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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. 

3295 

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 . 
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küldetésben járt. Itt kapta az őrnagyi 
rangot. 1875-ben Konstantinápolyba hiva
tott s a Mektebi Harbie-ben (katonai isko
lában) mint tanár működött. I t t alezredesi 
rangra emeltetett. Midőn Abdul Hamid 
khán a trónra lépett, kinevezte Tahir bejt 
hadsegédjének 8 e tisztet tölti be ma is. 

Ebben a tisztben kapta a megbizást, 
hogy a Corvinákat hozzánk szállitsa. 

Tahir bej külső megjelenése rendkivül 
megnyerő. Egy öles magas, erős testal
kata, széles melle azonnal a derék vitéz 
katona képzetét keltik fel bennünk. Barna 
arcza, kifejezésteljes vonásai, mélázó szeme 
a keleti typus legszebb példányát mu
tatják; szelid, ábrándos tekintetű szemei 
mintegy ellentétben állanak erős, férfias 
testalkatával. 

Tahir bej finom műveltségű egyén s 
nemcsak a katonai tudományokban bir jár
tassággal, hanem történelmi és társadalmi 
ismeretei is tágkörüek. Politikáról nem 
beszéltünk együtt. A legkisebb vonatko
zást is gondosan kerülte. Társalgásunk 
tehát leginkább közönyös dolgok körül 
folyt, s mint jóizü, zamatos társalgót egy
aránt élvezettel hallgattuk. Bécsben még 
nem járt, de ennél sokkal inkább vágyott 
Budapestre. Itt is várták őt s nagy ünne
pélyekkel készültek fogadni, de a „magas 
hatalmak" nem ugy akarták s Tahir bej 
látogatása a magyar fővárosban elmaradt. 
S azért csak innen a távolból ismételhet
jük, a mit éltetésére annyiszor mondot
tunk: ,,Csok jasaszin Tahir bej!" 

Erödi Béla. 

A tó-széli kocsma. 
(Képpel.) 

Vig kocsma ez; a dal belőle 
Kihallszik a tóra, messzire — 
Haha! S „a nevető csukához" 
Ez a vig kocsma czimere. 

Be furcsa czimer ! Azt példázza: 
Milyen boldog világ lehet 
S mi jól foroghat a kerék ott 
Hol még egy csuka is nevet! 

Ugy is van! a mosolygó kocsma, 
Zöldségbe rejtve félig, áll: 
Mint bújócskát játszó gyerek, ki 
Rejtekéből kikandikál. 

Hogy minél előbb megtalálják 
S legyen nevetés és kaczaj . , . 
— No nem kell félni, itt is ugy van! 
Vasárnaponként mennyi zaj ! 

A faluból sokan kijárnak, 
(A pap is itt költi el sörét.) 
Lányok- s legényeket cziczázni 
Csak ugy csalogatja a rét. 

Vándorlegények, messzi földről, 
Batyujokat sarokba vetik; 
A sok por után a habzó sör 
Bezzeg hogy jól esik nekik. 

Hogy nézi, két első lábáról, 
Hogy nézi őket a szemfüles eb. 
A fűben játszó kis gyerekeknek 
A tarka macska kedvesebb. 

Terepély vén fák árnyékában 
Oly bizodalmas jó is e hely. 
A lég derült, a tó vidám, 
A pázsit illatot lehel! 

S hol a halászok kitéritek 
Hálóik', hadd száradjanak, 
S a partra húzták kis ladikjuk': 
Egyszerre megcsobban a hab. 

Kis csónak evez át, erre, a tón, 
Az verte idébb a habot. 
Víg társaság jön a túlsó partról, 
Nevetve, dalolva kiszállnak ott. 

A városból nyalka diákok. 
— Diák, ha szegény is, mindig úr — 
Zsebökben apró pénz, szájukban a dal 
„Gaudeamus igitur!" 

Oh életem tava! engem is 
Lágyan rengetve vigy! 
Mosolygó zöld fedél alá 
Végtére hadd érjek igy ! 

Szász Károly. 

Déryné naplójából. 
VI. 

Az első szerep. A lámpák hatása. Melida és Járikó. 
Pacha ur cantatéja. Anabaptizáczió. Az uj szerződés. 

Midőn engem szerződtettek, már az 
előtt egypár héttel három fiatal leány is 
jött a szinházhoz. Köztük Juhász Juliánná 
és Takács Nancsi. Ez utóbbi igen szép 
leány volt, de a színpadon nem ért sem
mit s igen ferde dolgokat hadart össze. A 
többi közt egyszer szobaleányt játszott s 
befut a szinpadra, rákezdi: „Nagyságos 
uram! Nagyságos uram! Segitség! Az 
ajtó elájult s a nagyságos asszony tátva
nyitva maradt." Többször is történt vele 
ilyesmi. A másik kettő se sokat ért s 
el is eresztették őket csakhamar s ők 
elmentek Debreczenbe, az ott működő 
színtársulathoz, hol Juliánná nem sokára 
férjhez ment Udvarhelyi Miklóshoz, ki 
még akkor mint fiatal színész működött 
Debreczenben, — Tercsa pedig egy gaz
dag debreczeni vasárushoz. 

Most elővettek egy színdarabot, mely
nek neve az „Egyiptomi ut." Ebben van 
egy kis pajkos szobaleány, ezt nekem kel
lett játszani, ez volt első szerepem. Murá-
nyinét kértem meg, mutassa meg nekem, 
hogyan kell azt játszani ? 

— Hát tudod-e jól a szereped '? 
— Egy szóhiba nélkül — mondám. 
— No hát állj ide, és mondjad. 
Én elkezdem mondani szerepemet, 

játszva, a mint este kell. Murányiné igen 
megdicsért s monda: 

— Hiszen ezt neked tanulnod sem 
kell, oly helyesen fogtad föl; — csak aztán 
este is ugy játszad, mint most, — igen 
meg leszek veled elégedve. 

Eljött az óhajtott este. Föl voltam 
öltözve s várom a jelenésemet. Háta mint 
bementem, egészen hátat fordítottam a 
publikumnak, ugy megijedtem a nagy 
világosságtól s elkezdtem mondani a sze
repemet, hadarva, folyvást, folyvást, alig 
véve lélekzetet s teljességgel nem hagytam 
szóhoz jutni a színészt, a ki az inast ját
szotta. Eleget sugdosta szegény, hogy 
forduljak meg, rá sem hallgattam; hiába 
rimánkodott, hogy hagyjam már őt is 
beszélni, mig végtére egy kicsit mégis 
magamhoz tértem , mikor már csaknem 
végig elmondtam, a mi mondani valóm 
volt, egy szuszra. Ekkor aztán abba hagy
tam s most már én sugám neki: 

— Kezdjük újra. 
így aztán csakugyan újra kezdtük, 

kerékvágásba jöttünk. Jól ment minden; 
a közönség nem vett észre semmit, sőt 
azt hitte, hogy ugy kellett, mert az a pergő 
nyelvű szobalány jellemzésére szolgál s a 
játék végével kihittak s minden jelenése
met megtapsolták. 

Ezután soha se történt velem semmi 
ilyes. Most az egyszer először és utoljára 
vesztettem el a lélekjelenlétemet a szín
padon. 

E fölléptem után minden darabban 
játsztam, a chorusokban énekeltem s éne
kes szerepeket is tanultam, s nemsokára 
— mint mondák, — tökéletes otthonossá
got tanúsítottam az életet jelző deszkákon. 

Vida ur már jóval azelőtt készített egy 
kis daljátékhoz szöveget, melyhez a zenét 
Pacha ur irta. Czime volt: „Az első hajós" 
s ez az első hajós igy bizonynyal az első 
eredeti magyar dalmüvek egyike. Vida ur 
csak nem akarta szinpadra állítani, mig 
— miként monda — egy olyan kis Melidát 
nem kap hoz minőt ez az ártatlan kis 
vad leány igényel. Most kiosztották s 
betanultuk. Én játsztam a kis Melida sze
repét, a publikum teljes megelégedésére. 

Ez oly nagy örömet szerzett Vida urnák, 
hogy játék után, Murányiakkal és Pacha 
úrral fiakerre ültetett bennünket, — engem 
azon módon a vad leányka öltözetében, 
csupán kopott vikierembe burkolva, — 
elvitt mindnyájunkat a Beleznay-kertbe 
vacsorára. 

Igaz, hogy színpadon is igen parányi
nak néztem ki; de most a térdig érő, zöld 
atlasz levelekkel berakott kurta tunikában, 
lebontott sürü hosszú hajammal, mely 
elfödött, mint egy palást, olyan voltam, 
mint egy nyolcz éves, s a nézők csakugyan 
nem is néztek többnek. Körülállták az 
asztalt a színházból jövő vendégek, ugy 
hogy alig tudtunk vacsorálni. Vida ur 
engem az ölébe ültetett s ugy etetett s az 
ismerősök nem győztek gratulálni neki, 
hogy minő kedves kis vadat fogott. 

Másnap délelőtt kis bepecsételt levélkét 
hozott az intendáns inasa, czimezve „akis 
Melidának". 

Én megijedtem, föl nem mertem volna 
bontani a világért, szaladtam vele Murá-
nyinéhoz, a ki felbontotta. Harmincz 
forint volt benne, e sorok kíséretében: „Ha 
minden két hétben ennyi haladást tanusit 
a kis Kózsika, mindig ajándékot kap a 
direktortól." 

De az én németem is megkapta á 
dicséretet, mert igazán jellemző muzsikát 
irt a darabhoz, s kivált az én szerepemben 
oly természetesen tüntette elő az egyszerű 
vad ártatlanságot, hogy megragadta a 
nézők érzelmét. 

Különben irt már ez a Pacha előbb is 
egy nagyszerű cantatét, melyet a pozsonyi 
országgyűlésen nagy diszszel adtak elő s 
melynek szövege a magyar honfiak elpu
hult jellemét rajzolta. Volt benne egy nagy 
ária, mely nekem igen tetszett, ski is írat
tam magamnak és aztán sok, sok évek 
múlva, midőn engem bevittek Erdélybe 
Kolozsvárra, ezt választottam beköszön
tőműi az ottani szinpadra. Ez az ária még 
az ujabb kornak is bravúrt csinált, ha 
ugyan „ujabb kornak" szabad csúfolnom 
azt a negyven évet, mely alatt én azt még 
énekeltem. De valóban jól van karakteri
zálva a magyar érzelem átala, s a magyar, 
lelkes, riadó hang. Csak azon csodálkoz
tam, hogy hol vette magát az a magyar 
tapintat abban a kis németben, kivált ama 
velősrecitativóban, mely az áriát megelőzi. 

Tessék megítélni e sorokból, melyekkel 
áriám kezdődik: 

„Tekints, magyarság, e halmokra, 
Hol hős vitézink fekszenek, 
S a hűtlen szivü bajtársokra 
Sirjokból átkot dörgenek." 
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Vagy a recitativóból, mely azt mondja 
a nemzetnek: 

„Áldd, ó magyar, Teréziát, imádott fejedel
münket, hazánk dicső koronás királyát, ki vérrel 
szerzett százados törvényét megadta nemze
tünknek. Hódolva áldja, mint jó anyát, hű népe 
s a késő nemzet ősi szabadságát védeni fogja 
ellentől, oltalmazni királyát utolsó csepp vérig 
s a hősök nemzete dicsőítve leszen, s hirdetni 
fogják hős tettei majdan, mig csak ember él e 
földön, hogy hívebb nemzet széles e világon 
nem volt és nem is lesz a magyarnál soha." 

. . . . Az öregség nagy baj! Mikor e 
cantate ismertetéséhez fogtam, megvoltam 
győződve, hogy vers-sorai még most is 
azon módon rendben vannak még emléke
zetemben, mint hajdan. De ez nem ugy 
van! Három nap , három éjjel törtem a 
fejemet rajta, még sem tudok reá jönni, 
hogy leírhassam teljesen. Ide írtam hát, 
ha nem is mérték szerint a verseket, de 
lehetőleg azokkal a szavakkal s azzal az 
értelemmel 

Pacha, mint mondák, nagy muzsikai 
értelemmel birt, kár hogy oly korán meg
halt, mert valóban sokra vihette volna. 
A cantate szép szövegét Benke atyus a 
Laborfalvi Róza (most Jókainé) atyja 
készítette. 

,,Az első hajós" előadása után mind
járt másnap elkezdtük tanulni az „Arany 
idő, cagy Inkle és Járikó" czimü daljátékot. 
Két hét alatt azt is betanultam, pedig idő
közben szerepeket is kellé játszanom, s ha 
valamely játékban a kórusban is volt vala
melyes magándal, hirtelen levetkeztem, 
máskép öltöztem, a dalt elénekeltem a 
kardalnokokkal, s hamar ismét visszaöltöz
tem a szerepemhez és ugy folytattam — 
és ez igy ment egy játék alatt többször is. 

Midőn legelőször fölléptem a szinpadra 
s Benke ur — mert ő volt akkor a ren
dező — épen készült megirni a szinlapot, 
melyen már én nekem is figurálnom kel
lett, kérdi tőlem: 

— Hát mi a neve, kedvesem ? 
— Schenbach Róza — mondám. 
— A' persze! — monda Benke ur — 

ki látta azt! Német név magyar szinlapon! 
Fordítsuk magyarra, hisz ez a legkönnyebb. 
Legyen Széppataki Róza. 

Igy fordítottak le magyarra, s a szin
lapon már az a nevem jelent meg, mely-
lyel Benke ur ruházott föl ez uj kereszt
ségben. Ezóta véletlen keresztatyámat 
mindig atyusnak szólítottam. 

Elkészültem az „Arany idővel" is, 
eljátszottam tetszés között, s másnap reg
gel ismét megkaptam a „Kis Járikónak" 
czimzett levélkét harmincz forinttal. 

Most már gazdag voltam! Vásárolhat
tam színpadi szükségeseket és szegény jó 
anyámnak is küldhettem néha egy-egy 
keveset. Később hol egy ruhára valót vagy 
czipöcskét vettem, s elküldtem kis testvé
remnek, ki már nőni kezdett, — hol a 
házbér pótlására küldtem vagy tiz forin-
tocskát. S meg is áldott érte a jó isten! 
S mig szegény anyám élt, soha se voltam 
adós; de a hogy ő meghalt s nem kellett 
tartanom senkitől, — soha se hagyott el az 
adósság. 

A mint a második daljátékot is be
végeztem, oda jöttek Vida ur és Nagy ur, 
8 mondák: 

— Ej , kis Róza, lássa mennyire sze
reti magát a publikum s mi is mindnyá
jan, és még jobban is fogjuk szeretni, 
minél jobban belejön a játékba. Tegnap is 
hogy megtapsolták! Mit ér az az egy év ? 

Alig jön bele igazán s már el is vinné a 
mama. Tudja mit? Szerződjünk három 
évre. 

— Szívesen — mondám nagy hirte
len, de hirtelen meg is akadtam — szí
vesen — folytatám akadozva, — én nem 
bánnám, de a mama — istenem! ha meg
tudja! Hátha meg is ver! 

— Jaj, azt nem hagyjuk! már akkor 
maga a mienk és másnak nem szabad bán
tani, se el nem viheti senki. 

— Senki ? — no hát nem bánom! — 
s aláirtam a szerződést három évre, s 
ugyanakkor fölemelték a fizetésemet hu
szonöt forintra. 

(Folyt, követk.) 

Kecskeméthy Aurél. 
(1824—1877.) 

A mi a színészekre nézve oly gyakran 
mondatott, hogy műalkotásaik csak a jelennek 
s a közvetlen tanuknak szólván, haláluk után 
többé méltánylatot nem várhatnának, legfölebb 
még azon nemzedék emlékében élhetnek, mely 
diadalaik tanuja volt, az áll, bizonyos tekintet
ben a napi sajtó munkásaira, a hírlapíróra és 
a publicistára nézve is. Ök sem hagyhatnak 
maradandó s minden időkre szóló müveket 
fenn; ha korukra hatottak, ha a jelen követel
ményeinek megfeleltek, ha kortársaikat meg
győzniük, elragadniuk, vagy mulattatniok sike
rült : elérték czéljukat, teljesítették hivatásukat, 
s el is vették jutalmukat; elégedjenek meg a 
tapsokkal, melyeket reggelről reggelre, — mint 
a színész estéről estére, — arattak. 

Kecskeméthy Aurél sem hagyott mara
dandó becsű műveket s nagy alkotásokat hátra. 
De hogy legszellemesebb journalistáink, legjobb 
stylistáink közé tartozott, és hogy tárczairóink 
közt a legelső helyet foglalta el: azt már ma 
ki lehet róla mondani, midőn f. hó 19-kén 
váratlanul bekövetkezett halála, bár közelebb 
van még mintsem a behatóbb kritikát megen
gedné, már érezhetővé teszi a veszteséget, mit 
benne az irodalom szenvedett. Mint publicista, 
kevés vagy épen semmi érzékkel a specifikus 
nemzeti aspiráeziók iránt, miveltségben inkább 
világpolgár mint hazafi, eszméiben, érzületében, 
sőt jellemében is jóval több cynismussal mint 
a mennyihez szokva vagyunk s a mennyit mél
tányolni, vagy csak megbocsátani is hajlandók 
volnánk, politikai működésében különválva, 
sőt ellentétbe helyezkedve sokszor az egész 
nemzet közvéleményével, söt alkotmányos érzel
mével és jogos követelményeivel is : mind ezek 
mellett soha sem vált ellenszenvessé sem mint 
író, sem mint ember; mert cynismusát szelle
mességével enyhítette, a hazafiasság és alkot
mányos érzület hiányát európai miveltséggel s 
eszmei tartalommal pótolta, humorát, sőt maró 
gúnyját finomsággal párosította, s közéleti mű
ködése árnyoldalaihoz kedves és szeretetre méltó 
egyéniségének fényoldalai járultak. Senki sem 
mondhatta róla, hogy tollát s szellemét, alapjá
ban véve meggyőződés nélkül adta volna bérbe, 
bár tagadhatatlan, hogy meg is fizettette műkö
dését, de viszont valószínű az is, hogy tehetségei 
mellett, a nemzeti törekvések egyenes és bátor 
szolgálatában, még anyagilag is többre vihette 
volna, s igy bármennyire törekedett eszélyes 
lenni, végeredményben magának sem volt elég 
okos és tehetségeit nem hasznosította eléggé. 
De csalódnék, a ki csupán az anyagi érdeket s 
pillanatnyi hasznot tekintené politikai s iro
dalmi működése egyetlen, vagy legfőbb rugójá
nak. Kecskeméthy nem csak nyilvános működé
sével, hanem meggyőződései- s érzelmeivel sem 

tartozott azokhoz, kikre nézve a közvélemény 
irányadó. Ifjú korában már konzervatív hajlamú 
volt, s még 1848-ban is, 24 éves korában, mód 
nélkül „kiábrándult" érzelmű. Világpolgári haj
lamai s miveltsége mellett, a nemzeti különle
gesség iránt érzékkel nem birván, nem is sokat 
tartott sem a magyar államiságra, sem a magyar 
faj politikai érettségére s életrevalóságára. A for
radalom legyőzetése után azok közé tartozott, 
kik megmaradásunkat s jövőnket csak az Ausz
triával való minél szorosabb kapcsolatban s 
mintegy annak védő szárnyai alatt vélték biz
tosítva s meggyőződésből küzdött nem csak 
a forradalmi, de az alkotmányos törekvé
sek ellen is. Az alkotmány visszaállítása után 
is megőrizte konzervatív hajlamait; s ha szél
sőségekben járt, az mindig csak egy irányban 
volt s az ellenkezőbe soha sem csapott át. Igy 
elvtagadásba és tulajdonképi következetlenségbe 
nem esett, s látszólagos hazafiatlansága is kon
zervatív vagy épen reakczionarius hajlamainak 
s meggyőződéseinek volt betudható. 

