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A
NEVELÉSÜGYNEK, az irodalomnak, a tudo
mányoknak régi, lelkes, hivatott bajnoka 
hunyt el abban a férfiúban, kinek neve e 

sorok fölött áll s a kit osztatlan részvét kisért ki az 
örök nyugalom helyére, mint azokat a jeleseket 
szokta, a kik egy nagy ügynek, a nemzet előha-
ladásának szentelték életüket, buzgón, ernyedet-
lenül, sikerrel munkálva egy áldást hozó művön, 
mely immár szépen termi várt gyümölcseit. 

Ney Ferencz harmincz év óta volt tanára és 
igazgatója az ország egyik legelső reáliskolájá
nak, a budapest-belvárosinak, melyből mái-
annyi hasznos, sőt jeles tagja került ki a köz
életnek, oly emberek, a kik a gyakorlati élet 
alapvető ismereteit ez iskolában abban az irány
ban merítek, mely a modern nevelésnek jellegét 
adja meg, s melyet a hasznos foglalkozások, az 
ipar, a kereskedés, a minden irányú műszaki 
pályák előkészítő iskolájának nevezhetnénk. 

Az érdemes férfiú csaknem negyedfél évtize
dig élt annak a hivatásnak, hogy a nálunk az előtt 
annyira elhanyagolt gyakorlati irányban, a ke
nyérkereső élet számára készítse elő az új nem
zedék egy jelentékeny részét s a mily lelkiisme
retesen, ahhoz értöleg és odaadással élt e föl
adatnak, valóban megérdemli, hogy érdemes 
szerepvivőnek tekintsük őt abban az átalakulás
ban, mely a nyugati államok példájára hazán
kat is abba az irányba tereli, hogy nagyobb 
gonddal legyen a megélhetés ismereteinek el
terjesztésére. 

Ney Ferencz 1814 május 26-án Pesten szüle
tett, Sopronban kezdé és Szombathelyen végezé 
középiskolai tanulmányait . Ez utóbbi helyen, 
mint bölcsészethallgató, tanári megbízásból ren
des előadásokat tartott 39 horvátországi tanuló
társának, s e tárgyból vizsgálati érdemsorozati 
osztályzatot is ő adott nekik. Buzgó, munkás 
tagja volt az ugyanitt alakult «magyar társa
ság* -nak, melynek jegyzői székében Franken-
burg Adolfot váltotta föl. 

Elvégezve a gymnáziumot, atyja kívánságára 
Pesten és Bécsben az orvosi tudományokat hall
gatta ; de, talán a pozsonyi diéták idején itt ki
fejlett pezsgő ifjúsági élettől vonzatba, Pozsonyba 
ment jogot hallgatni. 

Benső vágya azonban a nevelési tudományokra 
sarkalta s már 1833-ban magánnevelő lett elő
ször Lányi Imre főispán, azután Brunszvick és 
Sztáray grófok házánál. 1841-ben állandóan 

Pestre jőve gr. Dessewffy Aurél felszólítására a 
"Világi) czímü politikai lap állandó dolgozótársa 
lett s az volt 1844-ig, a midőn is a «Kisdedovó 
intézeteket Magyarországon terjesztő Egyesület" 
által a kisdedovó képezde igazgatójává választa
tott. 1847 október óta a festészeti akadémiát 
gyámolító társulat, majd a magyar szobormű
egyletnek is titkára lett, 1848-ban a «Magyar 
nevelési társasági)-nak s ugyanakkor a 257 egye 
temi és gymnáziumi tanárból és tanítóból össze • 
sereglett első egyetemes tanári gyűlésnek lett 
egyhangúlag megválasztott elnöke, a mikor ne
velő- és tanítótársai arczképét is kiadták Bara
bás rajzában. 

A pesti tanítók között ö volt az egyedüli, a 
kit 1848-ban városi képviselőnek választottak. 
E miatt, de különösen a közgyűlésen mondott 
gyújtó beszéde miatt a szabadságharcz után elfog
ták, honnan csak a Haynau-féle általános am
nesztia idejében sikerült kiszabadulnia. 

Tizenhét évig volt a kisdedovó-képezde igazga
tója, a mikor is, 1857 január elsején a belvárosi 
föreáliskolának tanára, 1860 óta pedig igazga
tója lett, mely állását megtartotta egész haláláig. 

Az irodalmi téren 1836-ban lépett föl először 
egy neveléstani értekezésével, melyre aztán szá
mos ugyané szakmabeli, ugy szintén bölcsészeti 
és a esthetikai értekezés következett. De a szép-

N E Y F E R E N C Z . Ellinger Ede fényképe után. 
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irodalom terén is ismeretessé tette nevét beszélyei-
vel és költeményeivel s alig volt akár a tudomá
nyos, akár a szépirodalmi literaturának szám
bavehető közlönye, mely ne számította volna 
munkásai közé. A mellett számos operaszö
veget fordított olaszból és németből a nemzeti 
színház számára, mely két eredeti színmüvét, a 
«Hilderik» és «Clodvig» czimü tragédiákat «zinre 
is hozta, egy népszínművét pedig pályadíjjal 
jutalmazta. A Kisfaludy-társaság, az akadémia 
szintén megjutalmazták, amaz egy költeményét 
(«A féltés*), ez egy neveléstani munkáját. 

Önálló müvei szép számmal jelentek meg s 
köztök olyanok is, melyek nálunk szokatlanul 
nagy számú kiadást értek el. E müvei közül 
fölemlítjük a következőket: «Nemzeti örömem
lék, emlékvonások Magyarország nádorainak 
életéből», «Gyermekek könyve*, «Ibolyák», be-
szélyfüzér gyermekek számára, «Kisdednevelési 
nefelejts*, «A népnevelés hatása Magyarhon 
népeinek erkölcsiségére», az akadémia által 
1847-ben megkoszorúzott pályamű,«A gyermeki 
kegyelet tolmácsán, «Nevelési galyfüzér*, «Ma
gyar nyelvtan németek számára*, mely 26, s a 
• Német nyelvtan magyarok számára*, mely 16 
kiadást ért. Azon felül «Matild és Olga* czimmel 
egy három kötetes regénye is megjelent. 

Ö adta ki továbbá Garay János költeményeit. 
Számos tanügyi beszéde látott napvilágot a fő-
reáltanoda évi értesítvényeiben, ugy szintén 
emlékbeszédek több elhunyt jelesünk fölött, 
ünnepi beszédek, ódák, különböző emlékezetes 
alkalmakból. A «Magyar Tanügy*-ben Buda és 
Pest iskoláinak egy század előtti állapotát is
mertette, de aktuális érdekű fejtegetései is egész 
sorozatot tesznek. Ilyenek voltak: "Igényte
len tájékozódás az önképző körök érdeké
ben* ; «A pesti városi főreáltanoda bajai és re
ményei »;«Emlékirat az átalakítandó reáltanodák 
ügyében*; «Egy pillantás a jövőbe a reáltanodák 
érdekében*. — Egyéb művei: «Eajzolatok és 
Költemények*, «Emlékezések nemzetőri életem
ből*, «Kisdedóvó kepezdei éveimből*, (Készle
tek emléklapjaimból* stb. 

Az irodalom s különösen a nevelésügyi iroda
lom terén kifejtett munkásságáért az akadémia 
1858-ban levelező tagjává választotta s tanári 
működése is számos kitüntetésben részesült. 
1846-ban Mármaros, 1847-hen Zemplénmegye 
táblabirájává választotta s Pest városa, az abszo
lutizmus idejét kivéve, mindig megújította tör
vényhatósági bizottsági mandátumát. 1874-ben 
nevelő tanári működése 40 évi jubileuma alkal
mából a Ferencz-József rend lovag-keresztjével 
diszíttetett föl. A középtanodai tanár egyesület
nek több izben megválasztott elnöke, utóbb tisz
teleti, az orsz. kisdedovó-egyesületnek alapító, 
tiszteletbeli és választmányi tagja s a reáltaná
rokat vizsgáló orsz. bizottságnak és az országos 
közoktatási tanácsnak érdemesült és számos 
más társulatnak alapító és választmányi tagja 
volt. Negyven éves tanári működése elismeré
séül a király «pilisi» előnévvel magyar nemes
séget adományozott neki. 

1842 óta példányszerü családi életet élt ne
jével, Pilisy Angelikával, a zemplénmegyei nagy
mihályi sóinspektor leányával. Gyermekeit gon
dosan neveltette s megérte azt az örömöt, hogy 
tiszteletreméltó állásokra emelkedtek a közélet
ben. Egyik fia, Béla, királyi műszaki tanácsos, a 
másik, Aladár, törvényszéki biró, a harmadik, 
Ferencz, állam vasúti mérnök. Egyik leánya, 
Aranka, dr. Lengyel Béla m. kir. egyetemi, a 
másik, Elma, dr. Szánthó Gyula sárospataki jog
akadémiai tanárnak a neje. 

Kiváló műveltsége, aranytiszta jelleme, meg
nyerő modora a legőszintébb tisztelettel és sze
retettel körülvett egyéniségévé tették a fővárosi 
köröknek. Polgártársai iránta való bizalmának 
és nagyrabecsülésének kétségtelenül egyik leg
hangosabban nyilatkozó bizonyítéka volt, hogy 
Budapest főváros IV. kerülete, a belváros, több
ször ismételve őt választotta meg a képviselő
választások elnökéül, mely tisztet mindig, min
den párt egyenlő megelégedésére szigorú pártat
lansággal töltötte be. 

Egyéniségének legkidomborúlóbb jellemvonása 
az áldott jó szív, a mely nemcsak saját, példás 
összhangu családja körében, hanem általában a 
gyermekek és ifjúság szeretetében is nyilatkozott 
és a rendkívül élénk, még legkésőbbi éveiben is 
lángoló hazafiúi érzület. Yolt tanítványainak 
ezrei mind és mindig a legőszintébb tisztelettel 
és hálával emlékeztek róla s polgártársainak 
kegyeletes becsülése környezte öt egész haláláig. 

Abban a szerény polgári állásban, a melyet be
töltött, róla méltán el lehet mondani, hogy nem 
a hivatal nyújtott egyéniségének súlyt, hanem ő 
adott diszt állásának. 

OTTHON. 
Megint látom azt a helyet, 
Hol ringattak volt engemet, 
Hol lelkemnek első álma 
Szép valóra serkent 
S apró vágyit megtalálva 
Nagyok után nem ment. 

Beh szép volt itt minden, minden, 
Bárha messze jártam innen, 
Nem feledtem soha én el 
E földet jartomban, 
Madárdallal, füzes érrel 
Beh sokat álmodtam. 

S megvan minden olyan rendben, 
Mintha minden várna engem : 
Bét és patak és madárfütty, 
Kertes falu-végi, 
Virágbimbó, fű, fa, ág, rügy — 
Szakasztott a régi. 

De engemet — tudja Isten — 
Nem köt le már semmi itten ; 
A kő csak kő, a fa csak fa, 
A mezőn csak fű nő 
Oh, az ábránd milyen csalfa, 
Milyen lopva tűnő! 

Nem hogy a táj lett talán más 
És nem ok a hosszú válás ; 
Ábrándos vágy: csak te fogytál 
Szivem közepén ki — 
Csak én magam nem vagyok már 
Az a régi.. . régi . . . 

SZABÓ ENDRE 

A GALIBA JÁNOS SZERENCSÉJE. 
, ELBESZÉLÉS. 

Irta: BIHARI KÁLMÁN. 
m. 

(Folytatás.) 

A szép Liána ezalatt nagy tanakodásban volt 
Juszti nénivel. Ott ültek a csöndes társalgó szo
bában, halk suttogással beszélgetve, hogy idegen 
fül ne lehessen tanuja valami ellesett szónak. 
A leány kezében felbontott levél van, olvassa, 
olvassa, ki tudná hányadszor: 

• Kedves, egyetlen Liánám ! Forró szerelmem 
és a te ígéreted, hogy szerelmemet hasonlóval vi
szonozod, bátorít fel e sorok írására. Neked bizni 
kellén bennem és ajánlatomat elfogadni. Amint 
megígértem, megfogadtam, megszabadítlak e 
gyűlölt szövetségtől, melyre atyád kényszerít, s a 
mely életünk boldogságát megsemmisítené. Fáj
dalom, szüleim makacs gőgjét nem sikerült meg
törnöm s igy nem teljesedhetik be szivem forró vá
gya, hogy tégedet azonnal oltárhoz vezesselek. 
De ebből a helyzetből menekülni kell. Jöjj az én 
szerető karjaim közé, melyek megvédelmeznek 
az egész világ ellen. Minden készen van. Berek
tói birtokomon, melyet szüleim már nekem át
adtak, csinos kis kastély várja úrnőjét, királyné
ját. Ide rejtjük el az irigy világ elől boldogságun
kat, mignem jogunk lesz mindenki előtt hirdetni 
azt. Te addig a Juszti néni védelme alatt leszel, 
míg sikerül szüleim ellenkezését megdöntenem'. 
Kápoltitól ne félj. Titokban elárulom neked, 
hogy oly ütőkártya van kezünkben ellene, a mi 
őt lesújtja, s nem lesz módja rajtunk boszut ál
lani. Atyád meg fog bocsátani, és kimondhatat
lan boldog lesz, ha téged soha nem álmodott 
fényben ragyogva fog látni. Addig természetesen 
mindent titkolni kell előtte, mert kételkednék, 
gyanakodnék és meghiúsítaná terveinket. Tehát 
itt az idő a végleges elhatározásra. A követvá

lasztás napján atyád el lesz foglalva; akkor 
észrevétlenül távozhatok A részletek megbeszé
lésére, miután a gyanú elkerülése végett mi ad
dig személyesen nem találkozhatunk, kérd meg 
a kedves Juszti nénit, a kinek tisztelő kózcsók-
jaimat küldöm, hogy holnap este valami ürügy 
alatt jöjjön el a sétatérre, a hol mindent elha*-
tározunk. Ezerszer csókolja bibor ajkaidat, a ki 
örökre a tied, — Tivadar.» 

— Oh Juszti n< ni, — suttogja lázasan Liána 
— mit tegyek, mit tegyek ? 

Még nem sülyedt oda tökéletesen, hogy be ne 
lássa szándékának borzasztó voltát. Még élt 
benne a józan értelemnek halvány kis szikrája, 
mely homályosan bevilágított az ismeretlen jövő 
sötét örvényeibe. 

No de hát ott volt Juszti néni, a hűséges 
gondviselő, tanácsadó, a ki elűzze a kételyeket. 
Megölelte a leányt s összecsókolta szép piros 
arczát. 

— Oh édes leányom, kedves virágszálam 
Épen igy voltam én, épen igy haboztam ezelőtt 
harmincz esztendővel. A Gernyeszegi báró volt 
szerelmes belém; épen igy imádott, ép ugy járt 
utánam, mint utánad most Tivadar. És én bo
lond, tapasztalatlan leányka nem hallgattam 
reá. A szegény fiu majd főbelőtte magát, alig tu
dott megvigasztalódni. Hozzáeröltettek megbol
dogult férjemhez, mint irnokné nyomorogtam 
át az életet, még a piaczra is magamnak kellett 
járnom. S most mi vagyok? Szegény özvegy
asszony, a ki kegyelem-kenyerén tengődik. Ha 
Gernyeszegire hallgattam volna, most méltósá
gos báróné asszony lennék, ugy bizony! Mert 
hamisak a férfiak, de azért meg lehet ismerni az 
igazi szerelmet. Oh Tivadar, — az gavallér! 
0 benne bizni lehet. 

— Mit fog mondani a világ ? Hát atyám, a ki 
ugy szeret ? Mindig olyan jó volt hozzám. 

— Eh, a világ hadd fecsegjen, majd elhallgat. 
Atyád eleinte dul-ful: azután majd kibékül, ha 
nagyságos asszonyképen térsz vissza. Csak bizz 
rám mindent; az a fő, hogy ne sejtsen senki 
semmit. 

Ne fessük az ördögöt feketébbnek mint a mi
lyen. Juszti néni talán nem annyira gonosz, 
mint ostoba volt. Valósággal bízott Tivadarban; 
ilyen regényes eszmék kalandoztak mindig az 
ő agyában. Ugy képzelte magát, mint a ki a fel
sőbb gondviselést pótolja a fiatal párnál, hogy 
boldoggá tegye őket. De meg gondolta, hogy meg
mutatja Galiba Jánosnak, a ki az ő tanácsa nél
kül akarta leányát elhelyezni, hogy ő jobban 
tud a Juliska sorsáról gondoskodni. 

Nos, végre megvolt a tartalék-gondolat is, 
hogy Tivadar, akármint forduljon a dolog, nem 
lesz iránta hálátlan. Nem bizott tovább a Ga
liba-ház szerencséjében, jónak látta más mene
déket is biztosítania magának. 

János ur minderről nem is álmodott; őt most 
más gond foglalja el. 

Pár nappal a választás előtt egy czikk jelent 
meg a «Porteleki Trombita» czimü helyi lapban. 
Néhány sort közlünk belőle. 

«Valami bűzlik Dániában ! • A nagy britt költő 
e szavai jutnak eszünkbe, midőn a porteleki 
"Népbank* állapotát akarjuk szellőztetni. Ret
tenetes dolgok történnek ott, ha igazat adha
tunk a szállingó híreknek, melyek, mint sötét fel
legként összegyülekezett varjucsoport, károgva 
hirdetik e nemes czélu intézet örvény felé ro
hanását. » 

E bekezdés után, melyet a t. szerkesztő ur a 
vidéki sajtó egyik legremekebb alkotásának tar
tott, elmondja a czikk, hogy az intézet könyveit 
a legrendetlenebbül vezetik, a kimutatott mér
legek nem felelnek meg a valóságnak, az igaz
gató korlátlanul basáskodik, a pénzeket maga 
használja, abból uraskodik stb. stb. 
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• És imé, — fejezi be a hosszú bünlajstromot, 
— ez az ember, a kinek a vádlottak padján a 
helye, immár azon a polezon áll, hogy polgár
társai kezéből elnyerje a bizalom legszebb ko
szorúját, mely csak a legkomolyabb érdemek 
méltó jutalma lehet. Azonban gondoskodva lesz 
arról, hogy bizonyos fák ne nőjenek az égig. 
Mint értesülünk, a részvényesek néhány el nem 
ámított intelligens tagja készen van már a 
följelentéssel Rápolti Barnabás igazgató ellen 
s kén a törvényszéket, hogy vizsgálja meg az 
intézet ügyvezetését. A följelentést annak ide
jén szószerint közölni fogjuk. 

«Nem akarunk személyeskedni. De felhívjuk 
polgártársainkat, hogy a küszöbön álló válasz
tásnál óvakodjanak szavazataikkal ezen egyént 
támogatni, a ki ellen ily nyilvános vádak emel
tetnek. Legyen igazság, vesszen a világ!» 

No hiszen azt a riadalmat kellett volna meg
látni, a mit ez a czikk a Rápolti-párt főhadiszál
lásán okozott. Józsué trombitái Jerikó falainál 
nem okoztak nagyobb rianást, mint ezúttal a 
«Porteleki Trombitán, mely pedig azelőtt nád -
sipnak is alig válik vala be. A bank komolyabb 
részvényesei hüledezve néztek össze; régen sej
tettek ők ilyesmit. Hanem Galiba János 
és társai nem tágítottak. Ármány, gazság, al
jas kortesfogás, azért is megmutatják ők, 
hogy nem lehet a népet választottjától eltán
torítani. Rápolti komoly méltósággal jelenté 
ki, hogy felül áll a rágalmakon, azonban lesz 
gondja, hogy méltó elégtételt vegyen. Két se
géde egész nap szaladgált, szerkesztőhöz, fühöz-
fához, mint az orditó oroszlán, keresve, kit fal
janak fel. 

Azt nem tudták a jámbor polgártársak, hogy 
ez a czikk, ha csak kortes-fogásból Íratott is, 
igaz volt, sőt sokkal több volt az igaz, mint a 
mennyi benne foglaltatott. Azt sem tudták, hogy 
Rápolti Barnabás esténként az ellenpárt főkor -
teseivel tanácskozott titokban módot keresve, 
hogy elhárítsa magától a veszedelmet. Őt a csa
pás derékban találta,, épen most, a választás 
előtt. A kik intézték, jól kiszámították az időt. 
Erre czélozhatott Tivadar is, ama Juliskához irott 
levélben. El volt az régen határozva azok részé
ről, a kik megijedtek a Rápolti egyre növekvő 
népszerűségétől, befolyásától. Ha Rápolti győz, 
könnyű lett volna neki minden bajain segíteni, 
de igy csak ő maga tudhatta, mennyire koczkán 
forog mindene. Az elbizakodott ember kegyelmet 
volt kénytelen kérni leggyülöltebb ellenségeitől, 
ott pedig feltétlen megadást követeltek. 

Eljött a választás napja. 
Galiba Jánost kimerítették az utolsó napok 

izgalmai, rekedt hangját alig lehetett már érteni. 
De a döntő ütközetre összeszedte magát. Korán 
reggel, mielőtt a gyülekező helyre indult volna, 
beszólt leányaihoz. 

— Gyermekek, itt a nagy nap. Minden ár
mány ellenére győzni fogunk. Megmutatjuk, 
hogy a mienk az igazság. Ne várjatok haza, ma 
egész napon harczolni fogunk. A nagy öröm
ünnep, a nagy lakoma holnapután lészen. Pihe
nünk egy napot a nagy dicsőségre. Akkor lesz
tek ti menyasszonyok! 

Sárika előre tudta, hogy az ő eljegyzéséből nem 
lesz semmi, de arról is meg volt győződve, hogy 
atyja ugy sem sok súlyt fektet arra. Azért nem 
is akarta most ellenmondásokkal zavarni; szí
vesen kívánt neki szerencsét a nagy nap küz
delmeihez. 

És azt nem vette észre Galiba János, hogy 
Liána milyen izgatott, milyen halavány. Nem 
ügyelt arra, hogy az elkényeztetett leány milyen 
szokatlanul melegen csókolta meg, meg sem 
látta, hogy a ragyogó szép szemeket könnycsepp 
fátyolozta el. Ha valami szokatlant látott is a 
leányon, annak a meleg érdeklődésnek tulajdo-
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nította, melylyel jövendőbelije és atyja nagy 
harcza iránt viseltetik. 

Korán reggel már tele voltak az utczák za
jongó, éljenző néppel. Mint a hogy minden kö
vetválasztáskor látni szoktuk. Midőn a két párt 
felvonult a választás színhelyére, a szakértők 
hozzávetőleg megítélhették, hogy a Rápolti 
pártja, eltekintve az ordítozó inasseregtől, leg
alább is 100—200 főnyi többségben van. Büsz
kén lobogtak tehát a zászlók, a jó becsületes 
nép olyan lelkesedéssel harsogta jelöltje nevét, 
mintha épen attól a hatalmas éljenzéstöl függött 
volna a haza jövője. 

Megindult a szavas, a mérleg hol jobbra, hol 
balra dőlt, de déltájban már elterjedt a hir, hogy 
Rápolti határozott többségben van. Nagy vigas
ság, nagy öröm uralkodott a vörös-zöld tollas 
táborban. Galiba Jánost, a ki egyre mondta a 
lelkesítő beszédeket, már a mennyire a hangja 
engedte, — vállain hurczolta körül a nép az 
utczán. A lelkesedés tetőpontra hágott. 

Egyszer csak suttogni kezdik, hogy az elnök 
beszüntette a szavazást. Mi oka lehet ennek? 
Hiszen még százával csoportosulnak a le nem 
szavazott választók mindenik pártról. Ezrével 
tolult a nép a városháza elé, hol a katonaság 
erős kordont húzott. A mint a zsivaj valameny-
nyire lecsendesült, az elnök az ablakhoz lépett 
s messzeható, erős hangon jelenté k i : 

— Rápolti Barnabás, az egyik jelölt, a nekem 
épen most átadott hiteles Írásbeli nyilatkozat
ban kijelenti, hogy a jelöltségtől visszalép. E 
szerint a másik jelölt, N. N. ur, egyedül marad
ván, őt a porteleki választókerület törvényesen 
megválasztott országgyűlési képviselőjévé nyil
vánítom. 

Haj, micsoda hallatlan egetverő riadal támadt 
e szavakra! Egyik felől a diadalmas éljenzés, 
gúnyos kaczagás, másfelől adüh lázas kitörése, a 
harag állatias üvöltése. A katonaságnak hirtelen 
közbe kellett lépni, mert a felháborodott nép 
megrohanta volna a városházát, s ki tudja, mi
lyen szomorú végletekre ragadtatja magát ? 

