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A K U R D O K . 

O
TT, a hol e most folyó vérengző háborúban 
az első puska eldördült, messze a török 
birodalom legkeletibb határszélén, a Kis-

Kaukazus déli részén, csodásan kedves sikság 
terül a hajdani Araxes két partján. Hegyóriások, 
a minőket Európában csak nagy területeken 
elszórva találni, itt szorosan egymás mellett 
merednek az égre, olyanformán mint a magyar 
Tátratömb, s meredek oszlopokként, csaknem 
egész körben kerítik be a virágos s gabna-föl-
dekkel tarkázott lapályt. Itt van a bibliai neve
zetességű kiégett kettős vulkán, az Ararát hegye, 
melynek 15,871 lábnyi magasságú örök hó ta
karta tetője büszkén tekint el a magas hegy
vidék fölött. Mint délnyugati Ázsiában a Sinai 
hegye, ugy itt az Ararát Irán é3 Kis-Azsia hatá
rán, az emberi nem történetének az ős emlék
oszlopa, a világtörténelem ez oltára, — most 
három birodalomnak: az orosznak, a persának és 
a töröknek közös határköve, triplex confiniuma. 

Erivánból, mely e hegység éjszaki lejtőjén 
festöileg fekszik, csaknem egyenesen déli irány
ban vezet az ut az Ararát felé, az Araxes folyó 
gazdag, buja területei közt, egész addig, a hol 
a hegytömbhöz érve egészen más vidék tárul az 
utas elé. A termőföld lassanként eltünedez, 
csak egy-egy fa ragad meg itt-ott a sziklaomlá
sokban, s az óriási trachytdarabok közt néhol 
gyér fű tenyész. A talaj itt mindenütt taraczkos 
a régi, megaludt lávától. Az innen délkeleti 
irányban elvonuló, közel 2000 négyszegmért-
földnyi terület a kurdok hazája: Kurdisztan. 

. A kurdok az Euphrat folyó keleti meden-
czójét lakják, azt, melyben — az első csatahely 
e háborúban — Bajazid is fekszik. Régi időktől 
fogva a legfüggetlenebb, legkevésbbé hajlitható 
nép ama népek között, kik az ázsiai török biro
dalom területét lakják. Már az ó-korban ismert 
nép voltak, s Xenophon leirása, melyet a „Kor-
duch"-okról hátra hagyott, még ma is tökéle
tesen talál rajok, a felettök elröppent századok 
alig hagytak nálok valami ujabb nyomot. 

Területük egyik része Persiához, a másik 
Törökországhoz tartozik. A török kurdok némely 
törzsei jó messzire elszármaztak eredeti hazá
juktól s nem csupán az ezzel határos hegysé
gekben ós lapályokon telepedtek meg, hanem 
kiterjedtek egész Trapezuntig Anatóliában s az 
Araxatig Örményországban. 

Nyelvre, ruházatra, szokásaikra s minden 
külső sajátságra nézve feltűnően különböznek 
Elő-Ázsia minden egyéb nomád törzsétől s 
jellegző sajátságaikat a legtávolibb helyeken is 
megtartották. 

Erőteljes, hatalmas termetű emberek, sas
orral, nagy mélyen ülő szemekkel, melyek 

sajátságos kifejezést kölcsönöznek arczuknak. 
Fejőket többnyire leberetválják, s hatalmas 
bajuszt viselnek, de a szakált inkább csak az 
öregek szokták megnöveszteni. Ruházatuk CBÍ-
nos, sőt festői és elég kényelmes. Bokáig 
érő kecskeszőr nadrágból, s elől-hátul nyitott 
felöltőből áll az, melynek a könyöknél kiszéle-

KURD FŐNÖK. 
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sedő ujjai gyakran földigérő bő ujjait szabadon 
hagyják lelógni. A felöltőn felül fekete gyapot
tal szegélyezett kis mellényfélét hordanak, mely
nek már a vállaknál nyitott ujjai hátukon fityeg
nek alá. Derekukat szines gyapotövvel kötik 
körül, melynek rendőibe pisztolyok és kések 
vannak dugva. A lovasok ránczos szárú vörös 
csizmát viselnek. Festői redőkbe szedett fövegök 
igen jól áll harezias kifejezésü arczokhoz; leg-
többnyire czukorsüveg-alakú magas nemezcsá
kót viselnek, mely köré alul posztó , gyapot
vagy selyemkendőt csavarnak. Minél nagyobb 
és vastagabb e föveg, annál nagyobb ur gazdája, 
s a bégek vagy a főnökök már néha óriási nagy
ságú turbános fövegekben büszkélkednek. Télen 
bő bundát hordanak fekete bárány- vagy kecs-
kebőrböl, nyáron pedig a bundát könnyű posztó 
köpenynyel cserélik föl, mely mindenféle min
tájú czifrázatokkal van kihimezve. 

Télen át többnyire a sikon laknak, de nyá
ron a gazdag legelőkkel boritott magaslatokra 
költöznek, s ilyenkor sátraikat összes czók-mók-
jokkal, s a járni még nem tudó gyermekekkel 
együtt lovaik és ökreik hátára rakják, a férfiak 
gyalog vagy lóháton ballagnak a karaván után, 
kezökben pipát és lándzsát tartva. Útközben 
gyakran énekelnek, s dalaik sokkal szebbek az 
örmények vagy törökök énekeinél. 

Született lovasok, a e nemben oly kitűnőek, 
hogy a török lovas baderönek a cserkesz mellett 
szinejavát ők képviselik. Nyugtalan természetű, 
harezias, vad nép, mely ritkán marad békén, s 
nem egy törzs főnökük volt már, ki egyszerre 
viselt háborút a török, a perzsa és az orosz 
ellen. Más ellenség híjában egymást is megtá
madják, a mint az közelebb is történt, midőn 
ötezer kurd lovas elbagjta Izmail pasa seregét, 
hogy megvédelmezzék tűzhelyeiket, melyeket 
egy perzsa kurd főnök megtámadott. — Lovaik 
kitűnőek, s még erősebbek és kitartóbbak az 
arab lovaknál, ha nem is oly szép és büszke 
tartásuak, mint ezek. A kurd ló magasra emelve 
hordja fejét, s oly hü gazdájához, mint a kozáké 
vagy cserkeszé. 

A nők szintén szabályos, szép arezuak, s 
arányos termetűek. Arczukat csak a fiatalabbak 
és szebbek fátyolozzák el az idegen szem elől. 
Gyöngyből, s apró arany és ezüst színekből 
készült nyakéket viselnek, s bal orrczimpájokat 
többnyire türkizekkel kirakott ezüstgombbal 
ékesítik, — már az ő felfogásuk szerint értve 
ezt az ékesitést. Kuházatuk nem mondható 
diszesnek. Fejőket asztalkendőnagysága fejér 
vászondarabbal borítják le. Járásközben térdig 
fölemelik ruhájokat, de lábaikat bő bugyogó 
födi, mely a bokánál összeszorul. 

A kurd katonák — a mi különben pleo-
nasmus, mert minden tagjabiró kurd katona, 
— sokféle fegyvert viselnek, néha egész arze
nált, 8 elmondhatni rólok, hogy állig fegyvere
sek. Lőfegyvere is van némelyiknek, de az igen 
gyarló, többnyire régi kovás puska és pisztoly. 
De van hosszú lándzsájok, felső végén bojttal 
diszitve, görbe kardjuk, néha több is egynek, 
hosszú, széles, kétélű handzsárjuk ós késeik. 

A ravasz orosz politika a kurdok nyugta
lan természetét is a maga javára igyekezett 
fölhasználni s ugy látszott, nem is sikertelenül. 
A kurdok folyvást ujjat húzván a felettök álló 
török hatalommal, gyakran nyújtottak az orosz
nak alkalmat, hogy magas pártfogását gyako
rolja. Jellemző az orosz agyafúrt eljárásra, 
hogy a kaukázusi helytartók átcsalogattak né
hányat a kurd törzsek közül a határon, a ke
gyelmes kormány nevében nagy oroszlelküen 
megengedték nekik, hogy orosz területen meg
telepedjenek, — de régi legelőhelyeiket csak 
használják továbbra is az elhagyott török terü
leten, ne féljenek, minden bántódás ellen meg

védi őket az orosz pártfogás, — levén ők már 
most orosz alattvalók. A főnökök egy ideig 
hittek is a bolonditásnak, mely az orosznak 
állandó casus bellivel kedveskedett, a melyet 
akkor hozhat szőnyegre a mikor neki tetszik, 
— de a muszka kancsuka őket is kiábránditá 
s igy történt, hogy a kurdok a most folyó hábo
rúban ismét hü szövetségesei a töröknek, kikkel 
közös hitük is összeköti. 

0h, adj erőt! 
Hogy a tavasznak langy lehelletére 
Zöldült a völgy s a halmok bokrai, 
S fakadó lombbal enyhe szellő ját-zék : 
Ki tudta volna azt eldallani ? ! 
Eeniényem napja hajuk, ámde fénye 
Varázszsal lelkem elborítja még; — 
Oh, adj erőt, nagy isten, megdalolni 
A hő érzelmet, mely szivemben ég ! 

Zivatar zajlott éltemen keresztül, 
De ime már a láthatár derül. 
Szivem kertéből egy-két szál virágot 
A szél kitépett kérlelhetlenül; 
De uj életre támadott a többi, 
Koszorút kötni van ott még elég; — 
Oh, adj erőt, nagy isten, megdalolni 
A hő érzelmet, mely szivemben ég! 

Hallottunk dalt az ősök szép hónáról, 
Szent érzelemben büszkén lángolót; 
De mely hazámért keblemet dagasztja, 
Az érzelemre hol lelt volna szót ? ! 
Mint a felhőtlen ég derűje, tiszta, 
S szivem magába rejtve hordja még; — 
Oh, adj erőt, nagy isten, megdalolni 
A hő érzelmet, mely szivemben ég! 

Oh, adj erőt, egeknek alkotója, 
Hadd öntsem dalba szivem érzetét; 
Szivemben annyi kincs vau eltemetve, 
De felhozom, elosztom szerteszét. 
S ha egykor a mag, melyet elvetettem, 
Szegényesen bár — gyümölcsöt terem : 
Vedd hálaköunyem, hogy láttam világod, 
A mely árnyával is fényes nekem ! 

Szabadban. 
Kimegyek a rétre, 
A hol lenge szellő játszik a virággal 
S arezom simogatja ; — 
Keblemet oly édes érzet hatja által. 

Zümmögő bogárhang, 
Távoli harangszó, szellő suttogása, 
Lelkemben felolvad 
Bűbájosán hangzó egyetlen danába. 

A hogy itten állok 
S ittas lelkem álmát nem zavarja serami, ' 
Szeretném a földet, 
Az egész világot keblemre ölelni. 

Hadd mondaná el majd 
Szivem dobogása, a mit nem beszélek : 
Szép hazám, mi forró 
Lángoló érzéssel szeretlek én téged. 

Pap Kálmán. 

Déryné naplójából. 
XXI. 

irt. — A bárka. — A színházakban. — A császári 
kastélyban. —A zsibvásáron. — A diszkocsizás. 

Evek multak el miskolczi első szerep
lésem óta, melyek alatt bejártam az or
szág legtöbb városát. Kilényi társaságánál 
voltam szerződtetve, midőn ez társaságát 
Győrből Sopronba vitte föl néhány elő
adásra. 

Kilényi rég megígérte nekem, hogy 
Bécsbe fölviszen. Ecsedi Jozefával össze

beszéltünk, Vásárhelyi is hozzánk csatla
kozott, s igy négyen fölkészültünk az elme
netelre. 

Kérdem Kilényit: van-e már alkalma
tosság fogadva ?—Igen , feleié, igen csinos 
ekhós szekér, szépen elférünk benne mind 
a négyen. 

— Micsoda ? ! — kiálték föl, — engem 
paraszt gyékényes szekéren akar Bécsbe 
vinni ? — Én ugy nem megyek. 

— De kedves tensasszony, nekem nincs 
hintóm ! Hol vegyek ? 

— Keritsen akárhol, fogadjon föl egyet. 
Mit tudott tenni, — kerített hintót. 
Midőn a hintó az ajtóm elébe állott 

másnap: örömömbe, hogy én Bécsbe me
gyek s majd látok nagy művésznőket s 
tanulhatok, (meg se gondoltam, hogy 
négy-öt nap alatt nem is juthatok el annvi 
sokféle színházba!) — mondom, e fölötti 
örömemben meg se néztem jól az ócska 
bárkát, csak annyitjegyeztem meg csoma
golás közben, míg a bőrös ládát felkötötték a 
bakra:,,De szép hamuszín ez a fekete bőr !•' 

— Hja, nem kaptunk mást, — feleié 
Kilényi. — még ezt is meg kell köszön
nünk, ez is elégbe fog kerülni. 

Hogy meg ne haragítsam, nem is néz
tem többé a hintóra s elindultunk egy 
buta paraszt kocsissal, annak a két lovával 
s el lehet képzelni, minő lószerszámmal. 

Én mindezekre csak az utón tettem 
megjegyzéseimet, mert csak akkor tűntek 
föl előttem, mikor már a kocsiban ültem. 
Én kissé szatiiizálva, kissé mérgelődve, 
hogy Kilényi, az ő fösvénységének miatta 
szebb ,,utazót" nem keresett, — azok 
engem kaczagva és boszantva, csak men
tünk, mentünk, végre — Bécsbe értünk. 

Alig hagytunk el egynehány házat: 
megpillant Kilényi egy fogadót ,,Bárány" 
czitnmel. Mondja Kilényi a kocsisnak: 
,,ide hajtson kend be." —Mondom: „Hát 
a külvárosba szállunk?"— „Biz oda édes 
tensasszony! ki győzné itt költséggel n 
nagyszerű fogadókat ?" 

No nem szóltam; gondolám: igaza 
van. De azt nem is sejtettem, hogy min
dentől, a mit látni óhajtottam, oly roppant 
messzeségbe szálltunk. Aztán egy szobába 
mind a négyen ! Kilényi nem fogadott két 
szobát. 

Ebéd után elmentünk járkálni, bá
mulni. 

— En — mondám,— én bizony nem 
találok semmi bámulni valót. Nekem az 
én kedves Pestem sokkal jobban tetszik, 
mint ezek a sötét, fekete, magas házak. 
Itt minden oly barátságtalan, Pesten pe
dig oly világos, derült. 

Egyszer csak megszólít egy szép, csi
nos, magas termetű katonatiszt. Láttam, 
hogy valamiféle katona, de olyan öltözetüt 
én még nem láttam. Köszönt és monda: 
>»Ugye, uraim, magok magyarországiak ?u 

—Igen, színészek vagyunk s fölrándul-
tunk egy kissé körülnézni, hogy elmond
hassuk : mi is voltunk Bécsben. 

— Hát még soha se voltak Bécsben ? 
No ugy bajos is lenne eligazodniuk s 
mindenüvé bejutniok, a hol látnivaló van. 
En, uraim, lajbgárdista vagyok. Az udvar 
most nincsen itt s én jelenben nem vagyok 
szolgálaton, örülni fogok, ha mint idege
neknek s földieimnek szolgálhatok. Én 
mindenüvé elvezetem, minden látni mél
tót megmutatok. 

Mi megköszöntük s nagy örömmel 
elfogadtuk a szives ajánlatot. 
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Este legelőször is a Burg-szinházba 
mentünk. Az előadásból csak egyesegye
dül az öreg Schrödernének a neve jut 
eszembe, ki „Stuart Máriá"-ban Erzsébe
tet játszta, a többiét mind elfelejtettem. 

Azt nem az én tollamra bizták, hogy 
az előadásról szóljak. Csak annyit, hogy 
mi csendes méltósággal ment az a darab 
végig. Már tizenkét óra volt éjfélkor, és 
még csak a harmadik fölvonásnál voltak. 
Mária fölségesen játszott. 

Kilényi minduntalan az óráját nézte. 
Egyszer csak fökerekedik: „Jerünk !" Most 
meg más színházba mentünk, csak azért 
(monda Kilényi), hogy mindenikbe eljus
sunk. Arra sem emlékszem már, hogy mi 
neve volt annak a színháznak, a hová 
mentünk; — de ott a ,,Burg"-ban mondta 
egy mellettünk ülő német, hogy ott ugyan 
most egy négy felvonásos játékot adnak, 
de azért még egy kis egy-felvonásos vig-
játék is lesz és most alkalmasint még jó
kor érünk a balletre. 

Engem a csuda fogott el, mert való
ban, még tartott a ballet és én — falusi, 
— hogy szégyeltem magamat minden 
afféle lábföllebbentésekn él; de még meny
nyire megrémültem, midőn valamennyien 
tündéri szépségű, csupa szellemeknek 
látszó alakok, attitűdökbe sorakozván, — 
egyszerre, az egész szinpaddal együtt föl 
repültek a levegőbe! Azt gondoltam: én 
szédültem el s eljajdulva kapaszkodtam a 
mellettem ülő Ecsedi Jozefába. 

Másnap eljött értünk vezetőnk, pont
ban kilenczkor, mint igérte. Mi már készen 
vártuk s mondtunk is rá megjegyzéseket, 
hogy valami kalandor lehet, vagy hogy egy 
kis juxot akar magának csinálni velünk, 
bolonddá tartani s jót nevetni rajtunk. 

Elvezetett először is a Burgba, a hogy 
a császári lakot nevezik. Ott vezetőnk egy 
öreg, borotvált képű, plundrás, czopfos 
némettel beszélt s ez a legnagyobb udva
riassággal mutatott a kezével a nagy üveg
ajtókra, melyek mind nyitva állottak. 

Mentünk be. Jaj istenem! azok a ter
mek ! Legelőször abba a szárnyba mentünk, 
a hol Mária Therézia lakott. De mielőtt 
az ő hálószobájába értünk volna, három 
termen kellett keresztül menni. A legelső 
már nem jut eszembe, minő szinü volt; 
de a másodikban mind zöld bársonynyal 
voltak behúzva a falak, gazdagon arany
nyal hímezve. A harmadikban tiszta nehéz 
fehér atlaszszal voltak bevonva a falak s 
szintén aranynyal hímezve, — ah az tün
déri szép volt. 

Azon mentünk be a hálószobába, a 
hol, mint mondák, még most is érintetlen 
ugy hagyták az ágyat, melyben hált, a 
hogy kilépett belőle. A vörös bársony pap
lan aranynyal volt hímezve és fejér atlasz
szal bélelve, — egyik szeglete a deszkázatra 
volt lehullva. Kérdem: miért nem teszik 
föl? „Jaj — mondja a német — azt nem 
szabad, annak ugy kell maradni." Ez a 
szoba is aranynyal hímzett vörös bársony
nyal volt behúzva. 

Átmentünk a másik szárnyba. Ott már 
épen nem jut eszembe, hogy mi színűek 
voltak a termek, csakhogy asztalok voltak 
ott s azokon arany, ezüst, drágaságok, 
melyeket mind megmutogatott és megne
vezgetett vezetőnk. Mentünk, megint men
tünk : egy lélek se volt sehol. 

Midőn a legutolsó szobába értünk, ott 
csak a félszárnya volt kitárva az üveg
ajtónak, — de a vezető oda be nem veze

tett. Én azonban kíváncsi voltam s bekuk
kantottam egy kicsit a fejemmel. Hát a 
terem tele van földig érő, pazar gazdag
sággal aranyozott tükrökkel és minden 
tükör előtt ott áll egy íróasztal, meg egy 
szék s azon egy-egy fekete frakkos ur ül 
és ír. Voltak vagy tizen, tizenketten. 

