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«Uj l.atHzor baaábsou petit sor, vagv I U U U helyt: egyszeri igtatáanal 
l í irajeiar; tiSt>l*zfiri igtatásnál 10 krajezár. Bélvegdij külön minden 

igtatáa után 80 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hi*araiunk számára hirdetményeket elfogad Sínében • Ha 

Itein és Vogtor Wallfischgasse Kr. 10, Motse «. S e ü e r r t u ú f c ? * 
Oppelik A. WoUzeüe Kr. 22. 

The Singer Manufacturing C 
New-Yorlí (Amerika). Budapest, csak yáczi-ntcza „a yastnslcólioz." • 

A világ legnagyobb varrógép-gyára 
ajánlja a felülmulhatlannak ismert 

eredeti Singer-íéle új családi varrógépeket frt 50,r65, 71. 
Minden készlettel tüzdelés, fodoritás, vattázás, behajtás, sujtás-felvarrás, kes

keny és széles szeges, zsinór-bevarrás szél- és ajour-varrás és zsinór-szegélyezésre 
s tb . ; mely egyszerű szerkezete miatt minden egyéb rendszerű fölött előnynyel bír ; 
továbbá különlegességeket szabók, czipészek, nyergesek stb. eff. számára. ogon 

E l a d á s k i s összeg l e t é t e l e m e l l e t t részle t f izetésre , v i d é k r e is. 
Fiókfiziet: Buda, vizi város, fó'-utcza 52. szám, gróf Andrássy palota. 

Budapest, csak váczi-uteza. 

Codein-mellczukorkák. 
Elismert hatásúak a hökhurut, köhögés, rekedtség és elnyálkásodás eseté

ben; a gége kiszáradásánál nedvesítő gyanánt szolgálnak, a nyálka kiköpetését 
előmozdítják és a hurutos és tüdöbajokban enyhülést hoznak. 

1 csomag ára 2 0 kr. o. é . 
F ő r a k t á r a k : Neustein Fülöp gyógyszerésznél Bécsben; Török József 

gvógysz., Thalmayer és társa, Budapest; SipŐCZ István gyógysz. Pécsett, és a leg
több gyógyszertárakban a biiodaloinban. 3S41 

A legnagyobbszőnye^-rakíárt, 
valamint 

takarók, függönyök és bútorszöveteket 
C*»" a l e g o l c s ó b b g y á r i á r a k m e l l e t t -^tQ 38S5 

^ _ _ _ : _ _ ajánljak 

I í 

V. ker. 

Dorottya-uteza 
2. sz. 

Tottis és Kren 
B U D A P E S T . 

Megrendelések legpontosab
ban foganatosíttatnak. 

Fiók-üzlet: 
IV. lier. 

B é c s i - n t c z a , 
Kristóf-tér sarkán. 

A sieeedi országos kiállításon érdeméremmells a IH-ik országos 
ülésen Aradon a nagy arany és ezüst éremmel kitüntetve. 

WALSER FERENCZ 
első" magyar gép- és tfizoltőszer-gyár, harang- és érczöntődéje, 

ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendőit , tűzoltó-egyletek 
legénységi felszereléseit , vállalkozik kutak, szivattyúk 

és harangok készítésére, 
jótállás mellett a le ff jutányosabb áralcon. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, saját-
készitményü és transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz
tályát. 3220 

Mintaszereléset, l m űrlapok", kiyánatra rendeliYezésre állanai 
ígiókteUp griély és gomiaia részére: (Kolozsvárit, 

inden eddigi vi lágtárlaton, haladás, jó iz lés él 
ersenyképességeért, első dijakkal jutalmazva. 

Figyelmeztetés és felvi-
1 lágo itásnl! 

Még soha nem keltett szépitőszer olyan fel
tűnést a hajnövesztést illetőleg, mint a 

Winkelmayer-féle 

lcjt.rjiigyik.HiSHiic.ia; 
mintán alig 16 éves fiatal emberek azáltal oly erős szakállt 
nyernek, mely különben csak későbbi korban, -vagy épen nem 
szokott bekövetkezni, és kopasz helyek a lejen, hol mái éveken 
át haj nem látszót1. Ismét sürO hajjal lesznek födve. 

Nem CSOda tehát, ha sok hamisítás és utánzás fordul elő, 
és egy helybeli üzletember is, összeköttetésben egy általam el
bocsátott DOli szolgával valami vegyuléket hasonló név alatt 
hirdet, a közönség megcsalattatására és félrevezetésére. 

Még a „Wiener medizinische Zeitung" is ngy nyilatkozik, 
hogy A bojtorjángyökér-eeszenczia jó minőségben csakis "Win-
kelm&yernél található. 

Csalódások kikerülése végett, kéretik tehát mindenki, 
miszerint mindenült a Winkelmayer féle bojtorjángyokér-
esszencziábél, valamint a tebli bojtorjángyökér készítmé
nyekből kérjen. 

ÁRAK: Egy üvegese bojtorjángyCkér esszenezía 90 kr.; 
egy tégely bojtorjángyCkér kenőcs 50 kr.: « j tégely brillan
tin, a szakállnak szép alakú és puhává tételére. 40 kr.; bojtor
jángyCkér Olaj 40 kr.; bojlorjángyíkér vias:kenőcs 80 kr.; 
bojtorjángyCkér bajuszpedrő 20 kr.: Eau Athenienne, legjobb 
szer a fejkorpa előzésére 50 kr.; Purgin, növényi szer, mely az 
ősz haj- vagy szakállnak, az eredeti szint visszaadja 1 frt. — 
Purgin, csupán növény-anyag minden ásványi vegyülék nélkül, 
s ify teljesen ártalmatlan. 

Szállítás csak 1 írttól följebb, csomagolással együtt tör
ténhetik. — Szállításnál üvegenkint 10 kr. csomagolási díj *-á-
nii't'ttt. 

ES ponti úllMiú raktár: I. Winkelniayer. 
Wien, 6 Beiirk. Gumpendorferslr. Nr. 159 u. Stumpftrg.Mr 13. 

Budapesten: Török J, gyógysz. király-uteza 7- Temesvár: 
Jaromisz Emu. gyógysz. Kolozsvár: Szeky Miksa gyógyszeivs,:. 
Cftnfyts: Marsit. Nándor, gyógyaa. 

Az i s m e r e t e s porosz Louisenglück 

^ s z a l o n - k ő s z e n e t ^ 
50 kilogrammonkint 1 frtnyi mérséke l t áron, s egész fuvarokban még 

olcsóbban, a zsákok ó lombélyegge l ellátva, ajánlja a 

Gutmann t e s t v é r e k kőszéiMnyáinak 
budapesti eladási iigynölcségre 

ZWEI6 U I O S , mérleg-iiteza 3 . sz. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
inag-yíir irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-uteza 4-ik szám) meajeler.t 

minden könyvárusnál kapható 

N E M Z E T I 

NAGY KÉPES NAPTÁR 
1878 ' i k c*> v 

|Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal; 
számos képpel. 

Szerkeszd /Jfc, Tjr^, n « • > 

Tizedik évfolyam. — Ára fűzve 1 frt. 

T A R T A L M A : Naptári rész. — Nero fáklyái (Sziemiradszki nagy 
czimképével). — Mester és tanítvány. 1 Gyulai Pál (arezképpel). — 2. Dö
mötör János (arczképpel). — Akit egy nemzet sirat, a Deák-mauzoleum (kép
pel). — Egy gyármunkás életéből. (Igaz történet a minő sok van.) — Nagy 
szellemek és nagy jellemek. Kossuth Lajos és Hugó Viktor (arczképpel). — 
Költő és diplomata (arczképpel). — Törökök és muszkák (képek szöveg 
nélkül). — Innen-onnan (vázlatok a szomszéd-ból és -ról). — A bolgárok
ról. — Konstantinápoly (7 képpel). — Vázlatok egy év történetéből. Mikó ' 
Imre gróf (arczképpel). — Szalay Ágoston (arczképpel). — Kecskeméthy J 
Aurél (arczképpel). — A Petőfi-társaság. — Törökvilág Magyarországon 
(2 arczképpel) — Történeti mozaik. — Vegyesek. — Hasznos tudnivalók. 
- - Magyarország czim-névtára. — Országos vásárok. — Naptár i értesítő. 

Angol társalgási nyelvtan 
iskolai és magánhasználatra. 

Dr. Gasiifiy Tamás taiiia szeri 
a m a g y a r n y e l v h e z a l k a l m a z t a 

RANSBOURGH ZSIGMOND 
az angolnyelv magántanára a budapesti állami föroáltanodában és több 

polgári iskolában 

Ára fűzve 2 frt 80 kr. 

Előfizetési föltételek; VASÁKNAPI ÚJSÁG és ) egész évre •• 12 frt 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK C g í U : \ félévre 6 • 

Csupán a VASÁRNAPI TJJSÁG : ' °f*"Z é ™ " * I félévre . .. 
8 frt 
4 > 

. í egész évre.. .. 6 frt 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: T™ ^ ^ H V félévre 3 • 

42. szám. —1877. Budapest, október 21. X X I V . évfolyam. 

L E V E R R I E R . 
(1811—1877.) 

E
LVONT tudományok fölfedezései csak 

ritkán vannak hatással a nagy kö
zönségre, mely rólok rendszerint má

sodkézből értesül, s valódi jelentőségöket 
megitélni sem mindig, vagy csak idők mul
tával képes. Csak kevés tudósnak jutott a 
szerencse, hogy kutatásai eredménye szé
lesebb körökben leljen méltánylatot, s még 
kevesebbnek, hogy ezt még életében meg 
is érhesse. E kevés szerencsések közé 
tartozott a párisi csillagvizsgáló közelebb
ről elhalt igazgatója: Leverrier. 

LEVERBIEB Orbán János József St.-Löi-
ban született 1811. márczius 11-kén. 
Iskoláit részint szülővárosában, részint 
Caenban s Parisban végezé; magát a 
mérnöki pályának akarván szentelni, Pa
risban a politechnikumnak volt hallgatója. 
Mint végzett mérnök a dohányjövedéknél 
kapott hivatalt, s uj foglalkozása inkább 
a chemia felé terelvén, több vegytani érte
kezést irt, s egy nagyobb munkát a phos-
phorról és vegyeiről. Különösen utóbbi 
munkája tanári állást szerzett neki a Col
lége Stanislas-n, hol a vegytannak örökre 
búcsút mondva, a csillagászati számítások
nak adta magát. Leginkább a bolygók 
háborgatásai vonták magokra éles figyel
mét, s elhatározta előre kiszámítani mind
azon kisebb eltéréseket és rendellenessége
ket, melyeket a naprendszerünkhöz tartozó 
bolygók egyébként már meghatározott pá
lyái szenvednek. Ki is számitá e háborga
tások nagyságát a Naphoz legközelebb eső 
bolygóra, a Merkúrra nézve, s ezen müve 
az egész tudományos világ figyelmét felé 
forditá. A párisi csillagászati évkönyv dol
gozótársul hivta meg, s az akadémia 
az elhunyt Cassini helyére tagul választotta 
1846. januárban. 

A tudományban korszakot alkotó mű
ködése azonban csak ezután kezdődött 
voltakép. Arago, a párisi csillagvizsgáló 
akkori igazgatója felszólitá, hogy ugyan
azon számításokat, melyeket a Merkúrra 
vonatkozólag tett, alkalmazza a Naprend
szer legszélsőbb bolygójára, az Uranusra is. 
Az Uranus pályája már előbb nevezetes 

szabálytalanságokat mutatott, miknek okát 
nem tudták megfejteni. Bouvard franczia 
csillagász már 1829-ben ugy nyilatkozott, 
hogy talán egy ismeretlen égitest gyako
rol az Uranusra vonzást, s kényszeríti 
szabad pályája odahagyására; Bessel, a 
königsbergi csillagvizsgáló igazgatója pedig 
(1840.) azon reményét fejezte ki egy 
Humboldthoz irt levelében, hogy ezen há

borgató égitestnek nagyságát is ki lehetne 
talán számitani. 

Leverrier 1845-ben kezdte el az Ura
nus háborgatásait számitani, s már ugyan
azon év novemberében jelentette az aka
démiának, hogy a háborgatások kimagya-
rázására az eddig ismert okok elégtelenek, 
s hogy csakugyan fel kell tenni egy az 
Uranushoz közel eső égitest létezését. 

L E V E R R I E R . 
(PRANDIER MELLSZOBRA UTÁN.) 
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Ismeretes volt előtte az Uranus pályabeli 
rendellenességeinek nagysága, s reményét 
fejezé ki, hogy ebből az ismeretlen hábor
gató égi test nagyságát, sőt pályáját és 
helyét is meghatározhatja. 

Naponként 18 órai szakadatlan dolgo
zás mellett 1846 aug. 31-kére lett készen 
a számitással, s ugyanekkor eredményeit 
közölte a világ legnevezetesebb csillagá
szaival, megjelölvén egyszersmind a helyet 
is (a Kos csillagzatban), hol a kérdéses 
csillagnak számitásai szerint találtatnia 
kell. A berlini csillagvizsgáló segédje Gallé, 
ugyanaznap,melyen Leverrier levelét vette, 
a megjelölt égtáj felé forditá távcsövét, s 
nem kevés meglepetésérc a keresett csilla
got megtalálta. 

Nemcsak a csillagászatnak, hanem az 
összes emberi tudásnak nagy vivmányául 
tekintetett ez. Még azok i s , kiknek az 
elméleti tudományok eredményeivel szem
közt mindig van egy-egy „vájjon" szavok, 
s kik különösen a csillagászati számítá
soknak csak bizonyos kétes érvényességet 
szeretnek tulajdonítani, oly ecclatans bizo
nyíték előtt találták magukat, melylyel 
szemközt elhallgat a kétely minden szava. 
Az emberi elmének átalános nagy győ
zelme volt ez! 

Leverrier egyszerre a legünnepeltebb 
férfi lett a müveit földtekén. A világ 
minden tájairól érkeztek hozzá üdvözlő 
iratok; a párisi egyetemen külön tanszéket 
állítottak számára, az Institut, a Bureau 
du longitude tagjául választotta, s mind ez 
utóbbinak, mind pedig (Arago halálával 

- 1854-ben) a párisi csillagvizsgálónak igaz
gatójává tevék. A fölfedezett csillagot az 
ő nevéről nevezték el, s csak később en
gedtek az átalánosan divó szokásnak, egy 
római istenség nevét, a Népimét adván 
neki. Földiéi a La Manche department-
ban képviselőjükül választották; a tos-
kánai herczeg Galilei fenm áradt müveivel 
ajándékozta meg; a becsület légió lovag
jává emeltetett, s később az államcsíny 
után Napóleon Lajos senatorrá tévé (1852 
jan. 25.) 

Ettől fogva a csillagászat összes fejlő
désének Leverrier képezte középpontját, s 
irányt is ő adott neki. Az általa szerkesz
tett „Bulletin internationale de l'observa-
toire de Paris" körül sereglett az összes 
csilagász világ. 

0 maga e közben a naprendszerünkhöz 
tartozó többi bolygó háborgatásainak szá
mításával foglalkozott. Előbb az egész 
bolygórendszer mozgási törvényeit állapitá 
meg, utóbb a Neptun, Uranus, Jupiter és 
Mars mozgásait határozta meg végleg. 
Alig egy éve, hogy fáradhatatlan munkás
sága daczára ezen számításokat befejezte. 
S a mint tudományos pályája elején az 
addig ismert bolygórendszer külső szélén 
talált egy eddig ismeretlen égitestet, ugy 
pályája végén annak belső határain tul ke
resett egy másodikat. Múlt év ápril havában 
történt, hogy Wolf zürichi csillagász egy 
kicsiny homályos testet látott átvonulni 
a nap korongja előtt, egy tüneményt, 
mely a csillagászok által már előbb gyak
ran észleltetett, a nélkül, hogy annak 
okát kimagyarázni valaki megkisérlette 
volna. Leverrierben támadt azon gondolat, 
hogy a kérdéses test alkalmasint egy nap
rendszerünkhöz tartozó bolygó, mely Mer
kúron, a naphoz legközelebb fekvő ismert 
bolygón belől kering. A korábbi időkben 
tett észlelésekből kiindulva, kiszámitá a 

kérdéses test pályáját, s ugy találta, hogy 
ennek föltételezése mellett minden eddig 
tett ilynemű észlelések magyarázatukat 
lelik. Ez égi testet megtalálni ugyan még 
nem sikerült, de az annak kicsiny, homá
lyos voltából s a naphoz közellétéből is 
kimagyarázható. 

A nagy tudós utolsó évei nem voltak 
mentek a keserűségtől. Társai, különösen 
pedig a csillagvizsgálón alkalmazott tudó
sok nem tudták megbocsátani apróbb gyen
geségeit, s folytonos viszálkodásban éltek 
vele. 1870-ben ez végül nyilt szakadásra 
vezetett, s odáig tudták vinni a dolgot, 
hogy Leverrier — noha a császár kegyeit 
birta — kénytelen volt megválni a csillag
vizsgáló igazgatóságától. Hiánya érezhető 
lett hamar, s midőn a helyébe kinevezett 
Delaunay meghalt, a köztársaság elnöke 
Thiers, kivel mindvégig a legbensőbb baráti 
viszonyban állott, hivatalába visszahelyezé. 

A császárság híve mindig, de franczia 
volt testestől-lelkestől, s ezt még a tudo
mány bais által vivé.Kétévelőttaz akadémia 
a német Burckhardtot tagul választván, 
Leverrier elkeseredetten kiáltott fel: „Vé
günk van, nincsen már több franczia." 
Magának Kirchhoffnak, a század egyik 
legnevezetesb tudósának, megtagadta a csil
lagvizsgáló megtekinthetését, csupán azért 
mert német. 

Hajlott kora daczára egész idejét író
asztalánál tölte; munkásságának csak a 
halál vetett véget. 

Méltán mondotta sírjánál Dumas (a 
vegyész:) 

„Azon igazságot végül fel fogja ismerni 
a sir csöndjében, az örökkévalóság nyu
galmában, melyet a földön időzése alatt 
oly hévvel, oly sok vesződés között kere
sett ; mert senki az örök végtelenség eme 
fényének látására magát nálánál méltóbb
nak nem mutatá."* 

Hoitsy. 

Mirza-Shaffy dalaiból. 
i . 

A fényes égi nap a nagy 
Tenger fölött ragyog, 
S rezegnek, égnek, lángzanak 
Fényétűi a habok. 
Visszatükröztet tégedet 
A tengerként, dalom, — 
Mindegyike ég és hevül 
Fényedtűi angyalom! 

I I . 
Körül leng engem mindenütt, 
Érzem, — lehelléted : 
Akárhová csapong szemem, 
Ott látlak tégedet. 

Gondolatim tengerében 
Alámerülsz azért: 
Hogy feltűnj újra mint a nap, 
Ha a regg visszatért. 

XI. 
Magasra nyúl az Elborus, 
Az égig ér fel az; — 
Tetője fenn havas, borús, 
Lábánál zöld tavasz. 

Magam vagyok az Elborus, 
Bensőm nyugalma nagy 1 
8 tövénél im a koszorús, 
A szép tavasz te vagy! 

* Leverrier, a jelentékeny embereknél is nem rit
kán tapasztalható áiszeméremból, vagy tán inkább egy 
kis — megbocsátható — hiutágból az utolsó időben há
tán zottan vonak<d«tt arczképét levétetni. Egyetlen 
pcrtraítje egy iíjthlkori mellszobor után készüit. Azt 
közöljük ezalkakmmal mi is. A szobor készítője Pradier 

XII. 
Rózsa és tövis. 

Szemközt velem a szomszédnő 
Gonosz, nyelves, zsérnbelődő. 
Perg a nyelve nappal-éjjel, 
Törökkel tatárral zsémbel. 
Hogyha néha kukkot szól csak férje, 
Mert felesel: átok száll fejére. 
S ha a jámbor egyszer-másszor nem perelne: 
Azért kap, mert nincsen perelhetném-kedve. 

Jó embert is elfog néha a harag, 
A szerelmi csók is néha elmarad. 
Legszebb rózsán tövis szinte lest ül, 
De ments' isten — rózsátlan tövistül. 

