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15-ik szám.

Láczay Szabó Károly ur kova-malomkő-gyára Sáros-Patakon, melynek
készítményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Tizenhatodik évfolyam.

Sáros-pataki

kovamalomko-gyári egylet

czime alatt:
Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készített malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendüléseknél mindig ugyanazon minőségű köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitűnő voltáról és hasznavehetőségéről a legkétségtelenebb bizonyítványt nyújtja.
A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjű kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.
A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályú sáros-pataki kövek keményebb fajuak lévén, nagy olőnynyel használtatnak göz- és niümalmokban fehérőrlésre; már első fellépésüknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát tetemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
különösen tartósságra nézvo, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.
Balra.
Jobbra.
A Il-ik osztályú sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemű gőz- és niümalmoknál,
Vízi, szél és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségű rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennemű gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen;
— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
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krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik,
A felső kőnek rendes magassága 12", az alj kőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. TO
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
történnek, egyúttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vájjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.
Bg^KT" A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchonyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett külw^^r
kova-malomkő-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A
detnek el a kikötött időben. — Pest, 1869. márczius havában.
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Gyermek - vászonnemüek,
hosszn vánkosok, ingecskék stb.,

keresztelő készletek.
Türsch F-nél Pesten,

váczi-uteza a „nagy Kristóf" mellett9V~ Összes árjegyzék bérmentve.
451 (2—3)

1

MT Friss ~W§

VETŐMAGVAK,

úgymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luezerna.
Lóhere, stájer vörös.
Ittllii here, fehér hollandi.
Vadócz (lleigrag), angol, franczia,
olasz, belföldi.
Hédii csibehúr (Spörgel).
Baltacziin (Esparczette).
C/.ukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
• Bükköny, mohar, nyári és 6sziI reprze.
1 Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
417 (6-13)
Mezei koinacsin (Timotheusgras).
Burnótfii (Pimpinella).
Akaczfa-magvak.
Es más iiiaglajok.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és örlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségű.
Disznózsír, Szalonna és háj,
Angol patent-kocsi- és gépkenöes.
Fekete labföld virágokhoz.
U^* Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Halbaner G. János,

kereskedésében Pesten.
Raktár és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

Csak nyeremény lehetséges!!

Nem ígérvények, sorsjegyek eladása részletekben.
Hogy t. ez. üzletbarátainknak az eredeti sorsjegyek bevásárlását megkönnyithessük, — azon intézkedést hoztuk létre, hogy a legkedveltebb-féle sorsjegyeket, — eltérve a kibocsájtási áraktól kisebb részletekben
adjuk el és így megszerezhető

egy huszadrész 1864-ki 100 forintos eredeti sorsjegy
egy huszadrész hitel sorsjegy

. . . . 8 forint,
. . 10 „

Az üzlet megkötése alkalmával a vevőnek egy általunk kibocsájtott eladási levél, melyen a sorsjegy
sorozata és száma pontosan feljegyezve van — kézbesittetik, s ez időszerűit a huszadrész sorsjegy az illetőnek
birtokában megy át és saját hasznára játszik.
A sorsjegy mindaddig nálunk letéteményezve marad, mig csak ki nem huzatik, a húzás után a nyeremény felvétetik s a vevőre eső nyeremény általunk azonnal kifizettetik.
Az l§64-ki sorsjegy főnyereménye 250.000 ft., legkisebb nyeremény 160,165,170—200 ft.
A kredit sorsjegy főnyereménye 200,000ft.,legkisebb nyeremény 165,180, 185—200 ft.

E szerint a befizetett összeg semmi szín alatt nem veszhet el,
mert már a legkisebb nyoremény is, mint a fentebbiekből látható — a sorsjegy beszerzési árát, mely okvetlen
kihuzntik — körülbelől fodozi, s a mellett részletjegyeinket vissza is vásároljuk, ü g y hiszszük, hogy
ezen intézkedésünk által a t. ez. közönség igényeivel találkozunk annyival is inkább, — mert igy a kisebb
vagyonosoknak is, kik nincsenek azon helyzetbe, hogy maguknak egész sorsjegyet vásárolhassanak, alkalom
nyujtatik hamar kisebb mértékben is a sorsjegy nyeremény ok előnyeibon részesülni, — ellenben vagyonosb
ogyéniségok a különféle sorozatok és számok bevásárlása által nyeremény vágyaikat csak fokozhatják.
A kisebb vagyonos, ki nyereményét remény utján akará elérni, eddig Ígérvényeket vásárolt a nélkül,
hogy kiadott pénzeért neki kárpótlás nyujtatott volna, s igy pénze örökre veszendőbe ment, de oz most részlotjegyeink bevásárlása által fölöslegessé" válik, mert a vevő fentebbi csekély összeg lefizetése által egyszerinindenkorra a vásárolt sorsjegy minden húzásaiban a vele való játszást magának biztosítja, s ehhez még
azon kellemes öntudat is járul, hogy pénzét soha el nem vesztheti. — Díszesen kiállított részletjegyeink különösen ajándékok s tiszteletdíjakul stb. ajánlhatók.
f

PIRMTZER TESTVEREK,

bank- s váltóíizlete Pesten, Dorottya-utcza 10. BZ. a.

Jg^T Vidéki megrendelések a legpontosabban s gyorsan teljosittetnek, s az összeg utánvétele mellett
is eszközölhetők.
406 (6—6)

Kiadó-tulajdonos Ileckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik «zá« alatt).

Pest, április 11-én 1869.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok egyött: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Ujdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein éa Vo?l«r Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Keleti
A művész életének hánykódásai, benső
küzdelmei a nagy közönség elől többnyire
el vannak rejtve, az csak az eredményeket
látja, müveiben; az ú t , melyen a sikerhez
jutott, és sokszor mi nehezen, minő akadályok
leküzdésével, — elfödve marad a tömegek
előtt. Gyönyörködnek müveiben, vagy élesen
bírálják azokat de alig sejtik, a gyönyör,
melyet nyújt: mibe került neki, s a gáncsok
sokszor mily méltánytalanok! Élő művész
életrajza azért alig lehet, több mint vázlat. S
mi is csak ilyet adhatunk a fiatal, de máris
többet mint csak reményeket nyújtó művészről, kinek ezennel arczképét bemutatjuk, s kinek egyes müveit
lapunkban közölt nagyszámú
rajzaiból is oly előnyösen ismerik olvasóink.
Keleti Gusztáv festesz hazánkfia Pozsonyban született
1834-ben, s a művészet iránti
hajlama már atyja házában, ki
a főherczeg-nádornál udvari festesz vala, nyert bő táplálékot,
mindamellett kezdettől fogva
nem ezen pályára készült s mindössze ügyes műkedvelő volt évek
hosszú során át. Gymnaziumi
tanulmányait részben a budai s
pesti kegyesrendieknél, részben
a pesti protestáns iskolában végezvén, 1852-ben az egyetemre
ment át s a jogi tanulmányokat
is, mint előbb a kisebb iskolákat, kitűnő sikerrel folytatta.
Habár sem az ügyvédi, még kevésbbé a hazafiaknak akkor idegen hivatalnoki pályára semmi
hivatást nem érzett, művészi .
vágyainak teljesülése mégis inkább csak ábránd, mint komoly
valóságképen lebegett előtte,
-klső határozott lépést vágyai
teljesülése felé akkor tett, mikor
egyik hökeblü fiatal jogásztársával 1855-ben Bécsbe rándult,
hogy vele ott egy évet töltsön,
azon czim alatt ugyan, hogy jogi tanulmányait folytassa, de azon komoly elhatározással, hogy majdan választandó festészi pályájára készüljön.
És Bécsben csakugyan kitöltötte jogi
indexét, de Lichtenfels és Haimerl stb. jogi

Gusztáv.

előadásai helyett rendesen Eahl hires műtermét látogá, s visszatérve az atyai házhoz,
nem ugyan végzett jogász, de komoly kezdőművész volt. Vagyon nélkül különben biztos
életpályára kellé törekednie, s az azt legbiztosabban igérö jogi folyamot ez okból végig
járta s a rigorosumokra készült. Ez időben b.
Eötvös József egyetlen fiához nevelöt keresvén, Pauler T. a hires jogtanár Keletit ajánlá.
Keleti ekkor már életének minden fordulatát művészeti pályájára való kedvező vagy
kedvezőtlen hatása szerint Ítélvén meg,
perczig sem habozott, hogy ezen, hazánk

KELETI GUSZTÁV.
egyik legkitűnőbb férfiaházában kínálkozó
helyet elfoglalja. A jeles férfiú és derék
családjának körében töltött évek fiatal művészünk szellemi életében gazdag gyümölcsöket termének. Itt szerzé meg azon magasb
miveltséget, melyre korábbi alapos tanulmá-

nyok által készült; s noha a jogi pályával
mindekkoráig sem szakított, többé inkább
csak kötelesség-érzetből folytatá azt, de az
első rigorosumnál, melyet sikerrel megállott,
tovább nem ment.
Sivárnak tetszett előtte minden életpálya,
kivéve a művészé; kínnak minden nap, melyet nem kizárólag szakmájának szentelhetett. S csakis igy magyarázható, hogy a
nemes családtól, melynek ugy szólván tagjává
vált, megválhatott és házukkal együtt az
országot is elhagyta.
Anyagi helyzete leverő lett volna, ha
szilárd akarata le nem küzdi az
akadályokat. Valamint a bécsi
utat egy megfestett oltárkép
árán te hete meg, ugy első müncheni útjára csak egy, előre kifizetett nagyobb megrendelés
árán készülhetett; a második
évet Münchenben meg csak ugy
töltheté, hogy az időközben természet után rajzolt vázlatokat
ott rajzolá kőre a „Hegyaljai
Album" számára. A hazában
töltött idejét nem annyira zajtütő képek festésére, mint inkább
illustrálásra forditá; ebbéli működése pedig, úgyszólván, korszakot alkotott képes vállatainkban, s hazai fametszőink haladására is buzdító és irányadd
befolyást gyakorolt. Fa-rajzai
egyébiránt a hazán kivül is elismerésben részesültek, s a hires
Closs és Ruff által Stuttgartban
az ö rajzai után metszett illusztrácziók, Eötvösnek, Ráth fényes kiadásában megjelent költeményeihez méltán sorakozhatnak a külföldnek e téren legsikerültebb müvei mellé.
Nagyobb
olajfestménynyel
csak a múlt évben lépett határozottan a versenytérre s ez itthon
fogamzott, de nagyrészt külföldön elkészült müvével nemcsak
azon elégtétel érte, hogy rögtön, még pedig
a nemzeti muzeumbeli képcsarnok számára
megvétetett, hanem egyik müszeretö mágnásunk azonnal másolatát is készittetó, még
pedig — mi a ritkaságok közé tartozik — az
eredetinél magasabb ár mellett.
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monda a kinzott ember, védve magát Izott
szemrehányásai ellen. — Biztosítom önt, hogy
Verőfényes tavaszi nap,'napja fénynek, dalnak, egyetlen egy szót sem szóltam, mely öt
Méhesemnek fái alatt édesen andalgok,
ennyire meghassa. Pusztán csak azért jöttem,
Ifjú lombok rám hajolnak, könnyű szárnyuk lobben,
Lágy zümrnögés hat fülembe, — gyönyörködöm hogy egy régi barátom holléte felöl tudakozódjam, a ki egyúttal Denbigh orvos ur baebben.
rátja is: Clavering kapitány.
Szivem nyugodt és elégült, vágyai pihennek,
Izott az ablak körül forgolódott, hogy
Oh bár ilyen volna egész folyta életemnek;
becsukja-a táblákat, de az utóbbi szavaknál,
Boldogan tudok morengni egy kicsiny virágon, mint egy tigris ugrott vissza a beszélőhöz:
Hosszú tél után végtére hogy fakadni látom.
— És kicsoda, micsoda maga? —szeretKi-kiröppon ogy-egy raj, mint gondolatim épen, ném tudni, hogy merészel ide jönni az alatt,
Elválik az egyik rész az erdő közelében;
mig az orvos ur nincs otthon, csak azért,
S oda száll a büszke tölgynek ősi odújára;
hogy az én szegény asszonyomat kinozza
Fölkeresi, a múlt nyáron ott vala tanyája.
azáltal, hogy neki megholt férjéről diskurál?
— Megholt férje! — kiáltott fel megleMásik része fölkeresi a mezőt, a zöldet, —
S vig sorogben rózsatőről liliomra röpkéd;
petve és ijedten Smith.
Majd magasba, onnan ismét le a csöndes érre,
— Mit? hát maga azt még nem tudta?
S részegülton ül le a fű gyönge levelére.
No most láthatja, hogy mit tett! Mondom,
hogy Clavering kapitány meghalt, — a szeDe csapongva akármerre szálljon a méh rajjá,
gény,
— vízbe fűlt és Denbigh ur neje ClaLassú szellő valamennyit újra visszahajtja,
S bár elválva száll ordőnek, rétnek, csöndes érnek — vering kapitány özvegye volt.
Mégis hozzám valamennyi édes mézzel tér meg.
A lelkész sebesen rohant le a lépcsőkön
Darmay Viktor.
és felküldte Izottot úrnőjéhez, mondván,
hogy már magához tért, de egész teste
aggasztóan hideg.
k P a p t a v a.
— Valami baja történt Denbighnek? —
kérdé a lelkész az idegentől; de Smith nem
(Angol beszélj-.)
hallotta a kérdést és mereven nézve állott a
Ötödik frjezt't.
lelkész előtt. Midőn Charter ismételte a kérVan azonban Keleti működésének más, a
(Folytatás.)
dést : Smith mintegy ijedve rezzent fel méláművészetre nézve nem kevésbbé fontos, de
mások által alig gyakorolt tere, melyen haAz esés hallatára a vén Izott ijedten ro- zásából és heves, izgatott hangon feleié: —
zánkban, ugy szólván, maga áll, a melyen,
t be a szobába, <és rögtön követték öt Tudom, hogy útban állok itt, de nem segítha kevésbbé irigyelt, de nem kevésbbé mél- Charter és neje. -- Smith azonnal Elizhez hetek a dolgon. Ön a község lelkésze ugy-e
tán kiérdemelt hírt szerze magának, s ez a ugrott, karjai közé fogta és az eszméletlent bár?
— Igen, az vagyok! —- feleié a lelkész
mükritika. Élénk irálya, gyakran gunyoros, egy pamlagra fektette.
meglepetve
sokszor keserű, de mindig igazságos ítélete s
— Mi az ördögöt tett ön vele? — kérdé
— így hát szólhatok önnel. Sajnálom
a hazai művészet érdekében tett felszólalá- a vén cseléd haragos szemekkel nézve reá,
sai figyelmet gerjesztettek iránta irodalmi mialatt úrnőjének fejét takarta el, hogy a ugyan, de kötelességem, még pedig szomokörökben is, és 1867-ben azon kitüntetést fris lég meg ne ártson neki, mert a lelkész rúan fontos kötelességem.
Charter a társalgó-terembe ment, hol a
szerezek meg számára, hogy a Kisfal udy-tár- kinyitotta az ablakokat. — Bizonyosan maga
gyermekek
nagy ijedten szorultak egymássaság tagjai közé sorozta. Itt tartott székfog- is olyan telegrafikus futár — folytatá morlalója méltán feltűnést okozott, mert szerző- gását — hogy az ördög vinne el minden te- hoz. Ezeket egy szolgálóra bizta, hogy kisérje
jét önálló, a művészeti aesthetikát uj szem- legráfot. Nem tudom, hogy okos emberek haza, s azután visszatért az idegenhez, ki
pontokból, eredetileg tanulmányozó nuüró- mint dicsérhetik még az ilyen dolgokat; még mindig mozdulatlanul és mereven állott.
nak mutatá be.
mintha bizony a rósz hír nem elég korán A lelkész nem tudott idegességén erőt venni,
főleg midőn az idegennek első teendője volt:
Ugyanez időbe esik a közoktatási mi-* jönne mindig, ha postán jön is.
De hát mi baj történt? — kérdé a gondosan becsukni az ajtót, s a lelkészt maniszternek reáruházott azon megtisztelő megbízása, hogy a külföldi müintézeteket. aka- lelkészné; de Izott azonnal félbeszakitá öt. gával vezetni a kandalló mellé, melynek
— Az istenért, asszonyom, ne kérdezze tüze már majdnem kialudt, mig a gyertya
démiákat és rajztanodákat látogassa s szerzett tapasztalatairól jelentést tegyen. Keleti tőle, mert akkor soha sem tudjuk magá- egy félig szétolvadt faggyutömeggé égett.
ez ügyben, állami ösztöndíj mellett utazá be hoz téríteni az én jó úrnőmet. Menjen már De az első szó, melyet Smith mondott, azona múlt évben Német- és Francziaországot, most, uram, menjenek, — addig ugy sem nal lekötötte a lelkész figyelmét, s a két
Belgiumot és Angliát s miután Olaszorszá- tehetünk semmit, a mig magunkra nem hagy- férfi hosszas, komoly beszélgetésbe merült,
mig a szobában minden tűz kialudt, és csak
got már régebben egy fiatal muharát társa- nak minket, Charter asszonyt és engemet.
— Megálljatok, — monda a lelkész — a hold halvány fénye világította meg a beságában meglátogatá, Európa legmiveltebb
országaiban volt alkalma tanulmányozni előbb felviszem öt a lépcsőkön. Nagyot esett, szélgetők arczát. — Éjfél lehetett, midőn a
nemcsak magát a művészetet, hanem a mi s minél előbb le tudjátok fektetni annál jobb. beszélgetésnek vége szakadt az által, hogy
— Segíthetek valamiben? —kérdé a sze- az ajtót hirtelen felnyitották, mire mindketfelvirágzására nélkülözhetetlen, a müintézeten mint bűnös emberek rezzentek fel.
rencsétlen
Smith.
teket is, és Keleti tehetségeit ismervén, alaCharterné jött be; arczát halványan és
A lelkész visszautasitá a segélyt, s erős
pos reményünk lehet, hogy most készülő, s
kísértetiesen
világította meg a mécs, melyet
mint halljuk, közzé is teendő jelentése a kézzel vitte fel a szegény Elizt a lépcsőn. A
kezében
tartott.
Csodálkozva nézett először
kultuszminiszterhez,tanulságos lesz művésze- lelkészné gyertyával futott elöttök, hogy a
tünkre nézve s e téren amúgy is gyér hazai szobát elkészíthesse. Izott is utánuk indult, az idegenre s azután férjére.
— Nem jöhetsz ki egy szóra ? — monda
irodalmunkat szakavatott művel fogja gaz- de azután egyszerre megállott, mert meggondolta, hogy még sem hagyhatja el a ház j az utóbbihoz, s midőn a folyosóra értek, handagítani.
Bármily nehéz legyen is két, bár egy- földszinti részét és a lelkész gyermekeit, a | gosan folytatá:
Nem tudsz megszabadulni ez embermással oly igen érintkező téren is, mint a míg ez a szerencsétlen idegen itt marad.
től
?
Nem
is álmodtam volna, hogy ez egész
—
Azt
hiszem,
hogy
jobb,
ha
távozom
—
művészet és a mükritika terén egyenlő jehosszú
idő
alatt vele voltál. Ugyan miről
monda
a
látogató.
Majd
holnap
ismét
a
eljölességgel s ugy emelkedni és működni, hogy
vök,
felkeresni
Denbigh
urat.
Reménylem,
beszélhettetek? Valami szerencsétlenség töregyik a másiknak rovására ne essék, nem félthogy
holnap
ilyenkor
már
itthon
lesz.
tént?
hetjük Keletit, hogy irói működése miatt
—
Szégyelje
magát,
—
monda
Izott
nyer— Majd elmondom neked később.
művészetét, vagy viszont, elhanyagolja. Fessen,
mert
nagyon
haragos
volt,
ámbár
volta—
Talán táviratozzunk Denbighért ?
tészeti készültsége irodalmi működésének ad
képen
nem
tudta,
hogy
miért.
—
Az
én
— Várnunk kell reggelig. A. távirda
súlyt, irodalmi készültsége által pedig viszonyaink közt, az összes hazai művészetnek uram itt lesz holnap, s bizony várhatott hétig zárva van.
volna reá, akármi volt is dolga, de nem, —
tesz jó szolgálatot.
Erre a lelkészné ismét visszasietett Elizhez.
nem tudott várni, hanem idejön s ugy meg— Azt hiszem, itt az ideje, hogy távozKiváló hely illeti meg hazai művésze- ijeszti a szegény úrnőmet, hogy bizony nem
zam, — monda Smith;
meg fogom önt
tünk terén mint gyakorló művészt s átalá- lesz csoda, ha meghal bele.
látogatni még ma; de időközben, ugy hiszem,
ban művészeti ügyeink intézése körül, mint
— De biztosítom önt, jó asszony, hogy legjobb lesz mit sem tenni. Nemde?
az elméletben szintoly jártas és képzett szak— Semmi esetre ne tegyünk semmit
legkisebb fogalmam sincs arról, hogy mi
embert.
lehetett oly szomorú hatással úrnőjére, — ' addig, mig a dolgok tisztában nem állanak