Lábujjhegyen visszavonultam s akkor 
láttam meg jobban, hogy a tornáczra nyíló 
ablak előtt ül s az íróasztal kán is ir egy 
fekete ruhás ur, s midőn ez fölemeli fejét, 
hogy hátra nézzen, hát a sok tükör előtt 
ülők is mind fölemelték fejőket és hátra 
néztek. Akkor vettem észre, hogy hisz itt 
csak egy ur ir, a többi mind csak ennek 
az egynek a tükörből visszaadott képe. 

Egész ijedve hátráltam vissza. Már 
épen jött a plundrás értem és súgva 
mondja : „oda nem szabad bemenni!" — 
Kérdem én is súgva: kicsoda az az u r : 
„Ein Kammer-Herr." 

Németünk visszavezetett ismét egy 
gyönyörű kis öltözködőbe, vagy tán csak 
frizirozó szoba volt, egyetlen öltöző asztal
kával, rajta a szépséges ezüst toilette-tükör 
minden hozzátartozandó, szebbnél szebb 
készületü, pompás szelenczékkel, kristály
üvegcsékkel stb. 

De a szoba! Én azt mondám: itt sze
retnék lakni. A szoba egész fala, a székek, 
divánok, még a piafond is, a függönyök 
mind hófehérségü mouselin-nel drapirozva, 
s oly szépen, oly Ízléses rendbe fektetett 
ránezokba szedve, mintha csupa könnyű, 
fejér ezukorhab közt járt volna az ember. 

Midőn már mindent megnéztünk, min
denikünk adott a plundrásnak valamit. Én 
nem adhattam többet: három ezüst húszast 
papirosba takarva. De azt is elfogadta kö
szönettel. 

Haza mentünk ebédelni. A gárdistánk 
újra ajánlkozott délutánra. — Lementünk 
az étterembe ebédelni, elfoglaltunk négyen 
egy asztalt, ott társalogtunk, természete
sen : magyarul. 

Kissé tova egy más teritékes asztalnál 
ült három férfi, ők is ebédeltek s társalog
tak németül. 

Egyik elkezdett viczczelni: „Ma Ma
gyarországról magyar ökröket hajtottak 
föl a városba." — Én elvörösödtem s 
hirtelen jó hangos nyomatékkal azt mon
dom magyarul: „És a magyar ökrök ösz-
szeütköztek három német szamárral." — 
Az én társaim megijedtek. „Az istenért — 
mondák — csendesen! még bezárnak itt 
bennünket!" De én azért is hangosan 
mondám: „Hát mért csúfolódnak?" De 
többet egy szócskát se szólt amaz élezés 
szóczius. Alkalmasint azt hitték, nem 
értünk németül, mert nagyon vitatkoztunk 
a tegnapi ballet fölött, hogy nálunk kisza
ladnának a nők, ha előttük a színpadon 
ugy lebbentgetnének a lábokkal a levegőbe. 

Délután aztán elmentünk a zsibvá
sárra. Lehetett ott látni szépségeket! Én 
azt gondoltam, majdcsak imilyen-amolyan 
ócska rongyokat, viselő ruhákat árulnak 
ott, mint a pesti zsidópiaezon láttam. Még 
mondám Kilényinek: hogy mit is czipel 
bennünket a rongyos bódékba ? „De — 
mond ő — nekem vásárolni valóm lesz 
ott sok. Itt fele árán megkapok mindent." 

Hát a mint odaértünk, a szemünk
szánk elállt a sok szépségek, fényességek 
láttára. Itt volt egy fejér nehéz atlasz 
ruha, három rőfös uszálylyal, térdig arany
nyal kivarrva, azon uj, mégcsak egy pe-
csétke, egy gyüremlés se rajta. „De sze

retném ezt — mondám, — hogy ez?" 
„Négyszáz forint" — mondák. „Hát ki 
adatjaezt e l ? " —kérdem. — „VomHof." 
„Hát a királyné eladatja a ruháit? — 
mondám csodálkozva. Ej , dehogy! De a 
mit föl nem vesz többé, oda ajándékozza 
a kedvencz öltöztetőjének, az meg nem 
viselheti az ilyeneket, hát eladja. 

Tovább mentünk. Ott a sok viselő 
selyem, s mindenféle szövetű ruhafélék, 
szebbnél szebbek, — ott tündököltek 
élőnkbe a sok bársony, atlasz gála-frakkok, 
selyem rövid bugyogók, mind arany-ezüst 
hímzések. — Aztán mindenféle színpadra 
való jellemöltözetek az udvari színháztól. 
No hiszen volt drága dolog Kilényinek! 
Mindent összevásárolt volna, — össze is 
szedett egypár száz forint árát. Nekem csak 
ugy fájt a szivem, hogy a szép aranyos 
ruhákat nem szedhettem kofferre. De csak 
szűken volt pénzem, hát csak egy gyö
nyörű testszin-selyem egész trikót vettem, 
melynek még a kesztyűje is össze volt 
szőve az egészszel, aztán tollakat, baret
teket s több efféle apróságot. 

Este elmentünk az operaházba. Adták 
a „Tündér-síp" czimü operát. Azt aztán 
nagyszerű volt nekem látni! De már más 
színházba nem mehettünk el, mert én már 
alig tudtam megállani a lábamon, ugy 
összetörte a hegyes köveken a kis szoros 
czipő, hogy a sok járásban ugy megpüf
fedt, mint a pampuska. 

Másnap reggel mondja a kellner, a 
mint a kávét fölhozza: „Ma nagy kocsi
kázás lesz, a császár ö felsége megérke
zett, ő is kikocsikázik." 

— Oh oda mi is elmegyünk! — mon
dák mindnyájan, még Kilényi is. 

— De oda csak fogad fiakert? — 
mondám. 

— Azt nem teszem, mert már nagyon 
is kiköltekeztem, még majd haza se tu
dunk menni. Hanem én még csak-csak ! 
— mert én megszököm, s magokat bezár
ják, csúfolódott Kilényi. — Hanem hisz-
itt a hintó, azóta már ki is pihenték mago
kat a lovak. 

— Abban a hamuszín bárkában ? azzal 
a buta paraszt kocsissal ? — kérdem két
ségbeesve. 

— Miért ne ? — monda Kilényi — 
lesz ott több faluról bejött ócska hintó is. 

Mit tudtam tenni ? belenyugodtam. 
Vasárnap, — nekünk délután volt 

négy órakor; az urak, nem tudom ebéd 
után voltak-e, vagy még azután ebédeltek ? 
— tehát vasárnap, a mint az utczánkból 
kiértünk s a chaussée felé igyekeztünk, 
már láttuk előttünk a tömérdek equipa-
geokat repülni és fényleni; — valóban 
repülni, mert azok a karcsú, vékony láb-
száru lovak oly büszkén, oly kényesen 
emelgették tündöklő keskenypatkós lábai
kat, mintha restéinek a földporával érint
kezni, mely belepi fényes, finomul dolgo
zott szerszámjaikat; mert azok is csak 
ugy tündököltek a sok ezüst-arany csattocs-
kától, gombtól. De hát még a kocsik! No 
olyanokat sem láttam még! Némelyiknek 
oly különös vékony szerkezete volt, azt 
gondolta volna az ember: egyet ránt rajta 
a ló, mindjárt összeomlik. Es a formája 
majd minden kocsinak más-más volt; 
majd olyan, mint egy szétnyílt tengeri 
csiga, fölfelé szélesedő minden rova
tékában egy-egy fenekéről fölfelé nyúló 
ezüst- vagy arany-veszszöcskével; majd 
ismét mintha egy könnyű pillangó sárga 
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szárnyai nyilottak volna szét, zöld szőlő
levelekkel körülkoszoruzva, — de az mind 
oly könnyű és finom készületü, hogy — 
de uram isten ! ki tudná mindazt, a miben 
a mi profánus szemeink még nem gyö
nyörködtek, voltakép leirni! 

Hát még látni a sok gyönyörű lovag
lókat, lovaik szépségét, az egy-ujjnyi kes-
kenységü kantárszárakat! Volt különösen 
egy fejér lovas lovag, oly ritkaszép fejér 
volt az a ló, mint a hó, aranynyal diszi-
tett kék bársony készlettel. Lovagja is 
szembetűnő szépségű, de én határozottan 
kimondani, hogy még se tudnám szeretni. 
,,Miért?" — kérdek. — „Csak azért, 
mondám, mert oly hiu, hogy végig asszo
nyos füzővállba szoritja a derekát s keresz
tül látszik a finom frakkján, hogy füz-
ködve van. Elmondhatni róla a költővel: 
,,Ó Árpád! hát ilyen az unokád?" 

A mint már az uraságok fölrepültek 
elegáns, fényes equipage-aikkal a chaus-
sée-ra, én észre se vettem, hogy buta vén 
paraszt kocsisunk a könnyen repülő tün
döklő kocsik közzé szuszakolta a mi ge
béinket is a hamuszín bárkával. Ámulá-

somból az alanti réten tolongó néptömeg 
közül az éretlen gyerköczék kaczagva csú
folódó visítása vert csak föl. A mint oda
pillantok, látom, hogy valamennyi szurtos 
suszterinas mind kiválik a többi nép közül 
s mind a mi kocsinkra mutogatva visong 
tele torokkal: „Nézzétek csak azt a szép 
finom uri kocsit, azzal a fényes lószer
számmal ! Nézzétek a tetejét, ott rajta a 
tyúkok nyoma!" 

En halálra szégyeltem magamat, ha
mar leeresztettem a kalapom fátyolát, — 
mintha már azért meg nem láttak volna. 
Mérgelődtem szörnyen, rákiáltottam a 
kocsisra: „Menjen el kend innen! hogy 
merészelt ide fóltolakodni ?" A gyerekek 
mind jobban sipítottak köröttünk, mint 
a vészmadarak. A szamár kocsis meg még 
megállt! „Én nem tudok hol lemenni, — 
monda — erről a magasról nem lehet 
leugrani, kitörik a ló lába." — A mellet
tünk elvágtatok mind mosolylyal pillantot
tak reánk, látván nagy zavarodásunkat, 
a lent sétálók pedig kaczagással kisérték 
a kölykök rikoltozását. Egyszer Kilényi 
csak kifordult a kocsiból s nyelvét tövig j 

kiölti a visitó gyerekekre. No nem kellett 
ennél több! még pokolibb lett a zsivaj, — 
a szurtos inasok elkezdtek tapsolni, nevetni 
s az egész nép velők. Én szidtam Kilényit, 
társaim kaczagtak, — azt hittem szégyen-
létemben és mérgemben kibukom a ko
csiból. 

Egyszer csak ott terem a policzáj s 
ráüt a kocsis zsiros ködmönére. „Hinun-
ter von da! Hogy mersz ide feljönni a 
piszkos ládáddal?" — Nagy kínnal leker
getett bennünket a töltésről s mi kiszállva 
gyalog mentünk odább. 

Egyszer elkezdik kiáltani: „Der Kai-
ser! der Kaiser!" Megálltunk aztán s bol
dogok voltunk, hogy a jó Ferencz császár 
atyánkat láthattuk. Nyájasan köszönt le 
a népnek a gyalog ösvényre kezével és 
bólintott fejével. — Az én útitársaim, 
midőn látták, hogy oly szelid arczczal 
fogadja az üdvözleteket, neki iramultak, 
hogy még egyszer köszönthessék, a mint 
elébe kerültek, ismét sorba álltak, levették 
a kalapjukat s a levegőbe hajtogatták s 
midőn elhaladt mellettök a császár kocsija, 
ismét előre rohantak s újra ismételték 

SUMLA. 



534 

az üdvözletet, annyira, hogy utoljára 
ő felségének is feltűnt, megjegyezte ma
gának az idegen szabású embereket s 
fejjel kézzel intett, mintha mondaná: „jól 
van, jól, fiaim, elég már!" 

De én egészen odáig voltam. Ott távo
labb a sétatértől volt épitve egy derék nagy 
bódé deszkából s megfestve veresre. No 
gyerünk, nézzük meg azt is, micsoda ? — 
mondák, hogy — már nem tudom, miféle 
theater. Hát hogy már csak leülhessek 
valahova, bementünk. Páholyok is voltak 
benne. Tele volt. De annál az előadásnál 
skandalózusabb valamit még nem láttam. 
Szépen voltak öltözve, fényesen, régi 
német öltözetekbe. Vígjátékot adtak s mi- ; 
dőn az úrfi csókot kért a kisasszonytól s j 
az megtagadta s elment, — az úrfi utána 
rúgott a lábával. Azt aztán röhögték. Azt j 
gondolom, csak olyan taligások számára 
volt épitve. 

Haza mentünk. En igen morogtam 
Kilényire s nagyon megköszöntem neki a 
bécsi utat s mondám: holnap indulunk 
haza. A bérszolgával megmosattam a 
hintó tetejét, hogy ne vigyük haza, a mit 
Bécsbe vittünk rajta, s a mit én nagy csu
dámra, észre nem vettem. 

Visszamentünk Sopronyba. 
(Folyt, követk.) 

Georgiai nők. 
Mióta a Kaukázus elnyomott népei ismét 

szerepelni kezdtek, ama sokféle származású, 
nyelvű és vallású népfajok leírásával, szokásaik 
s életmódjok ismertetésével s különösen az 
ottani nők világhírű szépségének magasztalá-
sával megint tele vannak hírlapjaink hasábjai 
s az ázsiai harcztéren időző hirlaptudósitók i 
levelei. Hogy tehát a Kaukázus törzsei az j 
emberiség legszebb fajához tartoznak és hogy 
hölgyeik a női szépség legmagasabb fokával ! 
dicsekedhetnek, azzal semmi ujat sem mondót- l 

tünk, mert a kaukázusi nők már a legrégibb j 
korban ismeretesek voltak utolérhetetlen külső ! 
bájaikról. Tudták ezt jól az ottani népek és 
nemis késtek e rajok nézve nagyon kedvező és 
hasznos körülményt kizsákmányolni. A leány- i 
gyermekeket a föld kerekségén sehol sem ápol- | 
ták és nevelték nagyobb gonddal, mint a Kau
kázusban, mert a szomszéd Törökország s a 
többi apróbb keleti államok, melyekben a több- ! 
nejüség s a hárem-élet szokásban volt s van ! 
jelenleg is, nagyon jövedelmező piaczul szol- ! 
gáltak Kaukázus élő virágai számára. Megtani- j 
tották őket hímezni, ruhákat készíteni s a lehető 
legcsinosabban é3 legingerlőbb módon öltöz- i 
ködni. Lelki nevelésökkel, fájdalom, keveset j 
törődtek, holott a nélkül a nők szépsége lehet I 
vakító, bámulatra méltó, de szoborszerű, hideg | 
ós kifejezéstelen mxrad mindig. A rabszolgák í 
leánygyermekeit épen ugy nevelték, mint°az 
urakéit s szépségökhöz mért árakon adták el. 
A nők árai 200-tól 1000 forintig, sőt sokszor j 
magasabb összegekig is terjedtek. 

így volt ez régen, s így van még ma is, de í 
az emberkereskedés e finomított neme az utóbbi 
évtizedekben a nyugoti polgárosultság nyomása ' 
alatt meglehetősen csökkent. Ma már inkább ^ 
csak csempészkedósnek mondható az. Részint i 
az oroszok tiltották el az általok meghódított : 

kaukázusi törzseknél a nőkereskedést, részint 
meg maguk a törökök is belátták, hogy ily üzle- ! 
tet nyilvánosan folytatni az emberi méltóság í 
megalázásánál nem egyéb. De azért e jövedef 
mező kereskedés titokban mégis megvan ós a \ 
háremek rab-nővásárain főleg a georgiai nőkért ! 
fizetik a legmagasabb árakat. Georgia női való- ! 
ban remekei a teremtésnek, s nincs okunk cso- ! 

dálkozni a miatt, hogy kelet költői oly lelkesedós-
sel dicsőitik csaknem természetfölötti bájaikat. 
Nemzeti viseletök nagyon szép, festői és ingerlő, 
mely gyönyörű nyúlánk, de arányos ós műiden 
tekintetben kifogástalan tökólyü termetök min
den előnyét pompásan előtünteti. Különben a 
nők egykori nemzeti viselete mostanában, kivált ! 

VASÁENAPI ÜJSÁG 

j az utóbbi pár évtized alatt, jelentékeny válto
zásokon ment keresztül. Kutaisz és Tiflisz sétá-

| nyain a szép georgiai nők ma már egészen párisi 
divat szerint öltözködve jelennek meg, t. i. az 
előkelőbbek, kikre az orosz és európai szokások 
nagyobb be olyast gyakoroltak. A rajzunkon 

| látható nőalakok félig nemzeti, félig európai 
öltözetet viselnek. A változás, melyen a geor
giai nők nemzeti viselete mostanában keresztül 
ment, alul a lábaknál kezdődött, mig nálunk 
Európában inkább a főviseletnél szokott a divat
változás kezdődni. Georgiában mindenekelőtt a 
csinos hímzett bőrtopánkákat és az utczán hor
dani szokott magas sarkú papucsokat dobták 
el a nők, s amazok helyett finom fehér haris
nyákat és európai szabású czipőket kezdettek 
hordani. Az európai divat e tekintetben ma már 
csaknem átalánossá lett a georgiai nőknél. 
Csakis a gyönyörű georgiai fejdíszt, a csodásan 
szép, festői haj fonadékokat és a hosszan alá-
hullámzó fehér gazé-fátyolt (Csádra) lehet még 
látni Georgiának ugy előkelő, mint alacsony 
származású nőinél. 

A georgiai nőknél teljes mértékben fölta
lálható az egész nemzet jellemvonása: büszkék, 
ha férjeik vagy fivéreik győznek a csatában és 
megvetik őket, ha legyőzve térnek abból vissza. 
Ok gondozzák és tartják tisztán a férfiak fegy
vereit. A szabadságot ők is szeretik, s a velők 
folytatott emberkereskedést nem szívesen tűrik. 

Várna és Sumla. 
A török dunai vámógyszög erősségei: Rus-

csuk, Szilisztria, Várna és Sumla ama négy 
bástya, melylyel az emberi erő még inkább meg
szilárdítani törekedett a természet által alkotott 
ama várat, melyet a török birodalom éjszak 
felől, Bulgáriában bír, s melyet éjszakról a Duna, 
dél felöl a Balkán hegység véd a külső támadás 
ellen. A természet adta két erős vonalat a török 
sztratégia nem igyekezett kellőleg javára fordí
tani, s igy történhetett meg, hogy az orosz had
erő számba alig vehető veszteséggel kelhetett 
át a Danán, mely átkelésre ő maga is 50,000 
embernyi veszteséget számított, s csaknem kard
csapás nélkül kelhetett át a Balkánon. 

Az 'európai sztrategák megszokták e két 
vonal áttörésétől tenni függővé Törökország 
európai hatalmának sorsát. Az eddigi tapaszta
lat azonban megmutatta, hogy e föltevés hibás 
is lehet. A várnégyszöget is be kell venni, vagy 
legalább kellő erővel körülzárolni, a ki háborit-
tatlan utat akar magának nyitni Konstantiná- I 
poly felé; a Duna és a Balkán birtoka arra még 
önmagában nem elég. Az orosz keresztül tört a 
Balkánon, igen, — de nincs oka örülnie ez elő-
nyomulásának, mert csak most tapasztalja iga- ! 
zán, hogy igazán szoros a Sipka-szoros, mióta 
a várnégyszögben elhelyezett török hadak a 
Viddintől érkező Ozmán pasa hadaival kezet 
fogva, az előnyomult orosz hadtest és a még 
hátrább álló haderő közzé ékelték magokat. 