(Folyt, követk.) 

A MŰIPAR A RÉGI EGYIPTOMIAKNÁL 
A régi egyiptomiak müipari ügyessége ma már 

általában ismeretes, európai gyűjteményeinkben 
tömérdek tárgyat őriznek, mely erről tanúságot 
tesz. Mindamellett Maspero György híres franczia 
segiptolog nemrég megjelent s igen szépen irt 
műve az egyptomi műtörténelemről még a szak
avatottak előtt is érdekesen fejtegeti annak je
lentőségét s nem ok nélkül utal egyes ízléses 
fogásokra, melyekből még a jelenlegi iparosok 
is sokat tanulhatnak. így például nagyon jól 
értették a régi egyiptomiak már 3000 évvel ez
előtt, hogy az apróbb alakoknál a mellékes 
részleteket ki kell hagyni, hogy az összesnek 
hatása annál nagyobb legyen, a minthogy az ő 
alighárom czentiméternyi kis isten-szobraiknak 
néha oly hatásuk van, mintha monumentális 
szobrok volnának. 

Az agyag alakításában és égetésében nem 
voltak ugyan az egyptomiaik oly ügyesek, mint 
a görögök, de az üvegben, melyet valószínűleg 
ők találtak fel, már csaknem oly ügyes dolgokat 
készítettek, mint jelenlegi iparosaink. Tudták azt 
festeni, képesek voltak üvegből mesterséges 
drágaköveket előállítani. Ismerték a zománczolás 
módját is; a legtöbb kis scarabasus és amulett, 
melyeknek magva mészkő vagy pala, zomán-
czolva fordul elő. Elefántcsontból, csontokból és 
szarukból szintén sok csínos apró dolgot találunk 
a muzeumokban. Az elefántcsontot néhazöldre 
vagy pirosra festették, de rendesen eredeti színét 
tartották meg; kanalakat készítettek belőlök, 
székek díszítésére használták. Az országban 
kevés fa volt s a pálma nem volt alkalmas farag-
ványokra, de akáczfákból és fügefákból számos 
csínos és ízléses tárgyat készítettek. 

Legjobban látható az egyiptomi müiparosok 
finom ízlése a női toilette-czikkeknél. A tükör 
nyele rendesen lotos- vagy papyrus-szárt ábrázol, 
mely kinyílt virágban végződik, a melyen nyug-

607 

szik a síkárlott érczlap; a hajtűk kigyóalakúak, 
a lantokon a húrokat tartó pálezákat faragott 
állatfejek díszítik, különösen gazdag díszítésűek a 
kanalak fogantyúi, melyek rendesen emberi ala
kokat ábrázolnak. 

A régi egyiptomiaknak nem volt több bútoruk, 
mint a maiaknak. A szegényeknél pokrócz és 
konyhaedény, a középosztályúaknái ezenkívül 
még a mosdószekrény és a lábzsámoly fordultak 
elő. Csak a gazdagabbak ismerték az ágyakat, 
karosszékeket, divánokat és asztalokat, de ép 
azért ezek a tárgyak rendesen igen ízlésesen, 
értékes anyagokból készültek. A nálunk szokásos 
díszkoporsók alig hasonlíthatók azokhoz, me
lyekben a vagyonos egyiptomit eltemették. Álta
lában a temetés nagyon költséges volt, mert a 
múmia mellé egész sereg készletet halmoztak 
össze. Magán a koporsón a fej felöl eső részen a 
halott arcza volt látható. Külön szekrényeket 
készítettek a halott fehérneműinek, benső részei
nek, készítettek számára evőasztalt, székeket s más 
dolgokat. A díszes székeket rendesen alakokkal 
látták el, például a lábakat meglánczolt rab
szolgák tartották, azonkívül tarka párnákat és 
szőnyegeket helyeztek el reá, sőt baldachinok 
is gyak< riak, melyek tetején mozaik volt pompás 
szinekben és rajzokban, a mint azt a sírok fest
ményein láthatjuk. A fehér szövetet nagyon be-

i csülték; az a halotti kendő, melybe Hl. Thut-
mosis kezeit takarták, épen oly finom szövet 
volt, mint a legfinomabb indiai mousselin, való
ságos «szőtt levegő*. 

Az érezek közül felhasználták az egyiptomi 
I müiparosok az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat és 

később az ónt; legkedvesebb érczök volt a bronz, 
melyből sok száz tárgyat állítottak elő. Közön-

[ séges bronzból készültek a fegyverek és amu-
lettek, arany- és ezüstbronzból a tükrök, értékes 
fegyverek és más luxustárgyak. Gyűrűket, edó-

[ nyéket, szerszámokat vagy olvasztott, vagy ko
vácsolt érczből készítettek. Apró bronztárgyak 
ezrenként fordulnak elő gyűjteményeinkben. De 
még a legegyszerűbb mesterember is ízlést ta
núsít munkájában, a szobrászok is felhasználták 
a bronzot apróbb alakokra. Az aranyat és ezüstöt, 
kivévén a pénzt és érmeket, csak úgy használták 

j fel, mint mi. Ezekkel vonták be a templomok 
I kapuit, a kőfalak alját, a basreliefeket, az obe-

liszkek csúcsait. Istenalakokat gyakran öntöttek 
egészen aranyból, néha három öl magasságuakat 
is. A bálványoknak szentelt arany és ezÜBt 
mennyisége óriási volt. De ezenkívül készítettek 
ezekből még tálakat, tányérokat, poharakat, 
díszedényeket, mind simítva és vésve, továbbá 
gyűrűket s más ékszereket. Az aranygyűrűk 
száma igen nagy volt, mert pecsételésre is hasz
nálták. Egyes sírokban egész ládákkal találjuk 
az ily ékszereket; azok ízléses voltáról eléggé 
tanúskodik az a körülmény, hogy most, évezredek 
múlva a mi aranyműveseink sok egyiptomi alakot 
kezdenek utánozni. 

RÓMAI FÜRDŐK AQUINCUMBAN. 
A mi napjainkban a kávéház vagy kaszinó, 

az volt a római embernek a fürdő. Lakóházát 
rendszerint arra használta csupán, hogy meg
háljon benne. Különben szabad idejét a házon 
kivül töltötte. Délelőtt a város piaczain őgyel
gett, ebéd után pedig elment a fürdőkbe. 

A római fürdők mulatóhelyek voltak, a hol a 
római ugyan nem ülhetett asztalhoz, hogy ehes
sek és ihassék, vagy zenét hallgathasson; oszlo
pos csarnokaik árnyékos sótahelyekül szolgáltak, 
hol vagy a költők es bölcselök felolvasásait hall
gatta, vagy pedig az ifjak testgyakorlataiban 
gyönyörködhetett. Innen van, hogy az e czélra 
emelt épületek nemcsak terjedelemre nézve, ha-

i nem egyúttal a mi a belső kiállítás fényét illeti, 
j méltán az ókor elsőrangú építészeti emlékei 
S közé tartoznak. Elég a Caracalla, Diocletian s 
; más imperátorok nevéről ismeretes fürdőkre 
'. emlékeztetnünk, melyeknek romjai még min

denkinek, ki Rómában járt, bámulatát keltet
ték fel. 

Igaz, ily hatalmas és pazar fényű paloták épí
tése Rómán kivül kevés városnak állott módjá
ban. Különösen az Italiától távolabb fekvő pro-

, vincziákban hiába keresünk Róma e monumen
tális épületeihez fogható emlékeket. Ezek lakos-

i sága tehát inkább lemondott a fényről és pom-
| párol, de meg nem vált azon erkölcsöktől és 

szokásoktól, a melyeknek Róma apraja-nagyja 
| hódolt. Okunk van hinni, hogy Aquincum népe-
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ép oly szenvedélylyel látogatta fürdőit, mint a 
világváros elkényeztetett népe. Csak igy érthető 
a fiirdők azon nagy száma, mely Aquincumnak 
eddig átkutatott részén már is napfényre került. 

Alig van város, a melynek oly sok fürdője 
volna ismeretes, mint Aquincumnak. 

Ugy látszik, valamint mai nap a budai rész

alkotott ennek érdekében a római nép. Telepe
dett légyen meg bárhol, mindenütt egyik leg
főbb gondját képezte, hogy egészséges forrásvíz
zel láttassék el. Bizonyságul szóigálhatnak a 
hatalmas vízvezetékek, melyek romjaival a ró
mai birodalom legfélreesőbb pontjain talál
kozunk. 

fürdőosztályra. Majd e század közepe táján a 
hajógyár szigeten került két fürdő napfényre. 
Mintegy három hét előtt pedig pinczeásáskor 
bukkantak a munkások a negyedik fürdőre, 
mely ott fekszik 0 Buda közvetlen szomszédsá
gában, a szent-endrei országút vámházamellett. 
A többi négy fürdő Aquincum felső részében 

A KÖZFÜRDŐ KELETI (FÉRFI) OSZTÁLYA (ÉJSZAKKELETRŐL NÉZVE.) 

A KÖZFÜRDŐ NYUGATI (NŐl) OSZTÁLYA ; BALRA AZ EGYIK FÜRDŐMEDENCZE (ÉJSZAKRÓL NÉZVE.) 

RÓMAI FÜRDŐK AQUINCUMBAN. 

nek, ugy az ókorban az ennek helyén emelkedett 
városnak is fürdői képezték legfőbb nevezetes
ségét. Bizonyára már a római ugy ismerte e vi
déket, mint gyógyhelyet. El sem gondolható, 
hogy gyógyhatású forrásai előtte ismeretlenek 
maradtak volna. Ha v alamely nép, ugy a római 
volt az, mely a tiszta, egészséges vizet becsülni 
tudta s bizony korunk legnagyobb városai is 
pirulhatnának, látva, mily nagyszerű müveket 

Természetesen Aquincum sem lehetett el 
vízvezeték nélkül. Ott látjuk pilléi-maradványai
nak hosszú sorát a szentendrei országút men
tén. E vízvezeték segítségével szállították a mai 
u. n. Római Fürdő forrásainak vizét a városba 
s látták el vele a fürdőket. 

A mai napig Aquincum területén 8 római für
dőről van tudomásunk. Még a múlt század végén 
akadtak a Flórián-téren egy nagy kiterjedésű 

van s valamennyit a legújabb rendszeres ásatá
sok hozták napfényre. Ez az oka természetesen, 
miért ismerjük ez utóbbiakat egész terjedelmük
ben, holott ugy a flóriántéri, mint a két hajó
gyári fürdőnek csupán egy-két helyisége volt 
hozzáférhető. 

A következőkben e fürdők közül kettőt kí
vánunk itt bemutatni. Részletesebben azonban 
csak az egyiket, a nagyobbat ismertetjük. A ki-
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sebbik ugy berendezésében, mint beosztásában 
csak ismétlése a nagyobbnak. Nem volt s tán 
jelenleg sincs nemzet, a melynek ugy magán, 
mint közélete oly egyöntetűséget mutatna, mint 
«, rómaié. Nemcsak ugyanazon politikai és tár
sadalmi viszonyok közt élt a római, lakott lé
gyen bár Rómában vagy a birodalom legszélső 

A római fürdő elmaradhatatlan helyiségei a kö
vetkezők : a váróterem (apodyterium), a hideg 
fürdő (jrigidarium), a langyos fürdőhelyiség 
(tepidariumj, a melynek mérsékelten meleg le
vegőjében készültek elő a látogatók a vele kap
csolatba nálló meleg fürdőhely (caldarium) hasz
nálatára, hol a mellett, hogy testüket az előbbinél 

Ilyen a mi kisebbik fürdőnk is. A nagyobbik, 
melynek alaprajzát e helyen mellékeljük köz
fürdő volt. 

Ott látjuk a várótermet (2); nagy szabályta
lan alakú helyiség, melynek padozatát durva 
szemű fehér kőmozaik fedi. Itt-ott már a római 
korban kikopott s még akkor foldozták ki — 

-

A MAGÁNFÜRDÖ MEDENCZÉJE. 

A KÖZFÜRDŐ USZODÁJA. 
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MOZAIKKÉP A MAGÁNFÜRDŐBŐL. A KÖZFÜRDŐ ALAPRAJZA. 

RÓMAI FÜRDŐK AQUINCUMBAN. 

pontján, hanem ugyanazon elvek és modor sze
rint épített is. A legtanulságosabb példák egyike 
e tekintetben épen a fürdő. A ki például Pom
peji fürdőit alaposan ismeri, annak Aquincum 
fürdői leírásának megértése sem fog nehézséget 
okozni. Ha egyik-másik fürdővel kapcsolatban 
oszlopos csarnokokat, olvasó- és játszó- vagy 
bái-mely más mellékhelyiségeket találunk is, 
tzek sohasem képezik a fürdő lényeges részeit. 

tetemesen magasabb hőfokú légben megizzaszt-
hatták, előbb a meleg vizkádban íalveus) rneg-
fürödhettek, távozás előtt pedig hideg vízzel 
(labrum) leöblíthették magukat. 

Mint jeleztem, római fürdőt, melyben a fel
sorolt alkatrészek közül egyik vagy másik hiá
nyoznék, gondolni sem lehet, legyen a fürdő 
akár nyilvános, akár magánfürdö, a minővel a 
gazdagabb sorsuak házaikat szokták ellátni. 

négyszögű téglalapokkal. A látogatók az A szűk 
utczáról az a ajtón át juthattak a fürdőbe, hogy 
azonban az emiitett várószobába érhessenek, 
előbb az 1 előszobán át, a hol nyilván a jegy-
szedö helye volt, kellett áthaladniuk. A váró
szobából a () ajtó vezetett a (12) udvarra s az 
ajtóval szemben ott találták a fördők a két 
hidegvizmedenczét (14 és 15). A római tudva
levőleg nem ismerte aporezellán- vagy kőkáda-
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kat. Egyes kisebb helyiségeket épített e czélra s 
ezek oldalfalait vonta be többszörös vízhatlan 
raészréteggel. Hogy minő tökéletességre jutott 
ennek előállításában, elég egy pillanatot vetnünk 
medenczéink burkolatára. 

Az e czélra szánt vakolatot ugyanis ugy ké
szítették, hogy nem kavicscsal vagy homokkal, 
hanem többé-kevésbé finomra tört téglatörme
lékkel keverték. Ez a specziális római vakolat 
(terrazzo). Alul a medenezék téglalapokkal van
nak kirakva, s a talaj kissé rézsút fekszik, hogy 
a viz a két medencze között vonuló csatornába 
annál könnyebben legyen levezethető. Elől a 
medenczéket természetesen mellfal zárta el, de 
sajnos, ennek csak alja maradt meg, ellenben 
ott látjuk mindkettőnek egy-egy sarkában a le
vezető lépcső-fokokat, egy vagy két egymásra 
fektetett negyedköralaku kőlemezt. 

A csatorna fölött három lépcsőfok vezet föl a 
nagy uszodába. (16) Csak igy volt lehetséges, 
hogy a vizet benne körülbelül másfél méternyi 
magasságig emelhessék. Köröskörül lépcsőfokok 
vonultak, talaja pedig téglalapokkal van ki
rakva s szintén némi hajlást mutat a bejárat 
lépcsőfokai alatt kijövő csatorna felé. 

E medenezék köré, melyek kizárólag a hideg 
viz befogadására szolgáltak, csoportosulnak azok 
a szobák, melyek fűthetők voltak. Mindegyik ol
dalon 3—3 van s a mi jellemző, ugy a keleti, i 
mint a nyugoti fél helyiségeibe külön-külön j 
ajtónyilik, (<rósv). Nem lehet tehát kétség, hogy 
itt külön a férfiak s külön a nők számára beren
dezett fürdő osztálylyal van dolgunk. A kettőnek 
válaszfala az y és ^ kiugró fapillérek között volt. 
Ennek szomszédságában találjuk aztán a köz
ponti fiítőhelyet (6). A római tudvalevőleg ugy 
fűtötte szobáit, hogy a padlókat sorjában felál
lított kő- vagy téglaoszlopocskákra fektette s az 
igy támadt padozat alatti üres térbe vezette be 
a kemenczéből kiömlő meleg levegőt. Szóval, 
mint látjuk, a légfűtés már akkor sem volt is
meretlen. De nem lévén minden szobának kü
lön kemenczéje, nem kevésbé érdekes látnunk, 
miként történt a meleg levegő tovább vezetése 
az egyik szobából a másikba. E czélra szolgált 
azon 3—3 ivezetes nyilas, melyeket mindegyik 
válaszfal aljában van alkalmunk szemlélni. Mint j 
azonban könnyű belátni, e berendezésnek az 
volt a következménye, hogy minél távolabb esett 
valamely szoba, igy a 3 és 10, a közös fütöhely- 1 
tői, annál kevésbé lehetett fölmelegíteni. Tudta ] 
ezt a római is, de készakarva nem alkalmazott ! 
egynél több kemenczét, mert csak úgy érhette 
el legkönnyebben, hogy a caldarium légmérsék
leténél tetemesen alacsonyabb volt a tepidarium 
hőfoka. 

Fürdőnknél a két legmelegebb helyiség, a cal-
dariumok, ott vannak a fütöhely tőszomszédságá
ban (5 és 8) s igy itt a szoba melegségének foka 
is természetesen magasabb kellett hogy legyen, 
mint a reájuk következő tepidariumokban 
(4 és 9), miután ezekbe a padló alatt a meleg 
lég már tetemesen vesztve hőfokából juthatott 
át. Ennyit a légfűtésről. Magáról a szobák be
rendezéséről nincs sok mondani való. A padozat, 
oszlopocskákon pihenvén, egyetlen egy helyiség
ben sem maradt épen; a reá hulló kőtörmelék 
súlya alatt összeroskadt. A mi iránt nem lehet 
kétség, az az egy-egy medencze, melyek a calda-
riumok félkörű beugrásait (apsis) elfoglalták. 
Az egyiknek talaja kőmozaikkal volt kirakva, a 
másikét téglalapok fedték. 

Még csak a fürdők keleti oldalához épült 18 
helyiségről kell röviden megemlékeznünk. Már 
elhelyezésé is mutatja, hogy valami specziális 
rendeltetésének kellett lenni. Bár fűtési beren
dezése lényegében ugyanaz volt, mint a legutóbb 
érintett szobáké, már az, hogy külön kemenczéje 
van (19), arra mutat, hogy hőmérsékletét a le
hető legmagasabb fokra igyekeztek emelni. Ezért 
történt aztán, hogy itt már be nem érték azzal, 
hogy egyedül a padlón át melegedjék föl a szoba, 
hanem oldalfalához egymás fölé, úgy a mint 
azt a mellékelt rajz mutatja négyszögű tég
lacsöveket illesztettek, a melyeken keresztül 
aztán a meleg lég a padozat alatti részből egész 
a menyezetig fölhatolhatott. Képzelhető tehát, 
mily forróság lehetett e helyen s a római mégis 
szerette. A túlterhelt gyomor következményeitől 
itt remélt szabadulást lelhetni. Ez volt a laconi-
cum, körülbelül az, a mi napjainkban a gőzfürdő. 

A mi immár a kisebbik fürdőt illeti, az, mint 
már jeleztük, magánfürdő volt. Oda van építve 
egy nagyobb arányú lakóház egyik sarkához, 
mint kiegészítő része. A mi leginkább figyelemre

méltó benne, az a mellékelt képben bemu
tatott medencze, mely a hidegvíz befogadá
sára szolgált s a közvetlen előtte elterülő kis 
váróhelyiségnek szintén e helyen közlött mo
zaikpadlója. Leginkább ez utóbbi érdemli meg 
figyelmünket. Ily figurális mozaikkép, mint 
ez, meglehetős ritka s már csak ezért is óv
nunk kell, a mennyire lehet. Tulajdonképen 
a palaestra, vagyis a testgyakorló épület életéből 
vett jelenettel van dolgunk. Középütt két mez
telen birkózót (a római athletáknak nevezte) lá
tunk, a mint egymással küzdenek. A küzde
lem, úgy látszik, már vége felé van. A söté
tebb alak fölemelve tartja ellenfelét s bár ez ke
zeivel és lábaival mindent elkövet, nem lehet 
kétség, hogy földre teríttetik. A harmadik, ülő 
helyzetben ábrázolt alak a tornamester; a jobbjá
ban levő páleza joggal következtetni enged, mily 
szigorú fegyelem alatt kellett e bajvívóknak 
állni. 

Hogy pedig a két küzdő alak tényleg athleta, 
elég a fejükön kontyba csavart hajra figyel
meztetnünk. Ily hajviselete csak az athletáknak 
volt. Másrészt nem látjuk-e ott a pálmaágat, a 
győzelem e jelvényét, a maeanderkerethez erő
sítve pedig egyfelől három vakarókést, melylyel i 
a küzdés után a vivók testüket szokták megtisz- I 
títani, a másik felől az olajoskorsót, s oldalt egy 
gyámra helyezve egy csészét ? Mind oly táryyak. 
a melyeknek e képen csak úgy van értelmök, ha 
a két alak cselekvésében birkózást látunk. 

D B . KUZSINSZKY BÁLINT. 

SZÁZ ÉV ELŐTT. 
— Emlékezések a franczia forradalomra. — 

XII. A király dráma. 
Miként fogadják a királyt a konventben való 

megjelenésekor? — ez elég uj és érdekes tárgy 
volt a forradalmárok előtt, hogy tápot adjon pa-
thetikus szónoki dühöknek, s hogy a legmesz-
szebb menő vitatásokba bocsátkozzanak fölötte, 
még akkor is. mikor az ellenség mái--már min
den pillanatban rajtok törhetett. Indítványoz
ták, hogy a tetszésnek vagy nemtetszésnek ne j 
adják semmi jelét; — «siri csönddel kell j 
megijeszteni" — fejezte ki magát Lcgendre; 
de áltabinos zugolódást keltettek kegyetlen sza
vai. Defermont helyesnek vélte, hogy egy széket 
állítsanak be a vádlott számára; nélküle talán 
ettől is meg lett volna fosztva XVI. Lajos. E he
lyett azonban Manuel elég nevetséges volt vi
szont napirendre térest javasolni már csak azért 
is, nehogy csak a királylyal látszassanak foglal
kozni, ha mindjárt az ajtó előtt kellene is meg
várakoztatniuk. 

E pillanatban Santerre bejelenti XVI. Lajos 
megérkeztét. Az elnöklő Barére következőleg 
aposztrófiÍja a gyűlést: «Polgárok ! Európa 
szeme rajtatok függ. Az utókor kérlelhetlen szi
gorúsággal fog ítélni felettetek: őrizzétek meg 
tehát a bírákhoz illő méltóságot és részrehajlat-
lanságot.i) 

Fél három óra volt ekkor. A király mély csend 
közepette lépett a terembe; nyugodt méltósága, 
boldogtalansága mindenkit meghatott. Ismét 
Barére intézte hozzá az első szót: 

— «Üljön le — szólt — és feleljen a felteendő 
kérdésekre !» 

Lajos leült és nyugodtan, szenvtelenül hall
gatta végig a vádirat felolvasását, melyben elő 

J voltak sorolva az udvar minden bűnei s min-
! denért az ő személye téve felelőssé : az 1789 

június 20-iki parlament feloszlatása, a július 
14-ikét megelőző arisztokrata összeesküvés, a 
testőrök lakomája, a nemzeti kokárda megsér
tése, a nemzetgyűlés határozatai szentesítésének 
megtagadása, a varennesi szökés, az augusztus 
10-iki vérontás, stb. 

Az elnök minden pontnál megkérdezte: mi 
megjegyezni valója van a vádakra'? A király bá
tor hangon, hol tagadóing, hol m^ntegetőzőleg 
felelt s mindig az alkotmányra hivatkozott, 
melytől soha egy pillanatra sem tért el. Mikor 
az elnök ezt a kérdést vetette fel: «Ön ontatta-e 

; a nép vérét augusztus 10-én?» — erős nyoma
tékkal felelt vissza: «Nem uram, nem én tettem!» 

Csak akkor vett a király kihallgatása kedve -
; zőtlenebb fordulatot, midőn a vád a hires vas

szekrényre tért át. XVI. Lajos elkövette azt.a 
ballépést, hogy tagadásba vette a titkos szekrény 

í létezését, holott az, árulás következtében, már 
| rég fölfedeztetett. Nem is faggatták aztán to

vább, az elnök intett, hogy visszavonulhat s mi
után a mellékteremben némi frissítőt szolgáltak 
fel számára, kocsiba ültetve a Templeba vissza
vezették. 