A festmény „magyar őserdőt" ábrázol,
díszét lombkoszoruzott ezeréves bükkek és
tölgyfák képezik. Az vizektől dagasztott patak több helyt kimosta s látni engedi a faóriások hatalmas gyökereit. Egy faóriást ledöntött a viz. Nehéz teteme áthanyatlott a
patak medrének túlsó partjára, vadszölö
fonta be, kérész növényeket és gombát teremnek élettelen ágai. A kép közepén agy
odalopódzott napsugár fényében, puha gyepen legelnek a szarvas-tehenek, nyakuk kinyúlva, füleik hegyezve, mert a háttérből
most lép ki ordítva a hatalmas aganesú hímszarvas. A festmény vonzó képe a szűz természetnek, költészettől áthatott, s a természettől ellesett formák meglepő gazdagságával szem elé állítva. Az utóbbi vonások Keleti tájfestészeti művészetének átalánosan
jellemző vonásai. Eddigi müveiben kevésbbé
uralkodó a hangulat, mint inkább az alakok
változatosságában kéjelgőképzelem; sikerrel
tudja a jelentéktelen anyagot is művészi értékűvé átalakítani. Előszeretettel viseltetik a
rengeteg erdő s a terebélyes fákkal tarkított
lapályok iránt; ezek köréből válogatja rendesen képeinek tárgyát. Föereje a rajzban
van, mely nála biztos és jellemző. De minden művében feltalálni a csínt és a képzett,
ízlést.
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Méhesemben.

szemeink előtt. Ha teszem fel utána járva a
dolognak, felfedeznök, miszerint a szegény
ember meg sem érkezett Angolországba,
hanem útközben halt meg, a mi könnyen
lehetséges, mivel soha egyikünk sem hallott
felöle semmit; ha, mondom, igy állna a
dolog, minek zavarnók fel a csendet és a
közfigyelmet? Mindesetre tudakozódjék ön
egyelőre is e felöl; én pedig az egészet
el fogom mondani Denbighnek.
. — Hogyan ? — kiáltá Smith csodálkozva,
— ön elmondja Denbighnek? Jó, majd beszéljünk még erről holnap. Jó éjt!
E szavakkal magára hagyta a lelkészt
gondolataival. Bús gondolatok voltak azok,
melyek agyában zajgottak, mialatt az újra
égő kandalló tüzenél s újra meggyujtott
gyertyák lángja mellett kézre támasztott
fejjel ült a karszékben. Időről időre egy-egy
szolgáló sompolygott be, hogy a tűzre fát
rakjon; nemsokára theát hoztak, s végül a
csengő csendülése jelenté, hogy megérkezett
dr. Scott, kire aztán Charterné a beteg ápolását bízta. Ö maga pedig lement férjéhez,
ki aggódva kérdé tőle a mint belépett:
— Hogy van Denbighné ?
— Félek, hogy nagyon roszul. Állapota
oly rendkívüli, természetellenes, hogy a legroszabbtól tartok. Egész idő alatt, nem szólt
egyetlen szót sem, sőt még csak nem is mozdult, s egész teste hideg mint a jég. Oh
istenem! mi történhetett itt? Bármi volt is,
azt hiszem: Eliz halála lesz a vége.
— Rémitö híreket hallott. Hosszú történet az.
S székét egészen közel tolva nejéhez, a
lelkész elmondá mindazt , mit Smithtöl
hallott.
Hatodik fejezet.
— Hogy van a beteg ? — kérdé Charterné
másnap a vén Izottól.
— Még él, de előbb-utóbb magához szólítja szegényt, a jó isten ! Szegény gyermeke
még előtte halt meg.
— A gyermek megszületett ? És halva
született ?
— Nem is lélekzett a szegény hu. A szülés után szegény urnöm ismét borzasztó görcsökbe esett, s azóta hogy azok elmultak:
se nem szól, se nem vesz észre semmit.
— Mikorra várják Denbigh urat?
— Bizony még nem egyhamar — válaszolt Izott, ravasz vén arczára a lehető legkevesebb kifejezést erőltetve, — talán az
éjjel az utolsó vonattal megjö; de nem tudom
bizonyosan.
— Nagyon szeretném Elizt látni, ha lehet
— monda az asszonyság, a folyosóra előre
iparkodva. De az anyóka nem mozdult helyéből, hanem merőn nézett maga elé, s oly*
határozott mozdulatot tön, hogy Charterné
kénytelennek látta magát, hirtelen megállni.
— Nekünk azt parancsolták, hogy a háznál lehető csönd legyen, — monda Izott.
— Akkor hát nem szabad bemennem,
ugy-e? Hanem ha csak valamennyire magánál lesz is, legyen oly jó, adjon hirt nekem.
Izott könnyű szívvel ígérte meg, mint a
ki előre felteszi magában, hogy szavát nem
tartja, és Charterné boszusan távozott. Aztán
izott nem a beteghez, hanem az ebédlőbe
lny
n t , s az ablakba ült, honnan az utczát
v
egigg beláthatta.
hatt
Nemsokára egy zörej a kapun és szilárd
lépések hangja a kövön tette figyelmessé. Az
öreg asszony lesietett, a kaput, mielőtt még
a csongetyü szólott volna, kinyitotta és
szemközt állott gazdájával.
.- Denbigh egyenes alakja öt mértfoldnyi
gyalogolas után jobb színben •» eröteljesb
volt mmt valaha, areza pediíi még jobban
ragyogott a hazatérés örömétől mint máskor.
Minthogy Slowcombéból gyalog torony iránt

jött, még semmi rósz hirt nem hallott, és
most hirtelen el akart Izott mellett haladni,
hogy nejét fölkeresse. De az öreg asszony
megragadta karját szokatlan erővel s urát az
ebédlőbe tolván, bezárta az ajtókat. Aztán
igy beszélt:

A mezei, mint fönobb mondók, legkevesb
költői oldallal bir, az csupán szórakoztató,ha tudniillik van apró vad bőségben és van hozzá jól
betanitott vizsla.
A vizi vadászat már sokkal előnyösebb, mert
a körülményekhoz képest még szórakoztatóbb, ha
t. i. sok a szárnyas, a mellett pedig már több fesFülöp u r ! minden kisült. Egy ur volt I tői oldala is van. Mikor például a volenczei tavon
itt múlt éjjel, a ki azt mondta, hogy Clave- ! sok a viz, oly pompás vizi vadászat esik rajt, a
ring kapitány nem veszett el a tengerben, minőnél e nemben gyönyörteljesebbet sehol nem
hanem itt kellett lennie múlt januárban volt lelhetni.
A vadász egy lélek vésztőbe ül, melyet hátul
három éve. A pap is hallotta, meg a papné, egy halász kormányoz művészileg egy csáklyafával.
hallottam, hogy beszélgettek arról a bizonyos j Eleinte sík vizén haladnak, zöld nádasberkek ködologról, mikor azt gondolták, hogy én sem- zött, lesve a hajó orra előtt egy-egy búvár fölmerül ését, mely alig egy-egy szempillanatig mutatja
mit sem hallok.
á azonnall elbukik.
lbkik Ezt
E nom csekély
kél bravour
b
Az öreg asszony egyszer sem emelte sze- j magát,

mét urára e beszéd alatt, hanem kötényszélét í m °8j ő n i '
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m e r t

hirtelen

villámsebességgel kell

! czelba vonni, s a mint mondani szokás, csak ,,ka-

morzsolgatta es nagy megindulását igyeke- | p á g b ó l £ ( k e l l ' , ő n i > 8 m é h a j ó l c z é l z o t t Í 8 a z e m b e r )
zett visszatartani. Denbigh elhalványodott, j kimaradhat a lövésből, mert csak a nyaka és feje
de hangja szilárd maradt s komolyan kérdé j látszik ki a vizből, aztán meg épen akkor bukhatik
Izottól:
alá, midőn a ravaszt nyomjuk meg, s egy másod— Elment magának az esze ?
perez alatt jó tova haladt a viz alatt. A nap lera— Nem, u r a m ! én tudom mit beszélek. gy°g, a n y á r i szellővel csevegő habokra, s ezek
Én nem kérdezősködöm, nem akarok arról a JátszóAragyogása
még inkább
szemet.
búvár elbukik,
de a megtéveszti
szoborként afennálló
bizonyos dologról semmit tudni, az a Fülöp ügyes halász gyakorlott élo3 szeme megjegyzé,
ur lelkiismeretének dolga, meg_ a jó istené,—• merre bukott el orrával, és ebből következtetve
hanem amazok üldözni fogják önt. Hallgas- I irányát a viz alatt, arra forditja a csónak orrát, a
son egy öreg asszony szavára: szökjék el, I hol ismét fölmerülni reméli. A vadász tehát szünmert halálra keresik, pedig én nagyon sze- I t e l o n c s a k } l csónak orra elé vigyáz, hogy ha fölretem önt, - itt már kitört a vén dajka I merül a vad, azonnal rácsörrentsen.
t ,-,
/
•, ..
,, ,
,
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Maid kesobb a vadaszokat kiteszik a halaszérzékenysége, konyezett
. Y . es zokogott
° " ' H í mestorek
mestorek egy-egy
egy-egy sűrű,
suru, magas
magas nádberekbe,
naclberekbe, maguk
maguk
szeretem önt, mmdi~
~ " ' " Oh ne \
*
mindig ~
is~ szerettem.
li
dűlnak
„hajtani."
Itt
a
nádas
kellemes
p e d i g e n
hozzon sirom szélén
szélén gyalázatot szegény ősz | suhogása közt várja a vadász a feje fölött sebesen
fejemre!
elhúzódó kacsákat, szárcsákat; a képlet és müveKülönös ellentét volt az öreg anyóka j let itt már változatosabb. Szélkiáltók, lengedező
szenvedélyes kifakadása és Denbigh nyugodt I tollaikkal
halászmadarak,
bibiczek,elnapfényben
csillogó
fehér
szállonganak
körülöttünk
fölváltva
Önuralma közt.
csapatos szalonkák sistergő seregeitől , melyek
kérdé ez szo- mint valami hirtelen tűnő fellegfolt vonulnak át a
— Hol van az asszonyy ?
kott kemény hangján, Izott eléje tartott sötét kék égboltozaton. Itt-amott egy-egy ólálkodó
gém, vagy prédaleső sas, mint veszedelmes fekete
kezét maga elől elhárítva.
— Az asszonyság ? Ah uram, ne menjen pont tűnik föl és el a láthatáron.
Azalatt a vadász egyre tölt és lő, természeaz asszonyság szobájába, ah! ne menjen oda,
tesen főleg csak a kacsákra, ha lehet, szalonkákra,
ugy sem ismerne önre.
a többi szárnyas nem tartozván az értékesebb va— Beteg! kiáltott Denbigh és be akart dak közé. Azonban ha már a becsesebb kacsák
rontani, de Izott az ajtó elé állt s megragadta végkép elriadtak a sok lövés következtében, egyegy halászmadarat is lepuffant, s akkor aztán e
karját.
— Uram, az istenért, fogadjon szót! A különben félénk és máskor be nem váró madarak
szegény asszonyság nem soká lesz már élet- egész légiója csődül össze körűié, siratván elesett
társukat, s ha a kezdő vadász gyakorolni akarja
ben, de mig egy szót bir ejteni, tudom azt magát a lövésben, ezekkel mulathatja magát.
mondja, hogy menj ! menj! Öt nemsokára
A vizi vadászat előnye általán, hogy legtöbb
magához veszi a jó isten, mint a szegény kis alkalmat nyújt a lövésre, azért ezt a lővadászat
kedvest már magához vette, de ön menekül- iskolájának is nevezik. Olykor a vad alant repül,
s a sörét levágódása a vízen mutatja, jól czélojön minélelöbb.
Denbigh megkövültén állt, mig nejéről zott-e lövő, s ez okulásul szolgál.
Majd eltelik az idő, a nap is elhaladta a debeszélt az öreg asszony, de mikor magára
került a sor, türelmetlenül szakította félbe: let, a jó vizi lég s a fürge foglalkozás meghozta
azt a jó étvágyat, melyet sok városi szobahős sok— Ej, hadd lássam nőmet!
ért nem adna. A csónakok összejönnek egy ponton,
S az erős paraszt nőt egy kézmozdulattal a csónak orrából elővillannak a pintes üvegek, a
könnyedén taszította félre, ki aztán kisietett jóféle hideg sülteket tartalmazó tarisnyák, s a tára szobából s halk léptekkel haladt a lépcsőn saság — rebus bene, aut quasi bene gestis —
olympilag lakinározik. Eleinte csak szaggatottan
lefelé.
íVéce következik.)
foly a beszéd, a szólás szervei inkább a táplálkozás szereivel lévén elfoglalva, de majd később,
Vadászat a vizén.
midőn az üvegek és csutorák tartalma végefelé
A vadászatnak nálunk divó nemei közül két- jár, megerednek a tréfák, az elbeszélések, ki hogyan lőtt és hibázott, „so sag ich, und so f ührt
ségkívül legköltőibb a szarvasvadászat.
Kellemes, szórakoztató fölhevüléseket —í ich meino —• Flinte" mint ííoine mondaná; a
emotiokat — nyújt az apró vadászat is, foglyok, | ki a nap hőse, a ki legtöbbet ejtett, az persze
fürjekre, melyet, mint legkevesb kalandos erély- j olv büszke és nagyra van, mintha csak a marenlyel összekötöttet, a Suszterok vadászmulatságá- I gói ütközetet nyerte volna meg — hanem a többi
nak is nevezhetnénk, a nélkül azonban, hogy ezzel | vigasztalja magát, hogy — m<=& n e m ment le a
azt állithatnók, mintha ugyan e mulatság egy- | nap, még megfordulhat a koczka, mert a vizi vagyakorlóra dászaton még
g majd csak naplement után lesz a
szersmind a vadászat férfiasb nemeit gy
nézve — derogálhatna. Mert a valódi szenvedélyes hadd el hadd.
Valóban, ha a képlet eddig csak festőileg
vadász sohasem pihen; olyan e tekintetben, mint
a valódi inyencz, ki szereti ugyan a fáczánt, ha- regényes volt, most következik unnak — mondnem a thea mellett azért a hajában sült burgonyát hatnék — tiindéri része.
A sukorói hegyek mögött lenyugvó nap aranyis kedveli. A hasonlat annyiban is találó, mert valamint az inyeneznek, ugy a vadásznak is a külön- sugarai, mint búcsucsók lángolnak a tó sima tüké mialatt
i l t t a vadászok
d á k külön
külö csónakjaikon
ókjik
féle
estii
fél nemű élvezeteket az éévszak különfélesége ha- ! rén,
tározza meg. Tavaszszal a fejessaláta járja rántott leshelyükre indulnak a sötétzöld náderdő csatorcsirkével, őszszel a baromfi egyéb fajtái, télen a náin. Partra szállanak s bevonják csáklyafáikat —
tudniillik a nád közé, a torzsokra, melyekre tör- '
kolbász és malacz, jóféle oczetcs ugorkával.
A vadászni nézve is igy oszlanak meg az év- dőlt sáson alkalmas álló helyet készit a halász,
szakok szerint a vadászat különféle nemoi, melye- ki maga is puskás lévén, szintén odébb áll, s keres
ket a terület szerint mezői, vizi és erdei vadászat- magának külön'leshelyet. Lábunknál egy fekete
nak nevezhetünk. E meghatározás szrrint növeke1 hosszuszőrű vizi vizsla foglal helyet, dideregve a
hűség, szolgálati buzgóság és főkép vadászszenvedik aniraks költői oldula is.
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délye forró lázától. Tudja, hogy most mindjárt
kezdődik az ő szenvedélyének egész yakhevével
és végtelenségével óhajtott szerope! O fogja kihordani a vízből az ura által lepuskázandó kacsákat, szárcsákatés mindennemű szárnyasokat, örömtől ragyogó szemekkel tekint gazdájára, s ha
annak egy hízelgő tekintetévol találkozik, nyöszörögve és lábait csókolva fejezi ki boldogsága kicsorduló teljességét!
Lassanként immár terjengeni kezd az alkony
homálya, az elhaló esti szellő utoljára fut végig altató dalként a zizegő nádon, az egy mélyet sóhajt, s aztán, mintha elaludt volna, elcsöndesül,
hogy annál hallhatóbb legyen amaz igen halk,
bűbájos, finom süvöltés, melyet a vadász feje fölött sebesen vonuló vadrueza idéz elő szárnyai
rozgésével. Pillanatonként a nagy csöndosségben
mintha az öröklét órájának ketyegését hallaná az
ember. Do nincs idő ábrándozni, mert épen javában húznak a kacsák, s a lövés kiválóan gyakorlati egy műtét. Az ember összes képességeinek
megfeszített együtt működését kivánja meg. Csak
ogy szompillanat, s már a kacsa elvonult. Ha szembe jön, bajos hozzávetőleg eléje czélozni, haoldalvást, kissé olőre kell mérni, legjobb lenne utána,

