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KÉPES NAPTÁRA

1893. közönséges Ш ©
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Szerkeszti: SZONGOTT KRISTÓF.

Kiadja: TODORÁN ENDRE „Aurora" könyvnyomdája

/Z_ EVFOLΖΓ-Α-ΙνΖ,

SZAMOSÚJVÁRTT,

Todorán Endre »aurora« könyvnyomdája
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i. Időszámítás és kortani jegyek.
Az 1893-ik év megfelel a júliusi időszak 6C0G-ik évének, 

a Bizanti időszak 7401—7402-ik évének.
A (fergely-féle naptár szerint A júliusi naptár szerint.

13.Arany szám
Epakta
Napkör
Római adószám 
Vasárnapi betű

13.
ΧΠ. XXVIII.
26 9.

6.6.
A D.

il. Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: márcz. 20-án 10 óra 12 perczkor dél

előtt. Nappal és éjjel egyenlő hosszúak.
Nyár kezdete: jún. 21-én 6 óra 2 perczkor reggel. Nap

pal leghosszabb, éj legrövidebb.
Ősz kezdete: szept. 22-én ti óra 1 perczkor este. Nappal 

és éjjel egyenlő hosszúak.
Tél kezdete: decz. 21-én 3 óra 27 perczkor délután. Nap

pal legrövidebb, éjjel leghosszabb.
III. Napfogyatkozások.

Az 1893-ik évben összesen két napfogyatkozás lesz, de ezek 
közül nálunk egyik sem látható. I. Teljes napfogyatkozás 
április 16-án. II. Gyűrűs napfogyatkozás okt. ti-én.

IV. Változó ünnepek.
Jézus nevenapja jan. lő, — Hetvened vasárnap jan. 29. — 

Hamvazó szerda febr. 15. — Fájdalmas Szűz ünnepe márcz. 24. — 
Virágvasárnap márcz. 26. — Húsvétvasárnap április 2. — Kereszt
járó napok máj. 8., ti., 10. — Áld. csütörtök máj. 11. — Pünkösd
vasárnap máj. 21. — Szentháromság vasárnapja máj. 28. — Úr
napja jún. }. — Jézus szents. szive ünnepe jún. 9. — Orzőangyalok 
ünnepe szept 3. — Mária nevenapja szept. 10. — Rózsafüzér ünne
pe okt. 1. — B. A oltalmi ünnepe nov. 12. — Advent 1. vas. decz. 3.

V. Parancsolt böjti napok.
melyeken csak egyszeri jóllakás van megengedve s hús- és zsíros 
eledelekkel élni nem szabad, a) Kántorbőjtök: febr. 22., 24. és 
2ő-én, — május 24., 26. és 2 -én, — szept, 20., 22. és 23-án, — 
decz. 20., 22. és 23-án. b) Vigiliabőjtök: Pünkösd előtti szomba
ton, — sz. Péter és Pál, — Nagy-Boldogasszony, Mindenszen
tek — és Karácsony ünnepét megelőző napokon, c) Egyéb pa
rancsolt böjtök: 40 napi bojt, hamvazó szerdától húsvét vasár
napjáig (ez évben febr. 1 -tői ápril 1-ig bezárólag,) kivéve a va
sárnapokat. Adventi böjt, az egész advent ideje alatt minden 
szerdán és pénteken; s végre tilos a hús eledel használata minden 
pénteken.



VI. törvénykezési szünnapok.

A törvény szünetekre vonatkozólag az 1 6 -iki XIV. tcz. ren
deli : III. ez. I fej. 100. §. Sürgős eseteket kivéve senki sem idéz
tethetik megjelenésre vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrendelése 
vagy elhalasztása miatt helye van perorvoslatnak.

V. ez. I. fej. 2ő, . §. Az 1840-ik XV. t.-cz. II. r. 201, §-nak 
intézkedése egyelőre itt is alkalmaztatván, a határidők, tekintet 
nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szünnapok alatt 
is folynak Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a leg
közelebbi köznapig terjed.

VIII. ez. I. fej. 357. §. A marasztalt fél vallásának ünnepei 
a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók.

Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe 
idézni: Az összes szombati napokon; Purim-napon. A húsvéti 
ünnepek 1., 2., 7. és 8-ik napján; Schabout (piink) ünnepén; 
Templompusztulás napján ; Újév i-ső és 2-ik napján ; Engesztelés 
napján ; Sátoros-ünnepen; Törvény-öröm napján.

VII. Nevezetes korszámítások
Az 1893-ik közönséges év

a világ teremtése óta (közönséges számítás szerint) az
Krisztus Urunk születése óta az..................................
Krisztus Urunk halála óta az.......................................
A magyarok bejövetele óta a.......................................
Sz.-István királylyá koronáztatása óta a ....
A tatárok betörése óta a .......................................
Nagy Lajos magyar király halála óta az ....
A könyvnyomtatás föltalálása óta a.........................
Mátyás király megkoronáztatása óta a....................
Amerika felfedezése óta a.......................................
A mohácsi vész óta a . . . . .........................
Zrínyi Miklós hősies eleste óta a..............................
Budavár felszabadítása óta a.......................................
A vasút feltalálása óta a . ..................................
I. Ferencz József születése óta a..............................
A magyar szabadságharcz óta a..............................
I. Fér. József magyar királylyá koronáztatása óta a 
XIII. Leó pápa uralkodása óta a.............................

5877-ik.
1893-ik.
1860-ik.
999-ik.
896-ik.
652-ik.
511-ik.

4-55-ik.
435-ik.
401-ik
368-ik.
327-ik,
206-ik.

87-ik.
63-ik.
45-ik.
26-ik.
15-ik.



Vincze, An.
23 В. A. élj egy z.
24 Timót pk.
25 Pál ford.
26 Polikárp vt.
27 Ar. sz. János
28 Margit sz.

""" 22 N. Gerg. 
Teodóz ap. 
Taczián 
Hermil 
Sin. sz. aty. 
Pál, János 
Sz. Péter lánc.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szombat

5 Hetvenedvas. fPéldázat a családatyáról Máté 20, 1-16. *Luk. 18.
Vasán; D. Тгкчг ֊kezd.A 4, Szál. Fér. 17

Hétfő
Kedd

Martina 
Nol. Péter

■18 N. Athanáz 
|19 Makár

3. 2. vas. vizit. ut. — fA kánai menyegzőről. Ján. 2, 1-11. *Márk 1.
Vasam. ՜ A. 2. }&/.. sz. neve[15 Malakiás
Hétfő 
Kedd 
Szerda 18 
Csüt. 19 
Péntek 20 
Szombatul

16 Marczell 
,17 Kém. Antal 

Piroska sz.
Kanut
Fáb. és Sebesty.
Ágnes sz,

4. 3. vas. vizk. ut. — fJézus meggyógyítja a poklost. 
, „ . .Máté 8, 1- 13.-֊ »Máté A

70 tanitv.

Kér sz. János 
Dominika 
Polieukt vt.

2000 vt.

Anézia
S»i:

Szilveszter

Erh., Szev. 
Julián vt.
Vilmos pk.
Higin vt.
Taczián, Ernő 
Hilár 
Felix vt.

8
Hétfő 9 
Kedd 10 
Szerda 11 
Csüt. 12 
Péntek 13 
Szombat 14

Ign. vt.
Julianna sz. 
Anasztázia sz.
Krét. 10 vért.
Nafy ivarács.
Egypt, futás

Makár apostol 
Genovéva szűz 
Titus püspök 
Teleszfor j).

Raj mund

f Jézus körülmetéléséről. Luk. 2, 21. Gór. ev. *Mát. 21.1. Katii.
Vasam.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt,

Szombat
2. 1. vas. vizk. ut. — f A 12 esztendős Jézusról. Luk. 2. 42-52 *Máté 2.

A
hó és hét 

napjai.
Gör. kath. naptár.

Deczember 1892.Római kath. naptár.

I. Télhó. 31 nap.

NAP

kelte : nyugta :

1. 8 ó. 7 p. 4 ó Olp. 
10, 8 ó. 5 p. 4 ó 12p. 
20. 7 ó. 57 p. 4 ó 25p.

A hold fényvál
tozásai :

l-án, 26. 52p. d. u. 
l én Hó. 39p. este 

@ 18-án 2ó. 39p. reg 
2) 25-én 7ó. 37p. reg

IDŐJÁRÁS
a 100 éves naptár 

szerint:

11-ig hideg idő, 12 — 
18-ig borult, enyhe 
idő, 19-én hideg, 

utána derült és hi
deg egész 14-ig, de 
erre megenyhül s 

esős és borult idő 
marad végig.

Jegyzet. A f a ka- 
tholikusok evangéliu 
mát, — a * pedig a 
görögökét jelöli.

„faunái1.B.-Asszony hava.
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Ágota 
Dorottya 
Romuald 
Math. János 
Apollónia 
Skolasztika 
Dezső

Xenia24
Gergely 
Xenophon 
Krizoszt. erek. 
Efrem 
Ignácz er.

25
26
27
28
29
30

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szombat

8. Böjt I. vas. — Jézust az ördög megkísérti. Máté 4,1-11. "Máté 6.
-Vi»s *- ֊ ч—V a htrA-4-

IDŐJÁRÁSKonrád 7
2 Eleuther
21 Szevér, Eicon.
22 1 Péter székf.
23 1 Damj. Péter 

Péntek 24 Mátyás ap. 
Szom.

8 Tódor
9 Niczefor

10 Karalamp vt.
11 Balázs
12 Melét ért.
13 Martinián

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.

a 100 éves naptár 
szerint:

1.-én szél, 2 3 eső. 
5—10-ig borult, szél; 
12—13 nagy vihar, 
15—16 eső és szél,

9. Böjt 2. vas. — fUrunk színeváltozásáról Máté 17. 1 ֊ 9. "Ján. 1. 17 - 19-ig eső ésbo-
yasar. ■------ AAL----- -------------------- ---------Dt֊1.· Nagyböjt К rult idő, 20 és 21

igen jó idő, mely a 
hó végéig tart.

25 i Géza (Viktor)

Sándor
Onezim
Pamfil

Leander
Román

Hétfő
Redd

kot. Luk. 18,

—--- -v-* ֊.
Február 
Ur bemutatás

Simeon, Anna 
Izidor 
Ágota vt. 
Bukói pk.

7. ötv. vas. — fJézus m

V : ··. ;r . 31 - 42. - "MátéA
Farsang V. Eulália 

Ric. Katalin 
Húsh. k. Bálint 
Hamv. sz. Pauszt 
Julianna 
Jézus tövisk 
Simeon pk.

12
Hétfő 13 
Kedd 14 
Szerda 15 
Csüt. 16 
Péntek 17 
Szombat 18

6. Hatv. vas. — fPéldázat az elvetett magokról. 
4 ֊ 15.

:. 8.
"Luk. 15.

Ignácz vt, 20 Eutim ap.
21 Maxim hv.
22 Timót NAPBalázs pk.

Veronika, András j 231 Kelemen kelte : nyugta:
1 7ó 44 p. 5ó. 16 p. 

10.16. 43 p. 5ó 17 p. 
20 16. 42 p 5ó. 19 p

A hold fény vál
tozásai :

1-én 3ó. 22 p. reg. 
8-án 9ó. 22 p. este 

Щ - 6-á 5ó 37p. délut 
j)24-é 3ó. 25p. délut

Szerda

Péntek
Szombat

Gör. kath. naptár.
Január

hó és hét Római kath. naptár, 
napjai.

Február.
Bőjtelő-hava. II. Télutó. 28 nap.
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), Ճ. Timót 
Sz. vért. felt. 
Polikarp vt. 
János főm. 
Taráz 
Porfir pk. 
Prokop pk.

t Jézus 5:)00 embert táplál. Ján. 6. 1 15.
*31 ár к 8

·« Gergely pp 28 
Rozina, Eufrázia 
Matild kir.
Longin vt.
Heribert pk.
Gertrud sz.I Ede, Sándor

f Jézust a zsidók meg akarják kövezni 
Ján. 8, 46 59.

11. Böjt. 4. vas.

vasam.
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Cstit.
Péntek 
Szombat 

12. Fekete vas.

Լ 3. Vazul r.
Marcziüs-1

2 Tivad. pk. 
Eutrop 
Gerazim 
Konon 
42 vértanú

3
4
5
ü

'Márk 9
ΊV asárn.

Hétfő 2 Joachim 
Kedd 21 Benedek ap. 
Szerda 22 Oktávián 
Csiit.
Péntek |24 Fájd. szűz, Gábr.

ն J25 1 , >՛;.. ՛

Vazul vt. 
Teofilakt pk. 
Sebaszt 4 > vt. 
Kodrát 
Szofron 
Teofán.
Nicefor

Sz József

|23 Frumentius 11

I 5 3. Oculi, Özséb
Hétfő 
Kedd 
Serda 
Csüt.
Péntek lü 40 vértan., Jéz. 5 seb 
Szombat; 11 Heraklius

Frigyes, Adorján 
Aqu. Tamás 
Istenes János 
R. Francziska

6
7

I 8
9

Tódor 
Leo pp. 
Arkip. 
Leo pk.

13. Virágvas. Jézusnak Jeruzsálembe való bevonulásáról 
Máté 21, 1-9 *Márk 10.

26 Manó vt
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csüt.
Péntek

14 . ՛·"՝ Benedek
15 Agáp és t. hv.
16 Szabin
17 Elek
18 Czirill pk.
19 Krizs. és Dár.

27 Damask. János
28 Kap. János hv
29 Cyrill pk.
30 Nagy csütörtök
31 Nagypéntek

ЛЬ

19. Böjt. 3. vas. f Jézus ördögöt űz ki. Luk. 11, 14- 28. 'Márk. 2.

Szereda 1 Albin pk.
2 Szimplicz. 

Péntek 3 Kunigunda 
Szombat 4 j Kázmér

Csüt.

A Gör. kath. naptár.
Február.

hó és hét 
napjai.

Római kath. naptár.

NAP
kelte : nyugta:

1.6. ó. 25 p. 6 ó. 0. p 
10. 6. ó. 9 p. 6.Ó. 12p. 
20. 5. ó. 35p. 6.ó.27p.

A hold fényvál
tozásai :

0 2-án 56.14p. du. 
Ю-én 6ó. ?4p. est. 

Ф 18-án 56. 44p.reg. 
j) 24-én 10Ó 44p.est.

IDŐJÁRÁS
a 100 éves naptár 

szermt:

1 — 5-ig zord és hi
deg, 6 9 enyhe, 11.
eső, 14. és 16. szép 
idő, 17 - 19-ig zord 
és hideg reggelek ; 
22 29-ig zord idő 
és vihar, 31֊én eső.

\] árczius. Ili. Tavaszelő. 31 nap.Bőjtmáshava.

C
 l 

TC 
1.0 ՀՕ t>

 
C

l C
l C

l C
l C

l C
 l C

 l

Ն
Օ
 ЬО

t> X
) 

—- о

ci m vt ιΟ j t- 00
о о

с- 00 O
í о

r—
I 

r—
I 

—- C
M



Hő

KiadásBevételСч
z

frt kr. frt kr.

j
í
I

;



Hó

Bevétel KiadásРчcti
kr.frt frt kr.

\



Kaliszt
Rezső 
Apollon. 
Kreszc., Emma 
Tivadar 
Anzelm pk. 
Szóter és К áj.

Vasam
Hétfő
Kedd
Szerda
Csiit.
Péntek
Szom.

J. Husvét vasáru. 
Húsvét hétfő.
Klim. János 
Hipácz.

Titusz
Niczetás

A Dömötör V.
Ezekiel pr. 
Leo pp.
Gyula p. hv. 
Hermenegild 
Tibor, Jusztin 
Anasztázia

V as ára
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szom.

D. József
Theodul
Eutik
Mitil, György 
Herodion 
Eupsik. 
Ferencz

i'A jó pásztorról. Ján. 10, 11 16.
Mán. 20.

16. 2. vas. húsv. ut.

NAP
π π Jakab 
Vazul áld. kelte: nyugta:

1. 5ó. 24 p 6ó. 44 p. 
10 5ó. 6 p. 6ó. 57 p. 
2j. 5ó. 27 p. 7ó. 01 p.

Nikon
Zakariás

Gyurii, o. B. A. 
Nagypéntek.
Matrona

!A

1—7. — Ján. 12.

A hold fény vál
tozásai :

1.8 ó. 28 p. reg. 
9. 0 ó. 46 p. dél. 

® 16. 3 ó. 45 p. dél. 
J) 23. 6 ó. 37 p. reg.

fJézus feltámadásáról. Márk

2
3
4 Izidor
5 Vincze hv.
6 Czölesztin
7 Epifán pk.
8 Albert pk

14.

Vasára.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szom

17. 3. vas. lmsv. ut. fEgy kevéssé és már nem láttok engem. 
Ján. 16, 16 22. *Márk 15. és 16

V asárn.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt
Péntek
Szom.

23 Sz. József o.
24 György vt.
25 Márk ev.

D. 2 IDŐJÁRÁSAn tip.11
12 Vazul
13 Artem vt.
14 Márton
15 Arisztark

100 éves nap tar 
szerint:Klet. Marczell26

27: Zita 1-töl 9-ig szeles, 
borult és eső ; 10-től
13- ig borult és eső ;
14- töl 20-ig hideg ; 
21-én szép idő ; 26- 
tól 30-ig eső.

28 I Vitái., Valéria
29 1 Péter vt.

16l Agape 
17j Simeon pk.

tAhhoz megyek, ki engem küldött 
Ján. 16. 5 14. - AJán. 5.

18. 4 vas. húsv. ut.

rr: :i 301 ՛ Szien. Kát. 118 Ján. sz.

15. Fehér vas. — f A hitetlen Tamásról. Ján. 20, 19 — 31. Mán. 1.

A Gör. kath. naptár.
Márczius.

hó és hét Római kath. naptár. 
napjai. I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szombat; 1 [Nagyszombat Hugo|20 j Szab vért.
t

I

I

ApH'՝ IV. Tavaszhó. 30 nap.Szt.-György hava.
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Pünkösd vas. 
Pünkösd hétfő

) Izaiás p. 
Zel. Simon 
Móczius vt. 
Epifán 
Gliczeria 
Izidor 
Fakóm.

21
’ ;:fé 22

Kedd '23 
Szerda 24

Dezső pk.
Janka

Csüt. 25 Orbán pp.
Péntek 26 Ner. Fiilöp 
Szombat 27 Pazzi Magdolna
22. 1. vas. pünk. ut. - Minden hatalom nekem adatott.

Mán. 7._________ Máté 28, 18 20.
28

Hétfő 
Kedd
Szerda 31 Petron., Angela

16 fA Főn
17
18 Péter és Dén.
19 Patricius és t.

29 Maximin
Nándor30

Rogate Szanisz.
Sz. Mih. meg,
Naz. Gergelyt a
Antonin pk. ^ a
Áldozó csüt.
Pongrácz vt.
Szervácz pk.

iúsv. ut. — Ha eljő a vigasztaló. Ján. 15 és 16, 
26-27. ֊ Mán. 9.

՛ 1՝ Már. e.
Vazul pk.
Simeon
Jázon
:» vértanú
Jakab ap Jer,
Május1

Vasam.
Hétfő 
Kedd 
Szerda 1 
Csüt. 1
Péntek 1 
Szombat l 
20. 6. vas

-՛ · kBonifácz V.
Zsófia
Nepomuki János 
Paskál 
Venáncz 
Ivó, Cöl. Péter 
Bernardin
ki engem szeret. Ján. 14, 23-31. — Mán. 17.

2 X . N. Atti:
3 Timót és M. V.
4 Pelágia
5 Iréné vt
6
7 Sz. kér megt.
8 j János ev.

Vasárn.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szombat

21.

Hétfő 1 1 
Kedd
Szerda 3 
Csüt.
Péntek 5 V. Pius, Angel. 
Szombat 6 János olajba főz. 

9. 5. vas liüsv. ut.

Fülöp és Jakab 
Athanáz pk.
Sz. kér. foItal. 
Flórián vt.

1 Pafnucz
2 Tivadar
21 Konst, és Heléna
22 Szicz. Tivadar
23 Sz. György
24 Szabbász

fHa valamit kérni fogtok. Ján 16, 
23 -30. - Mán. 4.

2

í 4

A Gör. kath. naptár.
Április.hó és hét Római kath. naptár, 

napjai.

NAP
kelte: nyugta:

1. 4ó. 28 p. 7o. 27 p 
10, 4o. 14 p. 7ó. 38 p 
20. 4ó. 02 p. 7ó. 51 p

A hold fényvál
tózásai :

ՀՀ 1. 0 ó 34 p. reg. 
(Է 9. 3 ó 35 p. reg.

15. 11 ó 57p este 
J) 22. 4 ó 3p. délut. 

. ^30. 4 ó33 p. délut.

IDŐJÁRÁS
a 100 éves naptár 

szerint:

7-ig meleg ; 10-től 
19-ig tartós meleg, 
utána hűvös eső ; 24. 
hideg; 25 -27. bo
rult; 28. és 29. hideg; 
30. és 31. enyhe idő.

Májas.Pünkösd hava. V. Tavaszutó. 31 nap.
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Bevétel Kiadás
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Hétfő
Kedd
Szerda

Péntek

Hilari on 
Teodót vt. 
Teodor 
Czirill 
Timót pk. 
Berták, Barn. 
Onufrius

13 j Aquilin.
14 Elizeus pr.
15 Amos pr.
16 Tikon pk. 

Manuel vt.
18 Leoncz. vt.

Vilmos h. a. 
János és Pál 
László király 
Leó pp.
Péter és Pál

Pál ap. eml.
17

18 ; Márk, Már
19 Gyárf. és Prot.
20 Szilvér pp.
21 Gonz. Alajos
22 Paulin pk.
23 Ediltrud
24 I Kér, sz. János

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szombat

Izácz 
Jermász 
Júniu
Niczefor patr. 
Luczillián 
Metrofán 
Tiri Doroth.

Just.

11 Barnabás
12 Ékesbesz. János
13 Pád. Antal
14 N. Vazul, Eliz.
15 Vid, Krescz.
16 Justina 

Szombat 17 I Peregr., Adolf

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek

20i Tál álé
121 t Konst, és Ilona 
I 22 Bazil.

1
Erazmus pk. 
Klotild kir.

Péntek
Szombat

26. 5. vas. pünk. ut. — f A neheztelő felebaráttal való kib. 
Máté 5, 20 ֊24. *Máté 8.

25. 4. vas. pünk. ut. — f A csodás halfogásról. Luk. 5, 1—11. 
-Máté 6.

23. 2 vas. pünk. ut. — f Példázat a vacsorára meghívottakról.
Luk. 14, 16-24. »Máté 10. é-s 19._____________

D Mihály pk.4 Quirin
5 Bonifácz
6 Norbert 

Szerda 7 Róbert 
Csüt.
Péntek 
Szombat: 10 Margit kir.

23Vasár.
Hétfő
Kedd

24 Simeon
Sz. Iván fej. m. 
Kárpusz 
Terápion 
Niczet pp. 
Teodozia

25
2.»

8 Medárd pk.
9 Jézus sz. Sz. ün.

27
28
29

24. 3. vas. pünk. ut. — f Példázat az elveszett juhról. Luk.
15. 1—10. *Máté 4.

A Gör. kath. naptár.
Május.hó és hét Római kath. naptár, 

napjai.

NAP

kelte: nyugta : 
1. 3 ó. 53p. 8 ó 04p. 

10. 3 ó. 52p. 8 ó Op. 
20. 3ó. 52p. 8 ó 65p.

A hold fényvál
tozásai :

7. 2 ó. 54. p. dél. 
© 14. 7 ó. 02. p. reg. 
Չ) 21. 3 ó. 48. p. reg. 

29. 7 Ó.36. p. reg.

IDŐJÁRÁS
a 100 éves naptár 

szerint:

2-tól 4-ikeig zord, 
3-án eső, mely kevés 
szünettel 9-ig tart, az 
után szép napos idő ; 
26-án eső, 28-án de
rült szép idő, 30-án 
borult.

í minis. VI. Nyárelő. 30 nap.Szt.-Iván hava.
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Sámson 
Czir. János

Péter és Pál.
12 apostol 

Jur ’i Konz. D. 
B, A. meze 

j Jáczint

Vasam.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szombat

A. Á Apollin.
Krisztina
Jakab ap.
Anna
Pantaleon
Incze pp.
Márta

11 *՛*· ' Eufémia 
12j Proklusz
13 Gábriel ark.
14 Aquila
l5j Czirjék és Jul. 
16 Antinogén 
ll\ Marina

vasár n.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szombat

sáfárról. Luk.29. 8. vas.

31. 10. ss. piink. ut.
Luk. 18, 9—14. — »Máté 14.

f A farizeusról és a vámosról.

Vaeüm.|30 i Abd. Senn. 118 ՛'■՝<■՝ Jáczint
Hétfő j31 Lőj. Ignácz j 19 Diusz. Makrin

11 l-Kr. And. 
Márta
N. Szizoesz. 
Mai. Tamás 
N. Prokóp vt. 
Pongrácz pk. 
Nikop. 45 vt.

A -Anatolia 
Amália 
I. Plus pp.
Gualb. János 
Jenő
Bonaventura 
Ap. őszi, Henr.

iink. ut. — fPéldázat 
1—9. — »Máté

՝ 8Kárai. B. A.
Elek, And., Ben. 
Kamill
Paulai Vincze 
Margit 
Dániel pr.
Mária Magd

Vasár n.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szombat

Metód 
Julián vt. 
Özséb pk. 
Agrippina

Sz, Janos szül.
Febronia 
Dávid rém.

A. 6 Sari. B.-A 
Heliodor 
Ulrik pk.
Czirill és Meth. 
Izaiás, Domin. 
Villibald 
Erzsébet kir.

Vasár n.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szombat

30. 9. vas. pünk. ut. — fJézus Jeruzsálem fölött siránkozik. 
Luk. 19. 41—47. — »Máté 14.

7. vas. pünk. ut. — fA hamis prófétákról. Máté (, 
15—21. — »Máté. 9.

28.

A Gör. kath. naptár. 
Június.

hó és hét 
napjai.

Római kath naptár.

Szombat 1 Teodorik 19 Judás ap.
27. 6. vas. pünk. ut. — fJézus 4000 embert táplál. Márk. 8, 

1—9. — Máté 8. és 9. NAP
kelte:

1. 3ó. 52 p. 8ó 15 p. 
10. 36. 56 p. 8o 14 p. 
20. 4o. 41 p. 8o 03 p.

nyugta:

A hold fényvál
tozásai :

Ճ 6. lló 16 p. este 
@ 13. ló 58 p. délu. 
՜ֆ 20. 6ó 13 p. este. 
■ ՝^ 28. 9ó. 4 p. este.

IDŐJÁRÁS
100 éves naptár 

szerint:

1-jén köd, 3-tól 
6-ig gyakori ziva
tar. 7-től 13-ig szeles, 
15-én zivatar és eső, 
azután derült és igen 
meleg idő végig.

4 U 11ÜS.. VII. Nyárhó. 31 nap.Szt.-Jakab hava.
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A Dádián uralkodó-ház.

(3ÉÍ^ingrelia, a régi Cholchis, ősidőktől fogva Örmény 

ország kiegészítő részét képezte. E tartomány 
Է, utolsó fejedelmei az örmény Dádián csa

ládból származtak. Dádián Miklós, kinek nevét 
— a legújabb időben — a bolgár fejedelmi trón 
betöltése alkalmával oly sűrűn emlegette a sajtó, 

szintén e jelentékeny családból vette eredetét. Apja Dádián 
Dávid, ki 1853-ban halt el, volt az önkormányzattal bírt 
Mingrelia utolsó fejedelme. Dádián Dávid négy gyermeket 
hagyott hátra, kik közül a legidősebb: a most említett 
Miklós herczeg, Mingrelia trónörököse, apja elhalálozása 
idejében csak hét éves volt; azért Miklós czár, az ifjú her
czeg teljeskorúságáig ennek anyját (született Csávcsávádse 
Katalin): a fejedelemnét rendelte uralkodóvá, kinek elnöklete 
alatt gyámnokságot is nevezett ki, melynek tagjai voltak az 
elhalt fejedelem fivérei: Gergely és Konstantin s Mingrelia 
érseke. De Miklós herczeg Mingréliában uralkodását el sem 
kezdhette; mert még mielőtt ifjúkorát elérte volna, Min
grelia önállóságát elvesztette.

Ugyanis Dádián Gergely fejedelem 1803. decz. 4-én 
kelt egyezség értelmében népével együtt alattvalója lett 
Oroszországnak oly feltétel mellett, hogy az ország polgári 

Az „Armenia“ képes naptára, 1893.
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kormányzatában megtartja magának a teljes önállóságot, 
de a rendelkezési jogot hübérnökei és alattvalói élete fölött 
a czár kezébe teszi. Ezáltal Mingreliában a viszonyok lé
nyeges átalakulást nyertek és az örökös ellenségeskedés a 
hübérnökök közt megszűnt; szóval csendesség állott be, 
mely előre vitte az ország békés közmívelődését. De fia 
Léván keveset gondolt a kormányzással; ezzel egyik roko
nát bízta meg, őmaga pedig a vadászatban és egyéb élve
zetekben keresett gyönyörűséget. Dávid fejedelem alatt, ki 
fia volt Levánnak, az anyagi viszonyok már zavarba jöt
tek. Dádián Dávid jó nevelésben részesült, járt Pétervárott, 
ismerte az udvart és a vezető egyéniségeket és igen erélyes 
természettel bírt; igyekezett is a viszonyokat rendezni, de 
igen urasan kormányzott; azért az orosz ajánlatot tett neki, 
hogy pénzbeli kárpótlásért mondjon le Oroszország javára 
jogairól. Az egyesség azonban létre nem jöhetett, mert a 
fejedelem követelését (jószágai megtartása mellett évi 30.000 
rubel járadék) az orosz túlságosnak tartotta. Halála (1853) 
után, mivel a gyámnokság az önkénynek szabad folyást 
engedett, az elégületlenség nyílt lázadásban tört ki.

Most a regensnő, Dádián Katalin fejedelemné vette 
kezébe a kormánypálczát. Ez a jól nevelt nő, párját rit
kító szépségével és szellemével tűnt ki; fölötte jellemzi őt 
erélyes eljárása, mit az orosz-török háború alatt (1853— 
1856) tanúsított. Nemcsak el nem fogadta az ellenség aján
latát, mely országát a nyugat-európai hatalmak védkezes- 
sége alatt önálló fejedelemséggé tette volna, ha pártjára 
áll ; de sőt a mingreliai katonaság élén harczra kelt ellene. 
Ezért rendkívüli, ritka kitüntetésben részesült: II. Sándor 
czár a Györgyszalagról csüngő mellpénzt (medaille) adta 
neki. 1856-ban a czári udvar felkérésére Moszkvába ment, 
hogy ott jelen legyen a koronázási ünnepélyen. Itta regensnő, 
ki a legjobb fogadtatásban részesült, szépségével a leg
magasabb társaság központját képezvén, annyira megnyerte 
az udvar kegyét, hogy ennek felkérésére elment Szt.-Péter- 
várra is. Csak a következő évben tért vissza a Kaukázus
ba; de már Tiflisben azt a kellemetlen hirt hallotta, hogy



Mingreliában a parasztok fellázadtak uraik ellen és néni 
akarnak többé nekiek engedelmeskedni. Dádián Katalin min
den vitézsége daczára nem mert szembeszállani a parasz
tokkal, hanem Kutais kormányzójához: Koljubjakin tábor
nokhoz fordult és kérte ezt, hogy jöjjön el kozákjaival segít
ségére. A tábornok, ki azon hitben élt, hogy Mingreliá
ban csak úgy áll helyre a béke és rend, ha más kormány
zást léptet életbe — teljesítette a kérést és a kozákokkal Bar- 
jatinski helytartót küldötte be. Ez tárgyalásokat kezdett a 
fejedelemnével, de czélhoz nem juthatott, mert a regensnő 
nem akart jogairól lemondani. Erre egy kiáltványt tett 
Barjatinski közzé, a fejedelemné pedig elmozdittatott a kor
mányzástól — és Mingreliába orosz hivatalnokokkal orosz 
igazgatást hozott be.

Nemsokára a fejedelemné a czár felszólítására Szt.- 
P éter várra ment, hogy gyermekei, kik itt nevelkedtek, köze
lében legyen; nagyobb fia: Miklós ekkor hadapród volt. A 
fejedelemné 1882-ben halt el. Ez volt Mingrelia önállásá
nak vége. Ekkor vétetett ki a Dádián uralkodó-ház kezéből 
a kormánypálcza . . .

A Dádiánok ősrégi családfájukat a legelső ó-perzsa 
király : Cyrus koráig viszik fel — és több tagja e jelenté
keny családnak ma is kimagasló tekintélyben részesül a 
keleti örménység közéletében.

Gróf Széchenyi Ödön veje: Dádián Váhrám herczeg, 
ki i8go. tavaszán, bájos nejével, szül. Széchenyi Vanda 
grófnővel Budapest keleti vendége volt — szintén e hires 
fejedelmi családból származott. A jelen czikket a szép herczeg- 
pár igen sikerült arczképével díszítjük. Végezetül még csak 
annyit: hogy ezt az előkelő »magyar-örmény« házasságot 
pár évvel ezelőtt Stambul egyik városrészében, a besigthási 
nyaralóban, örmény kath. szertartás szerint Ázárián pátri
áiddá a áldotta meg.

Sz. K.

1*
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Az örmények Erdély kereskedelmében.