Otthon a király mindjárt családját kívánta 
látni, de kijelentették neki, hogy erre nézve be 
kell várnia a konvent határozatát. Az nap a 
dauphin sem töltötte az éjt apjával, anyja ágyá-

| ban aludt, ki a maga részéről egy karos széken 
virrasztott, mély fájdalomba merülve. 

Aznap és következő nap is megújította a ki
rály kérését, hogy engedjék családjával össze
jönni, de a válasz egyre halogató volt. Csak na
pok múlva adták tudtára, hogy a konvent elren
delte a király elkülönítését családjától a pör 
tartama alatt, azzal az egyetlen enyhítő körül
ménynyel, hogy a gyermekek hozzájöhetnek, ha 
kívánja, de az esetben nem láthatják viszont 
többé anyjokat. És X VI Lajos hősies leküzdé
sével gyermekei után való epekedósének, lemon
dott inkább a boldogságról, hogy őket karjaiba 
zárja, semhogy ezt anyjoktól való megfosztásuk 
árán tegye. 

Decz. 14-ikétől 26 ikáig a király csak védői
vel érintkezett naponta, kiket maga jelölt volt 
ki Target és Troncliet személyében. De Target 
nem fogadta el a védelmet, s XVI. Lajos a 
számos önként ajánlkozó közül helyette a 
tisztes agg Maleslierbes-et bizta meg védelmével, 
ki nemes hangon tartott levélben maga kérte 
ezt a megtiszteltetést. A konvent szabad érint
kezést engedett a védőknek védenczökkel; de 
a párisi tanács mindkettejüket tetőtől-talpig 
megmotoztatta, mielőtt a Templeba engedte 
volna bemenni, daczára a konvent ellenkező 
rendeleteinek. — «Hiába rendelkeznek, — vágta 
szemébe Tallien a konventnek, — ha a hatóság 
nem akarja, semmi sem lesz belőle.» E dölyfös 
szavak nagy visszatetszést keltettek. Mikor Ma 
lesherbes először jelent meg a Templeban, a ki
rály elébe sietett, a 70 éves agg pedig sirva ve
tette magát lábaihoz, mire a király felemelte és 
sokáig tartották egymást átölelve. 

Csak a szerelem, vagy a kétségbeesés lehet 
oly találékony, a milyen a királyi család volt a 
legkülönbözőbb módok kieszelósében, melylyel 
egymást titkon értesíthessék, egymással érint
kezhessenek. A királynak pöre megkezdése óta 
rendelkezésére állt toll, papír és tinta, nála te
hát a hű Cléry közvetítésével könnyen ment a 
levelezés. Ellenben Erzsébet herczegnő már nem 
volt ebben a kedvező helyzetben; minden a mit 
tehetett, az volt, hogy gombostűvel szurkálta 
feleleteit és értesítéseit apró papírszeletekre, me
lyekre czémát gombolyított s e gombolyagokat a 
királyi család egyik meghittje a király szekré
nyébe juttatta, s ugyanott találta a feleletet is. 
Később Cléry gondosan összegyűjtve a gyertya
csomagokat átkötő zsinegeket, ezeket Erzsébet 
herczegnőnek küldte, kinek szobája épen Cléryé 
felett volt. Éjjel aztán a herczegnő gombostűvel 
szurkált leveleit a zsinegre kötözve, lebocsátotta 
az ablakon s a király átvette azokat, miközben 
Cléry egy-egy kártyajátszmával, vagy beszélge
téssel kötötte le az őrök figyelmét. 

Deczember 19-én a király leánykájának volt 
születésnapja. Asztalnál ülve, körülötte három
négy hatósági biztos, XVI. Lajos mély sóhaj
tással szólt Cléryhez: «Ma tizennégy éve szüle
tett leányom. Ma van születésnapja és én nem 
láthatom !.. .» Hangja reszketett a megindulás
tól s arczán nehéz könnycseppek gördültek 
végig. Komor csend állt be néhány perezre. 

Karácsony előtt három nappal a király a szo
kottnál hosszasabban irt. Végrendelkezését irta 
meg két példányban, sajátkezüleg. Ebben nejé
nek és nővérének ajánlja gyermekeit, lelkére 
köti fiának, hogy ha a gondviselés trónra jut
tatná, felejtsen el minden gyűlöletet, s ne gon
doljon mással, mint népe javával. 

# 

A király védelmi előkészületeire alig volt 
annyi idő hagyva, hogy rendezni lehetett volna 
a pör roppant anyagát. Védői, hogy siettessék a 
munkát, még egy harmadik, ifjabb munkaerőt 
vettek magok mellé Deséze személyében, ő rá 
hárult a védbeszéd megszerkesztésének és elmon
dásának feladata is. Közben a pör iratait na
ponkint közölték XVI. Lajossal, ki hidegen te 
kintette meg azokat, «mintha nem is ö rá vonat
koztak volna* — mondja a községtanács egyik 
jelentése. Végre Deséze elkészült beszédével, me
lyet bemutatott a királynak, ki azonban minden 
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szónokias részt kitörültetett belőle s tisztán a 
tények czáfolatára kivánt szorítkozni. 

Másodízben és utoljára Lajos decz. 26-ikán je
lent meg a konvent előtt. Reggel 10-kor indult, 
délután 5-kor tért vissza s az egész ülést a véd
beszéd töltötte be. Hazaérve első gondja volt, 
hogy a védbeszéd egy kinyomtatott példányát a 
királyné kezeibe esempészsze. Egy becsületes 
lelkű községtanácsi képviselő, Vincens építész, 
vállalkozott e feladatra. Midőn megbízásában 
eljárva, a király megindult szavakban rebegett 
köszönetet, viszonzásul valami csekély emléket 
kért tőle. Lajos nyakkendőjét oldotta le és adta 
át jutalmul a derék embernek. Ugyancsak egy 
hasonló szolgálatért más alkalommal keztyüit 
adta egy felvigyázójának. 

Alig távozott XVI. Lajos a konventből, kitört 
a lappangó vihar azok között, kik azonnal név
szerinti szavazást és azok között, kik a vita meg
kezdését óhajtották. Óriási zavar közt, melyben 
egymást fenyegették, egymást szidták és bántal
mazták s elhagyva helyeiket nem akarták egy
mást meghallgatni sem, úgy hogy az elnök 
kénytelen volt feltenni kalapját, — végre győ
zött azok álláspontja, kik a vita megnyitása 
mellett szólaltak fel. 27-én, 28, 29 és 31-én egy
másután emeltek szót a vitában: Lanjuinais, ki 
hevétől elragadtatva, egyenesen követelte a XVI. 
Lajos ellen folyamatba tett eljárás beszünteté
sét, de (dlendre! Az Abbayeba! Le a szószékről!» 
kiáltásokkal fogadták; Sallcs, ki bár nem hunyt 
szemet a király politikai bűnei iránt, de egy
aránt ballépésnek jelentette ki ugy a fölmentést, 
mint az elitélést s a néphez való felebbezés esz
méjét első pendítette meg, oly formán, hogy ál 
talános népszavazat alá bocsáttassék a kérdés; 
vájjon XVI. Lajos halálra legyen-e ítélve, vagy 
pedig csak letartóztatásra a béke megkötéséig; 
ezt a nézetet támogatták Serres és Buzot is, 
utóbbi mindazonáltal oly módosítással, hogy a 
konvent maga adja meg a kezdeményt a halálos 
ítéletre s ítéletét csak szentesítés végett terjeszsze 
a nép elé. Babau Saint-Etienne, evangélikus 
pap I. Károly angol király példáját hozta föl s 
London népéét, mely első volt, a ki meghódolt 
a kivégzett király utódjának, miután elátkozta 
biráit. «Paris népe, Francziaország parlamentje 
— igy végzé szavait — megértetek-e engem ?» 

De most feláll Róbespierre baljóslatú alakja, s 
kijelenti, hogy «bár ö is ingadozni érezte szivé
ben a köztársasági erényt a souverain hatalom 
előtt megalázott bűnös láttára, de a haza iránti 
kötelesség utolsó áldozata: elnyomni magában 
minden megindulást.* Beszéde uj erőt önt a ki
rályt minden áron elveszteni akarók ügyébe. 
Hiába a girondisták minden erőfeszítése, hiába 
Vergniaud klasszikus beszéde, melyben kimu
tatta a hatalom ama kumulácziójának veszélyét, 
melyet a gyűlés a XVI. Lajos feletti bíráskodás 
által gyakorolna; ő és pártja csak magokat vesz
tették el, de nem menthették meg XVI. La
jost. A vita 1793 január 7-éig nyúlt, akkor ki
mondták a klotürt s a szavazást 14-ikére tűz
ték ki. 

De január 14-ike is még csak a kérdések föl
tevésével telt el. Elhatározták, hogy mindenki a 
szószékről szavaz, szavazását indokolhatja, a tá
vollevők megbirságoltatnak stb. 15-én aztán 
megkezdődött a szavazás az első, a bűnösség 
kérdésében. Nyolcz képviselő volt beteg, 20 volt 
távol hivatalos megbízatásban, a többiek közül 
37 bűnösnek mondta a királyt, de illetéktelen
nek nyilvánította magát felette ítéletet hozni, 
beérve azzal, ha közigazgatásilag járnak el el
lene ; ellenben 688 képviselő minden kommen
tár nélkül mondta ki XVI. Lajos bűnösségét az 
állam közbiztonsága elleni merényletben. A gyű
lés 749 tagból állott. 

Következett a második kérdés föltevése: a 
néphez való felebbezés. Huszonkilencz képviselő 
volt távol, négy megtagadta a szavazást, 11 kü
lönböző fenntartással adta szavazatát, 281 a 
néphez való fölebbezés mellett, 423 ellene sza
vazott : az elnök kimondotta az indítvány elve
tését. 

Már csak az utolsó kérdés volt hátra, mely
nek eldöntése másnapra halasztatott. A hátra
levő idő alatt az izgatottság Parisban tetőpontját 
érte. A színházakban a közönség tüntetett XVl. 
Lajos mellett, de a tanács bezáratta a színháza
kat s csak a sajtó- és nyilvánossági szabadság 
erélyes hangoztatására vonta vissza rendeletét. 
A börtönökben nagy volt a rémület, mindenki 
félt a szeptemberi napok ismétlésétől, s a fog
lyok rokonai ostromolták a képviselőket hozzá-

XVI. LAJOS A KONVENT ELŐTT. 

tartozóik élete megmentéseért. Viszont a jakobi
nusok is attól tartottak, hogy XVI. Lajost kira
gadják körmeik közül. 

Ily hangulatban nyílt meg a 16-iki ülés. A 
karzatokat már korán ellepték a jakobinusok, te
kintetüket a szószékre szegezve. Sok idő telt el 
formaságokkal és a rend fentartására irányuló 
törekvésekkel, ugy hogy meg kellett állapitni, 
hogy az ülést nem szakítják meg a szavazás be-
fejeztéig. Közvetlen a szavazás megkezdése előtt 
még szóba jött, hogy minő szótöbbség döntsön. 
A girondisták, élükön Lanjuinais val, még egy 
erőfeszítést tesznek, hogy legalább kétharmadnyi 
szótöbbségtől tegyék függővé a halálos ítéletet, 
de itt is az egyszerű szótöbbség győzött. 

Fél nyolcz óra volt este, mikor megkezdődött 
a szavazás, hogy egész éjen át tartson, s más
nap is esti 7 óráig. Utolsó pillanatban még egy 
módosítás érvényesült a kérdés feltevésében, 
az tudniillik, hogy a száműzetés és halálos íté
let között még egy közvetito utat hagytak fenn 
halálos ítéletet a kivégzés elhalasztásával. E 
módosítás mellé sorakozott aztán a girondisták 
egy része, a kik polgárháború felidézésétől tar* 
tottak. ha nem adják szavazatukat Lajos halá
lára, de másfelől azt is tudták, hogy a kivégzés 
elhalasztása majdnem egyértelmű lenne a király 
megmentésével. Ez értelemben szavazott most 
Vergniaud is. Egy más girondista, Lecointre, a 
szószékre lépve, pillanatig habozik, aztán ki
mondja a váratlan és borzasztó szót: «Halál!» 
Minden uj szavazót feszült csend fogad, csak a 
szavazat elhangzása után zug fel a helyeslés 
vagy elégületlenség moraja. A karzatok népe 
megfenyegeti a halálos ítélet ellen szavazókat: 
azok visszafeleselnek, visszazudítják a rajok szórt 
szitkokat s az izgalom e feszült perczeiben a te
rem megdöbbentő zavar és viharos jelenetek I 
képét mutatja. 

Orleans Fülöp, az Egalité herczeg harmadik 
szavazó volt. Nehogy maga ellen idézze a jako- ; 
binusok haragját, kénytelen volt megszavazni I 
rokona halálát s a szavazata által okozott rop- | 
pánt feltűnés közepette ült vissza helyére. Künn 
áriám néptömeg várta a szavazás eredményét, I 
kiknek időről-időre hirül hozták a teremben j 
történőket. Mindeddig az eredmény még nagyon 
kétségesnek látszott; a «háláin és a «számüze- ; 
tés» körülbelöl egyenlő sürüen hangzott fel a | 
szószékről. Még a legvérmesebbek szerint is leg- j 
alább egy szavazat hiányzott még a halálos ité-
let többségéből, vagy legfeljebb egy szavazattal 
voltak a halállal szavazók többségben. Ekkor i 
egy bepólyált fejű, erőtlen beteg vonszolja magát 
a szószékre: Duchastel ez, kit ágyából hivtak az 
urnához s most rendíthetlen hangon adja szava- | 
zatát a száműzetésre. 

Egy 1794-ben Triestben nyomatott kis olasz 
röpirat fekszik előttünk (Descrizione de deputati [ 
álla convenzione nazionale, che votarono per la 
morte di Luigi XVI. re di Francia*), mely közli 
a szavazók névsorát s néhány beszéd kivonatos ; 
közlése mellett, érdekes megjegyzéseket tartal
maz arra nézve, hogy egyesek milyen kommen
tárral kisérték szavazatukat. Voltak, kik, mint 
Fauchet és Garnier például, csupán politikai 

•; Ugyanaz megjelent különböző nyelveken, s neme-
tül Bécsben is. 

verdiktet véltek mondani XVI. Lajos felett, s ezt ki 
is fejezték szavazataikban. Mások, mint Laríviére, 
tartózkodtak a szavazástól, mivel nem találták 
összeegyeztethetőnek lelkiismeretökkel, hogy 
ugyanegy ügyben mint birák és törvényhozók 
járjanak el. Lomont, Lafont kijelentették, hogy 
semmi véleményt sem mondanak; Barailon 
pedig, hogy: «nem büntető bírónak vagyok ide-
küldve.» Vaudelincourt szavai ezek voltak: 
• Mint törvényhozó vagyok itt, nem gyakorolha
tok birói tisztet; különben is hajlamaim és szo
kásaim nem engedik, hogy egy ember élete felett 
ítéljek.» Ugyanily értelemben szólt ContemMint 
törvényhozó nemet mondok, mint bírónak nincs 
mit mondanom.* Ellenben a porosz származású 
Clootz Anacharzis igy indokolta szavazatát: 
•Lajos bűnösnek találtatott a felségsértésben. 
Milyen büntetést érdemelnek bűnei ? Az egész 
emberi nem nevében felelek: halált! • Halálra 
szavazott a híres festő, Dávid is, a távol volt 
Merlin de Thionville pedig futár által küldötte 
szavazatát a • nemzetgyilkos* Lajos halálára. 

Thiers a következő számítást teszi «A franczia 
forradalom történetében* az utolsó szavazás 
eredményéről. Volt összesen 749 képviselő, ezek 
közt hivatalos ügyben távol volt 15, beteg 8, 
elállott a szavazástól 5 ; szavazott tehát 721. 
Ezek közül 286 száműzetésre szavazott, külön
böző föltételek mellett, kettő rabságra, 46 ha
lálra a végrehajtás elhalasztása mellett, 26 
halálra, szintén elhalasztással, de a nélkül, hogy 
függővé tennék szavazatukat ez óhajtástól, végre 
361 föltétlen halálra. Ezek szerint az elnök a 
fájdalmas megilletődés hangján jelentette ki, 
hogy a konvent Capet Lajost halálra itélte, s a ha
lálos ítélet huszonnégy óra múlva végre fog haj
tatni rajta. 

1793. január 20-án délután két órakor, ép 
midőn XVI. Lajos I. Károly király pőrét és ki
végzését olvasta, az ajtó nyílott és valami 12 
egyén lépett be, köztük Garat igazságügymi
niszter, Lebrun külügyminiszter, a polgármester, 
ügyész, Santerre nemzetőrparancsnok stb. A 
király méltóságteljesen állott fel szobája ajtaja 
és az előszoba közt, mig Garat kalappal fején 
tudomására hozta, hogy fel fog előtte olvastatni 
a konvent Ítélete. 

A király arczizmai egyetlen rándulása nélkül 
hallgatta végig a halálos ítélet felolvasását, csak 
annál a passzusnál, a hol a nemzet szabadsága 
ellen szőtt összeesküvésről vádolták, vonult végig 
méltatlankodó mosoly ajkain, mig e szavaknál: 
halálbüntetést fog szenvedni, ártatlansága tuda
tában jártatta végig szemeit a körülállókon. 

Egyetlen kívánsága volt, hogy utolsó perczei
ben föl legyen mentve a szünetlen felvigyázat 
alól, melynek ki volt téve a Templeban való 
fogsága alatt, hogy papot küldjenek, ki az utolsó 
vigaszban részesítse, hogy három napi halasztást 
kapjon, hogy tanuk nélkül láthassa családját s 
hogy a konvent nekik legalább adja vissza mi
előbb szabadságukat. Ez óhajtásait írásban fog
lalva, már készen adta át Garatnak, ki átvette 
azt és megígérte, hogy a konvent elé fogja ter
jeszteni. 

Megjelent a halálos Ítélet felolvasásánál a 
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forradalom legundoritóbb emlékű szörnyetege, a 
királyné iránt koholt aljas vádjáról hírhedt 
Hébert is, és elég sajátságos, hogy ez embernek 
köszönhetjük XVI. Lajos utolsó óráiban ta
núsított magatartásának legpártatlanabb tanu-
ságtételét. 

"Jelen akartam lenni — mondja Hébert, — 
a halálos Ítélet felolvasásánál. A király hideg 
vérrel hallgatta végig. Mikor bevégezték, család
ját, gyóntatóját kívánta, s mindazt, mi utolsó 
órájában némi vigaszul szolgálhatott számára. 
Magatartásában, szavaiban annyi móltóságot, 
nemességet, emelkedett nagyságot tanúsított, 
hogy nem tartóztathattam magamat. A düh 
könnyei nedvesítették szempilláimat. Volt tekin
tetében és modorában valami láthatólag ember
feletti stb.» 

A végrehajtó tanács küldöttjeinek távozása 
után a király ebédjét kérte. Cléry sietett eleget 
tenni kívánságának, mikor 
a király észrevette, hogy kése 
hiányzik. 

— «Nincs késem» — for
dult Cléryhez. 

E szavakra egy hatósági 
tisztviselő közeledett, és tud
tára adta, hogy a hatóság 
rendeletéből meg van tiltva ' 
ebédjénél kést és villát hasz
nálnia, hanem inasára van 
bízva a hus és kenyér föl-
szelése két biztos jelenlé
tében, mely után a kést 
ismét köteles visszaadni. 

A király nem nyomhatta 
vissza méltatlankodását. 

— «Elég gyávának tar
tanak arra, hogy életemre 
törjek, — szólt. — Bűnök
kel vádolnak, de én ártat
lan vagyok s félelem nél
kül halok meg. Bárcsak ha
lálom javára szolgálna a 
francziáknak s eltávolítaná 
a csapásokat, melyeket előre 
látok.. 

E szavakra csend állott 
be. A király megtörte ke
nyerét, kanalával vágott a 
sültből s azzal néhány falat 
elköltése után felkelt az 
asztaltól. 

Hat órakor este értesítet
ték, hogy a konvent meg
engedte, hogy papot hivas
son, hogy családját tanuk 
nélkül láthassa, s hogy «a 
mindig nagy és igazságos 
nemzet* gondoskodni fog 
családjáról. ^Tudjuk, miként 
váltotta be ez igéretét. I 

A mi a király három 
napi halasztás iránti kéré
sét illeti, a felett a konvent 
napirendre tért. 

E pillanatban történt, 
hogy a király szobájába visz-
szatérve, egy ifjú ember ar-
czán a részvét és megille
tődés jeleit vélte észrevenni, 
s így szólította meg: 

— «Meghatottnak látszik 
attól, a mi velem történik; 
fogadja köszönetemet.* 

Az ifjú ember meg volt 
lépetve; nem tudta, mit fe
leljen. Cléry sem tudta, mire vélje a dolgot, 
mert pár pillanat előtt ugyanazt az egyént igy 
hallotta nyilatkozni: 

— «E1 akartam jönni a Templeba, hogy lás
sam, milyen arezot vág holnap !» 

Ezalatt megérkezett a lelkész, Firmont abbé, 
miután tetőtől talpig megmotozták bebocsátta-
tása előtt, kiforgatták dohányszelenczéjét, meg
vizsgálták aczél plajbásztokját, hogy nem tartal
maz-e tört. Mikor a királyt megpillantotta, sirva 
vetette magát lábai elé, s könnyeitől elragadva 
a király is könnyekre fakadt, de erőt vett ma
gán s szobájába vezetve e szavakkal mutatott 
neki helyet: 

— «Elkövetkezett tehát a nagy pillanat, mely ! 
egész valómat el kell hogy foglalja; ah! az ! 
egyetlen fontos ügy; mert mivé törpül e mellett 
minden egyéb ügy!» 

Nyolcz óra tájban a király és gyóntatója 

együttlétét a királyi család bejelentése szakította 
meg, mely már a Cléry által fölbérelt újságáru
sok kiáltásaiból értesült a király elitéltetéséről s 
azóta a legnagyobb kétségbeesés szorongattatása 
közt volt. A király, családja közelgésének hírére, 
gyorsan szökött fel, elrendelte, hogy az ebédlő 
legyen a találkozás helye, a hol, hogy több hely 
legyen, az asztalt és székeket is a fal mellé ál
líttatta, s egy palaczk vizet és poharat hozatott. 
Ezeket elrendelvén, nagy léptekkel'járt fel s alá 
alig titkolhatva izgatottságát. 

Végre az ajtó nyílott s legelői lépett be rajta 
a királyné, kezén fogva fiát, utána Erzsébet és 
a király leánya. Sikoltva, fuldokolva vetették 
magokat egyszerre a király karjaiba, ki mind
egyiküket szivéhez szorítva tartotta s tovább egy 
félóránál nem hagyta el érthető szó ajkaikat, 
csak a panasz jajszava és fuldokló sírásuk hall-
szott. A királyné szobájába akarta vinni férjét, 

karjába, mig leánya átölelve tartotta. Minden 
lépésnél újra felhangzott a fájdalom zokogása. 
Maga a király szedte először össze magát. "ígé
rem, monda, — hogy holnap 8 órakor ismét 
találkozunk.* «De okvetetlen?» — «Igen, — 
felelt a király, — okvetetlen !» "Miért nem hét-
órakor'?)) mondja a királyné. «Nos legyen hát, 
hét órakor — hagyta rá a király — isten áldjon !» 

Feltörő zokogás kísérte e szavakat. A király 
leányának kezei aláhanyatlottak átölelve tartott 
atyjáról, s eszméletlen terült el. Nagynénje és 
Cléry emelték fel. A király felhasználva e pilla
natot, hogy véget vessen a kínos jelenetnek, még 
egyszer megcsókolta mindnyájukat, s azzal ki
tépve magát karjaikból, visszavonult szobájába. 

A hölgyek jajgatásaikkal betöltve a Temple-
falait, visszatértek szobáikba. Mária Antoinette-
nek alig volt ereje fiát levetkőztetve ágyba fek
tetni, maga öltözetestől dőlt ágyára s Mária Te

rézia és Erzsébet egész éjjel 
a hidegtől és fájdalomtól 

reszketni hallották. 

XVI. LAJOS BÚCSÚJA CSALÁDJÁTÓL. 

de megértették vele, hogy a találkozásnak az 
ebédlőben kell megtörténnie. Beléptek tehát, s 
Cléry bezárta az üvegajtót. Itt a király leült, 
balján a királyné, jobbján Erzsébet herczegnő, 
szembe vele leánya, s térdei közt fennállva a 
danphin. Mind feléje hajoltak, hogy ellessék 
legkisebb szavát s időnként újra és újra átölelve 
tartották hosszasan. 

