kat ismerünk, mind nagy tudósok és szépirók 
hírében állottak. De még az ő másolataikat is 
csak a leglelkiismeretesebb kritika után adták 
át az elsőrendő miniatoroknak, a czimlapok és 
a kezdőbetűk diszes kiállítása végett és csak 
ha ezek is sikerültek, akkor engedte meg a 
király, hogy a már kész munkán az első czim-
lapra festett koszorúba belefessék a király ismert 
czimerét. 

És még ennél gondosabb elbánásban része
sültek a nagy ivrét-alaku disziratok. Ezeken 
az első lappal szemközt, és majdnem minden 
könyv vagy fejezet kezdeténél a legremekebb 
festés foglalta el az egész tért, melyen válta
kozó keretekben a király és királyné arczképei, 
országainak és a római császároknak czimerei, 
mindenféle arezok, drága diszitmények és ara
nyozások s a király rendes symboluma, a far
kát harapó sárkány , a gyémántos gyürü , az 
égteke, az aczél és kova, vedres kut, a méhkas 
stb. láthatók. 

E rendkívül szép festmények némelyikén 
éveken át fáradoztak az elsőrendű tehetségek, 
kik többnyire aranyháttéren, vakitó elevenségü 
színekkel dolgoztak, melyek a gyöngyöknek 
szinte átlátszóságot, az emberi testnek ter
mészetes szint, a lombozatnak hajlékonyságot, 
az állatoknak elevenséget tudtak kölcsönözni. 

Utánozhatat lan és elérhetetlen marad az, 
írja Rómer Flóris, a mit e dicső korszak művé
szeinek ihlete a finom hártyára lehelt. 

A főmester, kinek müvei a legnagyobb 
becsüek At tavantes , de Gherard , Vantes és 
mások szintén jeles festők voltak. 

Mennyire mehet az, a mit Mátyás e nemes 
szenvedélye a könyvekre költött, ha elgondol
juk, hogy csak egy-egy ilyen lapért néha százá
val fizették az aranyakat . 

Mátyás halála után pusztulni indult a 
könyvtár. Szokásba jött ajándékokkal kedves
kedni belőle, s tömérdek tudós jött ide, hogy e 
nagybecsű példányokból egyet-kettőt megsze
rezzenek. Midőn a törökök Budát elfoglalák, 

már akkor nem az volt a könyvtár, a mi Mátyás 
idejében. A becsesebb, szebb kötésű példányo
kat Konstantinápolyba szállították, de a nagyobb 
részt Budán tartották, s gondosan elzárták s 
csak igen kevés embernek adatott, hogy meg
tekinthesse. Ez is jele, hogy nagy becsben tar
tották s hogy volt is értéke, bizonyítja az, hogy 
Pázmán Péter később a könyvtár e maradvá
nyáért 30,000 frtot ajánlott, a mi abban az idő
ben nagy pénz volt.Lozemér pláne 200,000 frtot, 
Fábri pedig 200,000 aranyat emlit, mint Pázmán 
ajánlatát s melyet a porta mégis kicsinylett. 

1665-ben Lambecius még 3—400 könyvet 
látott Budán a földalatti boltozatok alatt, egé
szen portól lepve. A mi keveset Buda vissza
vétele után meg lehetett menteni, Bécsbe szállí
tották. 

Most már csak a díszmunkák némelyiké
ről lehet bebizonyítani, hogy a Corvinához tar
toztak, mert az egyszerűbb könyveknek ezt 
bizonyító ismertető jelei elvesztek. 

Rómer Flóris a kétségtelen Corvinák szá
mát eddigelé 84-re teszi, melyekből 9 esik ha
zánkra és 75 a külföldre. De van még hazánk
ban 8, a külföldön 4 olyan, melyen ugyan 
hiányzik a király czimere, de kétségtelen, hogy 
„ex bibliotheca regni Hungár iáé" való. Ezekkel 
együtt tehát 96-ra volna az eddig kétségtele
neknek bizonyult Corvinák száma tehető. 

Vájjon ama 35 munkából, melyet a szultán 
ajándokából közelebb Tahir bej hoz városunkba, 
ezek közé esik-e már egynehány, vagy ezek 
olyanok ta lán , melyek a világ elől elzárva 
levén, a tudósoknak eddig felölök tudomásuk 
nem volt s igy egész uj felfedezéseknek tekint
hetők : azt még most, mielőtt láttuk volna, 
nem lehet elhatározni. De kétségtelen, hogy 
ennél fejedelmibb ajándékot képzelni sem lehet, 
mint a minőben hazánkat most a szultán ré
szesiti. 

A könyvek, melyeket a szultán szárnyse
géde hoz magával, a következők: 

1. Vitruvius Candidius ; 2. Aristoteles, Aegidius 
Romanus; 3. egy munka, mely a jegyzékben Traite 
sur le mouvement-nak van nevezve; 4. Suetonius 
Imperatorjai; 5. latin grammatika; 6. Plutarch 
Aristidese; 7. mythologia; S. Albertus Magnus 
könyve az ásványokról; 9. Aelius Spartacus, Aemi-
lius Probus ; 10. grammatika ; 11. Terentius vígjá
tékai; 12. Simon Pannoniensis: Sanationis; 13. Pom-
pejus; 14. Cicero; 15. az itj. Plinius Panegyrikona; 
16. sebészettan; 17. Július Caesar: De bello gallico 
et hÍ8panico; 18. a római császárok korabeli irók 
gyűjteménye; 19. Clementinus; 20. Simon Panuen-
sis Synonymái; 21. Speculum humanae salvationis; 
22. Theophrastus növénytana; 23. Tertullian irata 
Marcio ellen ; 24. Tacitus ; 25. Silius Italicus; 26. 
Eusebius : Paratio evangelica; 27. egy kézirati 
biblia; 28. vallásos könyvek; 29. Quintus Curtius: 
Alexander; 30. Dante Divina Comediá-ja; 31. Aris
toteles Politikája; 32. Eusebius Krónikája; 33. 
Historiograpbus; 34. egy hajózási munka; 35.Cice
rónak Verres elleni beszéde. 

„Beszéd a m. akadémia meg
nyitásakor." 

— Kisfaludy Sándor irodalmi hagyatékából. — 

Közli: Sümegi Kálmán, 
(Vége.) 

„Tiz századot fellyül élt már — igy folytatja 
beszédét Kisfaludy — a magyar nyelv, melly 
Éjszaki napkeletről, Árpádnak s népének ajkain 
ide költözött, uj hazájában s minden időben je
leit adá azon ritka szép tulajdonságának, hogy 
egymértékben alkalmas az Istenhez buzgón 
sóhajtozva imádkozni, az ellenségre menydö
rögve halált szórni, a barátságot erős, hathatós 
bizodalommal táplálni, a szerelemben édesen 
ömlengő hangzattal enyelegni s a nagy, gazdag 
Természetnek minden bámulandó Csudájit, kel-
lemeit és gyönyörűségeit eleven színekkel fes
teni. Ezen időnek zavaros s többnyire harczokkal 
zajló folytában két izben jutot t a Magyar Nemzet 
az erőnek, hatalomnak és dicsösségnek olly 
magas és ragyogó pontyára, hogy nyelve majd 
majd parancsoló nyelvvé leve Európában. Hol 
van a Magyar, ki, ha egyébaránt nemcsak rövid 
életének fénytelen jelenkorában, hanem a mult t 
időben is tud élni, szivemelgetve ne emlékezzék 
1-ső Lajosnak és 1-ső Mátyásnak tündöklő arany 
idejéről, mely maga határaihoz tul jobbra is, 
balra is meszsze uralkodó, más nemzeteknek s 
az akkori Fejdelmeknek történeteire nemcsak 

behatva, munkálva, hanem, min tha a Sors kere
kének forgását az kormányozná, intézve ment 
keresztül. De a Mostoha Sors irigylette a Ma
gyar Nemzetnek ezen nagyságát és dicsőségét, 
mert két lelkes, elfelejthetetlen nagy királlyá 
után nyomban olyanokat emelt a magyar tró
nusra, kiknek vagy bitang, vagy gyáva kormá
nyok alatt a nemzeti dicsősség homályba borult, 
a nagyság süllyedett, s végre a Magyar önlétótől 
— magyar lététől is megfosztatott. A magyar 
hazafi gondolkodó, eszméllő és emlékező tehet
ségének ezen szerencsétlen történetnél csak 
mulólag tartózkodni is fájdalom. 

Ezen szerencsétlen nemzeti Catastró fa után 
az eltiportt Magyar Haza és Nemzet annyi részre 
szaggattatott, a hány szomszéd hatalom, a hány 
szomszéd nyelv, a hány akkor lábra kapott val
lás ezen tejjel mézzel folyó Országnak s magá
ban meghasonlott, naponként jobban gyengülő 
s elfajuló nemzetnek birtokára vágyott. — Az 
eddig kegyetlenkedő Sorsot, mely Magyar Orszá
got, mint eddig magán állott nemzeti Hata lmat 
veszni engedé, i t t ismét egész hazafiúi meggyő
ződésből áldanunk kell, hogy ennek trónussára 
akkor inkább az előbbi magyar Királyokkal 
rokon Ausztriát emelte , mintsem akár mellyik 
más Hata lmat Európában. 

De a magyar nyelv ezen időtől fogva Hazá
jában a némettel és törökkel s utóbb azon 
okból, hogy az itten fészket vert Pogányság 
ellen majdnem minden keresztény Fejedelem
nek segédhadai itten gyűltek öszve, szinte min
den Európai nyelvvel zavarodván, enyészni 
kezdett, — és részszerint azért, mivel megszűn
vén az udvari nyelv lenni, az Ország nagyainál 
is megszűnt minden inger ennek mivelésére, 
sőt beszéllésére is, annyival is inkább, mint
hogy ezek másnyelvü házokkal, nemzetiségek
kel sógorosodván, maguk is más nyelvhez szok
tak lassanként, a gyermekek pedig még inkább 
és könnyebben részszerint azért, mivel akkor 
egész Európában a Deák nyelv volt, legnagyobb 
mivelttsége miat t a kormány nyelv, — a sze
gény, többnyire minden nagy Udvarokból szám
kivetett magyar nyelv csak falusi és mezei nyelv 
maradott . Utóbb a magyar nagyoknak udvarai
ból korról korra, nemzetségről nemzetségre a 
magyar nyelv annyira kiveszett, hogy alig volt 
nagyobb birtokos földes ur, ki magyar kenye
réért, melyet evett, magyar boráért , mellyet 
ivott, az Istennek magyar köszönetet és hálát 
tudott volna mondani. Egy nemzet sincsen 
Európában, mellynek nagygyait oly nagy nem
zeti gondatlanság, oly nagy nemzeti vétek, ha
zafeledés és hazatagadás terhelné, mint a ma
gyar Nagyokat !" 

Itt következik azon rész, mely a II. József 
császár idejére emlékezik vissza, s melyet már előbb 
idéztem. 

Reflektálva az elmondottakra igy folytatja 
a költő: 

„Ez vala Sorsa a magyar nyelvnek, melly 
az Árpád Fiúi Ága királyságának időszakában 
Udvari nyelv volt. Hogy ezen időben a Nemzet
nek törvényei is ezen nyelven hozattattak, ha 
lehetett is ok arra, hogy ezt tudatni nem akar
ták, vagy utóbb éppen tagadták is a Deák 
nyelvnek Hőssei, örök tanuja marad annak a 
Kálmán Király által hozott törvények Deák for-
dittójának, az akkori Esztergomi Érsekhez inté
zett s mai napiglan is törvénykönyvünkben álló 
Eiöbeszédgye, mellyet hogy örök tanuja legyen 
a szentsógtelenségnek, mellyel a magyar nem
zetnek nyelve már akkor nyomat ta to t t , nyel
vünknek önhasznukat kereső ellenségei elsik
kasztani elfelejtek. 