§ zamosújvár levéltárában az első sorszámot egy el

fakult okmány viseli a homlokán: I. Apafi Mihály fejede
lemnek 1684-iki kereskedési szabadságlevele az örmények 
számára, kiket tizenkét évvel előbb maga hívott be a szom
széd Havas-Alföldről. »Birodalmunkban — úgymond a fe
jedelmi okirat — mindenütt, minden városokban, falukban 
s akár mely helyeken is, minden sokadalmakon s vásárokon 
szabados kereskedések lehessen, árú marháj okkal minden 
megbántódások nélkül kereskedhessenek, úgy mindazonáltal, 
hogy annuatim száz-száz kordoványokat tartozzanak szá
munkra készíteni.«

Nemcsak a városi levéltárnak, az erdélyi örménység 
kereskedelmi tevékenységének is ez az oklevél volt a kiin
dulási pontja. A távol keletről magukkal hozták Erdélynek 
új polgárai a kordovány és szattyán kikészítésének iparát s 
a fejedelmi oltalomlevélnek védelme alatt csakhamar élénk 
lendületet vett kereskedésük, különösen ezekkel a czikkekkel, 
melyek már a XVII. század végéveiben útat találtak a kül
föld piaczaira is.

Még nagyobb arányokban fejlődött ki egy másik ága 
kereskedői tevékenységüknek: a szarvasmarha-kereskedés. A 
XVIII. század közepe táján csak Számosújvárt már 56 »ön
állóan vállalkozó polgár« űzte 43 segéddel. »Az ország leg
termékenyebb vidékein, úgymond Horváth Mihály, számos 
pusztákat bírtak haszonbérbe, s azokra kivált Törökország
ból hajtották az osztrák tartományokba kiszállítandó mar
hákat. « — Megjelentek a szarvasmarhákkal Augsburgban, 
Nürnbergben s Buccarin át egy ideig a velenczei tartomá
nyokban is. Egy birtokunkban levő egykorú feljegyzés 
tanuságtétele szerint az erdélyi örmények a múlt század
ban évenként átlag mintegy 40,000 darab szarvasmarhát 
szállítottak a külföldi piaczokra. Kereskedésük csak ebben 
az egy czikkben mintegy ötödfél millió forintot, az akkori 
viszonyok közt óriási összeget jövedelmezett Magyarország



nak és Erdélynek. S az ország legvagyonosbjainak sorába 
emelte ez az üzletág az örmény családok egynémelyekét is, 
a Karátsonyiakat, Gorovéket, Dánieleket stb.

Kapcsolatban e nagy arányú kiviteli kereskedéssel, az 
erdélyi örmények közvetítették a behozatalt is 
jainkig fenmaradt számos útlevél tanúsága szerint — Bo
roszlóból, Varsóból, Lipcséből s a külföldnek más piaczairól. 
A főurak elkezdve a gubernátoron és püspökön, általuk vá
sároltattak be a külföldön egyes czikkeket s bennük talál
tak egészen megbízható egyéneket egyéb pénzbeli ügyeik
nek elintézésére is. »Adjon Isten minden jót Szamosújvár- 
nak«, igy kezdi gróf Kornis Sigmond kormányzó 1721-ben 
egyik levelét, melyben »négyszáz hét magyar forintokat« 
küld a »Lipsiából hozott portékák« árában. S Antalffi János 
püspök 1725-ben adósa lévén száz aranynyal egy bécsi 
»becsületes Örmény«-nek, Szamosújvár biráját kéri meg, 
hogy Bécsbe utazása alkalmával egyenlítse ki ezt a tarto
zást, hozzátevén, hogy »ha egy pár medve bőrt magával 
elvinne kegyelmed, nagy obligatioval venném, kiket az 
Pazmaniumbeli Collegium P. Regensinek küldenék.«

A forgalmi, pénz- és hitelviszonyokban, az üzleti élet 
e nagy mozgató tényezőiben beállott forradalomszerű átala
kulás készületlenül találta az erdélyi örménységet s ennek 
folytán bénitólag hatott ipari és kereskedelmi tevékenysé
gére is. S máig sem élte magát egészen bele a megválto
zott közgazdasági viszonyokba; csakúgy, mint a hazarész 
polgárságának többi része (csekély kivétellel), máig sem ta
nult meg egészen számolni a léteiért való küzdés hatalmas 
új anyagi faktoraival. De a közgazdasági válságok keserű 
leczkéi után találkozunk immár az önerő tudatának, az ön
bizalomra ébredésnek örvendetes jeleivel. S a kereskedelmi 
s ipari életének terén megifjudó Erdélyben bizonyára visz- 
sza fogja szerezni régi, méltó helyét az örménység is!

Dr. Molnár Antal.

a nap-
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Szamosújvár.

émelyek tévesen itt keresték Napoca Ptolomaelt; 
és valóban határunkon láthatók is nyomai egy régi kas
télynak, honnan ástak is már ki különféle felirásos római 
köveket.

Városunk, mely a Szamos jobb partján terül el, a 
régi okmányokban »Örményváros« név alatt fordul elő. 
Jelenlegi (Szamos)-»Újvár« nevét a most fegyintézetül hasz
nált »Arx nova« kastélytól kapta, mit M artinuzzi György 
1542-ben Bálványosvár romjaiból a Szamos jobb partján 
épített és II. Rákoczy György fejedelem 1652-ben egyik ol
dalon még 20 öllel kiszélesített. Gerlá (Gerlán, Gelvá) falu 
köritette Martinuzzi »Újvár«-át, miért a románság még mai 
napság is Gerlá-nak nevezi Szamosújvár városát.

Szamosújvár szép tervrajzát az a mérnök készítette, kit 
Verzereskul Oxendius örmény kath. püspök Rómából hozott 
magával. A város alapkövét 1700-ban tették le Lipót ki
rály idejében. Az első alapítók azok az örmények voltak, 
kik Beszterczéről — hol több mint 40 évig laktak — jöt
tek át Szamosújvárra. A területet, melyen e csinos, ren
dezett város épült, 25.000 frton vették meg a kincstártól. 
Minden család nemcsak házhelyet, hanem külső telket (»ku- 
kuriczaföld«), külön kertet és szőlőt is kapott. A szőlőket 
később, mivel a városnak úgyis igen kevés külső földje 
volt, kiirtották és legelőnek kezdették használni (a mesgyék 
még most is látszanak; egy gyümölcsössé átalakított szőlő
kért még megmaradt a keleti hegyoldalon). Apáink tudták, 
hogy a mezőség torkában épült új városuk idővel igen lá
togatott marhapiaczczá növi ki magát, azért a tervezés ide
jében a kertek és a »Külső- mezőútcza« hosszában akkora 
baromtért hagytak, melylyel nagyságra nézve az erdélyi 
hazarészben csak a beszterczei vetekedik.

Világlátott őseink szép helyet választottak városuk 
számára, mely egészséges, kellemes fekvéssel bír; a Sza
mos közvetlen közelében terül el és minden oldalról he
gyek környezik. Közelében gazdag erdőhátság. Közép te-
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rét a főpiacz foglalja el, melynek közepén van az egyeme
letes régi tanácsház tetején a gömbbel; mivel évek óta 
nem itt tartja a város közgyűléseit, már-már kiveszőben 
van e szólam, mely eddig oly gyakori használatban volt: 
»így határozták a gomb alatt (bumbim dágé). A Viz- és 
Középútcza mindkét részével a piaczra szögellik. A Felső-, 
Alsópostaűtcza, Belső-, Külsőmezőútcza, Zöldfaútcza, Sala
mon- és Apáczaútcza, Hétkereszt-, Szent Ignáczútcza, Ma- 
lomútcza, Kereszt- és Kovács-sor, Uj-,Vár- és Kishid-útcza 
— mind egyenesek. Városunkban görbe űtcza, körűt nincs. 
Végre még e két külsőváros: Kandia s Kakasváros és a 
Czigánysor képezik a város kiegészítő részét. A piacz és 
a belső útczák mind kövezve vannak; a főpiaczon körös
körül, a Viz-útcza egész hosszában, az Alsóközépútcza egy 
részében és a Hétkereszt-útczában ki a vasúiig kényelmes 
gránit-járda (dacit) húzódik. A mindig tisztán tartott útczák 
között a közlekedést az összekötő, kövezett sikátorok könnyí
tik. Valamint a főtér, úgy a többi útczák is mind be van
nak fásítva. A piacz és közterek tisztán tartásáról a ható
ság gondoskodik; a házak előtt a tulajdonosok sepertetnek, 
de a szemetet a város hordatja el. A város tisztasága köz
mondássá vált.

A város főbb épületei: A monumentális stylű, ör
mény kath. püspöki volt székesegyház; itt őriztetnek — a 
többek közt — azon gyönyörű szép és nagybecsű egyházi 
ruhadarabok, miket Eleonora királyné, I. Lipót neje és III. 
Károly király anyja ajándékozott volt Verzereskul Oxen- 
dius örmény kath. püspöknek. — Az országos fegyintézet; 
itt ölettek meg Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem pa
rancsára 1594 évi szept. ιι-én éjjel az akkori ellenzék 
vezérférfiai: Báthory Boldizsár, ki unokabátyja volt a feje
delemnek és Kovácsóczy Farkas. — A görög kath. püs
pöki lak, a Placsintárféle ház, a gymnasium (a régi ,lán- 
czos ház’), az id. Temesváry István tulajdonához tartozó 
seminarium, az új tanácsház, a járásbirósági épület és a t.

Említés reméltó nevezetességek:
i) Rubens eredeti mester műve, mely Krisztusnak 

keresztről való levételét ábrázolja; ezen remek — műértők



által 60.000 írtra becsült — műkincs, mely a bécsi »Bel- 
veder« czimet viselő gyűjteményből került Szamosújvárra, 
a piaczi örmény kath. templom egyik mellékoltárát díszíti.

2) Változatos beosztással bíró sétatérünk (népkert), 
nemcsak enyhet adó üléssel kínálja a sétálót, hanem a nap 
bármely szakában árnyékot is nyújt illatos fenyűcsoportjai 
és a doroszolt s mindig kisepert utak mellett két sorban 
álló terebélyes fák lombjai alatt. A sétatéri tó tükrén az 
»englena viridis« nevű ázalék-állatka milliárdjai láthatók, 
melyek csodás színjátékot mutatnak.

3) Középiskolánk gyűjteményei (természetrajzi 
tárgyak, természettani eszközök, könyvtár, mely a hazában 
a legtöbb örmény könyvet foglalja magában) idővel vidé
künk gazdag museumát fogják képezni. E gyűjtemény ter
mészetrajzi részének gyarapításához nagy mértékben hozzá
járult a fáradhatlan gyűjtő, az ismert nevű buzgó tanár: 
dr. Mártonfi Lajos. Azok közül, kik már eddig megláto
gatták museumunkat, megemlítem ezeket: Trefort Ágoston, 
dr. Fogarasi Mihály, Lönhart Ferencz, dr. Koch Antal, dr. 
Erődi Béla, dr. Fináli Henrik, Téglás Gábor és a t.

4) A városunk déli határán — a Szamos gátja köze
lében láthatók a római kolónia nyomai; az itt levő ré
gészeti tárgyak felkeresésével, kiásásával és a talált feliratok 
szakszerű, magyarázó megfejtésével már eddig jó nevet ví
vott ki magának Ornstein József nyug. őrnagy nemcsak e 
hazában, de a külföldön is. Sikeres kutatásainak meglepő 
eredményeiről irt érdekes közleményeivel rendesen a ma
gyar » Archeológiái Értesítő«-t és a Bécsben megjelenő » Ar- 
cheol. epigr. Mittheilungen« czimű folyóiratot keresi föl. — 
Benn a városban is vannak örmény és latin feliratok.

5) A nagynevű Lukácsi Kristóf alapította Szt-Gergely 
árvaház valóságos jótétemény e hazarész egészen árván, 
vagy legalább apátlanul maradt örmény ajkú fiú gyerme
kek számára. E humanus, szükséges intézmény, melynek 
növendékei a helybeli iskolák oktatásában részesülnek — 
kiválóbb eszű neveltjeit, négy osztályú gymnasiumunk tan
folyamának befejezése után — tanulmányaik folytatása vé-
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gett — más tanintézetbe küldik. — Ezen intézet főbb jól
tevői : Lukácsi Kristóf, Czetz Gergely, Szamosújvár városa, 
Erzsébetváros, Kapatán Márton, Simay Salamon és a t.

6) A páratlan díszszel újonnan berendezett »kérői« 
gyógyfürdőt, mely dr. Zakariás József tulajdona, nemcsak 
a vidék látogatja hovatovább nagyobb meg nagyobb szám
mal, hanem az, e városnak is egyik kedvencz kiránduló- 
helyét képezi.

7) A város szomorú nevezetessége az országos fegy
intézet, melyben jelenleg 667 gonosztevő lakik. Azonban 
az itt nyert oktatás és alkalmazott humanus bánásmód oly 
hatással vannak e »szomorú birodalom« lakóira, hogy kö
zülök azok, kik kiszabadulnak e nem szívesen látott falak 
közül — ismét hasznos tagjaivá lesznek a társadalomnak.

8) A Karátsonyi-intézet, mit a jelen század elején a 
nemes Karátsonyi Emanuel elaggott és munkatehetetlen sze
gény örmény férfiak és nők számára alapított nagylelkűen — 
városunk legszükségesebb intézményei közé tartozik.

g) Nem sok kis városnak van olyan csinos, kényel
mes melléktermekkel ellátott és jó beosztással bíró redout- 
j a, milyen a mienk.

A mi a város országgyűlési képviseletét illeti, úgy az 
ma is külön választó-kerület; 1878 előtt két képviselőt 
küldött városunk az országgyűlésre. Jelenlegi országgyűlési 
képviselőnk dr. Molnár Antal.

Városi levéltárunk a múlt század elején keletkezett és 
nagyszámú, becses történeti okiratokat (ezek közt vannak 
a város régi kiváltságlevelei is) tartalmaz. Egyházi levél
táraink az örmény főegyházban vannak elhelyezve és ere
deti kézirati codexeket is foglalnak magukban. A város 
monographiáját dr. Molnár Antal irta meg, mely mű 100 
drb. arany pályadíjjal jutalmaztatott.

1848. novr 13-án a kolozsvári honvédek megtámad
ták Orbánt Szamosújvárott; Urbán embereivel a széplaki 
hegyre vonult: a csata a hegy és a »nagyserház« hídja 
között elterülő téren történt. A kilőtt és később felszedett 
ágyúgolyókat évtizedeken át a gyermekek »káré« játék köz
ben ütő gyanánt használták.
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Városunknak komoly szándéka volt 1872-ben a hazai 
örmény beköltözés kétszázados évfordulati ünnepélyét fé
nyesen megülni; azonban ezen kívánatos szándékot közbe
jött elodázhatlan akadályok miatt megvalósítani nem lehetett.

Az E. M. K. E. i88g-ben városunkban tartotta meg 
nagy díszszel és lelkesedéssel zászlószentelő nevezetes köz
gyűlését.

A szamosújvári örmény családok közül czimerlevél 
(armalis) által magyar nemességet nyertek: Karátsonyi, 
Gorove, szamosújvár-németii Dániel, Hollósy, Balta, Lász
lód, Bogdánfi, Bocsántzi, Csornák, Govrik, Hankovics, Ja
kab ffy, Mártonfi, Kristóf, Novák, Pattantyús, Placsintár, 
Simay, Verzál՝, Jakab Bogdán, Korbuly Bogdán, Gajzágó 
László. . .

Városunk nevezetesebb szülöttei: a püspökjelölt Theo- 
dorovics Mihály, a tekintélyes Korbuly Kelemen kanonok
esperes, dr. Esztegár Vártán szelimbriai érsek; az árvaház- 
alapitó, nagytudományú Lukácsi Kristóf; a termékeny író 
Gábrus, ki — a többek között — négy kötet egyházi é- 
neket irt; Helfy Ignácz országgyűlési képviselő, Moldován 
Gergely egyetemi tanár és a t. Itt született Novák Tiva
dar is, ki egyike lett a magyar nemzeti ügy legkorábbi 
áldozatainak. Windischgrätz 1849. márt. 14-én agyonlövette 
azért, hogy a Pesten volt olasz tiszteknek azt tanácsolta, 
hogy foglalják el Budavárát.

Számosújvár, mint szabad kir. város, önálló törvény- 
hatóságot (municipium) képezett, most czimének (szab. kir.) 
megtartása mellett rendezett tanácsú város; évtizedekkel 
ezelőtt székhelye volt Dobokamegyének; több évig működött 
e város falai közt egy első folyamodáséi kir. törvényszék is, 
melynek elnöke Simay Gergely kir. tanácsos volt. E törvény- 
hatóság jelenlegi tisztikara, melynek élén Pladsintár Dávid 
polgármester áll, a következő : Voith Miklós tiszti ügyész; 
Gopcsa Joachim közigazgatási tanácsnok, Abrahám Zachar 
gazdasági tanácsnok; Osztián Kristóf főjegyző, Mihál fi Imre 
aljegyző ; Tódorfi Lukács levéltárnok és iktató; Voith Márton 
ellenőr és közgyám, Kopár Kristóf pénztáros, Duha Kristóf



számvevő és adószedő; Duha János főkapitány, Verzár Manó 
alkapitány, ifj. Turcsa Lukács rendőrbiztos ; Zászlóffy Gábor 
városgazda, írnokok: Szongott Vilibáld és Begidsán Tódor, 
kapitánysági tollnok Fáraó József; érd ősz: Dubsky Gusztáv, 
mérnök : Székely József és Andrásy Nándor. A tisztviselőség 
rendelkezése alatt 6 város-szolga áll, a város 12 éjjeli őrt tart.

Orvosok : dr. Schnell Károly főorvos, dr. Bányai Kristóf 
másod-orvos, Kovrig Simon alorvos-sebész, dr. Gopcsa Jakab 
állatorvos: Szabados Ferencz.

Ügyvédek: Esztegár László, Stetiu Gero, Geisler So
ma, Szabó Imre. Közjegyző: Schilling Ottó.

Gyógyszertár a ,Szt-Háromság‘-hoz; gyógyszerész Pla- 
csintár Dávid gyógytár tulajdonos.

Itt székel a szamosújvári görög kath. püspök: Szabó 
János. Ezen új püspökség, mely 1855. szép. շց-én fogad
tatott be Szamosújvár falai közé — első püspöke Álexi Já
nos volt, ki 1856. szept. 7-én tartotta instálátioját a »Kan- 
diá«-ban. Álexit, ki 1863. jún. շց-én halt el, dr. Vancsa 
János követte; de ez nehány év múlva balázsfalvi érsekké 
mozdíttatván elő, helyére Pável Mihály neveztetett ki. Azon
ban a harmadik püspök áthelyeztetett Nagy-Váradra, miért 
az üresedésbe jött széket a mostani püspök Szabó János 
foglalta el. (Mihályi Viktor innen neveztetett ki lugosi püs
pökké). A helybeli gör. kath. káptalan jelenlegi tagjai ezek: 
Biltiu István nagyprépost, Pap László őrkanonok, Kerticze 
Özséb iskoláskanonok, Erdős Sándor irodakanonok; Papin 
János javadal más kanonok, (egy hely ürességben van) Huza 
Lázár szentszéki jegyző, Porde László püspöki titkár, Ones 
László fogalmazó.

Az örmény papság tagjai ezek : Csákány Adeodát fő
esperes, Bárány Lukács plébános; segédlelkészek: Pap Ti
vadar, Novák Gerő, Drágomán Antal és Esztegár Gerő; 
Turcsa Mihály mechithárista atya is tett gyakran egyházi 
szolgálatot az örmény templomokban; Görög Kristóf kántor, 
Goes Ede orgonista, Lengyel Miklós sekrestyés. Örmény 
templomok és kápolnák: A Szent-Háromság tiszteletére 
a főpiaczon emelt plébániai templom, melynek körzetét az 
ízléssel bíró, csínt és tisztaságot szerető gondos kezek park
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szerű udvarrá alakították át; Salamon-templom, a temető
ben levő Szent-kereszt kápolna és az árvaintézet kápolnája.

A görög kath. püspöki kápolna a főpiaczon van; a 
Kandiában is van a gör. katholikus híveknek egy kis tem
plomuk, melyben Ánton András főesperes és segédlelkésze 
Georgiu János tartanak istenitiszteletet; kántor Boer János. 
— A római katholikusok a Szentferencz-rendi zárdatem
plomba, mely a Vizútcza alsó részében épült — járnak. A 
zárdafő Salamon Albert, szerzettárs: Bartók János; van a 
zárdának frátere is; kántor Dániel Mihály.

— Az ev. reformátusoknak egy templomuk van a 
Felsőpostaútczában; papjuk Vásárhelyi Boldizsár. — A 
zsidók imaháza a tavai készült el, a Belsőmezőútczában 
fekszik; a rabbi neve Kohn József.

Az örmény kath. gymnasiumban ezek a tanárok mű
ködnek : Bárány Lukács igazgató, Csákány Ádeodat, Szon- 
gott Kristóf, Novák Gerő, dr. Márton fi Lajos, Novák Antal, 
Páll Bogdán és Esztegár Gerő (gyakorló hittanitó.) A tor
nát dr. Mártonfi, a rajzot Novák Antal, a gyorsirászatot 
Esztegár Gerő, a műéneket Goes Ede karnagy tanítja. — 
A fiú népiskola tanító-személyzete ez: Bárány Lukács igaz
gató, Esztegár Antal, Zeffer Lukács, Alexa Ferencz, Voith 
Gergely, Esztegár Gerő, Furcsa Mihály. — Az ipariskola 
igazgatója: dr. Mártonfi Lajos; tanítók: Novák Antal, Páll 
Bogdán, Esztegár Antal, Alexa Ferencz, Voith Gergely. — 
A leányiskolában az igazgatói tisztet viseli Bárány Lukács, 
tanítónők: Veress Károlin, Balla Terka, Osztián Berta, 
Sáhin Kata. — Gyermekovónő : özv. Csipkés Benedekné, 
Korbuly Mari.

A görög kath. papnövelde igazgatója: Kerticze Özséb; 
tanárok: Pordé László, Fábián Péter, dr. Simon Gyula, dr. 
Domide Octavián.

A görög kath. tanítóképző intézetben ezek tanítanak : 
Less László, Boros Vidor, Suciu László, Fábián Péter, 
Boér János; igazgató: Papiu János.

Járásbiró : Gajzágó Ferencz, albirák : id. Si may János 
és Ancsán Sándor; telekkönyvvezető: Lörinczy Menyhért, 
segédkönyvvezető : Csergedi János, joggyakornok : Fogolyán
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Tivadar, írnokok: Voith Lajos, Papp Makab, Boska Péter, 
Kovács József, Olischer Vilmos.

Főszolgabíró : Nagy Lajos, szolgabiró : br. Diószegi Zsig- 
mond, járási orvos : Bándi Lajos, útmester : Kolozsvári Albert, 
járási Írnok: Szabó Andor Sándor, közgyám: Lup Tivadar.

Várnagy: Perndl Ignácz, ellenőr: Vájná Károly, gond
nok : Ámberger László, írnok : Péterfi Gyula, élelmező Hra- 
bovszky Rezső; tanítók: Máthé György, Dumbrava László; 
lelkészek: Bartalis Miklós, Geázsa Titus, Lukács Károly, 
Hodorean László.

Pénzügyi biztos: Vondra János.
Adópénztárnok : Zoltán Béla ; ellenőr : Czövek Jenő ; 

adótisztek: Salamon Árpád, Csehi Sándor.
Van városunkban sok kereskedés, két nyomda : Todo- 

rán Endre »Aurora« keresett nyomdája és az egyházmegye 
nyomdája. A magyar sajtót az »Armenia« képviseli.

A hitélet emelésére szolgál a »kálvária« (és habár a 
hét kereszt számát 14-re szaporította a vallásos buzgóság, 
azért mégis a hely, hol a kálvária van elhelyezve, most is 
»hét kereszt-hegy« nevet visel), a különböző helyen fel
állított keresztek (Szt.-Antal-rét, Kakasváros, a piaczi nagy
templom és Salamon-templom udvara, keresztsor, temető, 
lourdi szűz, Szt.-Ignácz-rét) és a három bucsújáró helység: 
Mikola, Szt.-Benedek és Szék.

Számosújvárit 946 ház van; a lakosság száma 5805, 
kik között van 3097 férfi és 2708 nő.

Van postánk és távírdánk; ifj. Temesváry István a 
postamester, ki egyszersmind a távírdát is kezeli.

Papp Tivadar örmény kath. s. lelkész, mint pomolo- 
gus országos névvel bír; nem egy gyümölcsészeti kiállítá
son nyert, saját kitünően kezelt kertjében termett gyümöl
cseivel — kitüntetést.

Városunk, hol csendőrség, pénzügyőrség, lottó és biz
tosítási ügynökségek is vannak — vasúti állomás, az állomás
főnök Váradi Lajos. Tudtommal az egész hazában állomás oly 
közel nem fekszik a helységhez, mint a szamosújvári. Á 
szamosvölgyi vasút megnyitása napján Ordody Pál és Kemény 
miniszterek számára kocsik várakoztak a pályaudvarban.
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— Kocsin parancsolnak Excellentiádtok — kérdi a pol

gármester — bemenni a városba ?
— Messze van a város?
— Benn vagyunk a városban!
— Akkor gyalog megyünk, mert így jobban szem

ügyre vehetjük e csinos, rendezett várost.
Négy országos vásárunk van : febiV 5, máj. 1. júl. 25 

és nov. 5. Hétfőn és pénteken tartunk hetivásárt.
Az italmérési jogozatot (bor, sör, szesz) Áján Lukács 

és társai tartják haszonbérbe. — A dohányt, szivart (nagy
ban is) és bélyeget Páll testvérek árulják. A sóárulás (nagy
ban) Eisikovics kezében van.

A birtokos Papp testvérek különböző rétségeken nagy
szerű marhatenyésztést és sertéshizlalást folytatnak. Áján 
Joachim és Lukács (állati) bőr, gabona, méz, viasz; Alexa 
testvérek marha- és gabonakereskedést folytatnak; Cheul 
testvérek, Bocsántzi báránybőrt csáváltatnak. Ázbej Jakab, 
Nyegrutz Jakab és Dániel, Esztegár János lócsiszárok.

Van városunkban három czukrászat (Novák Lajos, özv. 
Göncziné és Kopingyán), 7 vendéglő (Cserepes, Fácse-binye, 
Korona, Hurdukáta, Hosszúfogadó, vasúti és Újvilág), szesz- 
és téglagyár, két lisztelő malom (12 kövei), négy mészárszék, 
faiskola.

A két pénzintézet egyike »Kisegitő-takarékpénztár rész
vénytársaság« — és a másik »Szamosújvári takarékpénz
tár részvénytársaság« nevet visel.

Iparosaink következő osztályokra szakadnak: asztalos, 
lakatos, pléhes, czipész, czizmadia, fazekas, (ezek között 
van egy műfazekas is: Horváth), szabó, kerekes, ács, ko
vács, kőmives, kőfaragó, szűcs, kéményseprő, szobafestő, 
pipacsináló, tímár, könyvkötő, órás, stb.

A társulási szellem hálás talajra talált e békés, haladó 
város polgárai között. Van itt két kaszinó: »Társalkodó
egylet« és a »Szamosújvári kör.« Van műkedvelő-, keres
kedő és többféle ipartársulatunk, dalzene-, korcsolyázó-,
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tűzoltó-, Emke fiók-, vadász-, vöröskereszt-egyletünk, Ön
kéntes fuvó-zenekarunk, méhészkörünk . . .

És mindezek arról tesznek fényes bizonyságot, hogy 
Szám osúj vár jó szellemben halad előre.

Szongott Kristóf.
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Az Araxesz könnyei.

Rafael Pátkánián. *)

Magányosan bolyongok, oh Araxesz, 
Bútól emésztve, néma partidon, 

Hullámsirodból a letűnt időknek 
Dicső emlékit életre hívom!

De háborogva zúgó árjaidnak
Zord habja kél búsan, szünetlenül; 

Sóhajtva, nyögve tornyosul a parton,
S miként ha űznék, odább menekül.

Oh, valid meg én édes folyom, Araxesz,
Miért hogy képed oly vigasztalan ?

Miért vagy — bármily szép tavasz viruljon — 
Gyászszal borítva, mint vagyok magam ?

Mért csörgedez bús könnyednek árja,
S elömlik büszke, fenkölt arczodon ?

Miért szakadsz el önnön partjaidtól?
Miért rohansz előre oly mohón ?

Oh, ne zavard meg im’ e tiszta forrást,
Hadd árjait letűnni csöndesen !

Hisz’ oly hamar enyész’ el ifjúságunk —
S a végczél immár messze nem leszen.

Engedd a rózsát illatos bokorban 
Ismét virulni partjaid’ ölén,

S zöld lomb között dalát a csalogánynak 
Halld újra zengni tavasz éjjelén!

Oh, bárha ismét árnyas berkeidben,
— Mig égető a nyári nap heve — 

Átlátszó tiszta habjaid fölébe
A sűrű lomb hozzád hajolna le!

*) Elsőrangú örmény költő a Kaukázusban. S. J.
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S dalt újra hallj, — mit legelőn a pásztor, 
Nyáját nyomon követve, furulyáz —

Szelíd báránykát, karcsú őzikéket 
Fris habjaidnál enyelegni láss! , . . .

Bőszült haraggal duzzad az Araxesz, 
Tajtékot hányva habzó kebelén,

S czikázva, mint a villámterhes felhő, 
Fölzúgó árja így beszél felém:

»Te vakmerő, te őrült ifjú, mondd csak,
E pillanatban mért jövél ide?

Megháboritni szivem álmait tán,
S emlékeztetni szenvedésire ?

Láttál e nőt, ki hőn szerette férjét
S mély gyászban él a bús halál után: 

Hogy czifra ruhát öltene magára,
Vagy drágakő ragyogna homlokán?

S ugyan miért díszíteném magam még ?
Kinek látása vidíthatna föl ?

Hisz tájaimon idegen már minden — 
Vagy "messze bujdos’ szemeim elől:

Óh, egykoron a rég lejárt időkben,
Mint szép menyasszony, ékes voltam én ; 

Igéző bája zsönge ifjúságnak
Fénylett a hullám játszi tükörén!

Hús habjaim vidáman csörgedeztek, 
Hullámzó keblem ezüst-tiszta volt;

S mig földerült a viradat sugára:
Szép hajnalcsillag hinte rá mosolyt.

De mi maradt meg ama szép időkből ?
Hol láthatom még fenmaradt nyomát 

Az ősi fénynek itt, mely szerte áradt 
S elönté partom dús virágzatát ?

Áldott szivéből ontja még naponta 
Szent forrásit szülőm: az Ararát;

Mint hű anya, ki mindenét od’adja:
Hogy boldogítsa szive magzatát,

Az „Armenia“ képes naptára, 1893. 2
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És én talán, öröklő harmatának 
Ezen áldással megszentelt vizét

Termékenyítve hinteném a földre,
Hol vad pogányok gőgös lába lép ?

Hajh! messzi földön, bús gondok között tán, 
Hazátlanul bolyongnak gyermekim,

Tán ezrivel bujdosva vándorolnak,
S lesújtja őket a nyomor, a kin!

Hisz’ űzve űzték népemet honából 
A nagyvilágnak minden tájira,

Mig ősi földem elhagyatva szállott 
Pogány töröknek vad csordáira!

S én kedvűkért mosolygó fris virággal 
Fölékesitsem partjaim talán ?

Vagy nézzem el, hogy tiszta bájaimban 
Hitvány gyönyörrel nézzenek reám ?

Mig gyermekim a bús száműzetésben — 
Éltük nyomor, avagy leroskadás:

E gyászfátyolt én sem teszem le addig,
És szent legyen nekem e fogadás !«

Elhallgatott a háborgó Araxesz,
— Tajtékzó keble nyugtát nem leié, —

S miként a kígyó, kanyarogva hosszan, 
Rohan tovább a tengerpart felé!

Simay János.



— 19 —

És bocsáss meg . . .

— Elbeszélés. —

I.
^jßgy mezővárosban történt a Székelyföldön, hatvan 

évvel ezelőtt.
Az örmény plébános dolgozó-szobájának ajtaján ko

pogás hangzott.
— Szabad! mondá a plébános, abban hagyva írását.
Magas termetű 45—50 éves férfiú lépett be az ajtón. 

Arcza nagy izgatottságot árult el, kék szemeiben mély bá
nat borongott

Köszöntvén a plébánost, mélyen megindult hangon 
így szólott:

— Főtisztelendő ur! bocsásson meg, hogy háborga
tom ; de igen fontos ügyben jöttem egy nagy kérelemmel. 
Oh hallgassa meg a szegény atya kérését és mentse meg 
a kétségbeeséstől!

Míg beszélt szemeit esdőleg függeszté a papra.
Ez székkel kínálva meg az idegent, mondá:
— Én mindent megteszek, a mi hatalmamban áll 

akkor, midőn arról van szó, hogy felebarátomon segítsek. 
Ki ön és miben lehetek szolgálatára?

— Oh bocsánat, annyira felindult vagyok, hogy el is 
feledém bemutatni magamat! Én Nagy Ignácz asztalos- 
mester vagyok a szomszéd faluból! Van egy leányom Ilo- 

O volt örömem, büszkeségem, mindenem! S most 
azon a ponton állok, hogy becsületes fejemre szégyent és 
gyalázatot hozzon ő, a kit úgy féltettem, mint a szemem- 
fényét. Anyját korán elvesztvén, zárdában neveltettem, mint 
úri kisasszonyt. Oly szép leány lett belőle, hogy bolondultak 
utána a fiatal emberek, de ő mindegyikkel hidegen bánt. 
Most egy éve azonban megismerkedett egy idevaló ör
mény kereskedő fiával, Aniszor Lukácscsal, aki addig csá
bítgatta, hitegette házassági ígéretekkel, míg végre a szé

na.

2*
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fencsétlen leány megfeledkezve önmagáról, lelépett az erény 
útjáról. Azt tudtam, hogy leányomnak tetszik az ifjú, de 
arról, hogy a viszony oly bensővé vált köztük, még sej
telmem sem volt.