A Bodrog partján.

dúdolt. A parton terebélyes, régi, korhas fák,
ágaikra száradó ruhák aggatva, árnyékukban apró
házikók, szalmafödeles halász-kunyhók, miknek
apró, fódetlen fejű népe kiabálva futkos és fölkapaszkodva a százados fákra, egy kis fiatalságot
visz a vén ágak közé. Messzebb a tokaji világhírű
hegy emelkedik s hozzá csatlakozva nyújtózik
messze a Hegyalja, frissen, zölden, gazdagon a
reménység színével. A távol ködében más hegyek
kéklenek, mindig magasabbra, egyre fölobb emelkedve. Köztük van tán a Sátorhegy is, melynek
aljában fekszik a megye székvárosa Ujhely és
Széphalom, Kazinczynk lakóházával és sírjával.
Azonban még jó idő telik bele, mig ezeket meglátjuk, íme ott fehérlik a völgybon a vásárairól
hires Bodrog-Korosztur! Utunk itt befordul. Bucsut mondhatunk a Bodrognak, melyet majd csak
a sáros-pataki vár tornyaiból fogunk viszontlátni.
N.N.

Hazánk számos, gyönyörű tájékai közül mindenesetre a szebbek közé tartozik Zemplénmegyének az a része, melyet a Bodrog szel át, az úgynevezett Bodrogköz. Nem valami vadregényes
vidék égbe nyúló, hó-koronás bérczekkel, melyeknek lábait zajgó, háborgó hullámok nyalják. Ilyoket
itt hiába keresnénk. Hanem találunk helyettök
ogy kedves, vidám tájat zöld hegyekkel, kanyargó
folyóval és hegyen-völgyön a természet áldásával.
Látása nem okoz erős izgalmat az emberben, nem
ragad meg, nem borzaszt össze, csak egyszerűen
jól érezzük benno magunkat és komor hegyek szűk
völgyeiből vagy a messze róaa unalmas egyhangúságából visszakivánkozunk.
Kezdődik a Bodrogköz már Tokajnál, a hol
a Bodrog a Tiszába szakad. Tokajjal szemközt fekszik az úgynevezett „szigot," hol Rákóczi Ferencz
hajdani hiros várának emlékét ma már csak egynéhány porladozó kő tartja fenn. A múlt nyáron
B r a s s ó.
arra járván, nem akartam elmulasztani e nemzeti
(Erdélyben.)
emlék megtekintését. Nagy nehezen átjutván a
Bodrogon a nagyrészt vadon, műveletlen „sziget"Pár év előtt a Székelyföldet kóboroltam össze,
re, melynek magas partját leszakította a csapkodó s innen indultam le Brassóba, a hires dohányter-

Bodrogközi halászkunyhók. — {Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

dej ez lesen ritka eset. Olykor egész csapat jön,.
kivált a hol nagy a vadbőség, ebből aztán meg- j
ősik, hogy párosával hull alá, tocscsanva a vizén !
jeladásul az uszkárnak, hol keresse. Azonban be-'
áll az est, a hold kiötlik turjagos felhők közül, a
megriadt szárnyasok már egyre ritkábban s igen
magasan járnak, a kétes fényben már nem lehet
többé biztosan kivenni őket — vége a lesnek, a
halászok eló'jönnok csónakjaikkal, s egy-egy eltévedt, a nád közé esett, talán elbukott kacsát soká
elkérésnek, aztán berakodnak a csónakba, kutyástul, vadastul, s a szúnyogok fellegraja ellen rágyújtott pipaszó mellett partra és haza indulnak,
a hol várja a jó halászlé vagy gulyáshus, mely
mellett és után egész részletesen meséltetnek el
a kifogások, malheurök és körülmények, melyek ez
s amaz lövésnél a találásban gátolták az illetőt.
Különben a vadász soha sem szűnik meg remélni;
a kinek ma szerencséje nem volt, vigasztalja magát a holnapi hajnali lessel, majd akkor jobb helyet választ s lefeküdvén, álmában miriád vadat
lát, melyek sűrűsége a napot elborítja.
Faragó Péter.

víz, utait benőtte a fű és gyom s hatalmas fái egymással össze-vissza ölelkezve terjesztik ágaikat,
egypár halász-házikót találtam a parton s épen
ezek alatt a várnak csekély maradványát. Csak
egy csonka, rövid fal ez két-három lőréssel s alul
egy ajtó-nyílás tetejével, melynek többi része be van
már temetve földdel, melyet a néhány lépésnyire
folydogáló Bodrog hordott oda. Kisérőm állítása
szerint e nyilas a fóldalatt egész Sáros-Patakig, a
kuruez fejedelem sasfészkeig vezetett s csak nemrég még számos rozsdás puskát, kardot és golyókat
találtak. A kiszáradt Kis-Bodrogban pedig az
öregek látták azt a nagy harangot, melyet — szerintök — Rákóczi, az ügye közeli vesztén elkeseredett fejedelem vettetett oda. A vár köveiből
kegyeletien kezek a fehér barátoknak a folyón túl
fekvő klastromát építették, mely jelenleg urasági lak.
Tokajon túl — Sátoralja-Ujhelynek tartva,
— sokáig mentem a Bodrog gyönyörű partján.
Szép, verőfényes nyári nap volt s ekkor szekerem
alól nem győztem kifele bámulni. Alattam a kanyargó Bodrog csillogó, játszó habjaival, fenyűtalpaival és halász-ladikjaival, melyekben egy-egy
fiatal menyecske a hálókötés mellett víg nótákat
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melő Szemerián, s a kellemes fürdőhely Elö'pata~
kon át.
Roppant tér terült el előttem, mely végét
Erdély végénél érte, ott, hol a határhegyek kezdődnek. Fokozatos magasságban, egymás hátán
emelkednek fölebb és fölebb e hegyek, melyeken
az égbolt nyugszik, s az égbolt túlsó félive már
idegen országot föd.
A tért, s a határhegyek lánczolatának alacsonyabb sorát virágzó, iparos községek népesitik.
Épen Brassó mellett egy hegyoldal tűnik szembe,
melyet két külön csoportozatban egy nagy jómodu
falu foglal el, mellette kanyarodik el az ember, s
midőn azt hiszi, hogy már elérte a határhegyeket,
hol szorosok és hegyszakadásoknál, vad és kultiválatlan vidékeknél mást alig fog látni: előtte
terül el egy nagy völgyteknőben, össze fogva mindenfelől magas hegyek által, Erdély legnagyobb,
legiparosabb, logvirágzóbb városa, Brassó.
Még egy pillantást vetünk a térre, mely hátunk megett maradt a Székelyfölddel együtt, és
beleszállnak egy völgykatlanba, melyet ugy köritnek a hegyek, mint a foglyokat a győzők.
Egy domtetőről a fellegvár néz le mogorván
a városra, másfelől pedig meredek sziklahegy

emelkedik föléje, a Czenk-hegye, hova hajdan lo- megerősítették, hogy erősséget és védelmet nyújt- be, s egész erdő terül ma el a hajdani sasfészek
vagvárat emeltek keresztes német vitézek, s hova son nekik. S a múltban talán megfelelt e hivatás- helyén.
ma csak kéj utazók és azok gyalogolnak föl, a kik- nak. Ma már — stratégiai szempontból nem száBrassónak még egy nevezetességéről kell
nek kedvök és idejök is van élvezni a gyönyörű mit semmit, mert teljesen uralják a körülte fekvő megemlékeznünk, a lutheránus templomról, mely
kilátást, a megragadó tájékot.
s nem nagy nehézséggel megmászható hegyek; az Erdélyben levő góth izlésű egyházak között
Brassó három részre oszlik : az ó-város, az új- legfölebb Brassó városát uralja, mint a Gellért- ugyanazon, (tehát az első) helyet foglalja el, mint
város s a Bolgárszeg, mindannyi csinos és sok ér- hegyen levő citadella Pestet, mint a kolozs- a gyulafehérvári székesegyház a románkori temdekességgel biplomok közt.
ró részlete a váE tomplomot,
rosnak. Az ó-vámelynek egyik
rost, mely legoldala szintén
régibb része
látszik képünBrassónak, feliskön, a XIV. számerhetni ódondad vége felé
sága, rendezetkezdték épitoni,
lensége és roms körülbelől 40
ladozása által.
éven át folyt az
Legtöbbet a háépítés. 1689-ben
borús idők alatt
ugyan borzasztó
ez a rész szenégésnek esett álvedhetett. Épidozatul, de helytését a szászok
reállittatván,ma
kezdték, védelis a góth ízlésmet a Czenkben épült egyhegyo fölé emelt
házak egyik legvár adott és hozszebb és legzátartozott a szonagyszerűbbje.
rosban bennfekE templomban
vő festői Törcsőriztetik Honter
vár is.
János emléke, ki
a protestáns valA város szilás terjesztése
vét Uj- Brassó
körül Erdélyben
képezi, melynek
különös érdemeeredetét a Huket szerzett. És
nyadiakra viszik
itt őrzik még
vissza s melyet
ma is Luther
hatalmas várfal
Márton, a nagy
koritett, a többi
reformátornak
szász városok
egy levelét, memódjára. S e
lyet Hontorhez
városrészen tul
irt,
s melyben
mintegy külváennek a protesros fekszik a
táns tanok terBrassó, az ó-város és a felleg-vár. — {Kdeti Gusztáv rajza.)
Bolgárszeg, az
jesztése
körül
iparos városrész.
]
szerzett
érdemeit
méltányolja.
Brassó lakossága megközelíti a 30 ezret, éa vári fellog-vár Erdély fővárosát. Vize sincs elég
kiválólag kereskedő város. Központja azon keres- bőven.
Mint határszéli város Brassó sok viszontagkedésnek, mely az al-dunai s duna-molléki orszáKülönös gondot csak Caraffa idejétől fogva ságon ment át. A mellette elterülő tereken számos
gokból — száraz utón — Erdélyen át veszi irá- fordítottak reá. Ekkor jött ugyanis divatba Magyar- ütközet folyt.
nyát nyugatnak. Ha sikerülni fog a magyarországi országon és Erdélyben azonfigyelemreméltótaktika,
Brassót ugy ismerjük, mint oly várost, mely
vasúti hálózatot — szerencsés kombináczió alapján hogy a népesebb városok felett kiszemeltek cgy- í mindig az ország való érdekeit védelmezte s a maösszekötni Brasgyar ügyhez szisónál Moldva-és
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Oláhországgal,
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Brassó követei
nemcsak ezen
~ ~~_ ^-_ ~z
az elsők között
határszéli város,
-" "jvLJ
voltak, kik párde egész Erdély
"
tolták az erdéhatalmas anyagi
" '-- ~~
~
lyi országgyűlé=
lendületet nye"~
sen az uniót. Kérend. És ezen
sőbb igaz, az
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események roha. ban mint össze_
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V
mos áramlatákötő vonalat
V
nak, s a különféBrassót kiválóle machinatioklag az ajánlja,
nak nem bírt olhogy négy halontállani: esztárszéli szoros
közévé vált a recsoportosul köactiónak. Orosz
rülte: a bodzái,
segéd-sergek
törcsvári,tömösi
szállták meg N.és ó-sánczi szoSzebont és Brasrosok.
sót, hogy az osztrák császári haAz oláhordak teljes erővel
szági kereskefordittathassadők, kik üzleti
nak a magyar
összeköttetéshadtestek ellen.
ben állnak a
Mikor az orosz
nyugattal, egész
segély daczára,
városrészt lakBem bevette N.nak Brassóban.
Szebent, — a
A tarkaságot és
kivert osztrákok
vidámságot, s
és oroszok Braskülönösen a
só körül öszponpénzt épon ezek,
tositák minden
a „bojárok" kölerejöket, hogy
csönzik a városna k
legalább ezen
, - S a bojávárost ne hagyrok, kiktől ErLes vizi vadra. — (Greguss János eredeti rajza.)
ják a magyarok
délb
délyben
elvá
laszthatlan a gazdagság fogalma, képezik a szom- egy alkalmas tetőt, honnan össze lehet lődözni az kezére jutni. De a hazafias Brassó nem tűrte,
fÜdőh
lldó é
egészet, ha szükséges, és citadellát építettek oda, hogy a harcz koczkája döntsön fölötte. Több
T t
^^
l b b mely
aztán meg lett rakva idegen katonasággal. apró ütközet után oroszok és osztrákok kivonulA
1 le
Tár 1
A Czenkhegyen, mely meredeken, 1265 láb- tak belőle, s kivonultak Erdély földéről is. Brassó
/ u 5 1 «" » ttely Brassó folott jókora magasságban áll, s mely képünkön is látható, rég épült nyi magasságban emelkedik Brassó felett, szintén pedig elejébe küldött Bemnek, s örömérzettol fougyan de jelenlegi rendes alakját nem rég nyerte. állt egy vár, melynek azonban ma már csak gadta kebelébe a legigazabb ügyért küzdő harezoA dombot, melyen áll, már Brassó legrégibb lakói nyomai látszanak. A romokat bokor és fa nőtte sokat.
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A magyar lobogó 1849. jun. 20-ig lengett e
Táros és a vár ormán. A magyar fegyverek szerencséje ekkor aláhanyatlott, s rövid ostrom után
ív felleg-vár is az oroszok kezébe esett.
Súlyos, hosszú idő után ismét Brassó volt az,
mely annyi idegon elem között, s a reactiónak oly
"alád játéka után, minő Erdélyben mogkisértetett — elég bátorsággal bírt, hogy az elveszettnek hitt magyar ügyhöz csatlakozzék. 1861 ota,
valahányszor tevékenységre alkalmas tér nyílt, —
Brassó a kikiáltott szász város, az ősi és elidegenithetlen jogok, a szentesített törvények, — az alkotmány megdönthctlen alapjára állt.
B.L.