Szorosan vett politikai működését azonban 
sokkal felülmulta tárczairói működése. A cynis-
mus és a kegyelet hiánya volt jellemző vonása 
itt is. Kíméletlen volt, s humora a sarcasmus 
maró lúgjával öntötte le azokat, kiket éles tolla 
hegyének karczolataihoz tárgyul választa. A 
mondva csinált nagyságokat, sőt sokszor a 
valódi érdemet is, gúnyja egész erejével csap
kodta ; de csak hogy nevetségessé tegye, nem 
hogy megölje s mérsékletét és nemesebb ösztö
nét azzal bizonyította, hogy kiszemeltjeit sem 
bántotta becsületökben és az irodalmi tisztes
séget nem sértette meg, sem az erkölcsi illem 
határait nem lépte tul, mint utánzói teszik, 
nem birván az ő nemesebb ízlésével, sem er
kölcsi érzetével. A revolversajtó emberei közé 
soha sem tartozott; a piszkolódásban soha sem 
gyönyörködött, ellenszenveit személyes üldö
zéssé fajulni soha sem engedte, s a méltányos
ság érzetét politikai ellenfelei iránt sem tagadta 
meg. Fegyverei nem voltak sem durvák, sem 
alattomosak. Nem küzdött doronggal, hanem 
finom vítőrrel; de nem mérgezett hegyüvel mint 
Laertes; karczolni szeretett, s ha kellé mélyeb
ben is szúrt, de nem orozva, sem gyilkosul. S 
ha tollát letevé és a szóhoz nyúlt, a legelmé
sebb , a legszellemesebb, a legszeretetreméltó 
társalgó volt, ki egyénisége varázsával ellenfe
leit is lefegyverezte; olvasottságával és tapasz
talásaival (mert egyenlő bőséggel merített a 
könyvekből s a világlátásból,) midőn csak mu-

: láttatni látszott, eszmékkel gazdagított és izlés-
| sel s igazsággal bájolt el. Politikában, szépiro-
! dalomban, ismeretekben egyiránt jártas levén, 

beszéde és irása soha sem válhatott üressé s 
ítéletei biztosak, fejtegetései szellemesek és 
világosak, rajzai élénkek és megkapok voltak 
mindig. A vele beszélőnek mindig rövid volt 
az idő s olvasója soha sem tehette le könyvét, 
sem unalomból egy lapot is át nem fordított 
benne. Mert ha a mélység hiányzott is benne, 
a széles látkör s a világosság nem engedte ész
revétetni e hiányt. 

Ilyen volt azon férfiú, kinek váratlanul 
bekövetkezett halála barátait megszomoritotta, 

j ismerőit megdöbbentette s még ellenfeleit is 
sajnálattal töltötte el. 

Kecskeméthy Aurél 1824. ápril 27-én szüle
tett Budán. Tanulmányait itt kezdette, Váczon 
folytatta s a pesti egyetemen fejezte be. Már 
1845-ben ügyvédi oklevelet nyert; de azt aligha 
használta. Az irói s jelesen a hirlapirói pálya 
felé fordult hajlamával már korán. A szabadság-
harcz alatt hideg tudott maradni. Sok időt töl
tött Görgey körében, kinek tisztelője volt s 
maradt mindvégig. A forradalom végszakában. 
„Való" czimü katonai szak-, s békülési pártlap. 
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tiadását tervezte, de ez abba maradt. 1850-ben 
a hivatalos „Magyar Hirlap" munkatársa lett s 
„Magyarország összpontosítása Ausztriában" 
czim alatt röpiratot irt. Nemsokára ezután a 
bécsi sajtó-irodába hivatott meg; de itteni 
alkalmazásából 1859-ben elmozdittatott, ismét 
tolla miatt, „Die Lebensfrage Oesterreichs" 
czimü, Braunschweigban kiadott röpirata nem 
tetszvén a hatalmon levőknek. Az akkor Döb
lingben élő Széchenyivel való bensőbb viszonya 
s gyakori érintkezése is gyanússá tette már. A 
nagy magyar megszerette e szellemes és kitűnő 
műveltségű embert, s bizalmára méltatta őt. 
Halála után Kecskeméthy érdekes könyvet is 
adott róla s döblingi éveiről. Azután ismét a 
hirlapiráshoz tért vissza. Schmerling alatt a 
„Bécsi Híradót" szerkesztette, melynek feladata 
lett volna a magyarokat a Beichsrathba bevinni; 
de az erre vonatkozó czikksorozat mind csak 
késett, Schmerling békételenkedni kezdett s 
Kecskeméthy nem győzte biztatni, hogy az 
ilyesmit csak lassan s fokozatosan lehet elétá-
lalni a magyar publikumnak. Végre is a közös 
Reichsrath eszméje megbukott, mielőtt a „Bécsi 
Hiradó"-ban sor került volna tárgyalására. A 
Majláth-Sennyei kormány alatt a „Sürgöny" 
hivatalos lapot, később „Handabanda" czimü 
élczlapot, „Kákái Aranyos krónikája" czimü 
füzeteket, legutóbb a konzervatív szellemű 
„Magyar Politikát" szerkesztette. Mind e válla
latai nem voltak népszerűek, ellenkezvén a köz
érzülettel. Annál többen s mohóbban olvasták 
tárczaszerü karczolatait, „Országgyűlési Fény
es Árny-képeit", az „Egy év története (1862)" 
czimü komolyabb politikai röpiratát, valamint 
értékes két uti könyvét is , melyek egyikét 
„Három ezer tengeri mérföld" ezimmel, a szuezi 
csatorna megnyitásáról (1871), másikát ameri
kai útjáról s a philadelphiai világkiállításról 
irta, mely utóbbi csak ez évben jelent meg. 
Kisebb, irodalmi s aesthetikai dolgozatai is, pl. 
a német regényirodalomról, a „B.-P. Szemlé"-
ben, becsesek, mert nagy olvasottság mellett 
kitűnő ízlésről, helyes ítéletről s mindenek fölött 
szellemes felfogásról tanúskodnak. 

Családi csapások, felnőtt leányának, majd 
nejének egymás után hamar történt halála, 
annál mélyebben sebzettek, minél kevésbbé 
akarta — e részben is cynikus akarván lenni — 
hogy észrevegyék rajta. Részint szórakozást 
keresni, részint tanulságot, meg utazási szen
vedélyből is, Amerikába ment tavaly. Való
színű, hogy ez utazás vált végzetessé rá nézve. 
A tengeri utat, az óczeánon bekövetkezett bale
set miatt másfélszer kellé megtennie, a szára
zon pedig a Pacific-on, a kaliforniai roppant 
utat is megtette. E fáradalmak kimerítették. 
Nem volt többé egészséges. Üdülést keresni a 
télen Nizzába ment; de betegen tért vissza, s 
haza érkezte után pár nappal egy vérömlés 
véget vetett életének. 

Koporsója felett elnémult a pártszenvedély, 
mely különben, egyénisége miatt, amúgy sem 
volt iránta soha túlságosan éles; csak a jeles 
tollú írót, a szellemes embert, a szeretetreméltó 
egyéniséget sajnálta mindenki. Tollával még 
egyszer fogunk találkozni; az amerikai hírlap
irodalomról irt czikkét az utolsó napokban 
küldé, Nizzából, a „Budapesti Szemle" szer
kesztőjének. De hiányát még soká fogjuk érezni, 
ha utánzóiban, modora tulhajtóiban a becsület-
sértő, ízléstelen, személyeskedő s piszkolódó 
hajlamot fogjuk látni, melyekből benne semmi 
sem volt; s az olcsó élez pattogó szójátékai 
mellett az igazi elmésség attikai finomságát 
kell nélkülöznünk, melylyel ő oly nagy mér
tékben rendelkezett l 

Zubovics uj találmánya. 
Zubovics Feodor magyar honvéd főhad

nagy, kinek Bécsből Parisba tett nagyszerű 
távlovaglásáról annak idejében annyit beszél
tek itthon és a külföldön, ujabb hírnevet és 
becsületet szerzett a lovaglás, még pedig ez
úttal a gyakorlati hadászati lovaglás terén. 
Zubobovics ugyanis egy czélszerü és ügyes 
uszókészüléket talált fel és állított össze, mely
nek segélyével Budapesten f. évi február 25-én, 
Bécsben pedig márczius 18-án a Dunát keresz-
tülusztatta, illetőleg lovagolta. E valóban 
merész kísérlettel Zubovics főhadnagy három 
igen fontos kérdést hozott tisztába. Az egyik 
kérdés ez volt: megtartható-e a ló mesterséges 
segédeszközökkel a víz fölött bizonyos ideig, 
például addig, hogy bármily széles folyón át-
uszhassék; a másik kérdés pedig ez volt: ha 
sikerül a lovat fenntartani a viz fölött, ki 
tudja-e az állani a nagyon hideg vizet, s a hideg 
nem akadályozza-e az úszásban, illetőleg az 
elöhaladásban ? Végre fontos vala tudni azt is, 
hogy a felcsatolt uszókészülék segélyével a ló 
meg tud-e küzdeni a folyó nagyobb sebességé
vel is, azaz képes lesz-e a túlsó partra átjutni ? 

E kérdések rendkívül nagy fontosságát főleg 
a hadászat terén könnyű felismerni. Zubovics 
számtalan kísérletet tett azoknak végleges tisz
tába hozatalára. Lovával különböző szélességű 
folyókon úsztatott keresztül teljesen kielégítő 
eredménynyel és bebizonyította, hogy a ló csak 
két foknyi, tehát csaknem befagyni készülő víz
ben 87 perczig lankadatlan erővel mozog, kan
tár segélyével biztosan kormányozható s a leg
több esetben 40—45 l'oku szög alatt uszsza 
keresztül a folyót s a kijelölt iránytól való elté
rés csakis a legragadósabb folyamsebesség mel
lett rug 40 fokra. Megtörténhetik ugyan elégszer, 
hogy 15 pereznyi úszás után a ló valamelyik 
lába megbénul, azaz görcsjelek mutatkoznak 
rajta, de ilyenkor egy erélyes rántás a kantárral, 
szükség esetén erős megsarkantyuzás felvilla
nyozza az állatot, mely aztán tovább halad és 
a túlsó partra érve, minden hiba nélkül nyar
galhat odább. Csak 125 perez vagyis két óra és 
öt perez múlva következik be teljesen a görcsös 
állapot, mely csakhamar eléri a nyakgerinczet 
is és a lovat megöli. 

A mi magát az uszókészüléket illeti, ez 
valami 2Va láb hosszú s másfél láb széles fekete 
kaucsukzsebből vagy hólyagból áll, mely léggel 
megtöltve két felől a nyereghez van erősítve. 
E légzacskók alakját rajzunk egyik szögletében 
külön is megtalálják olvasóink. E két hólyagot 
hátul a farmatring fölött s elül a nyereg előtt 
egy-egy szíj köti össze; ezek s két pár heveder 
a ló hasán keresztül kötve elégségesek arra, 
hogy a lovast lovával együtt a viz színe fölött 
tartsák s arra is kevés erő szükséges, hogy az 
úszás irányát a lovas lovának megadja. Á ló 
teste alig felényire sülyed a vizbe, ugy hogy az 
egész nyereg, a lovas felső teste, ezombjai — 
szóval térdén fölül minden része a viz fölött 
marad, ugy hogy tölténytáskáját, lőporát, fegy
vereit s más hadszer-készletét a viz el nem 
ronthatja. A kaucsuk-tömlők, ha nincsenek 
léggel töltve, a nyeregkápát és farmatringot 
fedik be és megvédik a nyerget az eső ellen ; 
mikor pedig a lovasnak széles ós mély folyón kell 
átúsztatnia, egy perez alatt megtöltheti léggel 
a tömlőket, csupán csak szájához kell emelnie 
azt a két hajlékony csövet, mely a tömlők elő
részéhez van erősítve; és ezt megteheti a nél
kül, hogy lováról leszállana vagy pedig azt 
megállítaná. 

Egy londoni lap csodálkozik, hogy az an
golok, mint elismert kitűnő lovasok s sports-
man-ek, ezt a szerfölött egyszerű, de annál 
ügyesebb módot, melylyel a lovat és lovast oly 
sokáig és biztosan lehet a viz színe fölött tar
tani, föl nem fedezték. Annál büszkébbek lehe
tünk mi magyarok e találmányra, kivált ha az 
háború idején is gyakorlatinak fog bebizonyulni. 

Mondanunk is fölösleges talán, hogy Zubo
vics főhadnagy merész mutatványait ugy Buda
pesten, mint Bécsben roppant számú közönség 
bámulta meg. Bécsben annál meglepőbb volt e 
mutatvány, mert Zubovics azt egy 15 markos 

•és 15 éves kimustrált katonalóval vitte végbe, 
melyet a katonai kincstár 50 frtnyi szerénynek 
mondható árért szerzett meg e czélra, így tehát 
nem volt, nem is lehetett betanítva merész 
úszására. 

Konstantinápolyi képek. 
(Szofta, bekcsi és khanumok.) 

A hónapok előtt Konstantinápolyban lefolyt 
eseményekből még élénk emlékünkben lehetnek 
a szofták, kik akkor elhatározó szerepet ját
szódtak a politikai mozgalomban. Maga, ki őket 
nyugalmukból felrázta, sötét falaik közül, egy
szerű rideg cellájukból kilépni késztette, meg
fosztva tevékenységétől, tétlen szemlélője a 
most folyó viharos eseményeknek. A szofták is 
kevésbbé jelentékeny szerepet visznek most. 
Az orosz-török háború kitört. Mindenki siet a 
kibontott félholdas lobogó alá, hogy oltalmazza 
az ottoman birodalmat. Most a szofták is fegy
vert fognak a próféta szent könyve helyett és 
sietnek hazájuk védelmére. A konstantinápolyi 
medreszék (kollégiumok), melyeknek lakói a 
szofták, nem nyújtanak oly tarka-barka nyüzs
gést és pezsgő életet, mint mikor a szofták bené
pesítek. 

Az oszmán uralkodók a török nemzet virág
zása korában nagy gondot fordítottak a dsámik 
(nagy imaházak) és mecsetek (kisebb imaházak) 
építésén kivül azoknak különféle közhasznú 
intézetekkel való kibővítésére. Majdnem minden 
uralkodó építtetett egy-egy dsámit, s a mellé 
medreszét (kollégiumot), kórházat, szegények 
konyháját (imaret) stb. Innen van, hogy a med
reszék száma Konstantinápolyban igen nagy s 
a szofták száma is, kik azokat látogatják, több 
ezerre rug. 

Konstantinápoly a török mohammedán 
világ középpontja. Ide gyűlnek a vidékről is a 
tanulók, kik egyszerre akarnak jogot, bölcsésze
tet és vallástant tanulni. 

Igen, e három tudományszak egy kalap 
alá van ott foglalva, s a tanuló, ki papi pályára 
készül, ép ugy tartozik jogot és bölcsészetet 
tanulni, mint vallástant az, ki jogi pályára ké
szül. Azért főpap és főbiró ugyanazon tanul
mányokat végzik, csak hogy nem ugyanannyi 
évi tanfolyam alatt. A medreszék rendesen a 
dsámik tőszomszédságában vannak s egy ud
varban egy közös fal által bekerítve. A szofták 
a medreszéhez tartozó szobácskákban, kupolás 
és sötét belsejü czellákban laknak ketten-
ként-hármanként. A szűk czellák bútorzatáról 
nem lehet sokat szólanunk, mert ez oly szegé
nyes és egyszerű, hogy bútorzat nevet nem is 
érdemel. Egy gyékényre teritett juhbőr, egy 
durva pokrócz-takaró és két vizes kancsó, egyik 
édes vizzel ivásra, másik keserű vízzel mosako
dásra képezi a tanulók összes bútorzatát. 
A könyvek egy sarokban foglalnak helyet. 
A szófiának nincs sok könyvre szüksége. Az 
előirt tankönyvek minden osztályban változnak, 
mennyiben az egyik évben ilmi szarfot (nyel-
tant), a másikban ilmi nahv és ilmi edebiatot 
(rhetorikát és irodalomtörténetet), a következő
ben megint erkölcstant, majd törvénytudományt 
s igy tovább Korán-magyarázatot tanulnak. 
A tanulmányok középpontját és kiindulását a 
Korán képezi, s minden tudomány abba tér 
vissza. A török tanulók élete zárkózott és rideg
nek mondható. Nagy és sok nélkülözéssel kell 
küzdeniök. Az élelmiszerek is csak nagyon 
szűken jutnak ki számukra. Megelégszenek az 
egyszerű lepénynyel (fodla) ós a szegényes 
levessel (csorba), a piláv csak ritkán fordul meg 
czellájukban. Ruházatuk is nagyon egyszerű és 
szegényes: nagyon czélszerü öltönydarab a 
hosszú kaftán, mely nyakuktól bokájukig ér és 
minden szegénységet elföd. Lábukon, (ha nem 
járnak mezítláb), egyszerű fa- vagy durva bőr
papucs mutatja szegénységüket. A szofták majd
nem egész napjukat a medreszében töltik. H t 
tanulási órájukat elvégezték, kiülnek a medre
sze udvarán levő kávéház elé, s ott pihenik ki 
fáradalmaikat. A török nep nagy tisztelettel es 
ragaszkodással van a szofták iránt. A kávéház 
vendégei előzékenyen adnak helyet a szoftának, 
ki csendesen kuporodik le a kerevet egyik sar
kába ós elmélázva szijja vizipipáját ós szörpöl-
geti kávéját, melyet talán valamely jóakarója 
szívességéből élvez. A török nép vetélkedve tisz
teli meg a szo'tát egy-egy csésze kávéval vagy 
nargiléval. A török természete nem szereti a 
zajt, a lármát, inkább elmerül gondolataiba s 
csendesen szeret élvezni. Minden szoftának van 
e gy e gy kedvencz török vagy persa költője s a 
kávéház vendégeinek sokszor igen élvezetes 
órákat szerez felolvasásaival. Az ilyen kávéházi 
találkozások nekem is legjobb iskoláim voltak a 
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török és persa költészet megismerésében. Egy 
müveit és felvilágosodott szofta barátom volt, 
neve Kadri; legtöbbet vele jártam Sztambul 
egyszerű kávéházaiba s ott gyönyörködtem 
Hafiz, Fuzuli, Galib Dede, Fazli, Baki és mások 
gyönyörű költeményeiben. A komoly olvasmá
nyok után tréfás és sokszor nagyon élezés ado
mák kerültek a gyékényre. A társalgás közép
pontja mindig a szofta volt, ki bölcs tekintetét 
végig járatva a közönségen, a pipa bodor füstjei 
között sok tanulságos és élvezetes ötlettel és 
megjegyzéssel mulattatá hallgatóit. A szófiák
ból, a szerint a mint egy vagy két évet töltenek 
a medreszén, vagy az egész tiz évi folyamot 
bevégezik, naib, egyszerű pap, imám, nodsa, 
kádi, müderrisz, mufti vagy kadiaszker válik. 