— Ánisor Lukács? — szólt megilletődve a plébános
— hisz ezen ifjút tegnap hirdettem ki a szószékről Mál- 
mási Margittal.

— S leányom erről értesülvén kétségbeesetten borult 
térdre előttem s bevallotta meggyaláztatását. Úgy hiszem, 
nem kell tovább fejtegetnem jövetelem czélját, mert az el
mondottakból a plébános úr úgyis eltalálta azt.

— Ön azért jött, hogy megakadályozza az Ánisor 
Lukács házasságát ?

— Azért jöttem, hogy esdve kérjem a főtisztelendő 
urat: használja fel minden befolyását arra nézve, hogy e 
házasság létre ne jőjön s működjék oda, hogy ez az ifjú 
leányomot vegye nőül, akit házassági Ígéreteivel elcsábított. 
Oh ha ön keresztül vihetné, megmentene a gyalázattól, a 
kétségbeeséstől!

Ne tekintse azt, hogy leányom székely származású,
— a másik pedig az örmény egyházmegye-gondnokának 
leánya, hanem tekintse azt, hogy leányomnak joga van 
ezen ifjúhoz! Tudom, érzem, hogy teljesíteni fogja kéré
semet. Sokaktól hallottam már, hogy Dániel János ör
mény plébános mily részrehajlatlan, igazságos ember; hal
lottam, hogy ha szegény székely emberektől tüzelőfát, vagy 
egyebet vásárol, többet fizet érte, mint a mennyit ezek 
kérnek, mert nemes, jó lelke felszólal a szegény emberek 
mellett.

Oh én jó lelkére bízom ügyemet s hiszem, hogy igaz
ságosan,, íészrehajlatlanúl fog cselekedni !

— Legyen nyugodt, úgy fogok cselekedni, a mint jobb 
érzésem diktálja.

' A szegény atya felállott s megcsókolva a plébános ke
zét, kényes szemekkel távozott.

Λ plébános rövid gondolkodás után Íróasztalához ült, 
s egy papír-darabkára a következőket irta:
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»Ifjú barátom ! Szíveskedjék haladéktalanul hozzám 
jőni; sürgős megbeszélni valóm van önnel.

Dániel János, plébános.«
Aztán a papirt összehajtogatva beszólitá öreg szolgá

lóját s átadta neki azon meghagyással, hogy azonnal kéz
besítse Anisor Lukácsnak.

A cseléd távozása után néhányszor alá s fel járt a 
szobában, aztán leült s fejét kezére hajtva, mély gondola
tokba merült.

Dániel János 40 éves volt, magas termettel s nemes, 
jó lélekről tanúskodó arczkifejezéssel, bírt.

Az arczban, a szemben — melyet pedig a lélek tük
rének neveznek — gyakran lehet csalódni. Láttam aiczot, 
mely a legjóságosabb kifejezéssel bírt; kék szemeket, me
lyekből egy-egy angyal mosolygott felém, és láttam arczot, 
mely ellenszenves hatást keltett; szemeket, melyeknek kife
jezéséből önző, rossz lélekre lehetett következtetni. És 
oh csalódás! A jóságos arcz, a szelíd, kék szemek, mint 
álarcz takarták a kegyetlen, rossz lelket, mely mögöttük 
lappangott; míg az ellenszenves arcz, a rossz kifejezésű mö
gött a legjobb, legnemesebb lélek lakozott.

A Dániel János arcza azonban hű képe volt lelkének; 
szelíd, barna szemei, híven tükrözték vissza lelkének szép 
vonásait.

Igazságszerető, nemes, önzetlen jószívű, a szó szoros 
értelmében valódi pap volt ő. Nyolcz éve múlt, hogy e 
városba jött, mint örmény plébános. Már az első évben 
annyira megnyerte az emberek szeretetét, becsülését, hogy 
nemcsak az örmények, de a székelyek is rajongtak érte.

Gondolatait, — melyek e megakadályozandó házasság 
körül csoportosultak, a mely oly nehéz feladat volt rá nézve, 
hogy annak mikénti helyes megoldása szinte gyötrelmet 
okozott neki — az Ánisor Lukács megérkezése szakítá 
félbe.

A magas, délczeg, olaj barna arczú ifjú a pap felé köze
ledett s illedelmesen köszönvén, mondá:

— íme itt vagyok plébános ur!
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— Foglaljon helyet édes barátom és hallgasson rám 
figyelemmel, mert igen fontos és komoly beszédem van 
önnel, szólt a pap.

Az ifjú leült a pappal szemben s ez így kezdé :
— Nem kerítek nagy feneket a dolognak, hanem egy

szerűen kimondom, hogy az ön házassága elé akadály 
gördült.

E szavakra az ifjú arczán alig észrevehető rángás vo- 
naglott át.

— Gondolja-e minő akadály ?
Igen, felele halkan.
— A szegény atya kétségbeesetten panaszlá nekem, 

hogy ön leányát házassági ígéretekkel elcsábitá. Igaz-e ez ?
— Igaz, szólt az ifjú, míg arcza lángba borult.
— Ha az igaz, úgy mondja meg az Isten szent sze

relméért, hogyan akart ön mégis egy másik leánynyal há
zasságra lépni ?! Nem gondolta meg mily szörnyű vétket 
követ el ezzel ?! Házassága alkalmával igaz, töredelmes gyó 
nást kell végeznie. Az ön gyónása nem lehetne ilyen, 
mert azon szándékkal fogadna jobbulást, hogy legközelebb 
rút, halálos bűnt kövessen el: szégyenben, gyalázatlan hagyva 
egy leányt, — akit házassági Ígéretekkel lecsábitott az erény 
ösvényéről, s aki talán kétségbeesésében az öngyilkosság
ban keresne menedéket, — hogy egy másiknak, az Ur szent 
oltára előtt, örök hűséget esküdjön ! S ezáltal iszonyúan vét
keznék az Oltáriszentség, a penitencziatartás és házasság 
szentsége ellen! Rút bűnt követne el őn a férfiasság ellen 
is, mert egy valódi férfiúnak adott szavához hű kell hogy 
maradjon, még akkor is, ha ez semmi komoly következményt 
nem von maga után !

Aztán önt egész életében a lelkiismeret mardosása gyö
törné, képzeletében mindig ott lebegne a szegény elcsábí
tott leány megtört alakja s az atyáé is, akinek becsületes 
fejére bút és gyalázatot hozott. Házasságát ne m kísérné 
az Isten áldása s Ön örökre boldogtalan lenne!

E szavakat oly meghatóan szelíd s mégis feddő han
gon. ejté ki a plébános, oly meggyőző erő rejlett szavaiban, 
hogy az ifjú elsápadt s egész valójában remegni kezdett.
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— Mondja meg az okot édes barátom, a mely arra 
bírta, hogy ezt a szegény leányt hűtlenül elhagyja ?

— Szülőim akarata előtt hajoltam meg akkor, midőn 
arra szántam magamat, hogy Málnási Margitot vegyem nőül.

— És szülőinek volt-e tudomásuk a benső viszonyról, 
mely ön és ama leány közt létezett?

— Azt tudták, hogy néha voltam nála, de . . .
— Ön szégyelte előttük feltárni a valót ? Bocsásson 

meg édes barátom, de az gyávaság volt öntől 1 Ily esetben 
mindent őszintén be kellett volna vallania s akkor bizo
nyára nem kényszerítették volna a lépésre. És föltéve, de 
meg nem engedve, hogy mégis kényszerítették volna reá 
s bár Isten parancsolja a szülők iránti engedelmességet, 
önnek nem lett volna szabad ily nemtelen tettre határoznia 
magát, hisz ily körülmények közt Isten sem kötelez az 
engedelmességre!

S most megfogá az ifjú kezét s jóságos szemeivel át
hatóan tekintve arczára, szelíden kérdezé:

Óhajtanám tudni, hogy már most mit szándékszik

Az ifjú nagyot lélekzett, azután felegyenesedve hatá
rozott hangon így válaszolt:

— Követni fogom a plébános úr tanácsát.
— Ez szép öntől! Es most térjen haza nyugodtan, 

holnap meglátogatom szülőit s elintézem velük az ügyet.
Áldja meg az én Istenem !
Az ifjú ajkaihoz emelé a pap kezét és könnyült lélek

kel távozott. így már nem fogja lelkét oly rút bűn terhelni 
és boldog leend, mert azzal fog egyesülni, akit szeret.

tenni ?

II.

Alkonyodott. Az esti szellő lágyan susogott a fák lomb
jai között körülfolyva egy szép, barna leány sugár termetét 
s megsimítva bánatos homlokát.

É leány, ki ábrándjaiba mélyedve sétált a kertben, 
Málnási Margit volt. Ha sejtette volna, hogy vőlegénye
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tegnap délután mit határozott, úgy most oly bús gondola
tok nem gyötörnék lelkét.

Nemsokára neje leend olyannak, akit nem szeret.. . 
Ennek meg kell lenni, mert szülői már gyermekkora óta 
annak szánták .... És találkozni fog naponta azzal a 
halvány, bánatos arczú ifjúval, aki lelke minden gondolatát, 
szive összes szerelmét bírja. Oh bár csak menne ez más 
üzletébe segédnek, hogy ne lennének kényszerítve egymás
sal találkozni, akkor talán könnyebben lehetne viselni a 
boldogtalanságot . . .

— Jó estét Margit kisasszony!
A fiatal leány összerezzent e hang hallatára. Azt hitte 

képzelet űzi vele játékát, hisz ez az ö hangja. Hátrafordult 
s szinről-szinre látta őt, a halvány, bánatos arczú ifjút.

— Maga az Gerő, mit keres itt? kérdé felindultan.
— Levelet kézbesítettem kedves atyjának s meglátván 

Margit kisasszonyt, bátor voltam ide jőni, hogy »jó estét« 
kívánjak.

— Levelet atyámnak? És ki küldé, hogy épen magát 
használá fel ennek kézbesítésére?

— Ánisor úr a főnököm. S azért adá nekem kézbe
sítés végett, mert ily tartalmú levelet másra bízni nem 
akart.

— S vájjon mit tartalmaz e levél?
— Azt majd meg fogja tudni, mondá az ifjú s kö

zelebb lépve a leányhoz, megfogá kezét s mély szerelem
mel tekintve szemeibe, halkan, esdő hangon kérdezé:

— Drága Margit! ha ön szabad volna s én addig 
küzdenék, míg Önálló ember válna belőlem, mondja oh 
mondja, lehetne-e akkor reményem, hogy enyém leend?!

Margit lelkében az ifjú szavai sejtelmet ébresztőnek a 
való iránt; megnevezhetem édes-bús érzelem szállta meg 
szivét, szavak nem jöttek ajkaira, némán szoritá meg az 
ifjú kezét. Ez önfeledten karolá át karcsú derekát s egy 
hosszú, édes csókot nyomott ajkaira.

Ez alatt bent Málnási István felbontá a levelet, de 
igen megütközött, midőn abból egy gyűrű gurult a földre.
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Föl vévé s a gyertya világához tartá. Sokáig nézte, forgatta 
ujjai között s midőn teljesen meggyőződött, hogy az való
sággal leánya jegygyűrűje, olyas valamit érzett, mintha 
forró vízzel arczúl öntötték volna. Összegyűrte a levelet, 
hogy a gyertya lángjánál elégesse, de oly érthetetlen volt 
előtte a gyűrű visszaküldése, hogy uralkodva indulatján 
mégis elolvasta.

A levél így hangzott:
Kedves barátom !

Máig azon boldog hitben ringattam magamat, hogy 
ön apatársam leend, de sajnos a sors kiábrándított e hi
temből.

A mindkettőnk által rég óhajtott házasság elé oly aka
dály gördült, melyet áthágni tilt az emberi jobb érzés. 
Fiamnak egy leánynyal benső viszonya volt, s bár e leány 
egy székely származású asztalos leánya, még sem hagyhat
juk szegényt gyalázatban, leendő gyermekét nem foszthat
juk meg az apától.

Nekem tudomásom erről nem volt, ma az örmény 
plébános úr adta tudtomra, kinél a leány atyja lépéseket tett 
a házasság megakadályozása végett. A mi papunk rábe
szélő tehetségének sikerült fiamat reábirni, hogy mondjon 
le kedves leánya kezéről s vegye nőül azt, kit házassági 
ígéretekkel elcsábított; sikerült neki engem és nőmet meg
győzni arról, hogy mily nemtelen, rút bűn lenne cserben 
hagyni azt a szegény leányt.

Hiszem, ezek után, ön sem adná szeretett leányát
fiamhoz.

Ide csatolom tehát, fiam akaratából, leánya jegygyű
rűjét, kérve önt, hogy bocsásson meg az okozott kelle
metlenségért.

Igaz barátja:
Anisor Gergely.«

Málnási, látva régi kedvencz tervét dugába dőlni, leir- 
hatlan haragra lobbant. Felállott, ellökte magától a széket, 
széttépte a levelet, földre dobta a gyűrűt s elkezdett dü
hösen alá s fel járni a szobában.
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A másik szobában fel volt terítve az asztal a vacso
rához.

Málnás! fiai: Jakab és Pistika az asztal körül járkáltak, 
várva az érkezésre. Margit is előjött a kertből. Málnásiné 
behozta az ételt a konyhából.

— Hívd apádat Margit! —- mondá — kész a vacsora.
A leány félve nyitott be atyjához, mert a Gerő szavai 

sejteni engedték a valót. É$ félelme nem volt alaptalan, 
mert atyját képéből kikelve, szikrázó szemekkel, dühös tag
lejtések közt találta.

— Tessék jönni apám, kész a vacsora, mondá Margit
remegve.

— Nem eszem! Hagyj magamra!
— Mi baj történt édes apám ?
— Nagy szégyen történt szerencsétlen, visszaküldék 

a jegygyűrűdet! kiáltá haraggal.
— Az még nem oly nagy baj, gondola Margit s jó

nak látta haragvó atyját tovább nem kérdezni; visszatért 
a másik szobába.

Itt anyját is — ki meghallá férje szavait — kikelt arcz- 
czal találta s testvérei is el valának kedvetlenedve.

— Mi az édes anyám ! maga is oly nagy bajnak tartja 
a gyűrű visszaküldését s ti is kedves öcséim ? Oh rendel 
nekem a jó Isten e helyett más vőlegény! No de vacso
ráin! kellene, mert kihűl az étel, így beszélt kedves, sze
líd hangon.

— Elmúlt az étvágyom, mondá anyja szomorúan.
— Hát bár ti egyetek kedves testvéreim ! Nekem sincs 

ét vágyom, a fejem nagyon fáj.
Jakab és Pistika aztán falatozni kezdtek, Margit pedig 

anyja karjába öltve karját kéré, hogy menjen-vele a kertbe.
— Bemennék apádhoz, hogy nyugtassam meg a. fe

lől, miszerint te nem veszed oly nagyon szivedre a dolgot, 
szólt az anya.

— Jobb ha őt most magára hagyjuk, nagyon haragos, 
a beszéddel még felingerelnők. Menjünk a kertbe, valami 
mondani valóm van.
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Az anya hajlott leánya szavára; kimentek a kertbe.
Itt azután Margit őszintén bevallá anyjának, hogy ő 

Anisor Lukácsot soha sem szerette s csak azért volt haj
landó vele házasságra lépni, mert szülői iránt nem akart 
engedetlen lenni, nekik kellemetlenséget okozni. Úgy sem 
lett volna vele boldog soha s így csak is Isten rendelé
sének tartja a gyűrű visszaküldését.

— De vájjon miért, mi okból küldte vissza a gyűrűt ? 
Ezt meg kellene kérdeznünk apádtól, szólt az anya, kit 
leánya szavai nagy bámulatba ejtettek.

— Ezt én is óhajtanám tudni, de ma ne kérdjünk 
semmit, küzdjük le kíváncsiságunkat. Majd megkérdjük 
holnap, mikor haragja lecsillapodik, mondá Margit.

Aztán őszinte vallomást tett arról is, hogy szivét rég
óta Dominik Gerőnek adta. De ez atyja előtt maradjon 
titok mindaddig, míg Gerő annyira viheti, hogy üzletet 
nyithat — kéré anyját — mert büszkeségét sértené, hogy 
egy kereskedő-segéd merte leányára emelni szemeit s ha
ragja még fokozódnék.

Az anya egyik bámulatból a másikba esett. De jól 
esett lelkének a tudat, hogy leánya nem bánkódik a tör
téntek fölött s hogy — bárha compromittálva vannak is 
ezáltal a világ előtt — abban maradt a házasság, mely 
boldogtalanná tette volna gyermekét. Hanem aztán, maga 
sem tudta miért, valami sötét balsejtelem nehezült lelkére, 
melytől nem bírt szabadulni.

Málnási István haragjának egész özöne a pap ellen 
irányult, őt okozta mindenért.

—- Nyomorult ember! — így dühöngött magában — 
csúffá tettél ! Mint fog gúnyolni a világ, hogy leányomat 
egy rossz személyért elhagyta vőlegénye ! Szép példaadás 
lesz ez a leányoknak! Ezután még csak azért is le fognak 
térni az erény útjáról, hogy ez a pap vegye őket pártfo
gásába s szerezzen férjet számukra; a becsületes leányok 
pedig megmaradnak agg szüzeknek !

Szegény leányomnak hogy adjam értésére, hogy vő
legénye egy erkölcstelen személy miatt, a pap tanácsára, 
hagyta a faképnél?!
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Hah! mennyire meggyülöltem e papot, e képmutató 
álszentet! a ki mézes-mázos beszédével úgy betudta furni 
magát az emberek szivébe ! . . .

— Eltitkolom a világ előtt a gyűlöletet, melyet e pap 
iránt érzek, de a szégyenért, melyet családomra 
hozott, megboszúlom magamat!

Ш.
Az elmondottak után következő vasárnap az örmény 

templom közönségét nagy bámulatba ejtette az, hogy a 
pap nem hirdette ki másodszor Málnási Margitot Ánisor 
Lukácscsal.

— Bizonyára valami ok miatt elhalasztották az eskü
vőt, mondá egyik asszony a templomból hazamenet.

— Vagy végkép elmaradt a lakadalom, szólt a másik. 
— Vájjon a vőlegény lépett-e vissza? találgatá a har

madik.
— Bizonyosan a leány adott utat neki, jegyzé meg a

negyedik.
— De miért, mi okból, hisz ez a legjobb parthie?
— Ki tudja, talán összevesztek.
— Pedig még kis korukban szánták őket egymásnak

a szülők.
A kíváncsiság minden oldalról fel volt csigázva, de 

bizonyosat senki sem tudott.
Nehány hét múlva aztán még nagyobb lett a bámulat 

a közönség részéről. Az örmény plébános kihirdette Ánisor 
Lukácsot Nagy Ignácz székely származású asztalos-mester 
leányával Ilonával.

— Ez már hallatlan valami! csodálkozott mindenki. 
— Elhagyni egy vagyonos kereskedőnek s az örmény egy
házmegye-gondnokának leányát, egy szegény mester-ember 
leányáért!

Midőn Ánisor Lukács esküvője egész csendben meg
történt, a városban nem lehetett egyébről hallani, csak e 
rendkívüli eseményről: de az érdekelteket gyöngédségből 
senki se kérdezte e felől s így senki sem tudta bizonyo
san, ha vájjon Ánisor Lukács hagyta-e el Málnási Margi-
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tot, vagy ez adott utat neki s ezért bosszúból vette el az 
asztalos leányát.

Hanem végre e fölött is napirendre tértek az emberek.
Margit nem törődött azzal, a mi történt; élt lelkében 

a hit és remény, hogy majdan ő is boldog leend szive 
választottjával.

Atyja is látszólag belenyugodott a történtekbe; a plé
bános iránt nem mutatott semmi neheztelést.

Hanem aztán pár hó eltelte után egy szomorú hír 
kapott szárnyra a városban. Azt beszélték, hogy az örmény 
plébános néha elmeháborodásban szenved, melynek oka az, 
hogy egy terjedelmes, írott munkáját, melyen hosszú ideig 
dolgozott s a melyhez nagy reményt fűzött, nem találták 
jónak, minélfogva a mű nem fog napvilágot látni. A plé
bános, mikor az elmezavar reá jön, a kézirattal kezében, 
szaladgálni kezd az asztal körül s hangosan beszél ön
magával.

E hír nagy megdöbbenést szült a városban. Némelyek 
azonban kételkedtek annak valódiságában, mások ellenben 
azt állították, hogy már csak azért is valónak kell e hírnek 
lenni, mert a paptól magától hallották, hogy egy könyvön 
dolgozik, melyet ha kinyomatnak, az neki végtelen örömet 
fog szerezni.

A szegény plébánosnak sejtelme sem volt arról, hogy 
mit beszél róla a világ. Egy könyvön üres idejében va
lóban dolgozott, de az még nagyon messze állott a befeje
zéstől.

Végre mindenkiben gyökeret vert a hit, hogy a pap
nak valóban vannak zavart pillanatai; még a kik előbb ké
telkedtek, azok is végre elhitték ezt.

S lassanként gyérülni kezdett az Örmény templom 
közönsége és utoljára csak itt-ott ült a padokban egy-egy 
öreg matróna s egy-egy ifjú nő, a karzaton meg nehány 
férfiú.

Minek menjenek oly templomba, hol oly pap misézik, 
kinek elmeháboródása van ; hisz nemis tudnának áhítattal 
imádkozni, látva a szegény papot, a szánalom elszorítaná 
szivüket; eljárnak ezután a másik templomba.
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Ilyen formán gondolkozott a közönség nagy része.
De az egyházgondnok még hétköznapokon is buzgó 

látogatója volt az örmény templomnak.
A plébánost nagyon meglepte a közönségnek a tem

plomból való kimaradása s a szószékről panaszkodott hívei
nek vallástalansága miatt, mely utóbbi időben annyira meg
szállta őket.

Ilyenkor a jó öreg matrónák szemeikhez emelék zseb
kendőjüket s szívből megkönyezték a szegény, elmebeteg
nek hitt papot.

Aztán egyik vasárnap nem kondúlt meg az örmény 
templom tornyában a hivó harangszó, mely misére szólítja 
a hívőket. Azok közül, kik e templomot még látogatni 
szokták, egyik-másik elküldte cselédjét, hogy tudakolná meg: 
mi okból nem harangoztak ?

Erre aztán azon hír érkezett, hogy ma nem lesz mise, 
mert a plébánosra ma nagy dűhrohamok jöttek s így többé 
nem misézhetik ; holnap azonban a szomszéd falú zárdájá
ból szerzetest kérnek s mindaddig ez fog misézni, a meddig 
új papot választanak.

A dolog pedig valósággal így történt.
Reggel a plébános a harangozót az egyházgondnok

hoz küldte, hogy kérje el a templom kulcsait, aztán haran
gozzon elsőt.

Málnási a kulcsok átadását megtagadta e szavak kísé
retében :

— Mondja meg annak a papnak, hogy nem fognak 
neki itt többé misére harangozni!

A plébános, midőn ez üzenetet hallá, megdöbbent arcz- 
czal, kérdőleg tekintett a harangozóra.

Ez részvétteljes hangon — nem gondolva, hogy sza
vai által mily iszonyú kint okoz a szegény plébánosnak — 
így szólott:

— Ne nehezteljen rám, megmondom, hogy minő hit
ben vannak itt az emberek. Azt hiszik mindannyian, hogy 
a íőtisztelendő ur elmeháborodott.
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A pap e szavakra elsápadt. Darabig állt mozdulatla
nul, szemei mereven bámultak a semmiségbe; lelke előtt 
elsötétült minden, olyas valamit érzett, mintha most mind
járt valósággal meg kellene őrülnie. Aztán lassanként de
rengeni kezdett elméjében, visszatért emlékébe mindaz, a 
mi a közel múltban történt: az akadály, mely az egyház-' 
gondnok leányának Ánisor Lukácscsal kötendő házassága 
elé gördült, ennek egybekelése az asztalos leányával, aztán 
a templomból a közönség nagy részének kimaradása, egy- 

világos lett előtte minden, tudta, érezte, hogy őszerre 
bosszú áldozata.

Szivét a fájdalom vasmarokkal szorítá össze s nem 
figyelve a harangozó jelenlétére, — ki őt mély szánalom
mal szemléié — székre veté magát s arczát két kezébe 
temetve, hangos zokogásban tört ki.

A harangozó eltávozott, nem nézhette tovább ezt a 
szerencsétlen papot.

A zokogásra benyitott anyja a mellékszobából s rémült 
hangon kérdezé :

— Mi történt veled az ég szerelméért édes jó fiam?!
— Bezárták előlem a templomot anyám ! mondá ful

dokolva. S egymás karjaiba borulva sírtak keservesen.

Másnap kora reggel egy szekér döczögött ki a papi
lak kapuján, melyen a plébános holmija volt becsomagolva; 
rajta ült az öreg szolgáló kisirt szemekkel.

Egy óra múlva aztán egy kocsi állt meg a kapu előtt, 
a plébános felsegité anyját s ép melléje akart ülni, midőn 
tekintete a Málnási István tekintetével találkozott, a ki ott 
állt nehány lépésre a kapótól, keresztbefont karokkal, kár
örvendő arczczal és szemeiben azzal a pokoli kifejezéssel, 
melyet már egyszer volt alkalmunk látni.

A papiaktól a templomba vezető útczában egy kes
keny folyosó húzódott a templom kerítésének bejáratáig. 
E folyosóban volt meghúzódva a harangozó. A plébános
tól — akit annyira fájlalt — akart búcsút venni, de nem 
mert kilépni, meg volt borzadva a jelenettől, mely a pap 
és Málnás՝ közt végbe ment.
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Ez így szólt gúnykaczajjal:
— Csúffá tetted családomat, most te is csúffá vagy

A plébánosnak erre minden vére fejébe tódult. Nem 
volt többé az a szelíd, nagylelkű pap, aki csak jót és neme
set gyakorolt, hanem egy jogaiban mélyen megsértett, ki
gúnyolt gyarló ember, aki a megbántást visszatorlatlanúl 
nem hagyja.

Lehajolt, felvett egy marok földet, aztán egész magas
ságában felegyenesedve Málnás! elébe szórta a földet s 
borzadályt keltő hangon eme végzetes szavakat ejté ki:

— Semmisüljön meg családod! ennyivé 
váljék, mint ez a föld itt! Légy átkozott!

Ezután gyorsan felülve anyja mellé, elhajtatott.

téve!

IV.
Tíz év tűnt el a múlandóság tengerébe.
E io év Málnás! Istvánra nézve a megpróbáltatások 

és gyötrelmek időszaka volt.
Azon nap óta, melyen gonosz bosszúja: koholmánya 

folytán a szegény plébános kétségbeesetten, félőrülten hagyta 
el a helyet, hol nyolcz évig, mint kitűnő lelkipásztor köz- 
becsülés és szeretet tárgya volt, hogy visszatérve szülővá
rosába, menedéket keressen rokonai s ismerősei közt, — 
nem volt többé lelkének nyugodalma.

Az önvád leirhatlan gyötrelmet okozott neki; rémesen 
hangzottak füléiben a pap átok-szavai. Belátta, hogy a 
plébános igazságosan, részrehajlatlanúl cselekedett akkor, 
— papi kötelességét teljesítve — midőn rábeszélő tehet
ségét felhasználá arra nézve, hogy az a leány, ki házas
sági ígéretekkel elcsábittatott, gyalázatban ne maradjon. 
Hisz ennek több joga volt azon ifjúhoz, mint az ő leá
nyának.

A plébános eltávozása után négy évre Dominik Gerő 
— ki akkor üzletet nyitott — nőül kérte Alargitot.

Az esküvő végbement, de a templomból hazamenet 
nagy szerencsétlenség történt. A menyasszony kisebbik
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öcscsét Pistikát a megbokrosodott lovak szétgázolták. Élet
telenül, összeroncsolt fejjel véresen vitték a házba, még 
csak az elébb életvidor 18 éves ifjút. A szülők és testvérek 
kétségbeesetten, szívszaggató zokogással borultak reá.

A lakodalmas ház halottas házzá változott.
— Nem leend szerencsés e házasság! hangzott itt-ott 

az útczán, a megrémült közönség ajkairól.
A jóslat teljesült, mert egy évre reá szegény Margit, 

előbb egy kis lénynek adva életet, meghalt; a forrón sze
rető férj s a szülők leirhatlan bánatára.

A kis ártatlan lény is — ki Margitka nevet kapott — 
nemsokára követte édes anyját.

Újra eltelt négy év.
A sors csapásaitól mélyen sújtott szülők, a kik úgy 

féltették egyetlen gyermeküket Jakabot, mint a szemük- 
fényét, azt tervezték, hogy megházasítják őt. Hadd hozzon 
egy kedves ifjú nőt a házhoz, a kit szeret, legalább ennek 
vidám csevegése eloszlatja a bús, nyomasztó csendet, mely 
őket környezi.

De oh szomorú balvégzet! Egy reggel pisztolylövés hang
zott szobájában. Oda szaladtak s halva találták ágyában őt, ki
ben a szülőknek egyetlen reményük, vágyuk, szeretetük 
összpontosúlt.

Ismeretlen okból, önkezűleg vetett véget életének.
A szegény anya velőtrázó sikoltással eszméletlenül ro

gyott össze.
A cselédek ágyba fektették. Az orvos — ki a katastrófa 

hírére oda érkezett — erősítő cseppekkel igyekezett esz
méletre hozni a szerencsétlen anyát. Midőn aztán végre 
felnyitá szemeit, ezek tévetegen tekintgettek ide s tova; a 
mélyen sújtott nőnek — ki nem bírta kiállani e legbor
zasztóbb csapást — észvilágára homály borúit.

Megőrült! mondák a körülállók rémülten.
És az atya?
Ennek rémitő állapotát toliam gyenge ecsetelni.

Félév múlva aztán a szegény nőt megszabadítá a halál an
gyala kínjaitól, hogy a túlvilágon egyesüljön gyermekeivel.

Az „Armenia“ képes naptára. 1893. 3
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(Nem állítom, hogy az átok folytán pusztult volna el 
e család, de az emberek — kik évek múlva tudomást vet
tek arról, hogy a pap megátkozta Málnásit — szentül hit
ték ezt. Λ harangozó sokáig titokban tartotta, félvén az 
egyházgondnok haragjától !)

Málnásiból élő-halott lett. Külsejéből ítélve 80 éves 
aggastyánnak látszott, pedig még csak 58 éves volt.

»Semmisüljön meg családod! . .
Oh mint beteljesedtek e szavak! Megsemmisült csa

ládja s neki nem lesz nyugta többé sem ezen, sem a más 
világon, mert meg van átkozva.

Egy napon meglátogatta régi barátja Ánisor Gergely. 
A gyűrű visszaküldése óta nem beszéltek egymással. A 
találkozás megható volt.

A testben, lélekben megtört ember szivtépő hangos 
sírással borúit régi barátja keblére.

Ez vigasztaló szavakat intézett hozzá. Aztán rábeszélte, 
hogy tegyenek együtt egy kis utazást. Kolozsvárhoz közel egy 
városban lakik unokanövére férjével, menjenek oda nehány hét
re. Λ helyváltoztatás jótékony hatással leend beteg kedélyére.

A szegény beteg beleegyezett. Következő napon elutaztak.
A rokonok szívélyesen fogadták őket, a vendégszerető 

háziasszony külön szobát rendezett be a beteg számára.
Pár hetet időztek itt, Málnási állapota nem javult.
A léleknek kóros állapota a testre is kihat, minthogy 

e kettő szoros összeköttetésben van egymással. Azon iszo
nyú csapások, melyek Málnási lelkét annyiszor, oly nagy 
mérvben megrendítették, az önvád, melytől szabadulni nem 
bírt, annyira felemésztették testét, hogy még csak napjai 
voltak hátra.

Egy éjjel nagyon roszúl lett. Ánisor, az önfeláldozó 
barát, ki ott virrasztóit ágyánál, bánni kezdé, hogy elhívta 
hazulról; azt hitte, felüdül ha távol lesz szomorú emlékei 
színhelyétől és ime még rosszabbul lett.

A beteg nyugtalanul hánykódott ágyában. Ánisor oda 
hajolt, megfogá kiaszott, csontos kezét s így szólt:

— Napok óta tapasztalom kedves barátom, hogy ön 
nagyon nyugtalan. Talán valami nyomja lelkét? Jó lenne,

.«
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ha papot hívnánk, ez úgy megvigasztalná, hogy lelkileg- 
testileg jobban lenne.

A beteg kétségbeesett arczát a remény egy sugara
derité fel.

— Papot, hívjanak papot! — mondá hörögve — 
hadd vegye le rólam az átkot, melyet. . . .

Szavait erős, száraz köhögés szakitá félbe.
Ánisor nehány kan áj czukros vizet adott be neki, az

tán sietve a konyhába ment, fölkelté a cselédet s meg
hagyd neki, hogy hívjon azonnal papot, mert a beteg na- 

rosszúl van.
Negyedóra múlva jelentette a cseléd, hogy a káplán 

úr mindjárt itt lesz.
A háziasszony és férje értesülvén a beteg állapotáról, 

fölkeltek s bejöttek, hogy a szegény szenvedőt vigasztalják.
Nemsokára a csengetyű hangja jelentette, hogy a lelki

atya megérkezett.
Az ágy körül állók térdre borultak, aztán bevonultak 

a mellékszobába.
A beteg szemei feszült figyelemmel tekintettek az ajtóra.
A pap belépett, asztalra helyezé az Oltáriszentséget s 

az ágyhoz közeledék.
— Eljöttem, hogy vigasztalására lehessek, szólt sze

líd, résztvevő hangon.
Mintha villanyütés érte volna a beteget e hang halla

tára ; megrázkodott, halálsápadt arcza kigyuladt, szemei — 
mint a kialudni akaró gyertya utolsó lángja — felvillantak 
s a pap arczára tapadtak.

— Vonja vissza az átkot lelkiatyám! — nyögé fáj
dalmasan. — Reám nehezedett az s úgy nyomja lelkemet! 
Oh vonja vissza átkát és áldjon meg!