Néhány lap egy régi magyar könyvből.
ll-ilik közlemény.*)

A XVI-dik századi magyar irodalom, —
mint a ránk maradt egy pár száz munkából
láthatjuk, — igen csekély kivétellel protestáns ivók müveiből áll s hazánk valamennyi
állandó vagy vándor nyomdája 1578-ig protestáns kézben volt.
Ez évig a római katolikusok közül az
egyetlen Praskovies György pécsi püspököt
látjuk a magyar irodalom terén a r. kath.
hit érdekében föllépni Lactantius IV-dik és
Liriniai (Lerinsi) Vincze V-dik századi keresztyén atyák latin munkáinak fordításával,
melyek Bécsben, Iő6l-ben jelentek meg. E
fordítások azonban a magyar közönségre,
melyet \\v. első magyar reformátorok, Ozorai
Imre, Gálszécsi István, íSylvester János, Székely István, Dévai Mátyás, Batizi András,
később IK'ltai (iáspár, Huszár Gál, Mélius
Péter. Dávid Eerencz, Basilius István, Károlyi Péter, Czeglédi György, Károlyi Gáspár,
Szikszai Hellopoeus Bálint, Kulcsár (György,
Bornemisza Péter, Huszár Dávid és többen
eredeti magyar hittudományi munkáikkal
elárasztottak, úgyszólván semmi hatást sem
teliettek.
Telegdi Miklós előbb esztergomi (akkor
Nagy-Szombatba szorult) kanonok, majd esztergomi prépost, utóbb 1579-től haláláig
1580-ig pécsi püspök volt az első r. kath.
magyar főpap, ki átlátta, hogy a liatalmaskodás és üldözés fegyverei, melyeket eddig
a magyar r. kath. főpapok a folyvást terjedő
és fejlődő protestántismus ellen használtak,
czélra nem vezet, hanem a szellemi fegyverek
ellen hasonló fegyverekkel kell küzdeni. O
lépett fól legelsőben a nemzeti irodalom terére, a protestántismus tanait és elveit meg.
támadó magyar vitairatokkal, s a mi ennél
fontosabb, ö alapitotta hazánkban a legelső
r. kath. nyomdát, megvévén 1577-ben ezer
forinton a jezsuiták bécsi nyomdáját, s azt
Nagy-Szombatban saját házában állítván
föl**). Ö volt e szerint alapitója a r. katholikus magyar hittani irodalomnak, melynek
mezején néhány évtized múlva a lángeszü
jezsuita Pázmán Péter, az akkor csaknem általánosan elterjedt magyar protestántismus
ellen oly rendkívüli sikerrel működött.

dom ávt oltalmazza. Jóllehet egyébre is mindenre választ teszen, valamiben Péter az í'o
vallását ellenzi. N.-Szombat, 1580. 4-r. 207 1.
3. Rövid irás, melyben megbizonyéttatik,
hogy a pápa nem Antichristus: de azok, a
kik i'ttet annak nevezik, az Antichristusnak
tagjai Irta Telegdi Miklós, pécsi püspök. N.Szombat, 1580. 8-r. 25 számozatlan levél.
4. Miért nem veheti és nem akarja venni
Teleqdi Miklós pécsi püspök Luther Mártonnak és az íi 'maradékinak tudományát. NagySzombat. 1581. 8 r.
5. Telegdi adta ki a legelső r. kath. magyar szertartásos könyvet Agendarius Liber
ezim alatt. N.-Szombat 1583. 4-r. 219 1.
6. Mint maga irja, még ifjú korában magyarra forditotta a jezsuita Canisius Péter
katekhisniusát, melynek azonban egyetlen
példánya sem jutott ránk.
Telegdi Miklós föntebb emiitett három
hittudományi vitairata közül szerintem legérdekesebb az, melyben elöszámlálja azokat
az okokat, melyekért nem veheti és nem akarja
venni Luther Mártonnak és maradékainak
tudományát.
Ez a könyv ma már a legritkább magyar
könyvek közé tartozik. En csak egyetlen
csonka példányát ismerem az erdélyi múzeum könyvtárában, melyből hiányzik a czimlevél, közben az első iv 8-dik levele, s végén
a tizenegyedik iv után következő levelek.
A könyv nyolezadrétben van nyomtatva s
levelei vagy lapjai nincsenek számozva. Cziinét, minthogy a czimlevél hiányzik, az élőbeszéd után a 4-dik levelén álló fölirat után
adtam*).
E könyv élőbeszéde igy hangzik:
„A keresztyén olvasóknak **). Nem ok nélkül
indéttattam rejá, hogy meg irjam, miért nem vehetem s nem is akarom venni azoknak tudományokat, kik a római igaz és közönséges anyaszentegyháznak egygyességébol ki szakadván, egynéhány
részre oszlottanak, és kilömb kilömb vélekedéseket követvén, ez világot számtalan sok tévelygésekkel hé töltötték. Hanem készerétett engemet
arra némely hittűi szakattaknak rágalmazások,
kik aval rágalmaznak engemet, hogy értem az
iorassáo'ot, és jól tudom, hogy ű nállok vagyon az
igaz keresztyéni tudomány, do a konezot nem
hagyhatom el, és a tisztességre és gazdagságra való
vásivódás nem ensiedi, hogy a minemű vallásba most
vasíyok, azt hátra vessem, véllek egyet értsek és
prédikálljak. Mintha azon félnék, hogy ha igazat
kezdenék mondani, nem csak nagyobb méltóságra
és kövérb tisztre nem juthatnék, hanem ezt is el
veszteném a kibe most vagyok."

mennyire Isten hozzá segétett, az igasság mellett
ellenek tusakottam."
„Nem értem tahát, mi szükség volna lelki
esmeretom ellen oly dologért maradnom a római
egyházba, mcllyct ű közöttök is meg találnék. De
ha szintén nem találnék is, nem vagyok Esau,
hogy egy tál lencsén, az az, egy kevés e világi
tiszteleten és hasznon el cserélném az örökké való
jót. Mert tudom, hogy ha ez egész világot meg •
:
nyerném is, és lelkemot el veszteném, semmit nem
:
használnék vélle."
„Annakokáért senki ne hidje én felőlem,
hogy a mit ezek mondanak; azért vagyok Pápista,
és azért nem akarok sem Luter, sem Calvinista,
sem Antitrinitarius, sem valami egyéb afféle lenni.
Hanem jeles és bizonyos okok nem engedik, hogy
ez illyenekhez álljak és ezeknek tudományokat
vegyem. Mellyeket ha meg utálnék és somminek
tartanék, tudom hogy kétség néikül el kárhoznám.
Tahát bizon inkább akarok az igasságnak ellenségitűl
rágalmaztatni és káromlatni, hogy sem mint lelke-*
met kártyára vetni. Ám a kinek mi tetszik, szintén azt szólja, és a ki minemű ítéletet akar, ollyat
tegyen én rúllam. Keveset gondolok az emberek- '
nek beszédekkel: mikor tudom, hogy az Istennek
igéje és ítéleti én velem vagyon."
„De nem tartlak itt sok szóval keresztyén
olvasó, hanem mindjárást az okoknak elő számlálásához kezdek. Azon kérvén tégedet, hogy figyelmetessen olvasd az én irásamot, és jól eszedbe
vedd, hogy valamit Luterrűl és az ű maradékirúl
írok, nem magamtúl gondoltam, hanem tulajdon
könyvökből és írásokból vöttem. Hiszem meglátod,
hogy mindennek helyét adom, és e könyvecskének
karaján meg jegyzem, hol találod meg az ű írásokban a mit felölök mondok. Keresd utánnam, ha
kételkedel beszédembe, és bátor szememre vesd,
ha ugy nem találod."

Ez élőbeszéd után Telegdi Miklós egyenként elősorolja s külön-külön fejezetekben
fejtegeti föntebb emiitett okait, melyek közül
ezennel közlöm a tizenhatodikat, mint a melyben azon kor erkölcsi életéről és nézeteiről
érdekes vonások találhatók.
„Oly igen szemesek a Luterek, Calvinisták éa
ezeknek a többi, a mi fogyatkozásaiknak mog
jegyzésébe, hogy akar mely apró vétkeinkot is
látják, és a mi bűneinket mind írásokban s mind
praedikatiójokban szüntelen hánják, vetik és rostálják. Mi helyen valamellyikünkhöz valamit értenek, avagy hallanak, vagy igaz vagy nom igaz,
ottan e tollyos országban avagy inkább az egész
világon széllyel hordozzák, gyakran ollyat is költenek reiánk, a mibe semmi bűnünk nincsen. Csak
ketten együtt legyenek is, a pápisták, és kiváltl
képpen a papok, barátok, apáczák forognak nyelveken. Kit a végre mivelnek, hogy személyünkkeegyetembe tudományunkat is az emberekkel meg
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utaltassák. Maga ) ha űket meg tekéntjük, sokkal
kevesebb jámborságot találunk közöttök, mint mi
köztünk. Ugy annyéra, hogy ha az embereknek
életiből kellene a tudomány felől ítéletet tenni,
„Hála légven az úr Istennek, még eddig az eképpen is méltábban itélhetnéjék az ű tudomáhív keresztyének között mind böcsületeni, mind nyokat hamisnak a miénknél."
méltóságom, mind jövedelmem nagyobb és több
„Feleségek vagyon az ű praedicatoroknak.
volt annál, a menyit érdemlettem volna: és reméllem, hogy ennek utánna is lészon. De abba som Sőt az is történt Immár egy néhány helyen közötkételkedem, hogy ha azok között volnék is, a kik tök, hogy feleséget cserékének egy mással.'mi \ elünk eggyet nem értenek, és a kik én felőlem
„Sebastianus Flasch az ű írásába, kibe okát
illveneket beszéllenek és írnak, ott is nem szintén adja, miért tért légyen meg a Luter tévelygéséből,
az alsó széken ülnék, és éhei meg nom halnék. melybe születéséiül fogva vénségének idejéig volt,
Mert látom, hogy nálanniál alább valókat is, a kik és sok esztendeig praedicállott, azt irja, hogy egy
közzüliink ki szökvén, ű hozzájok adják magokat, fő praedicator ű vélle is akart efféle cserélést
még ollyakat is, a kik semmit a csácsogásnál egyc- mivelni, és csak nem erővel is készerétette űtet,
Telegdi munkái a következők:
bet°nem tudnak, nagy tisztességbe tártnak, aján- hogy az ű feleségét amannak feleségéért adta
dékoznak
és mindennel táplálnak. Azt is látom, volna, do nem vehette rejá."
1. Az Evangellomoknak, mellyeket vasárhogy
nem
liadják űket csak azon a kovés jövedelnapokon és egyéb innepeken esztendő által
„El múlt immár (ugy tetszik) tizenkét esztenmen vajúdni, mellyet a mi eleink az egyházi szolaz anyaszentegyházba olvasni és predicolni gáknak rendelt volt, hanem ugyan meg szarczol- deje, hogy mikor egy időbe Bécsbe volnék, Vékei
*zokt<m<tk , maqi/arázatja. Három részben.iiak nekik, és mind untalan öregbétik zsoldjokat Forenczczel és Milyth Györgygyola cancellárián
1. rész. Bécs, lő 77. 4-rét. 613 1. — II. rész. és felljebb teszik fizetéseket. Kit hiszem, hogy én egybe találkozánk. Holott kezde Vékei Ferencz
velem pántolódni és vetekedni a keresztyéni
N.-Szombat, 1578. 4-r. 892 1. — III. rész. X.- velem is meg mivelnének. Sőt annyival böcsüle- tudományról. És a többi között, e mastani tévely- .
tesb
és
kedvesb
lennék
nállok,mennyivel
nagyobb
Szombat, löJSO. 1-r. 758 lap. — E prédikányereségnek tartanák, ha engemet közikbo kap- gőknek szokások szerént , a papoknak életét
ciókat újra kiadta Telegdi János kalocsai hatnának, ki eddigien véllek ellenkettom, és a hozá elő és monda, hogy jobb volna egy egy igaz
feleségeknek lenni, mint az ű praodicatoroknak
érsek Bécsben. li;3S-ban."
vagyon, hogy sem mint egynéhány gonosz asszony_• 2. Telegdi Md;lús»(ik pécsi püspöknek fe*> Néhány év óta igyekeztem <' könyv teljes példányá- állatot tartani. Ezt hallván Milyth György, ki az
lelete. Bornemisza /'éternek fcifi'qetés nevű nak lndlétemí tiniuiiiií.-t' szerezni, hogy abból e esonka pél- mi hitünket és vallásunkat tartja vala, nem vára (
dányt kiei4e>zittetlie'.~seiii: ile mindez ideig minden fáradokönyvére. Mellybe, fiiképpen az jó rselekede- zásoni
sikeretlen maradt. — Ha e lap"k ezer meg ezer ol- hogy én föléljek, hanem hamarsággal meg folele
teknek jutalmon*!, i-pló igaz keresztyéni tu- vasója közül bárki egy teljes példány létezéséről értesíteni Vekéinek, mondván : Nem tudom mivel jámborbak a •
| szíveskednék, nagy köszönettel venném.
,Sz. Kti praedicatoritok a papoknál noha felesegek vagyon.
•) A z els<> k ö z l e m é n y t Hi-ltni (i;!.,],;!.- ,.o_vj] m u n k a j ú • * ) Valamint Telegdi Miklós püspök, úgy Páztnán l'é- Sőt bizony sokkal gonoszbak. Tudod-é mit mivele
l«')l. l;i.-d: .,V;ISÍÍI-IIÍI|IÍ 1 > . - Í » " l*fiK + 1 . .
ter őrsek. s általában a. magyar katholikus papok. a X V l . kettői nem régen a mi földünkbe? A'/ eg-viknok,.,
c

fi

sz

* * ) K z a iiMiimlii. m i l y e t THi-jfiii a z e.-zter;;omi k á p t a - X.VH-ik,pót még a múlt században is mindig„kereszivón;'-t
l a n n a k lia<;v(iiiiiíiiyc)/(itl. k'••,<>! il> a u:i^-v-.-zoiiili:iti je/s ni i á k r a , irtak. igen helyesen; mert a keresztyén szó a latin Christiar
* e z u t ó n v é j r r e !i míiLívar k i r . e g y e t e m r e s/.állutt
,Sz' K.
nus fordítása.
Sz. K. ~

' ) ' „"STolta" értelemben.