A magyar nyelvnek ezen itt előadott tör
téneteiből mellyik magyar hazafi nem látja 
által, hogy az előttünk múl t három századnak 
magyar irójit a nemzet méltán ugy tekintheti 
és áldhattya, mint az élete fojtogatott, veszni 
indult t magyar nyelvnek s ez által magyar 
nemzetiségnek védőjét, oltalmazóját és megtar
tóját. Örök dicsősség nekik ! Áldás hamvaikra 
a már Elhunyt taknak ! Hazafiúi tisztelet azok
nak, kik még élnek közülök! — A folyó Század
nak Iróji már csak mivelőji a nyelvnek, melly
nek amazok megtartóji voltak. 

Ugy látszik, hogy az Idő, melly a magyar 
Nemzet felett gyakor veszélyekkel s több iaben 
azt a föld színéről majd majd eltörlő fergeteg-
ként ment keresztül, a mostan élő kornak és 
Nemzetiségnek tar tot ta fenn mind a boldogsá
got, mind a dicsőséget, hogy a magyar nemzet 
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hamvaiból egy Fenixként feléledvén magát 
nyelve és nemzetisége által mintegy újra te
remtve ; ugy látszik, hogy az Is teni Gondviselés, 
ki Eleinket vétkeinkért gyakran ostorozta, de 
másrészről a magyar nemzetet ezer meg ezer 
veszéllyei között is, valóban néha mint egy 
Csuda által megtar tot ta , még most akarja meg
jutalmazni és nemzeti dicsössóggel koronázni a 
Magyart, ki négy század ólta védelme és oltalma 
lóvén az egész Kereszténységnek, ezernyi ezer 
magyar hol t t te temmel és gyakran patakokká 
dagadó magyar vérrel jelelt ha tár t az elhatal
mazó Pogányság tovább hatásának, minthogy 
most adá néki ós ta r tya t rónusán olly sokáig 
Ferenczet, atyai jó Királlyát, ki ezer veszély 
között, önmagának egész feláldozásával, felséges 
állásából soha ki nem tántorodva, a megzava
rodott Európának harezait végtére szerencsésen 
ós dicsőséggel kiviván, most diadalmainak bo-
rostyánnyain megnyugodva és a szent békének 
olajágát kezében tar tva, hosszas uralkodásának 
minden tapasztalatai t , Királyi szivének minden 
kegyelmeit , Hata lmának minden tehetségeit 
arra fordittya, hogy kormánya alat t levő népei
nek boldogságát megszerezze s még a jövő időkre 
is megállapitsa, — minthogy most adá neki, és 
tar tya olly sokáig Királlyi testvére mellett a 
magyar Főkormány székben Józsefet, lelkes 
Nádorát, a magyar Nemzetnek felséges Barát-
tyát, kinek elméje a bölcsességnek tárháza, szive 
minden emberi és polgári erkölcsnek kútfeje, 
kinek minden cselekedete és lépése a Magyar 
Nemzet szerencséjének, boldogságának s dicsös-
sógének mivelése és eszközlése. * 

Minthogy végre most adá a magát felejteni 
kezdett s magához csak lassan és nehezen térő 
magyar Nemzetnek Titeket nagy s dicső Haza
fiak ! Nagy Magyaroknak nagy fijai és unokáji! 
Ti mellyen érezvén szivetekben s által lá tván a 
Haza s Nemzet javát forgató elmétekkel a nagy 
Igazságot, hogy magyar nyelv nélkül nincs, nem 
M lehet Magyar Nemzet, Elsők valátok, kik ezen 
nemzeti szükségnek felsegéllésére, ezen nagy 
nemzeti nyavalyának megorvoslására hathatós 
segédkezet nyújtatok s több hasonló érzelmű 
hazafiakat is dicső példátokkal hasonlót csele
kedni indittátok. Ti a sorstól nyertt áldásokat, 
mellyeket számtalanok nyomorult t kicsiny, hiu 
emberlétekre mennél nagyobb lármával, annál 
kisebb érdemmel, minden dicsősség és haszon 
nélkül tékozolnak, a haza és Nemzet javára 
áldozván, önmagatokra visszaszállandó áldá
sokká változtattyátok. Elsőség a Jóban, illy 
nagy és bizonyos érdem, a millyen bizonyos az, 
hogy kezdet nélkül semmi sem kaphat létet. 
Titeket a nemzet méltán ugy tekinthet, mint 
a Nemzetiségnek fenntartóját s azért, midőn 
más Tehetőseknek emléke csak a magok nem
zetiségeiknek egy két korában és a levéltárok
ban fog senvedve pislogni, Ti valamig a magyar 
nyelv a földön el nem némul, minden magyar 
hazafinak szivében minden időben élni fogtok. 
Ugy látszik, hogy még éppen jókkor születtetek 
a végre, hogy a hazájukról megfelejtkezett 
előbbi és mostani nemzettagadóknak vétkét 
hazafiúi áldozatok által megváltsátok és a nem
zet átkától megmentsétek. 

Mélt. Gróf! Tek. Deputatio ! A Nádor Ő 
Cs. Kir. Főherczegségének bennünk helyzett 
kegyes bizodalma s parancsolat tya által kine
vezve lévén a végre, hogy a magyar Akadémi
ának elrendelése és megállapittása általunk 
közmunkálkodással kidolgoztassék, ha körül 
tekintek mind Literatori érdemmel koszorúzott 
olyan Férfiakat szemlélek, kik elmebéli tehet
ségeik s tudományaik fényével tündökölvén, a 
felvétetendő munkának megfelelő létére a leg
szebb reményekkel biztathatnak, — s ta lán 
m a g a m vagyok ezen tiszteletre méltó Társaság
nak azon csekély Tagja, kit nem annyira cse
kélyebb hasznú és becsű elmejátéki, mint jó 
hazafiúi szándéka tehetet t ezen megkülönböz
tetésre érdemessé; de igaz hazafiságtól égő 
szivem s lelkem ki fogja talán pótolhatni tudo
mányomnak hiányát. Enné l fogva engedgye 
meg a Tek. Deputatio egy hazafiúi, baráti érzé
semnek, kívánságomnak s tanácsomnak hangot 

* E néhány sor ki van törülve, de olvasható: „Ő 
cs. kir. Főherczegségének, a magyar nyelv culturáját, a 
hazai Literatúrai és a szép Mesterségeket serkentő, ke
gyelemmel ápolgató, hathatósan elősegéllö s minden 
művészi tökélyt örvendezve megesmérő, hirdető s párt
fogással jutalmazó halhatatlan érdeme és nagy példája 
esmeretesebb , mintsem azt is futólag magasztalnom 
elegendő köszönet és hálaadás lehetne." 

adhasson, mely ha felesleges is, igen bocsá
tandó aggodalom, ne hogy a nagy kincsnek, 
mely előttünk lebeg, elnyerhetésót csak egy 
hajszálnyi akadály is hátráltathassa. Szomorú 
tapasztalásból tudhat tyuk azt, hogy kevés ós 
kicsiny ok gyakorta már sok és nagy Jót elfoj
to t t még kezdetben. Ki mondom tehát b á t r a n : 
különböző Sorsot, Rangot, Rendet és Vallást 
látok itt ezen öszveállitott társaságban, melly-
nek csak egy a tárgya s mellynek csak egy azon 
czélra kell törekedni. Volt az ideje, hogy az 
illyen személyes különbözések a meghasonlás-
nak, viszszálkodásnak, egyenetlenségnek, gyü-
lölségnek, üldözésnek mindannyi méregforrásai 
lévén, a Nemzet ügyében semmi Jó, semmi 
hasznos, semmi szép s nagy lábra nem kapha
tott . Csak azon átkok, mellyek az emberiséget 
általlyában és a nemzeteket alkotmányaikkal, 
szerződéseikkel egygyütt zavarni, rongálni és 
veszteni szokták. Adgya a magyaroknak Istene, 
hogy ezen veszélyes tűznek legutolsó szikráját 
is eloltotta légyen a közönséges felvilágosodás 
és a közönséges hazaszeretet minden tekin
tetre nézve minden helyen a magyar Nem
zetben ! Adgya a magyaroknak Istene, ki Árpád 
Apánkat szerencsésen ide vezérlé, hogy az ő 
nyelvének terjesztése s mivelése által már már 
hanyatló s fogyó nemzetiségünknek uj életet, erőt 
és állandóságot szerezhessünk ! — Adgya, hogy, 
midőn ezen legnagyobb kincsünknek teljes 
bírására törekedünk, egy lélek élesztvén ben
nünket, egy sziv dobogván keblünkben, min
denről megfelejtkezzünk, a mi konkolyt hint- j 
hetne arany vetésünkbe, s csak azt gondolhat
tuk, hogy mind hasonló érzelmű és gondol
kozású magyarok és hazafiak vagyunk, azon 
édes Anyának fijai, kinek nyelve által örök életet 
és dicsőséget vágyunk szerezni! Adgya Isten, hogy 
egy se legyen közöttünk ollyan, ki önhaszonke-
resést, hirre nézve vágyást, dicsőség szomjat, 
vagy vetélkedő ingert rejtvén titkon keblében, 
önmagát jobban tudgya szeretni, mint azon 
szükséges nagy Jót, melyet szerezni és meg
állapítani most itt összegyülénk. Ezt ugyan 
állítani nem is merném; de kimondani mégis 
el nem mulasz tha tom: mert emberek vagyunk. 
Ember i gyarlóságunkat megismerni és attól 
tar tani se nem hiba, se nem szégyen, mert 
annak magvai embertermészetünkben szende
regnek: hanem azt meggyőzni, a szívnek jósága 
és ereje által, emberi erkölcs és érdem. 

Lehetetlen, hogy a kormány is pártfogója ne 
legyen azon nyelvnek, mellynek lelkesítő hangja 
emelte nagy Apáinknak azon Bajnoki erejét, azon 
Jobbányi minden időben eltántorithatatlan Hívsé
get, melly boldogidtt Mária Thereziának a trónust 
megtartván, minden utóbbi harczokban és ellen
séget rémittő és Beszélőjének tiszteletet szerző 
nyelv vala, — most különösen, midőn igen képes 
lehetség az, hogy az Északi Sláv nyelvnek roppant 
Birodalma, temérdek ereje egy világözönként előre 
nyomulván, a nagy veszély csak egynyelvű nemze
tiségnek lelkesedő ereje által fog inkább, mint sem 
vele egyenetlenül mérkezhető Hadhatalom által 
meggátoltathatni. 

Az a nyelv a nemzetnek a mi a lélek az élő
nek. Nyelv nélkül szintén ugy vége a nemzetnek, 
mint lélegzet nélkül vége az életnek. Ezt ha más 
nem bizonyít tana is, elég a régi és mostani 
világnak azon tapasztalása, hogy minden idő
ben azon nemzetek voltak a leghatalmasabbak, 
kiknek nyelvek a legnagyobb Culturában virág
zott, mint az Elő Világban a Görögök és Rómaiak, 
a mostaniban aFrancziák, Angolok ós Németek. 
Mint lehet egy a tökélletességig kimivelt nyelv 
halhata t lanná s mint szerezhet ez az azt be-
széllő Nemzetnek örök életet még akkor is, ha 
ezen Nemzet a földriil már eltűnt, bizonysága 
a Deák Nyelv, melly midőn a Romaiak már 
kivesztek is, még is még az egész Világon ural
kodott ; és mindaddig élni fog, mig mivelt em
berek lesznek a világon. 