A pap — kiről már tudják olvasóim, hogy nem volt 
más, mint Dániel János, a tíz év előtt elűzött örmény 
plébános, a ki szülőföldjére jővén, itt a plébános mellett 
segédlelkészkedett — e szavakat hallva, meglepetve ismeré 
fel régi ellenségét. Lelkében erre felújultak a múlt fájó 
emlékei; a sértett önérzet, a megaláztatás, papi hírnevének

gyón

3*
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tnegcsonkitása és felújult lelkében a harag, gyűlölet, meg
vetés, szenvedéseinek okozója iránt; de szemben állt ezek
kel egy szent érzés, melyet Isten oltott belénk és ez győ
zedelmeskedett a gonosz érzelmek fölött.

Szemeit az ég felé emelve, halkan, mély fohászszal 
mondá e szavakat:

»Thogh mjéz ézbárdisz mjér, vérbesz jév mjénkh tho- 
ghunkh mjéroczh bárdábánáczh« (Bocsásd meg nekünk a 
mi vétkeinket, mikép mi is megbocsátunk ellenünk vétet- 
teknek.)

Úgy tündököltek szemei, mint a nyájas esti csillag; 
hófehér haja — melyet a mély búbánat festett ilyenné — 
oly angyal szelíddé tévé arczát.

— Megáldalak! mondá egész leikéből, a beteg 
fölé hajolva.

Ennek arczárói eltűnt e szavakra a kétségbeesés sötét 
kinyomata s a túlvilágba helyezett remény fénysugara vi- 
lágitá meg vonásait.

Töredelmes vallomást tett minden bűnéről, magához 
vette az Urtestét s a lelkiatyával együtt imádkozott.

Ez a hit vigasztaló szavait intézte hozzá, aztán bú
csút vett és eltávozott.

A beteg csendes álomba merült.
Másnap bámulva tapasztalták, hogy jobban van.
A hit malasztja balzsamként hatott lelkére, a nyugodt 

álom egy kis erőt kölcsönzött a testbe.
Érezte, hogy még csak nehány napja van hátra, nem 

akarta idegenek közt aludni örök-álmát. Hadd temessék 
övéi mellé.

Utolsó kívánsága teljesült. Szeretett övéi között pihen 
a csendes temetőben. Átok nem nehezül többé reá, áldás 
lebeg emléke fölött. Szívből áldják a szegények, kikre min
den vagyonát hagyta. Lelke a szenvedések és megbánás 
által megtisztulva minden földi salaktól, költözött át egy 
szebb, egy boldogabb hazába. . . .

**®жи$г**
Kritsa Klára.

%
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Kép »A természetből

napra csak az emberekkel érintkeztél s 
minden órádat a vásári nép zsibongó zajgó tömegében 
töltötted el, akkor nem érted meg ezt a képet kedves olvasó.

De ha szívtad csak egyszer a havasok tetőinek hideg le
heletét és érezted valaha a sudár fényűk balzsamos illatát oda 
fönn, hol fogamzik a vihar s az örök hó ágyából a bérezi patak 
születik; ha láttad vagy egyszer a rengeteg bükkös lombjain 
átderengeni a nap fénysugárait: akkor megelevenül előtted e 
kép is, megismered benne az igazat s a hamisat is.

Árnyas medrében ott cseveg, csobog a bérezi patak. 
Átölelgeti a fellegek hazájából alázuhant sziklatömegeket s 
csókokkal illeti a villám-ütötte fatörzs mohos romjait. Pi
ros pettyes pisztrángok játszi csapata enyeleg a vízben, 
melynek tova siető hullámait a parton álló nefelejtsek kék 
szem csillagából ömlő könnyek öntözik.

Elömlik lelkeden is egy édesen fájó, kedves hangulat, 
melynek átadod magad egészen.

S a mint elmélázva, elmerengve nézed a csobogó pa- 
• tak múló habjait, egyszerre melled elszorul, tikkaszt a lég 

s hirtelen fölzudul körülted a rengeteg, hogy aztán — is
mét némaság, csönd legyen.

De hát mi volt ez?
Föl van írva a felelet a bérezek kormos tetején. — 

Ólom-színű párák nehézkes tömegei boronganak oda fönn 
az ormok körül. Jő a vihar, a fergeteg!

A kis halacska hirtelen megbuvik s nézd mintha gyor
sabban szőkéivé kergetnék egymást a csermely fodrai! Ér
zik talán, hogy nemsokára óriás patakban rohan alá a 
szennyes hullám-áradat s zúzva, törve forgat föl mindent, a 
mi útjában akad.

Ez az igaz kép, ez az igaz hangulat.
A rengeteg hollója pedig — ott az előtérben 

látja, nem érzi a közel vihart, nem hallja a vén szirteket meg
rendítő mennydörgés szavát, nyugodtan lakmározik tovább.

Ez a hamis vonás, mely zavarja a természetet igazán 
ismerő hangulatát.

«.

napról

nem

M.
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I.
Tárd ki őr e szent lakásnak — tárd ki lomha szárnyait: 
Nemzetemnek nagy Leója 
Száműzött zarándok az, ki nézi omladó porát;
Drága hantját honfi könynyel úgy is rég nem ápolák.

Messzetájról vándoroltam — ifjú napkelet felöl,
Hogy egy mirtuszlombot tűzzek gyászoló kövére föl, 
Mely kinyílva, mely kihajtva sirhalmát körül vegye; — 
Érte gyászol, érte zúg, búg a vén Ararát hegye . . .

a végső király van itt!

Hogy egy új Jeremiásként végig sírjam, végig azt,
Ami rég nyom, régen üldöz — az ötszázados panaszt. 
Oh hogy lássam, kit a balsors hajtva — idegenbe vitt! 
Tárd ki hát e szent lakásnak tárd ki lomha szárnyait!

II.
Félelemnek nyila vérez,
Alig értem sírkövéhez;
De egyszerre, mintha nyelve nőne, 
Biztató beszéd ömlik belőle.

Mond: »Ne félj! Leó ez 
Megtartotta hű, örményvonásit,
De szemének nincs könye, villáma, — 
Fájdalomnak éje ült reája.

senki más — itt,
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Nincsen kardja, korona, se dárda,
Kelet földjét mely hajdan bejárta;
Sírja van csak — hosszú lánczba véve, — 
Történelmünk végső büszkesége!«

Elmondottam mostan térden állva: 
Az orosznak mily kemény a járma; 
Szerteszórva — népem ifjavéne 
Nem tesz esküt már a hon nevére.

Pusztulóban van az ősi otthon, 
Török áll őrt minden harczi ponton, 
S kurdszablyától ömlik bár a vére : 
Lázadás, ha fegyvert fog kezébe.

Kihalóban szép nemzeti nyelve, 
Hazafiság, múlt, erény feledve,
Él ugyan egy töredék a honban — 
Örök gyászban, örök siralomban.

III,
Míg panasziám így az örmény helyzetét, 
Köfedél takarta el sötét szemét;
Körülöttem néma síri csend terült,
A sok kónytől kéblem égett, úgy hevült.

Ébredezz már, kelj föl oh Leó király!
Fend ki kardod a szabadság lánginál!
S vétkéért ki bőven — rég megszenvedett, 
Vidd honába ezt a szétszórt nemzetet.

Vigy el ama szent halomra, vigy ahoz,
Hol apáink hősi csontja porladoz,
Jobb nekünk ott, bár lemondás s nem remény 
Rezzen végig a csalogány énekén!

Verj e népnek utat ős honába,
Bujdosóként czéltalan, hiába 
Hogy ne járja ezt a földtekét; —
Nincs hová lehajtsa bús fejét.

Nézd, miként patakzik tiszta vére,
Balzsamot kér égető sebére 
Hozzád nyújtva bizalom karát; —
Idegen kéz enyhet úgy sem ád.
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Szüzeinknek bútól ázik ajka, 
Csillagunkat sűrű köd takarja, 
Vészesen búg fenn az Ararát; — 
Nincs ki értse bánatos szavát.

Csak te látod, hogy mi most az örmény : 
Könnyű hab, mit mélyre vág az örvény 
S hogy még fönáll annyi vész után, 
Lelked óvta, védte meg csupán.

IV·
Nézd oh népem, minő árvák vagyunk ! 
Tán soh’ se kél föl régi nagy napunk; 
Nincsen földünk, vizünk, se kenyerünk, 
Ha vért izzadva is szántunk, vetünk.

Városaink pori adózó romok,
Ledültek mind a régi templomok,
S hol annyi szív imádta Istenét —
Kozák tapossa Meszrob édenét.

A nagy tehertől égnek vállaink,
Hej ! mert nehéz is az a koldus-ing,
Mit hordozunk mint lánczravert rabok, — 
Hogy legyünk hazánkban hazátlanok !

Leónk is álmát távol piheni,
Félezredéve zárja Saint Denis,
S ez is alig nyílik, ha néhakor 
Egy-egy örmény hozzá zarándokol.

Fehér Gerő
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Gróf Teleki Sándor.

Gróf Teleki Sándor, a hazai örménység őszinte ba
rátja, ki egyik dolgozatában azt irta magáról, hogyha va
laha végkép elszegényednék, nem csüggedne el, mert az 
örmények eltartanák — majdnem egy órában fejezte 
be eseménydús életét Klapka György honvédtábornokkal. 
Teleki Sándor gr. járt az »Armenia« szerkesztőségében, 
helyeselte irányunkat, sőt szép leveleiben megígérte, hogy 
dolgozni is fog lapunknak; de gyöngélkedő állapota miatt 
be nem válthatta adott szavát. A boldogultat legbensőbb 
barátság fűzte — a többek között — néhai K. Papp Mik
lóshoz is, a volt »Magyar Polgár« czimű kolozsvári napi
lap megalapítójához és első szerkesztőjéhez.

----- -------------------------

Magyar királyfi és örmény királyleány.

reüő) magyarok története az örményekével nem egy
érintkezési pontot tár elénk.

Ha el is tekintünk attól, hogy Armenia népének egy 
kisded ága az Ararát tövében hátrahagyott hazájától viharos 
események által végkép elszakítva, a Kárpátok földjén gond- 
viselés-szerűen új hazát talált, melynek élete és története

i ՛■■՛.; a®
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két század óta az örménynek is legsajátabb múltját képezi 
a magyar földön, — krónikáink és történetíróink nem egy 
emlékét tartották fenn azon jóval régibb, nevezetesen a nép- 
vándorlás idejére eső szomszédos érintkezésnek, melyben 
az örmény és a magyar már ázsiai ős hazájukban állottak 
egymással.

De mind a mellett alig mutathatunk fel érdekesebb és 
meglepőbb példát ez érintkezési pontok köréből, mintha a 
középkornak a keresztes hadjáratok történetét tárgyazó ré
szében lapozva — rátalálunk egy magyar királyfira, kinek 
menyasszonya örmény királyleány volt, maga pedig örmény 
trónörökös.

Ez a királyfi az Árpádház tagja, II. Endre magyar 
királynak hasonnevű fia volt.

Mint Szalay is említi nagy történeti munkájában : *) je- 
ruzsálemi András, magyar király hasonló nevű fiát eljegyezte 
Leó örmény király leányával, oly feltétellel, hogy a magyar 
királyfi egyszersmind Leó örököse legyen Antiochia fejedelmi 
székén. Csak Leónak közbejött korai halála folytán maradt 
el a frigy megvalósulása s a két királyi udvar és a két 
nemzet közti szorosabb egyesülés.

Budai »Magyarország históriájának Lexicon«-ában szin
tén megemlékezik e ma már regeszerűen hangzó történeti ese
ményről, — mely valóban nevezetes és teljes megvalósulása 
esetén nagy horderejűvé válandott érintkezési pontját képezi 
vala egy európai és egy attól távol eső ázsiai nemzeti állam 
külön mederben folyó történetének, — mely mindkét király
ságnak közös és praegnans vonását képezé mégis a keresz
ténységnek mindkettőben eleven kifejezésre jutott szelleme.

Budai elbeszélése szerint: Leó, az örmények királya, 
hogy erősebb lehessen a magyarok szövetsége által a törökök 
ellenében, II. András magyar királylyal, midőn ez a Szent
földről visszautazott Syriába, Antiochiában oly egyességre 
lépett, hogy leányát, a magyar királynak a meráni Gertrud 
királynétól született András nevű harmadik fia vegye fele
ségül, Leó pedig majdan a maga koronáját és egész Ör
ményországot a magyar királyfi nejére fogja hagyni.

*) Első kötet, hatodik könyv, 302 lap.
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Hogy a dolog annál bizonyosabb legyen, országának 
nagyjait Leó meg is eskette, hogy az országot örök hűség
gel adják át az ifjú András herczegnek és maradékainak.

Ez egyezségről András király is, Leó is levelet küldtek 
a római pápának, hogy azt hagyja helybe. A két királyi apa 
közt létrejött családi és öröklési szerződést III. Honorius 
pápa azon hozzáadással erősítette meg (i 2 ւց-ben), hogy And
rás herczeg jövendőbeli nejének halála után is bírja Örmény- 
országot. — (Լ. II. András és III. Honorius leveleit R ay- 
nald-nál: Annales ecclesiast.) De az alkudozások után Leó 
csakhamar meghalt, mielőtt az ifjú András herczeg Ör
ményországba mehetett volna. így aztán az örmény király
ságtól végkép elesett.

De mind a Leó leánya, mind Örményország kaposabb 
árva volt, írja továbbá Budai, sem hogy azok még idejé
ben alkalmas tutor-ra ne találtak volna!

Az ifjú András herczeg jegyesét ugyanis Fülöp, az 
antiochiai fejedelem fia vette nőül, s ezzel együtt Örmény- 
országot is elnyerte. Kétségkívül nem könnyen szenvedte ezt 
András magyar király, de tűrnie kellett, mert itthon is elég 
baja volt — mondja írónk — a második fiával: Kálmánnal, 
a kinek kezénél nehezen tartóztathatta Galitz- és Lodomér 
országokat, sőt Kálmánt csak oly Ígéret mellett szabadította 
ki a fogságból, hogy az ifjú Andrással az orosz herczeg 
Micziszláv leányát véteti el. — Azonban az ifjú Andrásnak 
e másodízben czélbavett házasságából sem lett semmi !...

II. Leó örmény király, kiről itt szó van, a Rupeniták 
dynastiájának tagja, volt az, kinek a pápa a mainzi érsek 
által koronát és királyi jelvényeket küldött, s kit az apostoli 
követ a keresztes hadjáratokban szerzett kiváló érdemeiért 
Tarsus-ban, 1 ig8-ban meg is koronázott. Meghalt ւշւց-ben.

Leánya Izabella (örményül Zábel), Endre magyar királyfi 
eljegyzett menyasszonya pedig, kinek nevére vert pénzt a 
budapesti nemzeti múzeumban is láthatunk, s kit — mint 
említők — antiochiai Fülöp vett nőül — első férjének ha
lála után később I. Hiéthum-mal lépett házasságra, — ki 
Örményország felett csaknem félszázadon át uralkodott.

Dr. Simay János.
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Ávárájri csalogány.
— Alisán Leont költeménye —
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hold miért vonulsz e csöndes táj fölé,
, Szerte hintve fényed’ ezüst sugarait 
Bércz-ormokon, sötét erdők’ virányain,
S rajtam : elhagyottan bolygó szegény aggon, 
Késő éjjelen, ki itt egyedül járok 
Az ávárájri szent, dicső csatasíkon,
Hol egykor apáink küzdve elhaltanak,
S pajzsukon megtörtek a perzsa fegyverek;
A hol elestek ők, a hősök’ hősei —
Hogy diadal-fényben újlétre keljenek! . . . 
Azért jössz-e ide égi csarnokodnak 
Örök azúrkéken fénylő magasából:
Hogy a lenn pihenő szent ereklyék fölé
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Sugaraid’ leplét gyászolva kiterjeszd;
Mit ragyogó fényed’ aranyából szőttél ? . . .
Azért jösz tán elő a felhők’ honából:
Hogy e hely’ láttára — hol annyi vér omlott — 
Elpiruljon tiszta fényed’ koszorúja?
Avagy csodálkozol még a vitézségen,
S bámulod az erőt, melylyel egykor Vártán 
Hősi bátorsággal küzde mind halálig?
És lelke felszálla égi hazájába,
Hol a menny dicsőült szentjei közt trónol!
Te is Tygmút, mintha bú könnyeket sírnál,
Öntözöd a nádast panaszod hallatva;
S te, mint mély sóhajtás, indulsz lenge szellő 
Máku-bércz’ záportól mosott tetejéről,
Vagy talán amonnan jösz az öszbeborult 
Szent emlékezetű Ararát’ ormáról ?
Oh, mily remegve jársz, mintha félnél most is 
Völgyről völgy’ ölébe szállsz, mint halk sóhajtás . . .
S bús szivem’ fohászit elviszed te messze,
Messze . . , szétüzötten élő testvéreimhez, —
Szivükbe költözve, mint bánátink’ dala! ...
És te, fájó szivek’ hűséges barátja,
Kesergő csalogány — virágéj’ gyermeke —
Rózsabokor’ lelke — enyhítsd meg gyászomat;
S zengjed el emlékét ama szent csatának! . . .
Zengjed el, daloddal bús szivembe szállva:
Hogy’ küzdött egykor az örmény hős, halálra!

Esztegár László.

'·

A pénz.
I.

rendelkezésünkre álló javak közül egy sem tesz 
oly kevés költséggel oly nagy szolgálatot, mint a pénz, 
melynek »mindenki örül és melytől mindenki csak nagy 
nehezen válik meg.«

A pénz megteremtésével a naturális gazdasági időszak
— az emberi gazdaságnak az a fejletlen foka, melyben 
mindenki a maga javát csak természetben cserélhette ki
— bezárult és ennek helyébe, a fejlett társadalmi rend
szernek megfelelő s így az emberi haladást és forgalmi
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életet minden irányban jobban megvalósítani tudó gazda
sági korszak lépett.

És ez természetes is; azért, mert a társadalom fejlet
len korszakában ama körülménynél fogva, hogy ekkor kevés 
a kicserélni való dolog, hogy ekkor nem oly nagymérvűek 
a szükségletek és nem oly fokozottak az igények, az em
berek annyira tudnak boldogulni a könnyű szerrel végbe
menő cseréléssel, hogy a pénznek használatát nélkülözhe
tik ; ámde mihelyt a szükségletek száma szaporodni kezd, 
mihelyt nagyobb kezd lenni a társadalomban az egymás 
mellett lakók száma, mihelyt mind jobban kezd előtűnni a 
foglalkozások sokfélesége, — szóval mihelyt a társadalom 
a fejlettség magas fokát akarja elérni: az egyik jószágnak 
a másikkal való kicserélése már több nehézséggel fog 
járni; akkor már nemcsak idő- és munkamegtakarítás, ha
nem a forgalom megkönnyítése czéljából is az emberiség 
a pénz elfogadására, illetőleg annak forgalomba hozására 
lesz utalva.

A pénz meghonosulása következtében tehát az emberi 
társadalom minden rétegében pezsgő élet fog uralkodni. 
Az emberek hatalomban, vagyonosságban, értelemben, ille
tőleg a haladó polgáriasodás minden jellemző sajátságai
ban gyarapodni fognak, a mennyiben t. i. ekkor a keres
kedő tevékenyebb, a mezőgazda serényebb, a műiparos szor
galmasabb, a munkás vállalkozóbb, a nép pedig törek
vőbb lesz.

Ha pedig ez következik, akkor az emberi társadalom 
az eddiginél sokkal szabadabb is lesz és itt van tulajdon
kép a pénznek társadalmi jelentősége.

Mert a míg pénz nem volt, mindenütt csak rendi al
kotmány állott fenn; mindenütt az egyes önállóságát veszé
lyeztető alárendeltség uralkodott. Megtörte tehát a pénz a 
feudális rendszert s ugyanakkor egyik főemeltyűje lett a 
modern államéletnek.

De ebből folyólag a pénznek, a társadalmi életben 
ama további jelentősége is van, hogy megkönnyíti az esz
mék és érdekek biztos, de a mellett gyors érintkezését is.
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Lehetővé tevén főleg a könnyű szerrel való közelebbi érint
kezését a világ különböző pontjain lakó embereknek, a mi 
által aztán az fog előállani, hogy a pénz a társadalmi élet
ben fölmerült szükségleteknek gyorsabb és teljesebb kie
légítését is fogja eszközölni.

II.
Midőn azonban a pénznek a fentebbiekben kimutat

tuk a társadalmi életben teljesített szerepét, ezzel még ko
ránt sem állítjuk azt, hogy az elmélet terén ne uralkod
nának oly felfogások is, melyek a pénznek éppen most 
ecsetelt és előnyöket teremtő szerepét kétségbe vonják.

Hisz köztudomású az, hogy a pénz veszélyeit, illető
leg annak romboló hatásait már régi idők nagy bölcselői 
is fölismerték. Csak Szophokleszre hivatkozom, ki Antigoné
jában Kreonnal így szól:

»Mert nincsen, mi annyi bajt okozna emberek között, mint 
a pénz.

Országokat pusztít el és földönfutóvá teszi a polgárokat.
Rosszat csinál a jóból és az emberek igaz lelkét gonoszra 

tudja hajtani.
Nincsen álnokság, csalárdság, gazság, a mire embert a pénz 

meg nem tanítana egyhamar,«
És e nyomon, melyet a pénz hátrányairól csak szór

ványosan írnak a régi Írók, halad egész serege a tudomá
nyos íróknak is. A szocziálistákat értjük itt, kiknek írói úgy 
nyilatkoznak a pénzről, mint az ur és szolga között űrt lé
tesítő közegről. Azt tanítják ők, hogy ez teremti a tőke- 
olygarchákat, a kik által aztán csak az önzés, a haszonle
sés, a nyomor és az ínség fog elterjedni. Szerintünk ez az 
a közeg, mely megváltoztatja a jogállapotot és az emberi 
gondolkozásmódot annyira, hogy nem egyszer a jótékony- 
sági hajlamoknak is szárnyát szegi; ez az a közeg, mely 
az egyenlőséget meglazítja s ez által a nagyvagyonúak 
mellett megférhetővé teszi a proletárok tömegét, s így aztán 
nem lesz csoda, ha a társadalmi életben a szédelgés és 
szegénység fog felburjánozni.
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Ámde ha a pénz, a nyereségvágy előmozdításával, s 
a tőkék felhalmozódásával a vagyoni helyzet aránytalan 
megteremtésére is közrehat, — ezt bizonyára ellensúlyozza 
nemcsak az a körülmény, hogy a pénzben, mint kulturális 
eszközben a művelt haladás hathatós támaszt nyert, hanem 
az a, manapság már megczáfolhatatlan tény is, hogyha a 
pénz megfogyatkozik, a nép szenved, szegénység, koldulás 
és restség áll be; míg ha a pénzkészlet megszaparodik, 
megkönnyebbül a társadalomban az azelőtt észlelt nyo
masztó helyzet is.

Dr. Gopcsa László.

<-©— I

Я

Az örmény konyha.

örmény nemzeti étkek, melyekből egynéhány
— közkedveltségénél fogva — átment a nem-örmény kony
hákba is, ezek:

Leves ételeink között legelső az Ángádsábur. 
Itt előbb a főalkotó-részről: a churutról szólok. Ez így 
készül: DÖbörkébe gyűjtenek főtt, oltott tejet nyáron 
ponként bár kétszer felkavarják, hogy megsavanyоdjék. Há
rom-négy hét múlva aztán üstben — melybe apróra vagdalt 
petrezselem-, egy kis tárkony- és zellerlevelet tesznek — 
kifőzik. Ezután kúp-alakú darabokban megszárítják. Ezt 
megreszelve és tejföllel vegyítve használják. — A laska
tésztát kis négyszögű darabokra vágják, minden darabba 
apróra szeldelt húst tesznek és sajátságos módon össze
foglalják. Minthogy így a tészta mintegy fülalakot nyer, 
örményül füllevesnek (ángáds-ábur) nevezték el e tápláló, 
Ízletes és közkedveltségű nemzeti ételünket. A megmaradt 
húsból kis gömböcskéket — dolváth — csinálnak. Azt tar
tották régen, hogy az, kinek tálaláskor a dolváthtból jutott
— szerencsécs lesz. Ezt a tésztát húslében megfőzik, azután 
a churuttal megsavanyítják. — Csinálnak bojtos ángádsá- 
burt is, de nem húslébe főzik és a négyszögű tészta-dara-

na-



bokba nem apróra szeldelt húst, hanem rántottat tesznek. 
— A bojtos rizskása-levest is szokás churuttal savanyítani. 
A bőjtös levesekbe gombát is tesznek.

T ukmáds; churuttal savanyított bőjtös leves, mely 
laskára vagdalt tésztából áll. Ez hús nélkül készül.

Churuttal savanyítják az úgynevezett filák-ot is; ez 
a disznó-gömböcz, levesbe aprítva.

A szüli g-leves, káposzta lébe főzött vetemény és 
koczkás tészta. "

Korpaczibr e-leves; a búzakorpára forró vizet töl
tenek, mely pár nap alatt savanyú levet képez; ez leszűrve 
adja a czibrét, melybe veteményt és tehéntúró-galuskát 
tesznek. Itt megemlítem még a táskás levest, melynek 
barát-fül alakú tésztájába hagymát tesznek. A polovkát 
most már nem készítik.

Vastag ételek: Heriszá. A jól megfőtt marha
vagy pulyka-húst finom szálakra tépik, azután főtt búzával és 
rántással elegyítve húslében egybefőzik. Ezt, mint alkalmi 
ételt, különösen a húshagyói napokon szokták készíteni.

Szoche-dolmá. A megfőtt és szétválasztott hagyma
rétegeket vagdalt hússal megtöltik és levessel megfőzik; 
ha kész, tejfölt, tojássárgáját téve levébe, eczettel kellemes 
savanyú-édes lesz.

T étu m-d о 1 m á. Az ugorkát ketté vágva héjától, mag- 
vától megtisztítva, szintén vagdalt hússal töltik, és meg
főzik; leve ép úgy készül, mint az előbbié, csak az eczet 
helyett czitromsavat tesznek. Szokták paradicsommal is 
savanyítani. Csinálnak do lm át marti-lapú és szőlőlevélből is.

Cost a-b ο n a. Mala ez lábakat, fejet és fület megfőz
nek, melyhez tejfölös czitrommal savanyított levet készítenek.

H i r i b-s isiik. Szárított, főtt gomba felszeldelve, meg
főzött riskásával, melybe hagymát rántanak, s hozzá rán
tással készítenek kevés levet; ebből a tejföl nem hiányoz
ható. Készítik ezt kása és rántás nélkül is, csak tejföllel.

Gorgod. A szemelt búzát megdarálják, azután hús
lében megfőzik, melybe kis rántást is vegyítenek. Készítik 
ezt húslé nélkül bőjtölösen is.

Az „Armenia“ képes naptára, 1893. 4

ce
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Р h i 1 á V. Rizskása malozsával; ezt szintén húslével 

főzik. Eredeti keleti étel.
Máchoch, a szigorú böjtnapokra való élelmi szer; 

egy neme a vastag-ételeknek, mely fodor-méntával készül.
Dábgádz faszul, rántott paszuly. Ez szochorádz- 

dzal készül (szoch erádz, rántott hagyma.)
Főtt tészták: Haku-erustá. A metélt laska-tész

tát, apróra vagdalt húsgomboczokkal húslében főzik. Régen 
e laska a halott-tor kiegészítő részét képezte; innen nyerte 
örmény nevét: a meghalt leikéért adott laska.

T h ё 1 p á c z. E laska-tészta töltelékét hagyma vagy 
túró képezi.

Dsidsu, olajos laska.
Édes étkek és sütemények: К át á. így készül: Egy mér

ték vajat (l/„ liter) tesznek fatálba, ezt addig dörzsölik, míg 
habbá nem lesz, most két mérték (i liter) mézet vegyíte
nek bele, — azután élesztőt, kevés hamúzsirt és két to
jás-sárgáját, végre e vegyitékbe barna lisztet dagasztanak; 
ezt a középkeménységű tésztát nagy-csütörtök délutántól 
szombat reggelig hagyják meleg helyen kelni; ekkor por
hanyó, vékonyra nyújtott tésztába takarva sütik ki. Mint
hogy ez a kalácsnál nagyobb meleget kíván, a sütő-ke- 
menczében hagyják délután 6 óráig is.

Pászká. Tehéntúrót, tojást, tejfölt, lisztet, czitrom- 
héjat, czukrot, malozsát vegyítenek össze, mit vékonyra 
nyújtott tésztában sütnek ki. Igen finom húsvéti tészta.

Az örmény, húsvét napján reggel addig mit sem eszik, 
míg a szenteltet a templomból haza nem hozzák. Λ házi
asszony még szombaton estve előveszi a szentelő-kosarat 
és rak bele kalácsot, kátá-t, pászká-t, főtt sonkát, piros to
jást, sót, szalonnát, néha bárány-sültet és bort is. Másnap 
reggel egyik pap korai misét mond; azalatt a cselédség a 
kosarakkal összegyűl a czinteremben; most kijön a pap és 
megszenteli a sorba tett és kitakart kosarakat.

Phéthádz-khé n is. Tehén-túrós tészta; a kis szele
tekre vágott darabok, miután csinos alakot kaptak, zsírban 
sülnek meg.

\

'
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D ál áu z i. Pörkölt forpó mézbe kevés reszelt narancs

héjat és tisztított diót, melynek czikkei շ—3 részre van
nak aprózva, tesznek. Némelyek mákot is kevernek a dá- 
láuziba. A forró keveréket ostya-aljra öntik, azután formát 
adnak neki; néha meg czukorkákkal is díszítik. Új-évi 
csemege.

D ákták-hál vá. Vajból, lisztből, úgynevezett rántás 
készül, mibe méz és mandola jő ; az egészt formába teszik 
8 csak torta-alakban kiborítva szokták felvágni. E cseme
gét menyasszony-pogácsának is hívják, mivel örmény szo
kás szerint, lakodalmakra készítik A menyasszony ezt ma
gával viszi.

Páchlává. Alkotó-részei ezek: Három liter apróra 
tört dió, I kiló czukor, egy czitromnak héja reszelve és egy 
kanál pörkölt forró méz ; ebbe vegyítik az egészt és vékony 
tésztába foglalva sütik meg.

Holip; tésztáját, mely hasonlít az ostyához, forró 
mézzel öntik le.

C h ád áj é eh, vagy bábakalács; ez a tojássárgájától 
aranyszínű, páratlan finomságú tészta lakodalmi örmény 
vendégségből nem hiányozhatok. Jól készíteni nem kis mű
vészet !

Czerácz chojmách. A fánk tészta lágyakban ké
szítve ; a gyakorlott kéz majdnem mind egyenlő nagyság
ban ereszti e kis fánkokat a sütő zsírba. Húshagyó kedden 
majd minden háznál van; mert ez hagyományos szokás. 
Pörkölt mézzel is szokták leönteni.

H ál vá, hosszúkás fonatokban pörkölt mézből álló
csemege.

Los, tört mákból és mézből készült böjti étel.
Pirahi. Nyújtott tészta, szeletekre vágva; ezt rizs

kásás vagdalt hússal, tehéntúróval vagy ritkán szilvaizzel 
szokták megtölteni, azután összehajtva, zsírban sül ki. (Böjti 
napra azonban tehéntúróval vagy szilvaizzel megtöltve víz
ben főzik és azután vajjal, vagy olajjal öntik le.)

M észov-pághbá ds. Szintén nyújtott tészta, hússal 
töltve; bélés alakban készítik.

4*
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Húsételeink közül említendők: Jáméz. Pirosra sült 
kecske vagy bárányhús, hagymával megtöltve, összevarrva 
és gömböczalakban feltálalva, melyből ízletes szeleteket vág
nak. Ez az egyik legnevezetesebb örmény nemzeti sült.

Buzsenyicza. Kecskeoldal vagy czomb, és pedig 
bepáczolva s füstölve; ez frissen sülve vagy szárazon is 
igen ízletes.

Nagyböjtben egy különlegesség: a füstölt sóshal is 
szerepel a hazai örmények étrendjében, melyet bátok-nak 
nevezünk.

Az örmény rendszerint bőségben él, mint a magyar. 
Jó asztalt tart, de nem él a hasának.

Ha vendégséget ád, nincs vége-hossza a sok ételnek; 
máskor megelégszik a 3—4 tál étellel. »Meine Hausmanns
kost sind vier Speisen: Suppe, Rindfleisch, Zuspeis’ und 
Nichtsdarauf.«

Jól tudja, hogy unalmas és egészségtelen egyedül enni: 
azért mindig családja körében eszik.

Az édesség, a csemege elősegíti az emésztést: ezért 
sok az örmény étkek közt a csemege. Evés közben ott van 
a legjobb csemege — a kedélyeskedés.

Az örmény asszony jól főz és ízletesen tálal; az ét
keket jól meg tudja választani és az összeillesztésre is ki
váló figyelmet fordít. Asztalát Ízletesen rendezi. A gastro- 
non állítása szerint, behunyt szemmel, egyedül illata után 
is meg lehet bírálni azt, hogy jóizű-e az étel: ilyen az ör
mény konyha.

Az Örmény asszony jó gazdasszony, takarékos. Nem 
felejti el, hogy : »Gazdag konyhának, szegénység a szom
szédja.« (A grassa cucina, poverta vicina).