Az orosz hadviselés ép azon elveken alapu
lónak bizonyult Európában, mint a melyeken 
állott Ázsiában. Az oroszok itt is, ott is hátuk
ban hagyták a várakat, meg se gondolva, hogy 
onnan még veszedelem is fenyegetheti hátukat. 

S a mily erős vár Kis-Ázsiában Karsz, ép 
olyan, sőt részben még hatalmasabb az európai 
várnégyszög erősségeinek mindegyike. Az euró • 
pai hadtudomány legújabb elvei alapján vannak 
megszilárdítva, s ellátva ágyukkal, élelemmel, 
haderővel bőségesen, ugy hogy túlnyomó erő 
ellen is sokáig tarthatják magokat. 

Ez alkalommal bemutatjuk a négy vár ket-
tejónek rajzát, Várnáét és Sumláét. 

Várna neve nem ismeretlen mi előttünk, 
magyarok előtt. Szomorú emlékünk fűződik 
hozzá, történetünk egy nagy hősének veresége, 
s egy királyunk halála, ki hallgatva Bóma buj
togató tanácsaira, megszegte az alig megkötött, 
s esküvel is megerősített békét, megtámadta a 
törököt, s ott veszett el a csatában, — mintha 
az igazságos isten akart volna példát szolgál
tatni, hogy az ő nevében tett hitet még a pogány 
ellenében is meg kell tartani. 

Várna tengerparti erőd, ott áll a Fekete
tenger mellékén a Dobrudzsa alatt, erős kikötő
vel, mig a száraz felől magas hegyek védik. A 
most folyó háborúban még nem volt egyéb 
szerepe, mint hogy kényelmes lerakodó helyül 
szolgált a török sereg után szállított segélycsa-
patö"k, hadi- és élelmiszerek számára. Az Egyip-
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tómból küldött segódhadakat is ide szállította 
a szultán Hasszán herczeg parancsnoksága 
alatt, kik eleinte 12,000 emberből állottak, de 
újra megint 7000 főnyi segítséget nyertek. 

Az egyiptomi katonák, — irja egy levelező 
— világos kék, finom posztó egyenruhájukban, 
fejér lábszár kötővel, fényes fekete fegyverszij-
jaikkal, vagy pedig fejérittetlen vitorlavászon 
nyári öltönyükkel többnyire négerek, s ép oly 
idegenszerű, mint festőileg kellemes benyo
mást tesznek a szemlélőre. Kivált a tisztek, kik 
a csinosságot tekintve, mitsem engednek az 
európai nyalka tiszteknek, világoskék saccoból 
varrt, magyar zsinóros egyenruhájukban igazán 
gyönyörűek. Majd mindegyik tud arabul, fran-
cziául és angolul. Törökül kevesen értenek s 
érintkezésük a törökökkel csak a hivatalos dol
gokra szorítkozik. Fölszerelésük, fegyverzetük, 
lovaik mind a legkitűnőbbek. 

Hasszán herczeg az ujabb tudósítások sze
rint fölkerekedett Várnából csapataival a Dob
rudzsába betört Zimmermann serege ellen, me
lyet a nélkülözés és ragályos lázak, az ivóviz 
hiánya és a posványok kigőzölgése meglehető
sen megtizedeltek. Összeütközésről azonban 
mindeddig nem hallatszik hír. 

Várna és Ruscsuk között, a kaszpidzsei vas
úti állomástól öt óra járásnyira fekszik Sumla, 
egész Európa egyik leghatalmasabb erődé s a 
török hadmüveletek középpontja és a főhadi
szállás. 

Az érintett vasútállomástól egy jó kar
ban tartott közlekedési ut vezet, mely majd 
meredeken hág föl, majd lejtőn vezet alá a har
madfél mértföldnyire fekvő Sumlába. Eljuthatni 
bele jó lovakon harmadfél óra alatt. Az ut 
árnyéktalan, poros s ki van téve az izzó 
napnak. 

Ez ut közepe táján, irja egy szemtanú, — 
egyszerre megváltozott a békés környezet. 
Elembe tárult a háború. Hosszú, igen hosszú 
sorokban vonultak nyikorogva és zörögve a 
bolgár szekerek, fekete csontos bivalyoktól von
tatva. Kezdetleges fa jármüvek azok, egy árva 
szeg sincs rajtok vasból, megrakva gabonával, 
municzióval és takarmánynyal, kisértetve lovas 
zaptiektől s cserkesz lovasoktól, kik apró, saját
ságosan felszerszámozott lovaikon találkoztak 
velünk. Egytől egyig gyönyörű alak a Kaukázus 
e délczegen száguldó ős fia, — a testéhez si
muló hosszú felöltő még nyúlánkabbnak, még 
karcsúbbnak tünteti föl szikár, ideges termetét. 
Elől a csapat élén egy lovas vörös kis lobogót 
tartott kezéb en fejér félholddal és kacskaringós 
szarkaláb betűkkel, melyek a korán valamely 
szuráját tartalmazták. Őrszemek jártak-keltek 
mindenfelé. Trombitahangok hallatszottak, s a 
mint egy merész fordulónál az ut meredeken 
lefelé szakadt, — ott állt előttünk a fejér sátor
tábor, sok ezer sátor. Ez az ottomán dunai had
sereg. 

Mintha beleékelték volna a hegyek közzé, 
oly szorosan, feketén, füstösen feküdt Sumla 
előttünk. A meglehetősen barátságtalan külsejű, 
sötét város élénk ellentétét képezte a tábor 
nyüzsgő, derült képének, s a várost kerítő zöld 
erdőhöz. 

A ki a sumlai erődöt ugy kópzelta, a hogy 
az erődöket átalában képzelni szokás, az nagy
ban csalódik. Ninos itt magas, meredek körfal, 
nincs zörgő fölvonó hid, komor várkapu őrökkel 
s ásító ágyukkal; nincsenek piramisba rakott 
golyótömegek, szóval nincs itt semmi abból a 
katonai képből, melyet a képzelet oly élénk 
színekkel szokott maga elé festeni. 

Ugy vonul itt be az ember Sumlába, mint 
akármely más nyilt városba, s kivéve néhány, 
most kórházzá alakított nagy laktanyát, misem 
emlékeztet, hogy egy hadászatilag fontos, talán 
a legfontosabb ponton, a török hadmüveletek 
középpontján vagyunk. 

Sumla őrei és védői azok a hegyek, a me
lyek környezik, s a melyek tetejére most széles 
szekérutak vezetnek, ugy hogy bármely ma
gaslatot a legrövidebb idő alatt megrakhatni 
ágyukkal. Messze terül el a sok erőd, mely az 
ellenséget távol tartja már attól is, hogy a várat 
csak meg is közelíthesse. Minthogy a kilátást 
Sumlából a csupán a vasút felé hézagos hegyek 
elzárják, az erődök maguk nem is láthatók, igy 
hát a tájnak még ez a harczias részlete sincs 
szemünk előtt. 

A sajátságos fekvés nem engedte a várost 
kiterjedni s tulajdonkép csak két óriási hosszú 
házsor képezi Sumla városát, melyek közül az 
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egyik felül a hegy-lejtőn, a másik alól a völgy
ben húzódik el, tömérdek apró kurta, lépcsős 
sikátorral levén összekötve egymással. Ilyen 
éjszaki Bulgária tulajdonképi fővárosa. 

Huszonöt—harminczezerre tehető lakosai
nak közel két harmada bolgár, kiknek itt kitűnő 
fiu- és leányiskoláik vannak, melyekben a taní
tók mind a szent Oroszországban végezték 
tanulmányaikat. Nem is mulasztják el tölök 
telhetőleg terjeszteni az ott magukba szívott 
szellemet. Az ottomán kormány szelíd türelme 
megengedte, hogy a muszka elvek ily rendsze
res bevitelt találjanak birodalmába. A bolgár 
negyed képezi Sumla legnagyobb részét, Ízléssel 
épült többnyire egyemeletes házakkal, a bolgá
roknál oly kedvelt barnakékre festve. 

A bolgárok a legnagyobb békében és egyet
értésben élnek a török lakossággal, melynek 
házai minden városrészben egyenlők: alacsony, 
faházikók, apró rostélyos ablakokkal, örökké 
zárt kapukkal, melyeken vaskalapács lóg. Min
den ház végében van egy kis kert. 

Az utczák a magasan fekvő török negyed
ben csendesek és üresek nappal. A férfiak a 
bazárban vannak vagy a kávéházban, az asszo
nyok otthon gyermekeiknél, s csak nagy ritkán 
suhan el egy-egy elburkolt alak, a jasmakot gon
dosan arcza elé húzva, egyik házból a másikba. 
A török nő szeret látogatóba járni s van is 
módja benne; mert a házmelletti kertek hatá
rosak, egyikből a másikba kis ajtó vezet, s a 
török nőnek telkét sem kell elhagynia, mégis 
látogatóban lehet. 

A város végében laknak a zsidók egy zig-
zugos, görbe keskeny negyedben, melynek szeny-
nyes utczáján patak foly keresztül, mely tavasz-
szal hóolvadáskor mázsás köveket hengerít le 
magával a hegyekről. Az itt lakó zsidók, mintegy 
500 család, Törökország leggazdagabb zsidai. 
Ok bérlik a kormánytól a bolgár tizedet s tömér
dek pénzt keresnek, melyet aztán hitközségük 
tagjai közt fölosztanak. 1866-ban azonban rósz 
termés lévén, a sumlai zsidók többet vesztettek 
a bérleten egy millió török fontnál. Ekkor föl 
is hagytak a bérlettel. 

A sumlai örmények is külön telepet képez
nek, de az nem jelentékeny. Ha itt-ott föl nem 
tűnnék egy-egy örmény nő sajátságos fejdísze, 
eszébe se jutna az embernek, hogy itt nagyobb 
száma gyűlt együvé az Ararát hegy vidékén 
lakóknak. 

Az utczai csempész. 
— Londoni karczolat. — 

Csempész Angliában sokféle van; többnyire 
merész tengerészek, kik mint a tengerpart záto
nyainak jó ismerősei, kicsiny gyors vitorlásaikat 
szélben és viharban biztosan átvezetik az őrha
jók közt. Hasonlítanak a többi angol tengerész
hez, s ennél fogva lényegesen különböznek a 
csempészek azon fajától, melyet ezúttal jelle
mezni akarunk. Hogy megkülönböztetve legye
nek a közönséges csempészektől, kik rendesen 
a tengerpart mentében űzik mesterségüket, 
nevezzük őket utczai csempészeknek, kik az 
angol nagy városokat, s különösen pedig Lon
dont ritkábban látogatók és a jámbor idegenek 
tapasztalatlanságával, jóhiszeműségével üzér
kednek. 

Az utczai csempész külsejében nem sok 
tengerész jelleget árul el. Nem visel sem kók-
csikos üngöt, sem bő vászonnadrágot, sem szal
makalapot vagy övet. Sőt annak bizonyságául, 
hogy mily csekély köze van a tengerrel, még 
„nadrágtartót" is vet vállaira, s általában inkább 
hasonlít kutyakereskedőhöz, mint hajóshoz. 
Rendesen a nagy boltkirakatok előtt tartózko
dik, a hol mintha azok tárgyait vizsgálná — 
könnyen fölismeri, miféle emberekkel van dolga. 
Napnyugtával ereszti szélnek vitorláit, s leg
kövérebb zsákmányát a „Regent Street" gazdag 
vizeiben ejti. Fogásmódja nagyon egyszerű és 
könnyű. Ha az áldozat már horgára akadt, mellé 
lopózkodik, halk, majdnem suttogó hangon 
szólítja meg, rendesen azon néhány szóval: 
„Nincs szüksége uram szivarokra ? egyenes 
szállítmány, igen jutányos." Ha ennek nincs 
hatása, követi a második, már valamivel erő
teljesebb felhívás. „Chinai selyemszövetek, fran-
czia csipkék, indiai sálok, finom batiszkendők." 
A tapasztalatlan halandó többnyire már az első | 
fellépésre megadja magát, s ilyenkor a csem

pésznek nincs egyéb teendője, mint martalékát 
valami félreeső kis tengeröbölbe kalauzolni, hol 
kényekedve szerint kifoszthatja. De mégis ter- ! 
hes feladat, s nagy óvatosságot igényel, hogy j 
mindazon szirteket kikerülje, melyek a rendőr
ség alakjában tornyosodnak, de a csempész 
mesterileg érti szerepét; mint afféle tapasztalt 
hajókalauz, minden veszélyes pontot jól ösmer, 
s oldalmozdulatokkal ügyesen elkerüli azokat. 
A hajózás vógczólja a biztos tengeröböl, vala
mely szűk félreeső uteza vendégfogadója, mely
nek bejáratába gyors fordulattal kanyarodik be. 

Most már hátulról fedezve van. Valamely ! 
mosókonyha vagy egyéb melléképület sötét [ 
zugába, hova emberi szem nem hatolhat be, i 
czipeli magával áldozatát. Mindez néma csönd- | 
ben történik; már előbb abban hagyta árui 
dicsérósót. Majd alacsony ajtón át valami odu fé
lébe lépnek, mit nem világit barátságos napsu
gár. Bizalmasan ragalja meg áldozata kezét, s 
épen ugy viseli magát, mint az illedelmes baj
nok földre sújtott ellenfelével szemben. 

A barátságtalan csöndet megtörő első hang, 
a gyufa rángatásaé, mire aztán vékony faggyú- ' 
gyertya eröködik a jelenet korom sötétségébe I 
némi fényt árasztani, s egy másik csempész 
izmos körvonalait engedi láttatni, ki lábujjhe
gyen osont be. Most már rendiben van minden. 
Drága sálok bontatnak ki, s redőztetnek szót 
az egyik csempész széles vállain, hogy a szin 
csábító pompája kivehető legyen. Ibolyaszínű 
dobozokat, tele a legfinomabb csipkékkel rak
nak a szennyes asztalra, mi közben a merész 
válalkozó az áruk eredete és értéke felett, me- ' 
sésnél mesésebb történeteket beszél, vegyítve I 
a becsempészés alkalmával leküzdött hajme
resztő veszélyekkel. 

„De hát hol vannak a szivarok?" — „Oh 
igazán, önnek szivarok kellenek; Jim hozz csak 
egy ládával. Elővigyázatból történik, hogy összes 
készletünket nem tartjuk egy helyiségben, na
gyon utánunk vannak !" — Jim hamar vissza
tér, bár nem találta meg mindjárt a ládát, de j 
legalább nehánynyal izlelőül megkínálhatja a 
vendéget. Ezek a legvalódibb, s legfinomabb 
havannák, s még háromszoros árért sem kap
hatók sehol. A havannák meggyújtatnak, s a 
lépre került határozott kételynek merészel han
got adni azok valódiságára nézve, mi a csem
pészeknél oly felháborodást idéz elő, hogy az 
egyik, a mind hangosabbá váló szóváltás miatt 
támadt meglepetése ellensúlyozására, szüksé
gesnek tartá az ajtó bereteszelését. 

Ez már a vendéget mégis csak nyugtalanítja. 
Oda nyilatkozik, hogy ma épen nincs szándoka 
szivarokat venni, s fenyegetőleg követeli kibo-
csáttatását. Ez aztán már felrázza a csempészek 
vad elszántságát. Az egyik széles vállaival az 
ajtónak támaszkodik, s minden teketória nélkül 
fejti ki politikája alapelveit: „Ilyen kifogás itt 
nem ér semmit, én innét addig meg nem moz
dulok, mig ön valamit nem vásárol. Ez már 
csakugyan szép volna, önt üres kézzel engedjük 
távozni, hogy a fogdmegeket nyakunkra uszítsa; 
sőt mi még azt sem tudhatjuk, nem valami 
hivatalnok-e ön ? A mi magunk biztosítása végett 
önnek valamit vennie kell. Ezer bocsánat! mi 
szegény ördögök vagyunk, kik életünket nem 
azért koczkáztatjuk, hogy aztán semmiért hu
rokra kerüljünk." 

Itt nincs rés a menekvésre. Annyi tisztán 
áll, hogy a martalék addig nem folytathatja 
félbeszakított pályáját, mig kíváncsiságáért meg 
nem adózott. A csempészek fenyegetőleg néz
nek ki, vonásaik mind sötétebbek lesznek, ide 
járul még a suttogás, köhögés, dörmögés, a mi 
mind nem valami kecsegtető jelenség. Hogy a 
kölcsönös béke helyre álljon, a szerencsétlen 
módosítja a szivarokról imént kifejezett nézetét, 
még sem oly roszak, mint eleinte látszottak. 
A fegyverszünet egyezségre nyújt kilátást, s 
végre szerencsés megoldás is jő létre oly felté
tel mellett, hogy az illető megvesz egy láda 
szivart a legjobb havannából két font sterlingért, 
s ráadásul még egy batisztkendö árát megfizeti. 
A szivarok ugyan nincsenek kéznél, hanem 
helyette az egyik csempésztől rendes elismer
vényt nyer a kifizetett összegről azon ígérettel, 
hogy a láda másnap reggel ebbe meg ebbe a 
vendéglőbe fog szállíttatni. „Ugyan mily czim 
alatt, ha s-zabad kérdenem ?" A kérdezett nyu
godtan oda adja névjegyét. Mindkét fél teljes 
egyetértésben hagyja el a bűzhödt helyiséget, I 
de"a távozó a pitvarban különösen hangzónak 

találja, midőn valaki a csempészeknek utána 
kiáltja: „Kérem a négy szivar még nincs kifi
zetve." 

Egy pár hétig a jó ember naponként meg
kérdezi a vendégfogadóban, nem érkezett-e oda 
egy láda szivar, ilyen meg ilyen czim alatt. 
Nem tud róla senki semmit, s igy lassanként 
felhagy a reménynyel. Nem sokkal járt jobban 
a batisztkendőkkel, melyek párnapi viselés után 
haszontalan rongyokká váltak. Majd egy hónap
pal később véletlenül összetalálkozik a csem
pészszel, s egyenesen elébe áll, hogy a szivaro
kat nem kapta meg, ennél fogva visszaköveteli 
pénzét. A vakmerő szeme közé nevet; nem 
ösmeri, s még kevésbbé van tudomása szivar
ról vagy valami két fontos tartozásról, hanem 
helyette oly gorombasággal halmozza el, az őt 
megszólítani merószlőt, hogy a feltűnés elke
rülése végett, jónak látja alázatosan visszavo
nulni. Mert hiszen maga az áldozat is büntetést 
érdemelne. 

SERVADAC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREK ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

MÁSODIK RÉSZ. — MÁSODIK FEJEZET. 

A tudós kimondja a várt stót, 

Mig az urak vitatkoztak s találgattak, az 
alsóbb rendű személyzet folytatta a maga dol
gát. A spanyolok, termószetöknél fogva közö
nyösek, az oroszok mindent uraikra szokván 
hagyni, még hogy helyettök gondolkodjanak is: 
az idegen érkezése rajok valami különös hatás
sal nem volt. Mit tudták ők, hol járnak a világ
űrben. S ha visszatérnek valaha a földre, s ha 
nem ; élnek a mig élhetnek, egyszer úgyis meg 
kell halni. Igy hát, teljes gondtalanságban lefe
küdtek, mikor az éj eljött, mint máskor. 