Végső érzésem és szavam is e z : Éllyetek s 
legyetek boldogok lelkes Hazafiak, nyelvünknek 
s ez által nemzetiségünknek visszaszerzői, nemze
tünknek Jótévőji! Adgya I s t en! hogy mind a ti 
hazafiúi áldozástok, mind a mi hazafiúi mivtink 
olyan gyümölcsöket teremhessen, melynek még 
a késő Magyar Idő is örvendhessen. Ha pedig, 
a mit nem is gondolhatunk, áldozatoknak láng
ját egy mostoha sorsnak szele elfojtani mégis 
képes lehetne, sok más olly mód s más olly ut 
áll előttetek nyi tva , ugyan ezen szent czélra 
vezethető, mely ollyan szabad, mint a Sasnak 
a Naphoz felrepülés a Levegőben." 

Kisfaludy Sándor e beszédben is nemzeties, 
mély érzelmű hazafinak s loyalis alattvalónak 
tűnik fel. A mig erélyesen dorgálja a magyar
ellenes elemeket, feltétlenül hisz és fejet hajt 
az uralkodóház előtt. A szabadabb eszmék, 
merészebb elvek, melyek a század méhében 
már akkor vajúdtak, tőle távol állnak. De akkor 
a közérzület is ilyen volt. A múzsa is inkább a 
barátságot, szerelmet , erényt, az élet apróbb 
örömeit és buját-baját zengé s h a a hazafias 
dalokban a régi dicsőség, vagy a hősies vitéz
ség lelkesitő hangjai meg is csendültek, azok 
inkább csak a „nemzet i nagyságot óhajtó ke
belnek" merengő, mélabús érzelmeit tolmácsol
ták. A haza üdvét akkor — min t Horváth 
Mihály mondja — a sérelmek orvoslatában, az 
ősi a lkotmány helyreállításában és biztosításá
b a n keresték. Reformokról, átalakulásokról 
sokáig hal lani sem lehetet t . Még az a kis szel-
1 emi mozgalom is, mely a haladás, a reformok 
felé kezdett hajlani, nem talált határozott for
mákra, nem birt kijelölt i ránynyal . A kor igé
nyei inkább sejtelem, mint megtisztult eszmék 
gyanánt tünedeztek fel a kedélyekben; a fogal
mak még zavartak, homályosak, idomtalanok, 
inkább a vágyak, mint az akarat regióiban csa
ponganak. 

De egy pontja különösen érdekes e beszéd
nek. Az praegnansul ád hangot a magyar poli-
tákának, mely ma is ugyanaz. Örök igazság 
hangzot t el a költő ajkairól, midőn azt monda, 
hogy ,,az északi szláv nyelvnek roppant biro
dalma, temérdek ereje, egy világözönként előbbre 
nyomulván, e nagy veszély csak egynyelvű nem
zetnek lelkesedő ereje által fog inkább, mint sem 
vele egyenetlenül mérkezhető Hadhatalom által 
meggátoltatni." 

Irodalom és művészet. 
Egy nagy fontossága vállalat első füzetét vesz-

szük „Literarische Berichte aus Ungam" czim alatt. 
A vállalat czélja, hogy egyszer már a külföld ala
posan értesüljön irodalmi, tudományos és köznűve-
lődési mozgalmaink felől, melyekről, magunk és 
nyelvünk elszigeteltségénél fogva, eddig vagy épen 
nem-, vagy csak felületes, sokszor ferde tudósítá
sokból értesült. E vállalattal, melyből évenként 
négy , nagy 8-adrét alakú s 8 ives füzet jelen meg, 
s mely a m. akadémia, a nemz. múzeum, a Kisfa
ludy-társaság, a történelmi s természettudom, és 
más tudományos társulatok, intézetek, valamint 
egyes irók működésére is kiterjed s így egész szel
lemi életünk képét fogja feltüntetni, közvetlen 
érintkezésbe lépünk a külföld irodalmi és tudomá
nyos világával, a mire eddig alig volt módunk. 
Több felől nyilvánult a nézet, hogy ezt nem német, 
hanem inkább franczia nyelvű folyóirattal kell vala 
eszközölni. Tagadhatatlan, hogy a franczia rokon
szenvesebb nyelv lett volna magunknak is a német
nél ; s a francziát, mint világnyelvet, mindenütt 
megértették volna. De baj, hogy francziául töké
letesen hó írókkal nem rendelkezünk; pedig a 
franczia nyelv e részben nagyon kényes és könnyen 
szégyent vallhattunk volna. Különben a német 
nyelvet is olvassa már a tudós világ mindenütt, még 
Francziaországban is, a hol legkevésbbé szeretnek 
idegen nyelveket tanulni. S végre az is áll, hogy 
magunk is inkább vagyunk a német irodalomra és 
tudományosságra utalva, a hol egyszersmind több 
előzménynyel is birunk, mint a tőlünk minden te
kintetben távolabb eső franczia világban. Legyen 
akármikép, a vállalat jól vezetve a legnagyobb 
hasznot teheti hazánknak s irodalmunknak. Arról 
pedig, hogy jól vezetik, bizonyosak lehetünk. Szer
kesztője (s az akadémia és a kormány támogatása 
mellett, kiadója) Hunfalvy Pál, tudósaink egyik leg-
kitünöbbike, ki a vállalat czélját s elveit egy igen 
érdekesen irt bevezetésben adja elő, melyet méltó 
lesz mindenkinek elolvasni; azután külön tanul
mányban terjeszti elő a magyar nyelvtudomány 
eddigi történetét s feilődését Erdősv (Svlvester) 
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nyelvtanától a legújabb időkig „quorumpars magna 
fűit" maga is. E tanulságos és tömörsége mellett is 
világos átnézet] igen becses adalék lesz a külföld 
előtt, tudományosságunk egyik irányának meg
ismertetésére. Még átalánosabb érdekű a füzet má
sik két főczikke ; egyik Fraknoitól: „Magyarország 
miveltségi állapotainak vázlata," kitűnő dolgozat, 
mely három nyomtatott ivén, nemzeti művelődé
sünk múltjának gyors áttekintése után, jelen állá
sunkat minden irányban — a tanügy, tudomány, 
időszaki irodalom, művészet stb. terén oly teljesen 
összefoglalva állítja olvasói elé, a inint csak ily kis 
téren lehet. A másik, Oreguss Ágosttól, a magyar 
tud. akadémia szervezetét, alapszabályai s ügy
rendé fővonásait, osztályaiban és állandó bizottsá
gaiban folytatott munkásságát, anyagi eszközeit, 
jutalmazási ügyeit, főbb kiadványait, — egyszóval 
egész mivoltát ismerteti meg. A fő (értekező s 
ismertető) czikkeken kivül minden füzetben állandó 
rovat áll a tudományos egyesületek üléseiről való 
tudósítások számára. Az első füzetben az akadémia 
január—február havi üléseit, a Deák-ünnepélyt is 
bele foglalva, továbbá a Kisfaludy-társaság két havi 
üléseit s februári közülését, s a természettudomá
nyi társulat szintén e két haviülését találjuk ismer
tetve, oly részletességgel, mint a magyar napi saj
tóban alig. A történelmi társulat ülései ezúttal még 
nem nyertek helyet. Némi kisebb hibák a Kisfaludy-
társaságra vonatkozólag csúsztak be a folyóiratba, 
melyet minden ilyes hibától s szabatlanságtól ment
nek óhajtanánk. — Említsük végül e nagy érdekű 
s kiszámíthatatlan fontosságú vállalat anyagi felté
teleit is. Egész évi előfizetés 4 frt (külföldre 8 
márka, vagy 10 frnc) Az akadémia külső tagjai (ugy 
tudjuk) ingyen kapják, a mi a vállalat s tudomá
nyosságunk érdekében volna. Kívánunk neki sze
rencsét és sikert, innen és tul a határokon ! 

Könyvek a keletről. Törökországi képek. Irta Már
kus István. Az Athenaeum kiadása. Nagy nyolczad-
rét, 325 lap. Ara 2 frt 50 kr. A hirlapolvasó már a 
lapok tárczaiból vett izelitőt e könyvből, melynek 
tartalma igy egybeállitva, rendezve, kiegészítve, túl
haladja a várakozást, melyeket a futólag, tábori 
tudósításként irott czikkek kelthettek. Szerző, ki 
hetekig időzött mint a „Nemzeti Hirlap" harcztéri 
tudósítója a török seregben, mint elméletileg s gya
korlatilag képzett katonatiszt, szakismerőleg festi és 
jellemzi a török-szerb tábori eseményeket és viszo
nyokat, a mi mai napság, az orosz-török háború 
előestéjén, ugyancsak korszerű s érdekfeszítő olvas
mány. Körülbelül rokon tárgyú, de már terjede
lemre sokkal csekélyebb két mű a „Konstantiná
polyi emlékek" és „A török nemzet vendégei" czimü 
két kis füzet, elsejök Tóth Bélától, utóbbi Lukács 
Gyulától. Az előbbit, Tóth Béláét, különösen csi
nos előadása, szellemes üdesége és ujdonszerüsége 
teszik ajánlatossá; a még fiatal szerző ez első 
kísérletével irodalmi körökben szép reményeket 
ébresztett föl írói jövője iránt. Tóth Béla könyve 
szintén az Athenaeumnál jelent meg, s ára 80 kr. 
Lukács műve az ifjúsági küldöttség utjának ugy-
szólva naplóját képezi, kiadta Metzger Emil az ifjú
sági küldöttség csoport-képével; ára egy forint. 

Az „Athenaeum" kiadásában továbbá megjelent: 
a Kisfaludy-társaság hazai népköltészet-tárának 
Hl-ik kötete, a „Román népdalok." Fordították 
Ember György, Grozescu Juhán és Vulcanu József, 
ára 1 forint. — Dr. Fraknói Vilmos tanulmánya 
„Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól", 
mely a „Literarische Berichte aus Ungam" szá
mára készült; ára 60kr. Végül két idegen hosszabb 
elbeszélés: az egyik czime: ,,A tenger fenekén." 
Irta Cortambert Richárd, ára 60 kr ; a másik: 
„Dumont Jakab". Irta Mederic Chardt, ára 80 kr. 

Kis törők tolmács, vagyis török nyelvtani és tár
salgási vezérfonal. Magántanulásra és keleti utazók 
számára irta Dallos Gyula. Budapest Lampel R. 
kiadása 1877. 128 1. Ára 80 kr. — A kis török tol
mács első, nyelvtani része már ismertetve volt e 
lapok hasábjam; most megjelent a második rész 
„Vegyes tartalmú gyakorlatok" czim alatt, a munká
nak nagyobbik része a 49-ik laptól a 128-ik lapig. 
E gyakorlati rész huszonkét hosszabb-rövidebb sza
kaszban társalgási szólamok és számos nyelv
tani jegyzet alapján tárgyalja a szószármaztatás, 
szóképzés, szókötés főbb szabályait, elősorolja a 

szövegben használt szavakhoz tartozó hason és 
rokonnemü szavakat és szólásmódokat, miáltal a 
kezdő tetemes nyelvanyag birtokába jut. Az egész 
nem mechanikus, hanem szabatosan nyelvészi mo
dorban van összeállítva, s mégis ugy, hogy a laikus 
is könnyen felfoghatja. A szószármaztatást illetőleg 
álljon itt például a következő a 99-ik lapról: 

Káve-altyíf) vagy összevonva, és ez közönsé
gesebben használtatik: kácahlty(i) reggelizés, reg
geli; káhve arab szó, kávé (a bab nyersen, pörkölve, 
és az ital ÍB); káhve-cháne, vagy káhve-dukkáni kávé
ház, kávémérés; káhvépárrászi, szószerint: kávépénz, 
borravaló, alamizsna; kuru-káhve, pörkölt, darált 
kávé; szádé káhve, tiszta, azaz nem édesített, keserű 
kávé (szádé, perzsa szó: tiszta, sima, egyszerű, csak 
magában) sekerli káhve, czukrozott, édes kávé; káhve 
dáneszi vagy bünn, kávé, bab; káhve rengi kávé szinü, 
sötét barna (reng perzsa szó: szin); káhve-dán kávé 
doboz, kdhve-dsi kávés, kávékészitö, inas vagy szolga 
az előkelők házában. 