Szongott Margit.

a* X- * (Γ,

Mm
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Az örmény konyha chemiája.

eJl^z örmény ételek ízletessége oly annyira nyilván
való, hogy nőink »par excelence« szakács művésznők is 
egyszersmind.*)

Kezdjük mindjárt a húsételekkel.
Tagadhatatlan, hogy a marhahús a legtáplálóbb hús 

valamennyi között, mert abban a húsképző anyagok na
gyobb arányban fordulnak elő, mint a többiekben; de 
mindjárt nyomába lép, ize és könnyű emészthetősége miatt 
is az ürú meg a kecskehús, és ez utóbbinak különösen a 
czombja, melyet tudvalevőleg a »jáméz« készítéséhez hasz 
nálnak. A hús sütésekor általában véve a czél az, hogy 
annak tápláló részeit és izt-adó anyagait megtartsák a hús
ban. Ezért kezdetben magas hőmérsékleten sütik: ekkor 
a hús fehémyéje megalszik és védő borítékot képezve visz- 
szatartja az oldható anyagok java részét. Később zsírral 
öntözik, hogy a húsban lévő víz elpárolgását megakadá
lyozzák, minek folytán a pecsenye sokkal »leves»-ebb lesz. 
E czélt tartják szem előtt a »jáméz« készítésénél is, mely
nek hagymás tölteléke nemcsak erőteljesebb ízűvé teszi azt, 
hanem a gyorsabb megemésztést is nagymértékben elősegíti.

A különféle húsnemeket azonban nemcsak frissen meg- 
készitve használják, hanem bepáczolják és megfüstőlik, hogy 
huzamosabb ideig eltarthatok legyenek. A hús bepáczolá- 
sánál, mint nélkiilözhetlent, a sót és salétromot használják. 
A sónak hatása nedvszívó sajátságában áll és így — aka
dályozván a rothadást — az eltartást nagy mértékben elő
segíti ; úgy szintén a salétrom is, mely a húst — ha azzal 
elég ideig érintkez ՝tt — szép vörössé teszi, míg a csupán 
konyhasós pácz a húst nagyon meghalványitja. — A füs
tölés pedig a húst még jobban kiszárítja, de másfelől a 
füstben sohasem hiányzó, rothadást gátló-anyagok icarbol- 
sav, к re о sót, stb.) nagyban hozzá járulnak a hús eltartá

si Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a speciális örmény 
ételek összetételét illetőleg Szongott Margitnak, az »Armenia« 1889 iki 
évfolyam, 213 lapján felsorolt adatait vettem alapul.
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sához. Igen természetes, hogy az imént említett eljárások 
folytán a hús sokat vészit tápláló értékéből és minthogy 
rágosabb, nehezebben is emészthető; de azért még így is 
igen fontos tápszer. A specziális örmény hús-ételek között 
ilyenek a »buzsenyicza,« mely nem egyéb, mint a fiatal 
kecskének páczolt és füstölt czombja. Ennek készítésénél 
tudtommal kevés sót használnak, minek folytán az ilynemű 
húsféléknél sokkal táplálóbb és puhább is, a mi könnyebben 
megemészthetővé teszi. Ilyen továbbá a »b á t о к« is, me
lyet nagyobb fajta halak (harcsa, viza stb) besózott húsá
nak megfüstölésével készítenek.

A húsnak főzése által készül a leves, mely sohasem 
hiányzik asztalainkról. Tagadhatatlan, hogy ennek az étel
nek igen fontos szerepe van, mivel nagy mértékben élén
kíti az emésztő szervek működését; de csakis mint ilyen 
jöhet tekintetbe, mivel tápláló értéke igen csekély. Csekély 
pedig azért, mert a főzés alkalmával a hús fehérnyéje meg
alszik és ez is nagymértékben gátolja azt, hogy a külön
féle oldható részek (tápsók, kivonat- anyagok) a vízből ki
vonassanak. Legerősebb leves nyerhető tehát akkor, ha a 
húst hideg vízzel teszszük a tűzhöz; ettől az eljárástól, tud
tommal, alig térnek el az örmény konyhában. De másfelől 
az örmények nemzeti levese, az »ángádsábur« párját 
ritkító összetételű. Húslébe főtt tészta, melybe apróra vágott 
hús van ; a » churut,« mely savanyú tejből készül, nem
csak nagymértékben táplálóvá teszi a levest, de tejsav tar
talmánál fogva a gyönge gyomorra nézve gyógyhatású is. 
E rövid czikk során azt is igyekeztem kimutatni, hogy 
mennyire fontos a növényi eledel. Ilynemű főzeléke az ör
mény konyhának különösen a »heriszá;«· ebben a hús 
tápláló erejét főtt búzával fokozzák; a búza pedig egyike 
a legtöbb fehérnyét és keményítőt tartalmazó magvaknak. 
A különféle »do Imák,« melyekben a növényi tápláló sze
rek (hagyma, ugorka, szőlőlevél stb) mellől sohasem hiány
zik a hús, tejföl, tojás és ezekenkivűl az a kellemes sa
vanyú íz, a mi oly jótékony hatású az emésztő szervekre.

Nem hagyhatom említés nélkül a különféle édes éte
leket és süteményeket sem. Tápláló értékére nézve a »pi-
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rah i,« meg a »pászka« a legkiválóbbak. Az első, amit 
méltán lehetne örmény »hächee«-nak nevezni, a mi tudva
levőleg igen nevezetes sütemény, mert ez is vagdalt hús
sal van megtöltve; a második pedig édes izű túrós tészta 
és mint ilyen nemcsak iny-csiklandó, hanem felette tápláló is. 
Általában véve azt lehet mondani, hogy a tésztanemüek ké
szítésénél az örmény konyhában igen fontos szerepet játszik a 
tojás, tejföl és a tehéntúró, a mi a táplálkozás szempontjából 
nem kis jelentőségű. A búzalisztnek főalkatrészét képezi a ke
ményítő ; de ez magában véve távolról sem tökéletes tápszer, 
valamint a tojás sem, melynek főalkatrésze »szervképző« (fe- 
hérnye) anyagokból áll, a keményítő vagy czukor azonban 
hiányzik belőle. A kettőnek elegye kevés zsír- és czukorral köny- 
nyen emészthető, kellemes izű ételt ad. Ebből érthető, hogy a 
lisztet tojással azért keverik, hogy azoknak tápláló értékét köl
csönösen kiegészítsék.—Λ tejföl, túró, de különösen a tej vala
mennyi között a legértékesebb tápszer; mert legemészthetőbb 
alakban tartalmazza a táplálkozásra szükséges anyagokat.

A különféle zamatos anyagokkal, gyümölcsökkel és mag
vakkal készült czukor-sütemények nem szűkölködnek ugyan 
némi tápértékben sem, de czéljuk inkább az, hogy a szájban 
kellemes ízt idézzenek elő ; azért azokat többnyire az ebéd 
vagy vacsora végén szokták feladni. Az örmény konyha ebben 
is igen praktikus, mert a kellemest a hasznossal párosítja. Hogy 
többet ne említsek, ott van a »kátá,« meg a 
melyeknek főalkatrészeit a vaj, liszt és a méz képezik A 
»fütő anyagok« legkiválóbbjai, a leghelyesebb arányban ! 
Sőt a kizárólagosan csemege számba menő »dáláuzi« is, 
dió meg méz tartalma miatt, nemcsak kiváló tápláló értékű, 
de ezenkívül egyszersmind igen kellemes izű is.

E rövid összeállításból is kivehető, hogy az örmény 
konyha, az ételek ízletességét és helyes összetételét te
kintve, más nemzetekével sikerrel kiáll hatja a versenyt.

Dr. Nuricsán József.

dákták-hálvá,

MO ex
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Gondolatok.

Kevés tanulás Istentől eltávolít, sok közelít Hozzája.
*

Csak három csók van, melyek egyenesen az égből 
jőnek: az anya csókja, melylyel újszülött gyermekét illeti; 
a szerelmesek első csókja és az a csók, mivel a haldokló
tól elbúcsúznak.

*
A szorultság lejtő, mely lopáshoz vezet.

*
Vannak perczek, mikor a legerősebb akarat sem ura 

önmagának.
Ж

A végtelen szeretet minden nehézséget legyőz.

Az a szeretet, mely perczig tart — nem szeretet.
*

A jövő senkivel sem közli titkait.

A halál, ha hívják, nem jelenik meg; de elragadja 
azokat, kit félnek tőle és élni akarnak.

A nyelv azon rész, melyből az orvos a testi, a lelkész 
pedig a lelki betegséget felismeri.

*

Az ember nem szereti azt, kitől fél.
*

A hízelgés rossz pénzhez hasonlít; a ki azt elfogadja 
— megszegényedik.

tt.

5И >3
f fl>Л*
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Örmény emlékek Romániában.

S’ajdeu a derék egyetemi tanár i Bukarest) és aka
démiai tag, 1888. márczius 16-án a bukaresti tudományos 
akadémián igen érdekes felolvasást tartott. »Árdses folyó, 
Árdses város és árdsesi egyház« czím alatt a romániai 
első örmény gyarmat maradványairól szólott. Az árdsesi 
egyház most Románia elsőrendű templomai közé tartozik; 
de valamint abból, úgy körzetéből is, eltűnt minden Ör
mény nyom. Hajdeu bebizonyítja, hogy az »Árdses« név 
örmény eredetű. A felolvasás a »Revista nouä« (Új Szemle) 
czímű román folyóirat 4. számában (1888, B. P. Hajdeu) 
jelent meg.

*
Árdses szóban az es végtag 

a szó nem román szóalkotás, hanem költsönvétel. De 
honnan ? Erre csak alapos vizsgálat adhat feleletet. — 
Van Árdses folyónk és Árdses városunk. Árdses folyó, 
mely az Albina hegyből ered, 200 kilométernyi folyás után 
Olthenicza mellett a Dunába ömlik. E folyó partján emel
kedik Árdses város, mely »Árds/si fejedelmi lakóhely« 
(Courtea d’ Argeche) nevet is visel; van 3000 lakosa. 
Árdses nem az a folyó, mit Herodot Ordesus-nak nevez; 
Árdses igazi régi neve Mariscus vagy Marisca.

Románia összes városai közül egyedül Szeverin város 
dicsekedhetik azzal, hogy régibb Árdsesnél. 1332-ben már 
volt Árdsesben kath. püspök. Vitus Episcopus A rgen sis 
(Benkő, Milcovia, I. 222 1.). 1390-ben IX. Bonifácz pápa 
könyvében ez áll: Franciscus, episcopus Argiensis in Va- 
lachia. E püspök a kalocsai magyar érseki hatósághoz tar
tozott. Rövid idő múlva e püspökségnek csak a czíme ma
radt meg, mert itt orthodox érsekséget állítottak fel, mely 
fennállott a XVI. századig. Az árdsesi metropolita hatás
köre kiterjedt egész Oláhországra. Árdsesben lakott a fe
jedelem is. A XV. században Oláhország fejedelmei által 
kiadott rendeleteken Árdses kelet látható és mivel a régi

román rag, maganem
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román abc-ben (Cyrill) ds betű nem volt, e fejedelmi vá
ros nevét g-vel írták így: Arges.

Árdses örmény lakói, mint jelentékeny kereskedők, a 
XVI. századig ismeretesek voltak. Brassó és Szeben — 
ezt tanúsítják e városok nem rég közzétett krónikái — 
1500-ban sok árdsesi lakost láttak, kik e városokba halat, 
róka- és más állati bőrt, különböző keleti árúczikket, mint 
borsát, mazsolát, ruhaneműt és egyebet vittek eladás vé
gett, ők maguk pedig e helységekben lent, nyerget, vasat, 
kést és a t. vettek.

1512-ben Neágu-Bászáráb fejedelem az árdsesi érsek
séget átvitte Tirgovistbe; ettől kezdve e város el kezdette 
veszteni politikai és kereskedelmi jelentőségét.

Neágu idejében újításokon mert keresztül az árdsesi 
templom, de keleti styljét épen megőrizték. Tocilescu azt 
mondja, hogy: »Örményország és Georgia sok helységé
ben (Máklisz, Számthávisz, Chéláth, Gabán, Áchélczchá, 
Száphárá es a t.) találunk olyan stylű egyházat, mint az 
árdsesi. A milyen fekvéssel bírnak a mi (árdsesi) templo
munk boltívei, ugyanazt látjuk a mondott egyházak hom
lokzatain is; ugyanaz az ékítmény, magasság és a t.« Az 
árdsesi híres templom örmény stylben van építve. Pájet 
szerint (Byzanti művészet, 284 1.) az örmény építészetnek 
alapja: a byzanti; de ezt az örmény önállóan és merészen 
kezeli. »Az ékítmények és méretek azonban perzsa vagy 
arab stylre emlékeztetnek.«

A középkorban számos tömege az örményeknek vándorolt 
be a Bálkán félszigetre, kik közül többen, így Cshémésgig János 
is, felemelkedtek a byzanti császári trónra. Bulgária tele volt 
örményekkel (Jireck, Gesch. der" Bulgaren.) Az örmények a 
Dunán átkelve általmentek Erdélybe is; itt közel Romániá
hoz — egy felirat tanúskodása szerint — Talmácsban *)

*) De vannak történeti adataink is, melyek Erdély régibb
kor! örményeire vonatkoznak. Illyés András tanúsítja, hogy Thal- 
must, a középkorban nevezetes kereskedőhelyet a Vöröstoronynál, 
örmények, görögök és zsidók lakták. Lukácsy, Magyarok őselei, 248 1.

A »talmácsi« örmény püspök pecsétje a magyar nemzeti mu- 
seumban őriztetik; spanyolviasz-lenyomata kezeim közt van.
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I355"ben örmény püspökség is volt. Episcopus Arme
norum de Tulmachy (Cuvinte din beträni է. II. p. 251).

Örményországban a Van mellett van egy igen régi 
város, melynek neve szintén Árdses; itt XII. János pápa 
idejében (956—964) püspök is lakott. Zacharias Argis (Le 
Quien, Oiiens christianus, T. I. P. 1448). Az »Ardses« 
szóra vonatkozólag Írtam Pétervárra Pátkániánnak, ki a töb
bek közt ezt irta: Van a Ván-tó mellett Árdses nevű város, 
de a szó jelentőségét az örmény nyelv segítségével meg
határozni nem lehet, 
zadban a Ván-tót (e mellett feküdt az a város, mely már 
akkor Ardses nevet viselt) Arszisza névvel nevezi, mivel a 
görögöknek sem ds, sem s betűjük nincs.

Következőleg, tekintve 1) azt, hogy romániaiak soha
sem vándoroltak Örményországba, míg megfordítva örmé
nyek jöttek Romániába;

2) tekintve azt, hogy az örményországi Árdses sokkal 
régibb, mint a miénk;

3) tekintve azt, hogy az Árdsesben volt örmény ko
lónia létezését a XIII. század felirata is (»Episcopus arme- 
norum de Tulmachy«) tanúsítja;

4) tekintve azt, hogy két név teljes azonossága nem 
a véletlenség műve :

Bizonyosan állíthatom, hogy a Kárpátok alján épült 
Árdses városba azon örmények költöztek be, kik az ár- 
dsesi tó (Ván-tó, Örményországban) mellett fekvő Árdses 
városból vándoroltak ki.

1275-ben Szémpád örmény történelemiró egyik kortár
sának állítása szerint (Histoire des Croisades, Doc. arm. 
1869 է. I. p. 608) a Ván-tó, különösen ÁrdseS közelében 
több helység pusztult el alapjaiból, ismételt földrengés ál
tal. . . . Ettől az időtől kezdve nagy tömeg örménység 
vándorolt ki és a Kárpátok közé jutva hazájuk emlékére 
itt új Árdses-t alapítottak, ezt a nevet adták a folyónak 
is, mert Árdses-nek nevezték régen a Ván tavát is. Itt ör
mény styl ben templomot építettek, elfogadták a kath. val
lást, habár azelőtt nem voltak katholikusok. Püspököt

Ptolaemeus Kr. u. a Il-ik szá-
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nyertek az örmények a pápától — »episcopus Argensis« 
— ki üldöztetve a románoktól, Erdélybe (Talmács) mene
kült. »Episcopus Armenorum de Tulmachy.« Az árdsesi ör
mény egyház hol pusztulva, hol újra felépülve, örmény 
építészeti styljét mindig megtartotta; előbb Ungro-Valachia 
érseksége volt, később zárda, végre püspökség lett.

Árdses város régi czímere, mint az a polgármesteri 
pecséteken is látszik — keselyű. (Itt be is mutat felolvasó 
két pecsétet, egyik 1629 és a másik 1665-ből való. E pe
cséteket a bukaresti levéltár őrzi.) E pecsét kétfejű királyi 
keselyűt (sas) ábrázol; ehhez Romániának, sem Konstanti
nápoly eleste idejében, sem ezelőtt jóval — semmi köze 
nem volt; de maguk az árdsesi örmények is a kétfejű ke
selyűt czímerökbe sem 1600-ban, sem 1500-ban, sem 1400- 
ban nem vették fel. — Tudjuk már, hogy a XII. században nagy 
számú örménység jött Árdsesbe; ezek a Ván melletti Ár- 
dsest odahagyva a byzanti császárság segédkezébe mellett 
költöztek be Oláhországba. Vannak tehát, kik állítják, hogy 
Byzant adta ezen örmény kolóniának czímerül a keselyűt. 
Az örmények aztán ezt, valamint az Árdses nevet és hí
res egyházukat a románoknak hagyták örökül.

Ezekkel szemben határozottan állíthatom, hogy az 
árdsesiek közvetlen Örményországból hozták magukkal a 
kétfejű keselyűt; a Tigris és Euphrát mentén — mint ezt 
maguk a franczia régészek is már rég bebizonyították — 
sokkal előbb volt a kétfejű keselyű használatban (czímer), 
mint a görögöknél. Nem Örményország fogadta tehát azt 
el Byzanttól, hanem Byzant kölcsönözte azt az örmények
től. (Itt újra bemutat egy, a legrégibb időkből való két
fejű keselyűt, mely Ejukh-ban kőbe van vésve [Cappadocia].)

Az árdsesi keselyűre tehető ellenvetések megczáfolása 
tekintetéből a pecséttan felvilágosításaihoz kell fordulnunk. 
Valamint a polgármesteri, úgy a nemesi czímerekben elő
forduló alakok eredetűket a képzelt »pecséttan! képtalány «-ok
ból veszik; vagyis, ha valamely tárgynak neve kisebb- 
n agy óbb mérvben hasonlított valamely helység vagy csa
lád nevéhez, úgy e tárgy öröklött alakká lett e helység 
vagy család czímerében.
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Most átmenve a polgármesteri pecsétekre, azt mon
dom, hogy »általában ezekre a pecsétekre olyan tárgyakat 
rajzoltak, melyeknek neve hasonlított a város nevéhez« (Hei- 
neccius, De sigillis, 1702. p. 140).

Például : Bajorország fővárosa München, pecsétjében 
szerzetes-barát van (Mönch).

Bern (Schweiz) pecsétjén medve (Bär) látható.
Magdeburg pecsétjébe egy leányt (Magd) és egy várt 

i Burg) véstek.
Darmstadt czímerében keselyű van; régen a tájnyelv 

a keselyűt arn-nak nevezte, és habár a helység lakói e 
szót ma nem értik, mégis ott van a polgármesteri pecsé
ten a keselyű.

Ha valamely nép pecséttan! képtalány segítségével csi
nálja valamely város czímerét, e jellény átmegy a követ
kező nemzedékre is, mely azt egész századokon át hasz
nálja, habár reá nézve annak semmi jelentősége sincs.. .

A román vultur szó, valamint egyetlen egy állat román 
neve sem hasonlít az Árdses névhez. Az örményben és csak 
is az örményben találhatjuk meg az Árdses névnek pecsét
tan! képtalányát, mert egyedül az örmény nevezi a vul- 
tur-t árdziv-nak.

E tárgyról Moszgophián Chácshádur örmény főesperes 
Bukarestből a következőket írja a marseille-i Armeniának:

Részt vettem a román akadémia ülésében. Románia 
leghíresebb történelemirója: Hajdeu tartott felolvasást, ki 
a többek közt ezeket mondotta: Régi kormány-iratok, levél
tári és helybeli forrásokból merített adatok alapján állíthatom, 
hogy Árdses városát és az árdsesi zárdát nem építette Ne- 
águ Vodu fejedelem — mint a román történetírók mondják; 
ez alaptalan állítás, mert Neágu Vodu azt csak megújí
totta.

A XIII. században a Ván-tó (Örményoszág) mellől 
örmények jöttek, . . . ezek építették Romániában az Ár
dses nevű templomot.
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Hajdeu x) bebizonyította, hogy a kérdéses templomban 
levő kétfejű sas, régi örmény czímer.2) Bemutatott két 
régi pecsétet is, melyekkel állítását megerősítette; azután 
példákkal mutatta meg, hogy az árdsesi egyházat örmé
nyek építették és hogy az, az örményeké volt.

Mint látszik, az akkori fejedelem üldözőbe vette az 
örményeket, kik aztán elhagyva lakóhelyüket, ide-oda szé- 
ledtek el (Talmács); de szép templomuk, mely az Áni-i 
templomok mintáira van építve, még fennáll; 600 éve, 
hogy ez románok birtokában van.

Sz. K.

Irányeszmék.

Vallás és tudomány. Littré, a híres franczia tu
dós, a kinek homlokát az akadémia immortelje díszítette, 
kétségtelenül egyike volt e század legnagyobb lángelméi
nek. De elsodorta őt is az ár, s életében gyenge volt ellen- 
állani a vallástalanság divatos áramlatának.

E tudós egy gyengéd és nemes szívű nőt vett élet
társul, a ki viszont meggyőződésének teljes erejével ragasz
kodott hitéhez.

Házasságukat Isten egy leánygyermekkel ajándékozta 
meg; Littré ekkor így szólt nejéhez:

— Asszonyom, én nem fogok beleszólni leányunk ne
velésébe. Nevelje ön tetszése szerint. De kikötöm azt, ha 
leányunk el fogja érni tizenhét éves korát, midőn már éret
ten tud gondolkodni, én is meg fogom ismertetni őt az 
én elveimmel. Választani fog akkor az ön hite és az én 
tudásom között. Mikor ez az idő csakugyan elérkezett, a 
tudós régen megfeledkezett már kikötött feltételéről. Neje

1) Ezen író, ki sok nyelvben jártas, örményül is tud.
2) A szamosújvári tanácsház erkélyén látható kétfejű sas nem 

osztrák, hanem örmény nemzeti czímer; a két fej között 
kiemelkedő kereszt arra az áldásos körülményre emlékeztet, hogy 
a hazai örmények visszatértek a kath. egyház kebelébe.
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azonban nem. Leányát születésének évfordulóján díszesen 
felöltöztette az anya, s így vezette férje szobájába.

— Uram, én feladatomat elvégeztem. Befejeztem ezzel 
leányom nevelését. ígéretem szerint ime átadom önnek. 
Ismertesse most vele az ön tudományát. Én hitét az ön 
elveitől nem féltem többé.

S mikor Littré nejének szemeiben lecsordulni látta az 
első könycseppet, elérzékenyülve csókolta meg leánya hom
lokát, s kezét anyjának kezébe visszahelyezve, így válaszolt:

— Nevelje ön tovább is oly tisztán, szendén és szü
zén, mint eddig nevelte. Atkozott lenne az a kéz, a ki lel
kének hímporát letörölné, átkozott az a nyelv, mely a hi
tetlenség mérgét öntené kedélyének ártatlanságába.

S az az irgalmas Isten, a ki meglágyította az atya 
szivét, nem tagadhatta meg tőle halálos ágyán a megtérés 
kegyelmét sem. — Littré, e kor legnagyobb tudósainak 
egyike, Istenével kibékülve, mint jó keresztény halt meg.

Az anya és az ártatlan gyermek imája megnyitották 
előtte a mennyországot! . . . Oh mert ha valaki alaposan 
ismeri a katholicismust, sokkal nehezebb nem hinni, mint 
hinni!

(Hock: »Nagyböjti szent-beszédek.«)

Kolostorban. Bizonyos emberek egyesülnek s kö
zösen laknak. Mi jogon ? A társulás jogánál fogva. — Be
zárkóznak; mi jogon ? Azon jognál fogva, melylyel minden 
ember bir, hogy nyitva vagy tárva tarthassa ajtaját. — Nem 
hagyják el lakásukat; mi jognál fogva? A járás-kelés jogá
nál fogva, mely magában foglalja a jogot, hogy a ki akar, 
otthon maradhasson. — És mit csinálnak odahaza ? Hal
kan beszélnek; lesütik szemeiket; dolgoznak. Hátat fordí
tanak a világnak, az érzékiségnek, a gyönyöröknek, a hiú
ságnak, a kevélységnek, az érdekeknek. Ruházatuk durva 
gyapjú, vagy durva vászon-szövet. Magán vagyonnal egyik 
sem bir közülök. Oda belépve, a ki gazdag volt, szegény- 
nyé teszi magát. Λ mije van, azt a köznek engedi át. A 
ki előbb úgynevezett nemes, előkelő ur volt, most egyenlő
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azzal, ki paraszt volt. Mindenkinek egyforma czella szol
gál lakásul. Valamennyien egyforma haj nyírást viselnek, 
kámzsát hordanak, fekete kenyeret esznek, hamuban hal
nak meg. Egyik is, másik is csuklyát hord hátán és zsi
nórral övezi derekát. Ha a rendszabály úgy hozza magá
val, hogy mezítláb járjanak, mindnyájan mezítláb járnak. 
Lehet közöttük herczeg, e herczeg közöttük csak oly árnyék, 
mint akármelyikök; nincs ott helye a czímnek. A család
nevek eltűntek. Csak keresztnevekkel élnek. Mindnyájan 
megalázkódnak a keresztnevek egyenlősége alatt. Kibonta
koznak ők a testi család kötelékei közül s községükben a 
lelki családot alapították meg. Nincs más rokonuk, mint 
általában az emberek; segélyezik a szegényeket; gondját 
viselik a betegeknek! Választják azokat, kiknek engedel
meskednek. Egymást »testvér« néven szólítják.

Imádkoznak. Kihez? Istenhez.
A meggondolatlan, hirtelenkedő szellemek azt mond

ják : Mire valók e mozdulatlan alakok, a titok környezeté
ben? Mi a czéljuk ? Mi az, a mit ők tesznek ? — Talán 
nincs magasztosabb munka annál, melyet e lelkek végez
nek. Aligha van annál hasznosabb dolog. — Jól, jól cselek
szenek azok, kik mindig imádkoznak — azokért, a kik soha
sem imádkoznak 1 . . .

(Hugo Viktor.)

A hitetlenség tragédiája. Tudjátok-e, ki volt a 
vallásgúnyoló fajnak nagy mestere? Nem volt az sem egy
szerű, sem szegény ember: császár volt. A neve: Julián. 
A történet egy másik nevet is adott neki: a hitehagyott. 
»Julián, a hitehagyott.« О keresztény vallásban született és 
neveltetett; de megtagadta Krisztus hitét és pogány lett. 
Minden szavában, minden tettében a kereszténységet támadta 
meg. Gúnyosan mondá a keresztény híveknek : balgák vagy
tok, mindent elhisztek, mert nem gondolkoztok, mint mi 
bölcsek. Mert tudnunk kell, hogy Julián császár a szabad 
okoskodás, a fölvilágosódás embere volt. Azért hivatkozott 
ő a görög bölcsekre. Gúnyolódásában nem ismert határt.
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Jézust soha sem nevezé másként, hanem csak galileusnak. 
Egy ízben megvetőleg kérdezte egy kereszténytől: 
csinál most az a galilei ács-fiú az égben?« — »Koporsót 
csinál neked büszke császár!« volt reá a kereszténynek fe
lelete. És e császárnak csakugyan rövid idő múlva szük
sége volt a koporsóra . . . Midőn a perzsák ellen harczolt, 
egy ellenséges nyíl átdöfte a mellét. Ott fetrengett a hite· 
hagyott fejedelem, saját vérében s érezte, hogy e nyíl az 
Isten nyila. Keze már gyönge volt arra, hogy dühében 
követ fogjon; azért önnön vérét szórta marokkal az ég felé, 
kétségbeeséssel kiáltván: »Legyőztél galileus!« E szóban 
megvolt a késő hit, a megtérő bánat nélkül. E császáron 
beteljesedett Jézus szava: »Én elmegyek, s ti majd keres
tek engem és meg fogtok halni bűneitekben.« Hányán hal
tak meg azóta úgy, mint a hitehagyott Julián! Olyanok, 
kik életükben gúnyolták az egyház szent hitét; de a kiket 
utolsó napjaikban cserben hagyott a fölvilágosodás, az ál- 
bölcseség és e cynismus. Ezek is keserűséggel mondják 
halálos ágyukon: »Legyőztél galileus!«

(Rónay:»A szikla és hullámok.*)

Mit

A század végén. Az emberiség igen beteg! Testi, 
lelki bajok kínoznak bennünket szüntelen. Nincs ember e 
földön, ki fájdalmat nem érzett, nincs ki könyeket ne hul
latott volna. Ki mondhatja magáról, hogy boldogan, baj, 
szenvedés nélkül él e világon ? A fájdalom olyan mint a 
levegő, behat a paloták zárt ablakain ép úgy, mint a kuny
hók nyitott aj tain. A szenvedések néha élesebben sebzik 
meg a minden földi jóval bővelkedő egyén szivét, mint a 
mindennapi kenyeret nélkülöző szegényét. Mindnyájan ki
vétel nélkül kárt szenvedünk, egyik vagyonában, másik be
csületében, számtalan lelki nyugalmában. Ehhez járul, hogy 
akármerre tekintünk, — a bűntettek hosszú sorozata, ember
társaink nyomora fárasztja, keseríti jobblét után sovárgó 
lelkünket . . . Van-e kivezető út ezen bajokból ? Hisz nyo
morra, bűnre nem születhettünk, az nem lehet a mi vég- 
czélunk, hogy e földhöz tapadva, e göröngyhöz lánczolva, 

Az „Armenia“ képes naptára, 1893. 5
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e földdel, melynek se szive, sem gondolata — egyesüljünk; 
mert ha csupán ez volna rendeltetésünk, akkor nincs egyéb 
hátra, mint hogy egymást irtsuk. Igenis van kivezető út e 
földi bajokból! A Jézus Krisztusban való hit. Ha azok, 
kik szívok vágyait el nem érik, — ha azok, kik nélkülö
zések közt élnek, — ha azok, kik betegségben sinlődnek,
— ha azok, kik mások által üldöztetnek, azt hiszik, hogy 
csupán e rövid, e nyomorteljes élet az ő rendeltetésük- s 
ez élettel minden megszűnik: nem csoda, ha elkeserednek 
s egyik bűnből a másikba esnek. De a hivő keresztény 
tudja, hogy szive e földön nyugtalan, mert csak Istenben 
nyugodhatok meg; a boldogtalan hivő tudja, hogy a bol
dogság első szüléinkkel együtt a paradicsomból kiüzetett 
s azóta vándorol; olykor-olykor majd hosszabb, majd rövi- 
debb időre be-betér hozzánk s ismét tovább megy; a sze
gény hivő tudja, hogy az, ki az ég madarairól gondosko
dik, ő róla sem feledkezik meg; a szenvedő, a beteg ke
resztény hivő tudja, hogy ha Jézus Krisztussal együtt békén 
szenved itt e földön, vele együtt fog örvendeni az égben.
— Azért mindnyájan, kik vigasztalás, enyhülés után eped- 
tek, siessetek a hit életforrásához s ha azt élvezni fogjá
tok, megismeritek, hogy erre volt szükségtek. Nyugodtak 
lesztek, ha a hitet sziveitekben bírjátok, mert reátok nézve 
nem lesz megpróbáltatás, nem szenvedés, melyben a hit
ből erőt ne szereznétek!

(Vaszary Kolos՛, herczeg-primás.)

Örök törvény. Kétségkívül lehet a katholicismus- 
ról magasabb, eszményibb fogalmat alkotni, mikép egyházi 
gazdag irodalmunk ragyogó nevei tanúsítják. De azért 
szegény, együgyű hitrokonunk a dolog lényegére nézve épen 
azt hiszi, mit a legjelesebb hittanár; csakhogy ennek fen- 
sőbb míveltségéhez képest dicsőbb, szebb alakot ölt magára 
ugyanazon egyszerű katholikus hitigazság. Ezt tapasztaljuk 
a nagy természet országában is, a mint ebben tudományos 
látkörünk fokonként emelkedve tágul, oly arányban képe
sülünk nyíltabb, mélyebb és tisztább nézetet szerezni ma
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gunknak a teremtés csodáiról. A természet bizonyosan nem 
változik a nézőnek tudori rangja szerint, s a világ mégis 
más a tudatlan pórfiúnak, más egy Copernikusnak szemei
ben. Mindketten egy tárgygyal állanak szemközt; s az egyik 
mégis többet lát, mint a másik: azon egy állandó jelen
ség irányában teljesebb belátást szül a figyelve szemlélőnek 
képzettsége. Hanem a kegyelem országában senkinek sincs 
oka büszkélkedni magasabb tudományával, mert Bonaventura 
szerint: Istenét egy öreg asszony csak úgy, vagy még 
jobban tudja szeretni, mint a theologiae doctor, sőt a hit
nek belső tartalmát illetőleg is egy fokon áll a legélesebb 
elméjű tudós a legkisebb iskolás gyermekkel. Elfogultan 
emberek előtt vallásunknak igazi előnye az, hogy aprók és 
nagyok számára egyenlő. Jézus vallása elég alázatos arra, 
hogy a legalacsonyabb kunyhóban lakást vegyen, s mind
amellett oly nemes, hogy a legfenségesebb palotában is, 
mint legjobb barát, helyén van. Az alacsony kunyhókban 
nem hirdet más evangéliumot, mint a fényes paloták tün
döklő termeiben: s ez oldalról is valódi képe a Gondvise
lésnek ; sőt maga a Gondviselés e földön! — A katholicis- 
musról is áll az fensőbb értelemben, a mit Mozartról szok
tak megjegyezni, hogy t. i. a lángésznek azon örök jelle
mével bir, miszerint a művészet legfőbb kellékeinek eleget 
tevén, egyszersmind a leggyöngébb tehetségre nézve is 
mindig érthető, boldogító marad. — Innen magyarázható 
ama kész hódolat is, melylyel ész, erély, jellem és világi 
állásra nézve legkitűnőbb halandók e hitet lelkesülten át- 
karolák s éltük utolsó perczeig a béke s üdv egyetlen hor
gonyaként ölelék; mindenki fölleié benne s általa, mit szive 
kimondhatatlan vágygyal keresett!