Ben-Zouf, betegápolóvá varázsolva át, a 
tudós ágya fejénél töltötte az éjt. Minden figyel
mét a betegre fordította. Leste lélekzetét, letö
rülte izzadtságát, sziverősitő csöppeket öntött 
szájába, s fülelt önkívületében ejtett szavaira. 
A Gallia név leggyakrabban ismétlődött e láz 
álom-nyilatkozataiban. Mintha el akarták volna 
tőle rabolni az üstökösét, néha ugy dühösködött 
álmában. Ben-Zouf különben mitsem értett a 
beteg aggodalmaiból s gyötrődéseiből. 

Mikor a nap (nyugaton, mint mindig a 
Gallián) feljött: a beteg még aludt; de Ben-
Zouf figyelmét most egy más esemény vette 
igénybe. 

A Nina-kaptár fő-üregét elzáró nagy ajtón 
ismételt zörgetós és kopogás hallatszott. Ben-
Zouf ki akarta nyitni; de ismét gondolta, hogy 
bizonyosan roszul hallott. Aztán nem is kapus 
ő ; nyissa ki, a kinek kevesebb dolga van. Meg 
sem mozdult a beteg ágyától. 

A barlangüregekben mindenki aludt még. 
A zaj azonban ismétlődött, s egyre türelmetle
nebbé vált; mintha nem is kézzel, hanem valami 
keményebb eszközzel döngették volna az ajtót. 

— Lelkemre, ez már sok! monda Ben-Zouf. 
Vájjon ki lehet? 

S azzal a főkijárat felé indult. 
— Ki az ? kérdé, az ajtóhoz érve, épen nem 

nyájas hangon. 
— Én vagyok — feleié egy alázatos, édes

kés hang. 
— Ki az az ón ? 
— En, Hakabut Izsák. 
— S mit keressz, Asztaróth ? 
— Kérem, nyissa ki. 
— Mit akarsz ? A portékádat árulod talán? 
— Hisz úgyis tudja, hogy nem fizetik meg. 
— Eredj hát a pokolba! 
— Ben Zouf ur, — kezdó újra a zsidó leg

alázatosabb behízelgő hangján,— ő kegyelmes-
sigével a főkormányzó úrral szeretnék beszélni. 
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— Még alszik. 
— Megvárom, mig felébred. 
— Várd hát ott, a hol vagy, Abimólek! 
Ben-Zouf épen vissza akart térni helyére, 

midőn Servadac kapitány, kit a zaj felköltött, 
odaérkezék. 

Megtudván a zaj okát, parancsolta Ben-
Zoufnak, hogy bocsássa be a zsidót. 

— Mit akar? — kérdé tőle hidegen. 
— Az idegen úrral akarnék beszélni, a ki 

tegnap érkezett ide? 
— Honnan tudja már ? 
— Tartanomról jól láttam, mikor ide hozták. 
— Talán ismeri? 
— Nem, azt nem mondom, de szeretnék 

beszélni vele, mert ugy hiszem, a Földközi-
tenger északi vidékéről jő s híreket hoz Euró
pából. 

Izsák, makacs elvakultságában mos t is ott 
volt még, hogy híreket várt Európából! Neki az 
a tenger most is a Földközi-tenger volt; s csakis 
az alkalmas időt várta, melyen áruczikkeivel 
újra megindulhasson e tenger partvidékeire. 

Servadac tudta, hogy Izsákot észre
hozni nem lehet, azért nem is törődött 
vele, s szavait feleletre sem méltatva, 
vállvonva fordult el tőle. Ben-Zouf bizo
nyára nem kevesebb megvetést érzett a 
zsidó iránt, de épen azért szóba eredt vele, 
hogy megjátszhassa kissé,. 

— Nem csalódtam hát mégis,—kezdé 
újra a zsidó, — csakugyan érkezett ide 
tegnap egy idegen! 

— Az ám, — monda Ben-Zouf. 
— És ha szabad kérdeznem, mely 

részéből jő Európának ? 
— A baleári szigetek egyikéről. (Ben-

Zouf azt leste, mit akar e kérdéseivel 
Izsák.) 

— A baleári szigetekről! Ah, be szép 
pontja a Földközi-tengernek! Be felséges 
üzleteket csináltam ott néha napján! De 
hisz e szigetcsoport alig van huszonöt kis 
mérföldnyire a spanyol partoktól s igy 
lehetetlen, hogy ez idegen ur híreket ne 
hozott volna Európából. 

— No, persze, kétségkívül! — monda 
Ben-Zouf kétértelműén. 

— Azonnal beszélni kívánok vele; 
édes Ben-Zouf ur, nem nézek egynehány 
aranyra— akarom mondani tallérra, ha 
rögtön szólhatnék vele. 

— Fájdalom, nagyon ki van fáradva, 
alszik. 

— Ha felköltenők — 
Erre Servadac is megfordult s hara

gosan szólt a zsidóhoz: 
— Hakabut Izsák, azt meg ne próbáld ! 

Várd el, mig magától felébred. 
— S akkor megengedi nagyságod, hogy 

beszéljek vele ? 
— Sőt kívánom, hogy jelen légy, mikor uj 

lakostársunk elmondja nekünk mi híreket hozott 
— Európából! 

Nem is kellé soká várniok. Rosette Palmy-
rin tanár épen fölébredt s türelmetlen hangon 
kezdett kiáltozni. Mindnyájan s mindenfelöl 
siettek és sereglettek ágya körül, Timaseff gróf 
Procop hadnagygyal, Servadac kapitány Ben-
Zouffal, a ki alig bírta visszatartani a zsidót, 
hogy legelőire ne tolakodjék. 

A tanár csak félig volt még felocsúdva s 
szüntelen Józsefet kiabálta. Kétségkívül igy 
hívták a szolgáját, de a kinek semmi nyoma 
sem volt a formenterai sziklán s igy valószínű
leg Európában maradt, mikor a katasztrófa 
elszakította urától. Csakhamar azonban elfo
gadta Ben-Zoufot József helyett ós csak a kávé
ját sürgette. A derék Ben-Zouf sietett a kony

hába s nem sokára egy óriási csésze kávéval 
tért vissza, még füstögölve. 

— Ugy, ugy, — szólt látható megelégedés
sel a tanár. — Kávé nélkül nincs tiszta eszme, 
sem világos ész; arra pedig ma ugyancsak szük
ségünk lesz. 

Mikor reggelijét elvégezte, s közbe-közbe 
egy-egy „Ali right" — „va bene" —„nil despe-
randum"-féle közbeszólást tett , maga kezdé 
meg a mindnyájok által várva-várt társalgást, 
egyenesen a főtárgyra vive a beszédet. 

— No urak, mit szólnak önök a Gal
liához? 

Servadac épen azt a kérdést akarta tenni 
egyelőre, hogy mit nevez a tanár Galliának, — 
mikor Hakabut Izsák elejébe vágott. Az ágy
hoz sietett, melyen a tanár feküdt, ki a szellem 
embereinek sajátos ösztönével, undorral tekin
tett az önző emberre s őt eltaszította magától. 
De az nem tágított. 

— Uram, — monda, — az Ábrahám, Izsák 
és Jákob istenére kérem, kényszerítem, mondja 
meg: mi hír Európában ? 

— ÉN, HAKABUT IZSÁK. 

SERVADAC HECTOR VÁNDORLÁSA. 

— Európában ! — kiálta föl, csaknem gör
csös nevetéssel Rosette ur. — Ez az ember 
Európáról akar hirt hallani. — Mi nap van ma, 
uraim? — Kérdé a többiekhez fordulva. 

— Ápril 20-dika, — felelt Servadac. 
— No hát, ma, ápril 20-dikán Európa épen 

százhuszonhárom millió mérföldnyire van 
tőlünk. 

Hakabut Izsákot mintha mennykö-csapás 
érte volna e szóra. 

— De hát itt mitsem tudnak ? kérdé a 
tudós bámulva. 

Servadac most röviden, de szabatosan el
mondta a mit tudnak. Elmondta január 1-sői 
észleleteiket; a Dobryna fölfedező útjait a Föld
közi-tengeren, a még megtalált néhány pontot, 
a tuniszi-, szardíniái-, gibraltári-, ceutai, for
menterai partokat, a Kunyhó-szigetet, s a tűz
hányót, melynek katlanától melegednek. 

Rosette Palmyrin a türelmetlenség látható 
jelei közt hallgatta végig ez előadást. 

— De hát mit gondolnak önök, uraim, hol 
vannak e pillanatban ? 

— Valami uj asteróidon — monda Serva
dac, — mely a világűrben lebeg s pályázik. 

— S mit gondolnak, miféle asteróid ez, 
honnan került elő, s hogy kerültünk mi reá ? 

— Azt hiszszük, a földgömbből kiszakított 
nagy darab — 

— Kiszakított darab a földből ? S ugyan 
ki szakította volna ki ? 

— Hát egy üstökös, — a melynek ön, tisz
telt tanár ur, a Gallia nevet adta. 

— Jó, jó, uraim, — szólt a tanár fölemel
kedve ágyában. — Ez sem rossz; de nem 
igy van. 

— Hát? 
— Annyi igaz, hogy egy azelőtt ismeretlen 

üstökös, nem ugyan összeütközött, de csakugyan 
horzsolta a földet ámult deczember 31 és január 
1-söje közötti éjjel, 2 óra 47 perez és 356/io má-
sodperczkor; de nem tört le a földből nagyobb 
darabot, csak néhány kis pontot horzsolt le, 
azokat, a miket önök utjokban találtak. 

— E szerint tehát hol vagyunk ? — kérdé 
mohón Servadac. 

— Mondtam már, hogy az énüstökö* 
sömön, a Gallián! 

S a tanár szeme diadalérzettől ra
gyogott. 

(Folyt, követk.) ' 

Egyveleg. 
Régi görög gyarmat olasz földön. Egy régi 

görög gyarmat áll fenn : Piannella az Abruz-
zok közti városkában. Jóllehet e gyarmat az 
ó-kor első századaiból származik, lakói ma 
sem feledték el nyelvüket s életmódjuk, szo
kásuk ugyanaz, mint volt őseiké. A görög kor
mány tehát, mint a „Corriere delle Abruzze'1 

jelenti, felszólította távol élő honfitársait, 
hogy térjenek vissza hazájukba, jó feltételek
kel biztatva ókét. Ugy hallatszik, hogy a gyar
matosak nemsokára el is utaznak Görögor
szágba. 

Távirati közlekedés a föld és viz alatt. A 
napokban adták át ünnepélyesen a közlekedés
nek azon uj távirdai vonalat, mely a Rajnán 
keresztül Berlin és Mainz között létesült. A 
megnyitó ünnepélynél dr. Stephan, birodalmi 
főpostamester is jelen volt. E távirdavonal, 
mely a föld s részben viz alatt van elhelyezve, 
80 német mértföld hosszú és Mainzot, Frank-
fiutot, Lipcsét, Kasselt, Hallét és Berlint 
köti össze. Tervben van, hogy még az év 
folyamában Berlint, Hamburgot és Kiélt ha
sonló módon kötik össze. 

Róma lakossága. A mai Rómának, mely az 
uj olasz királyságnak fővárosa s egyszersmind 
a római pápának székhelye, a legújabb sta

tisztikai adatok szerint 280,000 lakosa van, kik 
13,550 épületben laknak. Rómában van 347 katho-
likus templom, 8 evang. kápolna s 4 zsinagóga; 
továbbá 36 községi iskola, melyeket 15,407 gyermek 
látogat. Vendéglő, szálló, korcsma van össze
sen 3840. 

üj büntetésmód. A linczi „Volksblatt" irja : Az 
ennsi országúton sajátszerű látványnak lehettek 
tanúi az utazók. Az utat szegélyző fákon ugyanis 
odakötözve derekánál fogva több dragonyos függött, 
kiknek kezeiket, lábaikat összekötözve, e kényelmet
len helyzetet szabták ki büntetésül, mivel őrmeste
rüket bántalmazták. A rég divatozott vesszőzés 
eltöröltetvén, az ezred parancsnoka e furfangos 
eszközhöz folyamodott. A legényeknek két-három 
órán át kellett függni föld és ég között. 

Az első japán hajó Európában. A londoni kikö
tőbe néhány nap előtt megérkezett az első japán 
hajó, s ez az első, mely egyátalán Európában kikö
tött. A hajó vitorlás s a Jóremény-fokát megkerülve 
tette meg útját 141 nap alatt. A legénység 34 
csupa japán emberből áll. A hajórakomány állt 
1000 tonna rizsből. 
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Bukaresttől Szisztováig. 
Eredeti tudósítás. 

Bukarest, 1877. augusztus 15. 

Most jövök Szisztovából. Kérdezik talán, 
hogy ugyan mit kereshet ott egy magyar ember, 
kit a véletlen épen a háború folyama alatt vetett 
Romániába? Hát íme megmondom: kétszázezer 
ember sokat eszik, a máskor boldog Bulgáriá
ban az idén részint nem volt a ki vessen, ré
szint a nagy nemzetboldogitás miatt ninc3 ki 
arasson, s a roppant beözönlő sereget a Duna 
balpartjáról kell kenyérrel, sőt szénával is el
látni; gondolám tehát, hogy valami liszt, árpa
kása, zab vagy efféle szállítmányra szerződöm. 
De oh Jemine! hoztak ezen urak magukkal 
vagy 10ezer — az oláhok véleménye szerint vagy 
40,000—muszka zsidót; sürög-forog az minde
nütt, elkapja az ember orra elől a bérkocsit, 
ígérvén többet mint a kocsis kér, kiszorít a 
vendéglőből, el a laczikonyhínál az asztaltól, 
megsiketit fecsegő lármájával, megbetegít fok
hagyma-bűzével, utadat állja mindenütt, hado-
náz, lökdös, gázol. Ezek elől ütni el valamit, 
merő képtelenség; közéjük elegyedni ? . . . . 
tisztelem az emberi egyenlőséget a törvényszék 
előtt, de brrrrr! inkább koplalok egy kicsit, s 
ha nem volna más választásom, jobb szeretném 
az egyes börtönt, mint az örökös ezek között 
léteit. 

No de nem erről akartam én irni, hanem 
el akartam mondani, mit láttam az utón, azaz 
hogyan utaznak most Bukaresttől Szisztováig ? 

Az lévén a hire, hogy Gyurgyevo halomra 
van lőve, nem is vett m vasúti jegyet tovább 
Fratestinél, már azért sem, mert láttam, hogy 
a temérdek orosz tiszt és veres-keresztes dáma 
is mind odáig vesz. Pezsgő életnek kell ott 
szülemleni, gondolám, hol ezer meg ezer ember 
száll ki, száll be naponként, aztán magammal 
vittem rumuny útlevelem, rerolverem, jó nagy 
plaidemet és egy napra való ennivalót. Egy 
másod osztályú kocsiban jóelőre helyet foglal
tam ; jött az indulás percze, de még csak elsőt 
csöngettek — egy negyed — két negyed — egy 
egész óra eltelt . . . . azonban mi csak ültünk 
és türelmetlenkedtünk a rekkenő meleg vaggo-
nokban. Végre másfél órai várakozás után 
berobogott a mellék vágányokra 2—3 hosszú 
vonat tele tömve plevnai sebesültekkel. Ekkor 
aztán nagy lassan megmozdultunk pár órával 
később, mint kellett volna. 

A mint a sebesültekkel teljes vonatok mel
lett lassan végig vontattak bennünket, különö
sen feltűnt, hogy minden második betegnek 
balkarja, minden harmadik arczának vagy fejé
nek balrésze van bekötözve, világos jeléül an
nak, hogy a fegyvert vízszintesen csípőhöz 
szorítva mennek, lőnek és töltenek, folyvást bal
oldallal előre az ellenség felé. Szegények, mind 
szép szőke szakálu, vagy többnyire még bajusz
talan fiatalok voltak. 

Útitársul kaptam három telivér orosz tisz
tet, egy angolt, és egy orosz sapkás pöffeszkedő 
buta bulgárt, ki imigy-amugy nyefegett nyelvét 
nem értem, angol ismerősöm pedig jónak látta I 
nem politizálni, hanem csupán vadászatról s 
utazásairól beszélgetni, természetesen angolul, 
mert a mig egy embert talál, ki őt imigy-amugy 
megérti, addig az angol más nemzet nyelve 
használására nem alázza le magát. Gradistén 
angolom is kiszállott, s kezdődött részemre 
azon kellemetlen helyzet: négy olyan ember 
társaságában bezárva lenni, kikkel nem beszél
hetünk, min azzal vélek segíthetni, hogy egy 
ócska német lapot kezdtem olvasgatni. Erre a 
mellettem ülő orosz százados megszólít néme
tül, hogy: ha szabad kérdeznem angol ön, 
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j vagy német ? — Nem uram egyik sem, sokkal 
roszabb, ha ugy tetszik. — Lengyel lenne ön ? 
— Nem kérem, én magyar vagyok. — A la 
bonheur! de hát miért mondja magát roszabb-
nak, mint az angol, az csúf irigységből vagy 
csupa pénz-érdekből ellenségünk; önöknek 
ellenben teljes okuk van annak lenni, mert mi 
önökön iszonyú jogtalanságot követtünk el 
49-ben; különben én részemről nem orosz, ha
nem finn vagyok, s biztosithatom önt, hogy 
nálunk a magyart bálványozzák s a finn nyel
vet az önök páratlan szép ós tökéletes nyelve 
által fogjuk teljesen kimivelni. 

Feledtük aztán a politikát, etimologizál
tunk, mignem azon vettük észre, hogy Frates-
tiben vagyunk 6 óra helyett esteli 9-kor. Pilla
nat alatt átlátva, hogy itt se kocsi, se hely 
nincs másnak, mint orosz katonának, kiktől 
hemzsegett az állomás környezete, folytatám 
utamat Gyurgyevóig, mely innen már csak 
egy mértföld. 

Gyurgyevónak legszebb szállodája a duna
parti Bellenw, aztán beljebb az Európa, Con-
cordia és Hotel Paris; mindezek most üresen 
állanak; itt-ott, a hova az építész nem számí
totta, ablakokat nyitott rajtok egy-egy török 
gránát, a kész ablakokból meg kitördelte az 
üveg táblákat, és bár a világért sem ugy néz 
ki a város, mint egy ostromlott vár kinézni 
szokott, bár egy lélek sem esett el török bom
bától, mégis e pár napi kóstoló a háborúsdiból 
ugy elrémítette lakóit, hogy a városnak Dunára 
néző fele teljesen elhagyott, csak az indóház 
közelében van némi élet, hova a roppant távol
ság miatt alig-alig tévelyedett volt egy-két 
magas röptű gránát. 

Kaptam nagy nehezen — egy kétes jellemű 
hölgy kikvártélyozása után — égy szobácskát 
valami bulgár szállodában 7 frankért. Az eme
letes épület kívülről csinosan sárgára van festve, 
belől a szoba ujdonat uján rikitó színekkel, 
czifra virágos arabeszkekkel díszítve; hanem a 
padlót még soha föl nem mosták, a vaságy 
hevederjén keresztül érzenek a piszkos szalma
zsákon; a lepedőt, párnát és paplant mosatlan-
sága miatt ki kellé dobnom és saját köpenyem
mel s piailemmel takaróznom. De alvásról 
azért szó sem lehetett — a fal arabeszkjei éjjel 
megmozdultak és fantasztikus alakokat öltöttek 
a poloskák csoportosulásai, s ide-oda hullám
zása szerint, — bolhapor és égő gyertya oly 
keveset értek e légió elűzésére, mint a sáskának 
a harangozás, s hogy a mulatság szebb legyen, 
jobb felüli szomszédjaim, kiktől csak egy czifra 
deszkafal választott el, világos viradtig muzsi
káltatták magukat vihogó hölgyek társaságá
ban, balfelől meg három orosz tiszt megunva a 
káromkodást a férgek, rósz ágy és lárma ellen, 
csajt, rumot, utoljára szintén hasonló női tár
saságot s másik bandát hozatott magának, szó
lott azután a kétféle nyikorgó nóta, mig a fényes 
napsugár szét nem üzé e borzasztó kísérteteket. 
Ezért megfizethettem a 7 frank szállásbért! 