ki ű maga immár mog aggott, iffiú felesége vala.
A másiknak, ki ifiú és vastag ember, ag felesége.
És mivel hogy sem az ag praedicatort nom szereti
vala az ifiú aszony, sem az ifiú praedicator az ag
feleséget, meg cseréiének egy mással. És a csere
szerént az ag ágnak s az ifiú aszony ifiú praedicatornak csék. De mivel hogy e csőrében a nyere, a
kinek az ag helyett ifiabb társa juta, készerétteték
az ag babához (czigán módra) egy borjas tehenet
adni az vén praodicatornak. Ezt ez históriát Milyth
Vekéivel ű magával bizonyétá, és lolki esnióretire
készerété űtet, hogy igazán meg mondja, ha így
yolt-é vagy nem. Amaz noha nem tagadhatá s nem
is tagadá hogy úgy volt, de még is ugyan azon
vakmerő ítéletbe m irada meg, hogy az övéi jámborbak a mieinknél. Mert a kettőnek gonossága a
többit gonoszszá nem tonnéjo. Kire Milyth György
megint imigyen felele. Tahát a papokat sem kárhoztathatod közönséggel egy néhányának tisztátalan életóért. Meg holt immár mind Milyth
György s mind Vékoi Ferencz, azokkal nom bizonyéthatok, do te tudod Isten, hogy igy volt a
beszéd ű kosztok."
„Nom sokkal szebb dolog ennél az is, hogy a
praedicator uraimba olyak találtatnak, kik akar mi
kicsin okból feleségeket el űzik és mást vesznek
helyekbe. Csak valahogy máson akadjon szemek,
ottan módot találnak benne, mint meg válhassanak az előbbitűl. Azonképpen egyebeket is könnyen el választnak egy mástul, és szabadságot
adnak nekik, hogy más társot vehessenek magoknak. Egyéb erkölcsökben is szintén illyen jók."
„De nem szükség énnekem sok szót szaporétanom az minket rágalmazó tévelygőknek gonosz
erkölcsökrűl. Hiszem szeme vagyon mindon embernek, és látja mivel jobbak mi nálunknál."
„Sőt ünnen magok között is vannak némellyek, kik eszekbe vötték és nyilván vallják ezeknek gonosz életeket. Mint ám Androas Musculus,
Luter Mártonnak nem utolsó tanétványa, ki azt
irja felölök, hogy nem csak minket, hanom a pogánokat is, zsidókat és törököket meg haladják
kegyetlenséggel, vakmerőséggel, csalárdsággal,
usorálkodással, álnoksággal, minden bűnnel és
gonossággal. Ugy annyéra, hogy immár a bűn
ingyen bűnnek sem tartatik, és az ördög szabadon
nyargal ű nállok."
„Mely dolgot Jacobus Smidelinus sem hallgat el, így irvánlazokrúl a németekrűl,kik a Luter
evangoliomát veszik és örömest hallgatják.(Következik két lapnyi deák idézet.) Azt beszélli hogy a
Luter tanétványi között semmi jó erkölcs nincsen,
hanem testi és oktalan élet, dobzódás, részegség,
puposság,*) az Isten nevének káromlása, bűnre való
szabadság. Mert minők utánna azt tanulták, hogy
csak a Christusba való hit által idvözülünk, ki az
ű halálával eleget tött a mi bűneinkért, és hogy a
mi böjtölésünkkel, alamosnálkodásunkkal, könyörgésünkkel és egyéb jó cselekedetinkkol elég tétel
nem lehet, evei akarják meg bizouyétani, hogy
nem pápisták és az ű cselekedetekbe semmit nem
bíznak, hogy e fölül meg nevezett jó cselekedetek
közzűl egygyet sem mivelnek. Hanem a böjtölés
helyett éjjel nappal dobzódnak és részegeskednok.
A szegényekkel nem hogy jót tennének, do inkább
nyúzzák, fosztják űket. A könyörgést esküvésre,
káromlásra, az Iston nevénok szidalmazására változtatják. Ugy hogy a törököktűi nem anyéra
káromlattatik aChristus mint ezektűl.Az alázatosságért kevélység, dölfösség, fol fuvalkodás, drága
avagy bolond módra csenált ruhákba való öltözés
országol nállok. És ez illyen életet az evangeliom
szerént való életnek tartják. Azon közbe peniglen
el hitetik az nyavalyás emberek magokkal, hoo-y
sokkal jámborbak a pápistáknál."
„Ezeket nem a végro számlálám elő, hogy
űket kárhoztassam és magunkat igazétsam, mert
tudom mely igen ol áradott légyen mi közöttünk
is a bűn, hanem hogy meg értsod keresztyén, minémű kép mutatók légyenek a ki a szálkát akarják
ki vonni a mi szemeinkből, én az övékből a gerendát
ki^ nem vetik, és eszedbe vegyed, hogy a mibe
minket itélnok aval magokat kárhoztatják, mert
"gyan azonokat (avagy annál is gonoszbakat) cseM'i^'k' m e % e k o t mi bennünk szidalmaznak.
Melto azért ü tülök ugy mint kivűl meg fejéréttetett és belől dögös koporsóktúl, nem csak nekem,
hanem egyebeknek is mindeneknek el távozni."
Közli Szabó Károly.
*) E z a ?z<5 a deák idézetben előforduló pompás szónak
felel meg, es *gy pompd„ág, pompázds, fényűzés
értelemben
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veendő.

Ebéd egy ős rómainál.
Ha vau nép, mely értott a szakácsművészethez, s ez által az evés szükségét az élvezet legmagasb fokáig csigázta föl: ezek között az első hely
mindenesetre a rómaiakat illeti. Az olső császárok
alatt elsajátították a görögöknek nemcsak költészetét, hanem még konyháját is.
A rómaiak szerettek jól élni, s gyomrukért
nem sajnálták a költséget. Vitelliusnak minden
ebédje belekerült tizezor darab aranyba, s egy
ünnepélyes ebéd alkalmával kétezor hal s hétezer
kövér madár tétetett fel az asztalra. Ily pazarló
volt Heliogabalus is, ki egy ünnepélyen a vendégoknek ajándékozta azon aranypoharakat, melyekből ittak, ráadásul adván o mellé mindenik vendégnek azon kocsit, melyben haza vitetett. Albanusról egy galliai konzulról azt jegyezte föl a
történet, hogy egy obéd alatt megevett száz baraczkot, tiz dinnyét ötven zöld fügét, s háromszáz
csigát. Azt is a krónika hagyta fenn, hogyMaximus
zsarnok ötven fontnyi ételt fogyasztott el egy nap.
A rómaiak, mihelyt fölkeltek, reggelihez ültek,
mely kenyérből, szőlőből, mandulából, tojásból és
sajtból állott. Reggelijöc mellé tejet vagy mézes
bort ittak. A prandium vagy villás reggelt déltájban esett, a valóságos ebéd az úgynevezett coena
volt, mely nyáron délutáni félhárom órára esett. A
főteremből, moly egy kis kertre nyilt, lehetett
átmenni az alvószobába, melyot függöny sötétített
be. A folyosóra nyíló szobák sötét falaira tengeri
nimphák, cupidók s Bacchus diadalmenetei voltuk
festve. A padlat mozaikra volt kirakva. Az olasz
éghajlatot nagyon is tekintetbe votték, mert sehol
sem alkalmaztak vastag szövetet vagy szőnyeget,
hogy az a port s hőséget magában tartsa.
Tegyük föl, hogy félhárom óra közéig, a rabszolgák sürögnek-forognak a konyhában, hogy a
tálaláshoz mielőbb készülhessenek. Az ősök szobrait az ebédlő teremben leporolták, s a fekhelyekot,
pamlagokat elrendezték. Az arany és ozüst poharak
az állványon készen és tisztán állanak, a rózsafűzérek is ki vannak téve, hogy azokat majd ebéd
után a vendégek közt kioszszák.
A pamlagok úgy voltak elrendezve, hogy
azok egy négyszög három oldalát képezték, s közbül állottak a ezédrus, elefántcsont, csigahéjból
készült vagy bronz asztalkák. A vendégek kényelmetlen keleti fekvésben helyezték: el magukat,
egy pamlagon három számára volt hely, mindenik
egy párnára támaszkodott bal közénél fogva, a
jobb kéz szabadon volt az étol elfogadására. Soíyempárnák jelölték a vendégek fekhelyét. Az előkelőbb vendégek számára a gazda mutatta ki a
helyet, épen ugy, mint mai napság is szokásban van.
Mihelyt a vendégek elfoglalták helyoiket,
előjöttök a rabszolgák, hogy a szíjjal fölcsatolt
czipőt leoldozzák, ezután derékon körülövezett
fiuk egy tálban vizet hordtak körül, hogy a vendégek szokás szerint kezeiket moshassák meg. A
gazda intéséro az első tál ételt hozták bo, mely
rendesen kagyló, tojás, vagy valami növénynomü
étel volt, ezzel együtt mellékelték az étlapot, hogy
kiki tudja magát mihez tartani. Minden gazdag
embor hátamegett saját rabszolgája állott, hogy
tányért váltson, vagy bort töltsön a pohárba.
Egy tudós német tanár s Petronius segítségével végignézhetjük az előkelő rómaiak ebédjét.
Az első tálban kagylók voltak szétszórva, közbül
egy bronz szamár állott, melynek ezüst hámjára fekete és zöld olajbogyók volt függesztve. A szamár
hátán egy csinos Silonus ült, melynek kezeiből
csigáié s halmáj ömlött a tál aljában úszkáló malaczmollre. Ezüst rostélyon kolbász is volt, mely
alatt a parázst syriai tollal, vagy fúvóval élesztették, volt lacertus is — egy közönséges hal — ket
témetszett tojásokkal, menta- és ruta-fűvel körül
szegélyezve. Spárgával, zollerrel s retekkel kiteremtettézett csigákat is hordoztak szét. Ezen idő
alatt a vendégeknek közbe-közbe fehér bort és mézes italt nyújtottak át a rabszolgák. A római ebéd
ezdote nem igen sokban különbözött a mai orosz
úri ebédtől, mely sardinával s egy pár pohár pálinkával nyílik meg.
Hozzák a második tál ételt. No ez már bizonyosan olyan kellemes meglepetés lesz, mi előre
csiklándoztatja a római elkényeztetett szájizét.
Egy malacz húrosraadárral vagy tojássárgájával,
vagy más töltelékkel kitömvo. Do menjünk csak
I etronius után. Egy finomul kimetszett, szétterjesztott szárnyú fa-tyukat hoztak bo egy polyvával
teletömött kosárban, s alatta tojások voltak, melyeket a rabszolgák kivévén, a vendégeknek nyújtottak át. Mindegyik tojásban a vendégség meglepetésére egy-egy Ízletes fügemadár volt. A terem

egyik szegletében ülő zeneszók adtak jolt ezen tál
étel kihordására. Nikodemus királylyal ilyen
formán elmésen tréfáltak. A bythiniai király
nagyon szerette a fris heringet. Messze lévén a
tengerparttól, hol aranyért sem lehetett volna szerezni fris halat, az elmés szakács tökéletesen olyan
alakú ételt készített, mint a hering. Petronius
obédjén is a vadkacsát a szakács ugy tudta föltálalni, hogy azt mindenki m.ilacznak hitte.
x\. második tál étel után a rabszolgák letörölték az asztalokat, s kézmosás végett újra vizet
hordtak körül. Ezután zöld koszorúval fölékesitott
ifjak léptek bo, hozván magokkal egy nagy botra
fölfüggesztve azon tojásdad nagy amphorákat,
melyek csak ugy állhatták meg, ha homokba vagy
földbe ásták be. Az edény nyakára azon konzul
neve volt vésve, a kínok idejében azt borral tele
töltötték.
A rómaiak tengervizet, mirhát, szagos és szeszes olajt és nedveket vegyitettek borukba. Télen
át fűszerezett forralt bort ittak, melyet bronz
urnákba töltögettek. A görög és római borkereskedésről a hagyomány után azt tudjuk, hogy kétféle falernumi bor volt: savanyú és édes, mindeniknek húsz évig kellett állani a hordóban, hogy
finommá* váljék. Az albani bor tizenöt évre, a surrentini huszonöt évre ért mog. A trifolini korai
bor volt, a tiburi tiz évi fogság után szabadult ki.
A gauri finom, erős, olajos bor volt. A signiumi
bor hat évre javult mog. Az erbuliai bor eleinte
sötét volt, s csak később fehéredet! meg, könnyű
és finom italuvá változott át. A tarentumi könnyű
s szintén édes italu volt. Nyárban a bor hűsitésére
havat vogyitettek bele; azzal, hogy ezen eljárás
miatt a bor sokat veszített erejéből, zamatjából,
ugy látszik, hogy az ős római nem igen törődött.
Majd az inyenczek netovábbja, a „rózsa-étel"
jött, moly lekötötte a szemet, kiolégité a szaglást
és gyomrot, s ugyanakkor élvezetbe ringatá a képzelő tehetséget is. A rózsa-étel csinálásának nagy
titkát közöljük olvasóinkkal azon remónybon, hogy
ez nem szorítja le magyar konyhánkról a jó zsíros
töltött káposztát. Végy egy talicska rózsalevelet,
teld egy nagy mozsárba, tégy hozzá két disznó
velőjét, eczetbon, borban, olajban tojássárgájával
és borsosán főtt hurosmadárból tizenkettőt. Mikor
igy minden össze van keverve, lassan koll főzni
mindaddig, mig a fölséges illat nem párolog.
A gazdag római asztalánál gyakran egészben
sütött vadkant is tálaltak föl. Agyarán siriai vagy
egyptomi szilvákkal telt kosarakat aggattak. E
szörny körül gyakran édes lében elkészített kicsiny malaczokat raktak, melyeket ajándék gyanánt osztogattak ki a vendégek közt. A szakács
néha vadászruhába öltözve jött be a vadkan fölbonczolására, hogy az élvezetet annálinkább fölcsigázza.
Ezután jöttök a kis malaczkák, melyekben
egy-egy eleven hurosmadár rejlett, s vidáman röpült ki, midőn a szakács a malaczot fólhasitotta.
Oly elkényeztetett étvágyú gazdag emberek, mint
Apicius, néha dalosmadarakat, vagy fülemilék agyvelejét tálaltatott föl, de ez csakis olyanoktól telt
ki, mint ő s Heliogabalus, ki a padozatot aranyporral hintette bo; a középmóduak sáfránynyal
vagy szines és szagos fűszerporral hintették be a
mozaik padlatot.
Mikor a tulajdonképi ebéd végeztével a csemegét hordták föl, a rabszolgák masztik fogvájókat hordtak szét. A csemegés tál közepén rendesen egy Flórát vagy Vortumnust ábrázoló szobor
állott, mely gyümölcsökkel volt megrakva, s néha
telő volt sáfrányszinű illatszerrel, mely azokra, kik
a szobrot először megnyomták, vízsugárokban lövelt szét. A rómaiak édessége pástétom alakjára készített, mandolával s szőlővel kitömött halakból s
madarakból állott, szerették a dinnyét is, s a mandolával körülrakott birs-almát.
Ha gazdag emberek adtak lakomát, rendesen
kötéltánczosokat, vagy testgyakorlókat rendeltek
az asztal mellé, a miveltobb izlésüok pedig nótásokat vagy Kadixból spanyol tánezosnőket hozattak.
Ha a gazda azt ohajtá, hogy a mulatság ki
világos virradtig tartson: a vendégsereg fürdőt vett,
vagy az oszlopzatos csarnokban sétált. A lámpa
ezüst vagy bronz lánczokon csüngött. A rabszolgák elkészítették a havas üstöket s a boros edényt.
Ekkor az ünnepély királyát kocikahuzás által
választották meg; A ki Venust, vagyis a hatos
koczkát húzta, királylyá kiáltatott ki. A legalsó
húzás kutyát jelentett. Szokásban volt húzás alkalmával kedvesének nevét hívni segítségül. A király
határozta el, hogy mennyi vizet szabad vegyíteni
a bor közé, s csak az elismert ivóknak szabadott
tiszta borral élni; ugyancsak ő állapította meg,
hogy egyszerre, hány kanál bort lehet tölteni a
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pohárba. — Ha valamelyik vondég áldomáspoharat
akart üriteni, fölemlité szerelmesének s társainak
nevét, s annyi kanál bort kellett innia, a hány
betűből kedvese neve állott.
Bizony sok tekintetben romlott volt az ő izlésok. Nem ismerték a tiszta bort. S a mi legnagyobb vétkökül róvható föl, az, hogy a nőket
kirekeszték mulatságaikból.
Ennyit közölhetünk a római előkelő urak vendégségéről egy angol tudós kutatásai után, de
bizony nem cseréinők el velő egyszerű magyar
konyhánkat, s barátságos mulatságunkat, hol szép
nők körében vidáman kiáltjuk: „hogy volt, hogy!
három a táncz halálig!" s a czigány ráhúzza a
csárdást.
K. T. K.