A szoftákról azt hinné az ember, hogy 
tanulmányaik folytán nagyon korlátozott mű
veltségűéi; ez azonban korántsem áll. Találtam 
nem egy szoftát, ki sokkal szélesebb látkörrel 
és alaposabb műveltséggel birt, mint a mi pap
növendékeink, vagy akár más szakmáju tanuló
ink nagy része. Némelyek még a nyugati 
nyelveket is tanulmányozták, hogy a tudomá
nyos mozgalmakat figyelemmel kisérhessék. 

A szoftákról nagy ugrás van az éji őrig, 
kit törökül hekcsi néven ismernek, de külsejét 
tekintve a különbség nem épen oly kirivó. A 
török éji őr „hivatala" csak annyiban különbö
zik a miénktől, hogy mig a mienk énekelve, 
vagy kürtölve, a török éji őr ólmos botjával 
kegyetlen lármát csapva az utcza kövezetén, ugy 
adja tudtul az időt. De nappal is van szerepe, 
ha valahol pl. tüz ütött ki. Ilyenkor a hozzá tar
tozó városrész minden utczáján végig szalad, 
ólmos botjával zajt üt s a „Jangun var!" („tüz 
van!") kiáltással egyszersmind a városrészt is 
megnevezi, melyben a tüz pusztít. 

Képeink sorában két török nő is van, egyik 
leplezetlen arczczal, a mint otthon szokott 
járni a hárem falain belül; a másik kép 
utczai viseletében tünteti fel a török nőt. Az 
a fátyol (jasmak) és az a köpeny (feredse), mely 
a háremben levő nőnek egész szépségét és fes
tői ruházatát elfedi a kíváncsi fürkésző szemei 
elöl, hány európai utazó könyvében és szavaiban 
képezte már megrovás és gúny tárgyát s a 
törökök e tekintetben még sem reformálják ősi 
szokásaikat. Jól teszik. Addig őrzik meg nem
zeti jellegöket és azzal ősi erényeiket, mig nem 
dobják oda magukat az idegenek majmolásá-
nak. A mi nyugaton jó és czélszerü, az nem 
egy tekintetben lehet a keletiekre káros és 
vészthozó. A keletnek is ép ugy megvannak a 
a maga jogosult erkölcsei és szokásai. Ezeket 
megőrizni a nemzeti lét és erkölcs fentartásá-
val egyértelmű. 

Dr. Erödi Béla. 

A növényvilág óriásai. 
Ha az állatvilág óriásai felöl beszélünk — 

irja dr. Göppert, — rendesen az ősvilág lényeire 
szoktunk gondolni, noha a jelenkor elefántja 
és bálnája bátran kiállanák a versenyt amazok
kal. A növényvilágról azonban, mely nagymérvű 
fejlődés tekintetében az állatvilágot jóval felül
múlja, az ellenkezőt állithatjuk. Legalább a 
földnek legrégibb erdőségei, a kőszénerdők 
nem mutathatnak fel oly alakzatokat, a melye
ket a ma élő óriás fákkal összehasonlíthatnánk. 
A fákhoz hasonló páfrányok, korpafüvek és 
mezei surlók, melyekből amazok álltak, nem 
nőttek föl jelentékeny magasságig s törzsük 
sem volt alkalmas arra, hogy feltűnő vastagság
ban fejlődhessenek ki. Csak a harmadkorban, a 
barnaszén-erdőkben találhatók föltünőbb tör
zsek. A dr. Göppert által rendezett őslénytani 
csoportozat, — mely által a boroszlói füvész
kert a világ valamennyi hasonló intézetét túl
szárnyalja, — egy ősvilági fenyőnek oly törzsét 
tünteti föl, mely felismerhető évgyűrűi után 
kétezerötszáz évesnek tartható. 

A mai világ faóriásai sokoldalú érdekeltség 
tárgyai, részint mint példák a szervi test nagy
mérvű kifejlődésére nézve, részint mint legvé
nebb élő egyedek, vagyis helyesebben, mint a 
világ legrégibb államai. No mert egy fát nem 
lehet tulajdonképen mint egyedülálló lényt tekin
teni, hanem mint számos egyedek egyesülését, 
(virágok, levélhajtások) melyek közösen ugyan
egy törzsön élnek, akár a koráltörzs habarczai. E 
fák között valódi Mathuzsálemek találhatók, 
melyeknek életkora háromezer évnél többre 

tehető, sőt az orotavai barkóczafa Teneriffán, 
melyet 1867-ben egy őszi vihar döntött le, a 
füvészek által ép oly vénnek tartatott, mint a 
mennyire a biblia becsüli a világot: hatezer
évesnek. E szerint túlélte volna e fa az özönvi
zet s minden későbbi kort. Sok oly üdén zöldelő 
fa áll még fönn, melyek alatt Homér költemé
nyeit írhatta. Skócziában, a braburni sírkertben 
oly tiszafák láthatók, melyeknek körülete hat
van láb s korát 2500—3000 évre teszik. A 
világhírű libanoni czédrusok kiválóbbjait Hoc-
ker szintén 2500 évesnek tartja. 

Közép-Európa legvénebb és legmagasabb 
fenyőfái a csehországi erdőségekben találhatók, 
különösen ama tájon, a hol a Moldva vize ered, 
a 4298 láb magas Kubany-n, nem messze Win-
terbergtől. E fákat Schwarzenberg herczeg, — 
a birtok tulajdonosa — a legnagyobb gonddal 
őrizteti minden veszély ellen, mint az ó-kornak 
a maguk nemében egyetlen emlékeit. A legte
kintélyesebbek ott a luezfenyök, (Pinus Pirea 
L.) Százhúsz—százötven lábnyi magas és 5—6 
láb körületü fák azok többnyire; azonban 200 
láb magas és 12—18 láb körületü fák sem tar
toznak a ritkaságok közé. Találtak ott elvétve 
még tekintélyesebb szál fenyőket is, melyek 
levágva harmincz öl fát szolgáltattak volna, 
szakértők hozzávetése szerint. 

A vörós-\&gy jegenyefenyő (Pinus Abies L.) 
is ezrével található ott olyan, a mely 100—150 
láb magas. 

A tűlevelűek családjában egyébiránt a leg
vastagabb törzsű fákat a mexikói cyprusok 
(Taxodium Distichum) közt találjuk. A leghíre
sebb példány az oaxacai cyprus, mely 118 láb 
körületü, de mindamellett csupán 120 láb magas. 
Ennek az árnya alatt már Cortez Ferdinánd is 
pihent a harczosaival. 

A világ legmagasabb fája gyanánífipk ideig 
a kaliforniában fölfedezett Taxodium semper-
virenst tartották, melynek magassága megha
ladta a 300 lábat, s melynek egy negyven
két hüvelyknyi keresztmetszete a pétervári 
múzeumban van és 1088 évgyűrűt mutat; 
1850-ben azonban egy Lobbe nevű angol utazó 
még magasabb fák létezése felől értesítette a 
világot. Ugyanis Kaliforniának Calaveras kerü
letében levő „WeMngtonia gigantea" fák 450 
lábnyi magasságig emelkednek a légbe. A Pa-
cific-vaspálya megnyílta óta a világnak eme 
csodáit most már könnyebb szerrel látogathat
ják a touristák. A mintegy kilenczven törzsből 
álló liget körülbelöl egy négyszög mértföldet 
foglal el. Van ott egy fa, melynek „bécsi kabi
net" a neve, miután mintegy 17 lábnyi széles 
üreg van törzsében; egy másiknak „három test
vér" a neve, mert egy gyökérből nőtt három 
törzs; továbbá a vihar által nagyon megviselt 
s egyedül álló „agglegény"; a „család"; a szü
lék, 24 magzattal; a „lovagló iskola", kidőlt, 
odvas törzs, melynek üregében hetvenöt lábnyi 
távolságra lehet lovagolni. A legnagyobb fa, 
„az erdő apja" a földön hever s a tövénél 110 
lábnyi körületü és magassága illetőleg hossza 
450 láb. Belseje ki van égve. Száznyolczvan 
lábnyi távolságra, magas, boltozatos folyosón 
halad benne az ember s egy görcslyuknál ér ki 
innét a szabad levegőre. A kaliforniai kormány 
gondoskodott felöle, hogy az ó-kor ez óriásaiban 
az utazók mentül kevesebb kárt tehessenek. 

Hogy V. néhány évvel ezelőtt több ily óriás 
fákból álió ligetet fedezett föl, úgyhogy szerinte 
1200 ily mammutfa létezik még, korukat azon
ban — gyors növésük tekintetbevétele mellett 
— legfelebb 1500 évesnek tartja. 

A legújabb időkben Ausztráliában az Euca-
lyptus-fajból fedeztek föl oly fa-szörnyeket, 
melyek a Wellingtoniák magasságát is meg
haladják. Oly Eucalyptus amygdalina-törzsekie 
bukkantak, melyek ötszáz lábnyi magasságig 
nőttek föl a légbe. 

Hogy magunknak e növény-gigasok felöl 
kellő fogalmat szerezhessünk, a világ legmaga
sabb építményeire kell gondolnunk. A Cheops-
gúla Egyiptomban 480 láb, a straszburgi muns-
ter pedig 460 láb; tehát ezeket az Eucalyptusok 
büszkén lenézhetnék, ha közelükben állanának. 
A többi nagy építményt e növényóriások betű 
szerinti értelemben beárnyalhatnák, miután 
nagyobb részben csak 300 lábnyi magasban 
kezdődik lombkoronájuk. 

Emlékezik még Göppert számos ily cser-, 
bikk-, gesztenye-, platán-, fige és kenyérfáról, 
s a hildesheimi ezeréves rózsafáról sem feled
kezik meg. 

Salvini Tamás. 
Hét szerepében volt eddig alkalmunk látni 

korunk legnagyobb élő tragikusát, s fogalmat 
alkotnunk magunknak művészetéről nemcsak 
mások előadása, de saját tapasztalásunk nyo
mán is. E szerepek: Othello, Hamlet, Macbeth, 
Ingomar a „Vadonfiá"-ban Halmtól, Corrado a 
„Morte civilé"-ben Giaccomettitól, Sulii van a 
hasonczimü franczia darabban és a gladiátor 
az „II gladiátoré" czimü tragédiában Saumettól. 

Láttuk tehát három nagy tragédiában a 
költök királyától, kinek egy-egy jellemalakját 
csak helyesen felfogni és egészében ugy mint 
részleteiben megérteni is már magas értelmi 
erőre van szükség, és láttuk félig vagy teljesen 
értéktelen darabokban, olyan üres szerepekben, 
melyekre az előadó művésznek magának kellett 
bele vinni a tartalmat, mert az iró ugyan nem 
látta el vele. Szóval láttuk Salvinit a két szélső
ség között mozogni és mindenhol megőrizni és 
újra bebizonyítani művészete nagyságát. 

Valóban Salvini első rendű művész, kit a 
természet pazarul ajándékozott meg minden 
külső és benső tulajdonnal, mely az alakító 
művésznek szükséges. Hatalmas athletai ter
met, mely erőt, rugékonyságot, hajlékonyságot 
árul el, párosulva kellemmel és könnyedséggel, 
— szép, kifejező arcz, mely tükörként képes 
feltüntetni a lélek benső világának legkisebb 
mozdulását is, — beszélő szem, melynek már 
egy-egy pillantása ékesen szóló mondás, nézése 
oráczió, — és oly hang, mely a leglágyabb sut
togástól a mennydörgésig bir fokozódni, mely 
magába foglalja a legmagasabb tenor-regisztert 
és a legmélyebb bassust, s mely már a közön
séges beszédben oly tömör ós erős, hogy a 
más művészeknél szokott erőltetés helyett, 
inkább mérsékelni kell. S mind e tulajdonok
hoz bámulatosan éles elme, gyors felfogás, biz
tos Ítélet járul: mind oly sajátság, mely igy 
együtt már tanulmány nélkül is kész művészt 

1 tenne ki. 
De Salvini művészetének egyik legszebb 

oldala a stúdium, szerepeinek mély, részletekig 
ható tanulmányozása és átérzése. 0 szétbon
totta előbb izeire Othellót tanuló szobájában, s 
ugy alkotott belőle újra egészet. Ezt a szorgalom 
tette: a mechanika. De az igy összerakott em
ber nem maradt az ő kezében automata, hanem 
lelket nyert, mint Prométheusz sárembere és 
élt. Ezt már nem a stúdium, hanem az érzés 
és értelem, — a természet adta meg Salvininak. 

Valóban nem csodálni, hogy idegen nyel
ven is ugy meg tudta hódítani közönségünket. A 
művészet nála nemcsak a szóban, de annak hang 
jában, kiejtésében s az arczkifejezésben, a tag
mozdulatban is nyilatkozik, melylyel kiséri, s ha 
a művész már ismert darabban lép fel, valóban 
csak finomabb árnyalatait veszíti el az élvezet
nek a nyelvismeret hiánya miatt, de nem a 
műélvezetet magát. Salvini a színpadon nemzet
közi alak, s lehetetlen, hogy az ö játékát sokban 
meg ne értse, a ki látja, bármely nemzethez 
tartozzék is. 

Salvini Tamás 1833-ban született Milanó
ban. Szülei magok is színészek voltak s vándo
rolni levén kénytelenek, gyermeköket már igen 
fiatal korában egyik első rangú florenczi kollé
giumban helyezték el, hol igen kitűnő nevelés-

i ben részesült, s már akkor nagy hajlamot tanú
sított a szépművészetek iránt. A gyermekben 

i fejledezni kezdőnagy drámai tehetséget Modena 
Gusztáv fedezte föl benne, s már előre megjó
solta fényes jövendőjét. 

Tizenöt éves korában árván maradt s telje
sen egyedül ós egészen szegényül. Csak meste
rének jó tanácsai s tulajdon tevékenysége vol-

' tak támaszai. Igy fejezte be tanulmányait s 16 
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éves korában besorozták a nápolyi szini társu
latba, mint szerelmest. E sz ínpadon, melyen 
:innyi jeles művész fordult meg, hamar meg
nyerte a közönség tetszését. De szeretett mes
terétől elszakadása és atyjának korai elvesztése 
miat t oly búskomorságba esett, hogy orvosai és 
barátai tanácsára visszatért az inkább szórakoz
tató vándorélethez, s Domeniconihoz szerződött 
első színésznek. E társulatnál volt a világ
hírű Ristori Adelaide is. Együt t arat ták a leg
szebb babérokat, s a társulat, melynek neve 
különben is „Compagnia Romána" volt, gyak
ran időzött az örökvárosban, s így 1849-ben is, 
midőn az olasz hazafiak fegyverre keltek a 
franczia invázió ellen. Az ifjú művész is ott ter
met t Mazzini, Garibaldi s a többi vezérek zász
lója alat t s Róma védelmében bátorságának oly 
jeleit adta, hogy Averrana tábornok érdemjel 
mellett diplomát adot t 
neki, melyben a legin
kább ki tűnt polgárok 
közé sorozta őt. 

A római köztársaság 
bukása után ö is me
nekülni volt kénytelen. 
Genuába, s onnan Flo-
renczbe ment , de it t el
fogták s hosszú ideig 
börtönben tartot ták. Ki
szabadulása után újra 
Domeniconi társulatá
hoz csatlakozott, de ra
jongó hazaszetete miat t 
gyakran börtönbe került, 
az osztrák hatalom sok
szor száműzte s folyton 
rendőri felügyelet alat t 
tartották az Italiát el
nyomó kormányok. 

Ez időben adta ma
gát a klasszikusok tanul
mányozására. Egy évig 
tartózkodott anyai nagy
szülőinél Flórenczben, 
fáradhatat lan tanulmá
nyokkal töltve idejét s 
betanulván Shakespeare 
Othellóját, Alfieri Saul
já t s több nagy szerepet. 

Művészi pályáját Don
dini társulatánál foly
tat ta, bámulatos sikerrel. 
Nevét szárnyaira kapta 
a hir, s az első rendű 
művészek sorába igtat ta . 
Ekkor Parisba m e n t , 
megküzdeni a babérok
ért, melyeket a franczia 
főváros nyújt a művé
szet valódi fölkentjeinek. 
Jules Jan in , Gauthier s a 
legnevezetesebb műitészek fényes dicséreteket 
irtak róla, s oly mély benyomást tet t Parisra, 
hogy a franczia sajtó hosszú évek után is min t 
művészi eseményeket emlegette az ő ot tani föl
lépteit. 

Parisból visszatért hazájába már min t 
világhírű művész és Shakespeare leghívebbnek 
elismert magyarázója. Most már a legjelesebb 
olasz írók az ő számára írták darabjaikat s 
midőn 1864-ben a Dante-ünnepélyen elszavalt 
néhány részletet a Divina Comoediából, Victor 
Emánue l király rendjellel diszité föl. Ugyan
ekkor történt , hogy Ristorival és Rossival egy
szerre lépett föl „Orestes és Pylades-"ben, és 
„Francesea da Rimini-"ben. Ilyen előadást nem 
láttak Flórenczben se az előtt, se az után. 

A nápolyi Fiorentini-szinházzal kötött 
három évi szerződésének lejárta után maga 

szervezett társulatot, melynek ő maga volt a 
központja. E társulattal körútra indult s rop
pan sikereket ara tot t Madridban, majd Barce
lonában, Saragossában és Spanyolország több 
nagy városában. Innen Lissabonba ment, hol 
egy előadásáról se maradt el a király s midőn 
elbúcsúzott , sajátkezüleg tűzte fel a művész 
mellére az érdemrendet s arczképét adta neki 
emlékül. 

Majd átlátogatott a tengeren túlra is. 
Buenos-Ayresben oly általános tisztelet tárgya 
lön, hogy az emberek levett kalappal haladtak 
el mellette, s a legfényesebb családok versenyez
tek fogadásáért. De oly lázas hatást , mondhat
nók forradalmat sehol nem idézett elő, mint 
Montevideoban. Midőn eltávozott, az egész vá
ros kisérte zenekarokkal a hajóhoz, különféle 
küldöttségek nyújtottak át neki ajándékokat, a 

tások, hanem mint valami szobor, s ugy fogjuk 
emlegetni alakjait évek múlva is, mint az I r a 
Aldridge-éit, kit . szintén nem birnak elfedni 
azok, kik egyszer látták. 

— r s . 