XIV. 
Bucsu Tiflisztül. 

Kyrosz-mosta vidék, mi szép vagy s bájteli! 
Oh mily szép itt a lányka, az ifjú mi hős, deli 
Kinom s élveim tengere vagy te nekem, 
Melyben igaz gyöngyödre lelek, szerelem ! 
íme, tölt poharam' tereád emelem ! 

Körülted hegy- és szikla-mez, 
Termékenyitó viz övez; 

Csendes, hűs berek árnyán 
A kacsalódó indám 

A lángzó bor terem. 
Forrásnak csörög árja, 
Mely útját vigan járja, 

A szikla-rétegen. 

Kunyhó és szákli-lak 
Magasra kúsztanak 
A hegygerinczre fel. 
A sikos hegytetőt 
Kom, kastély és erőd 
Borítja végig el. 
Vannak rajt' kéjlakok, 
Ház, pitvar, — szinte sok. 
Zsongó ember-özön 
Bazáron s útközön, 
S mindefölött az ég, 
Mely kékbe öltözék. 

Szellős erkélysorok 
És függő karzatok 
Ölelik sorra át 
Tiflisz minden lakát. 
Erkély páholyzatán 
Szép holdas éjszakán 
Ül sok karcsú leány. 
Kíváncsik a szemek, 
Az arczon égi csáb, 

' Az öltöny-szél lebeg, 
Rezeg a piczi láb, 
A szemnek lángja még 
A fátylon át is ég. 

Kyrosz-mosta vidék, mi szép vagy s bájteli! 
Oh mily szép itt a lányka, az ifjú mi hős, deli! 
Kinom s élveim tengere vagy te nekem, 
Melyben igaz gyöngyödre lelek, szerelem ! 
íme, tölt poharam' tereád emelem! 

Sziklai Soma Kornél. 

NE NYÚLJ HOZZÁM. 
Elbeszélés. 

Irta: Jókai Mór. 
(Folytatás.) 

V. A zálogváltás. 
A zálog váltságdija csók. 
Tartsunk előbb egy kis értekezést a 

csókról. 
Ennek különböző népeknél különböző 

értéke van. Az orosz, a délszláv és román 
igen olcsón adja: ott minden üdvözlés 
csókkal jár, a legőszintébben egymásnak 
a szájára adva. Az angol pedig még a kéz
reejtett csókot is perhorreskálja. A franczia 
ki sem mondja azt a szót, hogy „valakit 
megcsókolni", hanem „megölelni", vagy 
legroszabb esetben „csókot adui", a mi 
nagy különbség. A német már közép utat 
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tart, azt mondja, hogy „einen Küsz in 
Ehren kann Niemand wehren." S körül-
belől ezt a felfogást követték őseink is, a 
kiknek társasjátékaiban sűrűn szerepelt a 
csók. De az is csak olyan ártatlan, tisz
tességes, félerőszakkal elrabolt, féltréfával 
engedett, félig felpanaszolt, egészben meg
bocsátott csók volt, a mi senkinek sem 
ártott meg. 

„Kútba estem, ki húzzon k i?" 
Következett rá egy csók. 
S még a himpora sem hullott le tőle 

a virágnak, még a zománcza sem törlődött 
le a lepkeszárnynak. 

Osculum charitatis. 
Két zálogot összefogott a békebiró: 

egy nőét és egy férfiét. 
„Mire legyenek elitélve ?" 
Csókra. 
Ámde ez csak a szép nemre nézve 

büntetés. Ez igy nem volna igazság. 
Már pedig Kapornaky Károly a leg

igazságosabb biró, a ki valaha egy várme
gyének ítéletet osztott. 

Büntető kódexünk még akkor sem 
volt. A biró tartozott az „usus" szerint a 
vétség fokát a bűnhődéssel összeegyeztetni. 

A himnemii vétkesnek meg kell szol
gálni a csókot azzal, hogy előbb tartozik 
egy verset készíteni vezeklő társához, s 
azután még azt a verset egy tetszése sze
rinti melódiára elénekelni. 

Rettenetes ítélet! 
Az is kegyetlenkedés, valakitől azt 

kivánni, hogy verset mondjon, ha az nem 
kenyere; de még hozzá, hogy el is éne
kelje, a saját kompozicziójára! Ez már 
csak az akkori idők kemény büntetések
hez szokott szigorában leli igazolását. 

Lehetett itt hallani aztán gyöngynél 
gyöngyebb sonetteket és madrigálokat. 
Az ujabbkori népdal-félét akkoriban nem 
vették még be a jó társaságba; hanem 
azok helyett a félig olasz, félig német 
modorú dalok uralkodtak: „Isten hozzád, 
te csendes ház." — „Gyöngyöm, Min-
kám, meg kell válnom." — „Fakadj piros 
ro-o-o-ózsa, fakadj csendesen."— A „Ha 
a nap végső sugárinál" dallama épen drey-
schrittes walzer melódia volt. Eféléket 
aztán ki kellett adni mindenkinek magá
ból, a hogy Isten tudnia megadta, kántor-
baBsusban, fistulaténorban, hamis hangon, 
félig elnevetve, félig belesülve, fútytyel 
kitoldva, a hol a magasan kezdett nótát 
hanggal nem érték. Minden embernek 
megvolt az az elégtétele, hogy a másik 
rovására nevethetett. S senki sem nehez
telt meg érte. 

A zálogbirónak nagy lélekbuvárlati 
ismeretekre volt ez alkalommal szüksége. 
Tudnia kellett, hogy miként válogassa 
össze párjával a zálogokat, hogy a bűn
hődő felek a rájuk mért büntetéssel meg 
legyenek elégedve. Mert nem mindegy az 
embernek, hogy ki legyen a bűntársa ? 

Legutoljára hagyatott Tivadar. Neki 
egy szép parázsszemü barna fiatal özvegy 
jutott zálogban elmarasztalt társul, a kirül 
csendes titokban tudva volt, hogy a szép 
ifjú iránt nem érzéketlen. 

— No öcsém, monda a házi ur, hall
juk azt a szép verset, meg azt a szép 
nótát hozzá. 

A szép özvegy biztató mosolygással 
tekinte felé. 

De Tivadar nem látta a szép özvegyet, 
mert az ő tekintete mind ott járt a szép 
csókolatlan maradt Nenyuljhozzám arczán. 

— Soha életemben se csináltam én 
verset urambátyám. Éneklésről pedig ke
vesebb fogalmam van, mint egy pávának. 

Erre a többiek mind neki estek, hogy 
hát nekik se mesterségük az, egyik se volt 
se kántor, se poéta, se komédiás! Ha 
nekik nem tört bele a derekuk, próbálja 
meg ő is. 

„Ha te nevettél mi rajtunk, most mi 
is nevessünk te rajtad." 

— Én nem nevettem ti rajtatok ! Ta
núm rá Jolánka kisasszony, hogy még 
csak el se mosolyodtam. 

Erre aztán a szép Nenyuljhozzám lett 
egyszerre lángvörössé ! Micsoda goromba 
érintés volt ez! Kimondani, hogy ők egy
más szeme közé néztek oly hosszasan s 
hogy az alatt rajok nézve nem létezett a 
világ. 

Meg is kapta érte a méltó büntetését, 
mert Jolánka kisasszony nem hogy mel
lette tanúskodott volna, hanem kiszaladt 
a szobából, a szép özvegy pedig meghara
gudott, odament a tükörül szerepelt esküdt-
höz s annak ragyás ábrázatjára nyomott 
egy egészséges csókot. 

— Én a magam zálogáért megfizettem, 
már most az az uram lássa, hogyan váltja 
ki a magáét ? 

Az az ur pedig nem látszott többet 
törődni a zálogban hagyott gyűrűjével. 

Mikor aztán a társaság oszolni kez
dett, s kiki a maga szánkóját eléjaratva, 
sorba búcsúzott a háziaktól, az alispán 
megfogá a távozni készülő Tivadar kezét. 

— Öcsém ! A mit én egyszer ítéltem, 
azt én meg nem másítom soha. A míg 
nekem egyet nem énekelsz, addig a gyű
rűdet vissza nem adom. 

— Urambátyám! felelt erre vissza 
Tivadar. A. mit én egyszer kimondtam, 
azt én meg nem másítom soha. Ha nem 
adja vissza a gyűrűmet, tartsa meg addig, 
a mig ennél a háznál lakodalom lesz, 
akkor majd éneklek én is valamit! 

Hanem már akkor ott állt a szánkója 
az ambitus alatt, s a másik perczben már 
vágtatott vele a négy csöngős paripa, hogy 
se látója, se hallója nem volt többé annak 
a hatásnak, a mit vakmerő huszárroha
mával az ellenséges táborban elkövetett. 

VI. A vak koldus dala. 
A Károly-napi eset után sokáig nem 

mutogatta magát Tivadar a világban. Ott
hon ült a tanyáján, s ha észrevette, mesz-
sziről hogy vendég közeledik, lóra kapott, 
elment hazulról s haza sem került elébb, 
mint a mikor már gondolta, hogy a lá
togatója megunhatta magát egyedül és 
odább állt. 

Egyszer mégis otthon lepte a János 
bátyja. Nem jött a rendes országúton, 
hanem a gyümölcsös felül került, gyalog. 

Tivadar a kertben volt, nem vette 
észre a közeledőt. A kertész a rózsákat 
bontogatta ki épen téli burkaikból. 

Jánost messziről meglepé egy szép eré
lyes férfihangon énekelt dal, melynek ez 
volt a szövege: 

„Nézz tükörbe, s mindjárt lessen 
Szemed előtt rózsa készen: 
De a tükör rózsáinál, 
Százszor szebb az originál.-' 

(Ez a dal később a Szamos mentén 
közkedvességü lett. Hej sok szép leány 
ablaka alatt énekelték azt! Sok sziv kese
rűségének szerzett az enyhülést valaha!) 

— Ejnye öcsém, de szépen tudsz éne
kelni ! A verset is te csináltad hozzá ? — 
szólt János bátya, kibukkanva a sürü bo
kor közül. 

— Én énekelnék? szólt a meglepett 
öcs. Van eszemben ! S még verset is csi
nálni ! Az kellene még! 

— Hát ki énekel itt olyan szépen ? 
— Én nem hallottam. Bizonyosan a 

kertész. 
— Te daloltál Miska ? 
— Igen is tens uram. 
A ficzkó konvenczióba hazudott. Pedig 

olyan hangja volt, mint a fürésznek meg 
a ráspolynak együtt. 

— No hát jól van. 
Azzal bementek a házba. 
János nem hozta elő a szép Nenyulj-

hozzámot. 
Egyszer azután csak maga Tivadar 

kezdette el körül kerülgetni. 
— Bátyám! Nem szokott ezen a vi

déken valami nagy - nagy árviz lenni ? 
Akkora, hogy a Kapornakyék ereszéig ér
jen? hogy az ember ugy mehessen élet-
veszélylyel a jég között csónakkal odáig s 
aztán ugy szedhesse le a háztetőről a vég
veszedelemben levőket ? 

— Árviz itt, öcsém, minden eszten
dőben van. De akkora, a milyent te kívánsz, 
az én emlékezetemre még nem volt. 

— Hát valami nagy zsiványbanda 
nem jár-e ezen a vidéken, hogy mikor azok 
megtámadják a Kapornaky-kastélyt, az 
ember oda rohanhasson a hátukra, szét
verje őket 8 ugy mentse ki a szerelmesét 
a halálos veszedelemből? 

— Nincs ezen a tájon rablóbanda, 
édes öcsém, a mióta a nagybányaiak Pintye 
Gregort agyonlőtték, annak pedig van száz 
esztendeje. S azóta senki sem jelentette 
magát erre az üresen maradt állomásra. 

— Hát nem tudna nekem, bátyám, 
olyan embert komendálni, kettőt, hármat, 
vagy ötöt, hatot, a kinek kedve volna 
velem egy szál kardra kijönni s megvere
kedni azért, hogy a kedvesemnek a lába 
nyomába mert lépni ? 

— Nincs itt olyan, kedves öcsém, 
mert a ki itt duellumra kihív valakit, azt 
bolondnak tartják, s aki kimegy vele, még 
nagyobb bolondnak; hanem ha olyan igen 
nagyon akarsz verekedni, eredj el Csen-
gerbe, mikor sokadalom van, aztán kiáltsd 
el magadat, hogy tyukodi vagy: s mind
járt kapsz ott embert, a ki összekapasz
kodik veled, a hány csak kell. 

— De hátha se tűzből, se vízből, se 
rablókézből nem szabadithatják ki az imá-
dottakat, se kardot nem törhetnek érte, 
ugyan mit csinálnak ebben a kenderszagu 
országban az emberek, ha be akarják bi
zonyítani egy szép leánynak azt, hogy 
szeretik ? 

— Odamennek hozzá és megkérik 
feleségül. 

— Üm! Bátyám se tud egyebet, mint 
tréfálni, mikor az ember valami okosat 
akar megtudni. 

— Nem tréfálok én öcsém. 
— No hát mondja azt, hogy Argyrus. 

királyfi felment az üveghegyre egy patko-
latlan lovon, azt elhiszem; mondja azt, 
hogy báró De Manx halálra csiklandozta 
a medvét, azt is elhiszem; hogy Háry 
János pogácsát süttetett magának a király
néval: azt se ellenzem meg; de hogy oda 
lépjen emberi halandó teremtés a Nenyulj
hozzám elé azzal a szóval, hogy „kisasz-
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szony! én magát . . . " Tyhü! Dehogy jön 
ki a számon. Beszéljünk másról. Meg
kezdték már a gyapjunyirást? 

S aztán átvitték a diskursust a juhá
szaira; többet azon a napon nem is be
széltek asszonyi nemen levő teremtésről. 

Aztán csak szépen telt az idő megint. 
Tivadarról hordták a hirt János bátyjának 
az ismerősök, hogy az aligha nem a csök-
mei sárkányt keresi a mocsárban; vagy 
pedig hamis húszasokat készit odahaza ; 
az sem épen lehetetlen, hogy a moldvai 
„fekete vajda" elásott kincseit puhatolja 
a Szamos partja mentében; mert nem 
látni azt másutt, mint olyan helyeken, a 
hol ember hozzá nem fér. 

Már szépen kitavaszodott. Egy dél
után János ur udvarán elkezdi valaki 
énekelni azt a nótát, hogy ,,Nézz tükörbe, 
s mindjárt lészen Szemed előtt rózsa 
készen". 

„Ez t " a hangot már ismerte. ,,Boldi" 
hangja volt í lZ , ti vak koldusé. 

Abban az időbén Magyarország nádo
rának az a jótékony gyöngéd eszméje tá
madt, hogy az országból összegyüjteté a 
vakokat, Pesten intézetet alapított a szá
mukra , ott a tehetetlenjét holtig való 
ápolásra elvállalták, a fiatalját pedig kita
nították szépen művész-módra énekelni, 
akkor adtak neki egy guitárt, s azzal tisz
tességes kenyér volt adva a kezébe s hajlék 
a feje fölé. A magyar szereti a szép dalt; 
a vándor vak énekesek elhelyezték magu
kat ki ide, ki oda: mindegyiknek jutott 
egy vidék, egy vármegye, a hol szívesen 
látott vendégei voltak minden kastélynak 
és gunyhónak. Ezek voltak a magyar nép 
Minnesángerei. Ezek hordták a lágyító 
dalt fájdalmas szivektől aczélkemény szi
vekhez s gyakran apró tréfás történetkéket 
versbe szedve dalolgattak az udvarokon, 
a miknek az alapmeséjét a beavatottak 
ismerték, s a miket a kigúnyolt fél azzal 
torolt vissza, hogy ellendalt készített s ő 
is betanította azt a vak énekesnek s visz-
szaküldte vele a boszantóihoz. Egész éne
kes harczot folytattak általuk ritmusokban 
és kadencziákban. 

A Szamos mentének Boldi volt a vak 
énekese. 

János ur végig hallgatta tőle a dalt, a 
mit a vak olyan szépen tudott énekelni. 
0 nem látott soha se rózsát, se tükröt, se 
szép leányt, mégis olyan érzéssel tudott 
róluk dalolni. 

— Kitől tanultad ezt a nótát, Boldi ? 
kérdé tőle János ur. 

— Hát a Tivadar úrtól, ő tanított 
meg rá. Nékem ő csinálta ezt a dalt. Ugy-e 
de szép? 

— Nagyon szép, Boldi; kapsz is érte 
tőlem egy tallér borravalót. — De már 
most tedd meg a kedvemért azt, hogy 
eredj át Körtvélyesre; állíts be Kapor-
nakyék udvarába, s dalold el ezt a nótát. 
Meglásd, hogy ott is üti érte a markodat 
egy tallér. 

Kétszer se kellett ezt a vak énekesnek 
mondani. A kapott tallérra ráköpködött a 
markában, s azzal leereszté azt a biztos 
csizmaszárba, hátára vetette a guitárját s 
vezettette magát a fiúval nagy sietve. 

Másnap délben megint ott volt János ur 
udvarában a vak dallos. Bagyogó arczczal 
jött, 8 előre nyujtá az összeszorított mar
kát. Mikor kinyitotta, dicsekedve monda: 

— Itt a másik tallér! 
János ur kötekedni akart vele: 

— Nem tallér az, Boldi, hanem két-
garasos. Bolonddá tettek vele. 

A vak dallos nevetett. 
— Hát azt hiszi a tens ur, hogy az 

én tenyerem nem ismeri meg a különb
séget a réz meg az ezüst között ? hogy az 
ujjam hegye nem tudja elolvasni, mi van 
a pénzre nyomtatva. Tallér biz ez, még 
pedig koronás: Mária Terézia királyunk 
képe van rajta. (A régi magyar sokat tar
tott arra, hogy Mária Teréziát királyunk
nak, ne királynénknak nevezze.) Aztán a 
ki ezt adta, nem tesz az bolonddá e vilá
gon senkit, a drága angyali szépség! 

— Hát hogy tudod te, hogy angyali 
szépség ? Hisz nem láttad. 

— A hangjából látom! Mikor az meg-
szóllal, ugy áll előttem, mintha világitana. 
Ha viaszkom volna, ki tudnám az arczát 
csinálni belőle. 

— No én adok neked viaszkot, csináld 
ki. Üveg alá teszszük. Hanem előbb eredj 
vissza a Tivadar öcsémhez, s mutasd meg 
neki a tallért, a mit kaptál. 

— De meg is mutatom! Áldja meg a 
Jézus az olyan jó embert, a ki olyan szép 
nótát tanít a szegény vak koldusnak, a 
mi tallérokat hoz.- „De a tükör rózsáinál 
Százszor szebb az originál." 

Még a távol mezőről is hangzott a dal 
refrainje, a hol már senki nem fizetett 
érte, se'nem tapsolt rája. (Folyt, kovetk.) 

A f a l u h ő s e . 
— Munkácsy Mihály festménye. — 

., Az utókornak ezt a nevet meg kellend szok
nia" — monda egykor Lord Byron egy feltűnt 
tehetségre. Elmondhatni hasonlót Munkácsyra 
is, ki a világnak idegen nevek iránt legkevesebb 
fogékonysággal biró nemzetét, a francziát rá 
tudta szoktatni, hogy franczia ajaknak oly nehéz 
kiejtésű nevét általánosan ismerjék s emleges
sék, mint egy geniális festőét. Hanem azt, hogy 
magyar, még nem mindegyik tudja a jó firancziák 
között. „Grand peintre russe ou polonais." 
Muszka vagy lengyel vagy akármi náczió, mind
egy nekik, ha nem franczia. 

Azt a ritka elégtételt azonban megadja 
neki a büszke nemzet, hogy elismeri róla: 
mennyire megérdemelné, hogy franczia legyen. 
Munkácsy merész, erőteljes, eleven és minde
nek fölött eredeti ecsetje oly népszerűséget szer
zett neki, minővel a francziák között sok jeles 
festesz hazánkfiai közül talán csak az egy Zichy 
Mihály dicsekedhetik. 