Ily példák eléggé kimutatják a jegyzetek viszo
nyát a szöveghez. A bevezetésben szerző tájékozást 
ad az oszmanli nyelv történeti viszonyát illetőleg — 
s útmutatást a tanulás praxisára nézve. A mű külső 
kiállítása is csinos. — Ajánljuk a törökül tanulóknak. 

•agyar nyelvtan oroszul. Bálint Gábor ü-ja a 
,,P. Napló"-ban, hogy 1854-ben Szinbirszkben (a 
Volga jobb partján) magyar nyelvtant irt oroszul 
Deskó Endre czimz. tanácsos, ki összehasonlítások 
utján mutogatja, hogy a magyarok nem a finnekkel, 
hanem a török-tatárokkal rokonok ; e könyv 1856-
ban Szentpétervárit jelent meg. 

Uj zeneművek. Táborszky és Parsch zeneműke
reskedésében megjelent: „Hölgyestély" rezgő polka 
ifj. Fahrbach Fülöptől, ára 50 kr., és a „Szerelmes 
művész" mazur-polka Ellenbogen Adolftól, ára 
szintén 50 kr. Mindkét mű zongorára van irva. 

Feleki Miklós jubileuma e hó 16-án volt a nem
zeti színházban. Már a szini előadás előtt is sok 
Kitüntetésben részesült, mindenfelől üdvözlő leve
leket kapott, s küldöttségek keresték föl lakásán. Az 
hók és művészek társasága nevében Hatala Péter 
üdvözölte, pályatársai részéről Bercsényi Béla; a szini 
tanoda növendékei közül heten jelentek meg nála. 
Estére a nemzeti színházat igen díszes közönség töl
tötte meg Szigligeti „Xöuralom" vígjátéka előadá
sára, melyben Feleki a Szirtfoki szerepét játszotta. 
Az előadáson jelen volt Koburg herczeg nejével, 
Salvini, számos előkelőség s a színház törzslátogatói. 
Az ünnepély már az öltözőben és a színfalak közt 
kezdődött. Áz öltözőben a vidéki színtársulatoktól 
és egyes tisztelőktől érkezett koszorúk, s különféle 
emléktárgyak voltak elhelyezve. Ribáry József 
miniszteri tanácsos pedig a Ferencz-József rend 
lovagkeresztjét nyújtotta át, melylyel a király tün
tette ki Felekit. Az ajándékok egy részét is itt 
adták á t ; igy a színház ruhatári személyzete ezüst 
kelyhet, a díszítők tinta-tartót; egy vacsoratársa
ság, mely az „Arany sas"-ban szokott összegyűlni, 

I díszes ezüst kelyhet; Simonffy debreczeni polgár
mester nejétől egy diszkötésü könyvet, mely „25 
év előtt" felirattal, s benne vannak amaz előadások 
szinlapjai, melyekben Feleki 1850—52-ben föllépett, 
stb. A színházi előadás a Rákóczy-indulóval kezdő
dött. A függöny felgördültekor a nemzeti színház 
egész személyzete a színpadon állott, koszorúkkal 
s e nap emlékére hozott ajándékokkal. Felekit Pri-
elle Kornélia és Tannernó vezették be, a közönség 
riadó tápra és éljenzése közt. Koszorúk, bokréták 
fogadták mindenfelől. Az első koszorút Salvini 
dobta a szinpadra. Az üdvözlő zaj csillapultával 
Szigligeti lépett elő, s olvasta föl az üdvözlő beszé
det, elmondva, hogy az érdemnek ugyan legfőbb 
jutalma az önérzet, de lelkesitő és buzdító, midőn 
az elismerés ily fényesen nyilatkozik, mint ez 
örömünnepen, melyen a fejedelem kitüntetése is nyi
latkozott. Az üdvözlet után Maleczky adta át a 
pályatársak ajándokát, egy szép mivű névjegytar
tót ezüstből, Dreilich főgépmester pedig a koszorút. 
Erre a többi tagok a művész lábaihoz tették le 
koszorúikat. Következett a többi emlékek átnyúj
tása. Szabó Bamli a népszínház részéről koszorút; 
Gertid Amlor színigazgató a vidéki színészet nevé
ben szép ezüst lantot és koszorút, melynek leveleire 
a vidéki társaságok nevei vannak vésve; Gyenes 
László növendék a szini tanoda részéről szintén 
koszorút, óhajtva, hogy Feleki még sokáig legyen 
példaadójuk, ouzditójuk. Majd Sagy Lajos, az udvar
helyi törvényszék elnöke, lépett ki, a művész székely 
szülőföldjéről hozva egy diszalbumot, ottani tiszte-

I lőinek, barátainak, tanuló-társainak arczképeivel. 
! A szónok is tanulótársa volt. A közönség zajos 
l éljent zúgott az erdélyiek szép kegyeletére. Végül 

Yárady Antal, az „Iskarioth" szerzője, jelent meg, 
meleg szavak mellett adva át a budapesti közönség 
emlékajándékát: díszes ezüst művet, koszorút sat. 
Az ünnepélyes jelenetek közben és után fölzajlott a 
taps s Feleki, Szighgetihez fordulva, meghatva 
fejezte ki köszönetét. — Az előadás derülten folyt, 
s Felekit minden jelenet után kitapsolták. Másnap 
lakoma volt a „Hungária" szálloda termében, hol 

az irodalom és művészet nagy számmal volt képvi
selve. Jelen voltak: Ráth Károly főpolgármester, 
Türr István altábornagy, Ribáry József és Kárffy 
Titusz miniszteri tanácsosok, b. Podmaniczky Fri
gyes intendáns, Erkel Ferencz, Szigligeti Ede sat. 
A pohárköszöntések egymást érték. Az első felkö
szöntöt b. Podmaniczky mondta a királyra és csa
ládjára, aztán Ribáry éltette Felekit, kire hogy még 
sok pohár is szállt, fölösleges mondanunk. Kam-
mermayer polgármester, ki nem vehetett részt a 
jubiláris ünnepélyen, meleg hangú levelet ü t a jeles 
művésznek. 

Serster Etelka kisasszony, kinek arczképét és 
életrajzát mai számunkban közöljük, eddig három
szor lépett föl a nemzeti szinpadon : előszóra „Lam-
mermoori Luciá"-ban, aztán az „Alvajáró"-ban s 
harmadszor ismét a „Lucia" -ban. A tetszés, mely
lyel fogadták, minden előadásnál fokozódott s 
harmadik fölléptekor, a hires tébolyária után, egy 
szép babérkoszorút is kapott. Még három szerepben 
fog föllépni. 

Salvini Tamás, a kitűnő olasz színművész foly
vást üli diadalait. Négy előadásra hirdetett vendég
szereplését, mely Othello, a Vadon fia, Hamlet és a 
„Polgári halál" czimü olasz drámában Corredo 
szerepét foglalta magában, — ujabb négy előadással 
toldotta meg, és pedig a következőkkel: Suliivan 
(vígjáték), Macbeth (shakespearei tragoedia), a Gla
diátor és Jozsue, a tengerpart őse, mely két utóbbi 
minálunk ismeretlen. Előadásait szépen látogatják, 
de legtöbb közönséget a shakespearei darabok von
zanak, melyek művészetéhez méltó szerepeket nyuj -
tanak alakításának. 

Zichy Mihálynak azon festménye, mely azt a 
jelenetet tünteti föl, mikor a királyné Deák ravata
lánál megjelent, e napokban érkezik meg a mú
zeumba. A bécsi művészek-háza felszólította Zichyt, 
hogy a képet közszemlére állítsa ki, de a művész a 
felszólítást viszszautasitá, — nem tartván megegye
zőnek meggyőződésével a képet a kíváncsiság elé 
tenni ki. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar tud. akadémia ápr. 16-diki ülésén 

Goldzieher Ignácz „A nyelvtudomány fejlődése az 
araboknál" czimü értekezést olvasott föl, mely egy 
terjedelmesebb munkájának ismertetése, s mely az 
arab nyelvtudományi gazdag irodalomnak benső 
történelmével és fejlődésével foglalkozik, s mint ilyen 
e téren az elsők közül való. A fiatal tudós, kinek a 
héber mythologiáról irt nagy munkája németül s 
angolul is megjelent és nagy figyelmet gerjesztett, 
hat fejezetben szól az arab nyelvtudományról, s c 
fejezetek kivonatos ismertetését adta elö. — Utána 
Barna Ferdinánd egy finn régésznek Aspelin Rein-
holdnak a „Mordva nép pogány istenei és szertar
tásai" czimü dolgozatát ismertette. A mordvákat 
(mordvin), kik Kazán és Moszkva közt laknak, az 
oroszok csak a múlt század'végén tudták teljesen 
meghóditani, s e nép régi vallásáról szól Aspelin 
dolgozata, melyben Barna több oly részletet talált, 
a mit az ősmagyar pogány vallással is összekötte
tésbe lehet hozni. Valamennyi altáji népnél megtalál
juk az egekben székelő főisteni személyt. Ennek a 
neve a voguloknál „Tarom" (magyar „terem"), a 
finneknél „Ukko". Ettől származik aztán az a 
mythologiai személy, ki a teremtést végrehajtja: a 
voguloknál „Elmpi", a finneknél „Impi", a pogány 
magyaroknál ,,E(l)mbes", a ki e szerint a vogul és 
finn mythologiai alakkal ugyanegy. E két szóban 
„Ukkon" (öreg isten) és „ember" az egész őskori 
pogány vallás benne van. Végül érdekesen irt le 
Barna egy mordva pogány ünnepi áldomást s az 
ilyenkor divatos áldozat felmutatást (áldomást) a 
magyar ősrégi Ukkon pohara áldomásszerü felmuta
tásával egyeztette, mely adásvevéseknél s más 
ünnepélyes cselekvényeknél elengedhetetlen fölté
tel volt. 

A természettudományi társulat ápr. 18-án tartott 
szakülésén Than Károly egyetemi tanár, a társulat 
elnöke mutatott be két uj előadási kísérletet, melyek 
a chemia néhány tételének megvilágítására szolgál
nak. Korit Gyula az érzékeny lángokról szólott, 
kimutatván egyszersmind, hogy hangok, mechani
kai rázkódtatások hatását nemcsak a lángok, hanem 
a gázáramok, sőt még a kiömlő vízsugarak is meg
érzik. Paszlavszky József egy rendellenes tulipán-
virágot ismertetett, melyen nemcsak a porszálak, 

• » 
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hanem a termőkarélyok egy része is átalakult szir
mokká, viráglevelekké. 