Egyveleg. 

S A L V I N I T A M Á S . 

kikötőbeli idegen hajók lobogóik háromszoros 
meghajtásával üdvözölték, mint egy uralkodót 
s ágyulövések jelezték elindulását is, az egész 
roppant kiséret éljenzésben tört ki. Rio-Janei-
róba is ellátogatott s a brazíliai királyt beso
rozta legőszintébb csodálói közé, ugy hogy az 
közelebb Bécsben tartózkodásakor is látogatását 
kérte az akkor épen ott vendégszereplő mű
vésznek. 

Dél-Amerikából visszatért Európába, de 
már 1873-ban ismét Észak-Amerikába ment , 
hol a hidegvérű yankeek is valódi enthuziaz-
mussal fogadták. 

Legközelebb Bécsből Budapestre jöt t s i t t 
muta t ta be a tragikai művészetnek azt a fokát, 
melyről az ujabb nemzedéknek itt addig fogalma 
sem volt. Hatása, melyet i t t elért, maradandó 
emlék lesz, nem mint rendesen múló szini alko-

Egy epizód szabadságharcunkból. Kertész József 
ügyvéd ur Eperjesről következőket írja lapunknak : 

A „Vasárnapi Újság" folyó évi 15-dik számá
ban ,,Seregszalasztó tronibita" czim alatt megjelent 
közlemény történeti hűség kedveért helyreigazítást 
igényel. A nélkül, hogy a néhai Dessewffy Kálmán
nak tulajdonított seregszalasztási tréfából valamit 
elvonni, vagy hozzáadni akarnék, mint szemtanú 
egyedül a történeti hűség előadására szorítkozom. 
Hurbán tótjai 1849-dik évben nem a tapolyi (téve
sen áll „topolyai") völgyet Sárosmegyében, de 

Eperjes szabad királyi vá
rost tartották néhány hé
tig megszállva, kiket Be-
niczky Lajos 1849-dik év 
nagyszombaton Szepes fe
lől megtámadott és rövid 
harcz után ugy megsza-
lasztatott, hogy azok nem 
is az országúton, de he
gyes-völgyes mellékutakon 
Bártfa szabad királyi vá- -
ros felé szaladtak eszeve
szetten, ugy kerülhettek 
tehát a tapolyi völgybe, a 
hol félelmökben egyetlen
egy trombita is tovább
riaszthatta. 

Hegtaviratozott hang
verseny. Philadelphiában e 
hó 2-án hangverseny volt 
s hallhatták azt New-
Yorkban is, távirdai ösz-
szeköttetés által. A hang
versenyt a vállalkozó szel
lemű Strakosch és Bosko-
vitz bécsi születésű zongo
raművész rendezték. Nem 
a műsor, vagy a művész 
előadása volt itt a fő, 
hanem az, hogy a Phila
delphiában adott zongo
rahangokat New-Yorkban 
is hallják „Telefonikus 
hangverseny volt ez, — 
írja egy philadelphiai lap 
— melynek hangjait egy 
Gray-féle villany-gép hu
zalai közvetítették a két 
város között, ugy hogy 
a „Don Pasquale" és a 
„Mártha" dallamait töké
letesen kivehették New-
Yorkban is. Első ilynemű 
kísérlet ez, de máris teljes 
siker koronázta. A gép, 
mely e csodálatos s hihe
tetlen dolgot végbevitte, 

Gray Elisha newyorki tanár találmánya, se nem 
nagy, se nem bonyolult s egy alig két köbláb térfo
gatú faládácskában van elhelyezve. Az egyes han
gok erősen és tisztán hallhatók s nincs kétség 
benne, hogy e gép által akár az atlanti tengeren 
túlra is meg lehet sürgönyözni a hangokat. Köze
lebb egy Bell Graham nevű tudósnak az emberi 
hangokat is sikerült egy ily szerkezet segítségével 
nagyobb távolságokra elszállítani." 

Franczia telep Dél-Afrikában. Az angolok pél
dája által, kik Dél-Afrika nyugoti partján Living-
stonia névvel várost alapítottak, nekibátorodva 
50—GO franczia Porret nevű bátor tengerész által 
vezéreltetve, a Gabou folyam vidékén franczia várost 
készül alapítani. A földrajzi társulat, melytől taná
csot kértek, nem fogja megvonni segélyét a merész 
vállalkozóktól, sőt figyelmeztette őket, hogy a szán
dékoltnál egészségesebb helyet választanak váro
suknak. 
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Egy cserkesz „huszár-csiny". 
Suscsuk, ápril hó. 

Hogy a cserkeszek nélkülözhetetlenek voltak 
a török-szerb hadjárat alatt , hogy halált meg
vető elszántsággal, bámulatos vitézséggel csa
táztak, az ellenséget nem csak tévútra vezették, 
de sokszor túlnyomó száma daczára is megro
hanták és meg is verték, azt minden ember 
tudja, a ki a csatározások folyamát figyelemmel 
kisérte. De hogy ennek valóságáról a szemta
nuktól is bizonyságot szerezzünk, elég a haza 
térő vezérekkel, tisztekkel, katonákkal, idegen 
laptudósitókkal és orvosokkal beszélnünk, kik 
nem győznek elég dicsérettel beszélni a cserke
szekről s azt állítják, hogy azok az uj fegyverek 
daczára igen sokszor miveltek csodákat, a nél
kül, hogy csak egy emberük is oda veszett 
volna. 

A többi közt következőleg adnak elő egy 
cserkesz huszár-csinyt. 

Oszmán pasa táborába több idegen érkezett 
ajánlatokkal, hogy a csaták menetének szemta
núi lehessenek. A pasa vendégszeretőleg fogadta 
őket s min t szives házigazda meg akarta vendé
gelni tejes kávéval. Kávé csak volt, de honnan 
venni tejet ? ez volt most a kérdés. A pasa sá
torába hivat ta a cserkesz főnököt s elmondá 
neki szándokát röviden. 

— Peki effendim! — válaszolt a főnök és 
sarkon fordulva, eltávozott, a faképnél hagyva 
a tűnődő pasát, ki a kur ta „peki effendim"-ből 
(„Jól van, uram") sehogy sem tudta kivenni, 
hogy annyit jelent-e hát, hogy „lesz tej, u r a m ! " 

Kevéssel ez u tán belép egy köz-cserkesz, a 
főnök küldötte, s kéri a pasától a jelszót, hogy 
elhagyhassa a tábort. A pasa közölte vele. 

Hajnalban betoppan a cserkesz a pasához, 
tisztelettel jelentvén, hogy itt a tej. A pasa 
kilép sátorából s ott lát kilencz cserkeszt fél
körben és közöttök szép duzzadt tőgyü öt — 
tehenet. 

A tábori jelszót megkapva, kilenczen lóra 
pa t tan tak s eltűntek a táborból. Eltűntek, 
mondom, mert senki se látta merre s hová 
mentek, csak midőn pitymallatkor a jelszót 
követelő őrök kemény hangja tudat ta , hogy 
már vissza is jöttek. 

Az elbámult pasa megcsóválta fejét s 
monda a főnöknek, hogy „minek ennyi sok ?" 
Mire a főnök azt felelte, hogy a mennyire szük
sége van, tessék kifejetni, a többi jó lesz a 
betegeknek és sebesülteknek. 

De még ezzel nincs vége a kalandnak. 
Oszmán pasa szeretett volna valami hiteleset 
tudni meg az ellenséges táborból. Monda tehát 
a főnöknek: nem tudna-e neki egy tisztet meg 
egy altisztet keríteni az ellenségből, de élve á m ! 

— Peki effendim! monda a cserkesz, — 
csak kár, hogy akkor nem mondtad, mikor 
tejért küldtél, megkímélhettük volna a kétszeri 
utat . No nem tesz semmit ! Allah emanetol! 
(Istennek ajánllak!) 

A főnök sietve távozott, emberei közül 
tizenötöt maga mellé vett s elvágtatott velők. 
Még nem volt eléggé világos s a hegyekre eresz
kedett köd elboritá a vidéket. Egyszer csak a 
török őrvonalon tul puskaropogás hallatszik. 
A cserkeszek, számra nyolezan, a cserjével és 
magas fűvel benőtt helyen megtámadták a 
szerb előőrsöket, míg a többi hét a főnökkel 
együtt egy közeli domb mögé rejtőzött. Az 
előbbi nyolez csatárlánczot formálva, tüzelni 
kezdett, mire a szerbek fölriadtak s viszonzák 
a tüzet ha ta lmasan. Pompásan lőhettek, mer t 
lövéseikre egyik cserkesz a másik után bukott 
le a lóról. Elesett ha t a nyolez közül, míg a 
megmaradt kettő eszeveszett futásban keresett 
menekülést. A szerbek csak bámultak s látván, 

hogy nincs több ellenség, megszüntették a tüze
lést s örömrivalgva törtek előre, egy főhad
nagy, két altiszt és három közlegény, hogy 
elszedjék az elesettek fegyvereit s elfogják 
lovaikat , melyek békén kezdtek legelészni 
elesett uraik holt testei körül. 

De mi tör tónt? A mint már alig voltak 
távolabb tőlök két-három lépésnyinél, az elesett 
cserkeszek egyszerre csak talpra ugranak s kést 
és pisztolyt szegeznek a meglepett szerbek 
mellének, kik egyszerre kővé meredtek a rémü
lettől. Ebben a pillanatban ott terem az elrej
tőzött főnök is embereivel s a három közlegényt 
levágva, a főhadnagyot és két altisztet nyer
gükbe emelték magok elé s elvágtattak velők, 
mint a zivatar. 

Mind ez alig néhány perez műve volt. Mire 
a pasa sátora elé érkeztek a foglyokkal, még 
akkor ott fejték a teheneket. S csodák csodája, 
az elfogott határöri tiszt, ki az egész utón komor 
és szótalan volt, egyszerre csak fölkiált: 

— Nini, hiszen ezekből a tehenekből kettő 
az enyém. Most már csak a feleségem hiányzik, 
hogy családostól helyben legyek. 

(Mit nem tesz meg az ember, hogy két 
tehenét visszakapja? Oszmán pasa alkalmasint 
meg volt elégedve azzal, a mit a tiszttől meg
hallott.) 

Két idegen orvos végig nézte ezt a jele
netet s mondja az egyik a másikhoz: 

— Fene gyerekek ezek a cserkeszek ! Ha
nem csak meglátszik rajtok, hogy nem keresz
tyének. 

— Miért ? — kérdi a másik. 
— Azért mert ha keresztyének volnának, 

tudnák a tíz parancsolatot s nem lopták volna 
el ennek a szegény embernek a tehenét. 

— Te keresztyén vagy — viszonzá a másik 
orvos — s látod, még te sem tudod a tiz paran
csolatot. 

— É n ne tudnám ? — kérdé a másik bá
mulva, — hát hogy ne tudnám ? 

— Persze hogy nem tudod. A tiz paran
csolatban az van, hogy „ne kivánd a te fele
barátodnak se ökrét, se szamarát ," — de a tiz 
parancsolat sehol se tesz említést a — tehénről. 

E pillanatban egy szerb ágyúgolyó elso
dorta Oszmán pasa sátorának a tetejét, s csak
hamar követte több is, és — megkezdődött a 
csata. R- '• 

A titkos irás története. 
Mielőtt a titkos irás megállapított jegyeit 

föltalálták, a régiek sokféle fogáshoz és mester
séghez folyamodtak, midőn gondolataikat és 
üzeneteiket a be nem avatottak által érthetetlen 
vagy kifürkészhetetlen módon akarták kicserélni 
egymással. Harpagus, midőn Cyrust nagybátyja 
ellen összeesküvésre akarta izgatni, egy nyúl 
gyomrában küldötte hozzá leveleit. Demaratus, 
Spárta királya, mikor mint menekült élt a persa 
udvarnál, Xerxesnek abbeli szándékát, hogy 
Görögország ellen hadat vigyen, ugy árulta el 
honfitársainak, hogy fatáblára levelet irt és azt 
viaszszal vonta be. E tudósítás képesekké tet te 
a görögöket arra, hogy a kellő előkészületeket 
ideje-korán megtévén, a történelem által emii
te t t legnagyobbszerü hadsereget tönkre verjék. 
Voltak kik a titkos leveleket saját testökre irva 
vitték rendeltetésök helyére. Az üzenet-vivés 
ilyetén ügyes módjáról tesz említést Ovidius is 
következő verseiben: 

„Caveat hoc custos, pro charta, conscia terguin 
Probeat, inque suo corpore verba ferat." 

De a titkos közlekedés eme régi módjai 
között egy sem látszik ügyesebbnek és különö
sebbnek, mint a Histiaeusé, melyet Herodotus 
említ. Mi alat t Histiaeus Dárius királynál Per-
siában tartózkodott, Aristagorasnak Görögor
szágba minden áron üzenetet akart küldeni, 
hogy a persa kormányzás ellen lázadjanak föl, 
de sehogy sem tudta kitalálni, hogy ily veszé

lyes üzenetet oly nagy távolságra hogyan küld
hessen el, a nélkül, hogy ti tkát fölfedezzék. Utol
jára mégis csak lelt rá módot. Kiválasztott házi 
szolgái közül egy fájós szeműt s azt mondta 
neki, hogy ha minden haját lenyírni és fejét 
leborotválni engedi, meggyógyulása bizonyos. 
Miközben a rabszolgát megnyírtak és leborot
válták, Histiaeus oda nyomtat ta (vagy talán fes
tette) titkos üzenetét a kopasz fő felületére s 
azután szolgáját mindaddig magánál tar tot ta , 
míg haja egészen kinőtt. Ekkor azt mondta 
neki, hogy teljes fölgyógyulásához múlhatat la
nul szükséges Aristagorashoz Görögországba 
utaznia, ki másodszor is lenyírván haját, bizto
san vissza fogja szerezni látását ós egészségét. 
Ily módon Histiaeusnak sikerült az óhajtott 
üzenetet hazájába ju t ta tn i . 

Le Sieur Guillet de la Guilletióre azt igyek
szik bebizonyítani, hogy a titkos jegyekkel 
való irás föltalálói a spártaiak voltak és az ő 
skytaláik e művészetben az első kisérletekül 
tekinthetők. A skytalák lényege és használata 
Plutarchus szerint a következő vo l t : Mikor a 
görög hatóságok valamely admirált (tengerna
gyot) vagy tábornokot küldtek ki, két henger-
alakú fadarabot készítettek, még pedig oly 
szabatossággal és pontossággal, hogy ugy vas
tagságban, mint hosszúságban tökéletesen egy
formák voltak. Az egyiket maguknál tartották 
vissza, mig a másikat a kiküldött katonai 
főhivatalnoknak adták át. Mikor azután az 
illető hatóság kiküldött emberéhez valami fon
tos titkot vagy utasítást akart eljuttatni, hosszú, 
keskeny pergamen darabot vettek elő és azt 
csavarszerüleg saját fahengerökre göngyölítet
ték, ugy hogy a pergamen szélei egészen egymás 
mellé estek, s közleményöket a pergamen szélei 
által képezett lapra írták. Azután a pergamen 
tekercset ismét lefejtették, s elküldték a tengeri 
vagy szárazföldi hadparancsnoknak, ki azt 
saját fahengeróre göngyölítvén, a különben 
szétszórt, tökéletlen s észrevehetetlen írásjegyek 
olvasható írássá tömörültek össze. 

Aristoteles korában a titkos irás szabályo
sabb és rendszeresebb alakot öltött magára ; 
mondják, hogy Aeneas a titkos levelezésnek 
igen sok módját részint összegyűjtötte, részint 
maga találta fel. 

Az ujabb időben Bacon lord, Worcester 
marquis , Baptisa Porta, Vieta, dr. Wallis, 
Wilkins püspök stb. emelték a titkos jegyekkel 
való irás mesterségét valóságos művészetté, s e 
czélra betűket, számokat, titkos jegyeket, ezór-
nadarabokat, kesztyűket, hangjegyeket stb. — 
szóval minden fölhasználhatót fölhasználtak, 
még pedig bámulatos ügyességgel. Egy angol 
ismerettárban (Rees s Cyclopaedia) e tárgyról 
igen érdekes és nagy gonddal kidolgozott czikk 
olvasható, melyben a szerző néhány oly titkos 
jegyet is bemutat, melyeknek értelmét a most 
ismeretes ós használatban levő olvasási szabá
lyok egyike szerint sem lehet fölfedezni. 

A föld népessége. 
Gothában, Justus Perthes kiadásában, min

den évben meg szokott jelenni egy igen érde
kes statisztikai füzet a következő czim a l a t t : 
„A föld népessége. Az uj területfölmérések, bir
tokváltozások, népszámlálások és becslések átné-
zete a föld egész felületén. Kiadja Behm K. és 
Wagner H . " Ez évkönyv az idén már negyed
ízben jelenik meg s valóban bámulnunk kell 
azt a hangyaszorgalmat és alaposságot, mely-
lyel a kiadók a legkülönbözőbb forrásokból 
származó több százezernyi számot fáradsággal, 
de világosan és könnyen áttekinthetőleg össze-
csoportositották és önálló egészszé alkották, 
melyből néhány érdekes adatot mi is érdemes
nek tar tot tunk ide jegyezni. 

Behm és Wagner a földgömbön élő embe
rek összes számát 1.423,917,000-re becsüli, kik 
2,444,800 négyszög mérföldön laknak, ugy hogy 
egy német négyszögmérföldre átlagosan véve 
582 ember jut . Az öt világrészben pedig a követ
kezőleg oszlanak szét : 

•mfld 

Európa 179,833 
Ázsia 813,304 
Afrika 543,614 
Ausztrália és Polynesia 161,010 
Amerika . . . . 747,040 

Lakos EgyDmfldön 
lakik 

309.178,300 1719 
824.548,500 1014 
199.921,600 368 
4.748.600 29 

85.519,800 144 
Összesen 2.444,800 1,423.917,000 582 
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H a ez összeállítást a megelőző évivel össze
hasonlítjuk, kitűnik, hogy a terület nagyságát 
jelző szám apad t , ellenben a lakosság száma 
növekedett . Az előbbi természetesen csak lát
szólagos és okát pontosabb fölmérésekben és 
számításokban kell keresnünk. De ha ugy talál
juk, hogy az emberiség száma 1876-ra 27 mil
lióval többre van számítva, min t 1875-ben volt, 
ebből csak részben következtethetjük azt, hogy 
a születések a halálozási eseteket oly jelentéke
nyen túlszárnyalták volna, sőt inkább e nagyobb 
szám szintén az eddig elzárva volt területek 
részletesebb és pontosabb megismerésének tulaj
donítandó. Hogy mindkét szám, t. i. ugy a terü
letnagyságot, mint a népesség mekkoraságát 
kifejező számok csakis megközelítők lehetnek, 
mondanunk is fölösleges — ámde azért mind
kettő a lehető legpontosabb és legalaposabb 
számításokra van fektetve és a maguk nemében 
mintaszerüknek és megbízhatóknak ismerték el 
az egész tudományos világban. 