[Hovánjri: »Ljabb levelek a felsőbb katholicismusról,«)
*

Religió. Az embert nem pusztán társadalmi köte
lékek és merev rendszabályok fűzik embertársaikhoz s irá
nyozzák tetteiben. A társadalmi kötelmeken kivűl rá még 
magasztosabb czélok eszközlése is vár; lehet valaki jó hon
polgár és emberbarát, betöltheti az általános erkölcsi tör-

5*
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vényeket egytől-egyig: ezzel mindazáltal föladatának csak 
egyik részét teljesítette. A pusztán erkölcsi erények hide
gen hagyják keblünket; bennök inkább a bűnnek hiánya, 
mint a szorosan vett erények gyakorlata foglaltatik. Az 
emberi léleknek ugyanis még mindezek fölött hitre van 
szüksége, mely az erények legszebbikét, s mintegy azok 
drágakövét képezi... Vallás és erkölcs egymással a leg
bensőbb viszonyban állanak; egyik a másikat föltételezi és 
kiegészíti azzá, a minek lennie kell. A vallás hintegeti 
s ápolja szivünkben az erkölcs magvait, a tisz
ta erkölcs viszont a lelket az Istenhez emeli.

Soós: »A keresztény álláspontja a természetben.*)

Nizza.

város, mely a Paglione folyó torkolatánál épült, 
a ,Vontaiban hegy tövénél fekszik. Van jelentékeny kikötője 
(Villefranche); 51.000 lakossal, püspöki székhely; 40.000 
kötetre menő könyvtárát és érdekes természetrajzi gyűjte
ményét sokan látogatják. Kereskedést űz besózott hallal, 
olajjal, itt font selyemmel és czérnával, borral és illatsze
rekkel. Környékén egy római amphitheatrum romjai látha
tók. Kedves e hely mindazokra nézve, kik tengeri fürdő
vel élnek. Nizzát, mely várost a hegyek az északi szelek 
ellen védik, tiszta, egészséges levegője miatt (a hőmérő té
len ritkán száll le itt a fagypontra) sok mellbeteg látogatja. 
Itt halt el Oroszország volt dictatora, az örmény ajkú hi
res Loris-Melikof. էէ.

Elmefuttatás

arról, hogy »Miféle nyelven beszélnek az állatok?«
Hm L Bizony ez nagy kérdés; csaknem olyan, mint 

mikor a czigánytól azt kérdezte a bíró, hogy: »Miféle 
Vállású?« Mire a czigány, czigányosan, de nagy igazán, 
azt felelte: »Hát,« instálom, »milyen a falú.«
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Én is azt mondom tehát a föltett »kapós kérdés
re«: Az oktalan — tehát nem az asszony! — állatok, 
nézetem szerint, legtöbbnyire olyan nyelven beszélnek, mint 
az ország lakói, a melyben tenyésznek.

Én legalább, több mint ötven év alatt a legéberebb, leg
gondosabb megfigyelés, sőt mondhatni: ellesés után 
is csak azt mondhatom, hogy Magyarországon — Erdélyt 
is oda értve — az állatok legnagyobb része magyarul be
szél. — A mit így bizonyítok be :

A bárány — például — azt mondja: Eperlevelet! 
mire a vén juh s a berbécs is azt szokta felelni: Bár ava
rai kapj!

A nagy disznó, midőn a zivatar, jég, vagy zápor a 
mezőn találja: Ha tudtam volna, köpönyeget hoz
tam volna! — mire az apró malaczok dühösen azt fe
lelik : De ha nincs! ha nincs! ha nincs!

A csürkék — a búzára stb. gondolva — mind azt 
mondják: Csűr, csűr, csűr!

A kicsi kakas, mikor kezd kukurikolni, így szól: Pit
varajtó! — A vén kakas pedig: Kuporodj le! ' — S 
aztán, ki nem hallotta azt is, mit szokott a kakas a tyúk 
fülébe súgni — munka után, — hogy: Katona-dolog!

A gyöngy tyúk azt kiáltja: Tokán, tokán, tokán!
A pulykafiúk : Csak így élünk esa k-c s a k-c s а к! 

Mire a vén kanpulyka — dühtől pukkadozva — mondja: 
Ha koldulnék is eltartanálak!

A kecske, mikor a farkas viszi, azt kiáltja: Elemele! 
el e m e 1 e !

Ugyancsak a kecske, mikor felette a pajta födele égett, így 
jaj ve székelt: Benn égek! benn égek! — Mire a ber
bécs — csak amúgy fitymálva — mondta: Ne leb el égj! 
később pedig, mikor az ő bundája is szinte lángba borult, 
már így szólott: Beh meleg van!

A kis pipék=libafiúk, mikor a fészekről leveszik : J aj 
heh szépek vagyunk! jaj beh szépek vagyunk! 
s mikor a pázsitra kiteszik őket: Kiki magának! kiki 
magának! Azonban, ők is csak hamar átlátják, hogy:
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»Pártszakadás romlásra vezet« — míg 
»Egyesülés diadalmat arat«

már így kezdnek beszélni: Csak ketten egy szálat! Csak 
ketten egy szálat!

A vén lúd pedig, mikor a szerte-széjjel repült — már 
nagy — libafiúkat újból össze akarja gyűjteni, szüntelen csak 
azt kérdezi :Hol hágál b é ?! hol hágál b é ?! — 
annyit akar tenni, hogy: A hol bémentél, ott gyere ki! s 
punktum.

a mi

A galamb s a gerle szava: Kukurucz! vagy: Ku
porodj!

A récze mindig: Hág, hág! s mégis legalantabb jár.
A farkas — baunkolva : — Megadj áto k-e az ad ó-u, 

оu, ou-ot?!
A kutyák felelik: Nem adjuk meg! nem, nem, 

nem! s mikor a farkas megcsípi az adótárgyát képező ku
tyát, az nem győzi mondani, hogy: Jaj, megadjuk! 
jaj, megadjuk! jaj, megadjuk! — de ekkor már 
késő, mert a farkas, a mit, mint végrehajtó kapott, 
azt viszi, az az övé.

A nyúl, mikor megijed, mind azt mondja: Makk, 
makk, makk!

A harizs így szól: Három villas két kés! két 
kés! két kés!

A sárga rigó beszéde ez: Ne gatyatolj! ne ga
tyatolj!

A büdös banka csak azt mondja: Pupuza! pupuza! 
éppen, mintegy modern dáma.

A verebek így biztatják egymást: Csip, csup! csip, 
csup — mindenüknek csak jut, csak jut.

A pacsirta =szántóka dala: Но ide! h о ide! csá, 
csá, csá, s ekkor még gyorsabban : csácsácsácsá csá, 
csá csá!

A pitypalatty: itt maradj! itt maradj!
A varjú: Kár, kár, kár!
A sárgahasú kunyi békák: Meghalt anyánk, meg, 

meg! nohát n ó ! no hát n ó !
Közli: Füles.
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Hasznos tudnivalók,
a) Európa.

Pápa 0 szentségét arra kérte föl Izabella bajor herczeg- 
nő, hogy egy jótékony közczélra szánt albumba, mely kizárólag 
fejedelmi személyek kéziratait tartalmazza, névaláírását megküldeni 
kegyeskedjék. Leo pápa erre egy nyolczsoros latin verset küldött 
a herczegnőnek e czimmel: Ars photographica (A fényképé
szet.) A horacziusi latin nyelv classicitásával írott, kedves kis poéma, 
mely a fényképirás művészetét, a legtisztább kedély meleg köz
vetlenségével magasztalja, halvány prózai fordításban így volna 
visszaadható: »N apfényének ragyogó képe, mely a hom
lok díszét, a szemek fényét, az ajkak báját oly hűen 
adod vissza!... Oh, újabb csodája az emberi szel
lemnek. Apelles maga nem alkothatott volna, különb 
képet, természet után!«

A milleniumra tervezett szellemi művek között nem közön
séges helyet fog elfoglalni azon történeti munka, melynek eszmé
jét К ö V á г у László adta meg akadémiai székfoglalójában ; beje
lentvén, hogy ő a magyar nemzetnek rövidre vont, s a történelmi 
események egymásra hatását, társadalmi és államintézményeink fo
kozatos kifejlődését tárgyazó művet szándékszik Írni. Szilágyi 
Sándor ez eszme nyomán tervez most a millenium alkalmára egy 
képes magyar történetet, mely illustráltan jelennék meg a könyv- 
piaczon, mint alkalomszerű díszmunka.

A herczegprimás utódja: Fehér Ipoly pannonhalmi fő
apát közelebbről bocsátotta ki legelső pásztorlevelét. Magas szín
vonalon álló fejtegetés ez a szerzet feladatairól, telve a leg
nemesebb lelkesedéssel és forró ügybuzgósággal. »Országos közokta
tási viszonyaink — mondja többek között az új főpap, — újabb 
időkben gyors fejlődésnek indultak; nap-nap után újabb eszmék 
merülnek fel, melyek nemritkán lázas izgalomba ejtik az elméket. 
Elvek küzdenek, rendszerek versenyeznek egymással. Ki merné 
azt mondani, hogy minden lépés, mely e nagy moz
galomban történik, előre történik? A gomolygó küzdelem 
természetével jár, hogy elmaradhatatlanok a félre-, sőt a hátralé- 
pések is. De tény az, hogy ily mozgalmas fejlődés közepette senki 
sem maradhat vesztegül, ha csak azt nem akarja, hogy az áramlat 
tehetetlenül magával sodorja, vagy épen eltiporja. Nagy szellemi 
erőre van szükségünk, hogy necsak e sors ne érjen bennünket, de 
sőt a közoktatásügy nyílt harczaiban mi is érvényesülhessünk. A 
kor ma már sokkal magasabb igényeket formál velünk szemben e 
téren is, mint formált a múltban; nem éri be többé azzal, hogy 
hűségesen szolgáljuk az iskolát; szolgálatot vár tőlünk a szellemi



֊֊ 72

élet tág fogalmában úgy a tudomány, mint az irodalom terén is ; 
számit reá, hogy a tudománynak ne csak eredményeit közöljük, 
hanem tartalmát is gyarapitsuk; az eszmék evoluczioiban necsak 
szóval, hanem tollal is érvényesüljünk!«

A székelyíöld népe életrevalóságának kétségtelen bizonyí
téka: a házi ipar iránti hajlama és előszeretete. Alig van a né
pies háziiparnak oly ága, melyet a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara kerületében ne űznének. Csaknem minden egyes vi-< 
déknek meg van a maga kedvelt, hagyományos, régi időktől fogva 
ismert házi iparága. így például némely vidékeken csaknem egész 
községek az agyagipart, máshol a gyékény- és háncsfonást, vagy 
a kender,- gyapot- és gyapjúszövést; másutt ismét a fa-faragást, 
vesszőfonást, szalmafonást, szitaszövést, deszka-, lécz- és zsindely
gyártást, kőfaragást, stb. űzik kiváló szorgalommal és ügyességgel, 
Sőt vannak vidékek, főleg Csikmegyében, a hol a nép csak
nem minden iparágat ismer, s úgy háztartási szükségleteit, mint 
gazdasági eszközeit maga állítja elő, s többnyire még a házát is 
maga építi fel.

Legnagyobb városaink. A hivatalos lap közzé tette azon 
magyarországi városok és községek névsorát, a melyekben az 1890. 
évi népszámlálás adatai szerint tízezernél több ember lakik. Mi a 
névsorból itt csak azokat soroljuk fel, melyekben a polgári és 
katonai lakosság összlétszáma a harminc z Szeret meghaladja; 
ezek a következők: Budapest 506.384 lakossal, Szeged 87,410, 
Szabadka 73.526, Debreczen 58.952, Hódmezővásár
hely 56626, Pozsony 56.048 lakossal; továbbá Kecskemét, 
Arad, Temesvár és Nagyvárad 40 és 50 ezer közti, végre Pécs, 
Kolozsvár, Békés-Csaba, Makó, Brassó, Miskolcz, Kassa, Szentes 
és Kun-Félegyháza 30 és 40 ezer közti lélekszámúnál vannak ki
mutatva. (Az ezek után következő nagyváros: Sopron már csak 
29.543 lakost számlál.)

Rómában a kolostorok útczáján levő Szent-Anna kolostorba 
legújabban egy fiatal apáczát vettek föl, kinek életéhez egész re
gény fűződik, Anna R о s i n a, így hívják az új apáczát, még 
a nyolczvanas evek elején kedvelt énekesnője és ünnepelt szépsége 
volt Nápolynak. Az ismeretes Ischia- szigeti földrengés alkal
mával éppen Casamicciolában, az úgynevezett svájezi vendéglőben 
töltötte szabadság idejét a szép művésznő, s az összeomlott épület 
őt is romjai alá temette. Csodálatosképen egy hajaszála sem gör
bült meg, s míg jobbra-balra csupa halálhörgések hallatszottak fel 
körülötte, azalatt ő csak imádkozott, hogy elhordják a romokat, 
mielőtt még egészen reá szakadnának. К borzasztó perczckben foga
dalmat tett védszentjének, Szent-Annának, hogy ha Isten őt kisza
badítja, egész életét neki szenteli. Úgy is történt. A mentésre ki



rendelteknek sikerült végre nagy fáradsággal elhordani a düledező 
romokat, — a megmenekült színésznő pedig azonnal jelentkezett 
San Felice tábornoknál, a nápolyi egyházmegye érsekénél; a 
ki őt a Szent-Anna apáczáinak kolostorába fölvette.

London népessége, a legújabb adatok szerint öt millió 
és hatszázezer lélekből áll, — tehát magában véve több lel
ket számlál e város lakossága, mint egyenként a következő álla
mok, u. m. Görögország, Portugálba, Svédország, Norvégország, 
Szászország, Dánia, Bulgária, Sváj ez, — sőt kétszerannyit mint 
egész Erdély, s valamivel többet, mint Pár is, Berlin és New-York, 
együtt véve. Mégis ez óriási városa Európának nem áll első helyen 
a világ összes nagyvárosai fölött, mert e hely tudvalevőleg a khinai 
birodalom fővárosát: Pekinget illeti meg.

Az angol vasútok. Sajátságos jelenség, hogy éppen a leg- 
czivilizáltabb államok vasútai a legsilányabbak. Csupán a józan 
Németország és az osztrák-magyar monarchia nyújt a vonatokon 
Ízléssel párosult kényelmet. Messze fölülmúlják berendezés tekinte
tében ezeket is azon vonatok, melyek Oroszország beborította 
vadon síkjain robognak tova, nem is szólva a New-York és San- 
Francísko (Kalifornia) között közlekedő Pacific-vasút utolérhetlen 
berendezéséről, a maga hanyagul odaszögezett sínéivel, a melyeket 
a rabló indiánok talán egyetlen rúgással is eltávolithatnak. A ta
pasztalás rendszerint azt mutatja, hogy minél szebb a kocsi, annál 
rosszabb a vasút, vagyis a pályatest maga, kivéve Németország
ban és monarchiánkban. A mi az angol vasutak építését és 
üzemét illeti, azoknak mintaszerűsége az egész világon első helyen 
áll. A vasutak terén Anglia még nagyobb, mint a tengeren, (pedig 
ezt is ő dominálja), s az angol vasutakon évről-évre olcsóbbá is 
lesz az utazás. A kocsik berendezése — igaz — nem túlságosan 
pazar, de kényelem dolgában páratlan. Még a harmadik osztály 
is el van látva duzzadó párnákkal, magas háttámaszokkal, s a há
romrendbeli kocsi-osztály kiállítása közt alig van lényeges különb
ség. A pompás indóházakban művészi építkezés, művészi színvona
lon álló díszítések, szobrok, rajzok láthatók mindenfelé. Az óriási 
forgalmat szemlélve, azt hinné az ember, hogy soha sem lehet 
nyugta a szárnyaskerekek eme zakatolásának, pedig szomba
ton éjjel egyszerre, mintegy varázsütésre megpi
hen azé
szünet A gliábanitt s tiszteletben 
kivételes gyéritett menetrend van megengedve !

Trója romjain az elhunyt Schliemann által megkezdett ása
tások, mint írják, neje által tovább fognak folytattatni.

A szentpétervári akadémia Szibéria tudományos kikuta 
tása czéljából egy expedicziót indított, melynek feladata lesz észak

i mun к a-csoda nismus: a vasárn
i k. Csak a
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keleten a folyókat átbuvárolni, geológiai felvételeket eszközölni, s 
a diluvialis és mai állatvilágot kinyomozni. Ős-elefánt (mammuth) 
és rhinoceros-maradványok behatólag lesznek megvizsgálandók, va
lamint azok életmódjára nézve a fenforgó tudományos kérdések 
megoldása is egyike a vállalat czéljainak. Az expediczió négy évre 
terveztetik, s vezetését Tscherszki veszi át, egy oly termé
szet-búvár, ki már eddigelé is Szibéria diluvialis emlős-állatvilágát 
tudományosan vizsgálta.

A török-orosz háborúban a Francziaországból kiküldött apá- 
czák, kik a Keleten, mint a sebesültek betegápolói teljesiték nehéz 
feladatukat, a lakosság körében nagy népszerűségnek örvendettek. 
A háború alatt egy török közkatona nehéz sebbel került a kór
házba. Az apáczák egyike a legnagyobb gonddal ápolta és hosszas 
ápolás után végre a beteg visszanyerte egészségét. Midőn a fől- 
gyógyult katona elhagyta a kórházat, alig győzte a hálálkodással: 
»Majd meglátja, hogy háládatos leszek; még fog hallani rólam!« 
— szólott az eltávozáskor. Időmultával aztán csakugyan beállít az 
apáczához egy nyomorult állapotban levő ember társaságában. 
»Testvér ,— szólt a török katona — megígértem, hogy háládatos 
leszek irántad. Más módját azonban nem találtam, mint hogy ime 
itt hozom az én beteg barátomat, tudván : hogy neked az 
о к о legnagyo b örömet, hajót tehetsz, s ha 
őt к gyógyith t о d !«

Az idegenek Oroszországban. Mint előrelátható volt, a 
zsidók tömeges és kiméletnélküli expatriálásának folytatása is kö
vetkezett. A transkaspi tartomány kormányzója: Kuropatkin her- 
czeg, hir szerint, titkos rendeletet adott ki, melynek értelmében 
mindama lengyel nemzetiségű mérnököket és hivatalnokokat, kik a 
közép- ázsiai (türkesztani) vasút építésénél alkalmazva voltak, ki 
kell utasítani ama területről, pedig a lengyelek, a kikre épen a 
felelősséggel járó állások voltak bízva, s mintegy 60—80 százalé
kát képezték az alkalmazottaknak, mindig a legjobb hivatalnokok
nak és munkásoknak bizonyultak. A szóban levő kiutasitási rende
let a benmaradható lengyelek számát ugyanazon perczentben álla
pítja meg mint az orosz egyetemek izraelita hallgatóinak létszá
mát, tudniilik három száztóliban,
három kedvelt hivatalnok fog helyén maradhatni. Ugyanezen ren
deletet, mint Írják, kiterjeszteni szándékoznak még a lengyeleken 
kívül a perzsákra, örményekre, németekre, s átalában véve 
minden idegen nemzetiségre, kivéve a franczia vasúti alkalmazot
takat.

s előre látható, hogy csak két-

A belga kormány lendületet óhajtván adni az ország keres
kedelmének a keleti államokban, elhatározta, hogy kereskedelmi 
szempontból behatóan tanulmányoztatja a keletet, — még pedig
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első sorban Romániát, Szerbiát, Bulgáriát, Boszniát, Herczegovinát, 
Dalmácziát, Montenegrót, Albániát, Thrácziát, Maczedoniát; Görög
ország iránt később fog a kormány intézkedni.

b) Ázsia.
Katholikushierarchia Japánban. Mostanában jelent meg 

XIII. Leo Pápa О szentségének apostoli levele, melylyel a japáni 
püspöki hierarchiát szervezi. Japánban tudvalevőleg Xaveri Szent 
Ferencz, a Jézus-társaság egyik kimagasló érdemes tagja hirdette 
a kereszténységet először, s egy milliónál több japáni bennszülöttet 
keresztelt meg. De utána egy rettenetes keresztényüldözés keletke
zett, s több ezeren haltak vártanú-halált. Most azonban már a 
katholikus egyház annyira megerősödött Japánban, hogy az ottani 
hierarchia szervezése szükségessé vált. A japáni egyház-szervezet 
egy metropolita-érsekből és három püspökből fog állani. Az érsel^ 
székhelye a birodalom székvárosa: Tokio lesz. A püspöki szék
helyek a következők : Nagazaki, vzaka és Hakodate. Japán papjai 
és főpapjai mind franczia katholikusok; mert e nemzet apostola : 
Xaveri Szent Ferencz művét e században franczia hittérítők foly
tatták. Az első köztük: Fortade Ágoston, ki Párisból elindulva, az 
ottani szemináriumból való misszionáriusokkal, (1846 évben) Yoko
hamában megtelepedett; s megkezdvén a lelkek üdvére irányzott 
istenes munkáját, megveté alapját a most már szervezés alá került 
egyházi kormányzatnak. Folyóiratunk magatartását figyelemmel kí
sérő olvasóink előtt aligha szükséges megjegyeznünk, hogy ben
nünket igaz örömmel tölt el minden lépés, mely a földkerekség bár
mely pontján, kér. katholikus Anyaszentegyházunk terjedését, elő- 
haladását és felmagasztaltását jelzi s az emberiség legszentebb érde
keinek minél gyümölcsözőbb munkálhatására újabb és újabb tért 
nyit előtte.

A transkaspi vasút építője: Annenkoff orosz tábor
nok késznek nyilatkozott a szibériai vasútat négy év alatt három - 
százmillió rubel költséggel megcsinálni. Ha ma Wladiwostokba, mint 
Oroszországnak a japáni tengeren a szibériai telepek védelmére 
épített kikötőjébe akarunk jutni, Odessától, a Feketetengerről ki
indulva, egész Ázsiát körül kell hajózni, hacsak a még hosszabb 
szárazföldi utat nem választjuk, A már építés alatt levő szibériai 
vasút tehát az orosz birodalom keleti védelmét China támadásai
ellen jelentékenyen megkönnyíti E vasútvonal csaknem nyolezezer 
kilométer hosszúságban terveztetik, s az alapkő letétele az orosz 
trónörökös jelenlétében történt. Az új vasút mindenesetre hozzá fog 
járulni Szibéria kulturfejlődésének előmozdítására s egy eddig sötét
nek tartott földrész feltárására.

A Sáh kincsei, mint a »Hamburger Correspondenz* írja, 
nem kevesebb, mint száznegyven millió márka értéket képviselnek, 
Keleti drága gyöngyök, rubinok és smaragdok nagy csészékben



— 76 —

hevernek szerteszét a kincstárban. Egyik legérdekesebb darabja a 
gyűjteménynek a régi perzsa királyi korona, mely virágcserép 
formájú; csúcsán egy tyúktojás nagyságú köszörületlen rubinttal. 
Egy perzsa őven tizennyolcz font súlyú drágakövek vannak; egy 
kardhüvely rakva van gyémántokkal, melyek közül a legkisebb is 
körömnagyságú. A legnagyobb smaragd akkora, mint egy dió, s 
bele vannak vésve mindazon uralkodók nevei, kik azt valaha bír
ták. A sáh mindezen kincsekből európai kőrútjában egyet sem vitt 
magával; ellenben vele voltak legdrágább talizmánjai.

Földalatti város. A »Kawkas« czimű orosz lap szerint Kerki 
város közelében (a Kaukázusban) üregeket találtak, melyek egy 
földalatti város bejáróit képezik. A földalatti város kora, a talált 
érmek után Ítélve, a Sassanidák idejére tehető. Nem valamely 
eltemetett város romjai hevernek itten, hanem a folyósoknak és 

* lakhelyiségeknek katakombaszerű labirinthje terül szét e helyen 
messzire, a hol még most is találhatók különböző háztartási esz
közök. Találhatni itt még útakat, mellékutczákat, s tereket, kiszá
radt vizmedenczékkel. A házak, a mennyiben igy nevezhetők, itt- 
ott egyemeletesek. Az utczákon fölegyenesedve lehet járni. A közét 
stalaktitból és alabásírómból áll, s ezért a fáklyavilágitás valóban 
tündéríes hatást kelt. A buccharok szerint, (kik e földalatti vá
rost már régen ismerik) ezelőtt e helyen sok arany-, ezüstérem, s 
ékszer volt található. Azt hiszik, hogy e város valamely kultur- 
népnek szolgált menedékhelyül, a rabló nomádok ellen. A t ur
ic e s z t á n i kormányzóság intézkedett e ritka város épségben tar
tása iránt, a moszkvai régészeti társaság pedig egy tudományos 
küldöttség által tanulminyoztatja azt a helyszínén.

A világ legdrágább pályaudvara Bombay-ban van, s 
közelebbről adatott át a forgalomnak. Ennek építése tíz évig tar
tott és ötvenmillió ■ forintba került. Az óriási nagy költség abban 
leli magyarázatát, hogy az egésznek művészies kiállítása és beren
dezése van. így például a középső kupolán óriási alak van, mely 
a haladást jelképezi. A nagy csarnok belsejét India császárnőjének, 
illetőleg Anglia királynőjének nagy szobra díszíti allegóriái alakza
tok által körülvéve. Mindenütt drága márványdiszitések s értékes 
fa-faragványok láthatók.

A lchinai birodalom korunkban több mint 350 millió frank 
értékű európai árút importál; nevezetesen kézmű-árúkat, lisztet, 
szenet, czukrot s egyéb czikkeket. Föltehető, hogy e szállítmányok
nak felét nehány év múlva az újonnan építendő szibériai vas- 
ú t fogja közvetíteni, melynek kiépítéséhez már tényleg hozzákezd
tek, az orosz trónörökös legutóbbi keletázsiai körútja alkalmával. 
Az európai árúczikkekre nézve, melyek Khinába irányittatnak, a 
szállítás gyorsasága kétségtelenül a legnagyobb fontossággal bir.
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Jelenleg negyven napra van szükség, hogy Londonból, Brindi- 
sin keresztül, s a suezi szoroson át Shangaiba jussunk. El
lenben, ha kiépül a megkezdett szibériai vasút-vonal, úgy London
ból — Parison, Moszkván és Irkutzkon át — tizenhét nap alatt 
lehet eljutni Wladivosto k-ba, a vasútvonal keleti végállo
mására, honnan három napi tengeri hajózás után Shangaiba 
érhetni.

Khinai szokás. A dinnyeszedésnél, a khinaiak babonája 
szerint, néma csendnek kell uralkodni; mivel azt tartják, hogy a 
dinnye rostjai oly finomak, hogy a levegő rezgése is képes azokat 
meghasitani. Ugyanezen nézet folytán a khinai ember, ha ellensé
gén boszút akar állani, dobolva megy el annak dinnyeföldje 
mellett azon időszakban, midőn a dinnyék már érni kezdenek.

Ճ misszionárius. Khinából egy magyar lazarista szerzetes: 
a hazánkban nem rég megfordult Ürge lgnácz hitküldér levelet 
küldött »A kath. hitterjesztés lapjai«-nak, melyben azt írja: hogy 
közelében lakik egy nyugalomba vonult mandarin, kinek ott az 
egész környéken nagy a tekintélye. A keresztények hozzá fordul
tak tanácsért, segítségért, s az emberséges mandarin nagyon föl
karolta a misszió-telep biztonságának ügyét. Mindenekelőtt éjjeli 
őrjáratokat rendelt a misszió saját embereiből; azután összehívta a 
környékbeli családfőket, meghagyva nekik, hogy ha a keresztények
nél bajt látnak, azonnal siessenek segítségükre. Ez egy pogány 
embertől, — Írja Ürge lgnácz, — elég szép dolog, A többi man
darin is, a kikhez a hittérítő oltalomért fordult, különféle bünteté
sek fenyegetése alatt csendre utasította a népet. Végül a kerület 
katonai főmandarinja hét ágyúnaszádot küldött a keresztény telep 
vizeire, mintegy száz katonával, a kik ott maradnak a közbéke 
teljes helyreálltáig. Mindenesetre nagy változás, hogy míg e szá
zad elején halálra üldözték Khinában a hitterjesztőket és lehetet
len volt a keresztény vallás bármely nyilvánulását, külső jelvényét: 
keresztet, kápolnát létesíteni, most maga a kormány védelmezted 
közegeivel a hittérítők műveit. Igaz ugyan, hogy a khinai kormány, 
a mit ez irányban tesz, ma is csak kényszerűségből, a diplomáczia 
befolyásának engedve teszi, — de ez a körülmény a helyzet jobbra- 
fordulásának örvendetes tényein mit sem változtat.

A szibériai vasút építésénél az európai mérnökök oly saját
szerű területi viszonyokra bukkantak, a melyek érdekességét a ben- 
szülöttek nem ismerik, de annál jobban meglepték a hozzáértő 
európaiakat. A vasútépítő mérnökökre nézve a legmélyebb benyo
mást a hasonlithatatlan pompájú (emberkéztől még teljesen érintet
len) őserdők gyakorolták, melyek rendkívül ritka és értékes fane
mekkel diszlenek. Az őserdők faóriásainak lombkoronája egyetlen 
napsugarat sem bocsát keresetül, a mocsáros talajt embermagas
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ságú fű borítja, a levegő páratelt és érdes. A talajviszonyoknál 
azonban sokkal jobban útját állják az embernek a rengeteg rovar
rajok, különösen egy veszedelmes csipésű nagy légyfaj; miért- 
is a vasúti munka itt terhesebb és gyötrelmesebb talán bármely 
egyéb kényszermunkánál.

A karaván-thea klímából, a nagy Gobi-sivatagon át jut 
Szibéria határszélére, részint teveháton, részint ökörszekereken. Itt 
átrakják az oroszok szekereire vagy szánjaira az évszakok szerint, 
s egész hosszú kocsi — vagy szánsorozatból álló karaván indul 
azután együttesen útnak, a nagy szibériai posta utón egész T omszk- 
i g, hova rendesen csak két hónap múlva érkezik meg, s a hol 
a thea-csomagokat raktározzák s gőzhajóval küldik Oroszország
ba, a karaván pedig ismét visszafordul s európai árukat szállít ke
let felé, s legnagyobbrészt Kh inába.

A bokharai emir. Nehány évtizeddel ezelőtt Bokhara még 
el volt zárva a világtól. Nasrullah emir minden keresztényt, 
1842-ben még Viktoria királynő küldöttségét is lefejeztette, a miért 
országába tette lábát. Vámbéry Ármin hazánkfia, tudjuk, mily nagy 
veszélyek közt járta meg e földet. Most már egészen más ott is 
a világ. Abdu 1-Achad, az uralkodó fiatalságában európaias 
nevelésben részesült, s udvaránál európai szokások dívnak. Főváro
sában, Bokharában, a transkaspi vasútnak állomása van, s az ottani 
keresztény negyedben teljesen szabadon járhatnak az európaiak. 
Sőt most maga az emir elutazott rezidenczíájából, s Szentpéter
várra megy, de nem, mint egykor nagyatyja kívánta, pusztító had 
élén, tűzzel vassal irtva az idegeneket, hanem békés szándékkal, a 
czár látogatására. Ez az első eset, hogy a fanatikus Bokhárából az 
uralkodó keresztény országba indult.

Aíghánisztánban a közelebbről megejtett népszámlálás nem 
mutatott fel kedvező eredményt, mert a lakosság megfogyatkozott, 
s egy indiai újság úgy véli, hogy ha az afghán emir (az uralkodó) még 
sokáig hasonló módon fog tovább uralkodni, Áfghanisztánból, a 
mely eddig »a férfiak és a kövek országának neveztetett,« jövőre 
csak a kövek maradnak fenn! Csak magában Kandahar kerület
ben a népszám csökkenése io.ooo-re megy a Sir-Ali korában ke
resztül vitt népszámlálás óta. Ezen feltűnő apadást az afghán nép 
nagymérvű kivándorlásának tulajdonítják, a mely eddigi lakhelyeit 
egész tömegekben hagyja el, s a Britt-Indiába és Beludsisztánba 
vándorol. Turkesztánban a népszámlálás eredménye még ked
vezőtlenebb. Itt Usbeg lakossága, (az Oxus folyón keresztül) egy
szerűen megszökött Bokharába, hogy az emir zsarnokoskodásaitól 
megszabaduljon!

A siami királyságban (Hátsó-Indiában) már vasútat is épí
tenek. Mintegy százötven kilometer hosszú lesz, s termékeny rizs
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földeken vezet keresztül. Napjainkban mindenfelé rendkívüli mér
vet ölt a vasút-épités, s az exotikus világrészeknek az európai 
gyarmatosokkal és a czivilizaczióval mind sűrűbbé váló érintkezése 
folytán folyton terjed a világ közlekedés vasúthálózata.

Hátsó-Keletindiában Sziam királya is csatlakozott az 
irodalommal foglalkozó fejedelmek csoportjához, melyhez többek 
közt már a perzsa uralkodó is tartozik. A sziámi király ugyanis 
a maláji félszigeten tett utazását irta le s adta ki illusztrálva.