Hét negyed óráig tartott ez a szívrenditő ta
lálkozás, melynek fájdalmához semmi sem volt 
fogható. Végre a könnyek csillapodván, a király 
elbeszélte pőrének egyes "részleteit, intette fiát, 
hogy bocsásson meg gyilkosainak. Azután áldá
sát adta gyermekeire, de minden szavát kitörő 
zokogás szakította félbe. 

Negyed tizenegykor a király bucsut mondott 
családjának; megtagadta neje kérését, hogy vele 
tölthesse az éjt s kezén fogva fiát az ajtó felé 
tartott. Mária Antoinette görcsösen fogózott jobb I 

EGYVELEG. 
* A polgármesterek disz-

ebéde Parisban, melyen 15 
ezer ember vett részt, nagy
szerű személyzetet igényelt. A 
szolgáló személyzet volt : ezer 
pinczér, 150 szakács, konyha
legény, 250 futár, 80 borpin-
czér, összesen 1580 egyén. Az 
elfogyasztott tárgyak főbbjei r 
300 kiló hal, 3500 kiló ökör-
ezomb, 3500 kiló pástétom, 
30,000 kenyér, 30,000 üveg 
bor, 5000 korsó ásványvíz, 
3000 liter húsleves, 3000 liter-
kávé, 1000 kosár gyümölcs, me
lyek közt csak baraczk 10,000* 
darab volt. A terítésnél szük
séges volt 80,000 tányér (mely 
egymásra rakva hatszor oly 
magas oszlopot tett volna mint 
az Eiffel-torony), 75,000 üveg, 
30,000 kés és villa. Mind
ezeknek s az ételmaradvá-
nyoknnk eltávolításán 400 két 
lovas kocsival két napig dol
goztak. 

* A hóvirág s más hasonló
növények sajátsága, hogy hó
réteg alatt is felnőnek, Forel 
svájezi természetbúvárt és Du-
four physikust a hó meleg-át-
bocsátásának (diathermanitas) 
tanulmányozására buzdítot
ták. Kutatásaik eredménye az, 
hogy a hó nagyon csekély 
mértékben engedi át a nap
sugarakat, de a meleget jót 
visszatartja. Friss naptól sü
tött hóban a hőmérő' egy czen-
timéter mélységben 3.4 fok CL 
két contiméternél 2.2 fok C. 
meleget mutatott, mig szabad
ban 22 fok C. volt. Ha azon
ban a hó olvad, a világosság s-
meleg könnyen áthatol rajta. 
A hóvirág növése tehát nem 
a hó diathermanitásának tu
lajdonitható, hanem a talaj 
melegvezető képességének s a. 
növény saját melegének. 

* A Szajna medrében Pa
ris mellett a múlt év folyama 
alatt találtak többek közt 2021 
kutyát, 977 macskát, 2157 
patkányt, 507 tyúkot, 210-

nyulat, 10 juhot, 2 csikót, 66 malaczot, 5 disznót, 
27 libát, 600 más madarat, 3 rókát, 2 borjut, 3 
majmot, 8 kecskét 1 kigyót, 2 evetet, 3 tövises disz
nót, 1 papagályt, 130 galambot, 2 pávát, 1 fókát s ezen 
felül 3066 kiló ismeretlenné vált állatot, természe
tesen mind elpusztulva. 

* A Niagara zuhatagon a múlt évben hordóban 
akart leúszni egy Graham nevű angol, de nem sike
rült. Most ismét megkisérlette és sikerrel. Öt angol, 
mértföldnyi távolságban jutott partra, de igen ki
merült. 

* Az eljegyzési karikagyűrű az amerikai elő
kelő körökben már nem szokásos, mert igen olcsó-
és egyszerű. E helyett ékszereket és gyémántokkal 
gazdagon megrakott pecsétgyűrűket adnak a jegye
sek egymásnak. 

* Pápaszemes napernyőket hordanak most 
New-Yorkban, a melyeken apró, kerek üvegek van
nak alkalmazva, hogy az utczán járó a szemközt jö
vőket látva, az összeütközés kellemetlenségeitől meg
szabaduljon. 
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J)JÍ fef-

MÁTYÁS KIEÁLY ARCZKÉPE 

az Ambrasi gyűjteményben őrzött dombormű után 
egy 1449-ben kelt oklevele után. 

MÁTYÁS-KORI EMLÉKEK KOLOZSVÁROTT. 
Kolozsvár városának az a törekvése, hogy leg

nagyobb szülöttének, Mátyás királynak emlékét, 
hozzá méltó szobor örökítse meg, a legnemze-
tiesehb eszme, a mi az utóbbi évek alatt a ma
gyar közéletben felmerült, s méltó a lelkesedésre 
és áldozatra. A szülőház falába helyezett emlék
tábla csak kezdeményezés, melylyel egy hálás, 
s nagy királya emlékét ma — négyszázad után 
is — kegyelettel őrző nemzet be nem érheti s 
melyet ezért csak a szobor fölállítása előhírnö
kének kell tekintenünk. S ha a gyűjtő bizottság 
nem lankad, a sajtó ébren tartja az érdeklődést, 
a lelkesedés átalánossá válik, jóvá lesz téve a 
45 év előtti sikertelen kezdeményezés, s a nagy 
király dicsőségét s Kolozsvár közönségének a 
nemzeti becsület iránti meleg érdeklődését az 
ezredévi ünnepkor monumentális szobor hir-
detendi. 

E nemes törekvéshez és közérdekű eszméhez 
e lapnak minden szépet és hazafiast pártoló kö
zönsége is bizonyosan meleg rokonszenvvel 
csatlakozik. A lap maga pedig tápot kivan adni 
ennek az által is, hogy Kolozsvár Mátyás-kori 
emlékeit képben és leírással bemutatja. 

Mátyás király lelke alkotó erejét, királyi szive 
gondjának mindenre kiterjedését, semmisem bi
zonyítja inkább, mint az, hogy nagy kiterjedésű 
birodalmában mindenütt maradt fenn tőle az 
építőművészetnek valamely emléke s ennek leg
távolabbi részeibe is elhatott csodált jellemé
nek s fényes tetteinek híre. Kolozsvár nem csak 
müépítészeti emlékeket mutathat fel a nagy ki
rálytól, hanem korukban hires irodalmi férfiak 
róla fennhagyott irott emlékeit is. 

Sorban elsők az építészeti emlékek. 
Egyik képünk egy XV. századi, nem magas, 

emeletes polgári húz, 1443 évszámmal jelölve, 
góth stílben kihegyzett csúcsíves nagy kapuval, 
mely felett öt ablak sorban vonul el s a fedélből 
hosszú füstkémény emelkedik föl — az aggság 
melankholikus komoly jellegében régisége és 
modora mintha követelni látszanék a tiszteletet. 
Ki hinné, hogy e falak már ötödfél század vi
harát állották ki ? Hány mai építésünk éri meg 
ezt az időt épségben ? Ki hinné, hogy ez a ház 

és aláírása 

egyszerű szőlőműves polgáré volt? 
Ki hinné, ha a történelem nem iga
zolná, hogy ebben ama korban 
Európa egyik leghatalmasabb ural
kodójának bölcsője rengett, s ez az 
uralkodó magyar, az igazságos Má
tyáskirály volt?! Szépen irt erről 
Cortesi olasz költő: 

0 felix nimium soboles, felicia 
qnae te 

Tempóra : quae talem, tantum, túlit 
inclita tellus. 

(«0h boldog gyermek! Szerencsés 
idők! jeles föld! mely ilyen s ekkora 
embert szült!») 

De halljuk a ház és király születése történetét, 
Bonfini — a király történetirója után — Heltai 
Gáspár, Kolozsvár 300 év előtt élt tudós írójának 

. népies szép nyelvén előadva. 
(•Született vala Mátyás király — irja ö — 

Kolozsváratt 1443-ban böjtmás hava (márczius) 
; 27-ón reggeli 3 órakor, a mikor Erzsébet asszony 
| (a nagy Hunyady János kormányzó neje) Ko

lozsvárra talált volt jöni a Szilágyból, s egy sző-
lőmives gazda embernél szállott meg, a ki szász 
volt. Annál maradt az Erzsébet asszony szállá
son a szülésnek utána egynéhány esztendeig, és 
ott vitték a fiút, Mátyást, legelőször az iskolába. 
Hogy annak utána magyar királylyá lett Mátyás, 
ugyan megajándékozta a gazdát és jeles szabad
sággal meglátogatá. Mostan is (1575-ben, mert 
ekkor jelent meg a könyv) a vasajtón és a vas
táblákon rajta van a Mátyás király czimere, az 
arany gyűrűs holló. A várost is megajándékozta 
igen nagy és jeles privilégiumokkal: hogy min
den kolozsvári ember egy-egy kalangyából ki
hányja a két-két kévét a dézmára, s a gabonáját 
felrakja akaratja szerint és vigye haza, ott hagy
ván a dézmát; szüretkor pedig a szőlők alatt, a 
sajtóknál kádba tölti az ő dézmáját, és aztán 
kiki haza viszi az ő mustját.. . Halhatatlan 
nagy szabadság! De ezzel akarta a felséges Má
tyás király az ö hazáját felékesíteni !• 

Heltai előadását kiegészíti azon 1467. szept. 
28-án kelt királyi kiváltság-levél, melylyel a ki
rály Kolb István utódának — mert Kolb István 
volt a fentebb említett szőlőmives — mint tulaj
donosnak házát és külsőségit a királyi adótól 
örökre fölmentette. Az adószedők számadáskor a 
Kolb-ház és külsőségek után kivetett adót mint 
a király által előre megfizetett tartozást szá
molták el. 

«Volt pedig e ház — folytatja Heltai — az 
Óvárban, egyenest arczczal (szemben a bemenő 
utczával) egy kőház.» 

Mikor én Kolozsvár történetét ezelőtt 25 év
vel irni kezdettem, a vasajtó és hollós czimer 
már nem volt meg. A ház a város tulajdona, 
mely a jobb sorsra méltó épületet — fájdalom ! 
— az emléktáblával megjelöltetés után is ka
tonai laktanyának használja. Vajha a nagy 

SZÜLŐHÁZA KOLOZSVÁRTT. Danky fivérek fényképe után. 

idők nagy emlékének uj rendeltetéssel restaurá
lására mihamarább sor kerülne! 

A másik kép a Szent-Mihály-egyház homlok
zatát s egész alakjában tornyát mutatja, a mint 
Kolozsvár főterén látható. Az első Erdély haj-
dankori egyik monumentális épülete, góth stíl
ben, egészen faragott kőből épülve. A pompát 
kedvelő Zsigmond király alkotása, kezdődött az 
építés 1372-ben, végződött 1422-ben. A torony 
uj időbeli s a régi kétszer is leégett, újra épült 
és ismét teljesen lerontatott. Mátyás, uralkodása 
utolsó évében, csak restaurálásához járult, midőn 
1489-ben a város felgyújtatván, annak nagy ré
szével együtt a szentegyház is leégett. A közhn-
a gyújtás gyanújával a várossal perben állott 
Szamosfalva urát, Mikola Ferenczet terhelte. A 
királyhoz jutván a panasz, az egyik királyi ud-
varbiráját és az erdélyi alvajdát azon szigorú 
parancscsal küldötte ki, hogy a dolgot nyomozza 
ki, s ha a tény bebizonyul, a vétkestől Szamos
falvát a király nevében vegyék el s Kolozsvárt 
igtassák be annak örök birtokába... A kinyomo-
zás eredményéről az emlékek hallgatnak, de a 
Mikolák e század elején is birták Szamosfalvát, 
a mi a gyanú alaptalanságát mutatja. 

Mátyás királynak tulajdonítják a bel-farkas-
utczai református nagy szentegyház építését, 
melynek a harmadik kép szintén homlokzatát 
mutatja, három román stílű nagy ablakkal, két 
támfallal, tornyát villám zúzta szét. Építése tör
ténetét homály veszi körül. 1486. nov. 9-én a 
város birája,"esküdt polgárai és egész közönsége 
a király és Báthori István kir. udvari biró és er
délyi vajda akaratából és megegyezésével a 
Szent-Ferencz-rendnek a b.-farkas-utczában, a 
Szabók bástyája (ma Bethlen-bástya) tőszom
szédságában zárda építése végett a szükséges 
nagyságú helyet adta ajándékba. 1487. szept. 
5-én Bécs-Ujhelyen költ kir. parancslevélben azt 
irja a király, hogy a Szent-Ferencz-rend a vá
rostól adott helyen zárdát akarván építtetni, 
meghagyja, hogy nekik azt, akadályt nem vetve, 
engedjék meg, kebelökből válaszszanak két jám-

Az emléktábla Mátyás király szülőházán. 
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bor és alkalmas férfit, a kik minden szükségük
ben segítségül legyenek. 1490. január IS-án pe
dig a király Tharczai Mártonnak, az erdélyi 
só-kamarák ispánjának meghagyta, hogy a Szent-
Ferencz-rend elkezdett zárdájának az Erdélybe 
küldött János barát utasítása szerint tavaszszal 
folytatását és megszakítás nélkül bevégzését in
dítsa útba, gondoskodjék köszegőkröl, a kik a 
meszet főzik, fizesse sóval, a kik azt és a követ 

• szállítják, pénzzel. János barátnak és társainak 
pedig építtessen a biró hajlékot, hogy kényelem
ben élhessenek s az építést jó móddal folytat
hassák. Ez oklevelek ugyan csak zárdaépítésről 
szólnak, de papi rend, melynek hivatása imád
ság, templom nélkül rendeltetését nem teljesít
hetvén : ugy kell lenni, hogy vagy templomot is 
építettek, vagy azt készen találták, késöbbkori 
kath. történetírók Mátyás király müvének irják, 
A XVII-ik század elején pusztán hagyatott, 
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György református 
vallású fejedelmek birtokba vették, utóbbi len
gyel építő mesterek által egész egykori nagysze
rűségében restauráltatta 1644-ben. s azóta az 
egyház bírja. Negyedik képünk a b.-farkas-utczai 
templomot és a mellette levő református főis
kola épületét oldalról tünteti föl, előtérben a 
Bethlen-bástyával. 

Mátyás korabeli a hídkapu-torony, melyet 
néhány év előtt történt lerombolása előtti álla- j 
potában mutatunk be. A kép a belső fő bástya- j 
tornyot mutatja ; volt egy körönded alakú külső I 
elővéd-bástya is, magasságra kisebb, de hatal- ; 
mas tömör falu, e felirattal: 1477. Ez azt mu- j 
tatja, hogy Mátyás király megerősítette, s építé- I 
szetileg szabályosabbá, egészszé, hadmütanilag 
szilárdabbá, nagyobb ellenállási erővel büóvá 
tétette. Itt volt 1660-ban a török Szeydi pasa 
katonái és az ő fogságukban levő Lintzegh János 
főbiró között ama jelenet, midőn a törökök tábo- j 
rukból öt megkötözve s vasra verve magukkal a j 
hídkapuhoz hurczolták, hogy a várost birja rá 
beeresztésökre; ő pedig deákul azt kiáltotta fel : 
a várfokon őrt állóknak, hogy veszélyes lesz őket 
beereszteni. A törökök észrevették, hogy nem 
jót mond s bárd alá tették nyakát, hogy fejét 
vegyék, s csak a szerencse védte meg a haláltól. 
E hős tettért őt egyik történetírónk méltán 
Regulushoz hasonlítja. 

A monostor-utczai kaputorony is Mátyás korá
ban, hihetően az ő parancsára épült, a mit keletről | 
a körtornácz felett, nyugatról a kapu felett levő 
1476. évszám igazolt. E szintén elpusztult szép 
kaputoronyról, sajnos, nem maradt fenn kép. 

A nemzeti formában fennmaradt irodalmi 
emlékek hazája is Kolozsvár. Heltai közölte leg
elébb Bonfini történetét 1575-ben (tiz évvel i 
előbb, 1565-ben latinul) nyomtatásban, a minél j 
kedveltebb magyar könyv a XVI. században 
Magyarországon nem volt. A ma is fennlévő 
számtalan példány igazolja ezt. De ő néhány 
igen érdekes részt nem vett föl művébe, a mit 
én itt pótlók. 

• Mikor Mátyás Bécsben a császári udvarban 
szoros fogságban volt — irja Bonfini — az ud
var hizelkedői csúfolták őt, hogy magyar király 
akar lenni. «Az lehet, — feleié Mátyás, — sőt ha 
élek, a tietek is . . . . » Mikor megválasztották, 
Pesten s a vidéken hire ment: kürt, dob, sip-
és trombita-szó adta tudtul a nemzet örömét 
mindenfelé. Hétszeres örömkiáltás töltötte a le
vegőt: «Corvin Mátyás, a mi királyunk éljen .'» 
Az olasz Bonfini igy fejezte ki latin nyelven: 
feliciter=boldogul, a mi a magyar éíjen-nél 
egyezik. «A haza atyjának fia éljen! A mi meg
szabadítunk fia éljen!» (Vonatkozás Mátyás 
atyjára.) Ezután: «A Corvin-utód éljen! Mátyás, 
a mi reményünk éljen ! Magyarország mostani 
királyválasztói éljenek! Egész Magyarország 
éljen!* 

Az országgyűlés küldöttsége nevében Vitéz 
János a határra érkezett királyt igy üdvözölte: 
• Üdvözlégy Magyarország egyhangúlag megvá
lasztott királya! Magyar népünk egyetlen remé
nye ! Üdvözölve legyetek a Corvinok szent reli-
quiái! (Értve van a nagy kormányzó és a bakókéz 
alatt elvérzett László.) Legyen szerencsés és 
boldog Magyarországra és a kereszténységre e 
választás!i 

• Mátyás örök hálát mondott hazájának, hogy 
öt, a méltatlan gyermeket e nagy méltóságra 
emelte. Szentül ígéri, — úgymond, — hogy 
egészen a haza ügyének fog élni, magát semmi 
veszélytől érette nem kíméli, azon lesz teljes 
erejével, hogy a bele helyezett remény teljesül-
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jön s atyja erényeitől el ne távozzék. Ekkor a 
könnyei elfojtották szavát. . . 

• Mikor az országba beérkezett, — irja Bon
fini, — a nép falukról, városokról nagy távolsá
gokról tengernyi számban sietett hozzá; gyer
mekek, nők, föidészek körül fogták, éty'en-ezték a 
királyt, csókolták kezét, ruháját, lábait, s sze
rencsét kívántak uralkodásához. Mátyás csodá
latosan tudott a népnek kedvére járni: atyám, 
öcsém, bátyám, húgom néven szólította őket, né
melyeket megölelt és megcsókolt. A katonasághoz 
barátságosan szólott, vitézségre buzdította őket 
8 hogy a. dicsőséget keressék. Magyarország uj
jongott örömében . . . .» 

«Mikor a kormányzást elkezdette, az ország 
I nagyjai előtt oly éretten beszélt, a közdolgokról 

oly bölcsességgel ítélt, ellenfeleivel oly okosan 
és megnyerőleg bánt, hogy azokat is megnyerte 
— csakhamar az egész ország szeretetét birta.» 

Végig nézve a nagy király életén, ugy látszik: 
Kolozsvárott születése gondviselésszerű történeti 
esemény volt. Erdély önszülöttének tartotta, s 
királylyá választatását nagybátyja és anyja Er-

j délyböl és az Alföldről zászlói alá sereglett ha-
í talmas fegyveres ereje döntötte el. A király csak

nem kényeztette is Kolozsvárt.* 0 Kolozsvártól 
szintén mindent megérdemel. Nem csoda, ha 
újabb időben itt ébredt föl a nemzet alvó lelki
ismerete. 

Még csak Cortesi olasz költő dicskölteménye 
néhány helyét közlöm. Szeretném magyar iróból 
idézni, de nekünk, fájdalom! akkor sem magya
rul író költőnk, sem irodalmunk nem volt. 

• Üdvöz légy Mars Isten diszes nemzetségéből 
való, hadban erős kar! Hol van az a tartomány, 
a mely dicsőségedet ne ismerné, hol van az a 
hely? Joggal vagy büszke, ha mint félisten, 
fegyverzetedben lovon ülsz, s magad egyedül 
minden hősök mellett megállhatsz, te — korod 
világító fénye, katonaság atyja, hadak dicsősége, 
a ki a tieiddel elhomályosítod a régi idők csodáit! 

«Mig a Duna a tengerbe ömlik, míg a magyar 
múzsa a latin költészet müveit kedveli, Mátyás 
dicsősége fennmarad, neve emlékezete soha 
meg nem szűnik, s győzelmei pálmáját a száza
dok meg nem rongálják. 

•Mauzóleumok leomlanak, a pyramisok már
ványköveit szétporlasztja a hosszú régiség: a te 
költők által dicsőített tetteidet dalban fogják 
ünnepelni a következő nemzedékek. Ismeretes 
leszel az idők nagyjai előtt s példánya a jövő 
kornak. 

• Benned az emberiség reménye fölegyenese
dik, gondja elpihen.»* 

Az olasz költő ragyogóan szinez, néha — 
költők szokása ós joga szerint — túlzásba megy 
át; de királyi és pápai követek, utazók, komoly 
tudósok, szóval az összes egykorúak e nagy ké
pét adják a mi nagy királyunknak. Tán nem hiu 
a remény, hogy e fölemelő hang visszhangot kelt 
a közönségben, a nemzet szivében, s a magyar 
hála és lelkesedés kora által dicsőitett szeretett 
királyának hozzá illő szobrot emel. 

JAKAB ELEK. 

MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLŐHÁZÁRÓL. 
Mátyás király születési házát Kolozsvártt a ma

gyar király intésére jelölték meg emléktáblával. 
Királyunk, ki 1887 szeptember 23-án Kolozs

vártt járt, meglátogatta dicső elődje születési 
házát s meglepetéssel látva, hogy e kiváló em
lék jeltelenül áll, igy szólt: «Nem nagy kegye
letre mutat, hogy kaszárnyának használják ez 
épületet" — és alapítványt tett emléktáblával 
való megjelölésére. 

Ez a példa, ez az intés buzdította reá a várost, 
hogy négyszáz év mulasztását helyrepótolva, 
több figyelembe vegye Mátyás király szülőházát, 
mely évek óta laktanyául szolgál. 

Nevezetessége Kolozsvár városának e ház, 
melyet minden idegen megnéz: most emléktáb
lával jelölve hirdet egy nagy eseményt a régen 
múlt dicsőséges időkből, hogy itt az alacsony 
ablak üvegén át látta meg a világosságot legna
gyobb nemzeti királyunk, ki dicsőséget szerzett 
a magyarnak egész Európában. 

Azon a kis szegeletablakon, mely a képen 
jobbra alant látható, sütött be bölcsőjéhez az 
első napsugár. 

Látható: Kolozsvár Történetében 1871. 1888. Öt 
kötet, két rajzfüzet. 

:" T. Cortesii: De Mathiae Corvini, Regis Hungá
ria- Líuidibus Bellicis Carmen. Bonfini Berum Hun-
gariearum Decades stb. 867—890 11. 
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Most egy katona-varga veri a talpot kerek 
széken ott, hol bölcsődalát ringatták annak a 
nagy királynak, ki — mint Bonfini följegyezte 
— 'igy oktatta 1466-ban a magyart: «Nem 
hasunknak és röstségre, de munkára szü
lettünk. Lássátok, mint kedvez nekünk a sze
rencse. Törökök és eretnekek közt születtünk, 
a kik a törököknél sokkal veszedelmesebbek: 
ezek a szolgaságban, amazok a lélek örök 
kárhozatában igyekeznek minket elveszíteni. 
Harczias — martialis — nemzet a magyar, ha 
övéitől el nem akar fajulni. Mindkét tekintetben 
dicsőség, a közjó és örök üdv tárgya áll előtte. 
Ki kívánhatná itt a fegyvertől való maga vissza
tartását, ki a röstelkedést, vagy a lefegyverezte-
tést, ha nemcsak a hasát akarja hizlalni s az 
asszonyok között végezni férfiúi életföladatát? 
Minden nagy s nehéz dolog jogosan bizatik bá
tor férfiakra: a tunyákat és gyávákat elűzi kö
réből a dicsőség." 

Ki tudja eldönteni: Mátyás királynak a vitézsé
gét csodáljuk- e inkább, vagy a bölcseségét, vagy 
a jóságát ?. . 

Most, hogy szép ünnepélylyel leleplezték a 
születési házára tett emléktáblát, míg megtisz
telték a multat, tisztelettel adóztak a legelső 
magyar ember iránt is, mert megértették intő 
szavát, teljesítették óhajtását. S hogy ezt tehet
ték, önérzettel töltötte el ez az ünneplő közön
séget, mely szeptember 2-án összegyűlt Kolozs
vártt, míg távolból az egész nemzet ünnepelt 
vele. 