A földrajzi társulat apr. 19-iki ülésén László 
Mihály tanár „A bukovinai és moldvai csángókról" 
tartott felolvasást. A bukovinai csángók száma a 
városok magyarjaival együtt 15,000 körül van, kik 
öt faluban (Istensegits, Hadikfalva, Andrásfalva, 
Fogadjisten és Józseffalva) laknak. Tiszta magyar 
faj, szép alakúak, szorgalmasok, szaporák, de kevés 
földjük lévén, sokan vándorolnak Moldvába és Be-
szarábiába, hol elvegyülnek. E két tartományba 
mezei munkára tömegesen szoktak járni s csak a 
munkaképtelenek maradnak otthon. A magyar 
nyelvet tisztán beszélik, s ezenkivül oláhul és ru-
thénul. Házaik fából vannak, de csinosabbak, mint 
a más lakosoké. Kézműves is elég van köztük, s a 
káposzta és hagyma termesztésével ők látják el Bu
kovinát. A moldvai csángók zömök testalkatú, szá
muk meghaladja a 200,000-et, s legnagyobb részük 
katholikus! Vizek mellett a Szereth völgyében laknak 
Szucsáva, Tászló és Pruth környékein! Egyenesen 
a hunnok ivadékának tartják magukat. Nyelvükben 
sok a sziszegő hangzó, cs helyett cz-t, s helyett sz-t 
mondanak, szeretik a kicsinyitó alakot s több oláh 
szót használnak, és már sok oláhos szokást sajátí
tottak el. Fájdalom, iskoláik nincsenek, a mik van
nak is, azokban magyarul nem szabad tanítani, 
mert a román kormány nem tűri ; még a templo
mokból is ki van tiltva a magyar szó, s olasz papok
kal látják el őket. Az érdekes felolvasást László 
azzal az óhajtással végezte be, vajha ez elszakadt 
testvéreinket is itthon láthatnék a magyar állam 
ezer éves fenállása megülésekor. 

A Petőfi-társaság e hó 15-én a mérnökegylet 
helyiségében tartott népes gyűlést. Vadnay Károly 
tartott Petőfire vonatkozó emlékeiről élénken irt fel
olvasást, melyet a közönség figyelemmel hallgatott 
végig. A felolvasó apró részleteket adott elő azon 
hatásról, melyet Petőfi költeményei a miskolczi diá
kok közt gerjesztettek, továbbá Petőfinek 1847-ben 
Miskolczon tett látogatásáról. Utána László Mihály-
tól Komócsy József olvasott föl „Isten országa'> 
czimű novellát, mely a Bukovinában levő lipovánok 
(görög keleti felekezet) szokásait és vallását is bele-
vegyiti a novella eseményei közé. A két előadás 
közt Paulay Ede olvasta föl Szász Gerö „Bemény" 
czimű költeményét. 

A hazai ipart terjesztő egyesület e hó 16-án tar
totta meg alakuló gyűlését, miután az aláírási iveken 
a kellő számú pártoló tagok jelentkeztek. Mint el
nök, b. Simonyi Lajos mondta ki az egylet megala
kulását, előadva, hogy ez egyesület nem a védegy
letet akarja folytatni, bár szintén a magyar ipar 
tespedésén kivan segiteni s közvetítő lesz a termelők 
és fogyasztók közt, a mi által nagy hézagot tölthet 
be. Galyőczy Károly jelenté, hogy az első hazai 
takarékpénztár száz forintot adott az egylet czél-
jaira. Élénk eszmecsere után, melyben Kerkapoly 
Károly is részt vett, elhatározták a vidéki iparoso
kat és iparegyleteket felhívni, hogy küldjék be annak 
jegyzékét, hogy ki mit s mennyi oly czikket tud 
előállítani, mely a fogyasztókra nézve versenyké
pes lehet. Az egylet elnökeinek gr. Szapáry Gyulát 
és Beniczky Ödönné szül. Keglevich grófhölgyet 
választák meg ; alelnökeinek pedig Tarnóczy Gusz
távot és Kállay Béniné szül. Bethlen grófnőt. A 
választmányt harmincz honleányból s ugyanannyi 
férfiból alakiták meg. Végül b. Simonyi melegen 
mondott köszönetet a bizalomért, áldást kívánva az 
egylet működésére. 

A székely mivelődési és közgazdasági egyesület 
is kiadta első évkönyvét, 1876-ra. E nemes czélu 
egyesület, mely a magyar faj egyik legéletrevalóbb 
ágának, a székelységnek szellemi és anyagi emelését 
tűzte ki föladatául, fenállása rövid ideje alatt is szép 
jeleit adta tevékenységének. Van mintegy 40 alapitó 
tagja, köztök több törvényhatóság és város, rész
vényes tagjai száma pedig negyedfélszázra megy. 
Kezdetnek szép, bár mind kevés még a nagy czélok-
hoz képest, melyeket az egyesület maga elé tűzött. 
Első sorban a székelység fiain fekszik a kötelesség: 
hivekat toborzani az eszmének, melynek vajha 
lehetne megnyerni minden hazafit és honleányt, 
hogy lehessen meggátolni a székely kiköltözést, 
emelni székely földön a házi ipart is, átalában a szel
lemi és anyagi jobblétet. A most megjelent évkönyv, 

a társaság keletkezésére s eddigi történetére vonat
kozó hivatalos közleményeken kivül több érdekes 
czikket is tartalmaz, többnyire a buzgó és tevékeny 
titkár Buzogány Áron tollából: a székely kivándor
lásról, a gazdasági és iparos szakoktatásról a székely 
földön, a Csereyné székely múzeumáról; s a len- és 
kender-fonó és szövő intézet tervét. A lentermelés 
fontosságáról a székely földre nézve Jágócsi Péterfy 
József értekezik. Közölve van Szász Károly székely 
tárgyú költeménye „Székely támad, Székely bánja", 
mely a múlt nyáron S.-Szent-Györgyön tartott köz
gyűlésen olvastatott fel, s melyet lapunk közölt elő
ször. Az egyesület már is 1000 frt, pályadijt tűzött 
ki a „Székelyföld mivelődési és közgazdasági álla
potának s viszonyainak leírására" — egy statiszti
kai monográfiára, melynek czélja lesz az egyesület 
kitűzött czéljához képest, a létező állapotok feltün
tetése által a teendők programja iránt tájékozást 
nyújtani. — Ajánljuk a diszes kiállításban, nagy 
8-adrétben 85 lapra terjedő évkönyvet (ára csak 40 
kr) — mindenek fölött pedig magát a derék egyesü
letet, a hazafiak és honleányok érdeklődő figyelmébe, 
s meleg és tettleges párfogásába ! Jobb czólra nem 
áldozhatnak, mint egy életrevaló, de fejlődésében a 
viszonyok által hátráltatott néptörzs emelésének 
előmozdítására! 

Régészeti egyesületet szándékoznak alakítani a 
Tisza-vidéken s e czélból e hó 22-én Tisza-Füreden 
értekezletet tartanak. 

A központi honvédegylet választmányának leg
utóbbi ülésén a főtárgyat a honvéd-menház vezetésé
ről tett jelentés képezte. Ugyanis Krivácsi József 
ezredes lemondott a menház igazgatásáról, s mivel 
némelyek vádolták is, vizsgálatot kért. A vizsgáló 
bizottság részéről Tisza László tett jelentést, nagy 
elismeréssel szólva Krivácsi tevékenysége felől, egy
szersmind fölemlítve, hogy az intézet gazdasszonya 
visszaéléseket követett el. A jelentés alapján Kri
vácsi fölkéretett, hogy legalább a menház bizottsá
gának legyen tagja, s ezt Krivácsi el is fogadta. 

Egyház és iskola. 
Becses ereklye. A fővárosi szeretetház javára 

pünkösd másodnapján kirándulást rendeznek gőz
hajóval Esztergomba, s fölkérték a bibornok-primás 
pártfogását is. A főpap nemcsak azt ígérte meg, hogy 
képtárát megnyittatja, hanem azt is, hogy egy nagy 
becsű ereklyét is megmutat, mely még soha sem 
volt kiállítva. Egy feszület ez, melyet Mátyás király 
maga készített s dúsan ki van rakva gyémántokkal. 
Corvin Jánosnak, midőn háborút viselt, pénzre 
lévén szüksége, e keresztet Bakács Tamás eszter
gomi érseknél elzálogositá, később a háború után 
pedig nem bírván kiváltani, az érseknek még néhány 
száz aranyért eladta ; a fizetett összegről az eredeti 
nyugta az érseki könyvtárban őriztetik, s a herczeg-
primás megígérte, hogy ezt is meg fogja mutatni. 

Az állami felsőbb leányiskolához a jövőre évre 
Torkos László jeles tanár s ismert író neveztetett 
ki a magyar nyelv és irodalom tanárának; a német 
nyelv és irodalomévá pedig Sonnenfeld Zsigmond, 
a „Pester Lloyd" munka-társa. 

A természettudományi társulat választmánya el
határozta, hogy könyvkiadó vállalatából jeles mű
veket, a tanév végén, jutalomkönyvekűl ajánl föl a 
középiskolák felsőbb osztályainak jelesb tanulói 
számára. E könyvek: TyndaŰtól „A hő mint moz
gás," Helmholtztól „Népszerű tudományos előadá
sok," Greguss Gyulától „Osszegyüjtöttértekezések." 
A középiskolai igazgatók ez ajándokkönyvekért 
szíveskedjenek Szily Kálmán titkárhoz (felduna
sor, 7 sz.) fordulni s a könyvek elviteléről gondos
kodni. Vidéki iskoláknak postán küldik meg, az 
illető intézetek költségére. 

A tanuló ifjúság tapasztalati utazásai külföldön 
a paedagogok kiváló figyelmében részesülnek, s alig 
van oly magasabb iskola, melynek egyik vagy másik 
tanára ne vállalkoznék arra, hogy a nagy szünidő 

] alatt az ifjúság egy részét saját kalauzolása alatt a 
természeti és kulturális nevezetességekkel meg ne 
ismertesse. Parisban Aumale herczeg védnöksége 
alatt külön szervezett társulat is létezik e czélból. 
Nálunk néhány tanítóképző intézet tanára kísérlett 
meg ily utazásokat, de csak az iskola környékén. 
Arányi Ágost szegedi főgymnáziumi tanár ennél-

| fogva elhatározta, miszerint tanuló ifjak számára 
j társas utazást szervez évenként a szünnapok alatt. 
j A jelen évben ez utazás július 7-től augusztus 18-ig 
| tartana, s ez idő alatt a kirándulások az említett 

tanár felügyelete alatt Bécs és München műkincseit, 
| Svájcz egyes részeit, s azonkívül Passau, Regens-

burg, Ingolstadt, Augsburg, Schaffhausent stb. láto
gatnák meg. Útitársul legalább 15 éves, erőteljes ifja
kat vesz fel, az uti költség összesen 450 frtra van 
szabva, Budapestről számítva. A mely szülő avagy 
gyám e vállalkozást gyermeke vagy gyámoltja szá
mára fel akarja használni, intézzen levelet az emii
tett főgymnáziumi tanárhoz, Szegedre: őbővebb föl-
világositással azonnal szolgál. A jelentkezés május 
végéig történhetik. 