Négyszeres áron fogadott kocsim már reg
gel 5 órakor előállott, a tivornyától álmos, épen 
lefeküdni készülő pinezórek még csak egy fekete 
kávét sem adtak, fejem kábult az álmatlanság
tól, de üdülést reméltem az emberi rondaságot 
megtisztító örök fris természettől a szabadban. 
Jóltóvő hűvös nyugoti szellő lengedezett szem
közt a máris 20 foknyi meleget enyhíteni. Alig 
értünk azonban ki a város durva kövezetéről a 
mezei útra, gerliczebugás és az itt honos örves 
pacsirta csengő dallama helyett eleség szállító 
végetlen szekér-sor zörgése s az oláhokat jel
lemző kenetlen kerék fanyar nyikorgása sórtó 
füleinket; a mezei utat arasznyi mély puha 
porrá vágta fel a rajta elment sok ezer 
ember, s a szellő vastag lomha felleget vert 
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belőle, melyen a napsugár sem hat át, melytől 
fájó égéssel lecsukódik a szem s a lélekzetvétel 
perczekig teljes lehetlenné lesz. Óra hosszat 
haladánk igy, döczögve az útfélen, mig meg
előzhettük a még korábban indult pár száz ter-

| hes szekeret; elértük a kőkutat, melyet oly 
epedve vártunk, mint a szaharai utas, de itt meg 
vagy száz kozák ivott és itatott s merített vizet 
a távolabb pihenő csapat bádog kulacsaiba; a 
mint felhúztak egy-egy veder vizet, tizen is 
nyomták egyszerre belé edényeiket, az erősebb 
iszonyú rúgásokkal és ököl bökésekkel döfte el 
a gyöngébbet. A mennyire szánalmat ébresz
tett e sok szomjas, lankadt arcz látása, annyira 

I megbotránkoztatott ez egymás elleni baromi 
I durvaság. 

Végtelen hosszú falutlan síkságon vezet 
az ut egész Bragadirig, buzakeresztek ós portól 
— melegtől görnyedező magas kukoriczák közt; 
hajdan, mint itt beszélik, ez volt a legszebb 
túzok vadászó helyek egyike — most még a ká
nyák és a keselyük is kerülik e tájt, tán még 

I azoknak is undorítóvá lett az utón elesett lovak 
i és bivalyoktól bűzhödt levegő, vagy elmentek 

túl a Dunára, hogy a máskor rettegett embere
ken lakmározzanak. 

Bragadiron borzasztó részleteket hallot
tam a futásról. Itt még egész csapatok húzód
tak át fegyertelenül, s vissza se nézve futottak 
a nagy kukoricza táblákig, ott elbújtak félve, 
remegve, s csak másnap, harmadnap kullogtak 
elő, mikor látták, hogy a török nem jött át a 
Dunán; hanem a magukkal hozott szegény pol
gári török foglyokat, nőket, gyermekeket agyon
verték, ha éhségtől, fáradságtól elcsigázva velők 
futni nem birtak. Maguk a szemtanú falusi 
oláhok szánalommal és irtózattal beszélnek 
lopva-félve erről, csak a fővárosi lapok tagad
ják, hogy az oroszok kegyetlenkednének, csak 
az itteni parfumos dámák mondják nagy lélek-
nyugalommal, hogy az lehetetlen, hisz az oro
szok mivelt keresztyének, csak a török pogány és 
barbár képes olyanokra! 

A szisztovi hidon azt hittem, ugyancsak 
megvizsgálnak majd útlevelet, málhát; de biz 
ott még őr sincs, szakadatlan jövőmenő szeke
rek, lovasok, gyalogok, oroszok, bulgárok, rumu
nok, zsidók, összevissza jőnek-mennek tarka 
vegyületben, nem törődik velők senki, vagy tán 
csak a nem vélt vereség okozta e rendetlensé
get, nem tudom, mert kérdezősködni életveszé
lyes merénylet lenne. Örültem mikor ismét 
errül lehettem a Dunán; egyik zimniczi ismerő-

! sömnél megháltam a tornáczon, s másnap vissza
jöttem azon az utón, a melyen mentem. Kérdem 
szép csendesen e zimniczi bulgár ismerősömet, 
hogy tetszik neki a boldoggá létei ? oda pillan
tott orosz tisztektől elfoglalt szobáira, kozá
koktól hemzsegő piszkos, feldúlt kertjére s meg
rázta rokkja gallérja hegyét, a mi keleti nyelven 
a legerősebb kifejezése annak, hogy „ments 
meg Isten tőle!" 

Épen midőn kedden este visszautazok Gyur-
gyevón át, ismét megkezdek a balparti ütegek 
is a bombázást Ruscsuk ellen; 14 napig a plev
nai — de a töröktől ki nem zsákmányolt — 

| katasztrófa után még a Ruscsuk ostroma is 
félbe szakadt volt, ma látom a román lapokból, 
hogy Ruscsuk ég, és hogy a török is viszonozza 
a tüzet Gyurgyevónak, min ezek a jó román 
atyafiak irtóztatóan megbotránkoznak, szidják 
a barbár pogányt, a mint tőlük teük — pedig 
ahhoz tudnak ám! — azon népjog megsér
tésért, hogy egy nyilt várost lövet! Különben 
ilyen igaz mértékkel mérik itt a kegyetlenke
déseket is, a törökök által elkövetett borzalma
kat iszonyú kommentárok mellett pogány szi
dalmakkal kürtölik; de a bulgár bosszúálló 
sereg (ezen czimen alakult itt néhány század) 
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irtóztató gyilkolásairól hallgatnak, határozottan 
tagadják, vagy némelyik őszintébb elneveti rá 
magát s azt mondja: „Hja paraszt az már más! 
az csak pogány, ugy kell neki!!" co 

Egressy Gábor emléke.* 
Vége van tehát a legutolsó, a legnehezebb 

színdarabnak is, melynek végjelenetéhez kibo-
nyolult az élet titkos* szövevénye! A kárpit 
lefordult, hasztalan hivja a földszint maradt 
közönség a darab hősét; a kárpit remeg, a nyi
lasnál ott a hős összerogyva! 

A szövétnekek, az élet ragyogó csillárjai 
kialudtak. A kárpiton belül mély csend, fél
homály. 

Ebben a félhomályban, mely nemcsak nem
zetünk, hanem az, átalános művészet nagy 
templomát borítja most egy halottat látunk 
kiterítve. Az arcz fel van takarva. 

Ki ne ismerné annak az arcznak voná
sait, mely mint a főpapnak arcza, annyi
szor villanyozta át fényözönnel a templom bel
sőjét, ki ne ismerné az arcz vonásokat, melyek 
fényes felhő alakjában lebegtek annyiszor a 
magyar Thália templomának szövetség-ládája 
fölött? 

Látogatók érkeznek. Halottnézők jőnek 
messze földről. A fiatalabb nemzedék illetni 
jön az idvezülő művész földre hullott palástját, 
hogy kettős mértékben vegye és sajátítsa szel
lemét. A hajdani barátok ritkult sora, a baj
társak serege, homlokukon a bánat borujával, 
szemökben a fájdalom könyeivel, melyek nem
csak az ő emlékére hullanak, kik vele együtt 
korunk pótolhatlan veszteségei. 

Közöttük jöttem én is, hogy megtakargatott 
kényeimből, meglehet az utolsó csöppeket, ko
porsódra ejtsem, a lelkem szentelte könyeket, 
melyekkel most koporsódat beszentelem. 

És ezzel betöltve baráti, vallásos köteles
ségemet, egy marok földet vetvén sírodba, talán 
visszamehetnék magányomba, honnét utolsó 
kívánságodra előjöttem; visszamehetnék meg
számlálni az élet nagy veszteségeit, megszám
lálni könyeimet, melyek még maradtak, és 
indulni utánad az utón, melyen többé vissza 
nem jövünk. 

I)e nem lehet erről a helyről ily hirtelen 
távoznom, mert egy hallgatag szemrehányást 
kellene olvasnom, ha hallgatnék most kivált, 
hűlt arczod mély vonásain: 

Cnr in theatrum, Cato severe, venisti ? 
Nem! mert megfog, megragad hatalmas szelle
med, magával visz és elragad, mint a látnokot 
elragadta hajdan tüzszekere. Másként is, oly 
örömest találkozom én veled most, mint hajdan, 
kivált ezen a színpadon, hol az élet viharos 
éjszakája után, arczodon az öklét hajnal su
garai mosoly gnak, ezt mondva, ezt állítva hogy: 
non omnis moriar! 

Nem sokan lehetnek már életben azok 
közül, kik nemzetünk fejlődő művészetét, annyi 
éveken át oly közel s oly növekedő figyelemmel 
kisérhették volna, mint a sok között én is. Szá
zadunk elejétől fogva mindaddig, mig az utolsó 
idők szerencsétlenségei, mint magától az élettől, 
ugy ettől is elvette az érzékeny embernek min
den kedvét. A magyar színészet első kezdetétől 
fogva, kevés híján láttam, személyesen ismertem 
mindazokat a csillagokat, kik esténként feljöttek, 
ragyogtak, azután kis idő múlva lehunytak a 
magyar színvilág láthatárán. 

A serdülő ifjú leirhatlan, bár gyermekes 
lelkesültségével láttam a még akkor öreglegény 

* A jeles iró és hitszónok szívességéből közöljük e 
szép emlékbeszédet, mely bár töredékes, méltó, hogy 
fönmaradjon irodalmunkban. Szerzője a következő meg
jegyzéssel küldte be lapunkhoz: 

Történetesen, épen az 1877. év augusztus hó első 
napján keresgéltem, vagy inkább hánytam-vetettem régi, 
vagy rég elhányt irataim között. Egy összehajtott ivén 
írva volt: augusztus 1. 1866. Felbontottam: irva volt az 
ivén Egressy Gábor feletti emlékbeszéd, melyet a bol
dogult kiváuata szerint mondanom kellett vala koporsója 
felett, de melyet betegség miatt el nem mondhattam 
akkor. 

Tizenegy év multával, nem volna-e már ismét ideje 
megemlékezni róla, e kitűnő magyar művészről? vagy 
eltemettünk volna vele mindent, elporlott volna vele 
minden, a mi őt halottaiból feltámaszthatja ? 

En nem hiszem! Tizenegy év múlva nem jól es-
nók-e, sőt nem kötelesség-e vele ismét találkoznunk? 
Azt hiszem : igen, s e végből rendelkezésére bocsátom j 
szerkesztő urnák e töredék emlékbeszédet, melynek hé- j 
zagait akkor átgondolt rögtönzéssel volt szándokom i 
kiegészíteni. D. J. 

VASÁENAPI ÚJSÁG. 

Megyerit, Kilényit és Szentpéterit, hallottam 
tőlök a rögtönző természet divinátióit. Es mikor 
először láttam, hallottam Váradit Mór Ferencz 
szerepében, az volt és ott volt színpadi élemé-
nyeimnek legszebbike, melyen egyik sem tett tul. 

Később, mikor néhány év multával, a gya
korlat mezőjén magamnak is lön alkalmam 
közelebbről ismerkedni a művészet titkos, sok
szor nem formulázható ösztönszerű szabályai
val; mikor Shakespeare kolosszális alakjait 
közelebbről vizsgálni alkalmam volt, a crudum 
nem elégítette ki lelkemet. 

Láttam utánozni hangot, mozdulatot, jel
lemet, a nélkül, hogy az alattuk rejtőző életet 
kiemelni, kidomboritni képesek lettek volna, ós 
óhajtottam látni színpadunkon valahára egy 
eredeti drámai alakot, ki ezeket a mély tanul
mányozást igénylő szabályokat, az egészséges 
magyar természeten átszűrve, eredeti egészsé
ges, egészen uj alakot teremtsen, irányadót a 
jövőnek . . . 

* 
Ekkor kezdett a vándorszínészet sovány, de 

érlelő mezején, két sovány testvéralak * felsu-
darodni, az egyik volt ő, kinek megtört szive, 
a koporsó födél alatt többé nem ver, nem dobog, 
nem vár, nem reményi. 

Az ember mindig vár, mindig reményi, 
mondják, hogy a teljesült csalódásokban rejlik a 
földi élet boldogsága, ha ugy veszszük, boldog
talansága; az élet örvénye iszonyú mély, talán 
feneke sincs, mindent elnyel, mindent lesodor. 
Ott vár az örvény szélén a remény, hogy majd 
talán felvetődik valami ismét az élet színére : 
de az örvény karikái csak a múltnak tört for
gácsait adják vissza. 

És a csalódott remény, hanyatt homlok 
rohan az örvénybe, hogy a halhatatlanság arany-
kelyhét, mint búvár, felhozza a mélységből: 

„A sors fenyegető ujját látjuk a hab felett 
kis ideig . . . azután semmit!" . . Nyugodj csen
desen. Kebled érzelmeinek mélységét, melyek 
között elmerültél, úgyis ki mondhatná meg?. . . 

* 
Kis időre elvesztettük szem elől ama szi

kár, halvány, himlőhelyes arczu ifjút, kinek 
sajátságos megjelenéséhez szokni kellett eleinte 
magának a színpadnak, melyhez megfordított 
irányban nem ő szokott, hanem amaz ő hozzá; 
de szokni kellett, akkor, a még egészen mis 
izlésü közönségnek is. A nők nem takarták el 
arczukat többé, nem fordultak el attól a négy
szögletű embertől, az ifjak alig várták, hogy ama 
hőssé magasodott vézna alakot Kilépni lássák. 

Elevenen emlékszünk még sokan, miként 
hátrált és hőkölt ez uj, e szokatlan spectrum 
előtt az egész színházi C3oportulat. Egy idegen, 
egy visszataszítón érdekes, egy ujdonuj alak 
jártkelt a redőnyök között, az ember nem tudta, 
hogy hova tegye, mit csináljon belőle. Azt érez
tük, hogy egészen oda nem illik, de azért mégse 
találtunk senkit, a kit helyébe tehettünk volna. 
Csodálatos ember! nem szerettük, nem akarta, 
hogy szeressük, még se maraihattunk tőle, 
valóságos színpadi mákony, kendereny. 

* 

Abban az időben a szinmü bírálat, a mű
fordítások, az egész szinószeti fegyvertár ós 
iskola, kevesek, például egy Szenyvei kezében 
volt, ezeknek izlése határozott, szabályaik dön
töttek vagy építettek. Ez a trivium, melynek 
első tanítványa ós első mestere te voltál egy 
személyben, hova fejlett? 

Akkor láttalak, melyik évben irtak akkor, 
már nem tudom, mert hiszem a te életed és 
annak hatása, mint egy közönséges teherhajó, 
nincs az évszámokhoz, az idő vontatójához 
akasztva; akkor láttalak először elmerülve egy 
irott lap felett,melyet kezedben tartottál. Lear 
királyból volt az egy jelenet, mit Szenyvei 
magyarított szépen és hatalmasan számodra, 
mely az irott lapról beszivárgott lelkedig, és ott 
megtörve, szemeid sugarain ismét kilövelt, azo
kon, melyekről későbben villanyszikrákat kapott 
az igézett hallgató közönség. 

Majd szellemed növekedő hatalmával és 
tüzével, mint egy uj Vulkán leolvasztád magad
ról a régi salakot, ós mint a földközi tengersziget 
nemrég, magad erejével, saját, eddig ismeret
len alakban emelkedtél a régi világ vizei közül 
és ragyogtál teljes eredetiségü rendüléseid és 
tüzjátékaid közepette. 

* A két Egressy. 
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Nagyon ismerjük máig azt a lázashideg 
hatást, azt a nehéz boszorkánynyomást, melyet 
Hamleted idézett elő mindannyiszor, a hányszor 
a mélységekből feljöttél, feltűntél előttünk, a 
mélységekből, hol az őrültségtől teherbe esik a 
bölcsesség, és viszont! 

Ez az alak, ez az eleinte zord, visszataszító 
alak, mely hadat izent a régi németvizenyős 
sentimentalizmusnak, melynek látszólagos idom-
talanságaiban a régibb drámaiskola mindegyik 
táblabírói feszessége és csontot nyelt nyárs
polgársága átidomult, ez lön uralgóvá a magyar 
drámai szipadon mai napiglan. 

A régi Vétek súlya, és Szigetvár ostroma, 
melyekben a múlt évtizedek Coelóstinjei izzad
tak, és a szó teljes értelmében deklamáltak, 
mind letűntek a pesti színház padlóiról és he-
lyökbe emelkedtek Caesar, Koriolán, Eichard, 
Kálmán, Endre, Brankovics plastikus alakjai, 
egy személyben tebenned egyedül egy-egy, és 
ugyanannyi változatosságban. 

Mindezek a nagyszerű alakok most ismét 
ott lógnak egymásmelleit a ruhatárban, nincs 
ki őket átalakítás vagy átszabás nélkül magára 
vegye, mint ama régi vasivü nyilak, melyeket 
felhúzni már nem birunk, ott függnek a lom
tárban s por és pókháló lepi őket. 

* 

Csodálatos! Észrevétlenül alakult át benned, 
a te szellemedben kivált a magyar drámai szí
nészet. A hősök szerepén kezdve, a társalgás 
karos székéig mindenütt egy sajátságos erede
tiség, utánzásaiban mindenütt független, önálló. 

Egy ilyen vezér mellett, megkezdhette mű
vészi harczát a komoly dráma, a kintornázó 
operával, s bár a művészet vagy a zenekóros 
divatizlés, szerette magát az opera hilintóján 
előrehátra égfelé rángattatni, maradt mégis el
hunyt barátunk körül egy tekintélyes tábor, 
mely a komolyabb művészetet, amannak pros-
tituczióitól megmenteni képes volt. 

(Itt ismét egy nagy héza<?, melyet a 
tizenegy év előtti korrajz töltött volna be rög
tönözve, sajnálom hogy ez is elveszett.) 

Érkezett, jött időközben szegény magyar
hazánk veszedelme, jöttek viharok szárnyán a 
vészfellegek, mellyek elsepertek, elromboltak 
mindent, azonkívül, a mit vérző keblünk szek
rényébe elzárhattunk, mindent, a reményen és 
fájdalmon kivül. 

Isten legyen bizonyságom! Te hű fia voltál 
a szegény anyának. Te, nála nélkül nem élhettél! 

Akkor, a vész napjaiban, ismét találkoz
tunk. Mikor minden veszve volt már, mikor 
gondolkozni, imádkozni is csak ugy lehetett 
miként parancsolva volt, Thália temploma 
csukva levén, eljöttél, és a Teremtő, a népek 
Istene nagy templomában, imádkoztál velem 
sokszor, ós imáink remegő hangján — mint 
akkor nekem mondád — halálig szomorú lelked 
m e g p i h e n t . . . . 

Ezt te nem feledéd, és te elhívtál engem 
koporsódhoz, hogy ismét imádkozzam veled. . . 
(Hézag — mert az imát leírni nem mertem, 
nem tudtam, nem akartam). 

* 
De Lázár, az én barátom alszik, én őt fel 

nem költhetem. Hasztalan várom, hogy mint 
hajdan, könnyben ragyogó szemeit hozzám 
emelje, hasztalan várom, hogy az érzelmek alatt, 
melyeket benne költöttem, a kebel ismét 
emelkedjék. 