A mi földrészünket illeti, melyre nézve (az 
egy Törökországot kivéve) megbízható számitá
sok állnak rendelkezésünkre, annak jelenleg, a 
legújabb időkben véghez vitt népszámlálások 
eredményéből Ítélve, Behm és Wagner szerint 
309,178,300 lakója van. Ezekből a német biro
dalomra (az 1875-iki népszámlálás szerint) 
42,723,242, az osztrák-magyar monarchiára 
(1876) 37,700.000, Francziaországra (1873) 
36,102,921, Nagy-Britanniára (1876) 33,450,000, 
Oroszországra (1870) 71,730,980, Törökországra 
(az európai részre) 8,500,000 lélek esik, stb. 

A mostani politikai viszonyok nemcsak 
megengedik, sőt meg is követelik, hogy Török-
és Oroszországra kissé bővebben kiterjeszked
jünk. Behm és Wagner számítása szerint tehát 
Törökország európai részének csak 8.500,000 
lakója volna, mely számnak körülbelől egyhar
mada mohamedán. Hogy e számítás, tekin
tettel az ot tani viszonyokra, melyeknél fogva 
megbízható adatok alig állhattak a szerkesztők 
rendelkezésére, jó- avagy roszakarat sugallata 
szerint van-e így megállapítva, most nem akar
juk fejtegetni. Az emiitett számhoz veendők 
még a birodalomtól elszakadni vágyó hűbéres 
államoknak, t. i. Szerb- és Oláhországnak ösz-
szesen 6 milliónyi népessége is. Ázsiai-Török
ország (Kis-Azsia, Szvria és Arábia némelv ré
szei) 34,980 Qmflde t foglal magában 13.17o,782 
lakóval ; az afrikai birtokok és hübérállamok 
pedig (Egyiptom, Tunis, Tripolis), melyek azon
ban igen laza viszonvban állnak a portához, 
59,242 • mfldön 20,150,000 lakost számlálnak. 
Az egész török birodalom tehát (ide értve összes 
védencz- ós hübérállamait) 103,816 • mfld 
területtel és 48' , 4 millió lakóval bir. Ellenben 
Oroszországnak 402,092 f j mfldnyi területe s 
összesen 86,586,000 lakója van, ide számítva 
természetesen a legtávolabb eső szibériai nép
törzseket is. E roppant birodalomnak tehát több 
mint kétakkora népessége van, mint az észak
amerikai Egyesült-Államoknak, melyek lakos
ságának száma körülbelől 40 millióra megy. 
Azonban mindeniket túlhaladja népesség tekin
tetében a sürü népességű Khina, melynek 405 
milliónyi lakója van , tehát több, mint a mi 
egész földrészünknek. 

Sámi Lajos. 

Itt a háború! 
Karozolat. 

E héten legalább is t izenhat vezérczikk 
kezdődött azzal, hogy „Alea jacta est" s még 
több konstatálta, hogy; de most már csakugyan 
,,át van lépve a Rubikon." 

Bizony az ugy van. Az éjszaki Jupi ter az 
ő manifesztumában eldobta a villámot, s a vil
lámot nyomban követi a mennydörgés, két világ
részben egyszerre. 

Az optimisták azt hiszik ugyan, hogy a jó 
czár utoljára is a sulykot dobta el, — a mit 
adjon is a jó Isten, — hanem azért Európát 
mégis fejbe találta ez a sulyok. 

Csodálatos egy dolog ez, igazán. A szerb 
háború kezdete óta lehetett már gyanitani, 
hogy az csak előesatározás s a szerb had nem 
egyéb, min t sáncztölteléknek szánt anyag, mely 
fölött az igazi derék-csapat — a muszka — 
kényelmesen keresztül vontathassa ágyúit. 
E gyanú mind inkább bizonyossággá kezdett 
válni az események folytán s a porta, mint 

most már ki is jelenté, csak azért utasitá vissza 
az Európa nevében neki ajánlott propoziczió-
kat, mer t ugy is tádta, hogy azok elfogadásával 
nem kerülne el egyátalán semmit, s a követe
lések fokozásával ugy is oda vinnék a dolgot, 
hogy egyszer mégis kénytelen lenne azokat 
visszautasítani, és igy mindenesetre előbb vagy 
utóbb rája kényszerítené a muszka a háborút. 

Tehát, ha már meg kell lenni, — inkább 
elébb, mint utóbb. 

Minden állam, sőt minden újságolvasó tisz
tában lehetett hát vele, hogy a háború minden
esetre kitör. Készülhettünk az explozióra jó 
régen, s most, hogy kitört, — mégis mindenkit 
meglepett. 

Hja, ezt jól cselekedte a muszka, olyan 
gyönyörűségesen ügyes perfidiával, hogy párját 
ritkítja a történelemben. A hadüzenet előtt már 
négy nappal kezdte hadait átcsempészni, lop
pal, lappangva a Pruthon, s csak azután küldte 
el a hadüzenetet , mely minden tisztességes 
vérengzést meg kell hogy előzzön, igy követel
vén azt a nemzetközi jog szabályai. Be mit 
neki jog, mit neki tö rvény! Addig késett a 
támadás előleges jelzésével, mikor már a táma
dás három napja tartott , — s mivel a hitetlen 
pogány töröknek nem engedi meg a becsületór-
zete, hogy a szerződéseken oly könnyen tul 
tegye magát, meg se mozdult dunai állásaiban 
s egyszer csak azon vette magát észre, hogy 
most már oly közel a muszka, hogy a Dunát ő 
se lépheti át hamarabb, mint az ellenség, mert 
az is ott van már a túlparton. 

Szegény rászedett török! Ugy járt , mint 
az egyszeri ember. Csak nézte, csak nézte, hogy 
mipüfög hátul, hát akkor látja, h o g y — őt ütik. 

És a bölcs Európa összefont karokkal nézte 
az orvtámadást, sőt itt-ott mosolygott is hozzá, 
mintha kedve telnék benne, s az eszébe se 
jutott , hogy még az ő háta is részesülhet ilyen 
püfögő meglepetésben, ha divatba engedi ho
zatni az efféle geniális meglepetéseket. 

Európában három ponton kelt át az orosz 
a román határon, Ungheninél, Bestomaknál és 
Kubey mellett ; s már előhadai benn voltak,mi
dőn épen Szent György napján (ápril 24-én), a 
czár kiadta manifesztumát, melyben a háború 
megindítását elrendeli, Goresakoff körjegyzé
két, melyben ezt a nagyhata lmakkal tudatja, 
ós Nikolai nagyherczeg a napiparancsot, mely
ben azt mondja katonáinak, hogy „raj ta!" 

Másnap már jelenté a főparancsnok egy 
sürgönye, hogy még az nap bevonultak az orosz 
hadak Jassyba, Leovába és Galaczba, s elfoglal
ták a barbosi vasúti hidat. A kozákok 100 verst-
nyi u ta t tettek. A muszkák híresek arról, hogy 
aludva is tudnak masírozni. Azonnal átvették a 
romániai vasutak kezelését s orosz vasúti hiva
talnokokkal rakták meg az állomásokat. Az 
oláh csapatok visszahúzódtak előlök az ország 
belsejébe, s Carol fejedelem ma már csak ven
dég a maga házában. 

A törökök a túlsó Dunapar ton még min
dig mozdulat lan álltak. Hata lmas erősségük, 
Viddin sokkal alacsonyabban fekszik, mint a 
vele szemben levő oláh erősség Kalafat, honnan 
Viddint porrá lehet lőni a Dunán keresztül. 
Először e várat megszállották az oláh hadak, 
de aztán kivonultak belőle s Oszmán pasa hir 
szerint ellenállás nélkül szállhatja meg. 

Hire járt , hogy két hadosztálylyal és 24 
ágyúval már meg is szállta, de ez a hir még 
megerősítésre nem talált. 

Ugy látszik, nem ez az a pont, melyen a 
muszka betörni akar , hanem a Dunának a 
Fekete-tengerbe szakadása előtti kanyarulata 

j által határolt Dobrudzsa, hol csak gyenge török 
erő áll, s hová most a dunai török erőt°is indí
tották ; de^kérdés, nem késtek-e el vele. 

De Ázsiába is betört az orosz a török ha
tárokon, Alexandropolnál és Batumnál, s ta r t a 
hires Kars vára felé, melyet a krimi hadjárat 
alat t oly hősileg védelmezett a muszka ellen a 
mi derék honvédtábornokunk, Kmetty. I t t már 
két kisebb összeütközés is történt a török és 
muszka előcsapatok között, egyik Kars körül, a 
másik Erdehan környékén, hol az oroszok vissza 
kényszerültek vonulni. 

A szultán is intézett proklamácziót népei-
j hez. Elmondja benne, hogy mindent megtett, 

hegy a békét magörizhesse, de Oroszország 
I minden áron meg akarja semmisiteni a török 
j birodalom jogait, függetlenségét, országát, s igy 
í kénytelen elfogadni a védelmi harczot. H a szűk -

ség lesz rá, ki fogja bontani a kalifák ós szul
tánok szent zászlaját, s a hadsereghez megy, 
hogy ha kell, feláldozza életét az ország becsü
leteért és függetlenségeért. 

Ekközben másfelől is megtámadták a törö
köt. A montenegróiakat visszanyomta Szulejman 
pasa a Duga-szorostól s nyomul a czrnagorczok 
által szorongatott Niksics vára fölmentésére. 
A montenegróiak által föllazított miriditák az 
ellenök indult török csapatok elől elvonultak 
hegyeikbe, s Prenk berezeg székvárosát, Orost 
megszállták a törökök. De a Balkánban is tá
madtak fölkelő csapatok, kik ellen 1200 embert 
kellett küldeni. Persia is fenyegető állást foglal 
el s Bagdadot követel i , s végre, hogy a mérték 
teljes legyen, Szerbia is kijelenté, hogy ha a 
török bizonyos katonai pozicziókat, melyekre 
szüksége van, meg akar szállani, akkor ő fegy
verrel is ellenáll. 

Szegény Törökország! Ugyancsak röpköd
nek hát körötte a hollók. De ő ugy látszik, meg 
akarja és meg is fogja muta tn i , hogy a beteg 
ember még nem — hulla. 

Irodalom és művészet. 
A Kisfalndy-társaság, a magyar szépirodalom 

fejesztése mellett, ismerteti és közvetíti a bazai többi 
nyelvek költészetét is, külső tagjai sorába többeket 
vett föl azon hazai irók közül, a kik a magyar iro
dalmat a többi bazai nyelveken ismertetik, s a hazai 
népköltészet tárát megindította a tót, folytatta a 
magyar-orosz népköltészeti gyűjteményekkel, s most 
harmadik kötetül, gazdag és valóban becses válasz
tékot ad a román (oláh) népköltészetből. Három 
gyüjtő-forditó, Ember György, Grozescu Julián és 
Vulcanu József fordításait veszszük e kötetben, mely 
30 elbeszélő költeményt és 74 dalt (de ezek közt 
is számos románezos szerkezetűt) tartalmaz, ösz-
szesen 104 szám alatt, és pedig Ember Gy.-től 31, 
Grozescutól 43, Vulcanutól 30 darabot. Ez utóbbi 
(a Kisfaludy-társaságnak is külső tagi a) érdekes 
bevezetésben tájékoz a romáu népköltészet állása s 
uralkodó jelleme felől, melyet, helyesen, pásztorinak 
nevez. Valóban, elbeszélő költeményeikben is túl

nyomó az idylli, mint a balladai vagy epikai előadás. 
A történeti költemények közül sok a magyar törté
nettel érintkezik, igy a „Gyürü és a holló" s a 
>,Zsigmond király" czimüek. A mondai tartalmúak 
közt találjuk a legszebb darabokat, mint az „Argesi 
zárdát", mely a mi Kőmives Kelemennénkkel, s 
Tomá-t, mely ami Molnár Annánkkal kétségkívül kö
zös törzsrőlnőtt, de aztánjanuyira különböző motívu
mokat vesznek fel, hogy nem valószínű, hogy egyik 
nép a másiktól átvette volna. Érdekes összehason
lítást nyújtanak, a két századok során át együtt élt 
nép költészetének egymás mellett fejlődésére. Számos 
lyrai darab is emlékeztet a mi népdalainkra, hang
ban, gondolatban. Ki mondhatná azért, hogy egyik 
vagy a másik kölcsönzött. Zavarban vagyunk, 
midőn az érdekes gyűjteményből mutatványokat 
akarnánk közölni s terünk szűk volta is köt. Oly 
elbeszélések, mint az „Argesi zárda (87. sz.) 
,,Torna" (35), „Ileana Braileana" (37), oly nép
balladák, mint „Az anya átka" (3), „Dlés" (8), „A 
vadon hangja" (34) stb. stb. szintoly gazdag válasz
tékot nyújtanak, mint a szebbnél szebb lyrai darabok. 
Ezúttal a hosszabb darabokat mellőzve, csak néhány 
kisebbnek közlésére szorítkozunk. 

1. 
Bősz az utam felette, 
Mert a fű mind benőtte 
Hadd nőjenek, hadd nőjenek, 
Bajtok ökrök legeljenek, 
Hadd nőjenek magasra, 
Utaim elborítva, 
Hadd csapkodják a szelek 
Mint a goudok engemet. 

2. 
A hány csillag az égen, 
Reggelre mind lemégyen; 
Csak is kettő marad még, 
Nap feljöttekor is ég. 

A mig ezek ragyognak, 
Napjaim vigan folynak, 
Boldogságom őrjei, 
Édes rózsám szemei. 
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3. 
Irt a király levelűt, 
Hogy a lány nem viselhet 
Rokolyát virágosat, 
Mert legény nélkül marad. 

És ne hordjon gyöngyöket, 
Mert az ország nagy beteg ; 
És ne hordjon virágot, 
Mert baj érte bazánkot. 

Hanem hordjon rozmarint, 
Mert nem látsz csak bajt és kint. 
Mind elmennek a legények, 
Messzi mennek, jaj ! szegények. 

A leányok ugy sírtak . . . 
S a királynéhoz írtak : 
Bocsássa el — ha lehet — 
Haza a legényeket! 

A galambom messze ment: 
írnék neki, nem lehet, 
Elküldnék, de nincsen kit, 
Magam mennék, nem illik. 

Elküldném én a holdat, 
Hogy elmondja bánatomat; 
A hold gömbölyű nagyon, 
Nem ért engem, jól tudom. 

Elküldném a csillagokat, 
Hogy mondják el bús gyászomat; 
A csillagok kicsinyek, 
Nem tudják mint szenvedek. 

5. 
Verjen téged, édes lelkem, 
Az én üldöző szerelmem, 
Az epedő szerelem ! 
Várj ajtódnál szüntelen; 
Uzsonnakor, ha nap száll, 
Gyuladj meg mint gyertyaszál; 
Estve, ha lenyugodt az, 
Olvadj miként a viasz ; 
Aztán később vacsorára, 
Aludj el mint gyertyaláng ; 
Ha az éjfél közeleg, 
Halálos kin törjön meg; 
És mikorra hajnal lesz, 
Érj éltednek végihez, 
S reggelre a koporsóban 
Feküdj kiterítve holtan: 
Mert galádul megcsaltál, 
Nem tudom, mit halottal! 

Édes rózsám, nagy a vétked ! 
Vártalak az este téged, 
Parázstüzzel, gyertyalánggal 
És szivemben égő vágygyal. . , 

S hogy maradtál messze távol, 
Vánkost csináltam a vágyból, 
Szerelemmel takaróztam, 
Jaj de roszúl is nyugodtam ! 

„Magyar Kalliopé" kissé keresett s ma már szo
katlan czime egy csinos kiállítású füzetnek, mely a 
Zrínyi, Vörösmarty és Debreczeni eposzait (a Szigeti 
veszedelmet, Zalán futását és a Kiovi csatát) szép-
tanilag fejtegeti. Nem tudjuk miért nem ment 
tovább, s nem fejtegette Arany János Buda halálát 
is, melyben a magyar eposz-alkotás — igy befeje
zetlenül is — tetőz eddigelé. Különösebb még, 
hogy a „Szigeti veszedelem"-ről van legkevesebb, s a 
„Kiovi csatá"-rólalegtöbb mondanivalója. A szerző, 
Moller Ede, egyébiránt szorgalommal olvasta mind 
a tárgyalt műveket, mind a mi rólok eddig íratott; 
eredetisége s önállósága nem sok, de elég élénk meg
figyelő képessége, s egyes frázisokat leszámítva, elő
adása is jó. Mindenesetre örvendetes, ha irodalmunk 
egyes ágai vagy művei behatóbb vizsgálat alá vet
tetnek, s irántok ily utón is figyelem ébred s vizsgá
lódás keletkezik. A mű 16-od r. 250 lapra terjed, 
Sopronban jelent meg. Budapesten Aiguer L. bizo-
mánya, de ára nincs feljegyezve. 

Történeti fölfedezés. Fraknói Vilmos, a múzeumi 
könyvtár igazgatója, nagy eredménynyel vizsgálta 
közelebbi olaszországi és németországi útjában a 
könyvtárakat. Ugyanis — mint a „Főv. lapok"-ban 
olvassuk — a müncheni bajor államlevéltárban 
megtalálta a Hunyadi-család archívumának nagy 
részét, melynek történetíróink eddig csak az itteni 
kamarai levéltárban őrzött töredékét ismerték. 
Mátyás király fiának Corvin Jánosnak özvegye 
Frangepán Beatrix másodszor Brandenburgi György

höz ment férjhez, ki a hatvani országgyűlés idején 
kénytelen lévén elhagyni az országot, magával vitte 
a Hunyadi-levéltárat is. Igy került az Anspachba, 
honnan utóbb Münchenbe vitetett. Történetünkre 
számos rendkívüli fontosságú okiratot (a XIII. szá
zad közepétől kezdve) tartalmaz e levéltár, mely a 
Hunyadi-család múltját is sok tekintetben uj világí
tásban mutatja be. — Egyéb érdekes, a Zápolya-
korra vonatkozó adatokon kivül Modenában Fraknói 
26 uj, úgynevezett Hyppolit-kodexet (Estei Hyppolit 
esztergomi érsek számadó könyvei) talált; eddig 
kettőt ismertünk. 

A természettudományi társulat kiadásában meg
jelent : „Magyarontág vatköoti ét vatUrményei, külö
nös tekintettel a vas legfőbb cliemikai és phyzikai 
tulajdonságaira." Irta Kerpdy Antal selmeczi bá
nyászati s erdészeti akadémiai tanár. A mű három 
táblázattal a szövegben, négy rajzmelléklettel és 
tizenegy fametszettel van ellátva. Összesen 81 nagy 
4-rét lapra terjed. Ara 2 frt 50 kr; a társulat rendes 
tagjainak 2 frt. A természettudományi társulat e 
nagy gonddal és alaposan irt mű kiadási költségeit 
a rendelkezésére álló országos segélyből fedezte. 
Valóban hézagpótló mű jelent meg e monogra-
phiával. 