Mi újság? 
A Corvinákat a szultán Tahir bej által küldi, ki 

Triesztbe meg is érkezett már. A fővárosban ter
mészetesen nagy előkészületek történnek, hogy a 
fogadtatás lehető fényes legyen s megfeleljen mind 
a rokonszenvnek, mind pedig ama tény jelentősé
gének, hogy a szultán egy nagy király műemlékeit> 
melyeket a törökök mint győzők vittek el, most 
visszaküldi. Vidéki városokból is jelentettek be kül
döttségeket, a főváros közgyűlése pedig egyhangúlag 
elhatározta, hogy Tahir bej a főváros vendége lesz, 
s megérkeztekor már a város határán Budapest 
nevében fogadják. Az egyetemi ifjúság (mert a 
Corvinák az egyetemnek vannak küldve) szintén 
bizottságot alakított, mely aztán a polgárok részt 
vevése mellett alakult meg, s Púlszky Ferenczet vá
lasztotta elnökévé. E bizottság külön osztályokba 
sorakozva a fogadtatási előkészületekre gyűjté
seket is rendez a költségekre. A szultán küldött
jének megérkezésénél sokan politikai tüntetésektől 
tartanak, s maga a kormány is tartózkodón gondol 
azon nemzetközi illendőségi eljárásra, melyet egy 
uralkodó megbízottja iránt kell tanúsítani. Mások
nak az tűnt föl, hogy Tahir bej Bécs elkerülésével 
jön egyenesen a magyar fővárosba. Nem látszott 
lehetetlennek tehát, hogy a Triesztbe érkező Tahir 
bejt ott már oly utasítás várja, melynek következ
tében Bécs felé tereli útját. Ez esetben egy száz 
tagú küldöttség megy Budapestről Bécsbe Tahirnak 
köszönetet adni át a szultán ajándékáért, s meghívni 
őt a magyar fővárosba. Triesztbe is utazott egy négy 
tagú küldöttség, hogy már kiszálltakor üdvözölje. A 
nagy bizottság azonban zavartalanul folytatja elő
készületeit Tahir bej elfogadására. Intézkedés 
történt, hogy az ország határánál s a vasúti állo
másoknál mindenütt szíves köszöntés várja. A fő
városba érkezés vasárnap délutánra volt kitűzve, s 
a bevonuláshoz hintókról, bandériumról, az egyletek 
részvételéről, zöld-vörös kokárdás rendezőkről gon
doskodtak, s a lakosság minden rétegében a leg
nagyobb érdekeltség nyilvánult. Lesz fáklyásmenet 
is, melynél dr. Erődi Béla tart török beszédet, aztán 
lakoma, díszelőadás a népszínházban és egyéb ün
nepély. A miniszterelnök is ebédet ád Tahir bej 
tiszteletére, s Trefort közoktatásügyi miniszter az 
egyetemi könyvtár termében veszi át tőle a Corvi
nákat. Ez a programúi, mely azonban módosulhat, 
ha Tahir bej Bécsbe megy. Ez előkészületek közben 
jött egy távirati sürgöny Konstantinápolyból, Ali 
Suávitól, a török főiskolák igazgatójától, melyben 
tudatja, hogy a magyar ifjúság látogatásának viszon
zására a török tanulók küldöttsége elindult Várna felé 
Budapestre. Ezek illő fogadtatására is készülnek. 
Egyik előkelő szállodában lesz lakásuk, s noha oly 
fejedelmi fogadtatásra, minőben e magyar ifjak 
részesültek, nem számithatnak, a magyar ven
dégszeretet mindent ki fog fejteni, hogy jól érezzék 
magukat. 

Lapunk bezártakor evszszük a hírt, hogy Tahir 
bej apr. 19—20-ika közti éjjel Triesztbe érkezett s pén
teken reggel fogadta az oda utazott négytagú kül
döttséget, s tudatta velők, hogy ujabb utasítás követ
keztében Bécsbe megy, hová 20-án este el is utazott. 
A négy tagú küldöttség is vele ment. Vájjon Tahir 
bej eljön-e Budapestre is, még nem tudni. Az ünne
pélyt rendező bizottság soktagu küldöttséget akar 
inditaui Bécsbe Pulszky elnöklete alatt. Valószínű, 
hogy a főváros is meghívja a bejt, s Gerlóczy alpol
gármester és Havas tanácsnok utaznak elébe Váczig. 
E fordulat nagy kedvetlenséget idézett elő a főváros
ban, s hire jár, hogy a konstantinápolyi tanulók sem 
jönnek. Egyik hír szerint Várnából vissza fognak 
térni, a másik hir szerint az eljövetelüket tudató 
sürgöny is csak hamis híradás volt. E tekintetben 
azonban most még semmi biztos hir nincs. 

A Corvinák tartalma iránt természetesen nagy 
az érdekeltség a tudósok közt. A tud. akadémia 
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azon megbízottjai, kik évek előtt Konstantinápoly
ban jártak, nem látták valamennyi 35 könyvet, 
mely most visszaérkezik. A czim után ezek közt 
egy grammatika is van s most gyanitgatják, hogy 
vájjon nem Janus Pannonius magyar grammati
kája-e, melynek megírásáról biztos tudomásunk 
van, de e becses nyelvemléket eddig lehetetlen volt 
fölfedezni. Dante „Divina comediá"-ja is nagyér-
dekü lehet, s a szövegre nézve tekintélyes korú 
ellenőrző. Feltűnő egy mechanikai munka czime is, 
minthogy abban az időben ily munka legalább is 
ritkaság volt. 

A királyné a nyár nagy részét az idén is Ischl-
ben fogja tölteni; Rudolf trónörökös pedig Mira-
mareba megy, honnan később szintén Ischlbe köl
tözik. 

Albrecht főherczeg katonai jubileumát e hó 18-án 
ünnepelték meg Bécsben, s birodalom-szerte minde
nütt, a hol katonaság van. A 60 éves főherczeg kato
nai szolgálatának 50-ik éve tölt be e napon. Csak 13 
éves volt, mikor 1830. apr. 18-án az uralkodó ezre
desnek nevezte k i ; ennek 47 éve, de mivel részt 
vett három hadjáratban is, s ez a három szolgálati 
év hadi szokás szerint kétszeresen számíttatván, 
most a főherczeg félszázados jubileumot ünnepel
het. E napra a monarchia minden katonai osztá
lyától képviselők mentek föl Bécsbe, ezek közt egy 
szakasz honvéd is, hogy a hadi szemlén jelen legye
nek, a minek másnap, 19-én a Schmelzen kellett 
végbemenni, de a nagy esőzések miatt későbbre 
maradt. A főbb tisztek legnagyobb része mind Bécs
ben gyűlt össze, s e jubileum alkalmából katonai 
tanácskozásokra is készültek. A főherczeg termé
szetesen a legnagyobb kitüntetésekben részesült. 
Külföldi uralkodók is küldtek katonai képviselőket, 
igy az orosz kormány az orosz-litván dzsidás ezred 
három főtisztjét, minthogy a főherczeg ez ezred 
tulajdonosa. A czár ezenkivül a maga részéről 
Mettesevszky herczeg titkos tanácsosát. A király 
egy legfelsőbb kéziratban fejezte ki nagy elismerését 
és kitüntetését a főherczeg iránt, s ez elismerés napi 
parancsban a hadsereggel is közöltetett. A katonai 
ünnepély e hó 18-án délelőtt 10 órakor kezdődött, 
mikor a főherczegnél az üdvözlő küldöttség meg
jelent. Jelen volt valamennyi főherczeg, a külföldi 
küldöttségek, 600 nál több tábornok és törzstiszt, s 
a miniszterek közül gr. Andrássy Gyula honvéd
tábornoki egyenruhában. Az üdvözlő beszédet, mely 
a hadsereg rendületlen bizalmát tolmácsolta, Bylandt 
Rheidt hadügyminiszter tartotta. Erre válaszolván 
a főherczeg, megemlékezett azokról, kik a halálban 
megelőzték, de a kiktől a hadsereg a régi osztrák 
hősi katonai szellemet örökölte. E szellemet — ugy 
mond — gyöngitetlenül át kell vinni ifjú bajtársaink 
szivébe, s a győzelem aztán nem fog elmaradni 
zászlóinktól. Végül a főherczeg legmelegebb háláját 
fejezte ki a szerencsekivánatokért. Az orosz ezredek 
küldöttségeihez azt monda Albrecht főhg, hogy 
„nagyon örül, hogy az urakat láthatja, büszke rá, 
hogy ily derék ezredek viselik nevét, szivéből óhajtja 
hogy Ausztria és Oroszország közt a történetileg 
megalapított barátság a két állam dicsőségére továb-
ra is fenálljon." Albrecht fhg az ünnepélyben részt
vevő közös hadseregbeli, honvédségi és tengerészeti 
legénységnek magánpénztárából öt napi zsoldot 
fizetett ki. Az összes küldöttek estére a főherczeg-
hez, más nap délre pedig a királyhoz voltak hivata
losak. E hó 18-án este fényes fáklyásmenet volt. Az 
osztrák néphymnus eljátszásakor a király és Albrecht 
főhg megjelentek az ablaknál, a lakosság sürü töme
ge viharos hochokkal üdvözölte őket. 

Shakespeare születésének évforduló napján e hó 
23-án teszik le Stratford on Avonban azon színház, 
könyvtár és emlékmúzeum alapkövét, melynek 
létesítésére a „Shakespeare-meniorial" angol társa
ság gyűjt adakozásokat s Shakespearet illető iroda
lomra vonatkozó minden könyvet. A Kisfaludy-
társaság már elküldte Shakespeare-nak magyar 
kiadását, s egyszersmind gyüjtőiveket is köröztet. 

Ezüst lakodalom. Majláth György országbíró és 
neje, Prandau bárónő ezüst menyegzője a múlt 
szombaton volt. Az egyházi szertartást Ráth apát 
végezte a budavári primási palota kápolnájában, a 
köztiszteletben álló főrangú pár hét gyermekének 
Jelenlétében. 

Aranyfóliát kapott Zsilinszky Mihály orsz. kép
viselő az endrődiektöl, hála fejében, mivel az ő köz
benjárása következtében a községi adóterhet igaz
ságosan megkönnyebbítek. 

A Balaton, mióta lecsapolták, még nem volt oly 
nagy, mint most. Száz és száz öleket foglalt a víz 
a szárazból, a vasút és országút mentében; a 
homok megkötése végett létesített legszebb ültetvé
nyek kezdenek száradni az egész Balaton-part men
tén. Siófokon, a mólóban, hol a múlt év nyáran a 
vörös termőköveken sétált a fürdő vendég, s nézte 
a szép zalai panorámát, — ott most hullámok tán-
czolnak. 

Hapoleon Lajos herczegJTriesztben a Vicintini-
féle nyári lakra alkudozik, melyért a tulajdonos 
900,000 frankot kér. Egy hir szerint: a herczeg 
Triesztben akar állandóan lakni. 

Egy orosz fiatal ember. Sarapoff Sergius hosszabb 
ideig Jászberénybe volt internálva, mert orosz ügy
nöknek gyanították, mig Oroszországból az a hir 
érkezett felőle, hogy azt mint összeesküvőt üldözik. 
Ügyei hosszú ideig húzódott, s mint már korábban 
emlittetük, ezalatt jól megtanult magyarul is, s le
fordított több magyar müvet, többi közt Tóth Kál
mántól „Nők az alkotmányban" czimű vígjátékot. 
Sarapoffot, ki müveit fiatal ember, e napokban sza
badon bocsátották, hogy az orosz határszélig viszik 
és 100 frankot kap további utravalónak. 

Adakozás. Fekete János ur Bécsből, miután az 
általa „Piflfaer Karolina, a gyulai temető árkában 
eltemetett hősnő" síremlékére lapunkhoz beküldött 
egy ezüst tallér átvételére nálunk a felhívás daczára 
mai napig sem jelentkezett senki, ez egy tallért 
a Petőfi Budapesten fölállítandó emlékszobrára 
ajánlta fel. Átadjuk a szoborbizottságnak. 

Dr. Batizfalvy testegyenészeti és sebészeti inté
zete a városligeti fasorban 30. sz. a közúti vaspálya 
és a társaskocsik állóhelye között, egyike a főváros 
azon jótékony intézeteinek, melyek a szenvedő 
emberiségre való tekintetből is megérdemlik, hogy 
időnként emlékezetbe hozzuk. Családtalan betegek 
számára kiváltképen alkalmas, mindenesetre sokkal 
inkább, mint a lármás, és drága vendéglők. A fő
város legelső orvosai látogatják, kikhez itt az egyes 
beteg könnyebben jut, mint magánlakáson, azon
kívül, hogy helyben az intézeti orvos is szünetlen 
rendelkezésére áll. Betanult szolgaszemélyzet ápolja, 
üde levegőt, csöndet élvez, a 40 szoba lakói közt 
társaságot, szórakozást talál, s mindennemű ellátása 
—az élvezett kényelemhöz képest—3—6 frtba kerül 
naponként, mig ugyanez külön magán vagy ven
déglői lakáson tán három - négyszerte is többe 
kerülne. 