Ah! az arcz, melyen annyi indulat játszott 
hajdan, nem rég! most hideg, mint a márvány 
lap . . . A kebel, melyben annyi ériés hullám
zott hajdan, nem rég! most hideg, lakatlan, 
mint a puszta templom, mint a megrablott 
korona szekrény! A szemek, melyeknek suga
rain megolvadtak, megdicsőültek az érzelmek 
hajdan, nem rég! most egy kialudt mécs! 
ajkad körül maradt még egy vonás, mely ott 
lebegett, akkor, mikor Kordéliádat öledben 
hozva, fuldokolva monda el: 

„Te nem jösz vissza! soha, soha, soha, 
soha!" 

* • * 
Ez a beszéd, melyet 1866. aug. 1. napján 

Egressy Gábor felett mondandó valék; ez a be-
szód vázlata, mely mint hanyatló korom, talán 
utosó koszorúja kezemben hervadt el. 

Dobos János. 
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A történelmi társulat pozsonyi 
nagygyülése. 

A történelmi társulat évi vándorgyűlése 
most az ősi koronázó városban foly le. E hó 
23-án nyílt meg, s a pozsonyi és környékbeli 
levéltárak megvizsgálása aug. 30-ik napján lesz 
befejező ülése. ^ 

'A társulat azon tagjainak nagy része, kik a 
kirándulásra vállalkoztak, e hó 21-én gyűltek 
össze Budapesten, s előleges tanácskozást tartva 
a teendők felől, másnap reggel utaztak el Po
zsonyba, hol Ipolyi Arnold püspök, mint a gyű
lés elnöke és Szilágyi Sándor, mint a titkár már 
megtették az előleges intézkedéseket. 

Megérkezés Pozsonyba. 
Pozsony nagyobb város lévén, mint a hol 

eddig a történelmi társulat tartotta vándorgyű
léseit, tehát nem is nagyon tekintette „provin-
cziális ünnepélynek" a gyűlést Mindössze az 
elfogadásra alakult bizottság működött, külső 
disz vagy tömegesb üdvözlet nem várta az érke
zőket. 

E hó 22-én délután érkeztek meg a vendé
gek, mintegy húszan, de Pozsonyban már töb
ben összegyűltek. Az indóháznál várta őket 
Ipolyi Arnold beszterczebányai; püspök, a 
társulat tevékeny elnöke ; gr. Eszterházy István 
pozsonyi főispán, Bacsák Pál megyei alispán, 
Bakovszky István cs. k. kamarás s a rendező 
bizottság elnöke, Hosztinszky és Prileszky 
Taddé, országos képviselők; Oottlpolgármester, 
Orosz László, a pozsonyi „Toldi-kör" elnöke, stb. 

A megérkezés után a tagok Ipolyi lakásán 
tanácskozást tartottak, s kijelölték a különböző 
levéltárakban kutató bizottságokat. Este meg
tekintették a most megújított koronázási templo
mot, melyet fényesen kivilágítottak. 

Később ismerkedési estély volt Palugyay 
szállodájában. 

A nagy-gyülés. 
E hó 23-án a főbb épületekre lobogót tűz

tek ki, s nagy és válogatott közönség ment a 
városházára, mely a nagy-gyülés színhelye volt. 

Ipolyi Arnold nyitottta meg a gyűlést. 
Beszéde méltó párja a beszterczebányai és 
nyitrai nagygyűléseken mondottaknak. Most a 
„magyar ipar tbiténelmi fejlődéséről" szólt, mély 
tanulmánynyal s ékesen. Beszédjót sokszor fel
hangzó éljenzés szakította meg. 

Alkalmi bevezetésselkezdte, szólva Pozsony 
történelméről, melyből „nemzeti multunk nyá
jasabb emlékei mosolyognak felénk." „De nem 
lehet többé hazaszerte csak azért járnunk — 
folytatá — hogy a multat ünnepeljük; hogy 
csupán emlékein lelkesedjünk, vagy romjain 
merengjünk. Mi azokon okulni kívánunk, eze
ket tanulmányozni akarjuk. Azért jöttünk ide 
is Önökhöz. Az, Uraim, a mi városuk virágzá
sát leginkább előmozdította, a mi annak erejét 
képezte és büszkeségét teszi, az szorgalmas és 
virágzó ipara volt." 

Itt áttért az ipartörténet fontosságára, 
melyet nálunk eddig nem igen müveitek, noha 
hazánk története sem volt e részt oly szegény 
a középkorban, mint azt későbbi hanyatlási 
korszakunkban találjuk. Ebben is lépést tartott 
Bokáig a nyugati czivilizáczió intézményeivel, 
miután azokat egyszer elfogadta volt. 

A nagy terjedelmű, adatokban gazdag ta
nulmányt rövid kivonatban sem közölhetjük e 
helyen, B legfeljebb csak eszme-folyásában kisér
hetjük. 

Érdekesen, mindenütt a történelemre tá
maszkodva fejtegette az ipartársaságok ós tes
tületek eredetét s ezek regeneráló hatását a 
középkor összes politikai és társadalmi viszo
nyaira, mindig különös tekintettel hazánkra. 
Majd azon kérdés vitatására tért át, hogy volt-e 
és milyen külön hazai, nemzeti iparunk? S tör
téneti adatokkal mutatja ki, hogy igen. A házi 
ipart mint a népies és nemzeti ipar alapjának 
nagy fontosságát emeli ki ezután; kutatja az 
ipar nyomait hazánkban, s azon örvendetes 
következtetésre jut, hogy nálunk gazdag múltja 
volt s fényes jövője ígérkezik az eredeti házi
iparnak, mely a nemzet sajátos ízlésének, mű-
gondolatainak befolyásával fejlesztő hatást van 
hivatva gyakorolni a hazai müiparra. Érteke-
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zését azon viszonyok vázolásával végzi, melyek 
közt mai iparéletünk teng. A baj orvoslására 
elkerülhetetlen szükségesnek tartja az iparok
tatás fejlesztését, élénken ecsetelve a nagy 
erkölcsi ós anyagi hasznot, mely a hazára az 
ipar nemesítéséből és terjedéséből háramolni 
fog. Az iparügyet, az iparkérdést hazánk első 
rendű égető kérdésének tartja; s az ipar elő
mozdítására való törekvést olyannak tekinti, 
melyben a hazafiság és liberalitás, a humaniz
mus és philantropia kell hogy versenyre kel
jenek. 

Hatásos előadását a következő apostrophá-
val végezte: „A mint az önök városának a 
múltban egyik legnagyobb dicsőségét virágzó 
ipara képezte s ez emelte az ország fővárosai 
közé: ugy a jelenben is ez tarthatja fenn e 
magaslaton. És Pozsony valóban az elsők 
közt felismerte már e feladatát. Meleg fész
ket állított ölében az iparnak. Munkaiskolá
kat nyitott egyes iparczikkek terjesztésére és 
meghonosítására. Polgárai társulatilig istápol
ják, egyesek nagylelkűsége áldozatokat hoz és 
már tápintézetekkel is segélyzi a munkást. íme 
uraim a verseny méltó tere, melyre városaink
nak mint az egyesek jótékonyságának ma lépni 
kell, ha városainknak jólétet s maguknak a haza 
iránt valódi érdemeket akarnak szerezni. — 
Midőn Francziaország hires régi tartományi, 
vagy épen koronázási fővárosai, mint • Rheims 
például, elvesztették régi jelentőségűket és fenyő
ket, az ipar terén kezdtek versenyezni. És 
Rheims neve ma champagnei-iparáról talán 
világszerte híresebb, mint volt egykor koroná
zási ünnepélyei által." 

Gr. Széchen Antal tartott ezután felolva
sást „Gr. Eszterházy Bálint emlékiratairól". 
Gr. Eszterházy B. 1740-ben született, franczia 
diplomatái és katonai szolgálatban állott, s 
1806-ban Angliában hunytéi. FölJ6gyzései, me
lyek franczia nyelven vannak irva, töredékesen 
és kivonatosan jutottak hozzánk, s az akkori 
franczia társadalmi és udvari viszonyokról szól
nak leginkább. A felolvasó történelmi vonásokkal 
egészítette ki a jegyzeteket és gr. Eszterházy 
életét, ki unokája volt Eszterházy Antalnak, a 
ki a Rákóczy mozgalmaiban részt véve, elme
nekült, s Rodostóban halt meg. Unokája más 
elveket követett. Kezdetben a franczia földre 
menekült Bercsényi támogatása mellett játszott 
szerepet Szaniszló király lotharingiai udvará
nál; majd közreműködött Mária Antoinette 
eljegyzésénél, kihez irt leveleiben többször ked
vezőtlenül nyilatkozott a királyi anyáról, Mária 
Teréziáról. Végre mint franczia menekült jutott 
Angliába, hol be is végezte életét. 

Következett ezután az egyes bizottságok 
megalakítása. Ezek a következők: Pozsony-
városi bizottság, elnöke Rakovszky István, előadó 
Ortvay Tivadar. Megyei bizottság, elnöke: báró 
Radvánszky Béla, előadó Helmór Ágost. Régé
szeti bizottság, elnöke: Rómer Flóris, előadó 
Könyöki József. A vidéki kutatásokra három 
bizottság indult: Chernél Kálmán elnöklete alatt 
Modor, Bazin, Szent-György ós Nagy-Szombat 
levéltáraiba; Nagy Imre elnöklete alatt a Csal
lóközbe, nevezetesen Somorjára; Ipolyi Arnold 
elnöklete alatt Köpcsénybe, hol sok érdekes 
okiratot remélnek találhatni. A kirándulások 
központi elnöke Ipolyi s előadója Deák Farkas. 

* 

A gyűlés után megtekintették a városi 
muzeumot Könyöki József vezetése mellett, 
déli 1 órakor pedig Palugyainál lakoma volt, 
melyben háromszázan vettek részt. A pohár
köszöntéseket Ipolyi nyitotta meg, éltetve a 
királyi párt. Thaly Kálmán a társulat gyöngél
kedő elnökét, Horváth Mihályt éltette, kinek az 
üdvözletet távirati utón juttatták tudomására. 

Irodalom és művészet. 
Ai embertani és archaeologiai kongresszus 

„Compterendu" -jenek (hivatalos kiadványainak) 
első kötete megjelent s Rómer F. F. kongresszusi 
főtitkár értesiti a kongresszus volt-tagjait, hogy 
példányukat a múzeumban, Czanyuga Józsefnél 
vehetik át, bármely délelőtt 9-tól 12-ig, jegyszelvé-
nyök előmutatása mellett. Nagy diszszel kiállított, 
tartalmas, vastag kötet. A második kötet, mely a 
hazánkban megindult régészeti mozgalom eredmé
nyeit fogja tárgyalni, számos műmeiléklettel, szin-
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tén nem sokára megjelenik. A két kötet bolti ára 
húsz forint. 

Ráth Iór kiadásában megjelentek: „Az 1877-ik 
országgyűlési törvényezikkek" II. füzet X—XX. Ára 
50 kr. — „Az 1877. évi XX. tczikk a gyámsági és 
gondnoksági iiggi'k rendezétérSl." — Ara 50 kr. — 
„Utasítás a földadó szabályozási 1875. VII. t.-czikk 
rendeleteinek végrehajtásához, melyek a minőségi 
osztályok és tiszta jöveddm fokozatok felállítására 
vouatkoznak." Ára 40 kr.— „A magyar kir. minisz
térium rendeleteinek gyűjteménye" 1877. évi folyam, 
második és harmadik füzet. Ara 80 kr. 

Uj harcztéri-térképet adott ki Pbanbauser Fe
rencz mérnök (Budapest, gyár-utcza 38. szám), 
mely Bolgárországot, a balkánvidéket és a várnégy
szöget tünteti föl. A sikerült térkép ára csak 20 kr, 
B ötöt Phanhauser nr ebből is a török sebesültek 
javára szánt. E térkép a budapesti könyvkereskedé
sekben is kapható. 

Zichy Mihály, bevégezvén a Deák ravatalát ábrá
zoló festményét, már visszautazott Parisba. Útköz
ben látogatást tett Esztergomban Simor bibornok-
primásnál, ki a hires művészt kitüntető szívességgel 
fogadta, s mint a párisi magyar egylet elnökének 
az egyleti alap gyarapítására 300 irtot adott át. 
Zichy ez alkalommal arra kérte a prímást, hogy a 
párisi magyarok számára egy magyar lelkészt 
küldjön. 

A műcsarnok megnyíltával rendezendő kiállí
tásra a fiatalabb festők is nagyban készülnek, s arra 
törekszenek, hogy a részint külföldön, részint itt
hon tartózkodó ujabb nemzedék egy külön kisebb 
termet kapjon a műtárlatban. Peszty Árpád „Delelő" 
czimü tájképet, Tölgyessy Arthur pedig egy „Falu 
végét" festenek a kiállításra. 

A nemzeti színház megnyitásának negyvenedik 
évfordulója e hó 22-én volt. Sajátlag 1837. aug. 
1-én akarták megnyitni, de bár a Földváry Gábor 
elnöklete alatti színházi választmány sok erélyt 
fejtett ki, a színház csak bárom héttel későbbre 
készült el. Vörösmarty „Árpád ébredése" czimü 
ünnepi előjátékát és Schenk Eduárd „Belizár" 
czimü szomorujátékát (Kiss János fordításában) ad
ták elő. Élnek még vagy hatan, kik az előadásban 
részt vettek; így a nyugdíjban levő Lendvayné, La-
borfalvy Róza (Jókainé)s a jelenlegi drámai igazgató 
Szigügeti Ede, ki az előjátékban az ,,Irigység"-et, 
a szomorujátékban pedig a római centuriók egyikét 
ábrázolta. 

Uj opera. Erkel Ferencz zeneköltőnkbefejezte a 
„Névtelen hősök" czimü dalművet, melyhez a szöve
get Tóth Ede irta. Valószínű, hogy az uj dalmű 
még a télen színre kerül a nemzeti színházban. 

A nemzeti színházban Singer Teréz kisasszony 
e hó 21-én az „Álarczos bál"-ban bevégezte hatásos 
vendégszereplését, s már elutazott. A tavaszkor 
újra fog vendégszerepelni. Ernst Henrik e hó 18-án 
„Lohengrin" czimszerepében búcsúzott el, s e nehéz 
szerepben is tetszéssel találkozott, mert van izlése és 
kifejező éneke, s ezért a közönség a hang fogyat
kozásait is elnézi. Elza szerepét Nagyné-Benza Ida 
drámai erővel énekelte. Harmadik operai vendégünk 
Ferotti, még e hó végéig fog énekelni. — A drá
mánál Hetényiné-Komáromi Mari „Phaedra" nehéz 
szerepében is bemutatta magát és tehetségét, mely 
szép jövővel biztat. 

A bndai színkörben véget értek az előadások. 
Gerőfi társulata innen Kaposvárra ment. A budai 
színkör idénye most is olyan volt, mint a régi: a 
közönség nem kisérte figyelemmel. A színkör távol 
van a pesti részektől, Budán pedig nem szokás 
színházba járni. 

Közintézetek, egyletek. 
„A székely mivelődési egyesület", melynek czélja 

a székely nép szellemi és anyagi fejlesztésére 
hatni, Székely-Udvarhelytt tartotta ez idei nagy
gyűlését Hajós képviselő elnöklete alatt. Aug. 18-án 
érkeztek meg a gyűlés vendégei s mindenütt szives 
fogadtatásra találtak. Másnap délelőtt az udvar
helymegyei fiókegyesület tartá közgyűlését. Ugrón 
Gábor, a fiókegyesület elnöke nyitá meg, és beszé
dében a fiókegyesületek egyik fontos teendője gya-
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n á n t a közkönyvtá rak létesitését je löl te meg . E z u 
t á n Orbán Balázs t a r to t t fölolvasást a székelyföldi 
gazdasági viszonyokról, körvonalozván a székely
egyesület p rogrammjá t . Majd vi ta tkozás követke
zet t e kérdés fölött : „b i r tokrendezés törvényhozási 
és közgazdasági szempontbó l . " A kérdéshez hozzá
szólt dr . Török Albert megyei al ispán, s az ő j avas 
la tá ra egy öt- tagu bizottságot küldtek ki, mely e 
kérdésben a központi vá lasz tmányhoz terjesztendő 
emlékiratot fog kidolgozni. Majd az indítványok 
következtek. Orbán Balázs indí tványozta , hogy ala
pítson az egyesület ösztöndijat oly udvarhelyi 
iparosok s zámára , kik a borkészítés helyes módját 
Budapes ten vagy a külföldön elsajátí tván, e tekin
te tben iparos társaik oktatói lehetnének. Az indít
ványt helyeselték, de az alapszabályok értelmében 
m á r csak a jövő évi nagygyűlés tárgyalhat ja . Ugrón 
Gábor ind í tványára egy közmivelődési és közgazda
sági szakbizottságot is küldtek ki . 

Dé lu tán 5 órakor a megyeház dísztermében 
hangverseny volt, énekkel, zongorával , hegedűvel, 
felolvasással. A t á r saság ezu tán a Szejke fürdőt 
lá togat ta meg, hol táncz is kerekedett . 

Aug. 20-án egészen megtel t a megyeház nagy 
te rme a nagygyűlésre. A környékből sokan jelentek 
meg, s örvendetes érdeklődés nyi la tkozot t . Hajós 
egyesületi elnök szép beszéddel nyi to t ta meg a gyű
lést, hangsúlyozva az önsegély s következőleg az 
egyesületi szövetkezés szükséges voltát . A t i tkár i 
jelentést Buzogány Áron olvasta föl. E n n e k főbb 
ada ta i , hogy az egyesület há rom ifjat részesített 
515 frt 69 k r . segélyben ; kettő közűlök a műfara-
gást , egy a vincellérséget tanul ja ; ez ifjak segélye
zése a jövő évre is megszavaz ta to t ; az egyesület 
a jánla tára a közoktatásügyi miniszter egy székely 
ifjút, ki Svájcban tanulja a mtífaragást, háromszáz 
í r tban részesí t ; Wodiáner Béla orsz. képviselő egy 
székely ifjat képeztet magyarországi bir tokán gaz
dává ; az egyesület a szt.-györgyi lenkészitö egyesü
letet száz forint segélyben részesí té; a Cserei-féle 
muzeumot székely mivelődési és közgazdasági inté
zetté ( iparmuzeummá) szándékozik fejleszteni s m á r 
működik e tekintetben, valamint a központi székely 
rak tá r érdekében. Az egyesületnek eddig van 39 ala
pító és 318 részvényes tagja, de a nagygyűlésen ismét 
jelentet tek be 72 uj tagot, köztük öt hölgyet. Az 
egyesületi alaptőke 5467 frt 6 k r . ; a jövedelem (tag
sági dijakból; egy évre 1700 frt. A t i tkár i jelentés 
még melegen emlékezett meg gr . Mikó Imre tiszte
leti elnök és Antalfi Károly részvényes tag e lhuny
táról . E lha t á roz t ák ezután, hogy a jövő évi nagy
gyűlést Marvs-Yásárhelytt tart ják s a kolozsvári 
(ez évi dezember 2-án tar tandó) iparkiáll í táson 
egyesűletileg részt vesznek. Az egyesület tudvale
vőleg ezer frtos pályadijat tűzött ki oly munká ra , 
mely a székely föld művelődési és közgazdasági 
viszonyait lesz t á rgya landó; most megbízták a 
nagygyűlést, hogy alakítsa meg a biráló bizot tságot . 
E z u t á n következtek a fölolvasások, de ekkor m á r 
a hal lgatóság sorai nagyon megri tkul tak. Először is 
fölolvasták a Deák- F a r k a s emlékbeszédét gr . Mikó 
I m r e fölött, melyet zajosan megéljeneztek. A nagy
gyűlés Deák Fa rkasnak köszönetet is szavazott , az 
eniiékbeszédet pedig az évkönyvbe rendel te kinyo
ma tn i . Tiszteleti elnöknek gr . Kálnoky Dénest vá
lasztot ták meg. 