Munkácsyval nem egyszer volt már alkalma 
foglalkozni lapunknak. Hiszen minden nagyobb 
munkája egy-egy nevezetes mozzanat volt nem 
csak a művész, nem csak hazai művészetünk 
életében, — hanem feltűnő jelenség ott is, a 
hol a képzőművészeteknek, hogy ugy mondjuk, 
világpiacza van. S a párisi „Sálon", e találkozó 
helye a világ legjelentékenyebb képzőművé
szeinek, már is nem egy diadalát jegyzé fel kró
nikáiba hazánkfiának. Atalánosságban beszélni 
tehát' Munkácsyról és művészetéről ma már 
anachronizmus. Széles nagy világ ismeri már 
müveit, a „Meghívást a menyegzőre", „A halálra 
itélt utolsó napját", a „Tópéscsinálók"-at, az 
„Éjjeli csavargót", a „Zálogházat" s a művész
nek saját műtermét ábrázoló festményét, mely 
utóbbi legjobban eltér Munkácsynak eddigi irá
nyától ugy a tárgy, mint a szinek megválasztá
sában. 

Munkácsy nagy előszeretettel választotta 
tárgyait az élet sötét epizódjaiból. Komor, meg
ható jeleneteket tárt föl, s a szegénység bajai és 
viszontagságai ép oly kedveltek alkotó képes
ségének egy tragikus mozzanat számára, mint 
a mily szívesen festi a részletek tarkitására az 
alakok rongyosságát. „A halálra itélt" a sira
lomházi látogatók kíváncsisága 03 feleségének 
mély fájdalma közé helyezve a nyomor képe, 
mely a rablás katasztrófáját idézte elő. A „csa
vargók", kiket a hajnal ós a rendőrség az ut- I 
czán talál elmámorosodva, mik»r a dolgos nép I 

már újult erővel indul napi munkájára: meg
ható vonás a szegénység küzdelmeiből, mely 
nem tud barátságos otthonhoz jutni, és dorbé
zol. Ilyen a korhely hazatérése is, kit barátai 
ittasan hoznak haza, a nyomorult padlásszo
bába, hol a feleség akkor is munkánál görnyed. 

De az élet más mozzanataival is foglalko
zott Munkácsy. Ecsete mindig szélesebb kört 
mér ki az életből. A „Zálogházban" már az élet 
komorságát humorral mutatja be ; az igazi sze
génység mellett összehozza a könnyelmű pazar
lás embereit; a nélkülözés sápadt arcza mellett 
ott van a ledér élet kifestett arcza ; a szerszám
ját zálogba tevő kézműves mellett a hegedűjétől 
megváló muzsikus komikus alakja. A „Tépés-
csinálók" csoportozata ismét szélesebb meder
ben mozgó élet, melyben a személyek sorsa 
mellett megfér egy vonzó vonás is a nemzeti 
mozgalomból. A törpe, a ki nem lehet katona, 
oly sokat mond el arczával, a mint a megsebe
sült honvéd elbeszélését hallgatja. Ezek után 
festette Munkácsy azt a képet, mely saját mű
termét tünteti föl, s abban magát a művészt és 

I nejét. Ez genre-kóp, melyet azok czáfolatára 
készített, kik azt mondták, hogy hiányzik 
ecsetjéből a színgazdagság. 

A „Falu hőse" legújabb festménye a mű
vésznek, tárgya egészen életkép-szerü. A vázla
tot itthon készítette hozzá a művész, mikor pár 
év előtt Temesvárit időzött. 

Egy magyar csárda alacsony ivójában tárul 
elénk a kép. A derengő világosság, mely a zöld 
kendővel beborított ablakon keresztül beszivá
rog, alig tud magának utat törni a szoba pipa
füstös levegőjén keresztül. A mestergerendáról 
lelógó lámpás, nappal levén, nem segit terjesz
teni a világosságot. E sötét légkörben élénk 
jelenet fejlik ki előttünk. Egy professzionatus 
athleta, pénzért birkózó komédiás, kinek 
arczán, haján azonnal meglátszik az idegen 
jelleg, még ha nem lenne is testhez simuló 
rózsaszín trikot-ba, kurta bársonyruhába öltözve. 
Ez épen abban a helyzetben van lefestve, a 
mint birokra hiv föl egy jól tagbaszakadt, erő
teljes alkatú parasztlegényt. Ezen nem látszik 
meg a „ki a legény a csárdában"-féle hencze-

I gés, hanem igen is az erejébe vetett rendkívüli 
önbizalom. Hidegen áll ott, s észrevenni rajta, 
mily méltóságos lassúsággal gyűri föl inge ujját, 
s csaknem megvető szemmel méregeti ellenfe
lét, féloldalt ajkaival fogván össze nyelve hegyét, 
mintegy előre „gusztust" csinálván magának a 
következő pillanat élvezetéhez. Nincs benne két
ség, hogy a markos legény már a második öle
léssel be fogja roppantani az athléta derekát. 
— Tarka csoport, parasztok, munkások, asszo
nyok, gyermekek sorakoznak az ölre menendők 
köré, kíváncsian lesve a törtónendőket. Egy kis 
leányka, -=- Munkácsy egyéb képeiből is isme
retes alak, — közeledik a földön heverő ércz-
tálhoz, melyben a komédiás három golyója van, 
s fényétől esábittatva, utána nyújtja kis kezeit. 
A szoba hátterében álló hordók egyikén lovagol 
egy fiu, előre örvendezvén a mindjárt bekövet
kezendő „ne mulass"-nak, mig egy másik fiu 
abban fáradozik, hogy hasonló előnyös pozi-
cziót foglaljon el magának. Ketten képezik a 
karzatközönséget, — mig az ivó vendég, a mint 
dukál, a kecskelábú asztal melletti „páholyt" 
foglalja el. A bőrkötényes kovácsmester és a . 
szűrös, pipás atyafi nyilván a torna „estólyeit" 
magyarázzák egymásnak, műértő szemmel vizs
gálva a bajvívó felek feszülő izmait. A két 
„Iczig", a hátul ülő két polgár, a falhoz támasz
kodó fiatal leány s a mindenünnen előkandi
káló ifjabb nemzedék biztos, határozott voná
sokkal, jellemzetesen vannak csoportosítva, 
s a mindegyiken kifejezett saját egyéni jellegen 
egyátalán nem ejt csorbát az akczió egysége, 
mely az egész csoportra kiterjed. 

íme ez a tárgya e szépen sikerült képnek, 
melyet ez alkalommal mutatunk be olvasó
inknak. 

Török-Örményország és lakói. 
VI . 

Bitlis; Yedi-Kilissza. 

Bitlis Örményországnak igen fontos városa, 
melynek lakói többféle ipart űznek s élénk 
kereskedést folytatnak, a Vári-tó délnyugati part
ján fekszik, kurdok által lakott vidéken. Dey 
rolle Theofil franczia utazó azt irja, hogy Xavier 
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Hommaire de Hell, ki ő előtte húsz évvel járt ott 
Laurens Gyula festő művész kíséretében, oly 
leírást közölt Bitlisröl, melyhez ő sem toldhat 
semmi ujat. Útirajzaiba tehát szóról szóra 
átvette az emiitett utazónak e városról irt sorait. 
Ezek szerint a város meglepő látványt nyújt, 
mely összeségében épen oly eredeti, a milyen 
változatos egyes részeiéiben. A bitiisi völgy hát
terében meredek sziklacsucsokkal szegélyezett 
magas fensik emelkedik, melynek legmagasabb 
pontján régi erősség áll, mig lábainál számos 
mecset, khán, nyilvános és magán épület lát
ható. Minden föltalálható itt, a mi a keletet 
oly széppé, mondhatni tündériessé teszi: régi 
kőfalak, árnyas mecsetek, csillogó ablakú bazá
rok, fürdők és más középületek diszes kupolái 
stb. A sziklavölgy mélyében vidám hegyi patak 
csörtet tova, melyen ives kőhid vezet át. A 
hidak, valamint a mecsetek s az erősség is 
ugyanazon egyforma Ízlésben vannak építve, 
mely a városnak mintegy sajátságos jellege. 
Majd minden épület gondosan kifaragott kövek
ből van ép:tve. A Bitlis folyó két partját szilárd 
ivezetü nagy bazárok szegélyezik, melyek igen 
régieknek látszanak. A fensiknak, melyen a 
régi erősség áll, széleit meredek vulkánikus 
sziklák képezik. E váron alól két folyó egyesül 
s azon tul Bitlis-Nhai nevet vesznek föl; e folyó 
partján két mecset, óriási bazárok és khánok 
emelkednek. Egy másik fensik, melyet a vár
hegytől mély sziklahasadék választ el, a város 
temetőjéül szolgál, s cziprusbokrokkal van be
nőve. A folyó balpartja, melyet félkör alakjában 
házak és kertek diszitnek, szép és kellemes táj
képekben igen gazdag. A fellegvár alatt vonul 
el a Van felé vivő ut, mely a folyó partján föl
felé tart, mindenütt annak irányát követve. 

Mikor Deyrolle Theofil franczia utazó 
Bitlisben járt, épen egy igen komoly s rá nézve 
elég kellemetlen esemény tartá izgalomban e 
város lakóit. Tudniillik azelőtt néhány nappal 
egy katholikus örmény halt meg Bitlisben, s a 
schizmatikus örmények, kiknek a városban 
800 házuk van, mig a katholikus örményeknek 
alig van húsz, nem akarták megengedni, hogy 
a katholikus halottat a gregoriánus felekezetűek 
temetőjébe temessék, holott ez azelőtt átalános 
szokásban volt. Ebből aztán hatalmas csetepaté 
kerekedett, a melynél az ököl- és botütések 
sem hiányoztak. 

Megjegyzendő, hogy a katholikusok ügye 
Örményországban s főleg Bitlis környékén meg
lehetős gyenge lábon áll. Püspökük, ki Meso-
potamiában, Diarbekirben lakik, nem sokat 
törődik velők, s a trebizondei olasz barátok 
végkép megfelejtkeztek róluk. A katholikusok 
tehát a temetkezési ügyet bejelentették a káj-
makámnak, ki kérte is a gregoriánusokat, 
hogy a temetést engedjék meg, valamint hogy 
eddig is megengedték azt. Ezek azonban még 
mindig vonakodtak. A huzavona eltartott vagy 
tizenöt napig. A hulla már felbomlásnak indult 
s nem tudtak mit csinálni vele. „A katholikus 
megbízottak" — irja Deyrolle — „engem kér
tek föl, hogy befolyásommal oda működjem a 
hatóságnál, miszerint engedjék meg, hogy a 
halottat saját templomukba temethessék el. 
Alig tudtam megértetni a szerencsétlen örmé
nyekkel, hogy én mit sem tehetek értök, leg
feljebb annyit, hogy kedvezőbb időket és viszo
nyokat óhajtok számukra." 

Azonban egy véletlen, bár egészen más
nemű s elég sajátságos körülmény lehetővé tette 
a katholikus örményeknek, hogy halottukat 
másnap, igaz hogy hatósági segítség mellett, 
oda temethessék, a hova óhajtották. Ugyanis 
utazónk másnap, midőn a város utczáin sétál
gatott, ugy vette észre, hogy valamennyi bazár 
be van zárva és az utczákon és köztereken ösz-
8zecsődült lakosság szerfölött izgatott. Tudako
zódván e lázongás okáról, azt a felvilágosítást 
nyerte, hogy a többnyire mind örmény keres
kedők, kik a hires bitiisi szövettel kereskednek, 
üzletöket bezárták és strike-olnak. Bitlis ipará
nak legfontosabb készítményét s kereskedelmé
nek legjövedelmezőbb forrását emberemlékezet 
óta egy vörös szinü vastag gyapotszövet képezte. 
Azonban a kormány mintegy három éwtd az 
előtt (1866 körül) elhatározta, hogy a Hedzsira 
1286 évében, azaz 1869-ben a Bzövet kivi ele 
után bizonyos vámot lesznek kötelesek fizetni. 
Mikor aztán a vámfizetés határideje megérke
zett, a kormány ugy egyezett meg a kereske
dőkkel, hogy három évre előre fizessék le a 

vámot. Ez meg is történt, de a vámhatóság, 
hihetőleg tévedésből, ismét követelni kezdte a 
vámot az egyszer már előre megváltott árukért, 
s ebből nagy bonyodalom támadt. A kereskedők 
természetesen nem akartak kétszer fizetni s 
boltjaikat bezárták. Erre a bitiisi kajmakám 
tanácsot kért a mushi pasától, ki azt izente, 
hogy a kereskedőket minden áron raktáraik és 
boltjaik kinyitására. A kereskedők, attól tartva, 
hogy rá akarják szedni őket, szóba sem akartak 
állni s a törvény szigorú megtartását követelték. 
Ekkor történt, hogy a katholikus kereskedők, 
hogy gregoriánus kollégáikon boszut állhassa
nak és a hatóság jóakaratát is megszerezhessék 
maguknak, lefizették a vámot, megnyitották 
boltjaikat s igy a temetés ügye is szerencsésen 
dőlt el. 

Egy keleti városban olyankor, mikor még 
a bazárok is be vannak zárva, szerfölött kevés 
a látni való. De Bitlisben a vár megérdemli a 
futólagos megtekintést. Már a romokból is kö
vetkeztetni lehet a vár egykori jelentőségére. 
A romok némely részei fantasztikus látványt 
nyújtanak; bizonyos nem közönséges komor 
nagyszerűség ömlik el azokon, melyet ama 
vidék többi várainál hiába keresne az utazó. 
A főbejárat fölött féldomborműben kifaragott 
emberalakok körvonalait lehet inkább sejteni, 
mint látni; annyira el vannak mosódva, hogy 
eredetökröl megközelítő véleményt sem lehet 
alkotni. 

Bitlisnek körülbelől 4000 háza van. Mecset
jeinek minaretjei nem oly sugarak és magasak, 
mint a konstantinápolyiak és trebizondiak; sőt 
inkább szokatlan vaskosságukról nevezetesek 
és a középmagasságot sem igen érik el. Egyik 
rajzunk Bitlis várának egy részét, a másik pedig 
a Bitlis folyón átvezető régi kőhidat és a város 
egy részét tünteti fel. 

Harmadik rajzunk meg egy régi georgiai, 
tehát keresztyén templom romjait mutatja. 
Georgia egykor hatalmas állam volt s története 
Nagy Sándor koráig egészen biztosan nyomoz
ható. A keresztyénséget már a IV. században 
elfogadták lakói. Később hol az arabok, hol meg 
a persák hatalma alá került Georgia. Később 
ismét független s igen virágzó állammá lett, 
melynek határai a mai Örményországot is beke
rítették s e korból maradtak fenn ama szebbnél 
szebb templomromok, melyek közül a legérde
kesebbek egyikét rajzunk tünteti föl. 

Mielőtt a regényes Török-Örményországtól 
bucsut vennénk, egy nevezetes zárdába vezet
jük még el olvasóinkat, mely Bitlis-szel átellen
ben, a Van-tó túlsó partján Vanhoz közel 
egy völgyben fekszik. E zárda neve örményül 
Varak, törökül Yedi-Kilissza (Hét templom.) 
„A zárdaközség egy szolgája" — irja Deyrolle 
— „bizonyos szertartással vezetett minket a 
barátok elébe, kik, értesülvén látogatásunkról 
egy nagy terembe gyűltek össze. Mindössze 
heten voltak. Főnökük, egy nagyon tiszteletre
méltó, ősz szakálu öreg, fölemelkedék ülőhe
lyéről s intett nekem, hogy foglaljak helyet 
mellette. Tolmácsom segélyével megtudtam 
tőle, hogy a zárda né', ileg papnövelde is, hol 
fiatal papok és barátok nyernek kiképeztetést. 
A yedi-kilisszai zárdában láttam néhány ékira-
tos jegyekkel tele vésett követ is. Az egyik egy 
kápolna oldalajtaja fölött van befalazva; egy 
másik meg koczkaalaku kődarab, mely a Surp-
Nicham (Szentjel) templomban oltárkőül szol
gál. Egy udvarban két kőhengert találtam, 
melyek ugyanegy oszlop darabjainak látszód
tak ; lehet, hogy azok valamelyikének marad
ványai, melyeket Szemiramis emeltetett a 
maga tiszteletére. 

„A barát, ki vezetőmül ajánlkozott, min
denképen be akarta bizonyítani nekem, hogy a 
yedi-kilisszai zárda megérdemli a nevét,s csak
ugyan hétt»mpkm van btnne; azonl an bár
mennyire óhajtanék is örömöt szerezni neki, 
hbetethn ötnél töl bet látnom, eőt kettő ezek 
közül is romokban hever. Az intézet tantermei 
valóságos bámulat tárgyai voltak rám nézve: 
minden a let pompásabban volt itt berendezve, 
a ialak térkéjekkel s mindenféle oktató és 
sz«m:éltttő táblákkal voltak tele akgatva. A 
tanítványok, kik valamenynyien lakást és teljes 
ellátást i a j D a k >**, VMD lep gazdagabb örmény 
családaiboz tartoztak. Ez iskola egy örmény 
papnak köszönheti megalapítását és berende
zését, ki töl b évig tartózkodott a párisi örmény 
főiskolában." 

SERVADAC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

MÁSODIK RÉSZ. — NYOLCZADIK FEJEZET. 

ii arról n planétáról txól, mehj planéta társait 
örökké zavarja. 

Másnap (augusztus 1 -je volt a földi naptár 
szerint, a Palmyrin Rosette-é szerint pedig ápril 
63-dika a Gallián!) a tudós tanár folytatta szá
mításait, de társait azok sokkal kevósbbé érde
kelték, mint őt magát. E hóban a Gallia tizen
hat millió ötszáz lieu (mintegy 9 millió mérföld) 
utat vala teendő a világűrben, s ezzel 197 
millió lieunyire (több mint száz millió mérföld
nyire) távozandó a naptól. Még 81 millió lieu 
(mintegy 44 millió mérföld) útja volt hátra, 
mig legnagyobb naptávolát eléri, a honnan 
aztán visszafordul, s ismét a naphoz, illetőleg 
a földhez, kezd közeledni. 

Most azonban egy csodás világhoz közele
dett már, melyet halandó emberi szemnek még 
soha sem adatott ily közelből szemlélnie: a 
planéták legnagyobbikához, a Jupiterhez. Nem 
csoda, hogy Bosette tanár ugy szólván el sem 
távozott többé szemlélő helyéről, s az ég fényes 
csillagképei bámulatába volt elmerülve folyvást. 

Augusztus 1-én (már mi csak megmara
dunk a földi időszámlálás mellett) a Gallia már 
csak 61 millió lieunyi távolra volt a Jupitertől, s 
november 1-jéig még folyvást közelednie kellé 
hozzá. 

Nem forgott-e veszélyben, hogy nagyon is 
közel jut e hatalmas égi testhez? nem fog-e 
ennek roppant tömege végzetes befolyást gya
korolni reá, a hozzá képest csaknem elenyésző 
parányiságu csillagocskára ? Palmyrin tanár 
ugyan, a Gallia pályáját illető számításaiba két
ségkívül nem hagyta tekinteten kivül a Jupiter 
vonzása által előidézett zavaró hatásokat sem, 
mert jól tudta, hogy e nagy planéta, a Galliánál 
sokkal nagyobb és sokkal távolabbi planéták 
és üstökösök pályáiban is tetemes zavarokat 
okoz; de hátha még sem vette kellőleg számba 
e hatalmas ellenséget? hátha csalódott számí
tásaiban, különösen azon határt illetőleg, a 
mennyire a Gallia a Jupiterhez közeledni fog 
útjában. 

Négyféle veszély fenyegethette a Galliát 
a Jupiter részéről: 

1-ör. Hogy ellenállhatatlanul vonzatván 
általa/egyenesen reá esik, s rajta összezuzódva 
megsemmisül. 

2-or. Hogy csak vonzási körébe kapatva, 
holdjává vagy épen egyik holdjának holdjává 
válik, s őröltre hozzá lánczolva marad. 

3-or. Hogy kitérítve felvett pályájából, a 
világűrbe téríttetik általa és soha sem éri el 
többé a föld pályáját. Végre 

4-er. Hogy valami (bármi csekély) késedel
met szenvedvén, későn ér ismét a föld pályájá
hoz, s nem találja többé ott a földet. 