A Kongó államban, mely napjainkban annyiszor emlittetik, 
már a hirlapirás is tért foglal. Megjelent ugyanis ott a »Kongó- 
Mirror* vagyis »Kongó-tükör« czimű újság, mely egy kőnyomain 
lap, s a szerkesztő által személyesen hordatik ki az előfizetőknek 
így szokás ez Afrikában, a legújabb keletű czivilizáczió hazájában!

c) Afrika.
Tinta forrás. Marokóban, a sivatag szélén régidő óta 

ismernek egy forrást, melynek vize oly fekete, mint a tinta; ize 
csípős és kesernyés. A mórok azt ruhafestésre használják, újabban 
pedig egy spanyol hordó-számra szállíttatja el, tinta gyanánt.

d) Amerika.
Amerika felfedezésének végyszáz éves emlékére Chicagó

ban rendezendő világ-tárlaton Spanyolország Columbus iránti 
kegyeletének megfelelő módon fogja magát képviseltetni. Elkészít
teti ugyanis ez alkalomra ama hajónak híven utánzóit mását, me
lyen Columbus Kristóf az első útat tette meg az új világrész felé, 
s mely »Santa Maria« nevet viselt. Most azonban a hajó a new- 
yorki kikötőben éri el az amerikai szárazföldet, s nem (mint Co
lumbus idejében) San-Salvador szigetén.

A chicagói kiállításon egy ritka művészi szerkezettel ké
szült óra lesz kiállítva, melyet egy varsói órás — Goldfaden — 
hat év alatt készített el. Ez a nagyszerű óramű tulajdonkép egy 
vasúti állomást ábrázol, termekkel az utasok számára, távíró-hiva
tallal, pénztárral, igen csinos, fényesen világított perronnal, s egy 
virágos kerttel, melynek közepén egy szökőkút van. Az állomási 
épület hosszában vonulnak el a sínek. Láthatók ezenkívül az őrhá
zak, jelzőlámpák és harangok, viz-reservoire, stb. A középső torony 
kupoláján óra látszik, mely a helyi időt mutátja; a két oldal 
kupolában levő órák pedig a new-yorki és a pekingi időt mutatják ; 
a két szélső kis toronyban egy naptár és egy barometer van el
helyezve ... A vasúti állomáson minden negyedórában* megkezdő
dik az élénk mozgolódás; először a távirász kezdi meg munkáját, 
megteszi a szokásos távirati jelzést, hogy a pálya szabad. Azután 
megnyílik az ajtó s a perronon megjelenik az állomásfőnök segéd
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jével; a pénztár ablakocskája szintén megnyílván, látható lesz a 
pénztárnok; az őrházakból előjönnek az őrök, s végzik teendőiket; 
a pénztárnál hosszú sor utas tolong jegyekért; málha-hordozók 
czipelik a ládákat; az őr meghúzza a csengetyűt; az alagútból 
előrobog a vonat s éles füttyölés után megáll, A kocsik hosszában 
egy munkás halad, ki kalapácscsal próbálja ki a tengelyeket; míg 
egy másik munkás vizet húz a mozdony kazánjába. A harmadik 
csöngetésre a mozdony éles füttyöt hallat; mire a . onat eltűnik a 
szemközt levő alagutban. Az állomásfőnök és segéde elhagyják 
most a perront, s mögöttük bezárodnak az állomás ajtai. Az örök 
visszatérnek őrházaikba, mire teljes csönd áll be, a legközelebbi 
negyedóráig!

Rabens, a hires festő egyik egyenes ágon leszármazott utóda: 
Berkmann asszony , közelebbről fiával együtt kivándorolt Belgium
ból az északámerikai Egyesült-Államokba, hogy igy lehetőleg se
gítsen megrongált anyagi helyzetén.

Rába szigetén nemcsak a dohány és kávé, hanem a méz 
i§ nevezetes productumot képez. $ehol a világon nincs annyi mé
hes, mint e szigeten. A spanyolok már régen meghonosították a 
méheket s a méhtenyésztés annyira elterjedt, hogy alig lehet kép
zelni valakit, a kinek legalább egy pár kas méhe ne'volna. Az 
éghajlat is nagyon kedvező, a virágzás folytonos, s a méheknek 
nincs telök. Egé§z méhes tanyák vannak, külön apró épületekkel, 
melyekről azt gondolná az ember, hogy valami mesebeli apró kas
télyok. Az ilyen tanyák körül külön veteményeznek, hogy a méhek 
bőven el legyenek látva virággal. A méz és viasz Kuba egyik neve
zetes kereskedelmi czikke.

Délamerikában van egy óriás sáskafaj, mely még a fák 
zsenge gályáit is lerágja, sőt a gyöngébb kérget is fölemészti. E 
sáskáknak hossza: öt hüvelyk, kiterjesztett szárnya pedig egyik 
végétől a másikig : tíz hüvelyk.

e) Ausztrália.
Ausztrália nagyvárosai nem emelkednek ugyan oly gyorsan, 

mint az amerikai városok: mindazáltal folyton gyarapodnak és né
pesednek. Legnépesebb Melbourne, mely tiz év alatt több mint 
kétszázezer lakossal szaporodott, s mai lakossága már közel van a 
félmillióhoz, (vagyis Budapest népességéhez ) Sidney város la
kossága szintén közeledik már a négyszázezerhez. Ez a két leg
nagyobb város Ausztráliában. Ezeken kívül ott van még Adelaide, 
melynek népszáma majdnem százötvenezer; továbbá Brisbane: 
Perth, és Tasmania fővárosa: Hobart, melyek a legutóbbi ál
talános népszámlálás adatai szerint: 20 és 60 ezer közti lélekszá-
mot tüntetnek fel.
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Α íöld vasút hálózata a lefolyt év végén majdnem hatszáz
ezer kilométer hosszú volt. A földkerekség összes vasúthálózatá
ból Amerikára esik legtöbb, és pedig: 304.015 kilométer, Európára 
214.152 km., Ázsiára 28.215 km., Ausztriára 16.790 km , és Afri
kára 8.309 km — Egyedül az északámerikai Egyesült-Államoknak 
több kiterjedésű vasútjok van, min egész Európának, sőt majdnem 
annyi, mint Amerikán kívül a többi négy világrésznek együttvéve; 
számszerint 253.833 kilométer A magyarországi vasútak hossza ösz- 
szesen majdnem tizenkétezer kilométert tesz ki.

A növények vándorlásáról a »Vasárnapi újságban« 
következő adatok vannak felsorolva: A burgonya tudvalevőleg Á- 
merikából származik. A búza és hagyma hazája Egyptom; a bab 
a Káspi tenger mellől, a gyalog paszuly Kelet-Indiából, az ugorka 
és dinnye déli Ázsiából erednek. A káposzta vadon tenyészik a 
Közép-tenger mellett, a foghagyma Szicíliában, a spárga Szibériá
ban A rhebarbarát Rhodope-hegységből hozták a tizenhetedik szá
zad eleién. A lencse hazája Palaesztina, a köles és rizs Kelet-Indiából 
ered, de az utóbbit már Nagy Sándor hozta Európába. A re
tek Khinából való A cseresnyét Lucullus hozta Kerasus városából, 
— a honnan neve ered, — a Fekete-tenger mellől Rómába. A szilva 
Turkesztánból és Szíriából, — a mandula Afrikából, — a baraczk, eper 
és mogyoró Persiából (a kajszi baraczk »prunus armeniaca« 
Örményországból, — Szerk.) a görögdinnye Melos-szigetéről, az 
alma és füge Ázsiából erednek A gránát almát a rómaiak Karthá
góból hozták Olaszországba. A czitrom ázsiai, a narancs szintén, 
még pedig khinai eredetű. A közönséges gesztenye Thessaliából va ó, 
az akáczfa Eszak-Amerikából, valamint a platán is. A virágok kö
zül a nárczisz, szekfű Dél-Európából származnak, a jáczint Ázsiából.
A liliom Szíriából jött, a jázmin Kelet-Indiából, az őszi rózsa Khi
nából, a hortenzia Japánból, a rezeda északi Ázsiából, az aloé Kö
zép-Amerikából, a napraforgó Dél-Amerikából, — a tulipántot Gesz- 
ner természetbúvár hozta Konstantinápolyból.

Drága földgömb. Ez a földgömb, melynek átmérője 30 c/m, 
a perzsa sáh-é. Minden egyes része egy-egy drágakő; így Anglia 
veres jáczint, India gyémánt, az oczeán pedig smáragd.

A világ főbb képtárai, a következő városokban vannak: _ 
I. Versatile, 2 Trieszt, 3. Madrid, 4. Páris (Louvre), 5. London,
6. Szt.-Pétervár, 7 Berlin, 8 Bécs, 9. München, 10, Florencz, 11. 
Nápoly, 12. Velencze, 13. Antverpen, 14. Thorino.

A legnagyobb könyvtárak. Az egész világ leggazdagabb 
könyvtára a párisi» Nemzeti könyvtár« (Bibliotéhque Nationale), mely 
2,078.000 kötetből áll; az angol Britisch museum egy millió köny
vet tartalmaz. Nagy könyvtárak vannak még Münchenben, hol 
80.000, a berlini 700.000, a triesztiben 500.000, és a bécsiben

6
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Зоо.ооо kötet van. A vaficani könyvtár, mely 30.000 kötetből áll, 
2 5 ooo kéziratott tartalmaz.

Az emberiség létszáma évenként szaporodik, a statisztikai 
adatok szerint; daczára a háború és járványok pusztításai által oko
zott részleges apadásnak. A föld népességének egy évi szaporodá
sát 6 m i 1 i ó r a teszik.

A hírlapirodalom Magyarországon. Id. Szinnyeijózsef, 
a budapesti múzeum hírlap-könyvtárának őre, mint minden évben, 
az idén is közzétette nagy gonddal összeállított kimutatását a múlt 
évben megjelent magyarországi hírlapoknak. E szerint összesen 
6/6 hírlap és folyóirat jelent meg múlt évben magyar nyelven; 
német: 122, szláv nyelvű: 36; román: 20; olasz 4; franczia: 5; 
tehát nem magyar: 187, a magyarokkal együtt: 863. Örmény 
nyelven eddigelé egy sem jelenik meg hazánkban.

Sajtórendszabály. Konstantinápolyi lapszerkesztők és kiadók 
hatósági utasítást kaptak arra nézve, hogy minő szabályokat kell 
szem előtt tartaniok az újság szerkesztésben. E szerint minden 
számban első helyen közlendő egy jelentés a szultán és családja 
tagjainak hogylétéről; továbbá hírek a vetések állásáról és az ara 
tásról, de csak ha kedvezők. Nem szabad olyan tárczaczikkeket 
közölni, melyre a közoktatási és közerkölcsiségi miniszter előleges 
engedélyt nem adott. Kerülendők a hosszadalmas irodalmi és tu
dományos fejtegetések, ha túllépik egy lapszám terét. »Folytatása 
következik« — egy czikk után sem írható, mert az kellemetlen 
várakozást idézhet elő. Magasrangú személyeket megnevezni tilos ; 
a hivatalnokok visszaélései ellen beadott folyamodványokat kinyo
matni nem szabad. Külföldi merényletek s lázadások híreire vonat
kozó közlemények szintén mellőzendők.

A középázsiai vasút. Több moszkvai czég, melyek Közép- 
Ázsiában kereskedelmi összeköttetéssel bírnak, engedélyt kért az orosz 
kormánytól egy Samarkandtól egészen Kokhandig terjedő, három
száz verstnyi hosszúságú vasútvonal kiépítésére. A folyamodók sem 
állam segélyt, sem a befektetett tőke kamat biztosítását nem kötik 
ki. A pénzügyminisztérium kedvező álláspontot foglalt el a tervbe 
vett vasút vállalkozóival szemben.

Jaüa-jernzsálemi vasút. A »Crédit« nevű párisi új katho- 
likus bank felhívást intézett a »Compagnie du chemin de fér Otto
man de Jaffa a Jeruzsálem« czímű vállalat kilencz millió frank, öt- 
százalékos kötvényeinek aláírására. A bank igazgató-tanársa majd
nem kizárólag a legitimista (királypárti) főnemesség tagjaiból áll. 
Ha az aláírás sikerül a mi alig lehet kétséges — akkor a szent
földi zarándok-vasútnak hosszú idő óta emlegetett ügye valahára a 
kivitel stádiumába jut.

Az orosz-perzsa kereskedelmi szerződés, a melyen most dol
goznak, — mint a »Gr ásd a nin« megbízható forrásból jelenti,— 
Oroszország ? nézve igen előnyös lesz.Egy vasútvonal terveztetik ab-
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ban, a mely délen a perzsa tengeröbölig, nyugaton pedig Mede- 
sig menne. E vonalak azután könnyen összekapcsolhatók lennének 
a transkaspi (turkestani) vasútvonallal.

Újság Zanzibárban. Kelet-Afrikának is van már hírlapja. 
Ez évi február elseje óta jelenik meg ott egy lap, e czím alatt: 
»Gazette for Zanzibar and East Afrika«, mely kezdetben hetenként, 
de szükség esetében gyakrabban is megjelen, s a hivatalos és ke
reskedelmi érdekek szolgálatában fog állani.

A khinai keresztényüldözés. Hivatalos tudósítások szerint 
közelebbi időben a khinai keresztény missziók helyzete még mindig 
feszült ugyan, de sok helyen már biztonságnak örvendenek az al- 
király jóindulata következtében, mely a katholikus községekbe ka
tonaságot juttatott. A déli részekben nem régiben még láthatók 
voltak a füstölgő romok, melyek a lefolyt zavargások nyomait jel
zik; mindemellett remélhető, hogy az életbe léptetett szigorú 
rendszabályok mellett véget értek már legalább egyelőre a keresz
tényekre nézve veszedelmes állapotok. Egy császári dekrétum is 
közzététetett, mely az alkirályt utasítja, hogy lehető legszigorúbb 
vizsgálatot eszközöljen a zavargások ügyében.

A buddhaizmus tana. A bengáliai ázsiai társaság megsze
rezte a >Tangym«-nak, a buddhaizmus teljes encyclopaediajának 
egy példányát. A kétszázhuszonöt kötetből álló művet egy tibeti 
buddhaista kolostortól háromezer rúpiáért vásárolta meg. A kötetek 
magassága két láb, vastagsága pedig hat hüvelyk. Ebből a műből 
még csak két példány létezik; egyik az orosz kormány, másik az 
angol keletindiai ügyvivőség birtokában, Londonban.
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Vértes gyógyszerész-féle sósborszesz. Használatban 
a leghatásosabb, árban a legolcsóbb. I üveg 50 kr. és 1 fit. Kap
ható gyógy tárakban és fűszeres kereskedésekben Továbbá közvet
lenül Vértes L. Sas-gyógy tárában Lúgoson.

Minden szenvedőnek a legmelegebben ajánljuk a lugosi 
„Sas-gyógytár“ évtizedek óta legnagyobb sikerrel alkalmazott házi 
gyógyszereit, melyek kitűnő hatását ezer meg ezer hálalevél bi
zonyítja. Többet láss a hirdetésben.

Angol csoda-balzsam. Bátrak vagyunk a szives olvasó 
figyelmét felhívni ezen egyszerű, olcsó s igen sok esetben használ
ható háziszerre.

(Lásd a hirdetést.)

Az önsegély
hű tanácsadó mindama szeren
csétlenek számára, a kik ifjúkori 
könnyelműségük folytán erőik 
hanyatlását érzik.

Haszonnal olvashatják továb
bá az idegességben, szívdobo
gásban, nehézemésztésben szen
vedők is. E könyv évenkint 
ezreknek adja vissza az erőt és 
egészséget.

Kapható beküldött 1 forintért 
vagy utánvétellel dr. L. Ernst 
hasonszenvi orvosnál, Bécs, Gi- 
zellastrasse 6. és Todorán E. 
»Aurora« könyvnyomdában 

Szamosujvártt.
A könyv borítékba zárva kül

detik meg.
k (



Megtaláltam,
mondogatta már számtalan beteg, kik miután betegségük ellen a legkülönbözőbb szereket si
ker nélkül használták, végre az itt fölsorolt, sok év óta kipróbált szerek egyike által bajuk

tól megszabadultak, mit ezernyi és ezernyi köszönőirat tanúsít.

-bajokat, u. m. : étvágyta
lanságot, rósz emésztést, 
gyomorhurutot, gyomorhe- 
•vet (zaba), undort és hányás

ingert, gyomorgörcsöt, valamint főként minden
nemű gyengélkedést gyorsan és biztosan meg

szüntet dr. Heuffel gyomor-esszencziája.
Fél palaczk (35 krajezár, egész palaczk 1 frt 

25 kr. — Csak egész palaczk küldetik.

Legújabb hálalevelek:Gyomor E hó 3-án rendeltem egy üveg Dr. Heuffel gyo- 
moreszentiát, mely minden gyógyszer közül 
a legjobbnak bizonyult, miért is kérek mi
előbb még 2 üveggel küldeni; a beteg ezer 
hálákat mond nekem és önnek, mert mióta 
e gyógyszert használja, igen jól érzi magát 

Tisztelettel Hunyadi) Márton, 
M.-Szilágy.

Nem mulaszthatom el, hogy köszönete- 
met ki ne fejezzem önnek a küldött Dr 
Heuffel gyomoreszencziáért, a mely felesége
met, hosszú évek eta gyötrő gyomorbajából
kigyógyitotta, miért is igyekezni fogok, min
den gyomorbajban szenvedőknek e gyógy
szert, mint legjobbat ajánlani.

Tisztelettel Müller Adám, 
Fekes.

Az ön kitűnő Dr. Heuffel-féle vértisztitó lab
dacsaiért, melyeket én kitűnő hatásuk foly
tán sok jó barátomnak ajánlottam, fogadja 
az én legbensőbb köszönetemet.

Tisztelettel Dehilcz Jakab, 
Kis Becskerek.

ti -tisztító labdacsok, Dr. Heuffel-féle,
II И a legsikeresebb, leghatásosabb s a 
■ * mellett teljesen ártalmatlan hashajtó

-------------  szer. Jeles.hatásuk folytán már ed
dig is a legtágasabb körben nélkülözhetetlen 

házi szerré váltak.
Egy doboz 21 kr., egy tekercs (6 dobozzal) 
1 frt 5 kr. — Postai szállításnál legkevesebb 
1 tekercs, mely 1 frt 15 kr elöleges beküldése 

mellett bérmentesen küldetik.

csúz, csúzos főfájás, 
fog- és idegfájás, bé- 

9 nulások, ficzamodások 
- stb. a legsikeresebben 

elháríthatok a herkules-fürdői köszvény-szesz 
által.

Fél palaczk 60 kr egész palaczk X frt. - 
Csak egész palaczk küldetik.

Köszvény
A küldött Herkulesfürdői köszvényszesz 

és a Dr. Heuffel-féle vértisztitó labdacsok
családomon csodatevő gyógyszernek bizo
nyultak és minden szenvedőnek ajánlhatók. 
Kérek egy újabb küldeményt

Tisztelettel Geyer József, 
Charleville.

Az őztől kapott Bánáti növénynedv 
kitűnő hatású tüdőbetegségek és sorvadás
nál, a lélekzést nagyon megkönnyíti és a 
betegeknél gyors javulást idéz elő, miért is 
kérek ismét 2 üveggel küldeni.

Tisztelettel Papp László, körjegyző, 
Szászujfalu.

Fogadja legnagyobb köszöneté met a de- 
czember 1-én küldött Bánáti növénynedvért, 
mely bátyámnak köhögése ellen nagyon jó 

í szernek bizonyult.

rekedség, mell- és torok
fájdalmak, nátha, influ- 

9 enza, szamárhurut, a lé- 
- légzési szervek hurut

jai, gyorsan és biztosan gyógyíthatók a bánáti 
növénynedv által. Ezen a délmagyarországi ha
vasok leggyógydusabb illatos növényeiből ké
szített nedv a nyákhártya minden gyuladása 
ellen legjobb gyógyszernek bizonyult. Kelle
mes izéért még a gyermekek is szívesen ve
szik be. Egy, felnőtteknek és 10 éven fölüli 
gyermekeknek szánt palaczk ára 87 kr. Tíz 
éven aluli gyermekeknek való palaczk ára 60 kr.

A fenti czikkek nagybani raktára : Budapest: Török József gyógyszertára, Ι^ΪΓΤΤγτΪΙ 
Király-utcza; Kochmeister utódjai, droguisták, Nagykorona-utcza ; Láng G. 
drogu'sta, Podmaniczky utcza. — Kicsinyben minden gyógy tárban kapha- 
tök. A hol nincsenek raktáron, közvetlenül a készítőnél megrendelendők: lllllFSStil

Vértes Lajos gyógyszertára Lúgoson. 308 sz.
Az itt említett gyógyszerek csak akkor valódiak, ha a mellékelt védjegygyei

vannak ellátva.

Köhögés

Tisztelettel Grajcsa Ferencz, 
Szedres.

i
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о vízelés elleni szer Kipróbált és gyors 
“ hatású szer 1 adag 3 írt 50 kr.

Álmatlanság Kitűnő szer az idegreml- 
• szer csillapítására és ter

mészetes, üdítő álom előidézésére a Somnin. 1 
adag 1 írt 60 kr.

szer, nehézkór, Vida táncza 
liCIIC&(VUI nyavalyatörés, ideg és méh- 

görcs stb. ellen a legjobb sikerrel használt 
szer. 1 adag 2 írt 80 kr.

Sassaparilla kivonat, kitűnő vértiszti- 
tószer mindazon betegsé

geknél, melyek a nedvek és a vér romlására 
vezethetők vissza, minő például a köszvény, a 
görvely, a tüdőgümökór, a bujakór, makacs 
bőrbajok stb., s általában a legtöbb idült be
tegségek. 1 palaczk ára 1 írt és 2 frt.

ellen, mely 
hosszú időn át

Antibetin
egyedüli szer 

kipróbáltatott és számos esetben fényes ered
ményt elért, még oly személyeket is, kik éve
ken keresztül hozzá voltak szokva a szeszes 
italok túlságos élvezéséhez, rövid idő alatt tel
jesen kigyógyitván ; 1 adag ára 2 írt 20 kr., 
1 kettős adag, mely makacs bajnál szükséges 
4 írt 40 kr. — Az utóbbi összegnek előleges 
beküldése mellett bérmentve szálittatik a világ 

minden országába.

iszákosság

ՕճՈոէ casito szer. A csontok fejlődését QpkpL· kelések daganatok leggyorsabban
VOUlll és erősítését előmozdító szer, mely wvUCIV, gyógyittatnak a Lugosi házikenöcs

azért legjobb sikerrel alkalmaztatok a gyerme- által, mely biztos gyógyszer sebeknél, vala- 
keknél gyakran előforduló angol kornál — 1 mint általában mindennemű külső bajoknál 
adag 1 írt 80 kr.

Cili -olaj. Dr. Brown-féle, ezuzos íülfájás,
■UI tülzugás, nagyot hallás ellen kitűnő ha

tású szer. 1 üveg 1 írt; elavult bajok részére
1 írt 80 kr.

Kitűnőnek bizonyult óvszer gu- 
UUIttVIfc, taütés ellen, vérmes testes sze-

mélyeknél. - 1 üveg 1 frt 80 kr. Հ,էտհորՏ7ԲՏ7 Vértes Byóaysz-féle, hasz-

И* ճճր érit -ban*7EST£ffií

2 frt 80 kr. — 3 frt előleges beküldése mellett öZäläQQll -isztaszer, mindennemű szalag-
franco. · 33 giliszta (pántlikaféreg) ellen

biztosan ható gyógyszer. Könnyen és kelleme- 
Unmnlí ®s kő Ezen fájdalmas betegség sen bevehető és nem okoz semmiféle gyomor- 
íiUlIIUIX enyhítésére és elhárítására legjobb bajt. Egy adag 3 írt 50 kr., 3 írt 65 kr elö- 

szernek bizonyult a Diuretin. 1 adag 1 frt 80 kr. leges beküldése mellett franko.

Egy doboz 30 kr és 50 kr.

Qónu -kenőcs, erős hatású gyógyszer. 1 
V adag 1 frt 50 kr.

ՀորՈԲՐ "kenőcs, mindennemű sömör ellen, 
OUIIIUI még hogy ha a baj elavult is, leg

jobb sikerrel alkalmaz tátik Egy adag 1 frt 
80 kr

Gyöngeségi

SzeiTI viz Báró Bruckenthal féle. Ezrek ál
tal fényes sikerrel használt szemszer, 

mely a látóerő íöntartására, erősítésére és hely- 
reáiitására fölötte jótékony befolyással bír. 
Egy palaczk 60 kr és 1 írt,

l77arlcán és vlszketeg elleni szer, Dr.
Scott-féle. Bisztos hatású szer

izzadság ellen lábon, kézen, honaljon, kissebe- 
sedés, valamint viszketség ellen. 1 doboz 1 írt 
50 kr.

Vértes Lajos gyógyszertára „A fehér sashoz" Lugoson, 308 sz.

Ezeken kiVül ajánlható háziszerek,
melyek hosszú évek óta sikerrel alkalmaztattak és melyek csak köz

vetlenül Vértes L. gyógyszertárából küldetnek szét:
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egrendelések leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek. 

3 írton felüli összegnél a száll
 tólevélért és dobozért 20 kr szam

ittatik. 8 
frtos összegektől kezdve 

csom
agolás sem szám

ittatik, 5 frton fölül a küldem
ény bérm

entve is szálittaiik, az összeg előzetes beküldése 
m

ellett, 
TM

agvA
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w
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n. A
usztrián és N

ém
etországon. 

1 írton alul nem küldhető sem
m

i. Elárusítók tetem
es engedm

ényben részesülnek.
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líKitűnő pipere^czikkek:!

Ili 
1 -|

I
Szépség'hiány az arczon, úgymint: szé

pítik, májfoitok, börat- 
kák (mitesser,) kiütések, 
s általában a bőrnek min

den tisztátalanságait 
gyorsan és biztosan 
eltávolítja

Egy tégely ra 1 írt— 2 írtnak előleges beküldése mellett 2 tégely portomentescn küldetik. 
■РЩ] Ж| f/f/ ff A legjobb hatású szer a haj ápolására, s a haj, baLJ Я Α--ΙΛ «| jnsz és szakái növésének előmozdítására kétségkívül :
■ élU V/ Ö/Զյ·՛ a **· Henffel-féle hajszesz, mely a fejbőrre frissi-
-------յՀ»|,---- \ J "—y-֊J tőleg s erősitőleg hat, meggátolja a korpaképződést

s a hajnak kihullását, s ez által rövid idő alatt meg; 
veti alapját a dús és erős ha,inti vésnek.

Egy üveg ára 1 írt 50 kr. — 3 írtnak előleges beküldése mellett 1 nagy doboz por- 
tomentesen küldetik.

i

a közkedvelt

Lugosi arczkenőcs.

V» Տ՛co
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legfinomabb és fölötte kel- 
lemes arczpor, mely a bőr- 

j3 О Г** re tapadva láthatatlan s 
az arcznak rögtön fehér
séget, fényt és finomsá

got kölcsönöz. Miután teljesen ártalmatlan anyagokból van összeállítva, a bőrt ruga
nyossá és simává teszi s a nap és levegő káros hatásától megóvja s ez által a bőr, 

illetve az arcznak iidességét és finomságát a legkésőbb korig föntartja.
Egy doboz Lugosi Hölgypornak ára: 60 kr és 1 írt. — 2 írtnak előleges beküldése 
mellett 2 nagy doboz portomentesen küldetik.

Lugosi

«Йff
1 U eredeti színének visszaadására a legalkalmasabb szer a

M;H U Щ siciliai Hajifjitó, mely nem mechanikus festőszer, ha-
ftwíll 11 CL I nem a megőszült hajnak a legegyszerűbb módon, ugyan-

—1 —is naponta egyszeri használat által adja vissza azon
- természetes színét, milyen a megösziilés előtt volt, a nél

kül hogy a bőrön vagy fehérneműn foltot hagyna hátra, vagy a hajról lemosható volna. 
Egy üveg ára 2 írt. - 4 írtnak előleges beküldése mellett 2 üveg portomentesen küldetik.
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Ugyanott kapható valamennyi kipróbált belföldi-, valamint német, 
franczia, angol, amerikai és egyébb külföldi gyógyszerek, sebészeti czik- 
kek és kötszerek, mindennemű pipere-CZÍkkok, továbbá esszencziák és 
más czikkek, különféle szeszes italok készítésére, illetőleg javítására u. 
m. likőr, szilvorium, rostopsin, cognac, rum, bor stb ,) tej- és sajtgyár
tási szerek, szintúgy különféle háztartási és gazdászati czikkek. BŐ ár
jegyzékek magyar, német, román vagy szerb nyelven ingyen küldetnek, 
csak a czim pontos kiírása kéretik.

s!l
m

|s|

fii
fiiAz ezernyi Löszönőir átokból,

melyek az itt említett szerek hatását bizonyítják
s a minővel oly nagy számban alig rendelkezik más gyógyszertár, a 
tér szűke miatt csak egy nehányat a legutóbbi időben érkezettek kö
zül közlünk, kívánatra azonban még számtalan másokat bocsátunk be
tekintés véget rendelkezésre

1.P
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I deni, a nem régen küldött 3 üveg az illető 
személyeket ezen legutálatosabb bűntől meg
szabadította, miért is ezen gyógyszer má
soknak is ajánlható.I Bázos, 1892. márcz. 23, Patrik Márton.

Kérek ismét 1 üveg' Antihetint, e 
szer valóban isten áldás 

Czegléd, 1892 január 6.
Reggel Sándor.

Kérek ismét egy üveg Antihetint kül-
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! nálam kankó ellen nagyon jónak találtam, 
valamint sok ismerősömnél is.

Boldovini, 1892. aug. 6. JoaneHoudut,
Fogadja legmélyebb köszönetemet a kül

dött Injectio vegetale és Capsulákórt. 
melyek 8 hónapi bajomnál javulást idéztek 
elő; kérek még ismét mindenikböl egy-egy 
üveggel küldeni.

Hódmező-Vásárhely, 189 \ augusztus 16 
Hegedűs Mihály.

Hat hónapja körülbelül, ho >y a nehézkór 
elleni

A legutóbb küldött ágyban! vizelés 
elleni szernek nagy hatása volt, ké
rek tehát abból még két fiú számára.

Cserven'< a, 1892. ápril 11.
Tisztelettel Kohn János.

Már hosszabb idő óta álmatlanságba 
szenvedek, s nem találtam gyógyítására 
semmi szert, míg egy barátom az ön 
Somnin-ját nem ajánlotta; mióta én e 
szert használom, erősítő és egásséges 
alvás iák örvendek, miért is fogadja 
legnagyobb köszönetemet, kitűnő szeréért

Arad, '892. január 12
Alig hogy én egy adagot az ön Csont- 

erősítő szeréből gyermekemnél felhasz
náltam, már is mutatkozik e szer erősí
tő hatása, kérek még egy adagot.

Román-Lúgos, 1892. márczius 3.
Katin Ramulus.

Az előbbi üveg fülelni, igen jó ha
tást gyakorolt, kérek ismét egy üveggel 
küldeni.

Ernesztháza (házszám 3.) 1892. jan. 19 
Venczel János.

Kérek nekem ismét egy üveg fülolajt 
küldeni, az utoljára küldött üveg hasz
nálata mellett fülbajom láthatólag javul, 
miért is ezer köszönetét mondok önnek. 
Bodassa, u. p. Baranya-Sellye, 1892 jan. 7 

Keresztes József.
Már hosszabb idő óta használom az 

Ön gntaütés elleni vizét, s haszná
lata mellett, igen jól érzem magam.

I Budapest. 1892. január 6.
Zeithammer József.

Nagyon szépen kérnék a kitűnő Dr. 
Hill-féle erősítő porokból ismét 2 do
bozzal küldeni.

Bezedek, 1892. jun. 21. Latzl Gyula.
Nagy örömömre szolgál tudatni önnek, 

hogy a Dr Hill-féle erősítő porok, 
hosszas idegbetegségemtől teljesen meg
szabadítottak, mit egész szivemből kö
szönök önnek. Kérem soraimat nyilvá
nosságra hozni, hogy más idegbetegek 
előtt is e gyógyszer ismeretessé váljék.

Bethlcnháza, 1892. február 8.
Kiváló tisztelettel Huszerl A.

Be kell vallanom önnek, hogy az ön 
által készített Dinretin, az én homok 
és kő-bántalma.imnál igen jó hatásч 
volt, miért is továbra is használni fogom.

Jablanicza, 1892. febr. 15 J. Murczán.
Az öntől kapott Dr Scott-féle izzad

ság elleni szer lábizzadásozn elleti 
remek szernek bizonyult, a mennyi
ben egy adag elég volt, hogy hosszú idő
kön át tartott bajomtól megszabadítson, 
miért is köszönetemet nyilvánítom.

Kohn Mór, Szegeden.
Kérek egy üveg Injectio vegetalet 

és egy üveg Capsulest küldeni, e szert

! i
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gyógyszert megkaptam s ez idő óta 
epileptikus bántalmaim egészen elmaradtak. 
Ezt csak kitűnő gyógyszerének köszönhetem, 
miért önnek örök hálára vagyok kötelezve. 

Szabadka. 1892. január 9.

S. Klein.՞ 8 ” 
14

i Tisztelettel K. András.
Kérek még 2 üveg Sassaparilla-kivo- 

natot. A próbaüvegnek kitűnő hatása volt. 
D.-Almás, 1892. április 17.=*8-5
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Tisztelettel Гаку István.
Kérek szépen a mellékelt 2 írtért nekem 

az Ön híres Lugosi háziken öcséből kül
deni ; nekem egy sebes lábam van és Pel- 
likan Ignácz, kinek ezen kenőcs segített, va
lamint Soncsarics Anna ajánlották ezt nekem.

Pofok (Belovármegye), 1892. nov. 25.
Tisztelettel Elalasics Imre

Az öntől kapott Sérvkenőcenek kitű
nő hatása van, s reméllem, hogy még egy 
adag elegendő lesz, bajom megszüntetésére. 

Raskonello, 1892. márczius 20
Wachtler Ferencz.

fJ
IP Az ön Sömör kenőcse, az én sok évi 

és daczos sömör-bántalmaimnál, kitűnő ha
tásúnak bizonyult, mivel én használata ál
tal e bajból teljesen megszabadultam. Fo
gadja hálás köszönetemet.