Az emléktáblát, melynek leirását a ((Vasár
napi Újság i) 36-ik számában közölte, Pákey Lajos 
kolozsvári főmérnök tervezte s kivitele Zala 
György jeles szobrászunk munkája. 

A ház egy emeletes, alacsony szobákra osz
tott épület. Jól megnőtt ember egyenes testtar
tással nem léphet be egy ajtón sem. A ház hátsó 
részén az emelet irányában fatornácz nyúlik 
elé az udvarra. A padlása mindenütt erős tölgyfa
gerendákból készült. A kapu között, és távolabb 
az udvaron, pinczékbe van bejárás; a nagy kő
ből épült pinczék kápolnául, vagy rejtekhelyül 
is szolgálhattak s a déli oldalon titkos kijáró 
hely nyoma látszik. A pinczék patakkőből szi
lárdan és szellősen építvék. 

Jó módú polgári ház jellegét viseli magán, 
természetesen a 15-ik század igényeihez mérve 
ezt a «jómóduságot». Régi idők óta a neve: ((Má
tyás király háza.» 

Régies külalakja tiszteletet keltő, a négyszögű 
ablakokon felül pálczamü alakú díszítések 
vannak ós rovátkos szegélyzet. 

Bégi műidomaiból kevés maradt fenn s kivált 
az emeleti részen vassínekkel keresztben-hosz-
szában több ponton erősítés látszik. 

A régiségekből megmaradt rész csupán a be
járó csúcsíves kapu. 

Most, a hogy megnéztem, tisztán találtam 
benne mindent (lakói: a katonák épen had
gyakorlaton vannak más vidéken). Az udvar 
kerítéseire a katonai gyakorlatokhoz szükséges 
alakok rajzolvák. Maga a születési hely, egy bolt
íves, alacsony szoba, most be van csukva, egyik 
falát a király és királyné arczképe díszíti. 

Az idén júliusban, mikor Albrecht főherczeg 
látta e szobát, igy nyilatkozott róla: ((Jellemző, 
hogy akkori időben oly előkelő asszony, mint 
Szilágyi Erzsébet, ez igénytelen szállással meg
elégedett. * 

Ebből a szobából járt, a hír hagyománya sze
rint, iskolába is Mátyás, ki — hogy uralkodóvá 
lett — nagy privilégiumokkal és szabadsággal 
ajándékozta meg szülővárosa fiait s a házat min
den adó alól felszabadította. 

BEDÉ JÓB. 

A MAGYAR TUD. AKADÉMIA KONSTANTINÁPOLYI KÜLDÖTTSÉGE. 
Folyó évi szept. 19-én kelt útra azon tudo

mányos expediczió, melyet a magyar tud. aka
démia II. Abdul Hamid török szultán meghí
vására a konstantinápolyi Eszki Szerail-ba.n 
levő magyarországi vonatkozású történeti emlé
kek s különösen a Corvina maradványainak fel
kutatására saját kebeléből küldött ki. Ezen bi
zottság a következő öt tagból áll: Fraknói Vil
mos, az akadémia másodelnöke, mint a mohácsi 
vész előtti, Thaly Kálmán rendes tag, mint a 
mohácsi vész utáni magyar történetírás, Csőn-
tosi János lev. tag, mint a magyarországi közép-
és renaissancekori bibliographia művelője, Ábel 
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Jenő lev. tag, mint gnecista, szövegkritikus és 
irodalomtörténész, és a kit első helyen kellett 
volna említenünk : Vámbéry Ármin, rendes tag, 
az expediczió vezető elnöke, ki a török szultán 
engedélyét az akadémia számára kieszközölte, 
mint a keleti nyelvek, irodalom ós konstantiná
polyi viszonyok egyik legalaposabb ismerője, 
vtsznek részt az expediczióban. 

1863 óta, mikor Kubinyi, Ipolyi és Henszl-
mann oly nagy eredménynyel tértek vissza Kon
stantinápolyból, ez már a harmadik szakbizott
ság, melyet az akadémia a konstantinápolyi 
császári gyűjteményekben levő magyarországi 
vonatkozású történeti emlékek felkutatására ki
küldött, de az első, mely a magyar kormány ha
zafias áldozatkészségéből végre rendeltetési he
lyére eljut. 

A bizottságnak első feladata lesz a régi sze-
railban levő magyarországi vonatkozású kézira
tokat, az irás, festés, és kötés jelleméből vagy 
más ismertető jelekből meghatározni, jegyzékbe 
venni, ezen jegyzéket az ekkorig ismert jegyzé
kekkel összehasonlítani s a régi szerail könyv
állományáról kimerítő kritikai jegyzéket ké
szíteni. 

E jegyzékből ki fog tűnni, hogy a régi sze
railban levő nyugati kódexekből és nyomtatvá
nyokból melyek származnak a budai királyi 
könyvtárból és melyek más hazai, mohácsi vész 
előtti könyvtárakból. Ezeket a körülményeket 
csak magyarországi szakférfiú ismerheti fel, mert 
a külföldiek a magyarországi középkori kézira
toknak a külföldi chablonoktól eltérő kötését, 
írásbeli jellemét és festését nem ismerik. Ez az 
oka, hogy az Eszki Szerail-b&n járt külföldi 
tudósok Mátyás király könyveit fel nem ismer
ték. E jegyzékből továbbá ki fog tűnni az, hogy 
az Eszki Szerail-ban levő könyvek közt tarta
lomra nézve vannak-e oly ismeretlen történeti 
kútfők, melyek a történetírásra bírnak fontos
sággal. Ilyenek volnának: magyarországi króni
kák, legendák, királyi könyvek, számadásköny
vek, a régi királyi kanczellária regestái és másoló 
könyvei, magyar nyelvemlékek és hasonlók. 

Ezen kivül vannak, a kik abban reményked
nek, hogy a régi bizanti könyvtárból, melyet a 
törökök Konstantinápoly meghódítása után zsák
mányul ejtettek, a régi Szerailban lehetnek oly 
kéziratok, melyek csak a Palaeologok könyvtárá
ban voltak meg teljesen. Igy a tudományos világ
ban sokáig kisértett az a hír, hogy az Eszki Sze 
raüban megvannak Liviusnak összes decasai, 
megvan egy teljes Diodor, Homer és más görög 
és római remekírók. Ez a remény azonban a 
külföldi tudósoknak a konstantinápolyi Eszki 
Serailban tett kutatásai által megerősítést nem 
nyert. De ez még nem jelenti azt, hogy a régi 
szerailban ismeretlen kódexek a Palaeologok 
könyvtárából nincsenek. Mert igaz ugyan, hogy 
ezeket a görög kódexeket három száz év óta 
szenvedélyes gyűjtők mindig keresték, igaz az 
is, hogy Busbeck, Ferdinánd császár követe a 
XVI. században több száz régi görög kódexet, és 
Girardin franczia követ 1622-ben 20 ós egyne
hányat szereztek az Eszki Szerailból a bécsi és 
párisi könyvtár számára, de még mindig lehet
séges az, hogy a régi szerail egyik-másik rejtett 
helyiségében vannak becsomagolt ládák régi gö
rög kódexekkel, melyeket még senki sem látott. 
Az utolsó 40 év kutatásai ezen feltevést nem 
igazolják, de ismerve a konstantinápolyi császári 
könyvtár viszonyait, nem is zárják ki. A top
kapui régi szerailban van ugyanis a császári 
kincstár, hol a hadi zsákmány tárgyai elhelyez
tettek. Ezen kincsek közt őrzik a zsákmányul 
ejtett könyveket is, melyek becsomagolt ládák
ban vannak a kincstár földalatti és földfeletti 
helyiségeiben elrejtve. Ezen kincstárba csak 
igazhitű muzulmán léphet be, keresztény em
bernek ide belépni nem szabad; ez az oka, hogy 
a kincstárban elhelyezett könyvek az európai 
tudománynak egész a negyvenes évekig nem 
voltak hozzáférhetők. Abdul Medzsid török szul
táné az érdem, hogy ezen tilalmat megszüntette 
s 1845-ben Resid nagyvezér tanácsára az Eszki 
Szerail kapuit az ott levő nyugati kódexek meg
vizsgálására az európai tudósoknak megnyitotta. 
Ezen időtől fogva bent voltak a kincstár épüle
tében Mordtmann, Bethman, Abeken, Tischen-
dorf, Lepsius, Ipolyi, Kubinyi, Henszlmann, 
Dethier, Miller, Coxe, Newton, Blass és Vámbéry. 
Magába a kincstárba most sem bocsátják be 
őket, hanem a kincstár egyik helyiségébe ki
hordják nekik asztalokra a ládákba csomagolt 
könyveket. Ezen könyvek közt vannak kéziratok 

I és nyomtatványok különböző időből. Ezek közt 
1 találta Blass 1888-ban és Vámbéry 1889-ben 

Bannusiusnak egy latin szent beszédét, melyet a 
j szerző II. Ulászló királynak ajánlott. Ezen kódex 
I új fordulatot képez az Eszki Szerailban levő nyu

gati kódexek történetében. Eddig ugyanis a Pa
laeologok és Mátyás király könyvtárát kerestük az 
Eszki Szerailban; a Bannusius kódex fölfedezése 
által II. Ulászló és más, mohácsi vész előtti ha
zai könyvtárak maradványainak felkutatására 
lehet reményünk. Ezen Rannusius-kodexet H. 
Abdul Hamid szultán ő felsége Vámbéry Armin-

! nak t .idományos használatra átengedte ; ennek 
bibliographiai leirását és kritikai kiadását esz-

1 közölte mosta «Magyar Könyvszemle"-ben Cson
tod János, ki a kiadásból diszes külön nyo
matot készített, melyet az akadémiai bizottság 
az eredeti kodexxel együtt a török szultánnak fog 
átnyújtani. 

A különnyomat nagy 4-edrétben, vastag ken-
| der papirosra nyomva, pergamen borítékja és 

két czimlapja van, latin és magyar. A latin czim 
a következő: «Dominicus Crispus Rannusius 
Sermo De Ascensione habitus cum Wladislao 
II. Rege Hungáriáé. E codice bibliothecae cae-
sareae Constantinopolitanae eddidit et praefa-
tione illustravit Joannes Csontosi.» — Magyar 
czimlapja pedig a következő: «H. Ulászló király-

i nak ajánlott kódex a konstantinápolyi Eszki Sze
railban. A Vámbéry által hozott eredeti példány
ból kiadta és bevezette Csontosi János.» A füzet 
'?>-! lapból áll és két khromolitographiai táblával 
van díszítve, melyek a kódex két czimlapját igen 
hiven feltüntetik. 

Kötése pedig valóságos műremek s becsüle
tére válik Gottermeyernek ugy, mint a magyar 
könyvkötészetnek. 

A kötés a koránok tárczaszerű kötéseinek igen 
sikerült imitácziója. Vörös bagaria-bőr, leffentyűs 
táblával, keleti arany és zöld arabeszkekkel di-

! szítve s zöld selyem béléssel. 
Az expediczió sikere attól függ, hogy meg-

i nyeri-e az engedélyt a kincstárban levő összes 
i ládák átkutatására? Reméljük a legjobbat és 

bízzunk a szultán kegyességében és az expediczió 
erélyében. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
«Budapest régiségei* E czim alatt jelent meg 

j Budapest fővárosának e gy újabb kiadványa, a mely, 
miként a vállalat szerkesztője, Gömöri Havas Sándor, 
a fó'város régészeti szakbizottságának elnöke által 
irt terjedelmes bevezetésből kitűnik, évenként foly-
tattatni fog s felöleli ugy a római, mint a középkori 
műemlékek és régiségek leirását, melyek Budapest 

i területén vagy már ismeretesek, vagy pedig a jövő-
I ben napfényre fognak jutni. Első sorban azonban, 
I mint természetes, az aquincumi ásatások eredmé-
I nyeinek ismertetésére van szánva. A jelen első kö

tetben is ezek leirását veszi az olvasó. Dr. Kuzsinszky 
Bálint, az ásatások vezetője tárgyalja benne mind
azon épületemlékeket és leleteket, a melyek a leg-

I utóbbi két évben, 1887—1888-ban a föld alól elő-
; kerültek. A mű, mely 16 ivre terjed, 5 fejezetre van 
I osztva : az elsőben adja Aquincum város fejlődé-
; désének történetét, különös tekintettel azon város-
i részre, mely a katonai tábor közvetlen szomszédsá-
; gában alakult s a melynek romjait épen bemutatni 
! kívánja; a második fejezet Mitbrás templomának 

van szentelve, a harmadikban szó van Aquincum i 
1 egyik közfürdőjéről, a negyedik az egykori város két j 

magánházát ismerteti, végül az ötödikben a leletek • 
| sorozatát veszi az olvasó. A szerző többet akart i 
i adni, mint a tárgyalt emlékek puszta és száraz leirá- ! 
j sát, minden egyes fejezet az ókori életnek egy-egy 
j ágát mutatja be, igy különösen érdekes a Mitbraeum- ! 

ról s a fürdőről szóló két fejezet. Az elsőben megis
merkedünk a hanyatló Róma vallási viszonyaival, a : 
másodikban pedig ott találjuk az elfajult rómainak '., 
képét, ki már nem talált nemesebb élvezetet, mint ] 
azt, melyet a fürdők nyújthatnak. Ezen érdekes feje
zet alapján közöljük fönnebb a két aquincumi fürdő 

i ismertetését. Mint a mai számunkban mutatványul 
i közölt képekből látható, a főváros e diszes kiad- ; 
: ványa illnsztrácziók dolgában is kevés kívánni valót i 
i hagy fönn. A könyv a Franklin-Társulat nyom- ! 

| dijából került ki. 
Az uj véderőtörvény (1889 : VI. t.-cz.) az egyévi 

1 önkévytesek helyzetét a közös hadseregben és a m. I 

kir. honvédségben teljesen megváltoztatta. E meg-
I változott viszonyokat foglalja egybe közérthető ve

zérfonal alakjában Kacziány *Az egyévi ünkénytes 
i a közós hadseregben és a m. kir. honvédségben* czimü 
! kézikönyve, mely immár a harmadik teljesen 

átdolgozott és tetemesen bővített kiadásban jelenik 
meg a Franklin-Társulatnál. 

A mü két külön füzetben jelenik meg, melyek 
elseje a fölvételi föltételeket és a hadseregbe s hon-

• védségbe fölvétel elveit tárgyalja. 8 ezek teljesen el
ütök az eddigiektől, mert mig pl. eddig az önkény-

! tes abban az ezredben szolgálhatott, amelyben akart, 
I ezután csakis saját illetősége hadkiegészítő ezredé

ben szolgálhat s ennek megfelelően fölvételi folya-
| modványát is csak saját hadkiegészítő kerülete ka

tonai parancsnokságának nyújthatja be. Az uj véd-
törvényi utasítás a hadkiegészítési terhek egy részét 
a polgári hatóságok vállaira tolja át, melyek ennél-

I fogva az egyévi önkénytesnek is első folyamodásu 
hatóságát képezik, a papjelöltek, tanítók, mezőgazda-

| ságok birtokosai és családfentartók ügyében pedig az 
elkerülhetetlen intézkedő szerepet játszszák. S mi
után az egyévi önkénytesekkel ezentúl már a közsé
gek elöljáróságának is lesz teendője. Kacziány Géza 
kézikönyve jóformán már a községi jegyzőknek is 
nélkülözhetlen vezérfonala lesz, annyival is inkább, 

• mert a megfelelő hivatalos irománypéldákat is tar
talmazza s a II. füzethez csatolandó terjedelmes 
tárgymutató minden körülményre gyors felvilágo-

i sitást ad. Mindezek számára kellő utasítás foglalta
tik a jelen első füzetben, melynek ára 80 kr. 

Magyar-német vasúti szakszótár, szerkesztette 
ifj. Görgey István vasúti tisztviselő. Az érdeklődők 
előtt már ismeretes munka a füzetes kiadásból. Egé
szen elkészülve, 615 oldalnyi nagy kötetet tesz ki. A 
legújabb szaktudományi művek, szolgálati utasítá
sok és hivatalos iratok nyomán készült és kiteljed 
az összes műszaki és igazgatási vasúti szolgálatra. 

Görgey a vasúti tisztviselők és alkalmazottak 
számára kettős szolgálatot kivánt tenni a szótárral. 
Először azoknak szól, a kik a magyar nyelvet nem 
bírják teljesen. Másodszor azonban eszközt akart 
nyújtani arra nézve, hogy a vasutak magyar műsza
vait, forgalmi és szolgálati kifejezéseit összegyűjtse. 
Ebben a tekintetben nagy a zavar és sok az erősza
kolt kifejezés, a műszó. De egy szótár nem követheti 
mindenben a nyelvtani parancsokat, hanem be kell 
számolni a forgalomba jött szavakkal, különben 
akárhányszor hiába fordulna hozzá valaki. Görgey 
szótárában van elég szó, melyot a nyelvtani szabá
lyok, sőt a jóhangzás is elitélnek. Az ilyenek nagy 
részénél a szótár utal egy másik, jobb szóra s ott 
adja meg az értelmezést. Vasutainknál, közlekedési 
dolgoknál a magyar nyelv még egészen uj, s tekh-
nikai kifejezésekben csak most fejlik. A szótár az ed
digi fejlődést tünteti fel. Anyaga bő, s igy egybe
foglalva lehetővé teszi a kritikát, a tisztogatást. A 
szótár, mely Aigner Lajos kiadása, 7 frtba kerül. 

Magyar költők orosz fordításban. A «Vjesztnik 
Jevropy orosz folyóirat szeptember havi számában 
íetüfi «Távolból" és Arany János «Rab gólya* czimü 
költeményei jelentek meg orosz fordításban. A for
dítások Miliajlova Olga, neves orosz írónőtől valók, 
ki már régebben előszeretettel foglalkozik magyar 
költők fordításával s a kinek arczképét is bemutat
tuk. Legközelebb Gyulai Páltól, Vajdától és mások
tól is fog fordítani. 

Regénypályázat. Singer és Wolfner kiadók az 
«Egyetemes regénytár» számára irandó eredeti re
gényre ezer frankot tűztek ki. Tizenhárom regény 
pályázott, de ezek közül a bírálók egyet sem talál
tak a pályadíjra teljesen érdemesnek. Két regénvt 
azonban dicsérettel emelnek ki, nevezetesen a «Fenn 
és Lenn* és 'Rajongó* czimüt, de mindkét regény
ben a kiváló tulajdonságokkal szemben oly lénye
ges fogyatkozások vannak, melyek lehetetlenné tet
ték a pályadíj odaítélését. Figyelemreméltó tehet
ség nyilvánul a «Már késő" és «Vera» czimü 
regényekben. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és kép
ben 92-dik füzete hagyta el a sajtót. A Stiridt tár
gyaló résznek 7-dik füzete ez. A nép ismertetése, «A 
németek tájnyelve és tájköltészete" olvasható Gras-
berger János tollából és Lehr Albert magyaros for
dításában. Illusztrácziókat Myrbach rajzolt hozzá. 
Aztán a szlovén nép szokásaínak, mondáinak ismer
tetése következik Hubád Ferencztől, Wust Ferdi
nánd és Subics György rajzaival. A füzet ára 30 kr. 

Akadémiai székfoglalók. A tud. akadémia kiad
ványai közt két székfoglaló értekezés jelent meg. 
Vécsey Tamásé az egyik és «Sextus Caecilius Afri-
canus jogtudós »-ról szól. Rendes tagsági helyét fog
lalta el vele ; ára 60 kr. A másik értekezés légiós 
Gábortól való s «Tanulmányok a rómaiak dácziai 
aranybányászatáról" czimen fejteget történelmi és 
régészeti kérdéseket. Ara 40 kr. 

A közigazgatási bíráskodás alapelvei, irta So
mogyi József, vasmegyei árvaszéki jegyző. Az 53 
oldalra terjedő füzet Szombathelyt jelent meg s ára 
40 krajczár. 
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Iskolai könyvek. Dengi Jánosnak a 
középiskolák számára irt Magyar sti
lisztika könyvéből második, teljesen át
dolgozott kiadás jelent meg az Eggen-
berger czégnél. A könyv a jó stil fel
tüntetésére mindig jeles költők, leg
többször Arany műveit idézi. Ara 80 kr. 
— Politikai számtant irt a középfokú 
kereskedelmi iskolák részére Veress Vil
mos kolozsvári tanár. A könyv uj ki
adása a kamat-, járadék- és életbiztosí
tási számítás elemeit magába foglaló 
korábbi művének. Lehmann és Baldi 
kiadásában jelent meg Kolozsvárit s 
ára 1 frt 50 kr. — A német irva-ol-
vasás tanulására pedig Lauffer Vilmos 
Budapesten Schreib-Lese-Fibel-t adott 
ki, Druisner János Györgytől, minden 
egyes betűhöz egy-egy rajzzal; ára 30 kr. 

Kántorok lapja. Dicsérni való czé-
lokkal indult meg Vasvártt egy uj lap, 
a "Kántorok lapja», mely a kath. egy
házi zene érdekében óhajt hatni, és Ba
rabás István szerkeszti. A liturgikus 
zenét kívánja fentartani, és a magyar 
egyházi nép-éneket összegyűjteni, ápol
ni. Az orgonázásra is nyújt anyagot, s 
ezenkívül a kántori működés minden 
részére ki fog terjeszkedni. Közöl tájé
koztató czikkeket, ének- szövegeket s 
mellékletben dallamokat. Az első szám
hoz, mely szeptember első napján jelent 
meg, több hangjegy van mellékelve. 
Egyszer jelenik meg havonkint, s elő
fizetési ára egész évre 4 frt, félévre 
2 forint 

Magyar sakk-ujság. A budapesti 
sakkozó társaság, mely nem régiben 
a sakkozás müvelésére és terjesztésére 
alakult, szaklapot indított a Budapesti 
sakkszemle* czim alatt. Az újságot Ma
kó vecz Gyula szerkeszti és az első szám
ban programmon és felhíváson kívül 
több sakkfeladat, néhány játszma s szá
mos, sakkozásra vonatkozó apróság van. 

Folyóiratok. A •Természettudomá
nyi Közlöny» szeptemberi füzete a ren
des rovatok apróbb közleményei mellett a kö
vetkező önálló czikkeket közli. Természettudo
mányi vállalkozások a külföldön, dr. Lakits Fe-
rencztől. Véletlenség, valószínűség, bizonyosság, 
dr. Beké Manótól. A mai sebészet törekvése, Ei-
chelot előadása. A lángész, Ch. Eichet előszava. 
Az öntermődés. A Vjolántuli sugarak hatása a nö
vények növekedésére. A körte kövecseinek jelentő
sége. — A«Nemzetgazdasági Szemle* szeptemberi fü
zetében dr. Vargha Gyula közli a terjedelmes jelen
tést, melyet «Biztosítási statisztikánk kérdéséhez* 
czimen s az orsz. statisztikai hivatal megbízásából 
irt, a biztosítási intézek közbejöttével megállapí
tandó statisztikai fölvételekről. Dr. Halász Sándor 
• Az osztály-sorsjátékról* ír, melyet a megszünte
tendő kis lutri helyett nálunk is alkalmazni szándé
koznak. Mandello Károly "Közgazdasági havi kró
nika »-t állit össze, napról-napra feljegyezve azt, a 
mi augusztus havában a közgazdaságot illetőleg ér-

A SZENT-MIHÁLY-EGYHÁZ KOLOZSVÁR FŐTERÉN. 

dekes történt. Kisebb közlemények emelik még a 
füzet tartalmát. 

Magyarország tiszti czim- és névtára, melyet 
a statisztikai hivatal évenkint kiad, a hivatalos ada
tok szerint, 1890-re is megjelenik, szokott bő terje
delmében. Nem csupán a hivatalok személyzetére 
nézve nyújt tájékozást, hanem útmutatást szolgál
tat a hivataloknak mely felsőbb hatóság alá tar
tozására, ügybeosztására, területi hatáskörére, szá
mára és székhelyére, továbbá az egész országnak 
folyton változás alá eső községi (közigazgatási) be
osztására : kitünteti a társadalomban viselt főbb 
állásokat s tudományos képesítéseket stb. A könyv 
könnyű kezelhetéséhez pontos betüsoros és mintegy 
50,000 nevet magában foglaló névmutató nyújt se
gédkezet. A 100 ivnyi (800 lap) terjedelemben s 
nagy 8-adrétü alakban f. évi deczember havában 
megjelenő könyv előfizetési ára finom angol vászon
kötésben 4 frt, bolti ára már 5 frt lösz. Az előfizeté

sek legczélszerübben postai utalvány 
mellett az orsz. m. kir. statisztikai hi
vatalhoz czimezendők, de a hivataloktól 
postai utánvét, vagy a pénz utólagos 
beküldése mellett is elfogadtatnak a 
megrendelések. 