E négy eset közül bármelyik következzék 
is be : a Gallia utasainak örökre le kell monda-
niok a reményről, hogy valaha még a földre visz-
szajuthassanak. Ez rettenés lett volna! Ámbár 
meg kell vallani, hogy Bosette Palmyrin e négy 
eshetőség közül csak az elsőtől, a megsemmi
süléstől félt; a másodikat, Jupiter holdjává 
válni nem tartotta volna sem elég kalandosnak, 
sem elég érdekesnek; de önálló üstökösül véget
lenig kerengni a nap körül, vagy épen kilódit-
tatni a világűr más, a naprendszeren kivül 
eső tájaira, ezeket oly eshetőségeknek tekinté, 
melyek kalandvágyó csillagászi szenvedélyét 
nagyon is kielégítették volna. Mi is vonzotta 
volna őt a földre vissza, hol sem családja, sem 
barátja ? 
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Dy körülmények, s ily gondolatok közt 
telt el egy hónap. Szeptember 1-én a Gallia 
távola Jupitertől már csak 38 millió lieu (21 
millió mérföld) volt, vagy is annyi, mint a földé 
a naptól. Szeptember 15-kéig e távol már 26 
millió lieunyire apadt le. A dicső planéta foly
vást növekedett nagyságban s fényben, az ég 
boltozatán, s a Gallia ugy közelitett hozzá nap
ról napra, mintha egyenes vonalban haladna 
(vagy is esnék) felé. 

Valóban veszedelmes egy égi test a Galliára 
nézve, meggondolva, hogy a Newton törvénye 
szerint az égi testek vonzása tömegük egyenes-, 
ós távolaik négyzetének fordított arányában 
növekedik. A Jupiter tömege roppant nagy, 
távolsága pedig naponként kisebb és kisebb. 

Hogy a Jupiter nagyságáról némi fogal
munk legyen, a következőket kell meggondol-
munk. Ez óriás gömb átmérője 35.790 lieu 
(19 ezer mérf.) vagy 11-szerte nagyobb mint a 
földé; kerülete 112.440lieu.Köbmértéke 1440-
szerte nagyobb mint a földé, vagyis 1440 földet 
kellene egy gömbbe össze olvasztani, hogy a 
Jupiterhez hasonló nagyságú test legyen 
belőle. Súlya azonban (vagyis tömege) csak 
338 szórta nagyobb a földénél, a minek 
oka az, hogy átlagos tömöttsége négyszerte 
csekélyebb a földénél, s csak egy harmad
résznyivel nagyobb a vizénél, a mi né
mely természettudósokat azon feltevésre 
is vezetett, hogy talán a Jupiter még folyó 
állapotban van, legalább a felszínén. 

Hogy a Jupiter természettani leírását 
befejezzük, meg kell még jegyeznünk, hogy 
nap körüli kerengését tizenegy év, tiz hó, 
tizenkét nap, nyolcz óra s negyvenkét perez 
alatt végzi el, vagyis a Jupiter éve ennyi 
óv stb. a földi idő szerint; hogy másod
perczenként tizenhárom kilométernyi se
bességgel mozog 1240 millió lieu (700 
millió mfld) hosszúságú pályáján; és saját 
tengelye körüli forgását 9 óra és 55 perez 
alatt végzi el, vagyis: nappala és éjjele 
csak ennyi; s e roppant gyors forgás kö
vetkeztében két sarka sokkal tetemeseb
ben be van lapulva mint a földé, ugy hogy 
átmetszete, szemelláthatólag is nagyon 
összenyomott, s egyenlítőjénél nagyon 
megnyúlt kört (vagyis ellypsist) alkot; és 
mivel tengelye csaknem függőlegesen áll 
napkörüli pályája lapjára (vagy is az ő 
eccliptikájára,) ennélfogva nappala és éjjele 
folyvást csaknem egyenlő, vagy is minde
nik 5—5 óra tartamú; végre hogy a naptól 
roppant távola miatt rajta a napsugárok 
ereje huszonötszörte kisebb, mint a föld 
felületén. 

Szólnunk kell még négy holdjáról is vala
mit, melyek oly felségesen világitják meg a 
Jupiter éjeit. Egyikök körülbelől oly távolság
ban kereng a Jupiter körül, mint a mi holdunk 
a föld körül. A másik valamivel kisebb a mi 
holdunknál. A legtávolabbi négyszázhatvanöt 
ezer lieunyire van a Jupitertől, ós igy ötödfél-
szerte távolabb, mint a hold a földtől. Kereh-
gési gyorsaságuk, mind a négyé, sokkal nagyobb, 
mint a holdé a föld körül. Az első egy nap, 
tizennyolez óra, huszonnyolez perez alatt kö
rüljárja a Jupitert; a második három nap s 
tizennégy óra, — a harmadik hét nap s négy 
óra, — a negyedik tizenhat nap tizenhat ós fél 
óra alatt. 

Tudva van, hogy e Jupiter-holdak vizsgá
lata utján — mozgásaik a legnagyobb bizonyos
sággal ki levén számítva — határozták meg 
először a fény terjedésének a gyorsaságát; va
lamint a földi hosszúságok meghatározásánál 
is használhatók voltak. 

— Jupitert, — monda egy izben Procop 

hadnagy e dolgokról beszélgetve, — ugy tekint
hetjük, mint egy roppant nagy és pontos órát, 
melynek kövei gyanánt holdjai szerepelnek. Es 
pedig négy kövön jár, mig a mi zsebóráink 
rendesen csak hárman. 

— Félős, — egészité ki a képet Servadac, 
— hogy rövid időn öt köve ne legyen. 

Lehet képzelni, hogy naponkénti beszél
getéseik főtárgya, e szemeik előtt folyvást és 
szemlátomást növekedő világ volt. Alig vehet
ték le róla szemeiket, s egyébről beszélni sem 
tudtak. Egy izben a planéták különböző korá
ról s keletkezésük — vagy előállásuk — idő
pontjáról beszéltek, s Procop hadnagy ez alka
lommal Fkimmarion „Elbeszélések a Vógetlen-
sógből" czimü könyvének következő lapját 
olvasta fel előttök: 

„A nap körül bolygó égi testek közül a 
legtávolabbiak a legrégibbek s a fejlődésben 
legelőrehaladottabbak. Ncptun, mely tizenegy
száz millió lieunyire van a naptól, legelőször 
vált ki a naprendszer ősi köd-anyagából, s 
annak már több milliárd esztendeje. Uranus, 
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mely kétszáz millió lieunyi távolban kereng 
mindnyájuk közös középpontja körül, több 
százmillió százados életű már. Jupiter, vala
mennyi közt a legnagyobb, száz kilenczven millió 
lieunyi távolában, hetvenmillió századéves. 
Mars tízmillió század éves, naptóli távola ötven
hat millió lieunyi. A fold harmicezhét millió 
lieunyi távolban sürög a nap körül — s ezelőtt 
százmillió évvel szakadt ki az égő középpont
ból. Hogy a Venus létre jött, annak tán csak 
ötven, s hogy a Murcurius, annak csak tiz mil
lió éve. Annyi lehet annak is, hogy a föld a 
holdat szülte." 

Puszta hozzávetések! 
Szeptember második felében a Gallia foly

vást közeledett a Jupiterhez. Okt. l-jén átmet
szette a Jupiter pályáját, s ugyanazon hó 15-én 
kellé elérnie legnagyobb közelsége pontját. 
Egyenes összeütközéstől már alig lehetett félni, 
mert a Gallia és a Jupiter ekkliptikái nem egy 
lapban feküdtek, bár csekély elhajlással egy
mástól. 

E tizenöt nap alatt a Jupiter valóban fel

látványt nyújthatott egy elfogulatlan 
szemlélőnek, a milyen — természetesen egy sem 
volt a Gallián, mert nagyon is közelről voltak 
érdekelve mindnyájan. A mint a nap sugarai a 
Jupiter tányérára estek, arról meglehetős erővel 
lövelltek vissza a Galliára. A felületén levő tár
gyak sajátságos színezetet látszottak nyerni. 
Maga a parányi Nenina is, a Gallia kisded mel
lékbolygója, láthatóvá vált az éjben, a Jupiter 
nagyobb fényétől. A Jupiter holdjai annál vilá
gosabban kivehetők voltak, puszta szemmel is. 
A földről a holdak a legtisztább éjben sem 
vehetők ki, jó erős messzelátó segélye nélkül; 
ámbár mondják, hogy voltak emberek, a kik a 
földről szabad szemmel látták a Jupiter holdjait. 
Annyi bizonyos, hogy most a Galliáról jól lát
hatók voltak. Az elsőnek fehéres, a másiknak 
világos kékes, a harmadiknak fénylő hófehér, 
a negyediknek sárgás narancsszine volt, mely 
néha majdnem vörösbe ment át. A Jupiter fénye 
pedig oly tiszta volt, hogy nem is lobbadozott. 

A sziklafokon állva órák hosszant elnéze
gették s mutogatták egymásnak e jelenségeket. 

Egyre közeledett a nap, melyen végre 
sorsuknak el kellett válni. Tévedett-e szá
mításaiban Eosette tanár? Mindnyájan hőn 
óhajtották: vajha ne tévedett volna! Vajha, 
a Jupiter vonzása daczára, ugy folytathas
sák utjokat, a mint ő kiszámította volt. 
Egyedül ő, a csillagász, ki annyit adott 
számításai csalhatatlanságára, egyedül ő 
óhajtotta titkon: vajha most ez egyszer 
mégis tévedett volna! Szerette volna: nem 
térni vissza a földre többé, hanem menni, 
menni, végetlenül a világűrbe. 

Október l-jén már csak tizennyolez 
millió lieunyire voltak a Jupitertől. Külön
böző szinü csíkjai világosan kivehetők 
voltak. A sarkak felé majd setétebbre, majd 
világosabbra váltak s olykor még foltokkal 
is voltak takarva, melyek a Jupiter légkö
rének talán felhői lehettek. 

Október második hetében egyre növe
kedett a Gallián levők félelme. Ijesztőleg 
közeledtek a félelmes ponthoz, hol sorsuk
nak el kell válni végre. Még Timaseff gróf 
is kilépett szokott tartózkodásából, s me
legebben látszott közeledni Servadac kapi
tányhoz. Megbeszélték az esélyeket, me
lyek előttök állanak. Megadták magokat, 
bármi sors várjon is reájok. Végre is, a 
Jupiterbe ütközés esélye a legcsekélyebb 
valószínűséggel bírt valamennyi közt; a 
többi esély pedig végveszélylyel nem fe
nyegetett. Még ha a földre vissza nem 
juthatnak is, viszont fogják látni azt, köze

lébe érve, az ég ezer meg ezer csillagai között... 
Október 15-én kellé elérniök a Jupiterhez 

való legkisebb távolságot: tizenhárom millió 
lieut. Akkor vagy lebukni — képzelhetetlen 
gyorsasággal; vagy tovább haladni a Palmyrin 
által kiszabott pályán. 

A várt s remegett nap megérkezett — és 
elmúlt. A Gallia tovább haladt . . . Mily meg
könnyebbülés . . . Csak az egy Palmyrin saj
nálta. Csillagászi kalandszomja még nagyobb 
volt csillagászi hiúságánál. 

A Gallia igazat adott számításainak, s ment 
tovább, nyugodtan az elébe szabott pályán. 

(Folyt, követk.) 

Egyveleg. 
Ügyes könyvtárnok. Észak-Amerikában egy 

nagy könyvtár jegyzékében Aristophanes „Békáit" 
valamelyik tudós könyvtárnok a természetrajzi 
munkák osztályába sorozta. A jámbornak, ugy lát
szik, fogalma sem volt arról, hogy Aristophanes 
voltakép nem természettudós, hanem vigjátékiró volt. 
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A Sebes-Körös nádasai. 
Dél-amerikai utazók sokat tudnak beszélni 

az Amazon, Uruguay, Parana, La Plata és más 
egyéb folyók mocsarairól, melyek az esős évszak
ban több ezer mérföldnyi területet képeznek, 
mig nyáron át buja növényzet váltja fel a pos-
ványok helyét, hol a vadmarhák csordái lege
lésznek, elbukva az óriási fűben. 

Ha nem is ily nagyterjedelmü, de ilyféle 
mocsárok terülnek el mai napig is a Sebes-
Körös mellett, Nagy-Váradon alul harmadfél 
mérföldnyire véve kezdetüket. Legnagyobb hosz-
sza ezen mocsárnak mintegy két mérföld, szé
lessége egy mérföld. 

Aránylag kevés halandó tette lábát ezen rét-
ségbe, mint a vidéken átalánosan nevezik, — 
maguk a birtokosok ritkán ismerik e tulajdo
nukat. 

A Sebes-Körös partjai Kis-Tótitól kezdve 
mindinkább tünedezni kezdenek, mig a viz egy 
színbe nem jut a területtel. A falvak napsugár
ban fürödő tornyai mind a láthatár szélén úsz
nak, egyes távoli szigetdombon a kolompoló 
gulya kergetőzik, kínozva a böglyök és legyek 
rajától. A kezdetben alacsonyabb nád mindin
kább magasodik és elfödi tekintetünk elől a 
külvilágot. Nyilegyenességü ásott meder köze
pén a verőfényes égboltozat és beláthatatlan 
nádtenger kísér egyedül és órahosszant. A csó
nak egyhangú locscsanásait csak a vizi mada
rak rikácsoló hangja szakítja néha-néha félbe. 

A nád szélén idegen sajka sikamlik végig, 
napbarnitotta összeaszott arcz bámul rád belőle; 
ez a vidék rákásza és halásza, ki egyedül szokta 
bebarangolni e pusztaságot, ki ismeri annak 
titkait, minden zugát és suttogását. 

Igen, mert vannak titkai, útvesztői ezen 
rétségn ek. Némely kanyargós hátakon messzire 
el lehet benne jutni, hol tágasabb térek tárul
nak fel. A fő közlekedés azonban sajkán történik, 
egy tölgyfaderékbői kifaragva; egész csónak-ös
vények vannak a nád között, mind megannyi 
apróbb érhez, patakhoz hasonlók. 

Legnevezetesebb részét képezik a rétség-
nek az u. n. kotúk, úszó gyepszigetek. A felszint 
itt is nádas borítja, azonban ez nem szilárd tala
jon nyugszik, hanem összekuszált gyökérzetből 
áll, mit ide-oda lehet húzni az alatta néha 
négy—öt méter mély vizén. 

Nyáron át a rétségben kevés az élénkség, 
csak ha beállnak a téli zord idők, s a folyók és 
patakok pánczélinget öltenek magukra, akkor 
van itt az aratás ideje. Csak ha befagyott, lehet 
a nádast kaszálni. A szomszédos községek népe 
seregestől jelenik meg, s a szibériai látvány pat
togó tüz, pirított szalonna és birkabőrös köd-
mönben folyik le vígan és elég érdekesen. A ki
sebb pocsolyákba befagyott halakat baltával 
kivágják és a halászlé csakhamar megtölti pá
rolgó nedvével a bográcsokat. 

Voltak idők, midőn a rétség nem volt ily 
elhagyatott, ily néptelen. Szomorú napok vol
tak azok az egész hazára nézve. A magyarság
nak csillaga tűnő félben volt mindannyiszor. Az 
irázi templomdomb, mely a rétség — ezen örö
kös mocsár közepette alig egy holdnyi területet 
foglal el — sok szenvedésről, tönkre ment 
reményről tudna regélni. A török ós tatárjárás 
viharos századai elmultak, mikor a szomszé
dos népség ezrei éltek e rétben, s az irázi dom
bon szerényen kiemelkedett az isten háza, hová 
a hontalan bujdosók keserveiket elpanaszolni, 
kisírni jártak. A templomból csakis az alapzat 
kövei vannak még helyben, azokat is évenként 
széthordják a téli időben tűzhely, átjárók stb. 
építéséhez. 

A szabadságharcz után lezajlott sötét 
napokban a rétség még egyszer — utoljára — 

VASÁENAPI ÚJSÁG.  

fogadta keblére a menekvők ezreit, az irázi 
templomdomb rövid időre újra a hontalanok 
hónává lett. 

Igen utoljára — nem mintha hasonló szo
morú napok ezentúl lehetetlenek volnának — 
mitől azonban óvjon a Mindenható, — de mert 
a rótségetj a nádast a kultúra ragadja kérlelhe
tetlen kezei közé, hogy belőle mivelhető terü
letet csináljon. Igaz, a nádas is meghozza a 
maga termését, mely sokszor nem áll hátrább 
bármely búzaföldénél és mindezt ingyen, minden 
befektetés nélkül; de az emberiség éhezik, 
kenyér és hus kell neki, — a mi pedig fő, a 
gazdának pénz. 

Pereátot kiáltottak tehát a nádasokra és 
kezdetét vette a kultúra. Azonban sokáig fog 
még tartani, mig a nádasokban rikácsoló gémek 

-szavát a vidor fürjecske éneke fogja hullámzó 
vetés között felváltani. Nehezen érik meg, a kik 
a munkához hozzáfogtak! — Pedig milyen ne
héz egy munka! Vasúton kell a földet az eme
lendő töltésekhez több ezer méternyi távolból 
hordani, sokszor feneketlen kotúkba. Jól meg
gondolták-e a nehézségeket, a kik hozzá kezd
tek? És tudják-e, hogy az eltöltéssel, gátolással 
még a mocsárt meg nem ölik, a laposabb terü
letek ott maradnak mindaddig vizes fenéknek, 
mig mesterségesen fel nem iszapoltatnak; a 
nád kivesz belőlük, káka és sás lesznek hitvány 
utódai. 

Sok viz és iszap lefolyik addig a Körö-
| sökön, mig e területet iszappal annyira feltölt -
i hetik, hogy hasznavehetővé válhat; ha pedig 
[ fel nem töltik, akkor soha sem vál azzá. Azon

ban a gátak egy-két év alatt már körül szorít
ják a folyó testét; a nádasok lassanként eltü
nedeznek, az irázi templomdomb pedig várja, 

; várja a feltámadás napját, mikor az első 
harangszó egybegyűjti a híveket csinos házacs
káikból a közös hálaadásra! 

K-y. 

Egy titkos értekezlet. 
B. Fiáth Ferencz emlékirataiból. 

Széchenyi István kegyes jóakaróm lön; 
egy látogatás alkalmával felhívott, hogy egyik 
nap délután 6 órakor jöjjek hozzá, többen 
leszünk, monda, beszélgetéssel töltendjük az 
estét. 

Természetesen, pontosan megjelentem. 
A magán-fogatok s bérkocsik hosszú sora 

járt elő. 
A pesti társaságot ismertem már, de itt 

sok vidéki, bécsi és pozsonyi urat találtam. Be
mutattattam magamat; vagy egy fél óráig szi
varoztunk, beszélgettünk. Egyszer a házigazda 

i körül nézte magát, mintha azt nézné, itt van-e 
| mind, kit várt: meghúzott egy csengetyüt, s 
j két inas kinyitotta a termet, mely ugy volt 
j elrendezve, mint a tanácstermek szoktak lenni. 

Egy meglehetős hosszú asztalon álltak a kan
deláberük, s annyi szék volt körüle két rendben, 
a hányan voltunk. 

Együtt volt itt a magyar és erdélyi főurak 
szinejava, legnagyobb részt. 

Bementünk a terembe, ott helyet foglal
tunk, s csak susogtunk már „harrend der Dinge 
die da kommen werden." 

Engedelmet kérek s előre is megkövetlek 
[ nagy férfiú, nagy magyar dicső árnya! — en-
| gedelmet vakmerőségemért, hogy bátorkodom 
| azt elmondani akarni, mit te ez alkalommal, 

ihletett hazaszeretettel párosult államférfiúi 
bölcsesóggel, az emberi természetet ismerve s 
szavaid hatását már előre kiszámítva, mondái 
nekünk. 

Engedelmet annál is inkább, mert 40 év 
multán teszem ezt emlékezetemből — egyedül, 
minden jegyzék nélkül. Nem jegyeztem akkor 
azért, mert e jelenetet soha sem fogom felej
teni. Nem igénylem, hogy tudom azt, mikép 
mondtad, nem, mert a lényeg a formát uralta, 
de a lényegét hiven adom. 

A feszültség, a csend, perczről perezre 
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nőtt, s majd ünnepélyes lett a helyzet; mert 
a gazda megállott az asztal sarkán, némán nézve 
a világítást, mint valamely szobor. 