A nagygyűlést d. u . öt ó rakor folytat ták. E l s ő 
felolvasó Kozma Ferencz , a keresztúr i tani tó-képző 
igazgatója volt, ki ügyesen álli tá össze az udvar
helymegyei népnevelési ada toka t , melyből ki tűnik, 
hogy Udvarhelymegyében a népnevelés ügye jó 
lábon á l l ; tanítóegyesületei és a megyei népne
velés iegyesüle t nagy tevékenységet fejt k i ; falusi 
olvasókór kilencz , népkönyvtá r t izenkét község
ben van, a megyében Keresz turon tanítóképző, 
h á r o m nyolcz-osztályu középiskola, ezek közt egy 
á l l ami : Udvarhelyi t és Keresz turon egy uni tá r ius 
a lgymnáz ium, mely oly könyvtár ra l bír, milyennel 
kevés ily intézet . E z u t á n Tan zab/, a seps i szen t 
györgyi ház i iparegyesület t i tkára t a r to t t előadást 
az eddigi munkálkodásukró l . A tárgysor ki lévén 
merí tve , a nagygyűlés véget ér t . E s t e bál volt. 

i Békésmegyében gazdasági mnienm felállítását ter
vezik. Nemcsak gazdasági te rmények és eszközök 
gyűj teménye lesz az, h a n e m az ipar termékei is je-
l in t ékenyen képviselve lesznek benne . Az érdeklő

dők egy létesítő bizottságot küldöttek ki Zsilinszky 
Mihály gyomai képviselő elnöklete a la t t . Zsilinszky 
Mihály m á r a múzeum tervezetét el is készítette, s 
a megyének szóló fölhívás a megyei lapok valame
lyik közelebbi számában fog megjelenni. 

Az állatkertbe e napokban egy pár szép fiatal 
zsiráf és egy leopárd érkezett , melyet Kairóban 
vásároltak. Marsóvszki Mór birtokos pedig Miksó-
falváról egy pár igen szép hiuzt küzdött , melyek a 
trencséni hegyekből valók. Az ajándék becsét emeli, 
hogy e ragadozóknak hazánkban kipusztulóban lévő 
szép faja m á r igen r i tkán ta lá lható . 

Egyház és iskola. 
Püspökségi jubileumok. A szombathelyi és jszé-

kesfehérvári püspökségek fenállásának századik évét 
aug . 20-kán ünnepelték. Szombathelyen Vasmegye 
fényes küldöttség ál tal volt képviselve, élén Takács 
Lajos főispánnal. A mintegy 5000 emberrel tel t 
székesegyházban Korsz János nagyprépost t a r to t t a 
az egyházi beszédet és Szabó I m r e püspök a szent
misét. Az egyházi szer tar tás u t á n fényes közebéd 
volt a püspöki asztalnál . A népszerű főpap lelkes 
felköszöntéseket mondot t a királyi családra, a ró 
mai pápá ra és Vasmegye közönségére. — Székesfe
hérváron is a hívek buzgó részvétele közt folyt le 
az emlékünnep. Pellett Ödön apátkanonok ta r to t t a 
n a p ünnepélyességéhez méltó szép egyházi beszédet; 
a székes-templomi istentisztelet u t á n nagy társas-, 
ebéd volt a püspöki palotában 300 ter i tékre, melyre 
az összes egyházmegyei papság hivatalos volt, a 
városi és megyei világi kitűnőségeken s a magasabb 
rangú katonat iszteken kivül. Mint tudjuk, a püs
pöki megye százéves történetéről Paue r J ános , 
sz.-fehérvári nagy-prépost s akadémiai tag, készí
tet t lat in nyelvű monographiát , melynek magyar ra 
fordításán most dolgozik Károly J ános , té tényi 
esperes-plébános. — Az Ungváron székelő munkács i 
görög ka th . kápta lan pedig e hó 27-én üli meg száz
éves jub i leumát . A munkács i káp ta lan Bradács 
János püspök idejében a l ap í t t a to t t ; római katholi-
kus kápta lanok min tá j á ra csak Bacsinszky Andrá s 
alat t szervezték, és pedig Mária Terézia királynő
nek 1776. október 15-dikéról keltezett rendeletével. 
E b b e n és a következő évben a káp ta lan még Mun
kácson székelt s csak 1777. aug . havában költözött 
á t Ungvár ra . Az innen számítot t évfordulót ünnep
lik t ehá t most meg. Az ünnep t i sz tán egyházi 
jellegű lesz. A káp t a l an két tagja : Márkus és Mon
dok magyar és orosz nyelven fognak szónokolni. 
Az egyházi sze r ta r t ás u t á n a püspök fényes dísz
ebédet ad . 

Haynald kalocsai érsek szeptember 23-án, Kalo
csán fogadja el az erdélyi ka th . s tatusgyülós kül
döttségét , mely 25 éves püspöki jubi leuma alkalmá
ból üdvözlő feliratot fog neki á tnyúj tani . Kalocsán 
aug . 16-kán, Hayna ld püspökségének huszonötéves 
jub i l euma alkalmából a székesegyházban ünnepé
lyes istentisztelet t a r ta to t t , melyre a város közön
sége nagy számmal , s az összes testületek megje
lentek. 

üj templom a Terés?árosban. A belügyminiszter 
a fővárosi közgyűlésnek azon ha tá roza tá t , melyben 
kimondatot t , hogy a bevégzéshez közel levő ferencz -
városi templom évi segélye (25,000 frt) jövő évben 
a Terézvárosban épitendő uj r . k. templom j avá ra 
fordittatik, jóváhagyta . A templom helyének meg
jelölése i rán t a tárgyalás a vallásügyi minisztér ium
mal m á r megindi t ta tván, e fölötti e lha tározását a 
belügyminiszter a fővárossal később fogja tuda tn i . 

Mi újság ? 
Ssent-István ünnepére az idén n e m érkeztek oly 

tömegesen a fővárosba vidékről, min t az előbbi 
években. így is elég nagy számmal volt azonban 
képviselve a vidék, s a nyilvános helyek a szokottnál 
sokkal élénkebb életet nyertek. A budai egyházi kör
menetre , melyet a bibornok pr ímás vezetett , n e m 
volt kedvező idő, eső esett, s a proeessiónak várni 
kellett, mig alább hagyott . Az ország minden részén 
a nemzet i ünnephez méltón ülték meg e napot , s 
külföldön is, hol tömegesben időznek magyarok, 
ünnepélyeket és isteni tiszteletet t a r to t tak . A hall'i 
fiird3ben a templomi ájtatoság u t á n harmincz terí

tékű ebédet rendeztek, melyen dr . Takács Lajos 
mondot t á ldomást . A szomszéd te remben étkező 
külföldiek érdekelten nézték a lakomát , s gyakran 
hangzot t be olasz és francia nyelven : „Él jenek a 
m a g y a r o k ! " — Karlsbadban szintén volt magyar 
ünnepély . A misét Ferenczy egri prépost mondta , s 
jelen volt több képviselővel Bánó József, a képviselő
ház alelnöke is. — Bécsben vasá rnap ta r t j ák meg az 
ünnepélyes isteni tiszteletet az ott lakó magyarok , 
s Bónay I s tván képviselő, jeles f; / h á z i szónok, s a 
kalocsai érsek könyvtárnoka mond egyházi heszédet 
az august inusok templomában . — Ausse-hen, Stiria 
e regényes fürdőjében, a plébánia t emplomban igen* 
fényes közönség je lent meg, köztük Eötvös özvegye 
családjával, továbbá Ba t thyány , Széchenyi grófnők, 
gróf Nákó Ká lmán nejével , Trefort miniszter 
leányai , s tb . 

Rudolf trónörökös e hó 22-én e lu tazot t Bécsből 
az adriai tengermellékre, tengerészeti t anu lmányok 
végett . Triesztből a „ M i r a m a r e " yach ton Pólába 
r ándu l , hol 6 nap ig marad , a tengerészeti készsé
geket megszemlélendő. Valószínűleg a tengerész
kaszinót is meglá togat ja ; 27-kén k i rándulás lesz a 
„ P r i n z E u g e n " pánczélos h a j ó n ; 30-án utazik el 
ugyancsak a „ M i r a m a r é n " , s Dalmácz ia több pont
j á t meglátogatja. 

József főborczeg és családja az alcsuthi kastély
ban töltik a nya ra t , s a n a p nagy részén a gyönyörű 
ker tben időznek. E ker te t megszemlélni messze vidék
ről is e l rándulnak Alcsuthra . A lá togatókat J ámbor 
Vilmos főkertész és inspector szívesen és előzéke
nyen fogadja, s azonnal ad melléjük vezetőt , ki a 
ker tnek minden nevezetességeit megmuta t ja s annak 
különlegességeit megmagyarázza , 

Levasseur Emil, a k i tűnő franczia nemzetgazda, 
ki a s tat iszt ikai kongresszuson a fővárosban is meg
fordult , az akadémia elnökéhez, kül taggá választa
tása alkalmából , köszönő levelet in tézet t . A levél 
minden sorából meleg rokonszenv szól. „Büszke 
vagyok rá , — h j a egy helyen, — hogy szivességök 
folytán a m a tudós testület tagja vagyok, mely az 
önök nemzetében a t u d o m á n y t képviseli és szép 
sikerrel műve l i . " 

A Petőfi car rara i m á r v á n y mellszobrára , melyet 
a kolozsvári m ú z e u m n a k szántak, a szükséges pénz
összeg m á r körülbelöl együt t van . Edd ig 1413 frt 
17 kr, egy a rany , egy rubel s öt negyedforintos 
gyűl t be. A mi még kell az 1500 frthoz, b izonyára 
rövid időn szintén együtt lesz. Mindazok, kiknél e 
czélra összegek v a n n a k , ké re tnek , hogy azokat 
mielébb beküldeni szíveskedjenek Tors Ká lmán 
bizottsági pénztárnokhoz, az „ A t h e n a e u m " épü
letébe. 

Ünnepély. Székesfehérváron a tóvárosi kaszinó 
olvasó-termében aug. 20-án leplezték le a megye 
egykori főjegyzőjének s a város köztiszteletben állott 
po lgá rának : néhai Fekete J á n o s n a k arczképét , diszes 
és válogatot t közönség jelenlétében. Az ünnepély 
az ősz Boross Mihály, jeles népies i rónk, nagyha
tású emlékbeszédével vet te kezdetét , mely a tevé
keny férfi érdemeit sorolta föl. U t á n a Komócsy 
József olvasott föl a lkalmi kö l t emény t , Kovács 
Lajos mérnök pedig Tompátó l szavalta el az „Uj 
S iemont" . Az ünnepély t a kör közgyűlése fejezte be. 

A forgalomban levő aprópénzek. Érdekes tudni, 
hogy a forgalomban most létezik körülbelül 20 kraj-
czáros 28.974,718 darab , 10 krajczáros 52.740,564 
darab , összesen 11,069,000 frt ér tékben; továbbá 
3.099,298 db négy krajczáros és 21.305,S08 db egy 
krajczáros, 337,030 frt értékben. Az összes forga
lomban levő ap rópénzé r t éke 11.406,030 frtot tesz. 

Az aggteleki barlang kuta tása i t b . Nyáry Jenő , 
Péchy Jenő , Thallóczy Lajos és Szukács f. hó 16-ika 
ó ta sikeresen folytatják. Számos palaeoli th tár
gyakra ta lá l tak. Péchy és Thallóczy a büdöskói 
bar langnak eddig ismeretlen ágait fedezték fel. 
Nyáry és Péchy innen a bást i bar langok ása tásá ra 
mennek. 

Mérgezés szódavízzel. Szolnokon a m ú l t hetekben 
H . J . a szódavíz élvezete u t á n roszul let t s orvost 
hivatot t . Az orvos megvizsgálván a beteget, arzén 
mérgezést konsta tá l t . E n n e k folytán * po lgármes
ter rögtön a szódavíz készletet az egész Városbau 
leloglaltatta s megvizsgál tatá . A vizsgálat kellő 
eredményre nem vezetvén, a kőkorsók vizsgál ta t tak 
meg, melyben a szódavíz gyár táshoz szükséges sav 
Amerikából szál l í t tat ik. A vizsgálatból k i tűnt , hogy 
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a kőkorsók oldalfalain nagy mennyiségű arzén van 
lerakodva. Ezek lefoglaltattak, a belügyminiszter
hez | táviratot intéztek ez ügyben, s Budapes ten is 
a t á rban levő ily készlet lefoglaltatott, Szolnokon 
pedig a lefoglalt szódavíz megsemmisí t te te t t . 

A teljes holdfogyatkozást, mely e hó 23—24-ike 
közti éjjel volt, derül t égben lehetet t szemlélni a 
fővárosból, s nézték is sokan az érdekes tüneményt . 
A holdkorongra balról j obbra haladva esett a föld 
á rnyéka és a tündöklő sarló fokról-fokra keskenyebb 
lett , mig végre 11 óra 24 perczkor egészen e l tűnt . 
A teljes fogyatkozás 12 óra 48 perczig t a r to t t , midőn 
az elsötétedett holdkorong keleti szélére az első 
napsugár esett. A teljes fogyatkozás a la t t a fény
visszaverődés gyönyörű színjátékot m u t a t o t t ; rózsa
szín és v i lágosbarna szinvegyülékek vál to t ták fel 
egymás t ; majd elsötétedett , majd meg kiviláglott. 

A rnscsuki bombázás által anny i ra megkárosul t 
Mohos gyógyszerész hazánkfia fölkért bennünke t 
annak közlésére, hogy jelenleg Kons tant inápolyban 
van , s a kik vele levelezésben voltak, azok mos t kö
vetkező czim ala t t ér intkezhetnek ve le : Mohos 
János gyógyszerész, Velics et Comp. u rakná l , Kon
stant inápoly. 

A háború. A Sipka-szorosnál most foly a bal
káni véres harczjáték utolsó része. A Kalofernél 
szenvedett vereség u t á n az oroszok bemenekültek a 
Sipka-szorosban levő erődített helyekre. Szulejman 
hadseregének ba lszárnya (a jobb szárny m á r tu l 
van a Balkánon) Kaszim és Sakir pasák vezetése 
alat t u t á n a nyomul t az oroszoknak, s rövid harcz 
u tán bevette Sipka falut e hó 19-éu, aug. 21-én 
pedig az erődített állások os t romát kezdte meg. 
Ürosz hivatalos jelentések szer in t : a törökök t ámadá
sai mindannyiszor visszaverettek. Másnap a törökök 
újra t ámadtak , de ismét eredmény nélkül. Ozmán 
pasa ezalat t a Ba lkán túlsó részéről, Selvi felől 
indí tot ta meg a műveleteket , s meg támadta Selvi-
nél az oroszokat, de Mirszki berezeg visszaverte. E 
hír t orosz forrásból, Bukares tből jelentik, s ép azért 
még kétséges, hogy vájjon az oroszoknak sikerült-e 
végre valami fegyvertényt kivívni. Az orosz harczi 
jelentések megbízhatóságával t i sz tában van m á r 
mindenki . Kis-Azsiából is azt jelentették e hó 18-
ikáról, hogy Mukh tá r pasá t azér t t ámad ták meg, 
mert kényszerí teni akar ták , hogy erejét kifejtse. 
Voltaképen pedig azon a napon nagyobb csata tör
tént Vezin mellet t , melyhez az oroszok hetek óta 
erősítették maguka t , s Loris-Melikoff közel 50,000 
emberrel , nagy számú lovassággal és 96 ágyúval 
intézte a t ámadás t . Béggel 7 órakor kezdődött a 
csata és esti 6 órakor a törökök fényes diadalával 
végződött, mely a lka lmasin t döntő az idénre a kis
ázsiai hadjára t ra , m e r t azon a vidéken m á r szep
temberben beköszönt a téli időjárás. Az oroszok 
ezernél több hol ta t hagytak há t r a a csatatéren. 
E z ú t t a l jobban kímélték embereiket , s a csapatokat 
mindig a talaj fedezete a l a t t t a r to t ták . A csa tában 
Samil fia, Mehemed Gazi is k i tünte t te m a g á t cser
keszeivel. A vezini ütközet volt tehá t következmé
nye a hetek óta t a r tó készülődéseknek, melyeket az 
oroszok folytattak. B á r ily következmény kisérné a 
bolgár csatatéren is a plevnai csata óta folyó erő
feszítéseket. I t t egyre t a r t anak a seregszállitások 
mind a két fél r é szé re , de a döntő mérkőzés még 
késik. — Aug. 23-ikáról Konstant inápolyból érke
zett távi ra tok Mehemed Alinak [Eszki-Dzsuma körül 
aug. 22-én vivott győzelmes ütközetéről adnak h í r t . 
Az oroszok nagy veszteséggel verettek vissza s két 
ágyút is z sákmányul hagytak . — Kréta szigetéről, 
a görög lakosság fellázadásáról érkezett b i r s Ba -
chalychonban m á r összeütközés volt a lázadók és 
törökök közt. (Ujabb hirek n e m erősitik meg az 
oroszok fent emlí tet t győzelmét, sőt a Sipka-szo
rosnak a törökök ál tal tör tént elfoglalását emlit i 
— de nem biztos forrás u t á n — egy konstant i 
nápolyi távira t . ) 

Kérelem az 1848—49-iki honvédtisztekhez. Egész 
tisztelettel felkérem az 1848—49. évi függetlenségi 
harezban működöt t s még életben lévő törzs- és 
főtiszt u r a k a t , szíveskedjenek a „Függet lenségi 
harcz hadférfiai" czimü munkámhoz anyagnl fel
használandó élet- és működés-rajzaikat hozzám 
mielőbb beküldeni. H é t év óta gyű j tvén , m á r 
472 törzs és főtisztről vannak adatok kezeimnél, 
s a m ű minél teljesebbé tétele czéljából ismé
telve bátor vagyok kérelmemet meguji tni . Pacsér 
(Bácsmegye) 1877. aug. 17. Dudát Ödön. 

Tanulók 40 forint havi fizetés mellett a jövő is
kolai év alat t teljes és tisztességes ellátást nyernek 
egy Budapes t , belváros, Lipót-u tczában lakó főhi
vatalnoknál . Bővebbet az egyetem-uteza 4 . sz. a. 
hírlapkiadó -hivatalban. 

Halálozások. 
E l h u n y t a k a közelebbi napokban : SZILVÁSSY 

LÁSZLÓ, egyike a legismertebb fővárosi ügyvédeknek, 
a fővárosi bizottság tagja, a nemzeti színház ügy
véde, 45 éves korában. — FÖKÖVY P Á L , Szeged város 
a lkapi tánya, s egyik legrégibb és legbuzgóbb tiszt
viselője. — KARLOVSZKY ZSIGMOND, volt m. kir. táb
lai ügyvéd, 69 éves korában Budapesten. — MADA-
KASSY JÁNOS, Sza tmár város volt polgármestere. — 
BOEBOLA MIKLÓS, nagyváradi gör. kath . nagyprépost, 
ki harmincz évig a jogbölcsészetet is taní tot ta a 
n . - vár adi jogakadémián, 97 éves korában. — HEGY-
MEGHY ISTVÁN, jótékony és közbecsülésben megőszült 
férfiú Nyíregyházán, 75 éves korában. — NAGY 
SÁMUEL, N. -Enyed rendőrtanácsosa és a szabadság
harcában honvéd, 60 éves korában. — BURGHARDI 
FERENCZ, a fővárosi kapi tányság volt tollnoka, kit 
a ha l á l az orsz. tébolydában ért utói . — Ifj. BOOSY 
KÁROLY, okleveles gyógyszerész Helmeczen. — 
GRAEF KÁROLY pénzügyminiszter i fogalmazó 31 éves 
korában . — Ozv. Szentkatolnai CSEH FERENCZNÉ, 
szül. Csuzy Apollónia, 82 éves korában Szatmáron. 