Egyveleg.
(?) (Popir-pótlék.) A Smithson-féle intézetben
(Smithsonian Institut) Washingtonban egy holland
nyelven nyomatott könyv létezik 1772-ből, melyben a lovelek a legkülönbözőbb papirnomekből,
mint pl. darázsfészekből, gyaluforgácsból, fürészporból, csalánból, szőlőfából, kenderből, szeder- és
aloe-levelekből, bogáncsból, szalmából, szénből,
azbesztből, gyapotból, fűből, fenyő-, nyár-, bükkés fűzfából, ezukor-, gesztenye-és tulipán-lovelekből stb. készült levelekből állan;ik. Igaz, hogy a
levelek nem mind világosak és fehérek, de mégis
kitűnik, hogy a vászon- és rongypapírt már ezelőtt
száz évvel is tudták valami egyébből készítettől
helyettesíteni.
— (Üveg-gyapot.) Az alsó-ausztriai ipar-egyesület gyűjteményében nemrégibon Jules de Brunfaut párisi üveg-szövő gyárából került üvegkészitmények, hajékek, szalagok, karpereczek,óralánczok
sírna és fodrozott strucztollak stb. voltak kiállítva.
Ezek főkép abban különböznek az eddigi hasonló
üvegkészitményektó'l, hogy sokkal finomabbak,
nyulékonyabbak és tartósabbak. A de Bmnfaut-féle
üveggyapot, pókhálóhoz hasonló finomsága mellett,
vetekedik a legerősebb valódi gyapjuszállal, szépségére nézve pedig jóval túlhaladja azt. Attól nem
kell tartani, hogy a belőle készült kar- és nyak-

A hatvani honvédüiinepély.
A magyar szabadságharcz erkölcsi jutalma:
az elismer ésmár több emlékoszlopról kiszól a késő
századokra; az 1848-ki országgyűlés adott szavát,
ha elvileg nem is, a mi annál többet ér: tettekben
már több helyen beváltotta a nemzet.
A tettleges elismerés jelképének, a honvédemlékoszlopoknak száma egygyel ismét szaporodott ápr. l-jén Hatvanban, s ennek ünnepélyes
fölszentoléso ismét összegyűjtötte egy jó napra az
életben maradt honvédeket s a honvédnév tisztelőit.
Hatvan 1849 tavaszán az ellenfolok hadállásánál fogva kulcsa volt a magyar seregek részére
a fővárosnak, s két napi szerencsés ütközet után
diadalívvé lőn, melyen át honvédőink Bicske, Isaszegh, Vácz, Nagy-Sarló, Komárom és Buda felé
harczoltak. E két nap több száz jó honvéd életébe
került, s az itt több helyen eltemetett hősök emlékezetét hirdeti az a márvány-gúla, mely ápril 4.
óta leloplezetten, büszkén emelkedik Hatvan város
főrészén.
Az emléket a gyöngyös-vidéki honvédegylet
hozta létre, több honfi és honleány segélyezésével.
Ugyanez egylet rendezte az ápril 4-iki ünnepélyt.
Meghívókat küldött szét s tett közzé a lapokban, s ezek folytán a Jászságból, Aszódról, a két
testvér mezővárosból s egyéb vidékekről szép
számú vendégsereg gyülekezett az ünnepélyre.
A hatvani indóháznál Freiburg őrnagy, a
gyöngyösi honvédogylet elnöke várta — több rendezővel — a vasúton érkezőket.
Midőn a magán hintók és falusi bérkocsik hoszszu sora bennünket vendégeket a városba beszállított, már akkor sűrű néptömeg állt várakozva a
nagy vendéglő előtt, zászlókkal, virágokkal, éljenezve, s alig píhontünk néhány perczig, 11 órakor
megdördültek a mozsár-ágyuk s imposans menetben vonultunk a templom feié a következő renddel:
A menet élén a gyöngyös-vidéki honvédogylet tagjai. Babérkoszorút vivő fehérbe öltözött
leányok az ünnepélyro megjelent vidéki testületek küldöttségei. A Hatvan városi elöljáróság s
egyéb tekintélyes személyek. A hatvani iparos
testületek. A résztvevő nép.
A menetek épen rövid körút után a templom-

diszitmények használatánál a netán letört üvegszálkák a bőrt érzékenyen megsebzik. Nyulékonyságát illetőleg megemlítem, hogy az üveggyapot,
varró- és kötőgéppel könnyen feldolgozható. —
Ügy látszik, hogy az üveggyapot orvosi szempontból is figyelemre méltó. Ezen irányban kísérletek
tétetvén, o gyapotnak egy sajátságos tulajdonságára
bukkantak. Ha tudniillik egyik kézbe egy csomag
közönséges pamutot, a másikba pedig ép oly nagy
csomag üveggyapotot fogunk, azt tapasztaljuk,
hogy az utóbbi azonnal tetomes meleg-érzést gerjeszt; ha azonban o csomagok mindegyikébe kis
hőmérőt állítunk, ellenkezőleg azon érdokes tünemény mutatkozik, hogy néhány perez múlva, a
közönséges pamutba mártott hőmérő két-három
fokkal feljebb száll, ámbár az első kisérletből talán
az ellenkező hatást vártuk volna itt is. E kísérletekben nincs azonban semmi meglepő, ha tekintetbe
veszszük, hogy az üveg a pamutnál roszabbul
vezeti s következéskép nehezebben is engedi át a
meleget. — W. V.
•* (Bostonban) egy „Mammoth Musicale-jubileé"-re készülnek, melyhez hasonlót, vagy csak
megközelitőt is alig látott a világ. Ez egy monstrehangversony lesz, melynek mérvét legjobban
jellemezhetni az által, ha megemlítjük, hogy a bassus erősítéséhez 100 ágyú fog járulni. A hangverseny ideje még nincs megállapítva, de a készületek
nagyban folynak rá. Csupán egy nő maga ezer
dollárt, ogy kereskedői cz^g 2000-et irt alá, egy
harmadik pedig ingyen ígérkezett szállítani az
50,000 darab székhez szükséges vasat.
0 (Uj-York népessége.) A legutóbbi számitások szerint Uj-Yorknak egy millió lakosa van, kik
72,920 házban laknak, évenként 24 millió dollárt
fizetnek, 7 millió dollárt forditnak élvezetekre és
gyönyörüségökre, 3 milliót az iskolákra s ugyanannyit a rend fenntartására. Az istenfélők számára
430 tomplom áll nyitva, melyekben 300,000 ember
fér ol. Van 384 vasárnapi iskolája, melyeket
117,450 tanoncz látogat. Az iskolalátogatás a nyilvános tanintézetekben 96,294, a magántanodákban
130,000-re megy. Valami 50,000 gyermek nő fel
iskolázás nélkül.

TÁRHÁZ.

ban elhelyezkedvén, Janikovics Lajos prépost a
szószékre lépett és tartott igen szép alkalmi beszédet, mely minket s bizonyára minden jelenlevőt
valóban kielégített; buzgó imádsággal zárta be.
Az egyházi beszéd után ünnepélyes nagy
gyászmisét szolgáltattak az elesett honvédek lelki
üdveért s annak végeztével a menet szép rendben
kivonult a templomból a roppant tér közepén folállitott emlékoszlophoz.
A szobor előtt fehérbe öltözött leányok álltak koszorúval. A baloldalon a gyöngyös-vidéki
honvédegylet. A jobboldalon a vidéki testületek
küldöttségei. A szobor hátulsó részénél a Hatvan
városi elöljáróság s ogyéb tekintélyességek. Jobbés baloldalra oszolva a hatvani iparos testületek.
Az egészet körülvette a résztvevő nép.
Az oszlop előtt térdeplő volt a papok s egy
tribüné a szónok számára, mely utóbbira Pankor
százados, a gyöngyös-vidéki honvédegylet alelnöke fölmenvén, beszédet tartott, melyből idézzük
a következő helyeket:
„Ki tudja, kik nyugszanak itt ! itt e láthatáron, hol szabadságharezunk egyik jelentékenyebb csatája vivatott, mely a hadállás kulcsa
volt a fővároshoz előhatolásnak. Ne kérdezzük nevöket: „mind hősök voltak ők, mind honfiak," kik
szeretett közös anyánk, — édes hazánkért egész
odaadással áldozák fel azt, mi legdrágább mindenkinek, az életet, — hogy a földre hullott vérharmat után buján tonyészszon a szabadság égi
virága.
„Nem voltak ezen nevökre nézve ismeretlen
hősök uzsorások, nem számítottak ők hazaszeretetükért kamat fejében hálára, nem harczoltak zsoldért ; tiszta volt a forrás, mely őket a halál ölébe
sodorta, példát adván az utókornak, hogy a hazáért mindont, de mindent áldozni kötelesség.
„Valamint tehát o hamvaikban áldott nemeslelkű hősök teljesítek kötolességökot, ugy felmaradt nekünk élőknek is eme vértanuk iránti honfiúi kötelességünk, a kegyelet. — S most, midőn
a koronás király, — isteni ihlettől megszállva, a
nemzettel az isten örök igazságának nagy művén
magasztos egyetértéssel működnek, nincs ok, nincs
szükség titokban áldozni, hanem nyiltan s mindenütt, következőleg itt is a haza jelenleg hajnalodó ege alatt szivünk sugallatait szabadon kö-

** (Egy amerikai példa.) Grant tábornok, az
Egyesüit-államok elnöko pénzügyminiszterré kinevezte Stewart urat, Newyork első kereskedőjét.
Az 1789. szept. 2. törvény meghagyja, hogy a
kincstári hivatalnokok ne űzhessenek kereskedést.
Ennélfogva Stowart ur vagy kénytelen lett volna
abba hagyni roppant terjedelmű üzletét, vagy nem
fogadhatja vala el a miniszterséget. Grant tbnok,
kinek érdekében állojtt o kitűnő pénzembert megnyerni a közügy részére, javaslatot tett a kongresszusnál, — hogy függeszsze fel a fonebb említett bilit ezen egy esetre. A senatue, a régi
rómaiakhoz méltó szigorral, még ezen esetet sem
tartá elégségesnek arra, hogy miatta egy jónak
bebizonyult törvényt rövid időre csak fel is függeszszen. A hazafiság, a közügy szeretető é-*a vágy,
annak szolgálatot tehetni, arra birta Stewartot,
hogy a következő ajánlatot tegye: Négy évre, minisztersége tartamára, teljesen visszavonul üzletétől, melyet 3 tagból álló hitbizomány kezel ez idő
alatt. A tiszta jövedelem, melyet évenkint 5—6
millió dollárra (11—13 millió ft.) tesznek, kiosztatik az amerikai köztársaság szegényei között. Ez
négy év alatt 20 millió dollárt tesz ki. Valóban
nagyszerű ajándék!
** (A sabin nők elraboltatásának) egy modern
utánzása fordul; elő San-Franciscoban. Mintegy
400 kinai nő érkezett oda február 24-én, a „Chena"
gőzös f ödélzetén. A parton egy nagy csapat chinai férfi állt, s midőn a nők rendőri fedezet alatt
partra szálltak, rohamot intéztek s el akarták őket
rabolni. A rendőrség azonban helyt állott, oly
erélylyol, hogy még csak általános verekedésre
sem került a dolog. Elfogtak több chinait. A nőkot aztán megerősitett fedezet alatt szállásaikra
kisérték.
— (Róm. katholikuspapnövendékeink létszama
1787-ben.) A pozsonyi papnöveldében 178%-ben
tanult 479 világi, 49 szerzetes pap, az egri seminariumban 127 világi, 87 szerzetes, végre a zágrábibanl30 kispap,a szerzetekre való tekintet nélkül.
Összes létszám tehát a három növeldébon, — melynél több akkor a „M. M." szerint nem volt — 872.
(A „Magyar Musa" 1787. 3-ik száma nyomán.)

vetve rójjuk le kegyeletadónkat eme többeknek
szivjóságából emelt nyilt oltárnál, melyet, midőn
az üdvözült bajnokok emlékéül ezúttal ünnepélyesen leleplezve az utókornak átadunk, nincs
forróbb óhajunk, nincs buzgóbb vágyunk, mint a
magyar korona területének bérczein és rónáin
egyaránt hangoztatni: éljen a haza ! éljen a nemzet ! éljen a király!"
Panker éljenei harsány viszhangra leltek a
körülálló sok ezer nép ajkain; az aszódi banda
rákezdte Rákóczy indulóját, mozsarak dörögtek,
harangok zúgtak, s a lelkesedés szivemelő zaja
közben lehullt a lepel a szoborról, mely következő alakban állt előttünk.
Körülbelől két öl magasságú gúla szürke porosz gránitból, mely fényesen van csiszolva, mint
a márvány és aranyozott koszorúkkal és feliratoktokkal rakva. Elején, onnan nézve, hol az országút
Aszód felől, mielőtt a templom és paplak közt az
utczába veszne, a roppant terjedelmű téren áthalad, e felirat olvasható : „A szabadságharezban
1849. ápril 2-án elvérzett hősök emlékének," s
lejobb aranyozott babér - és cserkoszoruban:
„Mindent a hazáért." — Jobb oldalon ez áll:
„Csatájok a népjog csatája volt."
Baloldalon : „Mind hősök ők, mind honfiak."
Hátul: „A gyöngyös-vidéki honvédegylet,
több honfi és honleány segélyével. 1869."
Az emlék Gorenday műtermében készült és
körülbelül 600 ftba került. Nem imposans.. de csinos ; és helyzeténél fogva, — több ezer négyszög
ölnyi tér közepén, mesterségesen készített földemelkedésen — szembetűnő. Alapjába bevésték
érezbe burkolva a gyöngyösi honvédegylet névsorát s az 1848/9-ben volt pénznemek egy-egy
példányát, valamint Hatvan város mostani állapotának íeirását.
Az emlék eképen lelepleztotvén, rengeteg
lombkoszorut tettek raja, melyet fehér ruhás, zöld
koszorús kis leányok hoztak volt a menottel. Aztán Janikovics prépost megáldotta az emléket, s
buzgó könyörgést mondott előtte, mely után az
egész közönség a „Szózat" két versszakát énekelte.
Fél egy órakor vége volt az ünnepélynek.
Kg.

Melléklet a Vasárnapi üjság 15-ik számához 1869. ápr. 11,
Irodalom és művészet.
** (A „Századok") I I I . füzete újra érdekes
tartalommal látott napvilágot. Nevezetesebb közleményei ezek: Péter magyar király I I I . Ursoolus
Péter Ottó velenczei dogo fia volt. Podhraczky
Józseftől. — Tanulmányaim Spanyolország állami
levéltárában, Franki Vilmostól. — A bujdosók
támadása 1672-ben (vége) Pauler Gyulától. —
Könyvismertetések, bírálatok. — A m. tud. akadémia történettudományi működése. — A régi
Rákócziak, különösen R. Zsigmond történetéhez,
Thaly Kálmántól. — I I . Lajos király arczképe,
Kápolnai P. Istvántól.
** (Ellenzéki német lap) fog megjelonni Pesten, május 1-től kezdve. Czime: „Neuor Freier
Lloyd." Szerkeszti Ludvigh János. Kiadó-tulajdonosok Jókai Mór és társai: Baumann Zsigmond,
Domány Zsigm., Kanitz Gábor, Popper Ármin,
Sík József és Weil Jakab, kik e vállalatot 80,000
forint befektetésével szándékoznak megkezdeni.
^(„Erdélyi Gazda") czim alatt szaklap indul
meg Kolozsvárit, Timár Károly és Szabó Sámuel
szerkesztése mellett, az erdélyi gazdasági egyletből alakult bizottság felügyelete alatt. Főczélul
az erdélyi közép-birtokosság érdekeit tűzi maga
elé. Havonként kétszer jelenik meg, legalább 1
íven mindannyiszor. Ára, egész deczember végéig,
gazdasági egyloti tagoknak 1 frt, nem tagoknak
1 frt 60 kr. Minthogy szükségesnek tartjuk és a
szerkesztők nevében elég biztosítékot látunk czélszerüsége iránt: melegen ajánljuk.
** (A „Magyar Jegyző") czimü uj lap ápr. 5-én
megjelent. Első számában két oly eszmét pendit
meg,melyek bizonyára viszhangra fognak találni széles körökben: jegyzői nyugdijt és jegyzői egyesületet."
E lap megjelenik hetenként egyszer; ára
egész évre 6 frt. Szerkeszti Ilméri Kiss István.
** (Júliustól kezdve) hetenként egyszer uj kereskedelmi szaklap fog megjelenni magyar, német
és franczia nyelven; felelős szerkesztője Strasser
Benjámin, kiadója Szász Sándor; czime: „Kereskedelmi Napló — Journal Commerciel."
** (A Marczibányi-alapitványból) kitűzött
nyelvtudományi jutalomkérdésro („Adassanak elő
Pázmány nyelvsajátságai" stb.) az akadémiához
1869. márcz. 31-ig bezárólag, mint határnapig, egy
pályamunka érkezett; czime a pályakérdés. Jeligéje:
„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?"
Vörösmarty.
** (Fraenkel B.) miskolezi könyvkereskedő
jelenti, hogy mivel Zombory Gedő medgyaszói
lelkész „korszerű egyházi beszédoi"-re az olŐfizetések még folyvást érkeznek: a határidőt f. ápril
hó végéig meghosszabbítja.
** (Egy tárgyról két iró.) Dr. Mészáros Károly „Ungmegye egyházi és polgári történelmére"
előfizetést hirdet, mely havonkint 4—5 ivnyi füzetekben fog megjelonni. Előfizetési ára 6 frt. —
Horváth János, Ungmegye levéltárnoka is kibocsátotta előfizetési felhívását, „Ungmegye történelmére", mely mintegy 120 nagy negyedrét ivre
fog terjedni s koronkint egy-egy füzet fog belőle
megjelenni. Az egész munkának ára előfizetés
mellett 8 frt, füzetenkint 40 kr. leend.
# : („Tankred lovag meséi4') czim alatt megjelenendő egy kötet beszélyro hirdet előfizetést
Aigner és Rautmann. A beszélyekot Kvassay Ede
irta. Előfizetési ár 2 frt; határidő május 15.
** (Izsó Miklós) közelebb Felekiné asszony
igen szép mellszobrát készité el. Jelenleg pedig
Verbőczi mellszobrán dolgozik, melyet a közoktatási miniszter rendelt meg a nemzeti múzeum
számára.
** (A budai népszínházban) csak o hó 15-kéig
lesznek még előadások, azután pedig a színkörben,
hol ismét „Bem apó" lesz a nyár látványossága.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A philosophiai
törvény és történettudományi osztálynak ápril
5
-én, Kubinyi Ágoston elnöklete alatt tartott ülését Eómer Flóris nyitotta meg, Ráth Károly elhunyt tag fölött tartott emlékbeszédével. Ráth
Károly 1829-ben született Győrött. Már ifjú korában a történelmi kutatások felé fordult. 43-ban
katona lett és Kmotty oldala mellett mint hadnagy híres csatákban vett részt. Históriai kutasásait a forradalom után Győrmogye és Győrvárosa
történetének nyomozásával kezdette meg. Átbuvárolta a dunántúli megyék köz- és magán levélta-