Korizmics László önálló kötetben is kiadta a 
„Gazdasági Lapok"-ban és a „Pester Lloyd"-ban 
közelebbről megjelent czikkeit a következő czim 
alatt: „Tanulmányok és reflexiók az osztrák-ma-
•gyar monarchia ki- és beviteli forgalmát illetőleg. 
1851—1874." A közeledő vámügyi tárgyalások 
alkalmára sok adatot tartalmaz e munka, mely 
tanulságokat von le a számok halmazából. 

»Kvassay Jenő munkatársunknak egy czikke je
lent meg a múlt hó folytán az „Annales des ponts 
et chanssées"-ban, melyben a vizsebességmérő uj 
elméletét vezeti le. E legelső mérnöki folyóiratban, 
mely a franczia közlekedési minisztériumnak hiva
talos közlönye, 40 évi fenállása óta egy idegentől 
sem jelent meg czikk. 

Várady Antal felszólítja gyűjtőit, hogy iveiket 
május elején küldjék be, miután a kötet jövő hóban 
valószínűleg megjelenik. A kiadást Kókai Lajos 
vette át, ki az expediczióról is gondoskodik. 

Czigány nyelvtan. Tndtlco György losonczi fógym-
násiumi tanár „Czigány-nyelvtan"-t irt és adott ki, 
melyet Császka György szepesi püspöknek ajánl. 
A bevezetés után, melyben a czigányokról s azok 
nyelvéről átalában szól, részletesen adja a gramma
tikát, olvasmányokat, sőt még egy pár dalt is közöl, 
s végül rövid czigány-magyar szótárt nyújt. Szerző 
a czigánynyelvet a szanszkrittól származtatja le ; a 
czigánynyelv nagyon eltávozott ugyan ez ősanyjá
tól, de még igy is felismerhető eredeti vonásaiban, 
kivéve a spanyolok közt, hol egészen a spanyol nyelv 
szabályainak vetette alá magát. A czigánynyelv tele 
van idegen szavakkal és ez onnan ered, mert a mint 
keresztül utaztak a különböző országokon, uj fogal
makat találtak mindenfelé, de sokkal tunyábbak 
lévén, semhogy uj szavakat képezzenek, átvették a 
hallottakat minden habozás nélkül s csakis a nyel
vükben divó végzetektt fűzték azuj szavakhoz. Szerző 
szerint: a czigány nyelv nagyon egyszerű és köny-
nyen megtanulható. 

„Az észjog vezérelvei." Értekezés a „princípium 
essendi, fiendi et cognoscendi" nyomán. Irta Dr. 
Wekerle László." Ily czimü füzet jelent meg Aigner 
Lajosnál. Ara 1 frt. 

• Függelék az 1877. évi jogásznaptárhoz. Szerkeszti 
Szántó József, köz- és váltó ügyvéd. Tettey Nándor 
bizománya. A „Jogász naptár" első szerkesztése és 
összeállítása óta a kormány közegei, törvényható
sági, bírósági s egyéb tiszti körökben már is tetemes 
változások álltak be; a most megjelent Fülelek 
tehát kiegészítő pótlékot képez, mely a változásokat 
betűrenden és lapszám szerint tünteti föl. A szer
kesztő díj mentesen küldi meg mindazoknak, kik a 
Jogász-naptárt eddigelé megszerezték. 

Folyóiratok- A „Földrajzi Közlemények" april-
havi füzetének első s egyszersmind legérdekesebb, 
legnagyobb közleménye: „A németalföldi gyarma
tok és gyarmatrendszer Kelet-Indiában" gr. Zichy 
Ágosttól. Érdekes közlései még: „A földrajz halot
tai 1876-ban" s a „Balkán-félsziget irodalma." A 
kisebb czikkeken is meglátszik a szerkesztő Berecz 
Ant. tanár gondos keze.— A „Magyar Tanügy" már-
cziusi füzetének tartalmából megemlitjükKont Gyula 
értekezését a természettan módszeréről, dr. Alexander 

; Bernát ismertetését Lewes bölcsészet-történetéról, 
tekintettel annak magyar fordítására, Lederer Abra-

1 hámétaz ismétlő iskola tantervének reformjáról. Kö
zölve van e füzetben továbbá Bain A. értekezése 
„A nevelés mint tudomány" Lechner László fordí
tásában, Malmosy értekezése a klassziknok kezelé
séről, Volf György bírálata Simonyi magyar nyelv
tanáról s a közoktatásügyi miniszter rendelete a 
középtanodai módszeres értekezletek tárgyában. 

Hirhager Károly, a legelső budapesti könyvkötők 
egyike, a ki az akadémiai könyvkiadó-vállalat köté
seit is készíti, díszes bekötési táblákat készített a 
a Vasárnapi Újság számára, angol vászonból, gaz
dag aranyozással és dombornyomással ellátva. Eeek 
1 ft 60 krért rendelhetők meg s megrendeléseket a 
„V. Újság" kiadóhivatala(Egyetem-ntcza 4.) is elfo
gad. A külföldi illusztrált vállalatoknál régóta van
nak már divatban az ily táblák, s kiválóan ajánlja 
csinoskülsejök, tartósságok és—mivel nagyban gyár
tatnak , — aránylagos olcsóságok. Volt alkalmunk 
látni a Hirhager által a „Vasárnapi Újság" számára 
különböző — vörös, zöld és kék — színekben készí
tett bekötési disztáblákat, s bátran ajánlhatjuk olva
sóinknak, felhiva figyelmöket a lapunk mai számá
ban erre vonatkozó hirdetésre. 

A nemzeti színházban a múlt héten adták először 
Sardou és Crisafulliuak Huszár Imre által fordított 
„Godelot-hoUi" czimü három felvonásos vígjátékát. 
Az egész azon fordul meg, hogy a hős, kit nősülni 
küldenek, és egy barátja, a „hotel" franczia szó által 
tévedésbe ejtve (a „hotel" urasági kastélyt, de ven
déglőt isjelent) jövendő apósának házát vendéglőnek, 
ót magát fogadósnak, jövendő menyasszonyát pedig 
vendéglői cselédnek nézi. Ebből sok mulatságos jele
net fejlődik ki, de három felvonáson keresztül el
nyújtva mégis erőszakoknak tűnik föl. Újházi Gode-
lot-papában, Molnárné a leányában , Szathmáriné 
a nejében, Náday a leánynézőben és Halmi a barát
jában sokszor ragadták kaczagásra a közönséget. 
A darab második előadásakor, mely az elsőnél sok
kal összevágóbb és gördülékenyebb volt, még jobban 
tetszett. — Ugyancsak e héten lépett föl Mamii 
tenorista is először az „Aydá"-ban, másodszor a 
„Rigolettó"-ban. Mind a két előadásával elragadta 
a közönséget, nem hangja erejével vagy terjedelmé
vel, de azzal a virtuozitással, melylyel hangjával 
bánni tud. Az éneklés művészetét oly magas fokra 
vitte, hogy az elsőrendű tenoristák közé méltán 
sorozható. Vele együtt „Ayda" czimszerepében Kau-
ser-Gerster-Berta asszony, Gerster Etelka k. a. 
nővére is föllépett, de nem azzal a sikerrel, melyhez 
az ujabban hallott művészek szerencsés szereplései 
hozzá szoktatták közönségünket. 

A népszínházban „Sztrogoff Mihály útja" e hó 
25-én ért véget, s most már megy tovább Gráczba, 
Berlinbe. Zajos estéket s nagy jövedelmeket szerzett 
a népszínháznak hat héten keresztül. Jelenleg egy 
operetté van szinen, „Koziki", melynek zenéjét 
Lecocq irta. Japáni történet, sok bohósággal, s néhány 
félremagyaráz hatatlan kétértelműséggel. Koziki mint 
japáni trónörökös van nevelve, el is foglalja a trónt 
és meg is házasodik, mikor kiderül, hogy voltaképen 
nem is trónörökös, de még nem is fiu, hanem lányj! 
A zene kellemes, a szöveg tarka, a kiállítás díszes, 
az előadásban a legjobb erők vesznek részt és Sol-
dosné a czimszerepben ezépen énekel s játszik. 
A japáni specialitások közt van egy késdobáló jele
net is, mikor Ficzó gókler a komédiássá lettKozikit 
egy táblához állitja, s késeket dobál rá, ugy hogy 
egészen késekkel lesz tele körülte a tábla. Ez czir-
kuszbeli produkezió volna, ha komolyan történnék, 
de ügyesen alkalmazott gépezet által csak a dekorá-
cziót egészíti ki; a veszedelmes kések nem fenyege
tik Soldosnét. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar tnd. akadémia ápr. 23-án tartott ülésén 

dr. Wenzel Gusztáv tartott fölolvasást „A tárnoki 
jogról", mely a magyar jogi élethez sok érdekes 
adatot tartalmaz. A tárnokmesterről neveztetik 
tárnoki jognak, mert a tárnok a városi jogszolgál
tatás vezetője, főbírája volt. A régi magyar tárnoki 
jog a XV. század elején jegyeztetett föl latin nyel
ven, 1420 körűi, s rendszeres mű, mely az akkori 
tudományos színvonalon áll. Szabályozza a külön
böző osztályok jogkörét, a vagyon-forgalmat, pénz
üzleteket, családi viszonyokat, örökösödést. Jogtör-
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tónelmi szempontból érdekes, hogy számos, az 
államlétben csak nemrég érvényesült reform-eszmét 
a községi élet körén belül már négyszáz év előtt 
mint megalapitottat mutat föl. A tárnoki jog sza
bályszerűkig valamennyi városban érvénynyel birt, 
noha nem bizonyítható be, hogy törvényhozás utján 
keletkezett volna. Több földesúri hatalom alatt álló 
szabad községben is érvénynyel birt. E fölolvasást 
Balássy Ferenc znek Ludányi egri püspökről irt élet
rajza követte. Ludányi történelmünk érdekes poli
tikai alakja, kit elvei szilárdságaért kortársai „vas-
fejünek" neveztek el. Zsigmond uralkodása alatt 
élt, s nagy befolyást gyakorolt az ország ügyeire. 
Zsigmondkirály,alkotmányellenes intézkedései által, 
és különösen Albert osztrák herczeggel kötött s 
azután a nemzetre is ráerőszakolt örökösödési szer
ződésével az országban ekkortájt nagy elégületlensé
get keltett; a nemzet igen nagy része Nápolyi László 
pártjára állott. Ludányi is e párthoz tartozott; de 
midőn László pártja Jlegyőzetett, Ludányi készebb 
volt gazdag püspöki jövedelmét elhagyni s önkény -
tes számkivetésbe menni Lengyelországba, sem
hogy önmagát megtagadva, királyi kegyelmért ese
dezzék. Csak 1421-ben, Stibor püspök halála után 
foglalta el püspöki székét, s még három évig kor
mányozta az egri egyházmegyét.rLudányi Egerben 
felsőbb tanintézeteket alapított és tanárokért a 
bécsi egyetemhez fordult. 

A Kisfaludy-társaság apr. 25-ki ülésén Oyöry 
Vilmos a költemények egész sorát olvasta fel; be
mutatta Gehrock „Örök ifjúság" czimü költemé
nyét, Nagy Zsigmond fordításában ; Palóczy Lipót 
fordításait svéd és dán költőkből; Reviczky Gyula 
„Túlélek én minden csalódást" és Indali Gyula 
„Tavaszszal", „Barnult avar", „Pénz és leány" 
és „Alkonyi dal" czimü eredeti költeményeit. Ezu
tán Bérezik Árpád egy kis vígjátékot olvasott föl 
„Kék szoba" czimmel. A folyó ügyek közül fölem
lítjük, hogy Csengery Antal az akadémiától járó 
tiszteletdiját a Kisfaludy-társaságnak ajándékozta. 
A stratfordi Shakespeare- emlékre a budapesti nem
zeti színház, népszínház és a Kisfaludy-társaság 
tagjai körében 90 frt gyűlt egybe. Kiadás végett 
beküldtek egy „Almok álmodója" czimü regényt, 
és Racine „Eszter"-ének fordítását, az előbbi Beöthy 
Zsolt és Vadnai tagoknak, az utóbbi Zichy Mihály
nak adatott ki bírálat végett. 

A belga király és a magyar földrajzi társulat. 
A belga király táviratilag köszönte meg dr. Hun-
falvy Jánosnak a földrajzi társaság elnökének, 
tiszteletbeh taggá megválasztatását. Egyszersmind 
utasította bécsi követét, hogy tegye magát érintke
zésbe a m. kir. földrajzi társasággal a nemzetközi 
expediczió ügyében, melynek a király elnöke. 

A nemzeti kaszinó szétküldte meghívóit május 
3-ikán ünneplendő 50 éves jubileumára, azon urak
hoz, kik Széchenyi István gróf felhívását követve 
1827-ben május 3-ikán mint első alapítók e kaszinó 
alakítására beiratkoztak. Ez alapítóknak ma már 
alig tizedrésze él. Ezek közt van: Pálffy herczeg, 
gróf Károlyi György, gróf-Jíárolyi István, gr. 
Erdődy Sándor, báró Vay Miklós, Szőgyényi 
László, s még néhányan. 

Az orsz. magyar képzőművészeti társulat ápril hó 
29-én, délelőtt 10 órakor az akadémia-palotában 
tartja évi közgyűlését. 

A kisdedvédő egyesület e hó 22-én tartotta évi 
közgyűlését Tisza Kálmánné elnöklete alatt, és 
számosak részvevése mellett. P . Szathmáry Károly 
titkár örvendetes adatokat sorolhatott föl a tevékeny 
egyesület egy évi törtenetéből. A képezde épülete 
elkészült s 32 nő iratkozott be, kik jó eredménynyel 
tették le a vizsgálatot, s az óvodába 81 kisded járt . 
Az egylet osztályai buzgón működtek a gyűjtés és 
pártfogás kiterjesztésében, s noha a rózsautezai kis
dedóvoda építkezése sokba került, a folyó évre 
mégis 7171 ft 10 kr pénztári többlet maradt. Kra-
lovánszky Istvánné úrhölgy igen jól gazdálkodva 
vezeti az ̂ intézeti élelmezést. A múlt évi bevétel 
77,691 ft 77 kr volt, a kiadás pedig 70,510 ft 10 kr. 
Az egylet főtörekvése most, miután a képezde és 
minta-kisdedóvoda létrejött, az óvodák terjesztése 
országszerte. E végett a közgyűlés a választmány 
következő indítványait fogadta e l : a törvényhozás 
megsürgetését, hogy a kisdednevelés ügyét törvény 
által rendezze ; a kormány, hatóságok és egyesüle

tek felhívását arra nézve, hogy a kisdednevelés 
átalánossá legyen ; az ügy népszerűsítését küldöt
tek és röpirat által. A pénztárnoki jelentés szerint: 
van jelenleg 333 alapító 45,425 ft tőkével; ebből 
azonban 22,023 ft 90 kr künn van, s a kamatokkal 
is sokan hátralékban maradtak. Rendes tag 208 
van. Ajándékban az egylet tavaly 688 ftot kapott. 
Uj év óta is több alapító és rendes tag jelentkezett. 

A kolozsvári „Mária-Valéria"-árvaház évkönyve 
1876-ra. Negyedik évfolyam. Igénytelen kis köny
vecske jelent meg e czim alatt, de a mely többet ér 
némely hangzatos versgyűjteménynél, mert a valódi 
jótékonyság művei vannak benne, s letörült könyek 
ragyognak szürke lapjain. Atveszszük a kis köny-
vecskébőlakövetkezö adatokat. Az árvaházi egyesü
let 1872-ben alakult. Alapító tagja, kik alapitvá
nyaik után kamatot fizetnek, van 178 ; olyan, a ki 
a tőkét befizette, 79. Az alapítvány összeg 100 frt, 
de vannak alapítók 200, 500, sőt 1000 írttal is. 0 
felsége a királyné is 500 forintot alapított. A kama
tozó alapítványok összege 11.800 frt; a befizetett 
alapítványoké 12.500 frt. Rendes tagja, évenkénti 
2 frt befizetéssel, van az egyesületnek 242. Ezenkí
vül egyszer mindenkorra tett ajándékozások, stb. 
A pénztár állása 1876 végén 28.438 frt. Az intézet
nek saját háza van, melynek építéséhez a város, a 
minden nemes czólra, közművelődési és emberba
ráti érdekre áldozni kész Kolozsvár is hozzájárult; 
jelenleg 40 árva van az intézetben elhelyezve; s az 
eddigi rendes felügyelőnő mellé ujabban segéd is 
adatott. Az intézet élén, mint elnök b. Bornemisza 
Ignáczné, mint alelnök Bán Istvánné, s mint titkár 
Szász Domokosué, mint pénztárnok özv. dr. Szabó 
Józsefné állanak. A pénztári kezelést a legköze
lebbi (márcz. 28-ki) közgyűlés, a 3 férfiból álló sz ím-
vizsgáló bizottság jelentése alapján, kifogástalannak 
találta. Ugyané közgyűlés, ellenőrré özv. Kocsi 
Károlynét választotta, a választmány tagjai számát 
pedig 36-ról 50-re emelte, a teendők halmaza miatt. 
— Örömmel veszünk tudomást az ily jótékony czélu 
intézetek működéséről s gyarapodásáról. 

A párisi magyar egylet, melynek érdekében 
Zichy Mihály jeles művészünk sokat fáradozik, szép 
virágzásnak indult. Nemcsak anyagilag segélyezi 
Parisban tartózkodó, segélyre szoruló hazánkfiait, 
hanem azoknak szellemi tekintetben is előnyöket 
nyújt, a mennyiben az egylet helyiségeiben felolva
sások és előadások tartatnak. Van ez egyletnek 
787 kötetnyi könyvtára, és Zichy Mihály elnök 
közbenjárásával idővel díszessé fejlődő képtára is. 
A tagok száma 63 s azonkívül számos tiszteletbeli 
tag, mint Tisza miniszterelnök, Ghyczy Kálmán, 
Türr tábornok, Falk Miksa stb. A pénztári kimuta
tás szerint, az egylet tisztán fenmaradt pénzkész
lete 7000 frank. Az egyletnek vannak rendes orvo
sai, kik a betegeket díj nélkül gyógyítják. Közelebb 
tartották az egyleti zászló felavatásának ünnepé
lyét, s gyakran rendeznek társas összejöveteleket 
és estélyeket. 

Kárpáti múzeum- A Kárpát-egylet, tudvalevőleg 
elhatározta, hogy Kózsmárkon kárpáti muzeumot 
hoz létre. Ez elhatározásban nem annyira az egylet 
csekély vagyonára, mint inkább a közönség részvé-
teléro számított, remélve, hogy az egyletet, mint az 
ország javára szolgáló népgazdasági és művelődési 
tényozőt, támogatni fogja. E múzeumban a Kárpá
tok állat-, növény- és ásványországának gazdag 
termékeit rendszeroson akarják bemutatni, a mi a 
bnvárlásra serkontó, az ismeretszerzésre pedig bő 
anyagot szolgáltató leend. Az egyleti elöljáróság 
tehát fölhívást intézett a közönséghez, hogy a mu
zeumot adományokkal gyarapitni szíveskedj ól;, 
megnevezve a tárgyak lolhelyét s ismertetve rövi
den nzok netáni jellemző sajátságait. Az adomá
nyok Genersioh Károly gyógyszerész úrhoz, Kézs-
márkra küldendők. A kinek e múzeum gyarapítá
sára szolgáló tárgya van, bizonyára ongedni fog e 
felhívásnak. 