Ez igy tartott vagy 5 perczig; végre va
laki elkiáltotta magát „halljuk!" 

Ekkor Széchenyi mintegy ábrándozásából 
fölébredve, engedelmet kért, hogy elfoglalja az 
elnöki széket, s elmondotta egy indokolt be
szédben, hogy: 

Miután a magyar nemességnek nincs már 
alkalma, mikép hazáját a tatárok s törökök el
len védje ; 

miután erre, mint az utolsó insurekezio bi
zonyítja, már nem is képes ; 

miután a főúri családok a Mária Therézia 
idejében nyert nevelés folytán, családjaikat el-
németesitették, erkölcseikben, szokásaikban, s 
nyelvükben; 

miután Magyarország mostani politikai s 
társadalmi viszonyainál fogva a szomszéd kul
turális államok sorába ily viszonyok közt soha 
sem fog léphetni; 

miután népünk neveletlen, tudatlan s 
tunya; 

miután a legjobb szándékú kormány sem 
tehet semmi előnyöst reánk nézve, mert meg
törik legnemesebb szándoka régi gyűlöletünkön 
és semleges ellentállásunkon; 

miután megyei gyűlésünk már nem köz
igazgatási testület, hanem a botrányok, szen
vedélyek, személyeskedések, s nem ritkán a 
halálos vagy inkább gyilkos tevékenység bor
zasztó tűzhelye; 

miután az igazságszolgáltatás oly lassú, 
hogy évtizedekig folynak a legvilágosabb adós
sági, úrbéri stb. perek; 

miután útjaink járhatatlanok ; 
miután nincsen iparunk, kereskedelmünk, 

hitelünk; 
miután nálunk Milfait-fóle rablóbandák 

rémületben tarthatnak éveken keresztül egész 
vidékeket; 

miután a diák nyelvet, melyet mindannyian 
értünk s beszélünk kiküszöböltük; és a magyar 
nyelvet, mely alig létezik, emeltük diplomatikai 
méltóságra, melyet a míveltebb osztály alig ért 
meg már; 

miután irodalmunk, költészetünk, szinósze-
. tünk, festészetünk, szobrászatunk nem fejlőd

hetik ; helyzetünk nem csak nyomorult, de tűr
hetetlen ; elannyira, hogy mindazok, kik láttak 
s élveztek már jobbat, szívesen időznek télen 
Európa czivilizált városaiban, nyáron külföldi 
fürdőkben, hol pénzért találnak minden irány
ban élvezetet, nemeset, kielégítőt. Mig itt ép 
ezen pénzért csak is tengődünk minden élve
zet nélkül, ezer veszélynek s kellemetlenségnek 
kitéve, és igy ezek távozása hazulról észszerű 

! és jogosult; 
ábránd azon remény, hogy Magyarország 

tovább is igy fennállhasson; — ábránd, hogy 
[ jövőben fejlődhessék. Hisz alig vannak nép

iskoláink, s a melyek vannak, milyenek ? Ábránd, 
i hogy nemzetiségünket, nyelvünket, ódon inté

zeteinket, szóval hogy Magyarországot, szeretett 
I hazánkat, önállóságában tovább is fentarthas-
• suk; — ábránd! ábránd mindez, melytől ő csak 
j nagy küzdelmek után volt képes megválni, de 

több éveken át figyelt mindenre, észlelt s tanul
mányozott Magyarországban mindent, és sok 
fáradság s küzdelem után azon fájdalmas meg-

i győződésre jutott, hogy: ezen kedvencz ábránd
járól, mert fájdalom, csak ábránd, le kell mon
dania ! 

Nagyon sajnálja jó barátit, nemzetét, hogy 
igy sepertetünk el a polgárosodás áramlata 
által; hogy rövid életünk kínteljes szenvedés 
leend. Ezt akarja megelőzni az által, mikép 
lemond a magyar államiság, nemzetiség, önál
lóság chimerájáról, s hogy a sokáig tartó gör
csös vonaglást megelőzve, uj életre ébredjen 
e nép, melyet magyarnak nevezünk: — egy 
pártot kell alakítani, mely már ugy is nagyban 
öntudatlanul létezik, — mely oda hasson, hogy 
Szent-István hajdan dicső koronája beleolvadjon 
az ausztriai császár koronájába. Egyesüljünk 
hát az ausztriai kultur-állammal, s fogadjuk el 
Ausztriának intézményeit. Ekkor részesülni 
fogunk Ausztria anyagi jóllétében; csakhamar 
fel fog virágozni itt is a népnevelés, szorgalom, 
ipar, kereskedelem stb. s ezzel az elhagyott, 
elnyomott nép jólléte. 

Ezen pártnak alakítása czéljából kérettelek 
ma ide benneteket! 
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Soha se fogom elfelejteni azon hatást , me
lyet ezen általa szép szavakba foglalt eszmék, 
az egész társaságra t e t t ek! — Beám megdöb-
bentőleg, megsemmisitőleg ha to t t ak ; alig bír
tam a szemeimbe tóduló könyeket özszetörni. 

Mély csenddel hallgattuk Széchenyinek 
előadását, mely fél óráig tar thatot t . — A beszéd 
után egy fél perez múlva moraj támadt, mely 
minden másodperezben nőtt , s csakhamar az 
elégületlenség, a helytelenítés zajába tört ki, 
lelkem örömére. 

Felkelt Wesselényi Miklós, mogorva hara
gos kifejezéssel, egyszerűen, de szépen beszélt. 
El ismerte igazságát sokban Széchenyinek, 
ámbár túlzot taknak bélyegezte állításait, s mint 
monda a „gróf fekete alapra korommal fest." 
Okvetlen cselekedni kell, — monda — még 
pedig a jelen nemzedéknek, ha mint nemzet 
élni akarunk, de az ily gyógymódot, milyent 
Széchenyi ajánlott, mely százszor roszabb a 
halálnál, el nem fogadja. 

Roppant helyesléssel fogadtatott a férfias 
nyilatkozat. 

Utána Dessewffy Emil szólt sokkal simáb
ban, nyájasabb modorban, feltűnő szép magyar
sággal, kevesebb erélylyel, de ép oly határozot
tan, mint Wesselényi. Végig fonta beszédét 
Széchenyi beszédje fonalán; bebizonyította, 
hogy mind ez eddig máskép nem is lehetett, 
komoly szemrehányást tőn a Bécsben lakó, 
hazájuk sorsát felejtő magyar főuraknak. Az 
ajánlott orvosságot azonban el nem fogadja ő 
sem ; mert , igy fejezé be : „ha orvos volnék s 
egy szenvedőhöz hívnának, bár mennyire fájna 
is szivemnek a szegényt szenvedni lá tni : mér
get neki még sem praescribálnék, mert tiltja 
becsületem, tiltja lelkiismeretem." 

Ez utolsó szólam, melyet hangsúlyozva ej
tett ki a szóló, örömfelkiáltások- s tapssal fo
gadtatott . 

Az urak felkeltek, gratuláltak az utóbbi 
két szónoknak, s kezet szorítottak velük; — 
világos lön, hogy Széchenyi egyedül maradt . 

Gazdánk újra felszólalt; mindenek előtt 
hálát mondott a nemzet nemtőjének, a magya
rok Istenének, hogy ezúttal barátiban helyzett 
reményében nem csalódott. — Mert azok — 
azon hangulatban vannak most, s azon téren, 
melyben, s hol velük találkozni kivánt. 

Elmondotta Ausztriával való vegyes házas
ságunk genesisét. Ennek megkötését az akkori 
viszonyokból, s az ország kényszerhelyzetéből 
indokolta; érintette ennek hátrányos, de ki
emelte előnyös oldalait. A bennünket fenye
gető dicstelen végenyészet ellen — ugymondá 
— ő csak két utat ismer. Az egyik, a melyet 
előbb indítványozott, de csak azért, és azon 
reményben, hogy oly nyilatkozatokat fog pro
vokálni, a milyeneket szerencsés volt hallani, s 
ily hangulatot előidézni, a melyet e perezben 
tapasztal. 

Ez ut és mód megvetendő, és téves, azonos 
a hazaárulással. 

De van-e más] kivezető ut ? szerinte igen 
is van. 

Elmondot ta reformterveit, azon föelveket, 
melyeknek a „Stádium", „Hitel" , „Kelet népé
b e n " s egész életében erélyes kifejezést adott. 

Nagy lön és általános az öröm. Elfogad
ták egyelőre azt, hogy a kifejtett elvek alap
ján egy pártalakulás kisértessék meg, melynek 
programmja kidolgozására egy kevesebb tagból 
álló bizottság alakittassék. 

Ezen párt jelszava legyen : a józan, biztos 
haladás, és békés átalakulás i t thon; s Ausztriá-
vali viszonyunknak a pragmatica sanctio alap
j á n további fentartása. 

A magyar helyesírás elvei. 
A magyar tudományos akadémia nyelvtu

dományi osztályának e héten nevezetes ülése 
volt. A magyar helyesírás eddig kötelezőknek 
ismert vagy azoknak tartott szabályait vette 
átvizsgálás alá, kiterjesztvén figyelmét e szak 
ama kérdéseire is, melyek részint még mindig 
függőben vannak, részint pedig többféle, tetszés 
szerint választható irmodornak tartottak fenn 
szabad u ta t . 

Gyulai Pál t i tkár előadá, hogy az akadémia 
két okból érezte magát indí t ta tva a régi (1856-
ban készült) helyesírási szabályzat átvizsgálta-
tására. Először, mert ama szabályzat elveit ma 
már az akadémia maga sem követte mindenben; 
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másodszor, mert különösen az alkotmányos 
aera beállta óta több hatóság fordult az aka
démiához helyesírási szabályzat véget t , s a 
társaság nem volt azon helyzetben, hogy a kivá-
natoknak megfelelhetett volna, mivel a régi 
szabályzatot, melyet maga sem követett már, 
nem küldhette meg. Ennélfogva megbízta a 
nyelvtudományi bizottságot ama régi szabály
zat átvizsgálásával, mely meg is történt, s a 
bizottság az átvizsgált szabályzatokat az osztály 
elé terjeszté. A bizottság kisebbsége (Szarvas és 
Budenz) e tárgyban benyújtott különvélemé
nyüket visszavonták, s igy csupán a bizottság 
többségének külön füzetben is kiadott vélemé
nye került tárgyalás alá. 

A vita folyamában a felszólalók azon néze
tüknek adtak kifejezést, hogy a helyesírás szabá
lyainak felállításánál egymagában sem a kiejtés, 
sem a szófejtés mérvadó nem lehet. Szorítkoz
zék az akadémia csupán az irodalomban kimu
tatható történeti fejlemények megállapítására, 
s csak a felötlőbb hiányokat küszöbölje ki, s e 
megállapodásait is csak saját kiadmányaira 
alkalmazza, fennhagyván az irodalomnak és 
a közéletnek, hogy azokat elfogadja vagy ne 
fogadja el. Egyes kérdésekben többen még az 
eddigi kétességet is fenntartandónak vélték. 

Az uj szabályok első elvének a kiejtést 
fogadták el, mely alatt az illető szónak általá
nosan elfogadott hangoztatása értendő. Az ettől 
elütő tájkiejtés csak akkor használható, ha 
épen a tájszó maga, vagy annak komikai ha
tása a czél. 

A származtatott , összetett s ragozott szó 
alkotó részeit rendszerint ugy irjuk le, a mint 
e részek külön-külön ejtve hangzanak ; a válto
zásokat, melyeket az ejtésben egymásra gyorsan 
következő hangokon a beszélő szervek saját
szerű működése eszközöl, a magyar helyesírás 
nem adja vissza. Tehát egyszer, kétszer, bizton, 
költség stb., nem pedig eezczer, kéczczer, biszton, 
kölcség stb. 

É pontnál az a megyjegyzés tétetett , hogy 
sokan, kivált szinészek az efféle szavaknál ke
rülik a szokásos kiejtést ós igy beszélnek: költ
ség, egy-szer, kétszer. Kimondatot t tehát, hogy 
az eezczer, kéczczer, kölcség a müveit kiejtésben 
is jogosult. 

A hasonulás eseteiben a kiejtés határoz. 
Tehá t : öcs-cse, hadarász-sz, bont-s, lás-s, ereszsz, 
baj-jal, ur-rá, köz-zé, ab-ban, at-tól, ah-hoz, 
eh-hez,av-val, ev-vel; az egy /t-val irt ahoz, éhez 
nem helyes, mert a magyar nyelvben a h elég 
erős hang arra , hogy kettősen is ki lehessen 
ejteni. 

De a szófejtés szerint irjuk ezeke t : akgat, 
szakgat, lyukgat, nyakgat; némely szó kétes 
származású tőhangját a képzőhöz alkalmazva 
irjuk: ik-tat (nem ig-tat), kiizd-d, küszködik. 

Az aludt, nyugodt, esküdt stb. formák elfo
gadtat tak. 

A nem okvetetlenül szükséges betűk leírása 
mellőzendőnek mondatot t ki. Kivált a hivatalos í 
okmányokban találjuk a száll, illy, olly, melly, 
éppen stb. szavakat, melyeket az egyik szójárás 
kettősen, a másik egyszerűen hangoztat . Ez 
utóbbi fogadtatott el helyes gyanánt, t ehá t : 
szól, Ily, oly, mely, épen stb. a közönséges hasz
nálatban. De az akadémia nem tartja hibának, 
ha az ország nagy részében úgyis kettősen ejtett 
ly hangot az ily, ilyen, oly, olyan, mely, melyik 
szavakban akár a nyomatékos kiejtést vissza
adó iró, akar a kötött forma nehézségeibe üt
köző költő a versmérték igényeihez képest 
kettősen irja le 

Az egyszerűsített alakok közt szerepelt 
eddig ez i s : rósz, e helyett rossz; ejti pedig ! 
minden ember minden előforduló esetben igy : j 
rossz ember, rossz ám, rossz-akaró, rosszabb, | 
rosszul. A kettőzött ejtésnek ily kétségtelen 
tényével háttérbe szorul mind a szófejtés, mind 
az egyszerűsítés szempontja ; az e szónál mind
annyiszor kettősen hangzó sz-t tehát kettősen 
kell irni. Hasonló ok miat t a „vajjon"-t is ket
tős j-vel kell irni. 

Két mássalhangzón végződő szónak rago
zásakor a végsőhöz járuló azonos mássalhang
zót ki kell i rn i ; nevezetesen a kétértelműség 
elkerülése teszi ezt gyakran szükségessé, a m i n t 
ezt a következő példák tüntet ik fel : karddal 
(kardal), férjjé (férjé), játszszék (játszék), pénzzel 
(pénzel), nyelvvel (nyelvel), térddel (térdel). A 
kettős mássalhangzó a kifejtésnél is kihallik De 
háromszorosan nem irjuk ki az ily mássalhang
zókat ; t ehá t : tettel, cséppel, tollal, mellel, jobbal, 
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szebbé, nagyobbá; de a sor végén igy választjuk 
e l : tett-tel, toll-lal, mell-lei,jobb-bá, tovább-bástb. 

Az igető d, t véghangja nem olvasztható 
össze a ság, ség képző s hangjáva l ; lesz tehát 
i mádság, levertség,<rekedtség,romlottság,fizetség ath. 

A lássad, üssed, űzzed, szakaszszad, rekesz-
szed rövidített társainak s, sz, z betűi t egysze
rűen irjuk l e : lásd, üsd, ázd, szakaszd, rekeszd. 

A betüpótló hiányjel, mely csak az irást 
tarkázta, s tette nehezebbé, elhagyatik. Nem 
irjuk t e h á t : a' király (a [z] k i rá ly) , h a n e m : 
a király,- erő 's akarat, h a n e m : erő s akarat; 
nem király' kertje, hanem király kertje, nem 
gazd'asszony, hanem gazdasszony, nem háztüz' 
nézni, hanem háztüznézni; nem tudn'illik, hane m 
tudnillik stb. — Kivételt ez alól csak a szokat
lanabb összevonások képeznek, pl, rajt', vőn' 
(volna), azér' (azért), od'adom, nemt'om stb. 

A „h" betűt kiírjuk, noha gyakran épen 
nem, vagy alig hal la tszik; a ragozás és képzés 
eseteiben érvényesiti is mássalhangzói termé
szetét, pl. j u h o t , (nem juh-t) , j u h o m , juhász 
s tb . ; mássalhangzó előtt (juhnak, juhval , méh
nek, méhből, czéhvel, czéhtől stb.) nem hallik 
ugyan, mégis kiírjuk; hangugratásnál (kehely, 
kelyhek, vehem, vemhes) hal lhatóan ejtjük ; a 
törzsökben is előálló, bár nem igen divatos átve-
tésben ir kiírjuk: tereh, vemh, kelyh, pelyh. 

Idáig jutott el a nyelvtudományi bizottság 
megállapodásaiban. Jövő héten folytatása kö
vetkezik. 

Irodalom és művészet. 
B. Fiáth Ferencz, Veszprémmegye főispánja tol

lából két kötet emlékirat jelent meg ,,Életem és élmé
nyeim" czim alatt Tettey Nándor kiadásában. A 
szerző életének java történetünk azon részével esik 
össze, melyet „nemzetünk ébredési korszakának" 
szoktunk nevezni, s e nevezetes kor teljes képéhez 
b. Fiátb ez érdekes könyvében nem egy jellemző, 
mondhatni kiegészítő vonást szolgáltat, sőt, a meny
nyiben élményeivel összefügg, önmagában is becses 
rajzot nyújt róla. Mint mindenütt, ugy hazánkban 
is a liberális haladó pártokat jellemezte a nagyobb 
elevenség, fürgébb tevékenység s ennek irodalmunk
ban is nyoma van. Liberális szempontból sokszor 
volt már megvilágítva e század második évnegye
dének s a rá következő viharos évek története, inig 
a konzervativek ha tettek is a magok szempontjá
ból ez érdemben valamit, az soha nagyobb nyilvá
nosságra nem került, elterjedést nem nyert s mint
egy oda sorakodott egy szűkebb kör kiváltságai 
mellé. íme most egy könyv, mely konzervatív állás
pontból világítja meg e korszakot. Fiátb. 1815-ben 
született, s igy kortársa volt a harminczas és negy
venes évek nagy alakjainak s azokkal való személyes 
érintkezésből jegyezhette fel ama kor eseményekben 
és érdekes egyéniségekben gazdag folyását. Meg is 
tette e két kötetben, melyet közvetlenség, mester
kéletlenség és őszinteség jellemez. Eleven képet 
nyújt az akkori uri ifjak neveltetéséről, főrangú 
családok életéről, foglalkozásairól, mulatságairól, 
vadászatokról, restaurácziókról , a pozsonyi diae
tákról és sok, részben ma is élő nevezetes em
berről. Fejérmegyének alispánja s két izben követ 
levén, a közélet és politikai mozgalmak terén is bő 
alkalma nyilt tapasztalatokat és észleleteket gyűj
tenie. Érdekesen irja le a szabadságharcz korsza
kát is. Fiáth Ferenczet, ki a felelős minisztérium 
alakulásakor elhagyta helytartó-tanácsosi állását, 
melyet Perczel Mór vett át tőle-, a forradalom egy 
pár véres ténye nagyon súlyosan érinté. Gr. Zichy 
Jenő, a kit felakasztottak, jó barátja, gr. Lamberg 
pedig, kit a lánczhidon megöltek, nagybátyja volt. 
De bár meggyőződésből ellene volt a forradalomnak, 
mikor a horvát népcsőcselék betört a hazába, ő is 
fegyvert fogott mint nemzetőr - kapitány. Később 
Windischgrátz, az uralkodó „altér ego"-ja Budára 
hivatta. 0 — mint irjp — az uralkodó iránti tör
hetetlen hűségtől vezetve, azonnal lóra ült , de 
Székesfehérvárit elfogták s Debreczenbe akarták 
kisérni. Útközben szabaditák meg osztrák lovasok. 
Az osztrák fővezér aztán Veszprémmegyébe küldte 
császári biztosnak a népet, lecsöndesíteni. Ez állá
sában — a mint irja és elősorolja — egyesekkel sok 
jót tet t ; később aztán ő is, mint annyi más konzer
vatív magyar ur, elcsüggedt az alkotmány elkob-
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zása miatt, s elég oka lehetett megbánni, hogy a 
vész napjaiban szolgálatokat tett a nemzeti nagy 
törekvések ellenében. Mert ő más hajóban evezett 
akkor, mint a nemzet zöme, mely előtt a konzer-
vativeknek sem ügye, sem személye nem volt ke
gyelt. De e könyvből kitűnik, hogy azokat is jó 
szándék vezette. Mai számunkban mutatványt köz
lünk e munkából, egy főúri gyűlés leírását, mely 
gyűlés Széchenyi meghívásra gyűlt össze. Az egész 
műben nem találunk ennél sem érdekesebb, sem 
főuraink javarészét jobban jellemző közleményt. 
De figyelmeztetjük közönségünket, félbe ne hagyja 
e mutatvány olvasását a közepén, hanem olvassák végig, 
mert különben igen balul fognák megítélni ugy 
akkori arisztokrácziánkat, mint annak legkiválóbb 
tagját, a legnagyobb magyart. — Az abszolutizmus 
napjairól keveset irt a szerző. A hatvanas évek 
mozgalmairól, a megyei életről, a képviselőválasz
tásokról stb., szintén érdekesen ir. A könyv szel
leme , ha sokban ellenkezik is ama nézetekkel, 
melyeket a közvélemény a szabadságharczról méltán 
táplál: de mint olvasmány élvezetes munka s bizo
nyára sokan is fogják olvasni. A két kötet ára 4 frt, 
s a tiszta jövedelem az irói segélyegylet tőkéjét 
fogja gyarapítani. 

l í rza Shafly dalait, melyekkel Bodenstedt a 
jeles német költő s még jelesebb műfordító, egy pár 
évtizeddel ezelőtt oly roppant feltűnést okozott nem
csak hazájában, hanem Európaszerte, s melyek 
közül magyarban eddig csak néhány kis dal jelent 
meg, többi közt három darab Arany János által 
fordítva, — most valamennyit teljesen lefordította 
Sziklai Soma, kinek sikerült s csinos fordításai kö" 
zül néhány darabot mutatványul mai számunkban 
közlünk olvasóinkkal. Bár utóbb kiderült, hogy ha 
Mirza Shaffy létező egyén volt is, a neve alatt 
világgá bocsátott dalok nem e becsületes és jámbor 
perzsától, hanem Bodenstedttől származtak, e kö
rülmény a nagy zajt ütött gyűjteménynek legfölebb 
csak érdekességéből vont le, nem becséből. A magyar 
fordító mindenesetre érdemes munkát teljesített, s 
mert fordítása átalában is sikerültnek mondható, 
óhajtandó volna, ha kiadója találkoznék, hogy iro
dalmunk teljesen birja a dal-gyüjteményt. 