A magyar statisztikai évkönyv
ből, melyet az orsz. statisztikai hivatal 
szerkeszt, egyszerre hat füzet került Ifi 
a sajtóból. Az egyik füzet az 1886-iki 
közegészségügyre vonatkozó hivatalos 
adatokat adja közre; a többi füzet pe
dig 1887-ről a kereskedelmi forgalom, a 
hitelintézetek, az egyház és tanügy, az 
állami pénzügy és a haderő adatait. 

Uj zenemüvek. «líégi magyar hall
gató nóta* czimen eredeti magyar ze
nemű jelent meg Eózsavölgyi és társá
nál. A hallgatót Bóka Károly előadása 
után följegyezte és zongorára szabadon 
átírta Ábrányi Kornél. Ara 2 frt. Ugyan
csak Eózsavölgyinél jelent meg Liebes-
traum czimű polka francaise Rosen-
zweig Hermán karmestertől. Ara ének
hangra és zongorára írva 72 kr. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
«A Jó-sziv» egyesület e hó 18-án 

Tisza Kálmánná elnöklete alatt vá
lasztmányi ülést tartott, melyen több 
segély iránt intézkedett. 

Az elnök bejelentette, hogy a szün
idő alatt 15,000 forintot meghaladó 
összeget osztott ki, részint kölcsön, ré
szint segélyezés czimen, jelentette to
vábbá, hogy az egyesületnek egyes jó
tékony intézeteknél levő alapítványi 
helyei már betöltettek. Felolvasták ez
után a Zemplén-megye törvényhatósá
gának közgyűléséből kiküldött segélye
zési bizottság kérvényét, melyben a me
gyének különösen felsőbb vidékeit ért 
csapások következtében a «Jó-sziv» 
egyesület támogatását kéri Tisza Kál-
mánné elnök megjegyzé, hogy tekintettel 

az idei rossz termésre, valószínűleg több megye 
fog az egyesülethez fordulni segélyért, mivel pedig 
az egyesület csak 20,000 frt. kamat fölött ren
delkezik s a tőkéhez csak végső szükség esetén lehet 
nyúlni: ajánlatos tehát, hogy újra felhívást intézze
nek a nagy közönséghez, s hogy jótékony czélu 
színi előadások, tánczvigalmak stb. rendezésére has
sanak. Zemplénmegye törvényhatósági közgyűlésé
nek segélyezési bizottságát értesíteni lógja, hogy 
az egyesület minden tőle telhetőt megtesz az elemi 
csapásoktól sújtott vidékek segélyezésére. Udvar
helymegye alispánja is segélyt kér ama 42 község 
részére, melyek jégverés következtében nyomorba 
jutottak. A választmány 4000 irtot szavazott meg 
részükre. Az elemi csapásokkal sújtott Szádellj 
abauj-tornamegyei községnek 500 frtot szavaztak 
meg.Végül elhatározták, hogy a «Jó szív "-sorsjegyek 
októker hó 15-diki sorsolását az egyesület helyisé
gében délután 3 órakor tartják meg. 
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A székely művelődési és közgazdasági egyesü
le t szept. 14-ikén tartotta nagygyűlését a budapesti 
vámházpalota igazgatósági termében, Hajós János 
elnöklete alatt." 

A titkári jelentést Nagy Gábor terjesztette elő, 
kiemelve, hogy a Maros-Vásárhelytt tartott utolsó 
nagygyűléskor megnyitott székelyföldi iparmúzeum 
hathatós eszközt nyújt a székelység kézműiparának 
fejlesztésére. A rendszeresített iparmuzeumi vándor 
kiállítások hatása máris érezhető. Nagy baj, hogy a 
1 5—18 ezer frt értékű iparművészeti tárgyakat, hely 
hiányában, kénytelenek a régi nyári színházi épület
ben tartani, a hol nincsenek kellő biztosságban. 
Megindult tehát a mozgalom, hogy a múzeum ré
szére állandó helyiség emeltessék. A központi vá
lasztmány tehát javasolja, hogy a nagygyűlés az 
építkezés czéljaira szavazzon meg 5000 frtot. Jelenti 
továbbá a titkár, hogy a «Székely Naptár» eddig 
minden évben 4000 példányban fogyott el, s hogy 
az 1890-ik évre 6000 példányban fogják kiadni. 
(Szádeczky Lajos szerkesztésében.) Végül megemlé-

lampionokkal a püspök lakása elé vonultak, a hol a 
dalárda két dalt énekelt, mire Tóth Sámuel mondott 
üdvözlő beszédet. A püspök meghatottan válaszolt. 
A lelkesült éljenzés után a tisztelgők Szász Gerő la
kásához vonultak, kit szintén ovácziókban részesí
tettek. E hó 15-ikén a virágokkal és szőnyegekkel 
feldíszített bei-farkas utczai ref. templom szorongá
sig megtelt a jubiláris istentiszteletre. Kolozsvár kö
zönsége valláskülönbségViélkül nagy számmal jelent 
meg a kegyeletes ünnepélyen. Szász Domokos püs
pök imát mondott, Szász Gerő pedig az ünnepi szó
noklatot tartotta. A templomból a hívek a püspök
höz vonultak, hol Kolozsváry Sándor főgondnok dí
szes feliratot nyújtott át a jubilánsnak. A püspök 
megköszönte az iránta tanúsított ragaszkodást. Ezu
tán Szász Gerőhőz mentek, kit szintén Kolozsváry 
főgondnok üdvözölt. Délután a jubilánsok tisztele
tére bankét volt. Az ünnepélyen az erdélyi ref. egy
házkerület testületileg vett részt, s jelenvoltak a 
többi hitfelekezetek papjai is. Az ünnepély alkalmá
ból számos üdvözlő távirat és levél érkezett. 

zsonyi hadtest parancsnokává. Ó felsége aztán Catty 
tábornoknak, a pozsonyi volt hadtestparancsnok
nak fejezte ki sajnálkozását a fölött, hogy a hadse
reg kötelekéből megválik s elismeréssel emlékezett 
meg számos szolgálatáról. A hadgyakorlatokra meg
jelent b. Feje'rváry honvédelmi miniszter is, de 
gyöngélkedése következtében ő felsége kíméletre 
intette. József főherczeget is betegeskedése gátolta 
a megjelenésben. A honvédelmi miniszter értesítette 
ő fenségét a királynak a honvédség fölött kifejezett 
megelégedéséről. B. Orczy Béla és gr. Szapáry 
miniszterek állandóan a király kíséretében vol
tak. 0 felsége e hó 17-ikén délután utazott el 
Kis-Bérről. Az elindulás előtt Zuber komáromi fő
ispánhoz fordult és e szavakkal "Ismételve köszö
nöm a szép és szíves fogadtatást*, elbúcsúzott tőle. 
Az udvari vonat pont négy órakor robogott ki a 
pályaudvarból, a közönség lelkesült, éljenzése között, 
s este Vtll órakor ért Gödöllőre, ő felsége a szegé
nyeknek 500 frtot, az iparosegyletnek 200, a tüzoltó-
segélyegyletnek 100 frtot adományozott. 

Fóth és Vácz közt a hadgyakorlatok gr. Pejacse-
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kezett a jelentésben az elhunyt tagokról. Az egye
sület alapvagyona 25,279 frt s ennek nagy része, 
22,870 frt földhitelintézeti záloglevelekben gyümöl
csözik. A kiadás három éven át mintegy 9200 frtot 
tett. A nagygyűlés a jelentéseket tudomásul vette s 
a bennük foglalt javaslatokat elfogadta. Az elnök, a 
ki 14 év óta vezeti az egyesület ügyeit, hajlott kora 
s magánviszonyai miatt nem volt reá bírható tisz
tének további vitelére. Elnök lett Thuróczy Adolf, 
első alelnök: Szilágyi Sándor, második alelnök: Ba
rabás Miklós; választmányi tagok: Borosnyai Oszkár, 
Gidófalvy István, Gyertyánffy István, Szádeczky La
jos, Szász Róbert, Szentiványi Gyula. Hajós János 
volt elnököt pedig tiszteleti elnökké választották. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA, 
Lelkészi jubileum. Szász Domokos erdélyi ref. 

püspök és Szász Gerő esperes és kerületi főjegyző e 
hó 15-ikén ülték meg papságuk harmincz-éves ju
bileumát Kolozsvárit, a bivek meleg részvétével. 

Előttevaló nap este a földmivesek lobogókkal és 

MI UJSAG. 
A király a hadgyakorlatokon. O felsége három 

napot töltött Kis-Béren, a hadgyakorlatokon. E hó 
15-ikén reggel érkezett és 17-ikón délután utazott 
el Gödöllőre, hogy aztán a Vácz körül folyó hadgya
korlatokat is megszemlélje. 

A kis-béri hadgyakorlatok alatt ő felsége és a kísé
retében" megjelent főherczegek, katonai előkelőségek, 
részint'a kincstári épületekben, részint magános laká
sokban voltak elszállásolva. A hadgyakorlatok nagy 
kiterjedésben folytak s részt vett azokban a hon
védség is. E hó 17-ikén értek véget a gyakorlatok. 
A király Vsll-kor megszüntette a harc ot s azután 
a csapatok sorakoztak a szemléhez. Egy óra múlva 
a király ő felsége kíséretével végig lovagolt a csapa
tok között, maga köré gyüjté az egész tábornoki kart 
és a parancsnokokat, teljes megelégedését fejezve ki 
ugy a gyakorlat, mint az egyes csapatok, különösen 
a honvédség magatartása fölött. Az egész tábornoki 
kar jelenlétében kinevezte Frigyes főherczeget a po-

vics hadtestparancsnok vezetése alatt mentek végbe 
s e hó 21-ikén végződtek.A király e hó 19-ikén reg
geli 7 órakor Gödöllőről Fóthra hajtatott, hol lóra 
ült s a gyakorlatok helyére ment. Puszta-lmreházá-
nál találkozott Albrecht és Vilmos főherczegekkeL 
Beck báróval, a vezérkar főnökével. A hadgyakorla
ton megjelent gr. Kálnoky külügyminiszter, b. Bauer 
hadügyminiszter, b. hehérváry honvédelmi minisz
ter, az olasz és német katonai attachék. Mikor ő fel
sége Fóthra érkezett, gr. Károlyi Sándor kastélyába 
hajtatott, hol özv. id. gróf Károlyi Istvánnét s en
nek nővérét, Orczy Tekla bárónőt megszólítással 
tüntette ki. Albrecht főherczeg hadiszállása Gödöllőn 
volt. 

A királyné Meránban. Erzsébet királyné és Má
ria Valéria főherczegnő e hó 18-án este Meránba ér
keztek, s a Trauttmansdorf-nyaralóban szálltak meg. 
A királyné jó egészségnek örvend. A gyakori szabad
ban időzés egészen megbarnította arczát. 

A trónörökös özvegye. Brüsszelből jelentik: 
Először időz most a meyerlingi katasztrófa óta 
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Stefánia özvegy trónörökös asszony belga hazája 
földjén. A királyi család viszontlátásának jelenete a 
laekeni indóházban megható volt. A trónörökös
asszony alig t ud t a megvárni , hogy a vonat megáll -
jon és sirva rohan t anyja karjaiba, ki sokáig átölelve 
ta r to t ta . Azután királyi szüleivel a Laeken-kastélyba 
hajtatot t , ahol gróf d 'Oul t remont udvari marsai üd
vözölte őt ós lakosztályába kisérte. Lipót király 
leánya számára eredetileg n e m a rendes fogadó t e r 
meke t készít tet te el, mer t azokban Eudolf trónörökös 
lakott s a király at tól tar tot t , hogy e termek látása 
szomorú benyomást tesz majd a trónörökös asz-
szonyra. De a trónörökös asszony határozot tan azt 
kívánta, hogy ezeket a termeket készítsék el szá
mára . A fenséges asszony ideje legnagyobb részét 
azzal tölti, hogy a laekeni park árnyas fasoraiban sé
tál, melyekben annyi boldog órát töl töt t . 

A t r ó n ö r ö k ö s e m l é k e G ö r g é n y b e n . Magyari Pál 
jómódú maros-tordamegyei birtokos ajánlatot inté
zett a vármegye főispánjához, melyben kijelenti, hogy 
ha a Eudolf trónörökösnek Görgény-Szent-Imrén 
emelni szándékolt emlékjelre a költségek ki n e m 
kerülnének — a hiányzó összeget vagyona erejéig 
fedezi. 

Az a k a d é m i a k ü l d ö t t s é g e K o n s t a n t i n á p o l y b a n . 
Az akadémia küldöttsége, melynek tagjai Vámbéry 
Ármin vezetése alat t Fraknói Vilmos, Tlialy Kál
mán és Csontod János múzeumi könyvtárőr, e hó 
1 !)-ikén kelt ú t r a Konstantinápolyba, hova a szultán 
meghívására utaznak a magyar tudósok. Dr. Ábel 
Jenő egyetemi tanár , ki szintén a küldöttséghez 
tartozik, már három nap előtt elutazott, mivel gyen
gélkedése mia t t a hosszú u ta t megszakítás nélkül 
a l igha birta volna ki. A küldöttség konstantinápolyi 
tartózkodásának és utazási költségeinek fedezésére 
ő felsége a király magán pénztárából 6000 frtot 
utalványozott. A magyar tudósok a központi pálya
udvarból délután 2 órakor induló futárvonattal 
hagyták el a fővárost. Baross Gábor, kereskedelem
ügyi miniszter egy külön szalonkocsit bocsátot t a 
tudósok rendelkezésére, mely őket egész Kons tan t i 
nápolyig szállitja, hová szombaton reggel érkez
nek. A küldöttséget Konstant inápolyba való meg
érkezésekor a pályaházban a szultán nevében két 
segédtiszt fogja üdvözölni. A magyar tudósok a 
török fővárosban több hét ig fognak tar tózkodni . 

T i sza m i n i s z t e r e l n ö k a Dunán- innen i ref. egy
házkerület gyűlésére Lévára u tazot t , hol e hó 19-én 
nagy szívességgel és ünnepélyesen fogadták. 

A megyei ha tóság élén Kazy főispánnal je lent 
meg az indóházban. Az egyházmegye részéről Jókai 
esperes köszöntötte, s az egybegyűlt tömeg éljenzése 
közt vonult be a csinosan díszített városba, hol 
diadalkaput is áll í tottak. I t t Mácsay Lukács polgár
mester üdvözölte. Lakás t a tanítóképző intézetben 
rendel tek a miniszternek. Délután a küldöttségeket 
fogadta. A polgármester beszédére adot t válaszában 
kiemelte a ku l tú rá t , mely a legerősebb tényező ar ra 
nézve is, hogy hazai nyelvünket terjeszthessük. Es te 
kivilágítás, fáklyás mene t és lakoma volt. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunk azon t. előfizetőit, k iknek előfizetése szep

tember végével lejár, fölkérjük az előfizetés mielőbbi 
megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás 
álljon be. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK. 
Negyedévre (október—deczember) 

A Vasárnapi Újság ___ __ _ .__ 2 b t — k r . 
A Vasárnapi Újság a tVilágkronikáialt együtt 2 « 5 0 < 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok — 3 « — « 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a 

* Világkrónikával* együtt . . . . . . . . . . . . 3 € 5 0 » 

L a p u n k k i a d ó - h i v a t a l a a «Pes t i H i r l a p » czi-
m ü , pá r t sz ineze t né lkü l i po l i t i ka i n a p i l a p k iadó
h i v a t a l á v a l oly egyezségre l épe t t , h o g y azok, a k ik 
a k é t l apo t együ t t r e n d e l i k m e g , k e d v e z m é n y e s 
á r o n fizethetnek elő, és p e d i g : 

A " V a s á r n a p i Újság• a «Pes t i H í r l a p * - p a l : 

Egész évre . . . ._ . 2 1 frt' — kr. 
Felévre . . . . . . . 10 « 50 « 
Negyedévre _ . . . . . . . . - 5 « 25 « 
Egy hóra . . . . . . . . . 1 « 80 . 

A «Vasá rnap i Ú j ság • ujabban *NSi munka és 
divat» czimű uj rovattal s je lentékenyen bővítet t 
tar ta lommal jelen meg. A «Pol i t ikai U jdonságok»-
hoz 'Magyar Gazda* czimü gazdasági lap van csa
tolva. 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a «Világ
krónikát czímű képes het i közlöny, mely he tenként 
egy íven s számos képpel illusztrálva jelen meg . 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál, vagy a "Világkrónikát megrendelésénél czimszalagjuk-

: ból egy példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni, s 
minden reklamácziót és egyéb a szétküldésre vonatkozó 
közleményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

i A Vasárnapi Újság és Politkai Újdonságok kiadó-hivatala. 
Budapest, egyetem-utcza 4. sz. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napok a l a t t : id. BOCZKÓ 

KÁROLY, a békési ág. h . ev . egyházmegye érd. esp. fel
ügyelője ; Békés vármegye volt főszolgabírója; 
1848,9-iki orszgy. képviselő ; néhai id. Boczkó Dá
niel, szarvasi ev. lelkész fia és Boczkó Dániel 
1848,9-iki szabadsághős édes testvére, élte 87-ik 
évében; Tisza-Földváron (Jász-N-Kun-Szolnokme-
gye) huny t el s ot t té te te t t örök nyuga lomra ; a 
beszentelést gyászbeszéddel Sax Frigyes tiszaföld
vári evang. segédlelkész végezte.— D R . AMBROZOVICS 
KÁROLY ügyvéd, Zombor város bizottsági tagja, egy
kori főügyésze, köztiszteletben élt férfiú, 57 éves, s 
temetésén a megyei tisztikar is megjelent Sándor 
Béla főispánnal. — PERNŐFFY JÁNOS, a belügyminisz
t é r ium osztálytanácsosa, hol a kórházi gazdasági 
ügyek intézését vezette, közelismerést érdemlő mű
ködést fejtett ki , (36 éves korában, Budapesten. — 
Id . SÍPOS SÁNDOR, kir. közjegyző, Békésvármegye 
volt első alispánja, élte 73 évében, Szarvason.— De-
zséri BOLEMAN ISTVÁN, esztergom-érsekmegyei pap , 
alsó-győrödi plébános, Barsmegye törvényhatósági 
bizottsági tagja, 63 éves korában. — FESZTÓRY I S T 
VÁN, ez. alperes és isztáncsi g. ka th . lelkész, életének 
69-ik, papságának 43-ik évében. — PIRKLER ADOLF 
jász-nagykun-szolnokmegyei bizottsági tag, és Jász-
Felső-Szent-György főbírája, 80 éves. — LANGER 
JÁNOS, a nemzet i zeneiskola és a vakok intézetének 
tanára , a szent Lipót-egyház karnagya, az első ma
gyar dalárda alapítója, Lange r Viktor zeneszerző 
édes atyja, 70 éves korában Budapes ten ; u g y a n i t t : 
SCHAMORZIL JÁNOS, magyar kir. m in . főmérnök, 
69 éves ; — BIBÁCSEK JÓZSEF, 184-8—49-iki honvéd-
főhadnagy ós nyűg . rendőr-tisztviselő, 64 éves, — 
LÖWENTRITT MIKSA, a Szabadkán megjelenő «Bács
kai Hirlap» volt szerkesztője, Budapesten, 31 éves ; 
— SZALAY ZSIGMOND, a kir. tábla egykori birája, — 
B U E H I T L MIKLÓS, a hg . Eszterházy-uradalom nyűg. 
gazdatisztje, müvei t lelkű öreg ur, ki a «Fővárosi La
pok »-nak gyakran i r t a régi időkre vonatkozó visz-
szaemlékezéseket, 88 éves, a pes tm. Boldogfaluban. 
MIHÁLKOVICS ÁRPÁD kir. járásbiró, 38 éves, Bonyhá
don. — ORBÁN KÁROLY, főnyi körjegyző, m. kir. pos
tatiszt, Fonyon . — MÁTITS JÁNOS újvidéki körjegyző. 
— ABSOLON FERENCZ, rosnyói kir. aljárásbiró L inde -
wieseben.— BENKŐ IMRE, péterlaki ev. ref. lelkész, a 
görgényi egyházmegye esperese, 72 éves korában. — 
CSERNOVICS ARZBN, Csemovics Pé ter fia, a Báná t 
egyik leggazdagabb földbirtokosa, Bécsben. — H u -
DETZ E M I L kereskedő, Hudetz dr. aradi tekintélyes 
orvosnak fia, 33 éves, Aradon. — NBDECZKI JÁNOS 
oki. gyógyszerész, földbirtokos, bányatulajdonos és 
megyei választmányi tag, 74 eves, Piszkén. — Z E I S -
LER JOÁCHIM, Török-Szent-Miklós agg polgára, életé
nek 71-dik évében. — OTNER ÁBRAHÁM birtokos és 
árvagyám, 74 éves, Kápolnás-Nyéken. — NEUMANN 
SÁMUEL tekintélyes kereskedő, 72 éves, Trencsénben. 
—Odenburg i br. GERINGER KÁROLY, belső t i tkos taná
csos, ki 1848 végén Erdély te l jhatalmú császári biz
tosává neveztetet t ki, de helyét már el n e m foglal
ha t ta , hanem az osztrák minisz tér iumban az erdélyi 
ügyek vezetését bizták rá, 1849-ben pedig császári 
biztos volt Magyarországon,84 éves korában, Bécsben. 

Gróf WENKHEIM FERENCZNÉ. szül. Kadák Klára 
bárónő, 23 éves, Reichenhallban. — Özv. MEDGYES 
LAJOSNÉ szül. Czakó Mária, a néhai költő és egyházi 
szónok neje és Czakó Zsigmond testvére, Deésen. — 
Báró PBÓNAY EMMA, jótékony agg hölgy, 80 éves ko
rában, Magyarádon. -»- CSERNA FERENCZNÉ, szül. 
Bozsek Olga, aljárásbiró neje Baján. — ÖLLÉ F E 
RENCZNÉ szül. "Nóvák Hona, pozsonymegyei árva
széki elnök neje. r— BÜSBACH ADÁMNÉ szül. Benker 
Ida , Busbach Ádám, Losoncz város egyik leg
előkelőbb polgárának neje. — NAGYNÉ-KANÍA-BOR-
BÁLA, dr. Kanka Károly pozsonyi orsz. kórházi igaz
gató nővére, 44 éves, Pozsonyban. — BARTHA L A 
JOSNÉ szül. Pinterics Borbála, 75 éves, Bat tonyán .— 
MIHÁLY BLANKA, Mihály József fővárosi tanár és iró 
féléves leánykája, Budapesten. 

SZEEEESZTOI MONDANIVALÓ. 
K . I>. «Heinéból». A heinei hangból semmi sem 

maradt meg a fordításban; különösen gyönge a 2. dal. 
Természetes, hogy a Child Harold czimü románcz 
technikai nehézségével sem tudott megküzdeni. 

' S z e m e k h a r c s a . » Kritikán aluli gyarlóság. A 
"Bölcső mellett" is csak valamivel jobb. 

E . ö y . «Nővéremhez». A gyakorlott kézre valló 
költői forma nem feledteti a belső forma hiányát. A 
vers szétfolyó, nincs benne semmi szerves összefüg
gés. Nagy baj a hasonlatok túlságos hajhászása is, 
melyek egymásra halmozva egymást rontják. 

K — n P . Síriratok. Más kor, más izlés szüleményei 
nem bírnak oly maradandó becscsel, hogy érdemes 
volna őket megóvni a felejtéstől. 

A z é n ö r ö k s é g e m . » Nem állja ki a «kritika 
tüzét.» 

A z ö r e g k a r s z é k . Nagyon is kopot t : sokan, sok
kal jobban megénekelték már. 

"Emléksorok . 1 ! Virágos szavak izlés nélkül ö s 
szefűzve, 

KÉPTALÁNY. 

A "Vasárnapi Ujság» 36-ik 6zámában közölt kép
talány megfejtése: Kárpáti Zoltán. 

SAKKJÁTÉK. 
1 5 6 7 . számú feladvány. J e spe r sen J . - t ö l 

SÖTÉT. 

a b c d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

A z 1 5 6 0 . s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e 

Dubbe F.-től. 