Mi újság? 
A Corvinákat e hó 25-én adta át a külügymi

nisztériumban Falcon effendi, a bécsi török konzul. 
Egy hivatalnok vette át, s b. Wenkheim miniszter 
fog intézkedni, a Budapestre szállítás felől. A Cor
vinák lehozatala szombatra e hó 28-dikára volt 
kitűzve. Laubhaimer egyetemi rektor, Pulszky Fe-
rencz s Ráth főpolgármester kíséretében veszi át 
azokat az illető bécsi tisztviselőtől s az egyetemi 
könyvtárba szállítják. A jövő héten pedig valamely 
nap azok az egyetemi könyvtár olvasó-termében vagy 
a múzeumban a rektor és a múzeumi igazgató által 
a közönségnek ünnepélyesen be fognak mutattatni. 

Tahir bej e hó 25-én utazott vissza Bécsből Kon-
stantinápolyba, a nélkül, hogy hozzánk is ellátoga
tott volna, a hol pedig ugyancsak várta mindenki. 
Az ő fogadtatására megindult készületeket tehát 
felölelte a „vendéglátó bizottság'1 mely a konstantiná
polyi szofták fogadtatására alakult. Hanem a szofták 

is megálltak Ruscsukban, s az a hír járt, hogy Kons-
tantinápolyba visszahívták őket, mert most a háború 
kitörését nem tartják oly időnek, mely alkalmas 
volna, hogy a török ifjúság épen ekkor viszonozza 
a budapesti egyetemi ifjúság látogatását. — Lapunk 
zártakor az a hír érkezett, hogy a szofták csakugyan 
útban vannak Budapest felé. E hó 26-án indultak el 
Ruscsukból Orsova felé. Vasárnap délre várják őket 
Budapestre. 

A szabadságolt állományú honvédeknek a hadpa
rancsnokság meghagyta, hogy minden török de-
monstrácziótól tartózkodjanak. 

Petőfi Sándor felől nagyon kalandos és valószí
nűtlen hír terjedt el Szatmáron, hol Boros Sándor 
azt beszéli, hogy Petőfi a szibériai ólombányákban 
raboskodik. Boros maga is ott volt fogoly, s állító
lag biztos tudomása is van Petőfi életben létéről. 
A czár tehát nagyon konkurrálhatna a mi kegyünk 
végett a szultánnal, ha a Corvinák mellé vissza
adná Petőfit. Hanem ezt még a vérmes hajlandósá-
guak sem hiszik. A szenzácziós hír azonban több 
lapban oly irányú felszólalásokra adott alkalmat: 
tenne kormányunk lépéseket annak megtudására, 
vájjon az oroszok magyar hadi foglyai csakugyan 
Szibériába hurczoltattak-e, s átalában nincsenek-e 
ott magyar foglyok. Nevezetesen Hegedűs József ur 
Nyíregyházáról a következőket irja a „Nemz. H."-
nak: „1867. okt. 10-én találkoztam Borsodmegyében 
egy az ottani Ároktő községből való emberrel, ki 
épen akkor került haza Szibériából. Ez egyén 1849-
ben mint honvéd fogatott el a csatatéren, sok szá
zad magával Szibériába hurczoltatott, s az ottani 
ólombáLyákban dolgozott 1867-ig, midőn is sikerült 
megszöknie. Állítása szerint többen szöktek meg 
együtt, de még több száz volt honvéd maradt Szibériá
ban." 

A maros-vásárhelyi Bem-szobor bizottsága a kö
zelebbi napokban hirdeti ki a pályázatot. A szobor 
3 méter magasságú lesz, talapzata 5 méter, mely-
erdélyi márvány-fajból készül. A pályázó hazai 
szobrászok részére két dij lesz kitűzve, egy 100 és 
50 drb körmöczi aranyos dij, feltételül köttetvén ki, 
hogy a beküldendő főszoborminták legalább is egy 
méter magasak legyenek. Az egész szobor költségei 
20,000 frtra vannak számítva, eddig 15,000 frt 
gyűlt be, a többit szintén adakozás utján reméli a 
szoborügyi bizottság beszerezni. 

A heidelbergi egyetemet nagy kitüntetésben ré
szesítette az a törvényjavaslat, mely országgyűlé
sünk elé terjesztetett a bankügyi kiegyezésről. 
A sok mindenféle indokolás, melléklet és függelék 
közt van egy a 80 milliónyi bankadósságról, mely 
annak idejében a közös állami adósságok közé nem 
vétetett föl, s most a magyar és osztrák részről, 
kiküldendő regnikoláris bizottságok fogják vitatni, 
hogy mennyiben illet az minket. Ha azonban nem 
tudnak megegyezni, akkor a heidelbergi jogi fakul
tás dönti el a kérdést. Miért épen a heidelbergi, s 
miért nem — például— az upsalai ? — töprenked
nek a kíváncsiak, s mig egyik fél abban vél magya
rázatot találni, hogy Heidelbergben van a tetemes 
hirü Blunstschli, ki az államtudományok nagy
mestere, mások azonban még tetemesebb nagyság
nak tulajdonítják a megemlékezést Heidelbergre. 
Ott van a hires óriás hordó, s azt csak mindenki 
tudja, hogy „in vino veritas". 

Rudolf trónörökös e hó 24-én tette le Bécsben a 
vizsgálatot a magyar közjogból. A trónörökös, ki a 
magyar földrajz s közjog kivételével, minden tan
tárgyat németül tanult, folyékonyan, minden néme
tes kiejtés nélkül beszél magyarul. A vizsgálaton 
elmondta a magyar közjog rövid történetét a leg
újabb időkig s ezután az arany bulláról, a pragma-
tica sanctióról, az 1848-ki törvényekről, az 1867-ki 
kiegyezésről s Horvátországnak Magyarországhoz 
való viszonyáról szólt kimerítően. Ő Felsége nagyon 
meg volt elégedve s elismerését fejezte ki a tanár
nak, Bartos miniszteri tanácsosnak. A trónörökös
nek még csak a német közjogot, a diplomacziát s a 
gyakorlati tengerészetet kell tanulmányoznia s ezzel 
befejezi tanulmányait, a mi ez év végével várható. 
A tengerészet tanulmányozására e nyáron Mira-
maréba s azután Polába megy. 

Bómer Flóris derék tudósunkat hir szerint a 
nagyváradi káptalanhoz kanonoknak fogják kine
vezni, valószínűleg a nemrég elhunyt Kozácsek 
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helyére. Rómert azonban a fővárosi tudományos 
körök nem fogják elveszteni, mert a hely, melyre 
kinevezik, „stallum litteraliae," s e javadalom, 
melynek tudományos czélja van, nem kötelezi az 

ott lakásra. 
AIX. nemzetkőzi statistikai kongresszus határoza

tai hivatalos kiadásban megjelentek az Athenaeum-
nál e czim alatt „Neuviéme session du congrés Inter
national de statistique á Budapest." A negyedrét 
alakban kiadott kötet Keleti Károly előszavával az 
összes előadói jelentéseket, indítványokat s határo
zatokat, József főherczeg megnyitó s Trefort minisz
ter bezáró beszédét tartalmazza s ezenkívül függelék 
gyanánt országok szerint osztályozva a résztvett 
tagokat s végül egy táblázat, melyben a nemzetközi 
statistikai kongresszusok tagjainak száma hasonlitta-
tik egybe. Budapesten jelen volt a kongresszuson 
267 magyar s 175 idegen; az idegenek száma ekkor 
volt a legnagyobb, mig a belföldiek száma az előbbi 
kongresszusokhoz képest csekély volt, legtöbb (666) 
belföldi jelent meg a flórenczi ülésen. 

Rajner főherczeg és neje jelenleg a spanyol 
udvar vendégei Madridban, s mint ilyenek a múlt 
napokban egy bikaviadalon is jelenvoltak, mely a 
legbátrabb matadorra nézve halállal végződött. 

A honvédelmi minisztérium hivatalos helyiségei 
számára palotát építenek a várbeli Szent-György-
téren. A palota terveinek elkészítését egy külföldi 
fiatal építészre bizták, pedig e tekintetben kiváló 
erőkkel rendelkezünk itthon is. 

A régészettel buzgón foglalkozó Torma Zsófia 
úrhölgy a berlini múzeum választmányától köszönő 
levelet kapott, a miért dr. Volt régészeti buvárlatait 
Hunyadmegyében buzgón támogatni szíveskedett. 

Tahir bej-ről egy dalt énekelnek most minden
felé, melyet a bécsi küldöttség egyik tagja csinált. 
A dal egyik szakasza igy hangzik: 

Rajta pajtás, ürítsük a poharat, 
Fojtsuk belé a keserű gondokat, 
Ne búsuljunk lesz még idő, mikor hej ! 
Eljö hozzánk jó barátunk Tahir bej. 

Változatos időjárás. Akármily igazi áprilisi sze
szélyt követ is most az időjárás, még ebben is kuri
ózum az a három nap, melyről Hátszegről értesíte
nek. A múlt héten ugyanis egy napon erős villámlás 
és dörgéssel járó égiháború volt ott, másnap egész 
nap napsugaras meleg tavaszi idő, harmadnap oly 
erős havazás, hogy mezőkön és házakon féllábnyira 
volt a hólepel. 

Ssáz éves hajadon. A fővárosban Radváuszky 
Johanna nevű száz éves lány él, ki e napokban a 
soroksári utón elgyöngülés következtében összero
gyott, s kórházba kellett szállítani. 

Nagy gyalogverseny volt a londoni Agricultural-
Hallban fogadásból O'Leary és Weston hires gyalog
lók közt. Apr. 2-án hajnalban indultak meg, hogy 
520 angol mértföldnyi utat tegyenek meg a csarnok
ban, és O'Leary apr.7-én este lOpercz hiján 11 órakor 
végezte be az 520 angol mértföldnyi gyaloglást, 10 
mértfölddel előzve meg társát. O'Leary a hat nap 
alatt összesen 28 órát (legtöbbet a negyedik, s legke
vesebbet az első napon) mig a vesztes fel öt órával 
kevesebbet pihent. O'Leary néhány hónappal ezelőtt 
Chicagóban már megverte "Westont vagy 50 mfiddel, 
500 mtfdet 143 óra alatt járva meg. O'Leary könnyű 
angol sétaruhában járt, egyenesen, karjait rendsze
resen lógatta, s mindegyik kezében kis fasulyt tar
tott, a mozgás elősegítésére. Westonnak legkisebb 
baja sincs; de O'Learynek a két talpa néhány napi 
orvoslást igényel. Egy Crossland nevű ember, a leg
híresebb angol gyalogoló, hat napi versenyre hitta 
ki O'Learyt 1000—1000 fontra. O'Leary elfogadja 
a kihívást, ha a verseny pünkösdig megtartható. 

Borzalmas családi dráma tartja izgatottságban 
Somogymegyét, s meg is döbbenthet mindenkit e 
szörnyű eset, mert a társadalmi kötelékek szakado-
zását látni benne. A tekintélyes és előkelő Mérey-
családban örökösödési viszály volt, s Mérey Ignácz 
iryug. kapitány és Mérey Kristóf eltökélték, hogy 
fegyverrel állnak boszut, s oda vetik a boszuállásértl 
saját életüket is. Elhatározták, hogy megölik Gyula/ 
nevű öcscsüket, ki Bárdibükkön lakott és sógorukat 
b. Majthényit, ki Nagy-Atádon járásbiró volt, vala
mint ennek nejét i s , azután pedig öngyilkosok 
lesznek. E hó 26-án Mérey Ignácz elment Nagy-
Atádra, Kristóf pedig Bárdibükkbe, (N.-Atádhoz 
közel fekvő helység,) hogy a borzasztó szándékot 
végrehajtsák. Ignácz lelőtte b. Majthényit, ki meg
halt, aztán nővérére (Majthényi müveit nemes lelkű 
neje) lőtt, ki azonban nem halt meg. Ekkor magát 

lőtte agyon, s halva maradt ott. Mérey Kristóf ez
alatt Gyula öcscsét rohanta meg, de a golyó csak 
karját találta. A pisztoly másik csövét maga ellen 
fordította, s e lövés halált hozott rá. A társadalom 
gyászos eseményei közt kevés van, mely vadságban 
hasonló lenne e boszuálláshoz. 

öngyilkosság. Hatvanban apr. 24-ikén reggel 
8 órakor Juhász, köztiszteletben állott ügyvéd 
agyonlőtte magát. Juhász fiatal özvegyet hagyott 
hátra. Más hír szerint a fegyver tisztogatás közben 
véletlenül sült el. 

Egy 13 éves öngyilkos. A bécsi konzervatórium 
egy magyar növendéke, Balogh György Bécs ben 
felakasztotta magát. Egyike volt az intézet legte
hetségesebb növendékeinek. Elhatározásának oka 
az volt, hogy több havi koszt és szálláspénzét 
elköltötte, s félt anyja szemrehányásaitól, kit más 
napra várt. 

Házaló poéta. Egy eperjesi jogász, ki üres órái
ban — s ugy látszik, ezek igen számosak — vers
faragással foglalkozik, nyakába vette az országot 
és házról házra járt előfizetőt fogni „Kebelhangok" 
czimü versgyűjteményére. A sámsoni jegyző nem 
vette tréfára a dolgot s eltolonczoztatta a költői 
házalót, Dábreczenbe, hol aztán szabadon bocsá
tották. 

Levél a királyhoz. Világos János a következő 
homályos, de rövid folyamodást intézte ő felségéhez : 
„Világi János tinöi Alázatos solaiiga igén elvgyok 
szegi kedve lölköm Apám ha vala mivé megsiteni 
jel esne. Költinyön Aprilt nemtőm háuyodi kán, 
mert kalan dariomon nits. 1S77 Évben Világi 
János magánkeze." Kívül: „Adasik Ferencz 
Józsefi ő fölsiginek Aszriai Házában 1877 Évben 
Bécsben." 

Hány újság van a világon ? Az „Illustrirte Zei
tung" szerint az öt világrészben körülbelül 24,000 
hirlap létezik, mintegy 50,000 hirlapiróval és 
2.500,000 előfizetővel — ez pedig a legkisebb mér
ték szerint van számítva. Az európai államok 
következőkéjien oszlanak meg e tekintetben: Német
országban van 3750 lap, Angliában 2500, Fran-
cziaországban 2000, Ausztria-Magyarországban 
1500, Olaszországban 1200, Helvétiában ugyanen
nyi, Spanyolországban 350, Svédországban s Bel
giumban egyenként 300, Dánia, Hollandia s 
Portugáliában egyenként 250, Török- és Görögor
szágban egyenként 100, Amerika 9000, Ázsia, 
Afrika, Asztrália egyenként 100 hírlappal rendel
keznek. E mennyiségnek több mint felét a politikai 
újságok töltik be. Aránylag legkevesebb vidéki lap 
van Angliában s Francziaországban, hanem e két 
országban van a legtöbb világlap. 

A chinin ára legközelebb roppant felszökött. 
Mig ezelőtt kilogrammját 80 frton lehetett megkapni, 
most 305—325 frtot kérnek érte. E hallatlan áremel
kedésnek az az oka, hogy Kolumbiából a chinin 
kivitelét a háború gátolja. 

A CZár távirata. Sándor czár saját leányának, 
az edinburgi hgnének igy távirta meg a harezüze-
netet: „Atyád a háborút nem kerülheti el. Sándor." 

A bukaresti postaigazgatóság tudatja, hogy Ro
mániában a Duna mentében a pénz- és áruszállítás 
meg van szüntetve. A vasutak csak is hadi szolgála
tot teljesítenek, a mi sok aggodalmat okoz ott, mert 
a raktárakban sok gabna van összehalmozva és most 
könnyen az orosz csapatok prédája lehet. Orosz- és 
Törökország közt a távirdai összeköttetés is meg van 
szakítva. 

A „Bukaresti Híradó" kivándorol. Vándory La
jos, a „B. H." szerkesztője, az oroszoknak Romá
niába való benyomulásának ideje alatt lapjának 
fennállását Bukarestben veszélyeztetve vélvén, 
Ruscsukba ment, lépéseket tenni az iránt, hogy 
lapját a háború tartama alatt e városban adhassa ki. 

Al első csata. Kis-Ázsiában, Edrehennél történt 
az első csata török és orosz seregek közt ápr. 25-én. 
Erről Hassán pasa, a battumi hadosztály parancs
nok következő jelentést küldött ápr. 26-ikáról Kon-
stantinápolyba: A határról kétórányira előnyomult 
orosz csapatokat 25-dikén a törökök föltartóztatták; 
a kifejlődött ütközésben az oroszok 800 embert vesztet
tek. A harezot ma folytatják. A török flotta ágyúzza 
Sefketüt. » 

„Háború-krónika." 
Ily czim alatt egy, képekkel ellátott uj vál

lalat indul meg a Franklin-társulat kiadásában 
május elejétől kezdve. E vállalat czélja a most 
kitört keleti háború alkalmából a Franklin-
Társulat hetilapjainak előfizető közönsége ré
szére tájékoztató közlönyül, s egyúttal kiegé
szítőjéül szolgálni a hírlapok elszórva megjelent 
közleményeinek. Tartalma ehhez képest a kö
vetkező lesz: 

A háború keletkeztének rövid története. — 
A harezoló és a háborúban közvetlenül érdekelt 
államok hadi erejének ismertetése. — A szereplő 
hadvezérek és államférfiak élet- és jellemrajzai. — 
A hareztérek leírása: ama pontok, területek ós vi
dékek ismertetése, melyekben a hadi müveletek tör
ténnek. — A háború egyes eseményeinek, csaták
nak, ostromoknak stb. leírása. — A harezoló népek 
ismertetése. — Érdekesebb epizódok, történetek 
a csatatéri és tábori életből, stb. stb. 

A „Háború-krónika" közleményei könnyen 
érthető, népszerű modorban lesznek irva, s képek
kel illusztrálva. 

A „Háború-krónika" hetenként egyszer 
fog megjelenni egy oly nagyságú ivén, mint a 
„Képes Néplap." — Ezen lapra csupán a „Vasár
napi Újság," a „Politikai Újdonságok" és a 
„Képes Néplap" előfizetői fizethetnek elő s ezek 
részire a „Háború-krónika" együtt fog szétkül
detni a nevezett lapokkal a következő külön 
előfizetési árak mel le t t : 

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

kiknek előfizetése szeptember
ben jár le, tehát öt hóra . . . . — „ 90 „ 

kiknek előfizetése deczember 
végével jár le, tehát nyolez hó
napra 1 „ 40 „ 

Minthogy az előfizetés csak a nevezett 
lapok előfizetőitől fogadtatik el, ennek igazolá
sául a kik a „Háboru-króniká"-t megrendelik, 
fölkéretnek, szíveskedjenek a czimszalagból. 