raiban mindazt, mihez hozzáférhetett, s páratlan
szorgalommal és igen szépen lemásolta a nevezetesebb okmányokat. Gyűjteményét, mely tizenhét
nagy köteget tesz, özvegye az akadémiának adományozta. Az értekező fel is mutatá e nagy gonddal s teljes rendbon összeállított, leginkább másolatokból, de egy pár köteg eredeti magyar és latin
okmányokból is álló gyűjteményt. — Azután Kerékgyártó Árpád olvasott székfoglalót „Magyarország alkotmánya biztositékainak története" czim
alatt. Ez értekezések után a folyó tárgyakra kerülvén a sor, Rentmeister Antal „Gaius" czimü
értekezését Hoffmann és Pauler birálók kiadásra
ajánlják. A kultusminiszterium tudatja, hogy az
1671-ben lefejezett Nádasdy Ferencz családi okmányai, melyek iránt, az akadémia kivánata folytán a közös hadügy- és külügyminisztériumoknál
kérdés tétetett, sem a hadi levéltárban, sem a császári
titkos levéltárban nem találhatók meg.
** (Haynald érsek) ápr. 17-én tartja székfoglalóját a magyar akadémia ünnepélyes ülésén. A
székfoglaló tárgyát egy nagyobb munkának részlete képezi. Az érsek ugyanis a bibliai növények
kritikai Íeirását szándékozik kiad ni. E rajzok körülbelől 150 táblán lesznek, s nagyobb részök
készen van. A W. szerint a kőmetszet gyönyörű,
és a táblák beosztása a legszigorúbb tudományos
követelményeknek megfelel, még a laikusra nézve
is igen érdekes. A munka mint a nevezett lap
állítja, páratlan az egész continons botanikus irodalmában.
** (A magyar földhitelintézet) ápr. 5-ki közgyűlésén felolvasott elnöki jelentés érdokes és örvendetes képet nyújt e, hat évi fennállás után rondkivüli szilárdságra jutott intézetünk állásáról. Hazai földbirtokosaink mindinkább kezdik használni
jótékonyságát s múlt évben már csak két megye :
Trencsén és Zólyom nem volt képviselve, a többi
részeit az országnak egészen behálózta az intézet,
sőt intézkedés van téve, hogy közelebb Horvátországra s a telekkönyvi munkálatok befejezése után
Erdélyre is kiterjeszsze üdvös tevékenységét.
Fennállása óta megszavazott az intézett 25 millió
frt kölcsönt, melynek biztositékául l'/j millió
holdnyi, vagyis 114 Q mértföld telek van lekötve
67% millió értékkel, mihez 13 millió értékű épületek járulván, az összes biztositék 80 % millió ft.
Az adósok pontosan fizetik a kamatokat és — a
mi jellemző — kisebb birtokosok igyekeznek rendkivüli utón törleszteni adósságukat. — Tiszta üzleteredmény az intézet fennállása óta 301,573 ft,
melylyel együtt a biztosítási és tartalékalap összesen 2.785,553 ftra rug.
** (Lónyay Menyhért) pénzügyminiszter a
földhitelintézet közgyűlése által egyhangúlag ismét
elnökké választatott. A felügyelő bizottság tagjai
is mindnyájan újból megválasztattak egyhangúlag.
** (A történelmi társulat) ápr. l-jén gr. Mikó
Imre elnöklete alatt tartott ülésében a pénztárnok
ismét több alapitó tagot jelentett be, jeléül, hogy
o munkás társaság mind nagyobb figyelmet ébreszt
a közönségben. Jedlicska oklevél-tanulmányairól
olvasott föl s több érdekes okmányt ismertetett a
14-dik század első feléből. B. Nyáry Albert egy
érdekes, magyar nyelven irt inscriptionálist mutatott be, melyet Bornemissza Anna állított ki 1669ben Radnóthon, s mely erőteljes, szép magyarsággal van irva. Thaly Kálmán pedig az általa megvizsgált levéltárakról, különösen a Batthyányak
körmendi levéltáráról értekezett.
** (Kimutatás a nemzeti színház drámabiráló
bizottságának első évi működéséről,) 1868. ápril
l-jétől 1869 márczius 31-ig. A nemzeti színházhoz
benyújtott eredeti színmüvek száma volt 41. Ezek
közzül felolvasásra ajánltatott 17 darab. Előadásra
elfogadtatott 4. Bírálat alatt maradt még kettő,
összesen elintéztetett 39 eredeti szinmü. A bizottság ezeken kivül fordított színmüveket is birált,
Bizottsági gyűlés a darabok felolvasására és megítélésére húsz volt.

Egyház és iskola.
** (A hadi tudományoknak) a magy. kir.
tudomány-egyetemen rendkívüli előadására a vallás- és közoktatásügyi miniszter, a honvédelemügyi
miniszterrel egyetértőleg Tóth Ágostont, a közmunka- és közlekedési minisztériumnál a helyrajzi
osztály igazgatóját és gr. Pongrácz Károly volt
századost s a nemrég megszűnt „Honvédelmi
Lapok" szerkesztőjét nevezte ki.

** (Magyarország prímása) ápril 7-kére hívta
egybe a főmegyének az esztorgami vicariátushoz
tartozó kerületi espereseit tanácskozmányra a népiskolák s egyéb fontos tárgyak ügyében.
** (A kultuszminisztérium) a lipótvárosi templom építésére az évi 40,000 frtból 10,000 frtot
utalványozott a még fedezetlen költségek fedezésére. Egyúttal az építészeti bizottság folszólittatott, hogy a templom tovább építésének, illetőleg
átalakításának tervezetét mielőbb nyújtsa be.

Mi ujság?
** (F. hó 8-án) mint Széchenyi halálának évfordulóján a pestvárosi templomokban gyászisteni tisztelet tartatott; és pedig a terézvárosi
és a serviták templomában 6 órakor reggel, a józsefvárosi és ferenoziek templomában 9 órakor; a
belvárosi és a lipótvárosi templomokban pedig 10
órakor délelőtt.
— (Emich Gusztávé) F.hó 5-én d. u. kisértük
sírjába id. Emich Gusztávot, az „Athenaeum"
nyomdai s kiadói üzletének előbbi tulajdonosát,
kit több évi szenvedés után súlyos mellbaja vitt
sirba. Emich nevével sok jeles irodalmi vállalat
van összefűzve. Ő volt Petőfi öszes költeményeinek kiadója, számos napilap és folyóirat alapitója
vagy kiadótulajdonosa. A nyomdászat terén is sok
érdeme van; terjedelmes üzlete, kitünőlog fölszerelt nyomdája valódi haladást jelölnek e téren. Az
utóbbi párisi kiállításon Márk képes krónikájának
diszkiadásával első rendű arany érmet nyert, s
több kitüntetésben részesült. — Koporsóját az
„Athenaoum" összes személyzetén kivül a többi
pesti könyvnyomdák tagjai, valamint az irodalom
és közélet sok kitűnősége, s tisztelőinek és ismerőseinek nagy serege kisérte. Béke poraira!
-ff (Miklós Miklós), a közelebbről, 61 éves
korában elhunyt ó-tordai ref. pap, ismert é3 szeretett ember volt egész Erdélyben; sőt Magyarországról is, a kik csak Erdélybe utaztak, meglátogatták mindnyájan. Vendégszerető háza és derült kedélye mindig nyitva állott az utasnak. Több
nevezetes emberrel állott igen jó viszonyban. Petőfi, Jókai, Tompa, Sárossy, Lisznyai, Ballagi stb.
mindnyájan töltöttek nála derült napokat. Petőfi
nála is hagyta volt nejét és fiát, mikor utolsó csatájába indult. Szellemdús társalgásáról, örök derült kedélyéről, kifogyhatatlan szivességéről megemlegette mindenki; és emléke fenn fog maradni
bizonyosan még sokáig, mint olyan emberé, a ki
mindenkinek mindig csak kellemesebbé tette az
életet. Tavaly betegen járt itt Pesten; de humora
akkor is kisérte. A kik akkor találkoztak vole először, azok is emlékezni fognak bizonynyal a kifogyhatatlan tréfáju őszre. — Legyen áldott emléke.
— (Halálozás.) özvegy Noszlopy Antalné,
szül. Szeneczei Bárány Juliánná, Somogymogyében Vrácsikon, múlt hó (márczius) 23-kán, élete
81-dik évében, öregségi vég elgyöngülésben meghalt. A boldogult édes anyja volt az ötvenes évekbon szomorú áldozatul esett Noszlopy Gáspárnak.
Jótékonyságban fogyhatlan, s az irodalom hő pártolója volt. Halottas ágyán kifejezett óhajtása
volt, hogy halála az általa kelotkeztétől kozdve
16 éven át tartott és kedvelt „Vasárnapi Ujság"ban megemlittessék. — Béke poraira!
** (Udvari hírek.) A király ápr. 6-án az ideérkezett Beust grófot fogadta, azután 42 egyénnek
adott kihallgatást, s délben ismét kirándult Gödöllőre vadászni. — A budapesti helyőrség felett f.
hó 10-én fog ő Felsége szemlét tartani, s ez alkalommal az egy évi önkényteseket is szemügyre
veondi, kik külön szakaszt fognak képezni
A
királyné ápr. 6-án a magyar gazdasszonyok árvaleányházát látogatta meg és igen szívélyesen társalgott a jelenlevőkkel, a legnagyobb érdeklődést
tanúsítván az intézet iránt.
** (Xantus) ázsiai utján folyton nagy vásárlásokat tett a nemzeti múzeum számára. Penangban
320 frton ritka madár-, emlős- és rovargyüjteményt
vett két portugallitól. Madár van vagy ötszáz, ugy
hogy a malaccai félsziget ornythologiája majdnem
egészen képviselve van. Rovar van 400, köztük
igen kitűnő példányok. Másnemű gyűjteményei
közt vannak korallok, kagylók, kétféle krokodil,
négy gyönyörű kard.
tfc (Horváth Boldizsár) folköszöntéséből, melyet Szombathelyen, a választói által rendezett lakomán tartott: „Hive a demokratiának, mindig
kerültem a demagógiát. A demokratia győzelmét
nem abban keresem, hogy lerántsam az aristokra-
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tiát a porba; hanem abban, hogy a népot a szív és hogy a pisztolyban nem volt sem golyó, sem serét,
a lélek nomessége által fölemeljem azon magas- csak puskapor, s igy a lövés okozta sérülés is igen
latra, a mely már most mindnyájunk előtt egyfor- csekély volt; ennek daczára azonban kórházba
mán nyitva áll. Jelszavaimat mindig a mérséklet- vitetett. — Kiss László, pestvárosi 22 éves, dijnok
től kölcsönöztem és sohasem intéztem azokat a ugyanaznap este 10 órakor, édes anyja lakásán
nemtelen szenvodélyekhoz. Hogy a demokratia pisztolylyal véget vetett életének. Az öngyilkosság
diadalát elősogitsem, nem azon taktikával éltom, okának szerelmi viszonyt gyanítanak.
hogy a domokratiát fölfegyverezzem, —hanenijhogy
lefegyvorezzem a demokratia ellenségeit, eloszlat** (A „Magyar Állam" és a „Magyar Újság.")
ván azon aggályokat, a melyeket a domokratikus A sok hírlapi czivódás közt lapunk sem maradhatörekvések túlzásai, vagyis inkább a domokratia tott ment a támadástól Egyszerre rontottak neszent nevében itt-ott gyakorolt aljas üzelmek ger- künk a „Magyar Állam" és „Magyar Ujsag."
jesztettek. Folytonosan azon tant hirdetem és Mind a kettőnek van kifogása ollenünk. A „M.
követem, hirdetem és követem most is: a demo- Állam '-nak nem vagyunk olég ultramontánok és
kratia jövője egyedül azon életképességtől függ, a konzervativek. Legújabban már azt is zokon veszi,
melyet az a normális államrend megalapításában, miért irtuk, hogy a pápának magyar főurak
fenntartásában és megszilárdításában tanusitani, arany kosesztet küldenek. Azt mondja, arra a
érvényesíteni tud és akar. Szilárd meggyőződésem: keresztre szegény emberek is adakoztak. Meglehogy ezen életképességet megszerezvén, a demokra- het. De azért tény marad és igaz, hogy főurak
tia jövője biztos és meg nem akadályozható; ellen- indítványozták és azok küldik.
ben ezen életképesség nélkül a domokratia uraA „Magyar Ujság"-ban pedig azért támad
lomra nem vergődik — és ne is vergődjék soha!'* meg egy állítólagos előfizetőnk, mert Böszörmé** (Dr. Arányi Lajos) egyetemi kórbonezta- nyiről ezt irtuk : „Szélső-baloldali volt, de megnár ápril 4-én értő el tanárkodásának huszonötö- győződésből ; azért becsülést érdemel", — továbbá
dik évfordulóját. A közszorotetben álló tanárnál hogy „börtöne tisztességes szállás volt." Azt
ez alkalomból tanítványainak nagy száma tisztol- mondja, ítéletünk nem volt pártatlan. Hát az lett
kedett. Az ünnepély emlékére Arányi tanár 1000 volna pártatlanság, ha ezek akármelyikét máskép
frt alapítványt tett, molynok kamata a legjobb állítjuk ? Mi nem igaz ezekből ?
kórboneznoknak lesz évenként kiadandó.
Különben lehetetlen volna irnunk, ha arra
** (Gorove miniszterhez) ujabban a brassói törekednénk, hogy a „M. Állam" is, a „M. Újság"
keresk. és iparkamra és a szász kerosk. gromium is mog legyenek elégodve mindenbon velünk. Épen
küldtek bizalmi feliratokat. Ilyenre készül az azért arra nézünk csak, a mit saját elfogulatlan
iparegylet is.
Ítéletünk tárgyilagosan igaznak talál.
** (Bulyovszky Lilla asszony) levelet irt a
Nemzeti szinház.
pesti leányárvaház elnökéhez, melyben többek
közt mogigéri, hogy annyiszor fol fog még lépni
Péntek, ápr. 2. Először: „Galilei." Dráma 3 felv. Irta
az intézet javára, mig a jövedelem, mit ennek jut- Ponsard; ford. Paulai.
tathat, a 2000 ftot megüti.
Szombat, ápr. 3. Első operai előadásul: „A kegyeneznb'."
Donizetti.
** (Egy hazánkfia), Bányász, ki a lengyel (La Favorita.) Opera 4 felv. Zenéjét szerz.
Vasárnap, ápr. 4. „A jó falusiak.1''' Szinmü 5 felv. Irta
forradalomban mint kapitány vett részt, s ennek Sardou;
ford. Szerdahelyi.
következtében Szibériába száműzetett, onnan csaHétfő, ápr. 5. ,,Skót nemes." Vigj. 5 felv. Irta Dumas
ládja körébe visszaérkezett.
S.; ford. Egressi és Csepregi.
Kedd, ápr. 6. „Mártha." Vig opera 4 felv. Zenéjét
** (Dreyschok 8ándor) halálhírét hozta meg
a távíró Velonczéből. Dreyschok századunk egyik szerz. Flotow.
Szerda, ápr. 7. „Aesopus." Eredeti vígjáték 5 felv.
legelső zongoraművésze volt és Thalberg, továbbá Irta Rákosi S.
Liszttel együtt e téren valódi triumvirátust képeCsütörtök, ápr. 8. Második olasz operai előadásul: „A
zett. Technikai ügyesség tekintetébon fölöttük keyyencznö." Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Donizetti.
Az olasz opera idény ápr. 3-án nyilt meg a nemz. szinállott és Liszttől sok éven keresztül olragadta a
Donizetti „La favorita" (Kegyencznö) operájával. A
győzelem pálmáját. Csehországban született 1818. házban
szinház szorongásig megtelt, jelen volt a királyi pár is, Jóoktóber 15-én, nyolez éves korában már hangver- zsef föhggel és a toscanai herczeggel. — Az előadás egészsenyzett és 20 éves korában művészetének dél- ben véve összevágólag, jól ment, — de ennyi eredményt egy
pontja felé közeledett már. Mint zeneszerző rop- vendégmüvészszel is el lehetett volna érni. Az olasz énekesek közül csupán Medini a mély bassus, s Pandolfini a
pant termékeny volt s 120 műnél többet irt.
bariton emelkednek felül a középszerűségen. Anastazi a
** (A dunaparti városi telket,) mely a nem- tenor gyenge s kis terjedelmű hanggal rendelkezik; a
zeti szinháznak volt fentartva, a múlt héten árve- primadonna Pozzoni Antónia k. a. hangja színtelen, kiénerezték el. A telek 896 négyszög ölnyi, s mint leg- kelt; játéka hideg. így a nagy költséggel idehozatott idegen
többet igérők a Thonot-tostvérek votték meg öljét opera nem sok müélvet fog nyújtani, s a szinházi igazgatóságnak hazai művészetünk rovására tett helytelen intézke450 frton, az egészet 403,200 forintért, Ez összeg dését mindenki elitéli.
három részletben tiz év alatt fizettetik le. 600 öl
ára a nemzeti színházé, s igy egy uj szinház építéSzerkesztői mondanivaló.
sére megkerült az első alap.
— S.-A.-Ujhely. B. A. Az ujabban küldött költemény
** (Albrecht föherczeg) közelebbi Budán mu- sikerültebb
az előbbieknél. Néhány gyöngébb helyet s kelatása alkalmával 1400 ftot adományozott a nem- vésbé szabatos kifejezést kellene csak kijavítani s közölhető
zeti múzeum régiség-osztálya lajstromának ki- volna. Egy időre pihenni hagyjuk. Addig is kitartásra
kivánjuk önt serkenteni, kiben a tehetséget lehetlen félre
adására.
** (Uj Klapka-indulót) szerzett Maschek ismernünk.
Pest. P. F. A költeményben van hangulat; de nincs
Vincze Temesvárit, a tábornok utolsó bevonulá- benső—valóság.
Azért, hogy az ember szerencsétlen: apja,
sának emlékére s azt fol is ajánlotta neki.
anyja, húga még nem távoznak tőle, sem kiséretlenül — ha
** (Ellenbogen Adolf,) a nemzeti szinház ze- meghal — a temetőbe menni nem hagyják. Kisértse 'meg
nekarának e buzgó tagja, ki 32 évig híven szolgálta kegyed, természetesb s igazabb hangon szólani. Meglássa,
sikerül.
a drámát ép ugy, mint az oporát, nyugdíjba lép, s jobban
— T.-Vezseny. P. I. Köszönjük a figyelmeztetést; a
a drámai tagoktól a Völgy Liliomának főpróbáján czikk szerzője, ki csakugyan figyelmetlenségből vagy tollhivett bucsut őszinte könyek közt. Foleki Miklós bából követte el a vétséget, szintén észrevette s figyelmezválaszolt szavaira, kifejezve óhajtását: az isten tető reá. Elég lesz itt javitnunk ki. „A Tiszaszabályozás
mindig ily dorék, becsületes és hűséges tagokat befolyása a magyar talajra" czimü czikkben (12 szám) az
görög szavak helyesen igy vannak: Af(<rr«» /tíi
adjon a nemzeti szinháznak." — A ballet-személy- idézett
6$u(. (Legjobb a viz!) s nem Anakreonéi, ki a bor dicsőítője
zet pedig egy művészi kidolgozású ezüst serleget volt, hanem a Pindáréi, ki e szavakon kezdi első ódáját.
adott a távozónak bucsu-emlékül.
— Ipolyság. S. I. Igaz, hogy jó hazafiak lehetünk, ha
** (Öngyilkosok.) Cservenka Károly honvéd- meg-tekintetes- vagy nagyságos-urazzuk is egymást. Minda demokrat szellemű kor igen helyesen törekszik
százados f. hó elsején este 9 órakor az angolkisasz- azáltal
arra, hogy az egyenlőséget a társadalmi életben is terjeszsze
szonyok zárdája előtt egy pisztolyt tott szájába és s a czimezés hiábavaló czafrangjaitól, mennyire lehet, szaazt elsütötte A kapitánysághoz hozatván, kitűnt, baduljon.
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SAKKJÁTÉK.