Megfej tés . 

Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 
1. gá—g3 ___ . . . e6—d5:(a) 1. a6—aő 
2. Hc7—a6___ d5—d4 2. Bdő—d6 aő—a4 
3. Ha6—b4 .__ dl—d3 3. Fgl—d4 e ö - d 4 : 
4. c2—d3 : mat . 4. Bd6—e6 mat . 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J . és F . H . — 
Andorfi S. — Kovács J . — S.-A.-Ujhelyen.- Dr . Kálnitzky 

Géza. — A pesti lakk-kör. 

HETI-NAPTAR, szeptember hó. 
Nap Kntlmlikiu es protestáns Görög-Orosz IxraeliUi 

22 V. F K V i l . T a m . F14 Móricz 10115 Menodó. 26 Zak. 
ü:JH. Tekla sz. vt. Ozeás 11 Teodóra 27 
24 K. Gellért pk. vt. Gellért 12 Autonóm 28 
25 S. Kleofás, J. ta. Kleofás 13 Fölt. t. a- 29 Félb. 
26 C. Jusztina sz. Cziprián 14 SÍ. Ker. f. 1T.5650 
28P. Kozmás Dem. • Kozma és Dem. 15 Nikéta 2R. H. 
2 8 S . Venczel kir. vt. Venczel 16 Jozafát érs. 3S.H. 

Holdváltozásai. Újhold 25-én 3 óra 58 pk regg. 

Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s . 
(L. egyetem-tér 6. szám.) 

Weisse Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.45 
p . Met. — glatt und gemustert (circa 150 versch. 
Qual.) —versendet roben- u. stückweise portó- u. zoll-
frei das Fabrik-Depót G. H e n n e b e r g (E. u. K. Hoflief.) 
Zü r i ch . Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. Portó. 

— x — A t e r m é s z e t ö r ö k ö s k ö r f o r g á s a , mely soha 
sem szünetel s a melynek az ember, va lamin t m in 
den élő alá van vetve, testünkben, különösen ta
vaszkor észrevehető. É i ne tapasztalta volna m á r sa
já t magán, hogy ekkor je lentkeznek: a tagok lan-
kadtsága, kedvetlenség, vértolulás fejre s mellre, 
szédülési rohamok, szívdobogás, fejfájás s tb . U y 
esetekben n e m tehe tünk jobbat , m i n t ha a ter
mészetnek segédkezünk azzal, hogy Brand t Bich. 
gyógyszerész svájezi labdacsait használva, t e s tünk 
kitisztását eszközöljük s ez által komolyabb bajok
nak elejét vesszük. Brand t Bich. gyógyszerész 
svájezi labdacsai a gyógyszertárakban 70 kr. dobo-
zonkint mindig kaphatók. 
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A Kada-féle „folyékony naphthol-szappan", 

Ami pedii 

mely a leghii esebb bőrgyógyászok által használt 
kitűnő gyógyszerekből állíttatik elő, ez idő sze
rint a legártalmatlanabb, leghatásosabb s leg
kellemesebben használható szépítő szer, mely 
számos orvosi tekintély és úrhölgy által kipró
báltatott, kiknek egybehangzó véleménye az, 
liogv' ezen pipere-gyógyszappan a májfolt, 
szeplő, sömör, vörösség, pattanások s minden
féle bőrkiütések ellen feliilmulhatlan szer. 

a bőratkákat (Mitessei) illeti; ezen kis fekete pon

tok ellen még egy szerrel sem éretett el oly biztos és gyors 
hatás, mint a föntemlitett sztppannal. 

Egy üveg elegendő 6 h e t i használa t ra , á r a 8 7 k r . 
Kapható: Török J . gyógyszertárában király-uteza 12. sz.. 

Tha lmayer és Seitz, Kochmeis te r Fr igyes u tóda i és 
Ne rnda Nándor gyógyfű- kereskedőknél s a készítő K a d a 
I s t v á n gyógyszerésznél Budapes ten , VII., Rákosfalván, 

úgyszintén valamennyi gyógyszertárban. 4018 
Csak az valódi , mely fen t i védjegygyei van e l l á tva . 

Gyors és biztos segély gyomorbántalmak és követkéz-
ItlPIlVPikrpf ^ z egészsé£ fenntartására, a nedvek, valamint a vér 
UlClljUIlUv* tisztítása és tisztántartására és jó emésztés elősegítésére 
a legjobb és hatbatósb szer, mindenhol i s m e r v e m á r és kedvelves: 

Dr. ROSA „ÉLETBALZSAMA" 
Ez, a legjobb és legnagyobb erejű gyógynövényekből a leggondosabban 
készítve, mindennemű e m é s z t é s i bajok, g'yomorg'órcsök, é tvágy
talanság", s a v a n y u felböfÖg-és, v é r t o l u l á s , a r a n y é r stb. ese
teiben teljes biztossággal állja meg helyét. Eme kitűnő hatásánál fogva 
az most már a népnek biztos és megpróbált b á z i s : e r é v é vált. Nagy 
Üveg ára 1 frt, kicsié 5 0 kr. Elismerő levelek ezrével állnak megtekintésre. 

/ l »Y* n f Csalódások elhárítása érdekében 
\SV1A,9* figyelmeztetek mindenkit, hogy 
az eredeti szabály szerint egyedül tőlem ké
szített d r . R o s a é l e t b a l z s a m kék kartonba 
van göngyölve, mely hosszoldalán e felírást: 
• Dr. Rosa életbalzsama a *Fekete sas* gyógy
szertárból, B. Fragner, Prága 205—3* német, 
cseh. magyar és franczia nyelven viseli, s a 
melynek homlok oldalai a törvényes letétben 
álló mellékelt védjegygyei vannak ellátva. — 

Val. Dr. Rosa életbalzsam csak készítőjénél 
B T1-***! n > T i á T i „zuni s o h w a r z e n A d l e r " g-yóg-yszer-

• «E I w g U C I t á r b a n Frág-a, 2 0 5 - 3 . k a p h a t ó . — 

Budapesten kapható Törlik József és Budai Emilnél. 
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszer
tárában van ez életbalzsamnak raktára . Ugyanott kapható: 

Prágai egyetemes házikenócs 
a köszönő iratok ezrével elismert biztos gyógyszer min 

den gyuladás, seb és daganat ellen. 
Biztos sikerrel alkalmazható a női mell gyuladása, tejrekedése és ke-
ményedésónél, a gyermek elválasztásánál, genyedés, vérdaganat, geny-
fakadás, pokolvarnál; köröm daganatnál, a kéz- és lábujjakon támadó 
úgynevezett körömméregnél, keményedések, duzzadások, mirigydaga
natoknál ; szaíonnadagnál, holttetemnél. — Minden gyuladást, dagana
tot, keményedést, duzzadást, a legrövidebb idő alatt gyógyít meg; hol 
azonban már genyképzodés következett be, a fekélyt a legrövidebb idő 
alatt felhúzza és meggyógyítja. Sze lenczékben 25 ós 35 kra jezár . 

f V j V7 <í f Mivel a prágai egyetemes 
\JUwi>m házikenőcsöt igen gyak
ran u tánozzák , figyelmeztetek min-
denkit, hogy azt, eredeti szabályában, 
csak én egyedül készítem. Csak akkor 
az v a l ó d i , ha a sárga érczszelenczék, 
melyekbe töltve van, vörös használati 
utasításokba {9 nyelvű nyomtatványban) 
s kék kartonokba — melyek a fennebbi 
védjegyet viselik — vannak göngyölve. 

P n l l i a l i y e a m A legkipróbál tabb s számos kísérlet után is-
X UM&"MC1lX2bOCtrlII. m e r etes legmegbízhatóbb szer a nehéz hallás 
gyógyulására s a teljesen elvesztett hallás visszaszerzésére. 1 palaczk 1 frt 

1889. szept. 1 5 3 . sz. 1889. szept. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia ineicbizasábJl szerkeszti 

G Y U L A I PÁL. 
T A E T A L O M : 

H o g y a n l e t t a v i l ág . — Nendtvich Károlytól. 
Gróf Bánffy Dénes e m l é k i r a t a i az 1848 . évi f o r r a d a 

l o m r ó l . (II.) - - Marczali Henriktől. 
A b iz tos í t á sügy r e fo rmja . — B. A. 
S z á v i t r i v a g y a h ű s é g d i a d a l a . — Hindu rege a Maha-

bharátából . Szanszkritból. — Fiók Károlytól. 
A z 1 8 4 9 . m a g y a r f o r r a d a l o m olasz lég ió ja . — Darvai 

Móricztól. 
A k ü l k e r e s k e d e l e m e l m é l e t é r ő l . — Földes Bélától. 
É r t e s í t ő : Hentaller L . : Görgey mint politikus. — s. — 

J a k a b E lek : Kolozsvár története. — r. a. — Lebr Albert : 
Hermann és Dorotbea I. éneke — x. — Judges B. A.: The 
liberal year book. — B. I. 
Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Elöfi 

tetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt 
FRANKLIN- TÁRSULA T 

m a g y a r i r o d a l m i i n t é z e t és k ö n y v n y o m d a Bud&Derret . 

VÉGHLESI 

olcsóbb 
égvényes 

Kazánk 
l e g t i s z t á b b , l eg 
es l eg jobb szén
s a v a n y u v i z e . savdus, 

VÉGHLES-SZALATM-n (Zólyom-m.) 
B u d a p e s t i f ő r a k t á r 

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

tur Számos r a k t á r a v i d é k e n . ~*a 

Vendégek Budapesten! 
A ZÓNA-TAEIFA 

életbeléptetése alkal
mával a fővárost láto
gató közönséget van 
szerencsém meghívni 
hangEzertelepem meg 
tekintésére, mely e té
ren egyedül áll a maga 
nemében és gazdag 
tárházánál fogva való
ságos kiállításnak ne
vezhető. A legújabb 
találmányok készség
gel Lemutattatnak és 
azok ábrái díjtalanul 
bárkinek rendelkezé-
W sere állnak. 

„Lepagyobb képességű hangszerkészitési ipartelep" 
Sternberg Ármin, EudapeBt, VII , , Kerepes i -u t 3 6 . sz. 

A«Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható: 

(Csinos, zöld vászonkötésü kötetekben.) 

Baross Mihály vá loga to t t k i sebb m u n k á l . 
í frt. 

F á y András e r e d e t i meséi és a p h o r l s m á i . 
Negyedik kiadás. 1 frt 60 kr. 

Győrffy Iván. T r é f á s ve rsek . Humorgyön
gyök gyönyörködtető gyűjteménye. 80 kr. 

H n f e l a n d Kristóf Vilmos dr. M a k r o b i o t i k a 
vagy hogyan hosszabbithatjuk meg életün
ket. Dr. Klencke átdolgozása nyomán, ford. 
Kemény Fülöp. 1 frt 60 kr. 

J ó k a i Mór v á l o g a t o t t beszélyei . Második 
kiadás. 1 frt 60 kr. 
Tartalom: I. A Bárdy család. — A jó öreg 
asszony. — A kalózkirály. — Petky Farkas 
leányai. — Bacsó Tamás. 
n . A Hargita. — A khánok utódja. — Tör
ténetek egy ócska kastélyban. — Valdivia. 

K a n é a s a r k u t a z ó . A második Orinnel-
expeditió sarkutazása Dr. Kané E. E. müve 
után. Bevezetéssel ellátva. 1 frt 60 kr. 

K i s f a ludy Károly v á l o g a t o t t m u n k á i két 
kötetben. A költő arczképével. H-ik kiadás. 

1 frt 60 kr. 
Versek és elbeszélések. — Színmüvek. 

K i s f a ludy Sándor összes regé l . A költő 
aczélmetszetü arczképével. 1 frt 60 kr. 
Tartalom : I. Előszó. — Csobáncz. — Tátika. 
— Somló. — Dobozi Mihály és hitvese. — 
A szent-mihályhegyi remete . — A megbőszült 
hitszegő. — Gyula szerelme. 
I I . Kemend. — Döbrönte. — Szigliget. — A 
somlói vérszüret. — Eseghvár. — Micz bán. 
— Frangyepán Erzsébet . — Balassa Bálint . 
— Viola és Pipacs vagy hamis barát. 

K n i g g e Adolf br. É r i n t k e z é s az embe
r e k k e l . Fordította Nagy István. Krt80kr. 

Kuliffay Ede. M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e . 
A legrégibb időktől korunkig. 1 frt 60 kr. 

Kuliffay Ede. A szabadság hősei és v é r 
t a n u l . Lapok a magyar történetből. 

1 frt 60 kr. 
Legouvé Ernest. A t y a és flu a tizenkilen-

czedik században. Fordította Feleki József. 
Gyermek- és serdülő-kor. Ifjn-kor. 1 frt 60 kr. 

M a t h e w s Vilmos dr. H o g y a n bo ldogu lunk ' 
Fordította és jegyzetekkel ellátta Poligen. 

1 frt 60 kr. 
N é m e t b e s z é l y e k . írták: Eben György, 

Heyse Pál, Spielhagen Frigyes, Stiftet Adal
bert, Storm Tivadar, Zsehokke Henrik. 2 frt. 

Orosz bessé lyek . Első kötet. írták Piakin S., 
Gogol M., Krylov } . , Dotztojevtzkij T., Tur-
genyev I . 2 frt. 

— Második kötet. í r t á k : Gogol Miklós, Koeha-
novszkyné, gróf Sollohub, gróf Tolstoj L . N. 

2 frt. 
— Harmadik kötet. Irta: Turgenyev Szergejé-

vios Iván. 2 frt. 
Pes ta losz i Henrik. L é n á r d és G e r t r ú d . 

Magyarította Zsengeri Samu. A szerző élet
rajzával. 2 frt. 

T ü n d é r m e s é k . A legkedveltebb gyűjtemé
nyekből összeállítva. Negyedik kiadás. 

80 kr. 
W i e l a n d . Aa A b d e r i t á k . Ford. Farkai 

Albert. 1 frt 40 kr. 

Hirdetések és elő
fizetések elfogadtat 
nak a kiadó-hiYa-
talban, Budapesten 
Egyetem - ntcza 4. 

Legjobb és L e g b i r n e v e s e b b 
P ipe re H ö l g y p o r 

P A R I S — 

KulöalegK Rizspor 
SMUTTAL VCQVITVE 

ILLATSZERÉSZ, 
9. rue de la Paix, 9 - P A R I S . 

A C h . FAY-féle 
Isu 

párisi czég 
m 

különleges rizspora eredeti minőségben kapható és u t ánvé t t e l 
is megrendelhető 

VÉRTESSI SÁNDOR illatszertár&ban 
Budapesten, Kristóf-tér 8. szám. 

«Kereskede lmi T a k a r ó k - és 
B u d a p e s t , G i z e l l a - t é r 2 . sz. , 

Hite lszövetkeze t» 
I . e m e l e t . 

S O R S J E G Y T Á R S U L A T O K 
RÉSZLETFIZETÉSRE. 

Az eddig alakított sortjegytársulatoknak a résztvevő tagok előnyére elért sike
rére hivatkozva s az ablól kifolyólag számos fölhívásnak engedve, van szerencsénk 
jelenteni, hogy szövetkezetünk sorsjegyek vásárlása czéljábol ujabb egyesületeket 
fog alakítani. Ily egyesületbe való belépésre t. ez. ezennel van szerencsénk fölhívni. 

Kivonat a szabályzatból: 
Minden egyes sorsjegy-egyesület E0 részű evőt számlál és 145 darab osztrák-

magyar valamint némely kedveltebb, a törvény által megengedett, külföldi sorsjegyet 
fog magában foglalni. 

Az egyesület fennállása öt évre van megállapítva. Mindazon nyeremények, me
lyek ez idő alatt a lekötött sorsjegyekre esnek, az egyesület tagjainak tulajdonát 
képezik ; azon sorsjegyek pedig, melyek az öt év lefolyása alatt nem soroltatnának 
ki, a napi árfolyam szerint fognak eladatni, s azok eladási ára a nyereményekből 
befolyt összegekkel együtt a t a t o k között egyenlő arányban annak idejében szétosz
tatni . — Minden tag tartozik 120 frt 90 kr t és pedig első három részlet fejében 5 frt 
85 kr t egyszerre, a többit pedig 59 egymásra következő 1 frt 95 kros havi részletben 
befizetni. 

Az egyesületbe való belépés egy egyszeiü nyilatkozat s az első három részlet, 
azaz 5 frt 85 kr. befizetése által eszközöltetik. 

Mihelyt 50 résztvevő jelentkezik, az egyesület megalakul s minden egyes beje-
ett t ag egy részvételi könyvecskét fog KI 

s számait fogja tartalmazni. 
lentet t t ag egy részvételi könyvfcskét fog kspni, mely a 145 drb sorsjegy sorszámait 

A t a g o k a z ö t é v e n á t 1 4 5 d r b s o r s j e g y g y e l m i n d e n s o r s h ú z á s b a n 
r é s z t v e s z n e k s é v e n t e m i n t e g y 5 6 s o r s h ú z á s n á l j á t s z a n a k . 

Végül megjegyezzük, hogy ügynököket nem tartunk s így kérjük minden érint
kezést közvetlen a szövetkezettel eszközölni. — P r o s p e k t u s s a l s í ö l v i l á g o s i t á s -
s a l a z i r o d a b é r m e n t v e k é s z s é g g e l s z o l g á l . 

A Z 
B E N K E G Y U L A , elnök. 

I G A Z G A T Ó S Á G : 
P E T E K D Y L A J O S , vezérigazgató. 



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

„OLCSÓ KÖNYVTÁR" 
Szerkeszti GYULAI PÁL. 

1. Csokonai Vitéz Min. Dorottya. 20 kr. 
2. Bret Harte kaliforniai beszélyei. 40 kr. 
3. Kölcsey Ferencz elbeszélései. 20 kr. 
4. Macaulay T. B. Machiavelli. Angolból forditotta B. P. 20 kr. 
5. Kerényi Frigyes összes költeményei. 1840—1851. 60 kr. 
6. Sandeau Gyula. A montsabreyi kastély. Beszély. Fran

cziából forditotta. B. S. 20 kr. 
7. Kármán József. Fanni hagyományai. Beszély. 20 kr. 
8. Sollohub gróf. Előkelő világ. Orosz beszély. 30 kr. 
9. Szigligeti Ede. Liliomfi. Eredeti vígjáték, népdalokkal, 

zenével, három felvonásban. 20 kr. 
10. Dickens Károly. Karácsonyi ének 30 kr. 
11. Gogol Miklós. Beszélyek az orosz életből. 20 kr. 
12. Chateaubriand. Atala. Francziából ford. Osiky K. 20 kr. 
13. Tennyson Alfréd. Király-idyllek I. Helén. — Ginevra. 

Angolból ford. Szász Karoly 
14. Macaulay T. B. Lord Bacon. Angolból ford. B. P. 
15. Kemény Zsigmond. Szerelem és hiúság. Beszély. 
16. Hugó Vidor. Hemani. Szomorújáték. 
17. Kölcsey Ferencz válogatott szónoki művei. 
18. Jósika Miklós b. Egy igaz ember. Beszély. 
19. Conscience H. A szegény nemes. Flamand beszély. 

Popé S. A műbirálatról. Tanköltemény. 
21. Pálffy Albert Egy kastély az erdőben. Beszély. 

Bolssier Gaston. Virgil. Forditotta Végh Arth. 

20 kr. 
40 kr. 
30 kr. 
30 kr. 
60 kr. 
20 kr. 
40 kr. 
20 kr. 
20 kr. 
30 kr. 
20 kr. 

kr. 

30 kr. 

22. 
23. Sollohub gróf. A 
M. Macaulay T. B. Milton. Angolból forditotta B. F, 
25. Goethe. Iphigenia Tanrisban. Dráma öt felvonásban. 

Forditotta Kis János. 
26. Beaumarchais. Figaro házassága vagy egy napi bolond 

ság. Vigjáték öt felv. Ford. Paulay Ede 50 kr. 
27. Gyulai Pál. A vén színész. Beszély. 20 kr. 
28. Sufter Adalb. Brigitta. Beszély. 20 kr. 
29. Qauthier Th. A lélekcsere. Begény. Francziából ford. 

Szekula Gyula. 30 kr. 
30. Macaulay T. Byron. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
31. Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. 30 kr. 
32. Eynaud A. Ferizade dala. Beszély. 20 kr. 
33. Czuczor Gergely népies költeményei. 30 kr. 
34. Prescott H. t. Schaffer Magdaléna. Beszély. 40 kr. 
35. Sayous E. A mongolok betörése Magyarországba. 1241— 

1242. Francziából ford. Takács István 20 kr. 
36. Zichy Antal elbeszélései. 30 kr. 
37. Quintus Horatius Flaccus. A költészetről. Levél a Pi-

sókhoz. Ford. Czuczor Gergely 20 kr. 
38. Flegler S. A magyar történetírás történelme. Sayous £. 

A magyar történelem kútforrásai. 60 kr. 
39. Sand György. Az ördög-mocsár. Beszély. Francziából 

ford. Csukass! József 30 kr. 
40. Leasing G. E. Laokoón. 50 kr. 
41. Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. 20 kr. 
42. Csokonai Vitéz M. Lilla. 30 kr. 
43. Merimée Prosper. Carmen. Beszély. 20 kr. 
44. Nagy Ignácz. Tisztújítás. Vígjáték négy felvonásban. 

1842-ben akadémiai pályadíjt nyert mű. 40 kr. 
45. Murray E. C. Grenville. A franczia politikai életből. 60 kr. 
46. Fraknől Vilmos. H. Lajos és udvara. Történeti rajz. 20 kr. 
47. Sand György. Leoni Leó. Beszély. 50 kr. 
48. Mlchelet Gyula. Lengyel- és Oroszország. 30 kr. 
49. Flegler Sándor. Kölcsey Ferencz. 20 kr. 
50. Gvadányi József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 40 kr. 
51. Plouvier Ed. Beszélyek. 30 kr. 
52. Feulllet Octav. Trécoeur Júlia. Elbeszélés. 30 kr. 
53. Kazinczy Ferencz. Magyarországi utak. 20 kr. 
54. Tolltol L H. gróf. Családi boldogság. Beszély. 40 kr. 
55. Kisfaludy Károly. Tihamér. Beszély. 30 kr. 
56. Flegler Sándor. Szalay László és munkái. 50 kr. 
57. Szigligeti Ede. Magyar színészek életrajzai. 40 kr. 
58. Vasllladis Sz. N. Gálatea. Dráma. 20 kr. 
59. Dayka Gábor. Költeményei. 20 fa. 
60. Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. 30 fa. 
61. Gogol Miklós. Bulyba Tárász. Beszély. 30 fa. 
62. Kisfaludy Károly. Irene. Szomorújáték 5 felvonásban. 30 fa. 
63. Zsilinszky Mihály. Kupeczky János. 20 fa. 
64. Korner Tiv. Zrínyi. Szomorújáték. Ford. Szemere Pál. 

Korner ZrinyijérőL Bírálat, irta Kölcsey Ferencz. 40 fa. 
65. Csokonai Vitéz M. Odtk. Két könyvben. (1794—1804.) 20 fa. 
66. Andersen. Regék és mesék. Forditotta Milesz Béla. 30 fa. 
67. Kisfaludy Károly víg beszélyei. 40 fa. 
68. Ouida. Egy pár kis faczipő. Beszély. Angolból ford. 

Belényesi'Gábor. 40 fa. 
69. Theuriet A Búzavirágok háza. Beszély. 30 fa. 
70. Schiller. Mózes küldetése. Forditotta Jurany Gusztáv. 20 fa. 
71. Talne H. Az eszmény a művészetben. Francziából ford. 