I mely alatt lapjaikat kapják, egyet a megren-
i delő postautalvány szélére ragasztva kiadó

hivatalunkhoz beküldeni. 
A megrendelések a Franklin-Társulat kiadó

hivatalához Budapest (egyetem-uteza 4 sz.) inté-
zendők. 

Uj előfizetés május elsejétől. 
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonsá

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

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

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

Csupán a „Politikai Újdonságok" öt hóra 
(május—szeptember) 2 frt 50 kr, — a „Háboru-

! króniká"-val együtt 3 frt 40 kr. 
A „Képes Néplap és Politikai Híradó" 

nyolez hóra (május—deczember) 1 frt 40 kr.,— 
a „Háboru-króniká"-val együtt 2 frt 80 kr. 

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

A Franklin-Társulat hirlapkiadó-hivatala 
Budapest egyetem-uteza 4. sz. 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napokban: KUNHEGYI 

KAMIL, Budaváros alkapitánya, a m. kir. állam
vasutak elnöki titkára. — KANDÓ JÓZSEF, birtokos 
Domonyban, 66 éves korában. — CSOMA MIHÁLY, 
sárospataki nyűg. tanár, 70 éves korában. — ROCHEL 
JÁNOS (b. Simonyi Lajos volt miniszter mostoha 
apja) igen müveit öreg ur, 74 éves korában Aradon. 
— LABANCZ SÁNDOB, a munkács-egyházmegyei gör. 
kath. káptalan kanonokja, 74 éves korában, — 
PLOSSZEB FEBENCZ veszprémi apát-kanonok 60 éves 
korában Veszprémben. — Id. FABKAS FEBENCZ, az 
esztergomi primási urodalmak nyűg. tiszttartója 
74 éves korában. — FEHEB ISTVÁN, sződi kath- lel
kész. — LÓCSKAY IMRE, nagyváradi papnövendék, 
Gyulán. — SZABÓ GYULA, 3 :ad éves joghallgató, 23 
éves korában Pécsen. - - Ozv. GHYCZY MÁTYÁSKÉ 
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FZÜI. Pizznpall i Erzsébe t , köztiszteletben élt ú rnő 
Komárombai ) , 64 éves korában . — Ozv. SZOKOLY 
IGNÁCZKÉ szül. F a r k a s Anna (Szokoly Viktor i smer t 
iró édes anyja) Nagy-Váradon 75 éves korában . — 
B E R E C Z ANTALNÉ, szül. W a g n e r Lujza , a jeles fővá
rosi t a n á r neje, 36 éves korában . — Ozv. NÁNÁSY 
GÁBORNÉ, szül . Kirá ly Erzsébe t 80 éves korában 
Debreczenben, — CSÁKY ZSÓFIA grófné 26 éves 
korában Bécsben , h o n n a n hol t tes té t Kassá ra szál
l í to t ták . — E I S L E R FüLöPííÉ szül. Back Karol ina, 
Szeged egyik jó tékony hölgye, 24 éves ko rában . — 
Kállay Béni orsz. képviselő kis fia: ISTVÁN ; két év 
előtt születet t két ikerfia közül most a másodikat is 
e l ragadta a halá l szülői szerető köréből. 

Szerkesztői mondanivaló. 
H . K . A beküldött bárom költemény közül legcsi

nosabb s a mai Ízlésnek is legjobban megfelel a „Végre 
még is . . ." De tartalmi tekintetben ez is köznapi, száz
szor megzengett dolgok ismétlése. A költői beszélyke, 
(vagy románcz?) nagyon gyönge, belső alkat nélküli, 
hangjával a harminczas évek költészetére emlékeztető. 
A sonett sem jobb. S ez a mellett még két nyelvtani vét
séggel is éktelenkedik, holott a sonett a legkisebb foltot 
sem türö forma. íme : bésodortaték (—tatám helyett), 
mert —ikes igének amaz nem első, hanem harmadik 
személyü formája; és: csalóda, esalódék helyett, ugyan
azon okból. 

P a t k ó s z e g . ,,A munkácsi mezőn" czimü költemé
nyében vau némi hangulat ; s bár közölhetőnek nem 
találjuk, meg nem foghatjuk, hogy kerülhetett egy tollból 
ki a más kettővel, melyek czirneit más rovatban fogja 
ön találni. 

O h t r é f á s . . . Érthetetlen szóhalmaz, elég csinos 
formában. 

Szabolcs . „A pir s tojások ünnepe", ez évre már 
későn érkezett. Jövőre felhasználjuk; de ha addig várni 
nem akar : az esetben átteszszük a kijelölt helyre. 

A l ipócz i kőasszony. Népmondákat nem igy, 
minden belső alakítás nélkül s csak csekély frázisokkal 
felékesítve, kell kidolgozni. Nem közölhető. 

K r i t i k á n a l u l . Merengés. Sóhajom. Bitornell. — 
A jövő képe. Allegória, antik jambus sorokban. — Mit 
sem bánom. Hol van oly szép leány. — Honszeretet. 
A Petőji (igy!) Társasághoz (a t. társaság nem köszönné 
meg, ha kiadnék!) — A földmives élete. Szeretsz-e ? 
(Megnyílik a bimbó-ajak) . . . Levél kedvesemnek. Ne 
mondd kedves . . . Lemondani ? 

M é g j ő n i k e l l . Nagy eszmékkel küzdeni, nagy 
szavakat hengergetni, csak annak való a ki teljesen ha
talmában tartja a nyelvet, a kifejezést; igy csupa nehéz
kesség, homály, bombaszt és érthetetlenség az egész vers. 
Pedig kár érte ; meg látszik rajta a fő és az érző sziv 
egyaránt. 

R . M. e m l é k é r e . Magán körben, ismerősök, részt
vevők közt megjárja. Közlésre nem alkalmas, mert iro
dalmi vagy épen költői becscsel egyáltalában nem bír. 

S á r o s p a t a k . B. A. Az érdekes közlemény e hétre 
már későn érkezett, legközelebb fölhasználjuk. 

UETI-JSTJÍJPTAR. April. hó. 

SAKKJÁTÉK 
908-dik számú feladvány. A r n e l l J . - töl . 

Sötét. 

Nap Katholikus és protestáns Görög orosz Izraelita 

29|V 
30IB 

1JK 
2 S 
3C 
if 
5,S 

lltld 

« 4 Maximin ti 4 fiintate 
Sienai Katalin Eutnip 
Fülöp és Jak. a. Fülöp, Jakab 
Athanáz, Zsig. Zsiscmoud 
if feltalálása Kereszt fölfed. 
Mónika, Fióris Flóra, Amália 
Pins pápa, Got. Jámbor 

változásai. (J Utolsó negyei 5-

17 B 9 János |16 
18 Simeon 17 
19 János 18L.B'omr 
20 l'izszentel. ii .19 
21 Janár 20 
22 Paraditns 21 
T4 György 22 Sab. 5. p. 

én 35 perczk. déli 12 óra nt . 

Tilágos.' 
Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond. 

9 0 3 - d i k s z á n r a f e l a d v . m e g f e j t é s e . 
Wilmers B.-től. 

Tilágo--. Sötét . 
1. Kh6—g5: Hb5—a7: (a) 
2. H f 5 - d 4 Ke4—ái: (b) 
3. Kg5— í i t. sz. 
4. V mattot ad. 

(a). 
1. o2—dlV 
2. Hf5—d6f Hbö—d6: 
3. Vf7— eb Ke4—f3 
4. Ve6—g4 mat. 

(b 
2. Ha7—c6 
3. Vf7—f*+ K e 4 - d 5 
4. e2—c4: mat. 

Helyese i t f e j t e t t é k m e g : Veszprémben : Fülöp 
József. Oelsén : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Debreczenben : Zagyva, Imre. Miskol-
czon : Har tmann testvérek. Bogláron : Mayer K. Buda
pesten : Németh Péter, K. J . és F. H. Marosvásárhelytt: 
Csipkés Árpád. Kolosmonostoron: Brauner Gyula. T.-
Polgáron: Lyszauer és Műnk. A pesti sakk-kör. 

R ö v i d é r t e s í t é s e k : Veszprém: F . J. A 904 sz. f. 
megfejtésében világos első lépésre VhS—h7 következik 
Ff7—e8, mi történik azután ? 

T n r t a l o m : Tahir bej (arczkép). — A t -szél i 
kocsma (képpel.) — Déryné naplójából (folyt.) — Kec ke-
méthy Anrél (arczkép), — Zubovics uj találmánya (képpel.) —S. 
Konstantinápolyi képek (képpel). — A n'ivényvilág óriásai — 
Salvini Tamás (arczkép). — Egyveleg. — Melléklet: E<ry 
cserkesz „huszár-csiny". — A titkos irás története. — A föld 
népessége. — Itt a háborn. — Irodalom és művészet. — Köz
intézetek, egyletek. — Mi újság? — Halálozások. — Szerkesz
tői mondanivaló. — Nyilt-tér. — Heti-naptár. 

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

Legolcsóbb politikai magyar napilap. 

Előfizetési felhívás 

NEMZETI klRLAP-ra. 
A „Nemzeti Hir lap" tárgyalja a politikai napi kér

déseket rövid, velős, népszerűen tartott vezérczikkekben 
és kisebb közleményekben. I t t megtalálja az olvasó 
törvényhozás üléseiről, bizottságok, szakbizottságok 
pártklubok tanácskozásairól rövid, de kimerítő tudósítá
sokat, távirati és ujdonsági rovatában a legújabb híreket 

Azon általános elismerést, melyet e lap a 
múlt évi szerb-török háború alatt gyors, pontos 
és kimerítő tudósításai által kivívott, igyekezni 
fog az orosz-török háborúk alatt is kiérdemelni. 
Külföldi levelei és hnrcztéri tudósításai lehető 
gyorsasággal és alapossággal fogják olvasóit a 
bekövetkező, s hazánkra nézve oly nagyfontos
ságú napok eseményeiről értesíteni. 

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

A „Nemzeti Hirlap" előfizetési ára: 
Egész évre 16 frt — kr. 
Félévre 8 „ — „ 
Negyedévre 4 „ — „ 
Egy hóra 1 „ 40 „ 

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

A „Nemzeti Hirlap' kiadóhivatala. 

Előfizetési felhívás 
a 

KELET NÉPE 
czimü politikai napilapra. 

A KELET NÉPE bátran és határozottan kitűzte az 
ellenzéki zászlót ezelőtt másfél évvel, bátran és határo
zottan fogja azt lobogtatni az uj évbemis. 

A KELET NÉPE a konzervatív irány határozott kép
viselője, minden jóravaló törekvésnek erélyes támoga
tója, minden visszaélésnek, romlottságnak kérlelhetlen 
ostorozója. 

Az orosz-török háború alatt hareztéri tudó
sításai lehető gyorsasággal és alapossággal 
fogják olvasóit a bekövetkező, s hazánkra 
nézve oly nagy fontosságú napi-eseményekről 
értesíteni. 

A KELET NÉPE hetenként hatszor egy nagy íven 
— a szükséghez képest félivnyi melléklettel — ünnep 
utáni napokon pedig féliven mint esti lap, tehát minden
nap megjelenik. 

A „Kelet Népe" előfizetési á ra : 
Egész évre 20 frt — kr. 
Félévre 10 „ — „ 
Negyedévre 5 -, — „ 
Egy hóra 1 „ 80 „ 

A „KELET SÉPE" kiadóhivatala. 
(Budapest, egyetem-utcza 4.) 

Bgy hatazor hauabzott petit Bor, Tatfj annak helye egyszeri igtatágnál 
U krajczai; többszín tgtatésnal 10 krajezár. Béijegdlj külön minden 

IgUtAs ntén 80 ki. HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk •zárnám hirdetményeket elfogad Bí-ftfl'en; Hatat* 
síéin és Vegler WallAschKasee fc 10, MOSS* R. Saiw.tatt* Nr. 8 tt 

Oppelik A. Wolkeüe Nr. 2S. 

í r t 2 .50 80 centiméter bosszú frt 2 .50 
valódi hajfonat ok. 
teljesek, betét nélkül és minden hozzávegyités léikül, 
csupa tiszta, természetes emberhajból: 2£ frt o. é.; szeb 
bek 3 frt, 3Í frt, 4 frt, egész 5 frtig a legpompásabbak. 

V i d é k i m e g r e n d e l é s e k utánvét mellett, 
pontosan,szorosan a bajminta szerint eszközöltetnek 

lest tetsiS tárntk lfeiíc?eset bectirtltetiek. 
j L ö w e n b e i n J . hajfonat-gyára 

Budapest, hu mezö-utrza 30-ik a u i i n , 1. emelet. 
Fürt chignonok a legolcsóbban. .iir.i 

A legjobb és legolcsóbb 

vasbntorok kertek és termek számára, 
valamint a legújabb szabadékozott toló ágnak, rugó-
matráezczal és kárpitozással, összetolhatok mint egy 
trumeau-szekrény,' ajánl 

F E I W Z L L I P Ó T , 
vasbutor- és takaréktüzhely-gyáros, Budapesten. Raktár : 
ország-út 43. sz., a nemzeti színház közelében. — Képe* 
árjegyzékek bérmentve. — Ugyanott egy új, 4 kerekű 
angol tűzi fecskendj is igen olcsón kapható. 3397 
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ERZSÉBET SOSFURDO 
Budán. 

A gyógyhely keserűvíz forrásai legjobb sikerrel hasz
nálhatók következő betegségeknél: vé rbőség , fejfájás, fül
zúgás, szédülés, ájulás, szívdobogás, mellszorulás; i d t t l t 
b é l h u r u t , makacs székszorulás, má j és epeba jok , l épda -
g a n a t , a r a n y é r , r á s z t és mohkor , túlságos e lh ízás , kösz 
vény, idült börkütegek a görvélykór enyhébb alakjai és női 
bajok, idült méh- és petefészeklob, tisztulási zavarok, fehér
folyás, sfb; — Egészséges fekvés, tiszta üde levegő, jutányos 
lakások, jó vendéglő, többnemü szórakozás. — A z E r z s é b e t -
kosorűviz for rás , belső és kü l ső használata, mindennemű 
fürdők, méhzuhanyok stb. Rendelő fürdöorvos Dr. Bruck 
Jakab , Budapest, bálvány-utcza, Mocsonyi-féle ház. 

A MÍJDJ níiis ló lén H i . 
A társaskocsik, Pestről állomási hely Józseftér, — óránként 
közlekednek. — Egyéb felvilágosítást nyújt a fürdő-orvos 

3338 igazgatóság. 

FEREG-POR 
kitűnő minőségű, 

moly-tinktura, kámphor, naphtalin, patscliooli-fü ajánlja 
3292 N E R U D A N Á N D O R , 

H a t v a n i u t c z a Í O . s z . „ a z a r a n y m é h k a s h o z . " 

Egyenes forrásbői. 
I C Szalon-garnitúrák ~Vb 

nagy választékban és lelkiismeretesen készítve, kapha
tók telepemen; az árak, min tán magam lévén a ké
szítő, magától érthetőleg a legolcsóbbak. Termem j 
létezik a váczi körúton , 6 1 . sz . , I . emeleten, a 
templommal szemben. Tisztelettel 
3340 K A R N E R J Ó Z S E F , k á r p i t o s - m e s t e r . 
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XXIV. évfolyam. 

TÖRÖK VENDÉGEINK. 

B
UDAPEST vasárnap óta folyton ünnepel. 

Vendégek vannak körében, kiket a 
szeretet hozott ide, a barátság, a test

véri vonzalom érzete, s kik itt baráti rokon
szenvet és oly fogadtatást találtak, minő 
csak önkényt jöhet s minőt lehetetlen volna 
megrendelni hivatalosan. A főváros sok fé
nyes fogadást és lelkes örömet látott már; de 
a milyen a török vendégek üdvözlése volt, 
olyat csak nagy időközökben és nagy ese
mények közepette tud följegyezni egy-egy 
ország fővárosa krónikájába. Maguk a 
keleti fényhez szokott törökök is nem egy
szer mondták, hogy „álmodni sem mertek 
volna ilyen fogadtatásról, a toll azt leirni 
nem tudja s a nyelv görcsöket kap, ha azt 
elbeszélni megpróbálja." 

Valóban nehéz ugy leirni és ugy jelle
mezni a török vendégek fogadását a fővá
ros lakossága részéről, hogy arról annak 
hü fogalma legyen, ki nem volt tanuja. 
Készt vesz ebben minden, szívvel-lélekkel, 
nagy és kicsiny, ifjú és öreg, férfi és nő, 
— csupán egy van, a kinek nem látszik 
tudomásának lenni róla: a „hivatalos" 
Magyarország. De a „nem-hivatalos" or
szág, az lelkesen ünnepli vendégeinket s 
a főváros oly meleg kifejezést ad az egész 
ország érzelmeinek, hogy ha valamiben, 
ugy ebben bizonyára megérdemli az „or
szág szive" nevét. 

A meri-e csak járnak, mindenütt örömri-
valgással fogadja a nép, kendőlobogtatással 
és kalapemelgetéssel üdvözli; ifjaink azon 
vannak, hogy kellemessé tegyék itt mula-
tásukat, szórakoztatják, elvezetik a látni 
érdemes helyekre; országos gyűjtemé
nyeink, tudományos és müintézeteink 
megnyílnak előttök, s elibök tárják kincsei
ket ; színházaink ünnepi előadásokat, egy
leteink társas összejöveteleket rendeznek 
tiszteletökre. 

„Éljen a szofta," ez most az „adjon-
isten" és „fogadj-isten" Budapesten. Hogy 
miért szofta ? ki tudná megmondani, ha 
csak nem azért, hogy mitőlünk egyetemi 
ifjak vittek kardot Abdul-Kerimnek, s a 
török küldöttség most a „magyar szofták" 
látogatását viszonozza. A közönség laikus 

Budapest, május 6. 
része azt hiszi, hogy ezek szofták s cso
dálkozik, mért nem járnak egyenlő ruhá
ban? Pedig hát a magyarázata egyszerű, 
s abban áll, hogy a törökök látogató kül
döttségében képviselve van minden rang, 
állás és osztály s van köztük pap, tanár, 
iró, képviselő, diplomatanövendék stb. csak 
épen a szofta az, a ki köztök — egy sincs. 

De azért őket nálunk mégis szófiák
nak nevezik, öreg vezetőjüket se véve 

ki, ki ezelőtt negyven esztendővel lehe
tett szofta, a minek Magyarországon most 
megtették; „szofták ők" nekünk mind, a 
másik pap is, a ki pedig szintén maga
sabb rangú szolgája a prófétának, a kato
nai egyenruhás szürke szakállú férfi, a 
szofta-kinézésü hodsa s a többi, polgári 
ruhás ifjabb vendég, némelyik a „mektebi 
szultáni" felirattal kabátja gallérján. 

Megérkezésüknek mindjárt harmad-

S Z U L E J M A N S E J K E F E N D I . 
(Borsos,, Doctor é s Varságh f ényképe n t á n . ) 