Facset, 1892. márczius. 10.

in
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§
Rumanicza Remetei՝.

Kérem küldjön nekem ismét az ön kitű
nő Sósborszeszóből, melyből én 14 nap 
előtt rendeltem, és szinte igen jó hatást 
gyakorolt.

Német Palánka, gőzhengermalom, 1892 
márczius 13. Kühn Jakob45§

Örömmel tudósítóm Önt, hogy a szalag- 
giliszta-labdacsok nőmnek segítettek, mi
ért is legjobb köszönetét mondok Önnek. 

Brcka (Bosznia), 1892. április '5.
Tiszteletté' Weisz József.

Fogadja legbensőbb köszönetemet a báró 
Brnckenthai-féle szem vízért, e szernek 
kitűnő hatása volt.

Padnia-Matei, u p. Uj-Moldova, 1892.
Truia György.április 12.

Kérek újra egy üveg báró Bruckenihal- 
féle szemvizet küldeni, az utoljára küldött 
üveg segített.

M.-Boly, 1892 május 26.

5
§ §

Spiesz Mihály.



Segesvár, márcz. ló, jun. 24. 
nov, 4 A közvetlenül megelőző 
napon az elővásár és az utóbbi 
napot közvetlenül megelőző két megelőző 3 napig marhavásárral, 
napon a marhavásár tartatik meg 

Sepsi-Szt-György, Remin. ut.
V. csüt Sz György után v. csüt 
Sz.-János ut. vató csüt. Brigitta ut. 
v. csüt októberben A jun. vásárt 
megelőző kedden orsz, lóvásár.

Somkerék, jan 3, febr. 3. jun. 2դ.
Somkút, márcz. 22 junius 14. 

aug. ió. nov. 7

Székely Udvarhely, Oculi ut. v, 
szerda. Űrnap ut, v. hétfő okt, 4. 
decz 21. Ez időpontok mindenikét

Szelistye, jun. 14, okt. 7. 
Szent-Ágota, lásd Ágota. 
Szent-Benedek, Pálfordul, Bünk. 

el. v. kedd szept. 2.
Szentegyházas, v. Kápolnás-Uj 

falu márcz. 11, ápr. 24, jun. 28. 
november 29

Szentgyörgy. (Besztercze-Nasz.) 
febr. I, máj 8, aug. 1. nov. 1 

Sóosmezö, Vajasheti péntek ó Szent-László, ápr. 27, okt 28.
sz., máj. 20, Apostol, őszi. v. E határnapokat megelőzőleg 3

napon át marhavásár.
Sülelmed 1 jév ó sz. Bünk ut. Szent-Márton 1. Csik-Sz-Márton.

v. szerd. N.-Bold assz. u. v szerda. Szent-Bál jan. 22, ápr. 25, Sz.
Hároms vas. ut v. nap. N-Bold 
A. ut v. nap, szept. 18. 

Szent-Péter, julius 20 
Szerdahely, Lbr. 24, jun. 27, 

november 11

julius 15, október 26.

Szabód, ápril 17, október 7. 
Szamos-Goroszló lásd Goroszló. 
Szamosujvár, Ágota v. február 

5, május I, julius 25, nov. 5.
Szász Banyicza, jan 11, febr. n, 1 

junius 18.
Szász-Csóra, (Szeszcsor) márcz. 

30, okt. 26, baromvásár.
Szász-Erked. apr. 24, okt 16. 
Szász-Halom, Sz.-Márton ut. v. 

hétfő. A határnapot megelőző 
péntek és szombat baromvásár.

Szász-Kapus, (Nagy), lásd ԷԼ* 
Kapus.

Szász-Keresztur, (Deutsch-Kreutz) 
Pál ford, után v. hétfő. Egyed 
után v. hétfő Szept.

Szász-Kézd, Rogate ut. v. nap. 
Orsolya v. okt. 21. Katalin nov.

>zász-Nádas, Ágotha vagy febr. 
5. ápr. 28. október 31.

Szász-Régen, Zsuzsánna v. febr. 
19, Pongrácz v. máj. 12. Lőrincz, 
v, aug. IO. Severin vagy okt. 23. 

Szászsebes jan 29. ápr. 24, aug 24 
Szászváros, márcz. 14, junius 4. 

okt. 4, decz. 6. A baromvásárok 
mindig 3 nappal előbb.

Szék, febr. 24, jul. 8, szép 27, 
október 18, november 30.

Székely-Keresztur, Mátyás máj. 
3, jul. 7, szept. 14, baromv, összeköt.

Szeszcsor, lásd Szász-Csóra.
Szilágy-Csch, jan 6 Hamvazó

szerda ut V. csüt 
csüt. október 24, deczember 12

Szilágy-Nagyfalu, Vizkereszt ut. 
héten Oculi hete utáni héten Sz- 
György nap utáni héten, jul. Mar
git nap ut héten. Sz - Mihály nap, 
előtti héten Sz-Márton napja heté
ben
napokon. Ha Vizkereszt vasárnapra 
esik, akkor egy héttel még hátrább 
lesz a vizkereszti vásár.

Szilágy Somlyó, márcz. 2o, jun. 
26, szept. 25. decz. 18 napjait 
magában foglaló hetekben eső 
csűrötökön és pénteken és pedig 
csütörtökön a baromvásár, pénte
ken a bel-vásár tartatik, továbbá 
az eddigi szerdán tartott hetivásár 
állandóan péntekre helyezetett át.

Sinye, (Dées mellett) jan 15, 
márcz 26, jun 27, okt. 15.

Szitás-Keresztur, lásd Székely- 
Keresztur.

Tasnád, febr. 14 (Bálint) pén
teken, Nagy csütörtökön, május.

Bünk ut v.

mindig szerda és csütör.

#



Szaniszló napot, jul »Sarlós bold, 
asszony« napot, szept. kisassz okt 
Gál s nov. Márton napot magába 
fogl. hetekb. eső pánt. napon

Teke febr. i, május i, junius 27, 
november 5

Telegdi-Baczon, január 21, ápr. 
13, jul 31, okt 7.

Terebes, január 10, május 5, 
aug. I, okt. 13

Topánfalva, Vir. vas. el v. pént 
ó sz. Fűnk. el. v. pént. ó sz jul 
8—9, aug. 28, nov. 5. E határna
pokat megel. 3 napon át marhavás

Törés vár, augusztus 8, okt 6.
Torda, (Ó), Hamv. szerda ut v. 

szomb. ápr 24, jun. 24. szept 9, 
decz 6. E határnapokat megelőzi 
3 napon át marhavásár.

Torda, (Uj), Sz György, Szent- 
íános.

^ Toroczkó, máj 16, okt 10. E 
határnapokat megel. 3 n. átmarhav.

Tövis febr. 20. N Bold assz. 
ó sz. Demeter ó sz. v nov. 7.

Trappold, lásd Ápold
Ugra, Quasim. után v csüt. 

szeptember 16.
Új egyház. Vir vas. ut. v. nap. 

máj. 16, okt I, nov. 13.
Újlak, okt, 21. Tamás v decz. 21.

Uj-Torda, lásd Torda 
Uzon, márczius 19, május 25, 

szept. 29. okt. 18.
Vajdaháza, márcz. 20. szép 19 
Vajda-Hunyad, Húsvétbőjt ne

gyedik hét szombat napján ó sz. 
áld. csüt ó sz. Péter és Pál ó 
sz. november 13.

Vajda-Kamarás, József v márcz. 
19 Krisztina v jul. 24

Vajda-Récse. Vizker ó sz aug. 1. 
Várhely, okt. 20.
Vécs, febr. 14, jul. 2 
Verespatak, márcz utolsó pén

tekén és szombatján, okt 2-ik heti 
péntek és szombat.

Vízakna, ápr. 1, aug 6, decz. 20, 
Vojla, febr. 14 -15, nov. 18—19 

barom v együtt.
Zabola, Hamv. szerda el. v. pén

tek. Sz Ján ut v. pént. Ferencz 
ut. v pént. okt. Katalin ut. péntek.

Zalatna, Hamv. szerda után v. 
szerda, jun 18, szept. I.

Zám, József ó sz. jul. 20. 
Zentelke, márcz. 30, szept 14. 
Zernest, máj 30, nov. 20. 
Zilah, márcz jun. szept. és decz. 

hó i-ső péntek és szombat nap
jain 2 2 napig.

Zsibó, jan 17, 18, febr. 13 — 14
máj 4-5. jul. 10 - π, okt 10 II.

^KONYV-g
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Védjegy.

Pántlika giliszta
fejestül

6 perez alatt teljesen biztonsággal a gyo 1 orból feltétlenül kihaj- 
tátik a páfrány tokocskák áltál.

Eredeti minőségben egyedül csakis
SCHNEIDER JÓZSEF

gyógyszerésznél kapható Resiczán (Dél magyar ország).
E kitűnő gyógyszer biztos hatásáért jót állunk. Életkor meg

adása szükséges; utánzástól törvényesen védve van.
Egy eredeti doboz ára 3 írt 50 kr. — Posta-utánvét mellett 

az egész világon szétküldetik.

Ugyan e patikában kaphatók a világhírű

S ANTAL CAFSULÁK
titkos betegség ellen, 
női fehér folyás, el gyen
gült férfierő, syphilis és 

gyomorbajok ellen, 
x Ara egy doboznak 
f\ 3 frt 50 kr.

Egyes egyedül csak 
Schneider József 
gyógyszerésznél kapható 

Resiczán (Déhnagyar- 
orsz.íg)

mm r/

m
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Psertiofer J.

féiiiitité piMái
ezelőtt „egyetemes pilulák“ neve alatt.

tói, hogy az említett külső szerek hasz
nálata mellett a méreg visszaverődhet
nék. Ezen pilulák részint meghajtás, ré
szint gyenge kipárolgás által mindent 
eltávolítanak a testből, a mi a külső 
szereknek még ellentállana.

8. Már a legfényesebb és elma- 
radhatlan sikerrel használták a sárga
ság ellen ; a hol ugyanis a körülmények 
és a testalkat megengedik, mindennap 
reggel i—2—3 drbot kell bevenni. A 
negyedik, ötödik napon biztosan beálló 
gyógyulás igazolni fogja ez állítást

9. Hajadon és férjes nők, rendet
len vagy kimaradt havi tisztulásnál, fe
hérfolyásnál. sápkórnál stb., továbbá 
leányok, kik még egészen rendben nin
csenek, noha a kellő koruk már meg
van ; úgyszintén azon nők is, kiknél a 
természet változása közeledik, mely i- 
dőben sok bajnak, sőt a legveszélye
sebb betegségeknek vannak kitéve, a 
legjobb eredménynyel fogják e pilulá- 
kat használni. Az előbbiek a körülmé
nyekhez képest I, 2, 3 hétig veszik be, 
az utóbbiak azonban csak időről-időre 
néhány napon át.

10 Szintúgy terhes nők is nem
csak egészséges és minden kellemetlen
ségtől ment terhességet, hanem szeren
csés és könnyű lebetegedést, egészséges 
gyermeket biztosíthatnak maguknak, ha 
a terhesség ideje alatt minden 4—6 
hétben néhány napon át reggel és este 
I—2 pilulát vesznek be.

π Azoknak, kik bárminemű kóli- 
kában vagy gyomorgörcs-, gyakori há
nyás- és méhbántalmakban szenvednek, 
feltűnő és gyors segítséget nyújtanak.

12. Szél- és vizkórban szenvedők 
e piluláktól szintén biztosan várhatják 
felépülésüket, csakhogy az utóbbiaknak

1. Melegítik a gyomrot és a meg
hűlt vért, a savakat, a nyálkát és a 
fölösleges epét a legenyhébb módon 
eltávolítják a testből és ez által egé
szen uj és jobb vér képződésének te
szik le az alapját, mert csak a gyomor
ból, ha az nem képes többé az étele
ket megemészteni, keletkezik minden
féle testi baj

2. Ezen vértisztitó pilulák
nemcsak képessé teszik a gyomrot ren
deltetésének betöltésére, hanem

3. újra fölélesztik az evés és ivás 
utáni vágyat;

4. eloszlatják a szeleket, melyek
ből derékfájás, gyomor- és mellszoru
lás, az altest felfuvottsága < s dugulás, 
böfögés, keserű szájíz és a száj elnyál- 
kásodása, émelygés, hányás, bágyadtság 
és szaggatás a végtagokban, fejfájás, 
szédülés és a kedély levertsége, oldal- 
szúrás és még sok más baj származik. 
Éppen úgy

5. nagy hatással van az aranyér
nél Nem kevésbbé csodás hatásunknak
bizonyulnak

6. a hipochondria vagy lépkornál, 
a búskomorságnál, és a mi e betegsé
gekből folyik vagy azokra okot ad; 
minthogy az eldugult zsigereket, minők 
a lép, a máj, a vékony belek stb. cso
dálatos módon megtisztítják Éppen úgy 
biztos lehet benne mindenki, hogy

7. minden savas csúz bőrküteg, 
pörsenés az arczban, rüh, csuzos ótva- 
ros fej, kosz, sömör, sorvadás, folyó 
csúz, fagydag, kelés, köröm-méreg és 
egyéb ilyen betegségek és tisztátlansá- 
gok, melyek a megromlott nedvektől 
származnak, bármi régiek és avultak 
legyenek, a megfelelő külső szerek hasz
nálata mellett okvetlenül örökre elmúl
nak és legkevésbé sem kell tartani at-



Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik.
NB. Nagy elterjedtségüknél fogva ezen pilulákat legkülönbözőbb alak és 

név alatt utánozzák; azért figyelmeztetünk mindenkit, hogy világosan ,,Pser- 
hofer J. vértisztiíó-piluláit“ kell kérni és csak azok tekintendők valódi
aknak, melyek használati utasítása Pserhofer J. sajátkezű aláírásával van 
ellátva s melyek a dobozfedők feliratán ugyanazon névaláírással veres nyo
másban vannak ellátva.

A számtalan levél közül, melyekben e pilulák fogyasztói a legkülönbö
zőbb és legsúlyosabb betegségek után visszanyert egészségükért hálát monda
nak, csak néhányat iktatunk ide, azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki csak 
egyszer használta e pilulákat, azokat tovább ajánlja.

Schlierbach, 1888. október 22.
Tekintetes ur 1 Teljes tisztelettel alólirott, kérnék az ön válóban felet

tébb has/nos s kitűnő' vértisztitó labdacsaiból ismét négy tekercsesei küldeni.
Mély tisztelettel Neureiter Ignácz, gyakorló orvos.
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xeggelenkint és esténkint nagyobb ada- 16. Igen hasznosak továbbá az iz-
gokat kell bevenniük. taploság ellen is, mert ezt huzamosabb

13. A legpompásabb szolgálatokat használat mellett gyökeresen meggyó- 
teszik azoknak, kik tagszaggatásban, gyitják.
izgörcsben, ideg- és futó köszvényben 17. Biztos és soha nem csaló óv
és hasonlókban szenvednek; enyhítik szert képeznek minden járványos kor
cs szétoszlatják a fájdalmakat es da- és betegség ellen, ha azok uralgása ide- 
ganatokat a podagránál is, és az azokra | jén hetenkint csak nehány estén lefek- 
okot adó kóranyagot a legenyhébb mó- ; vés előtt nehány darabot beveszünk, 
dón eltávolítják

14. Azok, kik gilisztában, a belek 
bedugulásában, stb. szenvednek, a mi
vel felfuvott altest, sápadt arcz, bágyadt 
szemek, elsoványodott végtagok stb. 
járnak, e pilulák használatúnál szemlá
tomást javulnak.

15. Gyors segítség várható fájós

18. Azok, kik fürdő- vagy ivókú
rát használnak, jobb előkészítő és tisz
títószert nem is választhatnak, mint ha 
a kúra előtt néhány nappal esténkint 
és reggelenkint 1—2—3 darab pilulát 
vesznek be.

19. Egy szóval sokkal nagyobb 
toroknál, dagadt mandoláknál, valamint azon esetek száma, melyekben e pilu- 
a nyak külső megdagadásánál is, ha Iák csodás erejüket sokszoros próbák 
reggel és este 1—2 darabot veszünk által bebizonyították, sem hogy azokat 
és a mellett szükség esetén boreczet- mind elősorolni lehetne. Annyiról meg le
tel és mézzel kevert vízzel torkunkat hét győződve mindenki, hogy alkalom-

adtán siker nélkül bevenni nem fogja.gargarizáljuk.

Ezen „vértisztitó-pilulák“ valódi minőségben egyedül Pserhofer J. gyógyszertárá
ban „az arany birodalmi almához“ Singerstrasse lő, Becsben készíttetnek. Egy doboz á /5 
drb. pilulával 21 kr. 0. é. Egy tekercs 6 dobozzal 1 frt, 5 kr. Bérmentetlen utánvétellel 
való beküldés mellett 1 frt. 10 kr.
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Hrasche, Flödnik m., 1887. szept. 12.
Tekintetes úr! Valóban az Isten szent akarata volt, hogy az ön labda

csai kezeimhez jutottak, s jelenleg megírom önnek azok eredményét; gyermek
ágyban meghűltem úgy annyira, hogy dolgaimat már nem voltam képes vé
gezni s ezóta már bizonyára rég meghaltam volna, ha az ön csodálatra méltó 
labdacsai meg nem mentenek. Az Isten áldja meg önt ezerszeresen érte. Hi
szem, hogy az ön labdacsai tökéletesen ki fognak gyógyítani, mint ahogy má
sokat is meggyógyítottak. Knific Terézia.

Bécsújhely, 1887. deczember 9.
Tekintetes úr) Legforróbb köszönetemet fejezem ki önnek 60 éves nagy- 

néném nevében. Öt évig szenvedett gyomorhurut s vizkórban. Az élet már 
csak kin volt rá nézve s valóban egészen le is mondott az életről. — Vélet
lenül valahogy az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból egy dobozzal jutott ke
zeimhez, s azoknak huzamosabb ideig való használata után teljesen felgyógyult.

Mély tisztelettel Weinzettel Jozefa.
Eichengraberamt, Gföhl m , 1889. márcz. 27.

Tekintetes úr! Alólirott tisztelettel kérem, szíveskedjék az ön valóban 
hasznos és kitűnő labdacsaiból számomra ismét 4 tekercsesei megküldeni. Nem 
mulaszthatom egyszersmind el. hogy ezen kitűnő labdacsok becses voltát, ille
tőleg legmélyebb elismerésemnek ne adjak kifejezést s azokat, a hol csak sze
rét tehetem, mindenütt a legmelegebben fogom szenvedő embertársaimnak aján
lani. — Ezen köszönetnyilvánításomnak tetszése szerinti nyilvános felhasználá
sát pedig ezennel rendelkezésére bocsájtom.

Mély tisztelettel Hahn Ignácz.
Gothschdorf, 1886. október 8. — Kolbach mellett, Ósztrák-Szilézia.

Tekintetes úr! Tisztelettel felkérem önt, szíveskednék az Ön egyetemes 
vértisztitó labdacsaiból egy 6 dobozból álló tekercset megküldeni. Egyedül 
csak az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy gyomorbajomból, mely 
öt éven át gyötrött, megszabadultam. Nem is fog nálam ezen labdacs sohase 
hiányozni, s tekintetességednek pedig ezennel a legmelegebb köszönetemet fe-

Lcgmélyebb tisztelettel Swikl Anna.zem ki.
ALPESI NÖVÉNY LIQUER. Bernhardt Qttm. W.-től Lindauban, mindennemű 

gyomorbaj ellen. Egy pal. á 2 írt 60 kr., egy fél pal. 1 írt 40 kr.
AMERIKAI KÖSZ VÉNY-KENŐCS, legjobb szer minden köszvényes és csú- 

zos baj, nevezetesen hátgerinezbaj, tagszavgatás, csipőbántalom, féloldali fej
fájás, ideges fogfájás, fejfájás, fülszaggatás stb, ellen 1 frt, 20 kr.
SZEM-ESZENCZIA. Dr. Romershausen-tól, a laterő élesítése és ápolására, e- 

redeti palaczkban 2 frt 50 kr., és 1 frt 50 kr.
ANGOL CSODA-BALZSAM 1 üveggel 50 kr.
FIAKER-POR hurut, rekedtség, köhögés stb. ellen, egy doboz 35 kr., bérmen

tes megküldéssel 60 kr,
FE RE N CZ PALINK A, sóval és a nélkül. Egy palaczk ára 70 kr.
FAGY-BALZSAM, Pserhofer J.-tól, évek óta legbiztosabb szernek van elismerve 

mindennemű fagybajok és idült sebek stb. ellen. 1 tégely 40 kr. Bérmentes 
megküldéssel 65 kr.

HELSÓ, VAGYIS EGÉSZSÉGI SÓ, a legkitűnőbb gyógyszer a gyomor
hurut, s egyszóval mindennemű, rendetlen emésztésből eredő kóresetek ellen. 
I csomag 1 frt.
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GOLYVA-BALZSAM, a legmegbízhatóbb szer a golyvánál, i üveggel 40 kr. 
Bérmentes megküldéssel 65 kr.

ELET-ESZENCZIA (PRÁGAI CSEPPEK), megromlott gyomor, rossz testi baj ok- 
ellen kitűnő háziszer. Egy üvegcse 22 kr., 12 üvegcse 2 írt.

POR LÁBIZZADÁS ELLEN. Ezen szer eltávolítja a lábizzadást s az abból 
származó bűzt. A lábbelit kíméli és ártalmatlan szernek van bebizonyulva. 
Egy doboz ára 50 kr. Bérmentes beküldéssel 75 kr.

KESKENY LEVELŰ UTIFŰ-NEDV, általánosan ismeretes kitűnő háziszer a 
hurut, rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen, 1 palaczk ára 50 kr. Két pa- 
Iaczk bérmentes megküldéssel 1 írt 50 kr.

TANNOCHINÍN-HAJKENŐCS, Pserhofer J.-tól. évek óta az orvosok által va
lamennyi hajnövesztő szer között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiállított 

. nagy szelencze ára 2 írt.
EGYETEMES TAPASZ, Steudel tanártól, a vágott és szúrt sebek ellen, min

dennemű roszindulalu gyiiledékek ellen, még az időnkint kifakadó idült lábda
ganatok ellen is, a köröm méreg ellen, a sebes- és gyuladásos mellek, min
den ezekhez hasonló bajok ellen, sokszorosan jónak bizonyult. Egy tégely 
ára 50 kr. Bérmentes beküldéssel 75 kr.

EGYETEMES TISZTITÓ-SÓ, Bullrioh A. W.-től. Kitűnő háziszer megzavart 
emésztés minden következményei, u. in. fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyo
morhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt.

ШШШ?* itt felsorolt készítményeken kívül még az összes osztr.-magyar 
lapokban hirdetett valamennyi bel- és külíöldi gyógyszerészeti 

különlegességek készletben tartatnak, s a netalán raktáron nem levő 
czikkek kívánatra pontosan s a legjutányosabban beszereztetnek.

Megküldések posta utján a pénz előleges beküldése mel
lett a leggyorsabban teljesítetnek; nagyobb megrendelések az összeg 
utánvétele mellett is.

PSERHOFER J. GYÓGYSZERÉSZ
„Zum goldenen Reichsapfel“

BÉCS, Singerstrasse ±5.
Raktár Budapesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél

KIRÁLY-UTCZA 12 sz.
A megrendelések viteldijmentes megküldése csak a meg telelő vitel- 

díjnak előzetes beküldése mellett eszközöltetik, s ez esetben a postai 
költségek sokkal kisebbek, mint az utánvétel melletti megküldésnél.

ф Valódiaknak egyedül csak azon labdacsok tekinthetők, melyeknek haszná
lati utasítása PSERHOFER J. névaláírással van ellátva, melyek min- 

Щ den doboz tetején ugyanazzal a névaláírással bírnak vörös nyomásban.
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ereje és hatása,
ennek belső és külső használatával együtt.
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1. Ha a fogak odvasódni, romlani és hosz 
szabódni kezdenek, — hogy a baj tovább ne tér 
jedjen — ebből a balzsamból kell egy theakanál 
lal vízbe tenni és ezt bizonyos ideig a szájban 
tartani : úgy azok ismét megszilárdulnak; elosz 
latja és meggyógyítja a redvességet és megszün
teti a fájdalmat. Ezt nehány napig ismételni kell. pjj py

2. Ha a torok belsőleg felhevült, vagy sebes, S. Տ֊ 
úgy, hogy ételt-italt le nem nyelhet az ember. ~ 
akkor egy theakanálnyit kell vízbe tenni és belőle ր* 
naponként kétszer-háromszor bevenni: erre a he- ^ cd՝ 
vesség megszűnik és a torok meggyógyul.
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3. Kiűzi és eloszlatja a szeleket a testből, a —. 
májat is hü vő siti; e balzsam a legjobb szer a ֊ <o 
májgyuladás mérséklésére és lecsillapítására; egy- W՝ $2 
szersmind fölmelegiti a gyomrot, mely gyönge az < S 
emésztésre és az étkeket meg nem tarthatja; visz- со 

szahozza az elveszett étvágyot, erősít és csodálatos szolgálatot tesz. < gj* 
Megjegyzés : Ezt a balzsamot igen kényelmesen egy darabka czukorral <o 
is be lehet venni. ^ o՝

4. Ha az elájúlt embernek ebből egy theakanállal beadnak, nehány 3 p>
perez alatt jelenlétét visszanyeri és némelyik azonnal meggyógyul, másik N 
legalább várhat, mig további orvosi kezelés alá kerül. <

5. Annak is, kit a hideg borzogat — legyen láza hideg, vagy gj cr 
forró — be kell adni egy theakanállal és ha állapota nem tart sokáig, Հ* 2- 
negyedóra múlva magához jön. Mihelyt gyomrába kerül ez az orvosság, g

újra kezd verni. Még ha tartós is a hideglelés, akkor is jobban lesz cd շ 
a beteg, ha ebből nehány napig folytonosan vesz.

6. Segít a könnyező és veres szemeken is, melyek telvék heves- з 3 
seggel és folyadékkal; megszántja és enyhíti ezeket, eloszlatja a veres- 
séget és fájdalmat még akkor is, ha a szem rövidlátó, homályos, fel
hős vagy jegyes; mindez megszűnik, ha a szemkörét ezen — vízzel 
vegyített — balzsammal bekenik.

7. Különösen jó hatással van gyermekeknél a férgek ellen : be 
kell adni nekiek egy evőkanállal, kisebbeknek kevesebbet és nehány 
perez alatt jobban lesznek. Ha ifjaknak és öregeknek ebből többször 
beadnak: nem árt. Különösen
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8. meggyógyítja e balzsam a vágás vagy szúrás okozta sebeket; 
ha ezek több ízben nedvesíttetnek meg, rövid idő alatt megszünteti a 
fájdalmat és revesedést nem hagy hátra; ha furadékok képződnének, 
akkor fecskendővel balzsamot kell bele fecskendezni, a sebbe ellenben
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ς mit sem kell tenni, meggyógyítja az ezt magától; a balzsamnak a sebbe
gs c kell jutnia; csak a gyakori nedvesítés gyógyít; nem szükséges ezt me·
JN = legen használni, még a görcsös sebet is begyógyítja. Úgy szintén,
Jo 9. ha a seb már régi lenne, vagy kelésbe ment volna által, vagy
<d azon vadhús lenne: akkor a sebet előbb melegített fehér borral kell 
in Ճ kimosni és csak azután a balzsamot használni, mely a fájdalmat meg- 

. "t- szünteti, a daganatot lelohasztja, a vadhúst megsemmisíti és a seb helyét 
to со előbbi természetes állapotába hozza. A régi bajt nem lehet oly hamar

gyógyítani, mint a frisset, mert onnan előbb el kell távolítani minden
tisztátalan részt, és csak azután kezdődik a gyógyulás.

I ՛■. Megjegyzés: Még azt a sipolyt is, mely gyógyithatlannak lát- 
— kigyógyitja gyökerestől akkor is, ha a nyílt seb akár milyen

II Eloszlatja a fakadékot, szömölcset, a cserepesedést a kézén, 
c ճ még ha levesedni is kezdenek.

12. A seb vagy vágás forradáshelyét is eloszlatja, ha evvel úgy 
.Ξ S 40-szer bekenetik; azon sebek, melyek evvel a balzsammal gyógyultak 
Ξ meg, forradáshelyet nem hagynak hátra.

13. Meggyógyítja az orbánczot és a magától kiütött hőpör-

Ш ֊£
.ՃÉ s
«о & bZ1!

S? reg1·c -+->

■ö ճ

со ‘Cd
֊03 senetet.-*-> ГМ_c -re :=з sz 14. Megnyitja az aranyeret, ha azt többszöri megáztatás és bevé- 
*“ tel által megindítja; különösen estve lefekvés előtt kell ezt kívülről ah
л kalmazni, mert így a fölösleges vér kifolyását eszközli; használ a gyu-

.£5, со ladás ellen is.
15. Használ ez a balzsam a kis égési sebek ellen is; akár tűz, 

viz vagy olaj okozta; az elégett helyet rögtön be kell néhányszor vele 
о 5 kenni és hólyag nem fog keletkezni, a hőséget kihúzza és a sebhelyet 
" ֊ begyógyítja.
S _oi 16. Ha az ember ezt többször szagolja, vagy orrába szíjjá és feje
со о tetejét vele megkeni: úgy megszünteti a főfájást, erősíti az agyat, meg- 

szünteti a szédülést, erősíti az emlékezetet; meggyógyítja az orrban 
-o ֊o levő koszt.
«>
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17. Jó a kelevények ellen, melyek ütés֊, nyomásból eredtek, és a 
megsérült helynek visszaadja előbbi alakját.

_ c 18. Használ különösen a hiimlős gyermekeknél; ha ebből bead-
42 co nak, kiütésre készteti a hümlőt és ha akkor kenik vele a testet, midőn 
§ a htimlő már száradni kezd, még Jielye sem fog látszani.

ф 19. Használ a hallszervnek is; ha baj hurutból ered, többször kell
nehány cseppet a fülbe önteni.

20. A köszvény ellen is kiváló szer; ha a fájós helyet evvel need
ճ 03
*— ·° hányszor bekenik, úgy enyhíti a fájdalmat és kinyitja a likacsokat, hogy 

^ a rossz nedv kipárologhasson; ha az ember ebből bevesz, úgy ez nem 
*- engedi, hogy a belső részek, u m. gyomor, tüdő és máj vagy nyak is 

03 megtámadtassanak; meggyógyít minden részt.
:o

03 о 21. Igen jó szernek bizonyult a fájdalmas gyomorgörcs és bélrá- 
co 7Б gás ellen, ha ebből nehány napig folytonosan használ. Aztán

22. tisztítja a mellet és a mellgenyt, enyhíti a hurutot, ha gyak
ran, különösen reggel éh ómra vesz be ebből.

> со

cdЖ



23. Jó az eskór ellen is, ha a kúrát egymásután 40 napig használja.
24. Használ az erős szorulás ellen is; ha egymásután nehány napig 

bevesz ebből, jobban lesz.
25. Előnyös ezt pestis és ragályos betegségek idejében is hasz

nálni, ha ebből gyakran, különösen reggel éhomra bevesz az ember — 
még akkor is, ha a baj már nyakán lenne, mert meggyógyítja a daga
natokat és gumókét, megerősíti a szivet és tisztítja a vért.

26. Megnyit minden bedugult nagy-eret, meggyógyítja a veséket 
és kiűzi a lépkóros nedvességet más tisztítószer használata nélkül is, rövid 
idő múlva jó állapotba helyezi, elűzi a búskórt és visszaadja az ét
vágyát.

27. Mivel ez a gyógyszer olajos és mérsékelt: jó minden korra 
nézve, használ minden testalkatnak, meggyógyítja azokat a betegsége
ket is, melyek hideg- vagy melegből származtak, fentartja a természeti 
erőt és meleget; evvel könnyen ki lehet a testből űzni azt, miből oda 
kelleténél több került bele.

28. Az, a ki ebből a balzsamból minden 8, vagy legalább 14 nap
ban egyszer bevesz, lázba, vagy egyéb bajba nem igen esik; mert ez 
az óvszer a gyomrot mindig tisztán és a test többi belső részeit is erő
ben és mérsékletben tartja. — Egyszeri próba többet ér a leírásnál.

29. Végre használ ez a balzsam régi mell- és tüdőbajok ellen is.
Használat alkalmával a felnőtt 4U—50 cseppet czukorral, a gyer

mek pedig csak 10—20 cseppet szintén czukorra vegyen reggel és 
estve.

12 palaczk ára 1 frt 86 kr., 5 tuczet ládával és postaköltséggel 
együtt 6 frt 8 kr.

A valódi csak Thierry A »Az őrangyalhoz« czimzett gyógyszer- 
tárában Pregrada, a rohicsi bor víz közelében. Minden palaczk fém- 
mily ével, melybe ez van nyomva : »Gyógyszertár az őrangyalhoz, Pregra
da, Thierry A.« — van elzárva és ezen védjegy gyei, meg ezen hasz
nálati utasítás szövegével van elátva. Minden máskép kiállított balzsam 
nem valódi és ártalmas, mivel legtöbbnyire erős szereket: mint Aloet 
tartalmaznak.

Ez a balzsam kettős palaczkokban is; 6 palaczk ára 1 frt 86 kr, 
30 palaczk 6 frt u8 kr. bérmentve és költségmentesen. Bosnia- és 
Herczegovinába 12 kis vagy 6 kettős palaczk ára 2 frt 30 kr.; 60 kis, 
vagy 3u kettőspalaczk 7 frt. Külföldre csak bizonyos összeg előre kül
dése mellett.

Kapható továbbá „Rain Expeller“ is. „Csak külsőleg“ : A legjobb 
szer kösz vény, izületcsuz, keresztcsontfájás ellen palaczkonként 9o 
krajczár.

asra és aFigyelni kell pontosan a duga
védjegyre. KCNVV-a 
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