Harrach József. 30 fa. 
72. Leasing Gotthold Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai köl

temény. Németből ford. Zichy Antal. 50 fa. 
73. Beulé Augustus családja és kora. Francziából átdol

gozta Molnár Antal. 30 fa. 
74. Lindau Pál. Moliére. Németből forditotta Bánfi Zs. 30 fa. 
75. Feulllet Octáv. Egy nő naplója. Begény. Ford. Fáy Béla. 40 fa. 
76. Macaulay. Barere Bertrand. Forditotta Angyal Dávid. 30 fa. 
77. Moliere. A bot-osínálta doktor. Vigjáték. 20 fa. 
78. Louis-Lande L Camaron. 20 fa. 
79. Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és müvei. 30 fa. 
80. Merimée Prosper. Colomba. Beszély. 40 fa. 
81. Berzsenyi Dánlel versei. Hatodik kiadás. 50 fa. 
82. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vigjáték 4 felvonásban. 20 fa. 
83. Arago és Vermond. Az ördög napiója. Vigjáték. 20 fa. 
84. D'Haussonville. Sand György. Francziából. 30 fa. 
85. Teleki László gróf. Kegyencz. Szomorújáték. 40 fa. 
86. Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. 20 fa. 
87. Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vigjáték. 20 fa. 
88. Uthard Mario. Jean csillaga. Beszély. 40 fa. 
89. Bulwer Edvard. A jövő nemzedéke. Begény. 40 kr. 
90 Karr Alfonz. A normandiai Pénelopé. Begény. 50 fa. 
91. Pulszky Ferencz. Eszmék Magyarország története phi-

losophiájához. 30 fa. 
92 Macaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. B. P. 20 fa. 
96. Mészáros Ignácz. Éartigám. Begény. Ötödik kiadás. 80 fa. 
94 Amerikai nők. Bajzok és beszélyek. Forditotta György Aladár. 

' ^ 40 fa. 
%. Kölcsey Ferencz versei Ötödik kiadás. 60 fa. 

96. Zschokke Henrik. A szegény viltshirei lelkész naplójá
ból. Beszély. 20 fa. 
Kont Ignácz. Aristophanes. 30 fa. 
Cherbuliez Victor Apépi király. Elbeszélés. 30 kr. 
Hugó Károly. Bankár és báró. Szomorújáték 3 felv. 20 kr. 
Szilágyi Sándor. Történeti rajzok. 60 fa. 
Csengerl Antal. A magyar közoktatás és közművelődés 
némely főbb kérdéseiről. 50 kr. 
Vautler Gy. A keresztanya. Beszély. 30 kr. 
Kisfaludy Károly versei. VH. kiadás. 50 kr. 
Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. 30 kr. 
Galus Valerius. Catullus versei. Ford Csengery János. 30 kr. 
Szigligeti Ede. A trónkereső. Szomorújáték 5 felv. 30 kr. 
Theophrastus jellemrajzai. 20 kr. 
Gyulai Pál. Br. Eötvös József. Emlékbeszéd. 20 fa. 
Lamartine. Heloise és Abelard. Forditotta Erhardt. 20 fa. 
Olasz beszélyek. írták Bariili, Ghislanzoni és Sara. 
Olaszból ford. Huszár I. és Mócs Zsigmond 50 kr. 
Augier Emil. A Fourchambault család. Színmű. 40 fa. 
Pálffy Albert A szebeni ház. Beszély. 20 fa. 
Tennyson Alfréd. Arden Enoch. Angolból Jánosi G. 20 kr 
Turgenjev Iván. Tavaszi hullámok. Begény. 40 fa. 
Farina Salvatore. Két szerelem. Begény. 30 fa. 
Goethe F. Hermann és Dorottya. Ford. Hegedűs I. 20 fa. 
Pálffy Albert Az itélőmester leánya. Tört. beszély. 40 fa. 
Macaulay T. B. Nagy Frigyes. 30 kr. 
Theuriet Veronika asszony. Beszély. 30 fa. 
Puskin Sándor. Anyegin Eugén. Begény versekben. 60 kr. 

97. 
98. 
99. 

100. 
101. 

102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 

111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 

Beaumarchais. A sevillai borbély. Vigjáték. 
Szalay László. Mirabeau. 
Gaal József. A peleskei nótárius. Bohózat. 
Csokonai Vitéz Mihály. Békaegérharcz. Irta Homer. 
Kisfaludy Károly. A kérők. Vígjáték három felvonásban. isfa 

ollii 

30 fa. 
40 fa. 
40 fa. 
20 fa 
30 fa. 
30 kr. Cotlins Vilmos. Sophokles. Angolból forditotta Kont I 

Daudet Ernő. A férj. Begény. Francziából ford. Luby Gy. 50 fa. 
Spielhagen Frigyes... Az utolsó órában. Elbeszélés. 30 kr. 
Kisfaludy Sándor. Összes regéi. I. 70 kr. 
Kisfaludy Sándor. Összes regéi. II. 50 fa. 
Kochanovszkyné. Szeretett. Orosz beszély. 30 fa. 
Poole János. Pry Pál. Vigjáték. 30 kr. 
Andersen János Keresztély. Képeskönyv képek nélkül. 20 kr. 
Gombos Imre. Az esküvés. Szomorújáték öt felvonásban. 40 fa. 
Szentjóbi Szabó László. Mátyás király vagy a nép szere
tete jámbor fejedelmek jutalma. 30 fa. 

136. Pulszky Ferencz. Martinovics és társai. 20 fa. 
137. Forster-Arnold Fiorenoe. Deák Ferencz. Életrajz. Angol

ból ford. Pulszky Ágost. 60 fa. 
138. Bessenyei György. A philosophus. Vígjáték. 30 kr. 
139. Ebelot Alfréd. Casauz András. Bajz a délamerikai pam-

paszokból. Ford. Kárffy Titusz. 30 fa. 
140. Hugó Viktor. Borgia Lncretia. Dráma. Ford. Szász K. 30 fa. 
141. Tennyson Alfréd. Költői beszélyek. Ford. Csukássi József. 30 fa. 
142. Goldoni Károly. A hazug. Vigjáték. Ford. Radó Antal. 40 fa. 
143. Delpit Albert O&ette házassága. Begény. Ford. Fáy J.Béla. 50 fa. 
144. Taylor Tamás. Barátságból. Vigjáték. Ford. Csíky G. 20 fa. 
145. B. Feuchtersleben Ernő. Adalék a lélek életrendjéhez. 

Ford. Dr. Kleckner Alajos. 
146. Augier E. és Sandeau Gy. Poirier ur veje. Színmű 

Ford. Haraszti Gyula. 
147. Gozlan Leo. Három ara egy koronára. Beszély. 
148. Suonlo. A hold regéi. Finnből ford. Vikár Béla. 
149. Orosz beszélyek. írták Puskin 8., Gogoly M., Krylov I., 

Dosztojevszkij T. és Turgenyev. Ford. Csopey László. 80 fa. 
150. Fáy András. Erzelgés és világ folyása. 30 fa. 
151. Lever Károly. Viharban. Begény. Ford. György Aladár. 60 fa. 
152. Legouvé Ernő. Beatrix. Szinmü. Ford. Feleky József. 40 fa. 
153. Csiky Gergely. Az első és második. Elbeszélés. 
154. Malot Hector.Pompon. Begény. Francziából ford. Sz. E, 
155. Bérezik Árpád. Az igmándi kispap. Népszínmű. 
156. Kisfaludy Károly. A pártütők. Vígjáték 3 felvonásban. 
157. Gyulai Pál. Szilágyi és Hajmási. Költői beszély. 
158. Bernardin de Saint-Plerre. Pál és Virginia. 
159.- Kemény Zsigmond. Elet és irodalom. 
160. Petőfi Sándor beszélyei. 
161. Le Sage. A sánta ördög. Ford. Varga Bálint. 
162. Dugonics András följegyzései. 
163. Greville Henrik. Árulás. Begény. Ford. Huszár I. 
164. Schiller. Wallenstein halála. Ford. Hegedűs I. 
165. Balzac Honoré. Grandét Eugénia. Ford. Toldy László 60 fa. 
166. Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója. 1832—1833. 60 kr. 
167. Csiky Gergely. Anna. Dráma egy felvonásban. 20 fa. 
168. Klapp Mihály. Bosenkranz és Güldenstern. Vigj. négy 

felvonásban. Ford. Csiky Gergely. 30 kr. 
169. Goldsmlth Olivér. A wakefieldi pap. Ford. Acs Zsigm. 50 fa. 
170. Petőfi Sándor. A helység kalapácsa. Hősköltemény. 20 fa. 
171. A magyar emlgratlo mozgalmai 1859—1862. Kossuth 

emlékiratai nyomán. 30 fa. 
172. Turgenjew. Költemények prózában. Ford. Csopey L. 30 fa. 
173. Coppée Ferencz. Kisebb színmüvek. Ford. Csiky G. 20 fa. 
174. Fáy András. A külföldiek. Vigjáték két felv. 20 fa. 
175. Roscher Vilmos. A nemzetgazdaság a klasszikái ókorban. 

Ford. M. G. 20 fa. 
176. Theuriet A hableány. Beszély. Ford. Sz. E. 30 kr. 
177. Gaskellné. Cranford. Begény. Ford. Belényesi Gábor. 60 fa. 
178. Ebers György. Egy szó. Begény. Ford. Kacziány Géza. 80 fa. 
179. Malot Hector. A szépség vonzereje. Ford. Sz. E. 80 kr. 
180. Wieland. Abderiták. Ford. Farkas Albert. 1 frt. 
181. Gyöngyösi I. Ének Thököly és Zrínyi Ilona házasságáról. 30 fa. 
182. About Edmond. A csonka-fülű ember. Begény. Ford. 

Fáy 3. Béla. 50 fa. 
183. Heményi Ambrus. A franczia forradalom hírlapjai és 

hírlapírói. 30 fa. 
184. Boileau. A költészetről. Tanköltemény 4 énekben. Ford. 

Erdélyi János. 30 fa. 
185. Két házaspár. Vigjáték Picard után francziából ford. 

Csiky Gergely. 20 fa. 
186. Dugonics András. Kon László. Szomorú történet. Beveze

téssel Dr. Heinrlch Gusztávtól 40 fa. 
187. Turgenyev Sz. Iván. Egy vadász iratai. Ford. Csopey L. 1 frt 20 kr. 
188. Theuriet A. Aurélia néni. Begény francziából. 60 fa. 
189. Wlisloczkl Henrik, dr. Az erdélyi czigány népköltészet. 20 fa. 
190. Longfellow Henrik. Hiavata. Ford. Tamásfl Gyula. 40 fa 
191. Kazinczy Gábor. Emlékbeszéd Szemere Pál felett 20 fa 

80 fa. 
30 fa. 
20 fa. 
20 fa. 

30 fa. 
80 kr. 
30 fa. 
20 kr 
20 fa. 
30 fa. 
30 fa. 
30 fa. 
60 fa. 
30 fa. 
80 fa. 
40 fa. 

192. 
193. 

194. 
195. 

196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 

204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 

210. 

211. 

Moncrieff. A szégyenlős. Vigjáték. Ford. Csiky Gergely 20 kr 
Eliot György. A raveloei takács (Silas Marner). Begény. 
Ford. Kacziány Géza 60 kr. 
Bérezik Árpad Nézd meg az anyját. Vigjáték. 30 fa* 
Concha Győző. A kilenozvenes evek reformeszméi és 
előzményeik. Irodalomtörténeti vázlat. 
Augier. A bürök. Vigjáték. Ford. Perényi István. 
Gervinus. Bevezetés a XIX. század történetébe. 
Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. 
Cicero. Laelius a barátságról. Ford. Némethy 6. 
Goethe. Berlichingeni Gottfried. Ford. Ballá M 
Pellico Sylvio. Börtöneim. Ford. Erdélyi Károly. 
Talne H. az olasz művészet bölcselete. Ford. Kádár B. 

40 kr. 
30 kr. 
50 kr. 
50 kr. 
20 kr. 
50 kr. 
50 kr. 
20 kr. 

212. 
213. 

214. 

215. 

216. 

217. 
218. 
219. 

220. 
221. 

222. 
223. 

224. 

225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 

232. 
233. 

234. 
235. 
236. 

237. 

238. 

240. 
241. 

243. 
244. 

245. 

246. 

247. 

248. 
249. 

250. 
251. 

252. 

253-

255. 

256. 

257. 

258. 

259. 

260. 

261. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza i. szám.) 

Ilosvai Selymes Péter. Az hírneves Tholdi Miklósnak 
históriája. Kiadja Szilády Áron. 20 kr. 
Gregorovius. Pápák síremlékei. Ford. Hegedűs I. 30 kr* 
Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. Ford. Jánosi G. 40 kr'. 
Chateaubriand. Bené. Francziából ford. Bogdánfy Laj. 20 tav 
Czuczor Gergely. Hőskölteménye! és meséi. H. kiadás. 30 kr* 
Fáy András. A mátrai vadászat. Vigj. 3 felvonásban. 20 fa" 
Augier és Foussier. A szegény arszlánnők. Dráma öt 
felvonásban. Francziából forditotta R. J. 30 kr. 
Shakspeare. Sok zaj semmiért. Vigjáték 5 felvonásban. 
Angolból ford. ÁCS Zsigmond. 30 fa. 
Constant Benjámin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt 
talált történet. Francziából ford. és bevezetéssel ellátta 
Dr. Béri Moravcsik Gyula 30 kr. 
Lévay József. Bozzai Pál hagyományai. 30 fa. 
Greguss Ágost A balladáról. A Kisfaludy-Társaság által 
1864-ben jutalmazott pályamű. 3. jav. és bőv. kiadás. 40 kr. 
Planche Gusztáv. Művészek csarnoka. (Báfael, Michel An-
gelo, Leonardo da Vinci.) Francziából ford. Szász K. 30 kr. 
Tibullus Elégiái. Forditotta, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Csengeri János 30 fa. 
Petrarca összes szerelmi szonettjei. Forditotta és ma
gyarázatokkal ellátta Ráció Antal. 80 kr. 
Szász Károly. Schiller. Elet- és jellemrajz. 30 fa. 
Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Ford. Ballá M. 20 kr. 
Corneille Péter. Cinna vagy Augustus kegyelme. Tra
gédia öt felvonásban. Francziából ford. Pajor István. 20 kr. 
Czuczor Lyrai Költeményei. 40 fa. 
Racine. Athalia. Tragédia öt felvonásban. Francziából 
forditotta Csiky Gergely. 20 fa. 
//. Fülöp. Prescott nyomán Szász Károly. 30 fa 
Schiller kisebb prózai irataiból. Aesthetikai értekezések. 
Németből fordította Zollner Béla. 30 kr. 
William Brough. Flipper és Nobler. Vigjáték egy fel
vonásban. Angolból forditotta Csiky Gergely. 20 kr. 
Dahn Félix. Odhin vigasza. Ford. gr. Csáky Albinné. 80 kr. 
Horris W. E. Vidal Adrián. Regény. 1 frt 20 fa. 
Csengeri Antal. Deák Ferencz emlékezete. 30 fa. 
Ecksiein Ernő. Aphrodité. Ford. Sasváry Ármin. 40 kr. 
Szerb népdalok és hösregék. Ford. Székács J. 50 fa. 
Dugonics András. Báthory Mária. 60 kr 
Gr. Hoffmannsegg utazása Magyarországon 1793—94-ben. 
Forditotta és bevezette Berkeszi I. 30 kr. 
Coppée F. Severo Torelli. Dráma 5 felv. Ford. Csiky G. 30 kr. 
Sribe és Vander-Burch. Clermont vagy a művész neje. 
Szinmü 2 felvonásban. Ford. Csiky G. 30 fa. 
Pulszky Ágost Pázmány Péter. 20 fa. 
Szigligeti Ede. Fenn az ernyő, nincsen kas. Vigjáték. 30 kr. 
Chateaubriand F. A vértanuk. Franczia eredetiből forditotta 
Dr. Rada István. 1 frt 20 fa. 
Ouida. Egy orgonaág. Elbeszélés. Angolból forditotta Ha
raszti Gyula. 30 kr. 
Simái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos játék 
öt felvonásban: Második kiadás. Bevezetéssel Erdélyi Ká
rolytól. 30 kr. 
Heyse Pál. Két rab. Beszély, németből forditotta R. M. 30 kr. 
Pálffy Albert. A báróné levelei. Beszély. 30 kr. 
Szohráb. Költői elbeszélés. Abúl Kászim Manszúr Firdúszi 
«Sah-Náme» czimü müvéből. Perzsából forditotta Fiók 
Károly. 30 kr. 
Grillparzer Ferencz. Medea. Szomorújáték öt felvonásban. 
Németből forditotta Hegedűs István. 30 kr. 
Erdélyi János. Aesthetikai előtanulmányok. 20 kr. 
Talne Hippolit Ad. A görög művészet bölcselete. (Nyilvános 
előadások a nL'école des Beaux Artsi-ban.) Francziából for
ditotta Dr. Ferenczi Zoltán. 30 kr. 

A németalföldi művészet bölcselete. Francziából for
ditotta Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 
Eliot György. Bedé .adám. Regény, angolból forditotta Sala
mon Ferencz. H. kiadás. 1 frt 50 kr. 
Bayle Bemard. Az esernyő. Vigjáték egy felvonásban. Angol
ból forditotta Csiky Gergely. 20 fa. 
Ballagi Aladár. I. Frigyes Vilmos porosz király. 30 kr. 
Björnstjerne Björnson. Leonarda. Szinmü négv felvonásban. 
Forditotta Kárffy Titusz. 30 fa. 
Bérezik Árpád. A protectió. Eredeti vigjáték 3 felv. 30 kr. 
Rousseau J. J. A társadalmi szerződés vagy az államjog alap
elvei. (Du contrat social). Francziából ford. König Ferencz. 
„ . . „ „ 50 fa. 
Hadnai Rezső. Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772— 
1817- 60 fa. 

-254. Thackeray M. Vilmos. Hiúság vására. Begény hős nél
kül. Angolból forditotta Bécsi Emil. Két kötet. 

Első kötet 1 frt 40 kr-
Második kötet 1 frt 60 kr. 

Karr Alfonz. Hajnal után két héttel. Regény. Francziából 
fordította W. M. 20 kr. 
Rádal Ráday Pál munkái. Összegyűjtötte s életrajzzal beve
zette Negyessy László. 40 fa. 
íeák,FÍr?nc2 m i é r t n e m m e n * e' az 1843-iki országgyűlésre? 
Kozu Konyi Manó. Deák F. beszédei. I. kötetéből. 30 fa, 
lisza Domokos hátrahagyott versel. Kiadta édes anyja. Máso
dik kiadás. " 30 fa. 
Corneille. Cid. Tragédia öt felvonásban. A budapesti nem
zeti színház megbízásából francziából forditotta Badó Antal. 

Lessjng. Barnhelmi Minna vagy a katonaszerencse. Vigjáték 
ot felvonásban. Németből ford. Kazinczy Ferencz 40 kr. 
Andrassy Gyula gr. beszéde a véderő-törvényjavaslat tárgyá
ban. Elmondatott: 1889 ánril 30 fa Elmondatott: 1889 ápril 5. 
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KISNAPI um 
39. SZÁM. 1889. BUDAPEST, SZEPTEMBER 29. XXXVI. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési 'eltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG és ( egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: f f é l é v r e - 6 • 
Csupán a VASÁRNAPI ÜJSAG | egeBZ évre 

| félévre _ 
8 írt 
4 - Ceopán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

j egész évre Q frt j 
| félévre _ 3 « ; 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

GHÁZI OZMÁN PASA. 

A
TÖRTÉNET azon fenkölt alakjai közt, kiket a 

magyar néptudat a legendaság varázsával 
. övez, kiknek nevét dalaiba fonja s tetteik 

emlékezetét a késő utódoknak is kegyeletes örö
kül adja át, kevés van olyan, ki nem a haza 
földjén szerezte volna népszerűsége nimbuszát, 
kevés, a kit idegenből fogadott be kedvencz hő
sei Walhallájába. Garibaldi nevét azonban meg
aranyozta lelkesültsóge sugaraival a magyar 
népszeretet s meg a lengyel hősökét, kik az 
éjszak hósikjain ontották mártir-véröket az el
nyomott szabadságért s legújabban, 
— még nincs másfél évtizede, — 
Plevna hőse is azok közé sorakozott, 
kiket fantáziája szeretetteljes szár
nyain emel magasba. 

E hódoló lelkesedésnek erkölcsi 
forrása népünknél nem csupán 
hideg kultusza a nagyoknak és jele
seknek: van abban bizonyos ösz
tönszerű sugallat is, mely a szel
lemi rokonság természetes viszonyá
ból foly. 

Ez az ösztöne vezette Ozmán 
pasa, a hires orosz-verő török hős 
ünneplésére is, kinek a magyarok 
iránti sympathiája nem kisebb, mint 
a magyarság kegyelete ő iránta, 
mint ezt nyiltan is vallja, s tanúsá
gát is adja mindannyiszor, vala
hányszor honfitársainkkal nyilik 
alkalma érintkeznie. 

Mikor nem rég egy magyar tu-. 
dósokból álló csoport, köztük a ku-
ruczvilág történetirója, Thaly Kál
mán, tett hazai történelmünk érde
kében fontos kutatásokkal egybe
kötött kirándulást Konstantiná -
polyba és a Márvány-tenger kör
nyékére, Ozmán pasa világért sem 
engedte magától elvitatni azt a vélt 
kötelességét, hogy már fia által 
eleve is üdvözöltesse az érkező ma
gyarokat, a ki pedig tudvalevőleg a 
szultán egyik leányát birja nőül, s 
'gy atyja dicsőségét nem tekintve 
is, igen kiváló állású egyéniség. 
Mikor pedig a magyarok a Jildiz-

: E közlemény ujabb adatait Thaly 
Kálmán adta át lapunk részére. 

palotában küldöttségileg tisztelegvén Plevna 
hősénél, Thaly Kálmán mint szónok előállt, 
hogy a harezok oroszlánját ünnepélyes szó
noklattal üdvözölje: Gházi Ozmán pasa a maga 
jóságos, szelid tekintetével, megnyerő, nyá
jas modorával, csak megszólalt: «Hagyjátok 
el barátim a czeremóniát, ne ünnepélyeskedjünk 
mi egymás közt, — hisz ti magyarok, tehát test
véreink vagytok, •— üljetek le, gyújtsatok rá szi
varra, kávézzatok, s ugy beszélgessünk, ugy 
mondjuk el egymásnak érzelmeinket!" Ezzel 
aztán vége szakadt minden ünnepélyes forma
ságnak s a legfesztelenebb hangulat vette át az 
uralmat. 

O Z M Á N P A S A (1888.) 
Az általa Thaly Kálmánnak adott fénykép után. 

Majd később az ősz, de még mindig java ere
jében levő vezér a legbüszkébb örömmel emle
gette vendégeinek mindazon emlékeket, koszo
rúkat és üdvözlő táviratokat, melyeket plevnai 
fényes diadalai alkalmával Magyarországból ka
pott, s köztük a temesváriak nagy babérkoszorú
ját. S mikor Thaly erre elmondá, hogy mint vált 
ő nálunk a népdalok hősévé, hogy szeretettel 
őrzik még máig is emlékét, s honvédeink lelke
sedve dalolják a táborokban: 

• Ozmán pasa fúvatja a trombitát, 
Plevna alatt megkergette a muszkát» 

a vitéz férfiú arczán az öröm és megelégedés 
sugara villant át, mely nyilván mutatta, meny

nyirejói esik neki a magyar nemzet 
nem múló rokonszenve. 

Csak röviden soroljuk itt most fel 
nemzetünk e hősi barátja életének 
és pályájának főbb mozzanatait, a 
kinek átalános népszerűsége föl
ment az alól, hogy viselt dolgait 
bővebben kelljen részleteznünk. 

Ozmán pasa 1836-ban Tokatban, 
Kis Ázsiában született, s már korán 
a hadseregbe lépett, s a konstanti
nápolyi hadi iskolában nyerte első 
kiképeztetését. Első ízben a krimi 
háborúban tüntette ki magát, majd 
részt vett a krétai lázadás elnyo
másában, azután Kis-Azsiában pa
rancsnokolt, s 1874-ben dandár- s 
két évvel utóbb hadosztály-parancs
nok lett. 

Az 1876-iki szerb-török háború 
idejében a widdini hadtestet vezé
nyelte s azzal a szerbek felett jú
lius 18-án és augusztus 7-én Yeliki 
Izvornálés Zajcsárnál fényes dia lalt 
aratott. Már ez év novemberében 
musirrá léptették elő s mint ilyen 
állott az orosz török háború kitöré
sekor 1877-ben 3ö,000 ember élén 
Viddinnél. Ez év júliusában, mi
alatt az oroszok a Balkán felé nyo
multak, hirtelen megtámadta bal-
szárnyuknt, megszállotta Plevnát, 
s július :í()-án győzelmesen verte 
vissza az oroszok támadását Schil-
der Schuldern alatt, s egy héttel 
később, július 27-én Lovatzot is 
bevéve, Krudener és Sakhovszki 
orosz tábornokok egyesült támadá
sát állotta ki diadallal. 

Ezek után állodását kitűnően 
tudta megerősíteni s hatalmas 
erőddé változtatni; csapatjai lét
számát 60 ezerre egészítette ki, a 
mivel az oroszokat visszavonulás
ra kónyszerítette mindaddig, mig 