— PATJLINYNÉ szül. Nozdroviczky Klementin, Szi-
cziliának Ca tán ia városában , hová Hontmegyéböl 
az olasz á l lami szolgálatban levő fiához ment lakni. 
— Leövey Sándor közoktatásügyi miniszter i t i tkár 
neje, szül . HRABÁR MAGDOLNA, 19 éves korában. 

SAKKJÁTÉK 
925-dik számú feladvány Loyd Samutól. 

Sötét. 

szerűen csak igy czimezendők : „A török császári kon
zulátusnak. Budapest, Osz-utcza." 

Gyorok. A közleményeket vettük, s közelebb adjuk. 
Egyebekről személves találkozásunk alkalmával. 

K. E . Az énlekes helyről részletesebb ismertetést 
és fényképet óhajtanánk nyerni; a küldött rajz nem 
elég alkalmas a mi czélunkra. 

Előfizetési föltételek 
a 

VASÁRNAPI UJSAG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
j ú l i u s — d e c z e m b o r i f o l y a m á r a . 

N e g y e d é v r e : 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 3 frt - kr 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a „ H n h o r n - K r ó n i k á ' - . v a l együ t t . 3 frt 5 0 kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság 2 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság a „Haborn -

K r ó n i k á ' - v a l együ t t 8 frt 5 0 kr 

F é l é v r e : 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 8 frt — kr. 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

a „ H a b o m - K r ó n i k a " - v a l e g y ü t t . . 7 frt — kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság 4 frt — kr. 

j Csnpán a Vasárnapi Újság a „Habom-
K r ó n i k á ' - v a l e g y ü t t 5 frt — kr. 
CZ&~ Azon előfizetők, kik a „ H á b o r ú - K r ó n i k a " 

ez. képes heti közlönyt elejétől keziive kívánják megsze
rezni, előfizetésük alkalmával a május és június-havi 
számokat 4 0 k r a j o z á r é r t rendelhetik meg. 

A „ V a s á r n a p i Újság'* számai a folyó év elejétől 
kezdve havi füzetekben is kaphatók. Egy-egy havi füzet 
ára csinos borítékban 70 krajezár. 

C 5 » T. előfizetőinket fölkérjük, hogy szívesked
jenek az előfizetés megújításánál, vagy a „Háború-
K r ó n i k a " megrendelésénél c z i m s z a l a g j u k b ó l 
egy pé ldányt 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 Újság és Politikai Újdonságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. szám ) 

driiigoS.e • g 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

9 2 0 - d i k s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
N. N.-től. 

Megfej tés . 
ViláitM. Sötét. 

1. Vd3—g3 Ka5—a6—ai (a) 
2. Vg3—c7:— c3. . .. t. sz. 
3. V—b4—b6 matt. 

(a) 
1. 
2. Vg3—c7: f stb. 

(b) 

Fdl—a4 (b) 

.1. F d l - f 3 
2. Vg3—g8 stb. 

H e l y e s e n f e j t e t t ék m e g : Veszprémben: Fülöp 
József. Gelsén : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly. Miskolczon: Hartmann testvérek. Bog
láron: Mayer Károly., Budapesten: K.J. és F .H. Maros-
vásárhelyit: Csipkés Árpád. Kolozsmonostoron: Brauner 
Gyula. Sarkadon: Márki és Nuszbek Sándor. A pesti 
sakk-kör. 

R ö v i d é r t e s í t é s e k : Sárvár: B. L. Ez időszerint 
legjelesebb sakk-könyv Bilguer „Handbuch des Sehach-
spiels" czimü műve. Legújabb kiadása megjelent Lipcsé
ben 1874 Veit és Comp.-nál. Ara 5 tallér vagy kilencz 
forint. Könyvárusi utón megrendelhető. Sakk-közlönynek 
szintén a Veit és Comp. kiadásában megjelenő „Dtut-
sche Schachzeitung"-ot ajánljbatjuk, mint egyikét a 
legjelesebb szakközlönyöknek. Előfizetési ára egész évre 
5 frt. Postai vagy könyvárusi utón rendelhető. 

Szerkesztői mondanivaló. 
Sz. Lász ló imá ja . Nem mondhatunk róla jobbat, 

mint társáról a múltkor. Az ismeretes népmonda — a 
király imájára kavicscsá vált aranyokról — minden szel
lem, minden alakítás s feldolgozás nélkül van krónikai-
lag elmondva; előadásában teljesen hiányzik a nah 
e szükséges kelléke a mondai elbeszélésnek. V 
nem egyéb. 

M e d i c u s . Hasonló tárgyú közleményeink halmaza 
miatt a különben nem érdektelen czikket nem közöl
hetjük. 

G. E . A budapesti török konzulátus nem csak pénzt, 
de minden egyéb küldeményt is szívesen fogad, mely a 
török sebesülteknek van szánva. A küldemények egy-

SE TI- JSTA. J3 TA ü. Aixg. hó. 
Nap Katholikui é s protestáns Görög orosz \ Izraelita 

í i V I l l l Sámuel6 13 Samu 14B 18J.8i.ab. 17 
27 H Kai. József Gebhart 15 Sagy B. Assi. 18 
28 K Ágoston püspök Ágoston 10 Dioméd [19 
29 S Jáuos lefejezése Sabina, M. 17 Miron 20 
30 C Limai Róza Róza 18 Flőrns 21 
31 P Rajmund hitv. Paulina 19 Endre 9S 

IS Egyed apát Egyed 20 Samu ' SSS.Íiiab 
Hold Tálttuuai. (J Utolsó negyed 31-én 10 <Sra 31 perczk. regg 

T a r t a l o n o L i A kurdok (három képpel). — Oh, adj 
erőt! — Szabadban. — Déryné naplójából (folyt.) — Georgiái 
nök (képpel). — Várna és Sumla (két képpel). — Az utczai 
csempész. — Servadac Hector kalandos vándorlása a naprend
szeren át (képpel).— Egyveleg. — Melléklet: Bukarestté! 
Szisztováig. — Egressy Gábor emléke. — A történelmi társulat 
pozsonyi nagygyűlése. — Irodalom és művészet. — Közinte
zetek, "egyletek. — Egyház és iskola."— Mi újság? — Halálo
zások. — Szerkesztői mondanivaló. — Syilt-tér. — Hetinaptár. 

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

Nyüt-tér. 
A t ü d ő v é s z g y ó g y í t h a t ó ! 

Özvegy Mayer Johanna asszony egy oly házi szer
nek van bir tokában, mely ál tal m á r sokan, kik 
gyóqyithatlan tüdóvészben szenvedőknek nyi lvánít tat tak, 
a halál karmaiból ki lettek szabadítva; ezen csalhatat
lanul biztosan ható házi szer t ehá t a legjobban ajánl-
tat ik. Lakás: Budapest, Lipót-utcza 21. sz., I. 

Igen tisztelt asszonyság ! Fogadja köszönete
me t ! Ház i szerének használa ta ál tal hosszasb beteg
ségemből, erős hurut , vérköpés, légzési nehézségek 
stb.-tól teljesen megszabadul tam. 

Bécs. Szül. gróf Wrotüzlat A) 
Nagyrabecsült asszonyság ! Fogadja legbensőbb 

köszönetemet házi szerének megküldéséért, a mely
nek haszná la ta tüdőbajomból teljesen kigyógyított. 

Budapes t , 1876. j a n u á r 12. 
Gteidlinger Artúr. 

*Az e rovat alatt közlötteiért a szerkesztőség csu
pán a sajtótörvények irányában vállal felelősséget. 
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Bgj hmtszor hssabzott petit sor, vagy annaJs helye egyszeri iktatásnál 
16 krajeiár; tSbbuOri igtstásnál 10 kimjezár. Beljegdij külön minden 

igUUs után 80 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hintalmik számán hirdetményeket elfogad Btcttun: Httu 

ftein ét Vogler Wallflschgasse Nr. 10, MotM R. SeUerstitteKt | 
Oppelik A. WoUzeUe Nr. 22. 

nagy korona-utcza 16. sz. 
előbb H a m p e l A., M ü l l e r P . 

3672 a jövő tanév szeptember hó 3-án kezdődik. 
Beiratások augusztus hó 20-tól veszik kczdetöket. 
A tanodával tápintézet is van egybekötve. 
Tanítványaink tekintve azon viszonyt melyben tanodánk áll a cs. kir. katonai 

tanfolyammal az egy éves önkéntesek előadásait látogatván, jogosítványt nyernek az 
er'_v éves önkéntes szolgálatára. 

A budapesti társas kereskedelmi tanodi tulajdonosai: 
Gross Gyula, Heimerle Ferencz, igazgató, Prasszer József. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (IV. egyetem-ntoza 4) 

megjelent és kapható: 

ETHNOGRAPHIE VON UNGARN. 
PAUL HUNFALVY 

• r t a a t l . Ül te t i** dmr t a r w . Akadémia der WiMeutwliMftem. 

M i t Z v i t l m m a n g d e t V e r f n M M e n i n s D e u t s c h e ü b e r t r a g e n 
von 

Prof. J. H. S C H W I C K E R . 

£9 Bogén, gr. Octw. — Preif, 4 Ji. 50 Jzr. 

Magyarország népessége nyelvének és válásának különfélesége, er
kölcseinek és szokásainak különbözősége, úgy történelmének változatossága 
és műveltsége által már reg magára vonta úgy a tudósok, mint átalában a 
müveit világ figyelmét Eddig azonban a müveit közönség nem birta e 
tarka, sokszorosan összekuszált állapotok és viszonyok megbízható rajzát. 
Hunfalvy Pál müve: »Magyarország ethnographiája< e hiányt pótolja. A 
nyelvészeti és történelmi dolgozatai nyomán külföldön is jó hírnévnek ör
vendő szerző e művében Magyarország néptörzseinek történelmét és 
je l ené t tudományos alapon behatón és alaposan ismerteti. Különös tekin
tettel van e mű a magyar népre, melynek származása, rokonsága, műveltsége 
és fejlődése ebben először tárgyaltatik kielégítő módon és tökéletesen. Az 
egy évszázad óta annyiszor fölvetett kérdés itt végleges megoldást nyer. 
E mű igen értékes közleményeket tartalmaz még Magyarország egyéb nép
törzseinek történelme és jelenéről is. A német átdolgozás nem szoros szósze
rinti fordítása az eredetinek, és az erre illetékes átdolgozó (Schwicker tanár) 
által, a ki teljesen bir az ehhez szükséges tudományos képzettséggel, számos 
oly pótlékkal bővíttetett, mely a mű becsét emeli. Különös figyelembe ajánl
juk e művet, mely nevezetesen gazdagítja as irodalmat . 

A Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem 
utcza 4-ik szárny megjelent éa minden könyvárusnál kapható: 

HUE 

.&&£ 

PÉNZÜGYI TORVÉNTISME. 
Folytonos vonatTcozatsscLl 

a magyar államháztartásnak 1868-től 1875-ig terjedő tényleges 
eredményeire. 

Irta 
Dr. M A R I S K A VILMOS. 

M á s o d i k b ő v í t e t t k i a d á a 
Ara fűzve 3 frt 60 kr. 

^ I FOREIMJkMK íLMk t 
^ a z ujabb állami alakulások. T 

Szerkeszté £ 

JT TA.NJKÓ J-AJSTOS. {•" 
~ ^ Á r a füsve 2 frt. • • " 

tan- és nevelőintézete, műveltebb osztályú leányok számára 
6-tól egész 16 éves korokig; alapíttatott 1858-ban, 

B u d a p e s t e n , b e l v á r o s , k o r o n a n e r o z e g ( n r l ) - n t o z a , 8 . s z . I . e m e l e t . 
Ezen in ézet, m e y nagy terjedelmessége éa czéUierii szervezeténél fogva, a múlt iskolaévben 

is 110 b e j á r ó és 12 b e n l a k ó növendéket számlált, a le^kitttnöb'Jtinarók. tanárok és oevelönök 
valamint minden megkívántató taneszközökkel rendelkezik. Az uj iskolaév szept 1-én, az oktatáj 
6 ikán kezdődik. A benlakó és bejáró növendékek bsiratása szept. 1-tol kezdve szept. 6 ig délelőtti 
1 0 - 1 2 óra közt történik. Később érkezendő növen lékek, csak e öleges levélbeni jelentkezés után, a 
mennyiben a szervezési terv megea/ed , vétethetnek figyelembe. Programmal az intézet egész kész
séggel szolgál. 3719 

Csodálatraméltó 
a természet ereje, 

ha as ke l l ő szódon alkalmastat ik. 

' Bojtorjángyökér-
a legrégibb időtől fogva mint a szörnövéa bár
mely nemének legsikeresebb szere ismer
tetik, s a benne foglalt szőrnövesztő anyagok
nak Általam létesitett concentralása által va
lódi feltűnést okozó szerré emelkedett, ugy 
annyira, hogy fiatal 15 éves emberek rövid pár 
nap alatt tömött szakállt kaptak. Bizonyítéka 
ennek, miszerint felszólittattam, ajánlanám 
figyelembe azon helyeket, bol a haj- vagy sea 
kall növés alkalmatlanná válhatnék, miután a 
megkent helyeken, habár eddig ott még a haj
nak nyoma sem lett volna is látható, vagy több 
évi kopaszság ntán is az eredmény biztos s a 
hatás meglepő gyors. Hajhullás ellen tüstént 
használ. »lég a bécsi »Medizinisehe Zeitung. 
is oda nyilatkozik, miszerint a bojtorjángyö-
kér-szesz a legjobb minőségben kapható csak 
az előállító 

Winkelmaycr J.-nél 
Bécs. V I . ker. Gnxnpendorferstrasse 159. 
Budapesten: Török József urnái, király-utca 7. 

Egy palaczk ára, több nyelven irt haszná
lati utasítással együtt, 90 kr. Postai küldésnél 10 kr. csomagolási díjjal több. 3214 

Épen most jdent meg a F R A N K X I N - T Á R S U L A T 

kiadásában Budapesten: 

Karner-Novák kereskedelmi tankönyvei II. 
Az egyszerű és kettős 

TANKÖNYVE 
iparosok, kiskereskedők és gyárosok számára 

ngynintén 
• gyakorlati pályára készülő* öntanulására és iskolai használatra. 

Teljesen átdolgozta 

NÓVÁK: S Á N D O R , 
kipeiitttt tmUr, a hmlapetti kir. törvmynélmtl ktr—kéd. ÜBUU kssytt* 

mtlwimgélátáTa úüanM Mtea uakértí. 

ELSŐ RÉSZ: 
A kdnTWeset«arol á l ta lában t as egysserü könyvvi te l minden mel lek-
kön jrvekkel, gyakor la t i l ag kidolgozott, i l l e tő l eg e lkönyve l t és bezárolt 

példákkal i a könyv-vezetésre vonatkozó törvényes határosatok. 

Árct Ifrt 60 Tcr. 

KARNER'3 LEHRBUCH 
der e i n f a c h e n u n d d o p p e l t e n 

BUCHFÜHRUNG 
far Detaiiliauuel, Fabrikanten und Gewerbsleute, 

sowie für deu 
Selbstunterricht angehender Praktiker und zum Schulgebrauche 

vollstandig nmgearbeitet von 

A L E X A N D E R N Ó V Á K . 
Brster Theil: E i n f a c l i e B u c h f ü l i r i i n g . 

Preis geh. I fl. 60 kr. 

B 

Előfizetési föltételek: VASÁENAPI ÚJSÁG és 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt [ egész évre .. 42 írt 

íélévre 6 » 
Csupán > VASÁRNAPI ÚJSÁG: j °f,é/Z é ™" r l félévre . .. 

ö (rt 
4 • 

— I egész érre- .. 6 írt 
CsnpAn a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : ' ^ l é T M g , 

35. szám. -1877. Budapest, szeptember 2. XXIV. évfolyam. 

M I D H A T P A S A . 

A
TÖEÖK birodalom fenkölt lelkű refor
mátoráról újra sokat beszéltek az 

. utóbbi időben. Hire járt, hogy visz-
szahivják, a mi azonban nem valósult és 
pedig állítólag a konstantinápolyi német 
és osztrák-magyar követek ellenzése miatt 
nem, kik valamely megfoghatatlan orosz
barát utasitás vagy tán érzelem által ve
zettetve, szót emeltek a szultánnál ama 
férfiú hazatérte ellen, kinek jelenléte most 
egy nagy hadsereggel érne föl. Midhat pasa 
a száműzött nagyvezér különben maga is 
ugy nyilatkozott volna, hogy többet hasz
nálhat hazájának most a külföldön, mintha 
odahaza lenne. Ennyi és nem több az, a 
mi,a török államférfi itt-ott elejtett egyes 
szavaiból arra enged következtetni, hogy 
ő a külföldön sem szűnt meg hazája sor
sára befolyást gyakorolni, s hogy az egész 
Európa által elismert tekintélyét itt is 
latba veti hazája javára. Uralkodója meg-
bizásából-e vagy önszándékából ? azt 
Midhat óvakodott elárulni, s azt majd csak 
az események fogják földeríteni. Annyi 
azonban bizonyos, hogy legközelebbi Bécs
ben tartózkodása alatt mindenfelől oly 
tisztelettel és előzékenységgel fogadtatott, 
a minő egy ily nagyszabású államférfit 
megillet, s ha a hareztéri események oly 
rohamos folyamot vesznek, mint a köze
lebbi napokban: nem lehet már messze az 
idő, a midőn hallani fogjuk, hogy Midhat 
pasa újra hatalmas tényező lett a diplo-
macziai számitások mezején. 

Törökország csodálatos egy ország. Ott 
egy államférfiról se állíthatni, hogy végkép 
lejárta magát, s a mig csak örökre le nem 
hunyja szemét: mindig reménye lehet, 
hogy újra megnyílik előtte a működési tér. 
Annálinkább áll ez Midhat pasára nézve, 
kit tevékenysége legnagyobb árjában so
dortak le állásáról a körülmények, s ki előtt 
egy oly föladat teljesítése vár, mint egy 
birodalom ujjáteremtése, melyet minden 
igaz barátja óhajt s melyre mindenki csak 
őt, csupán csak őt ismeri el képesnek, hi
vatottnak. 

Lapunk nem most foglalkozik először 
vele. De tekintve azt a szerepet, melyet 

Midhat pasa már eddig is viselt, s mely
nek folytatására mintegy a gondviselés 
által látszik utalva lenni: azt hiszszük: jó 
szolgálatot teszünk olvasóinknak, ha még 
egyszer visszatérünk e jelentékeny em

berre s bemutatjuk egy ujabb arczképét, 
egyúttal néhány sorral kiegészítjük élet- és 
jellemrajzát. 

Midhat pasa a rumilii kádi (biró) fia, 
mint Nis kormányzója kezdémeg diploma-

MIDHAT PASA. 