A magyar tud. akadémia kiadásában megjelent: 
Almanach, csillagászati és közönséges naptárral 1878-ik 
évre. Ara 1 frt. Első részét Kondor Gusztáv nagy 
szorgalommal készített csillagászati naptára képezi, 
mely kétségkívül bármely más ilynemű naptárral 
versenyezik. Azután következnek: az akadémia 
alapszabályai, ügyrend, a névkönyv, a tagok műkö
dése stb. Ez utóbbi szakasz érdekes adataiból fölem
lítjük a következőket. Az ez évben közétett kimutatás 
szerint a tagok közül Szilágyi Sándor volt a leg
munkásabb, ki három év alatt 6 önálló kötetet adott 
ki, 85 értekezést mutatott be és szerkeszti a ,,Szá
zadok"-at ; utána Bómer Flóris jön 61 munkával, 
s nagy mozgási körrel, mely kutatásokra, s ásatá
sokra is kiterjed. Az akadémia, mióta fennáll, azaz 
1830. óta, 338 tagot vesztett; az első évben csak 
egyet, és ez Kisfaludy Károly volt. Jelenleg van az 
akadémiának a nyelv- és széptudományi osztályban 
5 tiszteletbeli, 12 rendes, 36 levelező, 26 külső 
tagja; a történelmi osztálynak 9 tiszt., 23 r., 52 
lev., 32 külső tagja és végül a természettudományi
nak 4 tiszt., 19 r., 60 lev. és 37 külső tagja. Első 
igazgató tagjai közül, kik 1830-ban választattak, 
csak egy él, gr. Károlyi György ; utána következik 
gr. Cziráky, ki 1853 ban választatott. 

Két Vidéki naptár. Megjelent a „Szegedi Képes 
Naptár 1878-ra" 4-ik évfolyam, kiadja Burger 
Zsigmond özvegye, ára 30 kr, —és %„8zéke$-Fdtér-
vári Naptár 1878-ra", 6-ik évfolyam, kiadja és szer
keszti Számmer Imre. ára 30 kr. Mindkettő válto
zatos tartalmú, s képekkel van illusztrálva; az 
utóbbi fehérmegyei és székesfehérvári kalauzt és 
tiszti névtárt is ad. 

A „Magyar KönyveBház"-ból, melyet Aigner ad j 
ki, két uj füzet jelent meg. Az egyik Tóth Kálmán 
„Irka-Firkák1' czimü elbeszéléseit, novelláit és 
jellemvázlatait, a másik Margitay Dezső „Feltáma
dás után" czimü elbeszélését tartalmazza. Mind
egyik füzet ára 60 kr. 

„Szünórák" czim alatt Hedry Bódog országos 
képviselő tollából egy füzet jelent meg Kassán, 
szerző kiadásában. Ara nincs kitéve. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG.  

„Építési tanácsadó" czimű, mérnökök, építészek 
és gazdák számára irt segédkönyvre kaptunk meg
rendelést. Szerzője Oonda Béla. A könyv előfizetési 
ára 3 frt, a mely összeg Weiszman testvérek könyv
nyomdájába küldendő. 

Folyóiratok. A „Ttrmétzettudamdnyi Közlöny" 
októberi száma kikerült a sajtó alól. Első közle
ménye a „Nature"-ból Helmboltz jellemzését mu
tatja be, második czikkében „Magyarország vas
kövei- és vasterményeiröl" Dérer Mihály értekezik, 
harmadik czikke a ragályos vegybomlásról szól. 
Apróbb közleményeiben több érdekes apróság talál
ható. — „A magyar mérnök- ts épitési-egyUt közlönyt" 
ez évi 9-ik füzetében Speidl Bódogtól, Scbannen 
Ernőtől és Zipernovszky Károlytól találunk nagyobb 
eredeti szakközleményeket, ezeken kivül az ismer
tetések, vegyesek rendes rovata egészíti ki a tartal
mat, melyhez több tábla is van mellékelve. — A 
„Figyeld" irodalomtörténeti szakközlönynek szep
temberi és októberi száma előttünk fekszik. A szep
temberi számban Thaly Kálmán, Abafi Lajos, 
Véghelyi Dezső, Felméri Lajos és Horváth Döme 
neveivel találkozunk ; az októberi számban Helmár 
Ágost ismerteti Heltai Gáspár „Magyar króniká"-
ját, Vajda Viktor ir Szirmay Antalról; s ezeket ifj. 
Fejérpataky László, Kozma Ferencz, Felméry Lajos 
és Abafi Lajos közleményei követik. —A „Gazdatdgi 
Mérnök" czimü szakfolyóiratból a 12-ik szám, a 
„Gallus" czimü baromfitenyésztés és nyulászat kö
réből Grubiczy Géza által szerkesztett folyóiratból a 
19-ik szám jelent meg változatos tartalommal. 

Magyarország vasnti térképe jelent meg legköze
lebb az Eggenberger-féle könyvkereskedésben. A 
kész, tervezett és engedélyezett vasúti- és gózhajó-
zási-vonalak pontos és világos térképe ez, melyen a 

j különböző társulatok vonalai különféle színekkel 
vannak megjelölve, s a nagyobb helyek, országutak, 
folyók szintén tisztán ábrázolva. Az egészen mint
egy 20 különböző szin van. A czélszerüeu használ
ható térkép ára 80 kr. 

A nemzeti színházban e héten került először 
színre Csiky Gergelynek „Jánus" czimü öt felvo
násos szomorujátéka, mely az akadémia Teleky-
pályázatán 100 arany jutalomra érdemesittetett, 
még pedig nem csupán mint 16 pályatársa között 
aránylag legjobb, de önállólag is irodalmi becscsel 
biró munka. A darab a XI. század közepén játszik 
s az elterjedt keresztyénség ellen az ősi pogány 
vallás utolsó erőszakos fellobbanását veszi anyagul. 
Az ős-hit hivei Jánust, a hires pogány vezér Vatha 
fiát, tekintik fejőknek, ő benne vetik reményöket s 
mindent elkövetnek, hogy a Bélus-várában vissza
vonulva élő hőst tettre, az előkészített fegyveres 
fölkelés vezetésére bírják. De sikertelen a rábeszé
lés, mert Jánus nem hajlandó fegyvert ragadni föl
kent ura ellen, sőt midőn ez, I. Béla király, várá
ban fölkeresi, hogy személyesen hívja meg az 
országgyűlésre, mely végét lesz szakítandó a véres 
pártviszálynak: Jánus, a király rábeszélésének 
engedve, esküt fogad a királynak, hogy soha nem 
támad ellene, miután elsőbb a királyis megesküdött, 
hogy sem őt, sem hiveit azért, mert más módon 
áldoznak istenüknek, bántani nem fogja. De az ősi 
hitért rajongók megtalálják a fogantyút, melynél 
fogva a vezért esküvel fogadott hűségében megin
gassák, s törekvéseiknek megnyerjék. Leánya az 
Ara, ki szerelmes Boleszlóba, a király első lovag
jába. Tudva azt, hogy Jánus soha beleegyezni nem 
fogna leányának egy keresztyénnel kötendő házas
ságába, kezére játszanak a lovagnak, hogy a leány
nyal találkozhassak, mely találkozás eredménye sok 
lelki küzdelem után az lesz, hogy Ara titkon óssze-
kél Boleszlóval, előbb fölvévén a keresztyén vallást. 
Ennek következése pedig az, hogy a nő férjét kö
veti, atyja tudtán kivül. Ekkor hozzák meg Jánus 
hitfelei a hirt az agg vezérnek, hogy leánya keresz
tyén lett s megszökött kedvesével. Jánus megrendül 
a hir hallatára, haragos fölindulásában lesújtja a 
hü- hozóját, Karvalyt, ki az egész szerelmi csinynak 
intézője volt, s ki haldokolva, Básdi jósnő biztatá
sára, a királyt vallja Boleszló czinkosának, hogy e 
vallomással Jánust a király ellen fölingerelvén, neki 
fogadott esküje megszegésére birja. Jánus hisz a 
haldoklónak s kitűzi a lázadás lobogóját. De még 
élére se állhatott a fölkelőknek, midőn betoppan 
nála a király, visszahozván Arát, hogy tulajdon 
atyja legyen fölötte biró. Jánus belátja, hogy hi
székenységével visszaéltek, akirály ártatlan, fennkölt 
lelkű, nemes. Le van győzve, mielőtt kardját kivon
hatta volna. De a kilőtt nyíl vissza nem repül. A 
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lázadás kitört országszerte, zászlója ott leng már 
a csoportosuló lázadók fölött, s az ő nevét hangoz
tatják a pártütők. Még megkísérli rábírni a királyt 
az ősi hit fölvételére, mit ez méltatlankodva utasít 
vissza. A betörő lázadók még a király személyét is 
fenyegetik, s csak Jánus közbelépése menti meg a 
baláltól. A királyt biztos őrizet alatt elkísérteti a 
veszedelem helyéről, de 6 megmarad a lázadók élén. 
A nevében gyülekező csőcselék öl, rabol, éget és 
pusztít; a régi vallás nemesebben gondolkozó férfiai 
elfordulnak tőle s a királyhoz csatlakoznak. A hitét 
megtagadó Arát is megölik Jánus hivei, s az ősz apa, 
legjobb barátaitól elhagyatva, azokat, a kik vele 
maradtak, megutálva, a győzelmesen közelgő király
tól csak hite megtagadása árán várhatna kegyel
met, tőrt taszít keblébe. — íme ez a tragédia cse
lekményének rövid vázlata. A mű, némely hiányai 
mellett is, figyelemre méltó jelenség irodalmunkban, 
s nem szegény költői szépségekben, habár szépségei 
inkább rhetorikaiak. Legnagyobb hibája, hogy nem 
ismerünk rá a korra, melyben a darab játszik, s 
hogy a pogány magyarokat a keresztyén magya
roktól alig választja el jellegzetes vonás.— A nyelv 
szép, sok helyütt hangulatos, emelkedett, a mit az 
itt idézett néhány sor is bizonyit, melylyel Jánus a 
király hivó szavára válaszol, mielőtt arra határozná 
magát, hogy követni fogja: 

„Igen király, van bennem még erő, 
Van buzgalom, van hazaszeretet, 
S ha kell, mindenről számot adhatok. 
Igaz, a nemzet választott magának, 
A nemzet tagadá meg ös hitét, 
8 hogy ezt tévé, szivem csak fájni tud, 
Mert pusztulását biztosnak hiszem : 
De mit tegyek ? A nagy folyam futását 
Bármily erő megfordithatja-e ? 
Emlékezem Vathára, ki atyám volt. 
Ő megkísérté azt, mi lehetetlen. 
S romlás, halál, vér, tüz jelölte útját, 
És pártütő névvel szállt sirba az, 
Kinél e honnak nem volt hűbb fia. 
Mondd, mit tegyek hát ? Mit válaszszak én ? 
Az útra, hol ti vagytok, nem megyek, 
Mert szent hitem, hogy pusztulásba visz ; 
De vissza sem terelhetem magam 
Választott útjáról a nemzetet, 
Ha csak nem gyújtok új szövétneket 
A pártosság vérengző szellemének. 
És inkább bénuljon meg tétlenül 
S száradjon el dologtalan karom, 
Hogysem hazámra, nemzetemre uj 
Vérontás átkát hozza valaha !" 

Az előadás nem volt a legsikerültebb. Ujházy 
értelmes, gondolkozó színész, de Janus szerepére 
hiányzik nála igen sok föltétel: alak, hang és a 
kifejezés heve, bensősége. ő nem rontotta el Jánus 
szerepét, sőt némely jelenetben igaz vonásokat mu
tatott be, de nem domborította ki belőle azt a 
hatalmas, szerencsétlenségében is büszke, nemes 
alakot, mely a szerző előtt lebeghetett. Arát Fele
kiné játszotta bensőséggel, s nála nemigen gyakran 
tapasztalható melegséggel. A királyt Feleki adta, s 
alkalmasint jól is adta volna, ha emlékezete cser
ben nem hagyja. Rásdi jósnő rejtélyes hatalmú alak
ját Kassainé asszony személyesité, gondosan, értel
mesen, de nem azzal a daemoni erővel, mely őt 
követői előtt mindenhatóvá teszi. Karvaly intrikus 
szerepe Szigeti Imre kezében volt, ki egy Antoniusi 
beszédet sikerülten tartott a nép előtt, s néhány jó 
vonást mutatott be haldoklási jelenetében. Boleszlót 
Nagy Imre, Szendét, Ara hölgyét Lendvainé, Atha 
nádort Bercsényi, Korogit, Vatha volt hadnagyát 
Komáromi, Berend és Torda pogány főembereket 
Pintér és Benedek adták. A tömeges jelenetek nem 
sikerültek eléggé. — A darab azonban, a hiányos 
előadás daczára is hatott, ugy hogy a nagy számú 
közönség minden felvonás végén zajosan hitta a 
szerzőt, — ki az előadást egy páholyból nézte vé
gig — s többször kitapsolta a főbb szereplőket. 

A népszínházban a „Dráma a tenger fenekén" 
czimü látványosság járja most minden este, s mivel 
rendesen sokat nézik, valószínűleg még egyhamar 
nem is szakad meg mutogatásának folytonossága. 
Ezalatt Soldosné kissé pihen s kissé vendégszerepel 
vidéken, nevezetesen Kassán, hová már tavaly is 
várták, de akkor nem mehetett le. A népszínházban 
előadásra váró újdonságok közt három népszínmű 
is van, Abonyi Lajostól egy, s Csepreghitől a „Sárga 
csikó," Ecsedytől pedig a „Csárda romja". 



668 

Gyöngyössiné-Iatray Laura asszony, a vidéki 
színházak kedvelt művésznője, egészen visszavonul 
a színpadtól. Hat éve, mióta férjhez ment, nem is 
volt szerződött tagja egy színtársulatnak sem, de 
koronkint vendégszerepelt ajobb társulatoknál. Most 
e vendégszerepléstől is végkép lemond, s a sikeres 
művészi pályáról, melyen sok elismerést nyert, 
egészen családi körébe vonul. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar akadémia okt. 16 iki ülésén volt napi

renden a nyelvtudományi bizottság azon munkála
tának tárgyalása, melyet a magyar helyesírásról 
állított össze, s melyet más helyen ismertetünk. Ezt 
megelőzőleg Vámbéry Ármin értekezett a turkomá-
nokról és azok nyelvéről. 

Turkomán irodalmi emlék eddigelé más nem 
létezik, mint azon irott töredék Díván, melyet az 
értekező be is mutat. A turkománok már több mint 
1000 évvel ezelőtt azon pusztaságokban laktak, a 
hol még ma is találhatók ; az egész nép eredetéről 
bizonytalan forrásokkal rendelkezünk. Csak a nyel-
vök adhat némi fölvilágosítást és ez után itélve, azt 
látjuk, hogy legközelebbi rokonságban a szeldsukok, 
illetőleg az ozmán törökökhöz állanak. Az értekező 
ezután a bemutatott könyvet ismerteti. Ez Makh-
dumkuli nevii turkomán költőtói ered. Vámbéry 
ismerteti e költő életét, ki szerinte a Göklen törzs
höz tartozott, s műveltségét valószínűleg a sátrak 
közt megfordulni szokó dervisektől nyerte. A Diván 
maga nagyobbrészt szorosan vett moszlim irányú, 
a földi élet múlandóságáról beszélő költeményekből 
áll. Vannak benne azonkivül ethikai és szerelmi 
versek is, s legérdekesebbek azon költemények, 
melyek a nomád élet sajátságairól: lótenyésztés, 
fegyvertartás, száguldozás, csatározás stb.-ról szól
nak. A kézirat, mely unikum Európában, s melyet 
az értekező az akadémiának iijáudékoz, nagyon 
hiányos és érthetetlen. 

A természettudományi társulat október 17-én tar
totta első szakülését a szünidők után , s először 
is dr. Kossutány Tamás értekezett „A magyarországi 
dohányok jelenéről és jövőjéről". A magyar dohány i 
versenyképtelenségéről szólva, három pontban hatá
rozta meg a jó dohánytermelés fő szükségét. Ezek : 
a talaj megválasztása; annak elkészítése (tárgyázás) 
és müvelés. Épen azon talajokon terem jó dohány, 
melyek a búzatermelésre kevésbbé alkalmassak, p. o. 
a dombos, földárja által nem látogatott helyek, 
melyek káli és mészsókban bővelkednek ; míg a bú
zának kedvező phosphoros talaj a dohánynak az 
elégésnél kellemetlen „bundaszagot" kölcsönöz. 
Nálunk a talaj és éghajlat teljesen alkalmas arra, 
hogy ne csak a hollandi, hanem áz siai dohányokkal 
is versenyezhessünk. De erre nézve nem sok a remény, 
mert a termelés a kormány számára történik; a 
beváltással megbízott hivatalnokokban hiányzik a 
szakismeret. Az értekező átalában élesen nyilat
kozott dohánytermesztésünkről, s többi közt azt is 
mondta, hogy „a magyar dohánynak legnagyobb és 
legméltányosabb panasza az, hogy Magyarországon 
magyarok laknak." Oly állítás, melyet magyarlakta 
vidékek igen jó dohánynyal czáfolnak meg. — Ezu
tán Borbás Vincze közölt néhány adatot Pestmegye 
flórájáról. Szakülés végeztével a bizottság tartott 
ülést, melyben 105 uj tagot jelentettek be, s ezek
kel a rendes tagok száma 4826-ra emelkedett. A 
könyvkiadóvállalatra eddigi 536 -an írtak alá, míg 
a füzetes vállalatra 436-an. 