— x — Édeskuty L. magy. kir. ndv. ásyányviz-
szállítótól lapunk mai számának valamennyi példá
nyához a legismertebb és leghirnevesb bel- és külhoni 
ásványvizeknek jegy éke van mellékelve. E jegyzék, 
tartalmának gazdagságán kivül, leginkább még az 
által tűnik ki, hogy a különböző ásványvizek kivá
lóan gyakorlati és átnézetes beosztásba vannak 
csoportosítva, s a hivatalos vegyelemzéseket is meg
találjuk benne. Édeskuty L. telepe természetes 
ásványvizeinek és forrábterményeinek valódi, hami
sítatlan minőségéről évek hosszú sora óta előnyösen 
ismeretes, s a közönség részéről is igen nagy párto
lásnak örvend. Édeskuty jelentékenyen megnagyob
bított helyiségében (Budapest V. Erzsébet-tér 1.) 
külön ivó-csarnokot is tart fenn, mely az Erzsébet
sétány közvetlen közelében az ásványvíz-gyógy
módra még az által is a legjobb alkalmat szolgál
tatja, hogy a marienbadi, seltersi és korytnicai 
ásványvizek s a budai keserűvíz poharanként is, 
úgyszintén azon ásványvizek, melyek orvosi rende
let folytán melegen ivandók, melegített állapotban 
kaphatók. Fölhívjuk a közönség figyelmét e telepre, 
valamint az Édeskuty ur által kiadott jegyzékre is. 

Szilády Béla csipke-, himzés és fehérára-raktá
rának (Budapest kigyó-utcza 2 sz.) lapunk mai szá
mában levő hirdetésére fölhívjuk az illető közönség 
figyelmét. Egyike ez a legdusabban fölszerelt fővá
rosi magyar kereskedéseknek. 

Halálozások. 
KECSKEMÉTHY AURÉL, a jeles tollú publicista 

és szellemdus tárczairó, elhunyt e hó 19-én 52 éves 
korában, a fővárosban. Ez idő szerint legkitűnőbb 
tárczairó volt, pezsgő szellemmel, sokJsmrettel,.éles 
satyrával, és könnyűd tollal. Gondolkozása, cos-
mopolita elvei miatt azonban meglehetően elszige-
getelve maradt, s a nemzeti törekvésektől sokszor 
külön vált. Az ötvenes években rendőri tisztviselő 
volt Bécsben, s mint ilyen ismerkedett meg Széche

nyivel Döblingben, kiről pár év előtt jelent meg egy 
terjedelmes könyve. Később a magyar hivatalos lap 
munkatársa lett, Schmerliug idejében pedig a „Bécsi 
Híradót" szerkesztette. Mint tárczairó Kákay Ara
nyos név alatt tüut föl, de főkép az 1861-iki ország
gyűlésről irt „Árny és fényképei" gerjesztettek élénk 
ügyeimet. Irt ilyeneket az 1865-iki országgyűlésről 
is. Legutóbb a „Magyar politika" czimű konzervatív 
lapot szerkesztette, mely 1872-ben indult meg. A 
tavalyi philadelphiai világkiállításra kormánysególy-
lyel Amerikába utazott, s ez útjáról irt érdekes köny
ve csak pár hét előtt jelent meg. Utazása közben lett 
beteg, s az idei telet Meránban töltötte, honnan pár 
nap előtt tért vissza, látszólag megerősödve. A halál 
hirtelen rohanta meg. Csütörtökön reggel hirtelen 
vérháuyás fogta el, s mire az orvos megérkezett, 
halott volt. Egy ér elpattanása okozta halálát. Neje 
két év előtt hunyt el, s három gyermeke maradt 
árva. 

- Elhunytak még; LÖNYAY TIVADAR CS. k. kama
rás és biharmegyei földbirtokos (gr. Lónyay Meny
hért unokaöcscse) Szent-Jánoson, 39 éves korában. 
— Id. MAOYARY SÁNDOR (a nőipar-egylet elnökének, 
Kühnellguáczné úrhölgynek édes atyja) 78éveskorá
ban. — KRIZOVSZKY JÁNOS, a fővárosi tantestület egyik 
kiváló tagja, 57 éves korában. — VÖRÖS PÁL, Arad 
város volt polgármestere s legutóbb tan ácsosa, be
csült derék férfiú. — Ifj. DOBOS ANDRÁS, tevékeny 
n.-körösi polgár , ki a czeglédi küldöttség baracconei 
látogatásában is részt vett. — SORBAN JÁNOS, nyugal
mazott kővár-vidéki főkapitány, 54 éves korában N.-
Váradon. — FÖLDES JOAKIM, Pozsonymegye volt fő-
adószedője és helyettes alispánja, 79 éves korában 
Bacstán. — PELLET LÁSZLÓ főnyi plébános 38 éves 
korában. — WAVRECSÁNY FERENCZ, a székesfehérvári 
papnövelde tanára. — GITTLINO JÓZSEF, a rába-gyar-
mati községben köztiszteletben élt lelkész, 61 éves 
korában. — ADLER LEO, eperjesi polgár s az iskola 
ügy buzgó előmozdítója, 63 éves korában. — SZABÓ 
JÁNOS, sopronmegyei volt főszolgabíró 63 éves korá
ban.— FEJÉR ISTVÁN keresztesi jegyző 60 éves korá
ban. —• BÉLY FERENCZ, az esztergom-egyházmegyei 
negyed éves hittan hallgató, 24 éves korában Duna-
Szerdahelyen. — HERTELENDY JÁNOSNÉ 86 éves korá
ban Rohonczon. — D'AZULA HYACZINTHA, a kőszegi 
dominikánus apáczák fejedelemasszonya. — Ozv. 
SERÉNYI IGNÁCZNÉ, 63 éves korában N.-Váradon. — 
KORLÁTH KÁLMÁNNÉ szül. Kubinyi Mathild 43 éves 
korában Sajó-Kazán. 

Szerkesztői mondanivaló. 
24. A költemény, bár méltán világhírű, de hosszú

sága mellett csak az igazolhatni közlését, ha fordítása 
remek volna. Hasonló sikerrel fordítva már kétszer jelent 
meg magyarul. Elvárjuk, mig egy igazán sikerült, hang
ban, festésekben az eredetit teljesen visszaadó forditását 
közölhetjük, mert ez — ha nem épen gyönge is — az 
eredetinek s a műfordítás magasabb igényeinek nem 
felel meg eléggé. 

„Non omnis moriar." Eeménynyel biztat. Mert van 
benne eszme, látszik rajta gond, a kidolgozás is tehet
ségre mutat. De még nehézkes az egész, a humor nem 
olvad össze az eszmével, a forma még nem Bimul hozzá 
a tartalomhoz. Ezt is tökéletesebbé teheti még, mást is 
adhat, sikerültebbet, s igy mindenesetre: a viszontlá
tásig ! 

Kritikán aluliak. Dalok I. II. (Kérdezik a . . . 
Elmerengve . . . .) — Szépen virul . . . E . . . . ához. — 
Az árva. Ismét: Dalok. (Ne mondd, ne mond barna 
lányka — és a többi.) 

Régi dal. Valóban, a „Hull a levél" elég régi dal; 
s az ön versében untig van ismételve ; mig a románcz 
alkata homályos, elmosódó. Hova lett az ifjú? hűtlenül, 
vagy esetleg veszett el ? nem jő ki. A balladai homály
nak olyannak kell lenni, mint a festett, vagy márvány
ból faragott fátyolnak a képen vagy szobron ; hogy rej
telmessé tegye a képet, de az idomok kivehetők legye
nek alatta. 

Két koporsó. Lenau verse (ha ugyan még nem 
volna magyarra fordítva) ennél csinosabb, zengőbb, sza
batosabb fordítást érdemelne. 

O. J . (Bihar-D.) H. 0. köszöni a szives sorokat s 
csak buzdító szavakkal felelhetne. A levélnek az a tétele, 
mely a leányok nevelésére vonatkozik s igy végződik : 
„mert értelmes, erkölcsös leányoktól lehet jobb nemze
déket remélni" helyes és jó iránynak a kifejezője. A tár
sadalom mai állapotában a nőnek magasztos hivatás 
jutott a család körén kivül is, s ezt minden értelmes nőnek 
be kell tölteni. A nevelés, az emberszeretet alkotta jóté
kony intézetekkel együtt e kör foglalatja, s itt a nő ter
mészeténél fogva helyén van; itt jogos és áldásos a nő 
nyilvános működése. De kettőt nem szabad elfelejteni! 

azt, hogy a nőnek, ha családja van, csak annyi
ban szabad működését a közre is kiterjeszteni, a meddig 
ez a család jólétével megegyezik; másodszor azt, hogy 
itt a decentralizátió elve mérvadó: bármily kis körben 
minél behatóbban. 

HETI-JSTA.PTAR. Aj>ril. hó. 

Nap Katholikus és protestáns GBrog orosz Izraelita 

22 V 6 3 Sí. Jóis. véd S. 3. Jubilate 
23 H Adalbert, Béla Béla 
2 í K GyiiríV vértana Györsy 
25 S Márk evang. Márt 
26 C Ervin, Kilit Maczellin 
27 P Peregrin bitv. Zita 
28 S Vitái és Valér. Vali 

1» B * Heródes 9 

12 
13 
14 
15 
16 

Antipns 
Terentios 
Artenin 
Martina 
Aristar. 
Agapia 

lOFélb. R. 
11 B. A. F. 
12 [sz. elr. 
13[ésll. p. 
lt[h.m.b. 
15S»M.p. 

JUid váíUzásai. ® Holdtölte 27-én 5 óra 52 pen&kor i o-
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SAKKJÁTÉK 
907. sz. feladv. Zagyva Imrétől (Debreczenben), 

ütt. 

T a r t a l o m : Gerster Etelka (arczkép). — A beteg 
király. — Déryné naplójából (folyt.) — Az elsó országyülés 
Konstantinápolyban (két képpel.) — II. Abdul Hamid szultán 
(képpel.) — Servadac Hector kalandos vándorlása a naprend
szeren át (két képpel). —Egyveleg. — Melléklet: Mik azok 
a Corvinák ? — „Beszéd a m. akadémia megnyitásakor." — 
Irodalom és művészet. — Kőzintézetek, egyletek. —Miújság? 
— Halálozások. — Szerkesztői mondanivaló. — Nyilt-tér. — 
Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : l á g y Siklós. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 

b e dTilí*oj.e ' g h 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

Előfizetési felhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

1877. éri folyamára. 
Azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetése márczius 

hó végével lejárt, fölkérjük, hogy mielőbb szíveskedjenek 
megújítani megrendeléseiket, nehogy az uj évnegyed 
kezdetén az előfizetések összetorlódása vagy elkésése 
miatt késedelem álljon be a lapok küldésében. 

9 0 2 - d i k szánra f e l adv . megfe j tése . 
Kohtz és Kockelkorntól. 

Ylligo.. Sötét. 
1. Bh5—fő: Kei—d5 (a) 
2. e5—e6 f t. sz. 
3. Vb6—bl b3mat. 

(a) 
1. a5—a4 (b) 
2. Vb6—d6 Fe7—d6: 
3. e5—d6: mat. 

(b) 
1. h 4 - g 3 : 
2. Vb6—b3 stb. 

H e l y e s e n fej tet ték m e g : Veszprémben: Fülöp 
József. Oelsén : Glesinger -Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Debreczenben: Zagyva Imre. Miskol-
czon : Hartmann testvérek. Boghiron : Mayer K. Buda
pesten : Németh Péter, K. J. és F. H. Marosvásárhelytt : 
Csipkés Árpád. Kolosmonostoron : Brauner Gyula. 2\-
Polgáron: Lyszauer és Műnk. A pesti sakk-kur. 

Postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz hordva 
a Vasárnapi Djság és Politikai Újdonságok 

együtt 
Negyedévre 3 ft. 
Félévre 6 „ 

Csupán a Vasárnapi Djság: 
Negyedévre 2 ft. 
Félévre 4 „ 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Negyedévre 1 ft. 50 kr. 
Félévre 3 „ — „ 

0ssF~ Az előfizetések legczélszerübben postautal
vány által eszközölhetők. 

JjaW Tel jes szánra pé ldányok január 1-től 
kezdve még kaphatók. 

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

A t. közönséghez! 
A keleti háború kitörése minden órán vár

ható levén, rendkiviili előfizetést nyitunk a 

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

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

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

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

Az előfizetési ár tesz április hó bármely napjától 
vagyis azon naptól kezdve, melyen az előfizetési pénz 
beérkezik: május végéig 1 frt 70 kr., — június végeié 
pedig 3 frt. 

A rendes előfizetés, mely bármely hónap elején kezd
hető meg: 

Egy hóra 1 frt 40 kr. 
Két hóra 2 „ 80 „ 
Három hóra 4 „ — „ 
Hat hóra 8 „ — „ 

Hegy a lap szétküldésében hiba ne történjék, kéretnek 
az előfizetők a név, czim, lakhely s az utolsó postának eor-
reets olvasható kiírására. Legczélszerübben járnak pedig el, 
ha czimszalagjukat a postautalvány szélére ragasztva 
beküldik alulirt kiadóhivatalnak. 

Az előfizetési pénzek a „Nemzeti Hirlap" kiadó
hivatalába (Budapest, Franklin-Társulat egyetem-utcza 
4. sz.; intézendők, legczélszerübben postautalvány utján. 

1 „Semzeti Hirlap" kiadóhivatala. 

3(7 hatszor hasábzott petit sor, regy annak helye egyszeri igtatisnál 
IS krajesár; többszöri igtatisnál 10 knjezsi. Bélyegdij külön minden 

igtatas ntán 80 kr. HIRDETÉSEK. Kiadó -hivatalunk számán hirdetményeket elfogad Bécsben: 
»tein és Vogler Wallfischgasse Kr. 10, Mossa R. Seilerststte Nr. i ss 

Oppelik A. Wollzeile Ni. 82. 

'OS BORSZESZ. 

k i t ű n ő h á z i s z e r , 
váltó és mocsárláz, bél és gyomorgörcs, epe
inger, hányás, tengeri betegség, vizeletszoru

lás, álmatlanság, stb. ellen. 
Ára egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 kr. 

S í ' 
mint háziszer. 

Mr. William Lee utasítása szerint. Gyors 
hatást eszközöl: Rheuma, csúz, szaggatás, 
fagyás, fog- fej- és fülfájdalmak, szemgyulla-
dás, rákfekély,bénulások stb. ellen; fogtisztitó 
szerül is igen ajánlható, mennyiben a fogak 
fényét elősegíti, a foghust erösbiti, és a száj 
tiszta szagtalan izt nyer a szesz elpárolgása után. 

Használati utasítás magyar vagy német 
nyelven jelentékeny orvosi s egyéb elismerő 
bizonyítványokkal, valamint bizományosaim név
sorával, minden üveghez mellékeltetik. 
Ára egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr. 

Brájsay Kálmán, 
Budapest, iroda és központi főraktár országit 24, ffialD, és 

TÖRÖK JÓZSEF, k i r á l y - u t e z a 1. sz. 
KuBÁlYÁl: Erűméi Sándor, TOKAJBA!: Zátó Soma nraínál. 

Vidéken a mellékelt utasításokban felsorolt bizományosaimnál, 
rno^fűfoc Minthogy ujabb időben több vevőm Által a .,Sós-borszesz" minősége, jó és 
l l l c & l c l c o . valódisága ellen panasz és azon kérdés intéztetett hozzám, hogy „Sós

borszesz" készítési, rendszeremet tényleg eladtam-e, azaz ennek készítésével más valakit biztam 
volna meg? — Értesülésem szerint néhány budapesti, szegedi, brassói és prágai czég az 
általam már évek során át gyártott a jó sikerrel forgalomba hozott gyógyerejü sós-borszeszt 
(üveg-mintáim és nevem felhasználása s aláírásom hamisítása mellett) utánozza'Az illetők ezen 
valóban nemtelen eljárásuknak elejét veendő : üvegjeim hátsó részére 1876. január hó 1-töl fogva 
B r a z a y K á l m á n nagykereskedő Budapesten, köriratu czimemet nyomattam be. 

Ha felsoroltak készítménye csak némileg is megfelelne a czélnak, nem volna szükségük arra, 
hogy azt idegen czég alá burkolva, nevemet oly módon használják, mintha készítményeik tőlem szár
mazna. Kijelentem tehát ismételten, hogy a t. közönség csak azon sós-borszeszt ismerje el 
tőlem szármnzottnak, melyhez a használati utasításon aláírásom szerepel, s az üvegre ragasztott 
czim lap nem „mint" vagy ,.narh Brázay" ellátva, mert a kérdéses sós-borszeszt részben vidéki 
kereskedők készítményem helyett hozzák forgalomba. 3341—2 

Figyel 

A legnagyobb választék és legolcsóbb forrás 

lapsriyó'k- és kgyszokr. j f a ^ Ho^auser Testvéreknél, 
király-utcza 1, Petrovics - féle nézve, 

alpacca, selyem és faUlböl, 
50 irtól 10 írtig, iiesnyteCb nagyttan házban. — Hatvani - utcza 16, 

lísíeípMiTorsi!^^ 
|tfizoltogyfllésen Aradon a nagy arany és ezüst éremmel kitüntetve. 

WALSER FERENCZ 
l=»q 

első- magyar gép- és tfizoltöszer-gyár, harang- és érczöntödéje, 
ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendői t , tűzoltó-egyletek 
l egénység i felszerelései t , vállalkozik k u t a k , s z i v a t t y ú k 

és h a r a n g o k készítésére, 
jótállás mellett a legjutányosabb árakon. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, saját-
készitményű és transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz
tályát. 

Mintaszerel&seft, Kénes árlapolt, fciTánatra renflelltezésre á l M . 
fióktelep griély és Románia részére: Kolozsvárit, belsőmonostor - utcza 

inden eddigi v i lágtár laton, haladás, jó iz lés és 
erseny képességeért, e lső di jakkal juta lmazva 

Első cs. i szál ta-gézhjózási táraság. 

gyorsmenetek megnyitása 
BGOS - Budapsst - Báziás - G-yurgyevo - Rustsuk - Konstantinápoly 

(Rustsuk-Várna) között. 
I. Bécsből, vasárnap reggeli 6Vs akor. 

(1-sö menet április 15-én.) 
Budapestről , hétfőn reggeli 7 órakor. 

(1-sö menet április 16-án.) 
Báziásból, kedden reggeli 9 órakor. (1-sö 
menet április 17-én.) 

Rustsuk-Gyurgyevon, szerdán délelőtt. 
Konstant inápolyon, csütörtökön d. u. 

II. Báziásból , pénteken reggeli 9 órakor. 
(1-ső menet április 20-án.) 

Rustsnk Gynrgyevon, szombaton d. e. 
KOnstantinápolyon, vasárnap délután. 

I. Kons tant inápo lybó l , kedden délután 
(1-sö menet április 17.) 

Rustsuk-Gyurgyevoból , szerdán este. 
Báziáson, pénteken délután, 
Budapes ten , vasárnap reggel. 
Bécsben, hétfőn este. 

II. Konstant inápolyból , pénteken délután. 
(1-sö menet április 20-án.) 

Rustsuk-Gyurgyevóból , szombat este. 
Báziáson, hétfőn délután. 
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Előfizetési föltételek; VASÁRNAPI ÚJSÁG és 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: 

( egész éne 
i íélénre.. .. 

12 frt Csupán a VASÁRNAPI UJSAG | egész éne.. .• tí írt 
1 télévre 4 • 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : / egész éne.. .. 6 írt 
\ (élem 3 » 

17. szám. -1877. Budapest, április 29. XXIV. évfolyam. 

TAHIR BEJ, 
A CORVINÁK ÁTHOZÓJA. 

TAHIR bej neve pár nap alatt olyan nép
szerű és sokat emlegetett név lett 
Magyarországon, hogy bár a háború 

viharos felhői mindig sötétebben tornyo
sulnak egünkön s már olvassuk az oro
szok átkelését a Pruthon: mégis az utóbbi 
napokban többet foglalkoztak nálunk Tahir 
bejjel, mint az oroszok hadi operaczióival. 

Tahir bej reánk magyarokra nézve 
becses és fontos küldetéssel indult el Kon
stantinápolyból, mint I I . Szultán Abdul 
Hamid khán ő felsége küldötte. A nagylelkű 
szultán ajándékba küldötte vele nemze
tünknek azt a nagy kincset, Corvin Mátyás 
igazságos királyunk világhirü könyvtárá
ból a törökök kezében levő 35 darab köny
vet, melyeknek egykori bírásáról évek előtt 
még álmodni sem mertünk. Tudósaink 
valódi bucsujárast tettek e könyvekhez, 
csak hogy meglássák azokat. Láttak is be-
lőlök egynehányat; de az összes kincset 
még látni sem volt szabad. 

És most a török szultán a könyvek 
minden egyes példányát sajátkezű aláírá
sával ellátva,, s az összes kincset egy diszes 
ládába zárva küldi ajándékképen a magyar 
nemzetnek. Ajándék ez, mert a hódítás, 
Budavárának bevétele juttatta azt a török 
kezére, ki azt ime visszaadja. Mennyi szép 
emlék van e könyvekhez fűzve! 

A nemzetnek visszaajándékozott kin
cseket hazánk fővárosában, Budapesten 
kellett volna a nemzetnek átadni; igy szó
lott Tahir bej utasitása, és a magyar nem
zet már napokon át várta, hogy körében 
üdvözölhesse azt, ki e kincset hozza, s 
megköszönhesse ez ajándékot a felséges 
ajándékozónak: de Tahir bejnek tőle nem 
függő körülmények miatt meg kellett álla
podnia Bécsben s ott kellett átadni a Cor
vinákat. 

Nem üdvözölhettük személyesen e 
kedves vendéget. Legalább e belyen be
mutatjuk tehát, hogy a nemzet meglássa 
képét és megismerje életét annak, kit a 
törökök uralkodója a ránk nézve oly meg
mérhetetlen becsű fejedelmi ajándék át
adásával megbízott. 

TAHIR BEJ 1842-ben Konstantinápoly
ban született. Elemi iskoláit bevégezvén, 
belépett a konstantinápolyi műszaki isko
lába, s ott két éven át jó sikerrel tanulva, 
Parisba küldetett az „École de la Fléche" 
katonai előkészítő iskolába. Itteni tanulmá
nyai befejeztével átment a párisi Ecole 
Ottomanba, hol kiegészítette tudományos 
kiképzését. 1862-ben a katonai akadémiá
ban jeles sikerrel kiállott vizsgálat után a 

st.-cyri iskolában, mint benlakó folytatta 
tanulmányait. Innen kikerülve két évi 
tanulmány után és diplomájával kezében, 
hadnagygyá neveztetett ki. Visszatérve 
Törökországba, belépett a császári őrség 
első zuáv-ezredébe. 1865-ben különös kül
detésben járt Kumeliában ós kapitányi 
rangra emeltettett, s mint ilyen a második 
hadtest második ezredéhez tétetett át Her-
czegovinába, hol több fontos és kényes 

TAHIR B E J . 