A Petőfi-társaság e hó 14-én tartott ülésén I értesi 
Arnold olvasta föl a „Csongor Tihamér kávéházá
ban" czimü rajzát, melyben néhány genre-alak 
élénken van vázolva. Azután Paulay Ede mutatta 
be Ábrányi Emil „Vándormadár" czimű versét. 
P. Szathmáry Károly tanulmánya a „magyar genre-
szobrászatról" jövőre maradt. Volt zárt ülés is, 
melyben Ábrányi Emilt másodtitkárnak választot
ták meg. 

A Sxent-István-társnlat e hó 11 -én tartott választ
mányi ülésén bemutatták az elhunyt Mindszenty 
Gedeon ötezer példányban kiadott költeményeit, 
mely a tagok közt fog kiosztatni az 1878-ik évre 
szóló naptárral és évkönyvvel együtt. A társulat 
egyik neveltje, László István, Bukovinába hadikfalvi 
lelkészszé neveztetvén ki, az ő, valamint hivei és 
iskolásai részére nagyobb számú ajándékkönyveket 
szavazott meg a társaság, úgyszintén több kath. 
iskola és intézet számára. 

A muzeumot szeptemberben 36,162 személy láto
gatta meg; ezek közül a könyvtárt 1576, a régiség-
tárt 3748, a képtárt 19,397, (ilyen nagy számra 
még nem emlékezünk, s a különösebb vonzerőt most 
alkalmasint a Zichy Mihály emlékképe gyakorolta,) 
a természeti és néprajzi osztályt pedig 10,441 sze
mély. A gyűjtemények a múlt hóban is tetemesen 
gyarapodtak ajándék és vétel által. József fóherczeg 
ezúttal sem hiányzik a gyarapítók közül: a régiség
tárnak vas pecsétnyomót ezüst lappal, tizenegy 
darab pecsét gipszmásolatát, egy római bronczér-
met és egy ezüst bárczát ajándékozott. 

V A S Á R N A P I U J S Á Ü .  

Az orsz. képzőművészeti tanács alelnökévé líáth 
György, a legfőbb Ítélőszék tanácselnöke, s a képző
művészeti társulat nngybuzgalmu igazgatója nevez
tetett ki. 

Az orsz. kisdedóvó egyesület e hó 14-én Tisza 
Kálmánná és Váradi Gábor elnöklete alatt tartott 
választmányi ülésén a kisdedóvók felkarolása czél-
jából kibocsátandó röpirat szétküldésére 200 forintot 
szavazott meg. Indítvány történt, hogy az egyesület 
a párisi világkiállításra a magyarországi kisdedóvók 
fejlődéséről és történelméről emlékiratot készíttessen, 
s ezenkívül küldje föl a kiállításra az árvaház, kép
zőintézet és óvintézetek fényképeit. A bizottság e 
javaslatot a jövő ülésben fogja tárgyalni. 

A pírisi magyar egyesület javára Zalamegye 
közönsége hivatalosan gyűjtést rendelt el, s ez okból 
e megye alispáni hivatala megkereste Budapest fő
város hatóságát, hogy számára 20 aláírási ivet kül
dessen. Elismerésre méltó buzgalom. 

„Balaton egyletet" terveznek, melynek a Balaton 
vidékén hasonló czólja volna, mint a „Kárpát-egy-
lef'-nek a Kárpátokban. Az eszmét a „Zalai Köz
löny" szerkesztője Bátorfi Lajos pendítette meg, s 
következőleg adja elő: Az egylet első teendője volna 
tagjai számára ingyen könyvtárt létesíteni, Magyar
ország valamennyi lapját B.-Füredre a fürdői idény 
alatt járatni, a tihanyi visszhanghoz lépcsőt, a 
remetelakhoz kikötőt létesíteni, a Balatont fölmé
retni, kirándulásokat rendezni, ásatásokat eszkö
zölni, stb. A tagok alapítók s pártolókból állanának, 
kik az egylet által nyújtandó s szerzendő előnyben 
részesülnének, s az egylet minden egyes évi beléle-
tének működéséről diszes évkönyvet kapnának, mi 
által a szellemi kapocs a kies fürdő vendégei közt 
évről-évre szilárdulást nyerne, s az egyleti tagok 
családjai már mint ismerős helyre érkeznének meg. 

Közlekedés. 
A budapesti összekötő vasút megnyitása közelebb 

megtörténik, s ezáltal a Dunán-innen és Dunántúl 
vasúti kapcsolatban lesz egymással. E vasút az 
osztrák és magyar állami vaspályákat Kőbányánál 
érinti, s innen a Ferenczváros alatt vonul a közvá-
góhidhoz, honnan két ágba szakad. Egyike a dunai 
vashídon Jiiegy Buda alá s Promontorhoz közel jön 
összeköttetésbe a déli vaspályával; a másik ág csön
des lejtőben a hid alá kanyarodván, a Dunaparton 
fog feljönni a vámházig, és a parti tárházakig ; de 
ez ága csak később épül ki. A forgalom egyelőre 
teherszállításra szorítkozik, s az összekötő vasút 
állomásai ezek: Kőbányán a sertéshizlalók, Ferencz-
városban a közvágóhíd, Budán Kelenföld, mint átme
neti állomás a déli vasútra. A Ferenczváros e vasút 
által nagy lendületet nyerhet, mert a fővárosba 
érkező összes élőállatok leadási helye ott lesz. 

Az osztrák államvasút budapesti uj indóházát, e 
pompás nagy épületet, mely díszre és berendezésre 
nézve ritkítja párját, okt. 27-én nyitják meg. Az 
udvar számára épített termeket különös diszszel 
ékitik föl, mert az ünnepélyre a király megjelené
sét is várják. 

Mi újság? 
A királyné a karácsonyi ünnepekig marad Gö

döllőn, s azután hosszabb időre Angolországba uta
zik, hol már egy villát is béreltek a fejedelmi ven
dég számára. — Rudolf trónörökös e hó 19-ikén 
jött Gödöllőre, hol 20-án lesz a királyné unoka
nővérének, Wallersee Mária grófnőnek esküvője 
Larisch-Mönich gróffal. Ez ünnepélyre előkelő bajor 
vendégek is érkeznek. A házassági szerződés végett 
Steinbach budapesti közjegyző hivatott Gödöllőre. 
Gróf Andrássy Gyula, ki az utóbbi napokban Tisza-
Dobon időzött, szintén megérkezett. Jelen lesz a 
vőlegény családjának valamennyi tagja, továbbá az 
Auersperg és Kinszky családok. A fiatal párt Bónay 
Jáczint püspök adja össze. A kastély kápolnáját, 
melynek nyolcz-tiz padsorában mintegy nyolczva-
nan férnek el, gyönyörű növényzettel, pompás virág
csarnokká alakítják át. Különben az egész ünnepély 
kizárólag családi ünnep jellegével fog birni. Az egy
házi szertartás után a vendégek a királyasszony 
termeiben dejeunerre gyűlnek össze, a fiatal pár 
pedig azonnal nász-utra indul. 

lézsef löherczegről ismét egy szép vonást jegyez
nek föl a lapok. Alcsuth községben okt. 8-án temet
ték el a 70 évet jóval meghaladott Wagnert, ki a fö-
herczegi uradalomnál már régi időtől fogva szolgált 
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mint cseléd. A temetésen ő fensége is megjelent, s 
a többi nép között a nagy sárban és esőben gyalog 
kisérte ki az öreg és hű szolga koporsóját a majd 
félórányira eső temetőbe, hol a régi szolgát ő fen
sége is megkönyezte ; ekkor az elhunyt fia hozzá
lépett, és sirva megcsókolta kezét; ő fensége erre 
így szólt: ,,()n az atyja helyére fog lépni, mert a 
Wagner családnak nálam kell maradni." Ezután a 
félórányira eső temetőből a nép között ő fensége is 
gyalog ment haza. 

Crispi Francesco, az olasz képviselőház elnöke, 
kiről most sokat lehet olvasni a politikai lapokban, 
mert a különböző udvaroknál tett látogatását dip-
lomacziai utazásnak tekintik, e hó 18-án Bécsből 
Budapestre érkezett, s meglátogatta a miniszterel
nököt, Ghyczy Kálmánt, s több országgyűlési nota-
bilitást. 

Dembinszki tábornok iratai. Dembinszki tábor
nok után érdekes iratok maradtak hátra, melyeket 
a tábornok fia, ki Bécsben nem épen fényes jöve
delmű hivatalnok, az akadémiának, vagy a törté
nelmi társulatnak szívesen eladna 1500—2000 írtért. 
Az iratok két kötetet tesznek, s németül vannak 
irva. Felírása: „Dembinszki tábornok iratai." Az 
I-ső kötet tartalma és czime: „Elmélkedések az 
1831. évi hadviselés felől." A másodiké pedig: „Ma
gyar hadjárat 1849." E második kötet végéhez szá
mos okmány és levélváltás van csatolva, s voltaké
pen e második kötet érdekelhet legjobban bennünket. 

Zászlószentelés. Orsován a 86-ik honvéd-zász
lóalj lobogóját e napokban szentelték föl. A zászló
anya Blaskovics Gizella úrhölgy volt, ki azonban 
nem jelenhetett meg. Az általa küldött zászlószalag 
egyik oldalán e föliratos hímzés van : „Blaskovics 
Gizella 1877." a m á s i k o n : „Vészben légy hatalom." 
A szalaghoz a zászlóanya 700 forintot csatolt, 
hogy belőle a honvédalapra 500 forintot fordítsanak, 
200-at pedig oszszanak ki a legénység között. A 
zászlószentelés szertartásának diszét az eső meg
zavarta. Más nap a vendégek egy kisebb gőzösön 
kirándultak a török várba a Vaskapuhoz. A törökök 
díszben tisztelegve fogadták őket s egész idő alatt 
ágyúztak. Nem lehetetlen, hogy innen futott el 
aztán Bukarestbe a hír, mely magyar önkénytes 
csapatok betörését tudatta. 

A pápai színkör leégése miatt indított vizsgálat 
oly körülményeket derített ki, hogy annak tulajdo
nosát, Hirsch Náthánt vizsgálati fogságba helyez
ték, mert erős a gyanú, hogy az 5400 írtig biztosí
tott fa-épületet maga gyújtotta föl. Pár nappal az 
égés előtt kátrányos hordókat és szalmát helyezett 
volna el a színkörben. Most a pápaik azon tanács
koznak, hogy mily módon építhetnének más és 
szilárdabb színházat. 

A „Kincsem", Blaskovics Ernő hires táltosa, 
már oly legyőzhetetlen hírben áll, hogy a bécsi fut
tatásoknál a freudenaui nagy díjra nem j versenyzett 
vele egy paripa sem, s így egymaga járta körül a 
mezőt. A berlini lóversenyeken is egy magyar pa
ripa, Baltazzinak „Tallós" nevű lova nyerte el a 
6000 talléros állami dijat. 

Az öngyilkosságok hosszú krónikájából két fel
tűnő eset a következő : Nikolajevits Konstantin, ber
ezeg Karagyorgyevits Sándor egykori szerb fejede
lem veje, az aradmegyei Bokszegen, hol a család 
látogatásán volt, múlt vasárnap revolverrel meglőtte 
magát, s sebe következtében el is hunyt. Európai 
műveltségű férfi, s több éven át a szerb kormány 
konstantinápolyi meghatalmazottja volt. Foglal
kozott történelmi irodalommal is, de egy idő óta 
mély búskomolyság lepte meg ; tán feldúlt hazájá
nak sorsa ejté kétségbe. — Prieur Mária, franczia 
születésű énekesnő, ki a színpadról visszavonulva 
élt Pozsonyban, revolverrel szíven lőtte magát. 
A golyó átfúrt egy arczképet is, melyet keblén viselt, 
egy katonatiszt arczképet. Szerelmi kétségbeesés 
ragadta e tettre, mint leveléből kitűnik. A fiatal nő 
holtteste mellett találták kis kutyáját, melyet csak 
erővel lehetett eltávolítani úrnőjétől. 

Egy sebesült törők tiszt időz most a fővárosban. 
Neve Ali effendi; pár hóval ezelőtt még Kőváry 
Béla néven ismerte Nagy-Kanizsa. A magyar ifjn 
fölcsapott török katonának s rögtön kinevezték fő
hadnagynak egy lovasezredhez, A plevnai első harcz 
alkalmával egy füzesben helyeztetett el szakaszá
val. Midőn a fák közül előre tört, egy rejtett muszka 
csapat sortűzzel fogadta, s az első, a ki elbukott, a 
magyar ifjú, Ali effendi volt. Egy golyó lábába 
fúródott, s bár a sophiai kórházban megszabadítot
ták az alkalmatlan ólomdarabtól, — egyelőre harcz-
képtelen. Haza jött tehát Magyarországra, még 

42. sz.ia. í.«77. xxrv. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 669 
pedig Szerbián keresztül, hol sok kellemetlensége 
volt. Belgrádban hűvösre került, s csak a konzul 
közbenjárására utazhatott tovább. Ah effendi egyen
ruhája kávészinü, kabátja vörös zsinórral, nadrá
gán széles vörös esik, és hozzá görbe kard. 

Egy veterán harezos tiszteletére ünnepélyt ren
deztek e hó 3-án a győri régi honvédek. Szauter 
Ferencz derék elnöküknek volt nevenapja, s üdvöz
lésére régi bajtársai közül számosan gyűltek egybe. 
A megtiszteltet Liptay János százados üdvözölte, 
mint Kmety tábornok egykori segédtisztjét. A fel
köszöntés végén Szauternek egy díszesen kiállított 
emlékivet nyújtottak át, melyen azon jelenet volt 
megörökítve, midőn Szautert, kit Merulban a föl
kelő oláhok egy égő pajtába kerítettek, Bém dzsi-
dásai megmentették. 

Fnrcsa végrendeletről beszélnek a fővárosban. 
Állítólag a nemrég elhunyt dr. A. L. ismert ügyvéd 
végrendeletileg 30,000 frtot hagyományozott a nem
zeti színház női tánczkara részére, olyformán, 
hogy az összeg valamely pénzintézetnél kamatoz
tassák, s azon tánezosnő, a ki férjhez megy, hozo
mányul kapja a felgyülekezett kamatokat. 

A háború. Az oroszok győzelmet ünnepelnek a 
kis-ázsiai hareztéren. A Karsztól keletre vivott csa
ták, melyek okt. 2-kán kezdődtek, s mely az első 
napokban a törököknek kedvezett, okt. 15-én meg
újult s Mukhtár pasa nagy vereségével végződött. 
Mukhtár ugy látszik nem vette figyelembe, hogy az 
oroszok tetemes erősitéseket nyertek, s elhagyta 
biztos állásait. Az oroszok okt. 15-kén mindenütt 
túlnyomó erővel támadhattak; 70,000 embert vittek 
Mukhtár 30,000 főnyi serege ellen, s az Aladsa hegy 
környékén teljesen megverték a törököket, sőt egy 
részüket körülfogták s megadásra kényszeritették. 
Az orosz hivatalos jelentések 16,000-re teszik a 
törökök összes veszteségét, a mi alighanem jókora 
túlzás. Kezükbe esett hót pasa és 36 ágyú. A fog
lyok közt van Husszin pasa, a tüzérség parancs
noka. Az elesettek közt emiitik Samil fiát, és Mussa 
pasát, a lovasság parancsnokát. A győzelemről 
Mihály nagyherczeg azonnal táviratot küldött ural
kodónknak és Albrecht főherczegnek ; a czár pedig 
Vilmos császárnak, ki még akkor éjjel szerencse-
kivánatot táviratozott vissza a czárnak. Plevna alá 
okt. 16-án este érkezett meg a győzelem híre, s ki
hirdették az orosz katonaságnak, mely fedetlen fővel 
és kibontott zászlóval hallgatta. Nyomban rá meg
kezdték az ágyúzást Plevna ellen. Mukhtár pasa 
jelentése is bevallja a vereséget, de a törökök vesz
teségét csak 900 emberre teszi. Hogy azonban az 
oroszok jelentékeny győzelmet nyertek, az kétség
telen, s az eredmény valószínűleg az lesz, hogy 
Karszot ismét ostrom alá foghatják, a. bolgár csata
térről nincs semmi nevezetesb hír, csak azon sanya-
ruságokról hallani sokat, melyeket az időjárás viszon
tagságai ellen nem védett oroszoknak kell szenvedni 
mindenütt. Okt. 17-ről érkezett jelentések szerint a 
Lom felső részén, a Dunához közel mindkét fél nagy 
haderőt gyűjtött össze, s itt ütközetnek kell történni 
rövid idő alatt 

Adakozás. A török sebesültek számára a hé t foly
tán a következő adományok küldettek be szerkesz
tőségünkhöz : 

Nagy-Dobsza községe Barla István által küldött 
22 frtot. 

Nagy- Vázsonyból Pelargus I . 3 frt. 
Nagy-Korpádról Mozsonyi Sándor lelkész által 

a község felnőtt lakosai 33 frt 19 kr, az iskolás nö
vendékek 3 frt 34 kr, összesen 36 frt 53 kr. 

Kis-Turról Ruttkay Malva 1 frt. 
Megy erről Gonda N. János körjegyző által 8 frt, 

a mely összeget Kuczin nógrádmegyei község tót 
ajkú lakossága Plachy Soma lelkész fölhívása foly
tán adott össze. 

Losonczról N. N . 1 frt. 
Mező-Turról Kulcsár Péter gyűjtő által a hat 

osztályú gymnasiumi ifjúság adománya 11 frt 20 
kr. Ez összeghez járultak: 

Kulcsár Péter gyűjtő 24 kr., Ivánka Zsigmond 
40 kr., Kulcsár István 20 kr., Lukács Imre 10 kr., 
Kiss Ferencz 20 kr., Pázmán András 20 kr., Faze
kas Zsigmond 30 kr., Ádám Sándor 1 frt, Bagdány 
János 20 kr., Kis József 1 frt, Zsigmond István 10 
kr., Zöld Zoltán 50 kr., Muzsnyai Sándor 16 kr., 
Lévay József 10 kr., Tury Sándor 20 kr., Szűcs 
János 20 kr., Singer Ferencz 20 kr., Zsigmond 

Béla 10 kr., Végh Sándor 10 kr., Uivessy Dezső 
10 kr., Nagy Dániel 10 kr., Miktóssy Béla 20 kr., 
Schustek Dezső 20 kr.. Szűcs Lajos 10 kr., Schwartz 
Sándor 20 kr., Klein Ármin 20 kr., Szabó Géza 25 
kr., Rósinger Kóbi 20 kr., Szendilmre 10 kr., Józsa 
István 10 kr., Nagy Zsigmond 10 kr., Tar Sándor 
10 kr., Karácson Imre 25 kr., Wellner Áron 20 kr., 
PavlicsekLeó20kr., Schneer Sándor 20 kr., Schneer 
Sámuel 20 kr., Schneer Ignácz 10 kr., Kertész 
Sándor 20 kr., Bleier Soma 10 kr., Kosinczky 
Viktor 20 kr., Bleier Zsigmond 20 kr., Bod László 
20 kr., Czebe Dániel 20 kr., ifj. Miskolczy Péter 20 
kr., Kecskeméthy Lajos 10 kr„ Biszterszky Soma 
50 kr., Csapó Péter 50 kr., Helmeczy Károly 20 
kr. Összesen 11 frt 20 kr. 

Tépés adományokat küldtek: Nagy-Dobszáiól 
Barla István által (11 kilo 300 gramm), N.-Korpád
ról (4 kilo 800 gramm), Liptó-Andrásfalváról Pon-
grácz Antónia (Majláth Béla által), ÜllőrőlBeriuHzki 
Józsefné szül. Melegh Karolin és nővére Juliska, 
Nagy-Kőrösről Hegedűs Erzsike, Nagy-Kőrösről 
Molnár nővérek, Kis-Turról Ruttkay Malva, Nasry-
Szecséről Klára Antal által a ref. egyház elemi isko
lájának növendékei, Puszta-Apáthiból Házy Farkas 
által (2 kilo tépés, melyet az ottani cselédség által 
adott vászonneműekböl az iskolás gyermekek készí
tett a szünnapokban.) 

Mindez adományokat átszolgáltattuk a buda
pesti török konzulátusnak. 

Halálozások. 
BATIZI ANDRÁS, técsői ref. lelkészt és nyug. es

perest nagy részvét közt temették el. Még szomszé
dos helyekről, Husztról, Urmezőről, Szigetről, 
Taraczközről, Hosszumezóről is sokan elmentek, 
hogy a derék papnak megadják a végtisztességet; 
megjelent am.-szigeti lyceum tanári kara, a bustya-
házi tűzoltók, sőt a bedői oroszok is, mert Batizit 
messzekörnyéken ismerték" és szerették. Érdemeit 
Szilágyi István m.-szigeti igazgató elevenítette föl, 
s mélyen meghatva búcsúzott el az elhunyttól, a 
régi lelkészi gárda tiszteletreméltó halottjától. 

Elhunytak még :KRESZ KÁBOLY sebész és szü
lész a fővárosban az evang. egyháznak 35 éven át 
buzgó kurátora és presbitere, 75 éves korában. — 
Dr. ELTÉR JÓZSEF, Fehérmegye köztiszteletben ál
lott orvosa, élte 66. évében. — MÓCZÁR JÁNOS, a 
Jászság egyik legtiszteltebb földbirtokosa, ki sokáig 
főjegyző, majd törvényszéki ülnök volt, Arokszállá-
son 70 éves korában. — NUNKOVICS JÁNOS, Zalame
gye egyik köztiszteletben álló földbirtokosa, élete 
78-ik évében, Gétyén. — TÓBIÁS JÓZSEF, a miskolczi 
ref. lyceumnak több éven át tevékeny tanára. — 
Özv. KOMPOLTHÍNÉ szül. Schreiber Mária bánya-
tisztné, Kompolthy Tivadar hírlapíró édes anyja, 
46 éves korában Szolnokon. 

SAKKJÁTÉK. 
933. sz. f. Csipkés Árpádtól (Marosvásárhelytt). 

Sötét. 

VilágM. 
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

928-dik számú feladvány megfejtése. 
(Loyd Samutól.) 

Megfejtés. 
TilágM. SKtt. 

1. Kc2—d.3 Bb4-d4+ 
2. Kd3—c3: t. 
3. Kv. V v. F : B .. t. sz. 
4. V mattot ad. 

Helyesen fejtettek meg: Veszprémben: Fülöp 
József. Gelsén: Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly és Németh Péter. Bogláron: Mayer 
Károly. Budapesten: Blau és Spitzer. K. J. és F. H_ 
Kolozsmonostoron: Branner Gyula. Marosvásárhelyt: 
Csipkés Árpád. Sarkadon: Márki és Nuszbek. A pesti 
sakkkör. 

Rövid értesítések: Sárospatak: G. K. Debre-
czen : Z. J . Köszönjük s felhasználjuk. 

Szerkesztői mondanivaló. 
B u d a p e s t . II. L. Igyekezet látszik rajtok. ön-

képző-köri kísérleteknek elég csinosak. A további hala
dásra nézve azonban üdvösebb volna jobb példányt 
választani követendőül, mint a ki az egyik költemény
ben dicsőítve van. 

Őszszel (Szomorúan nézetni. Vau benne egy pár 
sikerült vonás, a középső versszakban meglehetős a le
írás. Csakhogy nagyon gyakorlatlan kéz müve az egész, 
ugy hogy a jó gondolatot sem bírja jól vinni keresztül. 

Merozyfa lva . Sz. .1. Az ifjú elhunyt iró kérdéses 
müveiről csak akkor nyilatkozhatunk, ha elolvastuk. 
Szíveskedjék azokból mutatványt küldeni. 

Csongor . Iskolai irálygyakorlatnak talán az emi-
neneziát is megérdemelne, sőt tán valamely „olvasó 
könyvben" is helyet foglalhatna, — de a mi mértékün
ket min üti meg. 

K r i t i k á n a l n l . Dencaháza (Plevna v á r á n . . . . i . 
Otthon. N'áni néni. A török nemzethez. — Románcz. 
(Gémes kútnál . . . . ) . Jaj szó (formátlanok). 

Sze rnye . /.. A. A levelet elküldtük Sztupa György 
úrhoz. 

Előfizetési föltételek 
a 

VASÁRNAPI ÜJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
október—deczember i fo lyamára. 

Negyedévre: 
A Vasárnapi üjság és Politikai Újdonságok 3 frt — kr 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a „Háboru-Krónika"-val együtt . 3 frt 50 kr. 
Csupán a .Vassárnapi Újság 2 frt — kr. 
Csupán a Vasárnapi Újság a „H a b o m . 

Krónika"-val együtt 2 frt 50 ki. 
Cwf Azon t. előfizetőket, kiknek előfizetése szep

tember végén lejár, megrendeléseik mielőbbi beküldé
sére kérjük, nehogy évnegyed kezdetekor a lapok szét
küldésében fennakadás vagy zavar álljon be. 

C j " T. előfizetőinket fölkérjük, hogy szívesked
jenek az előfizetés megújításánál, vagy a „Háború -
Krónika" megrendelésénél c z i m s z a l a g j u k b ó l 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva bekül
deni, s minden reklamácziót és egyéb a szétkül
désre vonatkozó közleményeket a k i a d ó - h i v a 
t a l h o z küldeni. 

A „Vasárnapi Ujság"-ból jannár elsejétől kezdve 
teljes számú példányok még folyvást kaphatok, évne
gyedenként 2 írtjával, egyes havi füzetek 70 arjával. 

A „ H á t > o r u - I t r © i i i i í a " ez. képes heti köz
lönyt lapjaink előfizetői májustól még mindig megren
delhetik. Ára egy hóra 20 kr., 2 hóra 40 kr., 3 hóra 50 
kr., t hóra 70 kr., 5 hóra 90 kr., és hat hóra 1 frt, — 
május—deczember 1 frt 40 kr. 

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

B-^TI-JSTJLPTAR. Okt. Aó. 

Nap Katholikut ét protestáns Gör&g Izraelita 

21 V 
22 H 
23|K 
24S 
25!C 
26JP 
27|S 

Hold 

; fi 22 Orsolya sz.fi 21 Vidor 9 B 21 Jak.ap.jl4B. st.ü. 
Mór piisp., Kor. Mór 10 Eulampius | [elk.b.m. 
Kapisztr. JánosKapisztr. Jánosll Fülöp apost.;16 
Rafael föangy. Rafael 12 Propus 17 
Krispin Krizsán 13 Karpns 18 
Dömötör, Evar.Dőme 14 Naz. Gerg. 19 Böjt 
Sabina szűz Szabina 15 l.nczius 20 8. fh.-S. 
váltósai. ~§> Utolsó negyed 29-én 3 éra 27 perczkor d. n_ 

T a r t a l o m : Leverrier (arczkép). — Mirza-Shaffy 
dalaiból. — Ne nyúlj hozzám (folyt.) — A faln bőse (kép
pel). — Török-Önnénvország és lakéi (négy képpel). — Ser-
vadac Hector kalandos vándorlása a naprendszeren át (képpel). 
— Egyveleg. — Melléklet: A Sebes-Körös nádasai. — Egy 
titkos értekezlet. — A magyar helyesírás elvei. — Irodalom és 
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Halálo-

- Adakozások. — Szerkesztői mondanivaló. — Nyilt-tér. 
Hetinaptár. 

Felelős szerkesztő : l á g y l i k l é s . 
(L. Egyetem-tér 2. sa.) 

Nyilt-tér. 
Fülorvos dr. Lichtenberg Kornél tudományos 

utazásából a külföldről 9 havi távollét után vissza
tért és rendel mint ezelőtt Béla-utcza 3. sz. 11— 
12-ig, 2—3ig. 

* Az e rovat alatt közlöttekért a szerkesztőség csu
pán a sajtótörvények irányában vállal felelősséget. 
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Sgj hataicr hsaabzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 
16 krajoxár; többszöri igtatásnal 10 krajezár. Béljegdij külön minden 

igtata. ntán 80 tar. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalnnk szamara hirdetményeket Hfoukd RtesblH 

ítein és Vogltr Wallti'o-hcasse Nr. 10, Moste R. feilerttltu Kr. a 
Oppelik A. WollMile Ni. 22. 

SCHULHOF ADOLF ^ | A legnagyobb szőnyeg-raktárt, 
takarók, függönyök és bútorszöveteket 

rJP43lJL C Z i p Ő 
N ö k s z ö m f l r a . 

Meleg romodnipök finom ne
mezből (filzl 1 W 30 kr 

Magas lehajtó eomodezlpők legfin. 
nemezből (fili) sarokkal és nagy 
csokorral 8 írt 20 kr. 

Finom bőr rzugos topánok l6cen-
timéter magas szárral és erős dup
la talppal 4nrt 

Legfin. bársony ezugos topánok 
erős dupla talppal 1 írt 80 kr. 

s Positó ezugos topánok magas 
szárra), erős és finom bőrrel bori-

• tott, dupla talppal 4 írt 50 kr. 

T T r a l i s z a m a r a . 
\emex (Illa) ruinodezipök akár

mely színben . . . . . . . 1 f't 
Clingréu topánok jó erős talppal 4 frt 
Borjiibör (vixos) topánok, erős 

dupla táppal legfin. raj . . . . 5 frt 
Posztó topánok bőrrel borítva, 

erős dup'a talppal 5 frt 
Muszka-lak topánok (vízhatlan) 

legerősebb bőr vastag talppal . 5 írt 
Térdig érőesizmák,valós.maszka-

bagaria-börböl (vízhatlan) vastag 
3 szoros talppal 13 frt 

Fink számára csizmák minden 
lábhoz . . . . . . • 4 - 7 frt 

50 kr. 
50 kr. 

ideKi megrendelését n ár oeKilfóe vagy utánvétel melleit pontosan eszKözölteinér 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intéíet kiadásában Budapesten (egyetem-
ntcza 4-ik ss im) megjelent és minden könyvárusnál kapható s 

| n r r illnftrirtet giltoiudfttvr 
ftir Uitijitrit mti. $fitbmbüt$zn 

a u f í> ct é 05 cm c i n j e i t ) ? 1 8 7 8. 
Das üitlcníirtriiuii urrfnlit 

BOB 

Dr. Franz Albert v. Monté Dego 
jcnirftnnii Dirrtlcr ftrr StrtBBiottf w ítlon. 

qjreté get). 50 tu 
3nlialt: zTflronomiídje, tirdjtidje unb djronoíogifdje ©eflimmungen auf ba8 Safjr 1878. 

Jralcrtoarium für fiatrjolifen, $roteftanten, (Sciedjen unb 3fraeliten, $ofliűiííí|e8. 2>er Sinfiebler 
Bon ©araccone (mit groei SSbbilimugen). £ ic ungariídje ©tubentcn>3)epntation in Sonftantinopeí 
(mit Slbbiíbiing). Sic f)eimgefcfirten „Soroina" (mit bem fortvat be8 £af)ii: 23et)). ffiie tiirfifcf)e 
®epntation in énbapeft (mit brei abbilbungen). ®ie @ntfleí)Uiig$gefct)id)te be8 orientaltjdjen ílrie-
gc« (mit yObilbmig). Sic le&tcn brei ©uttane (mit fimf Stbbilbitiigcu). ü>om fcibiidjcn firicg 
(mit fiinf Vlbbilbimgcn). íKibt)at ípaídja (mit Ülbbilbung). @bb,cm ^aidia (mit 9lbbilbung). Sic 
Sonfcrcm in Soiiíiuiitmofcl (mit brei abbilbungen). BaS tiirfifríie $arlairttm (mit Slbbilbung). 
2>ie rnffiíítje $iofrf8inad)i (mit Jlbbübimg). 9iuffiíd)c £>eeveífiib,rer (mit ad)t ?lbbilbimgcn). 2)ie 
S8ef)rfraft ber Xiirfri unb ber tiirfifdje ©olbat (mit 3lbbilbitng) íiivfiMjc ©ninnle unb árieg«> 
SRiniftor (mit fünf abbilbungen). Sie türtifdje Jvlolle unb §obart í|Safd)a (mit abbilbitng) SlneN 
botén, ailerlci @cmeinnu^ije8. 35erjcidniij5 ber 3obvmávtte. 3»tevefien.2:abel(e ©temBel.@cola. 
annoncen. 

Codein-mellczukorkák. 
Elismert hatásúak a hökhurut, köhögés, rekedtség és elnyálkásodás eseté

ben; a gége kiszáradásánál nedvesitö gyanánt szolgálnak, a nyálka kiköpetését 
előmozdítják és a hurutos és tfldöbajokban enyhülést hoznak. 

1 c s o m a g á r a 2 0 k r . o. é. 
F ő r a k t á r a k : Heustein Fülöp gyógyszerésznél Bécsben; Török lézsef 

gyógysz., Thalmayer és társa, Budapest; SipoCI István gyógysz. Pécsett, és a leg
több gyógyszertárakban a birodalomban. 3841 

szegedi országos kiállításon érdeméremmel és a Illik orszago; 
zoltógyülésen Aradon a nagy arany és ezüst éremmel kitüntetve inagy arany kitüntetve. 

WALSER FERENCZ 
cls<5 magyar gép- és tfizoltöszer-gyár, harang- és érezöntödéje, 

ajánlja szabadalmazott uj szerkezetű fecskendőit , tűzoltó-egyletek 
l egénység i felszereléseit , 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-
késritményő és transatlantia szivattyús kntait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti ~ 
tálját. 

Mintaszereléset, Képes árlapot, Mna t ra renfleltezésre állanat 
osz-

3220 

ígiókttlep &riély és gemánía részért: Kolozsvártt, beh'ómanostor- ntcza. 

inden eddigi vi lágtárlaton, haladás, jó iz lés «!>l 
rsenyképességeért, első dijakkal jutalmazva 1 

a. l e g o l c s ó t o b g r y f t r i a r a k m e l l e t t 
ajánlják 

3885 

Az észatcsillaghoz 
V . k e r . 

D o r o t t y a - n t c z a 
2. sz. 

Tottis és Kren 
B U D A P E S T . 

Megrendelések legpontosab
ban foganatosíttatnak. 

Fiók-üzlet: 
I V . l eer . 

B é c s i - u t c z a , 
Kristóf-tér sarkán. 

Ajánlunk első rendű porosz ludvigsglücki 

szalon- kőszenet^, 
á 9 0 k r . 5 0 k i log r . ; továbbá elsőrendű 

pír-szenet (coaks) V^^S^^ 
szállítással együtt. Megrendelések elfogadtatnak 3808 

közpon t i h i v a t a l u n k b a n : dob-u teza 10.; 
t o v á b b á a fiókkivatalban: Józse f t é r 10, 

i a t v a n i - u t c z a , f e rencz iek b a z á r a 1 \ . 
Holitscher és Deutsch. 

Semmi sem jobb 
növésének 

előmozdítására 
mint az oly ismeretes és 
orvosi tekintélyek által meg
vizsgált, a legfényesebb s i 

kerrel koszorúzott, ö cs. kir. 
Fe lsége a császár á l ta l ki

zár, szabadalmazott 

RezedagiiiKliiritöpoiiiádé 
mely rendrsen használva a haj legkopasznbb helyein 
is dús hajzatot növeszt; az ősz és vörös haj sötét 
szint nyer; a hajtalajt esodus módon megerősíti, 
néhány nap alatt tökéletesen megszünteti a korpa 
képződését, a haj kihullását a legrövidebb időn 
egészen megakadályozza, a hajnak természetes 
fényt és 

hullámos alakot 
kfileminiiz és a legkésőbb korig megvédi a megüszu-
lés ellen. 
Fölmte kellemeB illatánál és diazes kiállításánál fosra ezenkívül a 

legfinomabb toilette-apztalnak is diszére válik. 
E27 tégely ára Használati utasítással (lat nyelveli) 1 Irt 5 0 ir., 

postán Küldve 1 Irt 6 0 Kr. 
Ismét eladók illő leengedésben részesfllne/el 

Oyár és központi szétküldö-raktár 
D A T "TI V A D A T V m<"SMr-<íyárosnál Bécsben, VIII. ker., Józsefváros, Piaristensasse 14, saját házában, 

I I V U l J J U U I V I J I LUV" mil"lc" Írásbeli megrendelés intézendő, és a hol vidéki megrendelések as összeg 
beküldése vagy postai utánvétel mellett a leggyorsabban teljesíttetnek. 

Főraktár: B u d a p e s t e n egyedül T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, 
király-uteza 7. az. a »Szent lélekhez.c 2609—16 

Az i s m e r e t e s porosz JLouisenglück Hal 
l ^ s z a l o n k ő s z e n e i ^ 
| 50 kilogrammonkint 1 frtnyi m é r s é k e l t á r o n a házhoz szállítva, s egész 
I fuvarokban még olcsóbban, a z s á k o k ó l o m b é l y e g g e l ellátva, ajánlja a 

G u t m a n n t e s t v é r e k kőszénbányáinak 
b i i O a p e s t i e l a d á s i n g y n ö k s é g e 

ZWEIG LAIOS, mérleg-utcza 3. sz. 

43. szám. — 1877. Budapest, október 28. XXTV. évfolyam. 

OZMÁN PASA. 

í z európai orosz-török hareztérnek ama 
/ \ helye, melyre eddigelé a közönség 

X X legnagyobb érdeklődése irányult, két
ségkívül Plevna volt. Július közepétől 
kezdve, midőn e hely az orosz hadak és a 
Viddin felől váratlanul megérkezett Ozmán 
pasa csapatai között az első ütközetek 
szintere lett, — folyton megújuló s min
dig nagyobb és nagyobb fontosságú össze
csapások, majd állandó küzdelem központ
jává vált, mely felé mind a két fél több és 
több csapatot igyekezett összevonni, a 
mi sikerült is annyira, hogy most nem 
mondhatni lehetetlennek, hogy az európai 
csatatér sorsa ezen a ponton néz eldön
tése felé. 

Plevna nevét alig ismerte azelőtt a 
világ. Annyit tudtunk róla, hogy csinos 
kis város, mohamedán és bolgár vegyes 
lakossággal, — de hogy erődített hely le
hessen, azt alig képzelte volna valaki fe
lőle. Pedig most az, a legnagyobb mérvű. 
Ozmán pasa idevont hadával azzá tette 
egész váratlanul, rövid idő alatt. A Plevna 
környékén emelkedő magaslatok mind egy 
hatalmasan megerődített katonai poziczió 
ritka hadvezéri tehetségre mutató tervének 
vannak bevonva hálózatába, s a mint
egy varázsütésre keletkezett földhányások, 
mellvédek, sánezok és a magaslatokon 
emelt erődök oly szövevényét képezik a 
veszedelmes stratégiai kelepczének, mely 
becsületére válnék egy Vaubannak is. 

Fönn is akadt e kelepczében az orosz-
oláh egyesült sereg nem egyszer. Midőn 
tömérdek sikertelen roham ós visszavere-
tés után, aránytalan áldozatok árán sike
rült elfoglalnia az egyik griviczai erődöt, 
Plevna külső védgyürüjének egy előre tolt 
védj ét , — azt hihette, rést tört Ozmán 
pasa megerősített hadállásába, s azon ke
resztül be fog hatolhatni e poziczió szi
vébe. Akkor ébredt arra a véres meglepe
tésre, hogy a külső sánezgyürü mögött 
egy második, még sokkal erősebb van, mely 
az alsót dominálja, e második mögött egy 
harmadiks kitudja még hányadik. A „va
kondok-munka", a hogy az oroszok Oz

mán pasa sánezmunkálatait gúnyosan 
nevezték, nem esett hiába; huszonötezer
nél több muszka és oláh találta meg sírját 
azokban a fris földhányásokban, az európai 
stratégák pedig elképedtek a csodálkozás
tól, hogyan lehetett oly rövid idő alatt egy 
oly „várat", de nem is várat, hanem 

várak egész csoportját a földből előterem
teni, mint azt Ozmán pasa Plevnánál tévé. 

Nem csoda, még ha a túlnyomó erő
vel intézett támadások annyi diadalmas 
visszaverése elő nem fordult volna is, 
mely minden ilyen kísérletet a török fegy
verek egy-egy győzelmi ünnepévé avatott, 

OZMAN PASA. 