489-dik sz. f. — Gérecz Károlytól
(F.-Nyárádon.)
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Világos.
Világos indul s a 6-dik lépésre mattot mond.

A 484-dik számú feladvány megfejtése.
(Lehner Zs. f.)

Világos.
Sötét.
1. Hh2—g4 1. d3—d2

a)
Sötét.
Világos.
1
1
2. He7—fó 2.Kc4—dó: (a) 2
2. Ke3—d3
3. Hg4—e5 3. tetszész sz.
3. Bd5—c5.
3. tetszés sz.
4. Fdl—b3 vagy f3 matt.
4. Hg4--f2 matt.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: gr. Festetics Bennó. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Londonban:
Gorgias Viktor. — Csákváron: Kling Iván. — Petécsén:
Rády György. — A pesti sakk-kör.
HÖvid értesítés, Bécs: Dr. G. S. A küldeményt köszönettel vettük, s a feladványokat rövid időn közölni
fogjuk.

Folyó évi márcúus hó végével az évnegyedes előfizetések lejárván, áprilhó 1-től uj előfizetésre hivjuk fel a t. ez. olvasó közönséget.

Előfizetési feltételek:

A VASÁRNAPIÚJSÁG

váczi-uteza 19-dik szám a „nagy Kristóf' mellett Pesten.
ajánlják:

Lovagló szerek.

Egy egészen uj, igen diszes neme a tavaszi ernyőcskéknek, melyek mint legyezők is használhatók, különböző fanemekből készülve, simák és festettek 1 frt
60 krtól 6 frtig.

Disznóbőr angoKnyergek 15 frttól kezdve
a legfinomabb nemüekig.
Angol kantárok 2 frt 65 krtól 10 frtig.
»
kengyelvas szijjak 2 frt 50 krtól
3 frt 80 krig.
Nyereg és kötélterhelők 2 frt 40 kr.
Nyeregtakarók 3—5 frt.
Kengyelvasak, nyerges feszítő zabiák, s
minden egyéb aczél szükségletek legjobb minőségben.
Felcsatoló, felsrófoló és gép-lovagló sarkantyúk 1 frt 40 kr., 1 frt 30 kr., 2 frt.
Lovagló ostorok, különnemüek 60 krtól
10 frtig.

Napernyők.

Rugany labdák és ballonok

Fa ernyő-legyezők.

b

Kis fére hajtható tavaszi ornyőcskék se"
lyemből, bélés nélkül 1 frt 80 krtól 2 frt
50 krig.
Selyemből bélelve 2 frt 30 krtól 3 frtig.
Finomabb nemüek, moire antique és atlasból, hímzésekkel diszitve stb. 3 frt
90 krtól 10 frtig.
Középnagyságú kézi-ernyők , változatos
kiállitásuak 2 frt 70 krtól 15 frtig.
En tout cas-ernyők, alpacca és selyemből
2 frt 30 krtól 8 frtig.
Napernyők urak számára.

minden nagyságú szürkék 10 krtól 1 frt
20 krig.
kótszinüek 12 krtól 1 frt 40 krig.
festettek 25 krtól 2 frtig.
Kirándulásokhoz igen alkalmas, felfújható,
zsebbeli ballonok 60 krtól 1 frt 40 krig.

Virágkosár-asztalkák.

Az állvány természetes törzs-ágakból, a
kosár szép fonadékból, bronzirozott levelekkel diszitve.
kisebbek
nagyobbak
nagyok
darája 6 frt,
8 frt 50 kr.,
11 frt.
Esernyők.
Finomabb nemüek, dús választékban 25
forintig.
455 (6—6)
Alpacca szövetből 8 frt 75 kr., 4 frt 50 kr.
Tafota és selyemből 5 frt 60 kr.—11 frtig.
Kerti gyertya-tartók.
12 bordás angol selyemernyők 12 frt.
Angol ruganyernyők 10 frt.
Gyertyákhoz valók üveg fedővel darabja
1 forint.
Rugany eső-öltönyök és
Petroleum lámpával, üveg fedővel 8 a légköpenyek.
vonat befolyását akadályozó készülettel
1 frt 70 kr.
üjas öltönyök fejfedővel 10 frt 75 krtól
19 frt 50 krig.
Séta-botok.
Kocsizó és lovagló köpönyegek ujakkal és
Közönségesek,
különféle fanemekből 25—
fejfedővel 15 frtól 19 frtig.
80 krig.
Igen elegáns fehér eső-öltönyök 17 frtól
Befont és nád Boxer-botok 75 krtól 2
20 frtig.
forintig.
Plaid-szijjak.
Finomabb nemüek, különböző nemesfákból, valódi nádból faragványokkal, eleLegjobb nemű angol 1 frt 15 kr., olcsók
fántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
80 kr.
felette dús választékban 1 frtól 8 frtig.
Valiba akaszthatok 1 frt 50 kr., 1 frt 80 kr.
Gyermekek számára olcsók és finomabbak Gyermekek és fiúk számára 15 krtól
40 krtól 80 krig.
50 krig.

Szíves figyelembe vételül

Levélbeli megbízásoknál különös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendelmény pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelitö árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy minden meg nem
felelő czikket visszafogadunk.

és

Politikai Újdonságokra
együtt véve:

Évnegyedre (ápr.—jun.)
Félévre (ápr.—szept.)
Három negyedévre (ápr.—docz.) . .

1 ft. 50 kr.
5 „ — „
7 „ 50 ,,

A Vasárnapi Újságra külön:'

Évnegyedre (ápr.—jun.)

1 ft. 50 kr.

Évnegyedre (ápr.—jun.)

1 ft. 25 kr.

A Politikai Újdonságokra külön:

A lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből
az előfizetések mielőbbi megtétele tisztelettel kéretik.
A pénzes levelek csak bérmentesitve fogadtatnak el.

AVasárn. Ujság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala. : ,
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

tava (folyt.). — Vadászat a vizén (képpel). — A Bodrog
partján (képpel). — Brassó (képpel). — Néhány lap egy
régi magyar könyvből. — Ebéd egy ős rómainál. — Egyveleg. — Tárnái: A hatvani honvéd-ünnepély. — Irodalom
és művészet. — Közintézetek, egyletek. —Egyház és iskola.
— Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L.njagyar-utczaSl. sz.)

Tnrsch P.-töl,

Dorottya-ntcza %, szám á „magyar király" czimü szállodával szemközt

Közönséges gömbölyűek, papirból 12 kr»
»
kelméből 30 krFinomabbak, kivonó előkészülettel, kelméből, selyemből stb. 1 frt 25 krtól 3 frt
50 krig.
Falegyezók,különnemü kiállitásuak 25 kr.tól 7 frt 50 krig.

a

Tavaszi árjegyzék

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Tavaszi legyezők.

Keleti Gusztáv (arczkép). — Méhesemben. — A Pap

ld

HIRDETÉSEK.

tekintetéből következő czikkek dús választékát

TARTALOM.

H E T I - N A P T Á I R.
Hónapi-és
hetinap

— Pest. L. Jenő. A küldött czikkeket szívesen vettük,
s egyen (Sardes romjain) kívül, a melyhez hasonló tárgyú
közlemény már jelent meg lapunkban fel is fogjuk használni. További közreműködését szívesen veszszük.
— Kisújszállás. A tudósítást csak a P. U.-ban közölhetjük. A V. U-ba későn jött.
— München T. L. A megigért folytatást várjuk.

Friss

VETŐMAGVAK,

úgymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luezerna.

Lóhere, stájer vörös.
Helhi here, fehér hollandi.

Vadóca (Reigras), angol, franczia,
olasz, belföldi.

Réthi csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
Cinkor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és oszirepeze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
417 (7—13)
Mezei koinacsin (Timotheusgras).
BurnótfA (Pimpinella).
Akáczfa-magvak.
Esla más magfajok.
2 Í-Pogácsa.'
*
szappangyőkér, vagdalt és őrlött.
gabona-zsákok és gyékények.
»ep-olaj, legjobb minőségű.
Disznózsír,
Szalonna és háj,
£.L * P a ' e n f kocsi- és gépkenöcs.
fekete lablöld
virágokhoz
, * ^ J ? minőségbon és jutányos
áron kaphatók: '

Halbauer G. János,

kereskedésében Pesten.
Raktár és irodája saját házában
Terézváros, Konibach-utcza 7. szám a.

FÜGGÖNYÖK,

4 ft. 50 kr., 6, — 8, — 10, — 20 forintig.

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.

Hímzések, fehérnemű, csipke.
462 (2—3)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka
rókkal egyfitt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindeknemü
régiségek, régi pénzek, gómpok, övek
és mentekötőkböl a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárborök, tojások,
szemüvegek is találhatók.
473 (4—4)

IV

Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. ~W@

Függönyök és butor-védkendők.

Angol csipke-függöny, két szárnyos, egy ablakra, 5.75, 8,10, 12,14 forint
és feljebb.
Angol csipke butor-védkendók, drbja 30, 40, 50, 60, 80, kr. és feljebb.

Himzetek, csipke, feli érne miiek, meglepő szép s legújabb divat szerinti tárgyak:

részint érkeztek, részint naponkint érkeznek, s a legolcsóbbtól a legfinomabbig lehető
legjutányosabb árakon kaphatók.
Gyász-czikkek Crípe-böl vagy csipkéből u. m. chemisette-ek, gallér és
kézelők, fátyolok, zuáv-ingek, főkötök, valamint
Csipkekendök, Rotonde-ok s Köpenyek nagy választékban feltűnő
olcsó árakon.

Különösenfinomczikkek:

Brüsseli aplioatió ruhák 400, 600,1000 forint és feljebb.
Aplicatió legyezők elkészítve 36, 40, 50, 60 forint és feljebb.
Aplicatió és Chantllli csipkék és fodrok minden szélességben.
Aplicatió zsebkendők, „Barbe"-ok, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 40 forint és feljebb.
Az elősoroltekon kivül szolgálhatok még minden a szakmámban tartozó czikkekkel.
421 (2—3)

Heckenast Gusztáv

könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik srám), megjelent és minden könyvárusnál kapható:
Paczig G. C. A korunk igényei »zerint mezögazdatiszt. Egyúttal ezélazerüs tanulságos kézikönyv a földbirtokosok, mérnökök, mezdgazdaság-intézők, kezdőgazdák
s tanonezok, szóval mindazok számára, kiket érdekel a gyakorlati mezeigazdaság.
Szerző ötödik kiadása nyomán hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta
Reischer Endre (VI, 432 lap, 8-rét) fúzve
2 ft. 60 kr.
Leibitser, Johann Populíire Encyklopfidie der praktischen Landwirthachaft.
Ein belehrendes Taschenbuch für Güterbesitzer, Wirthscbaftsbeamte und Landwirthe. Mit besonderer Berücksichtigung der Verháltnisse des österreichischen
Kaiserstaates. D r i t t e , nach dem gegenwartigen Standé der Naturwissenschaft
verbesserteund mit Zusatzen bereioherte Auflage. Herausgegeben von Dr.Fernand
Stauira. Mit vielen eingedruckten Abbildungen. 306 S. gr. 8.) Geh. 2 fl. 50 kr.

Kollarits József és Fiai

„YPSILANTIHOZ"
ozimzett legelső

vászonmha gyári raktárban
váczi-ntezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fehérnemttek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,S ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Férfi szines ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi pamut madapolan ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák, magyar, félmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.
50 kr., 1 ft. 55 kr., 1 ft. 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr.,, 3 ít., 3 ft. 50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötők, harisnyák és minden fajú vászon és batiszt zsebkendők és esernyők.
Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. hímzett 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 - 1 4 ftig, a legújabb franczia mintában 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.
.
Hölgy franczia derék-fuzö, 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3ft. 50 kr.,4ft., 4 It.öükr.
Hölgy perkál-corsettek, 1 ft. 85 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 tt.
75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
.
Hölgy alsószoknyák, krinolinok, lószőrszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csíkos éspiquetbarchetböl, hálófőkötők, harisnyák s mindenfoju zsebkendők, szintúgy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fin vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2 ft., 4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2 ft. 20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft.30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2ft.90kr., 3tt. 50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft., 16 évesnek 3 ft., 3 ft. 50 kr. ; 4 ft., 4 ft 50 kr. Finom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra es árban.
Leány ingek, sima s himzettek, leány eorsettek, nadrágok alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és
irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 3ő, 40, 50—120 ftig, creas vászont 12
ft., 12 ft 50 kr., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.
Vászon törülközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft.
12—20 forintig.
Szines agyi kanavászon, vége 9 ft., 10 ft., 11 ft., 12 ft., 1 3 - 1 6 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft., 5 ft. 50 kr 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr., 8 - 1 2 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, agy- és asztal-teritök, kávés abroszok, s csemege kendők.
Menyasszonyi készletekkel kes* fehérnemű és vászonárukban a legnagyobb választékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Kendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást
nem számítjuk.
482 (1—6)
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468

16-ik szám.
(4-6)

Selmecz Vilmyei gépgyárnokok

kész fehérruha és rövidáru kereskedése

egybekötött kaszáló és arató-gépeit

a „fehérhajóhoz" czimzett szállodába helyeztetett át,
(ezelőtt Servitatér 5. sz.)

ajánlják mindenütt kitüntetett és első érmekkel jutalmazott most lényegesen javitott

úgymint is a maguk nemében legjobb és legkönnyebb járású

Sauiuelsoü-féle

magánylerakó-, arató-gépeit
nyomtató-gépeit.
és ország, szabadalmazott ismert igen gyakorlati

WH/KF" Rendeléseket elfogadnak a gyár igazgatóság helyben
li^"*'' Kotzú Pál ur Pesten és Tóth Lajos és Társa urak
Debreczenben.
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Pesten, fehérhajó-uteza 1. sz.

Ajánlja magát mindennemű fehérruha és ágynemű készitési rendelések elfogadására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabású ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, irlandi s kreasz vászon- és
színes nyári ingekben, ugy szinte minden nagyságú gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbeliekben. Nemkülönben nagy mennyiségben találtatnak készen a legújabb divatu nöi ingek, nadrágok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- s kötő-ezérna, kötő- és himzőa
gyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- s gyapot-pertli, — gy pot,
ezérna- s selyem-füző — varró-, himzö-, kötő- s horgoló-tű — hajtü és gombostű, s
gyüszű szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötö s öltönyök, női és férfi
harisnya és minden ebbe vágó eszközök a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. FOG-PAPIRMK
Fáczányi II. gyógyszerésztől Pesten

rheumatikus fogfájás

Előfizetési felhívás

ellen.

A Regélő regényfolyóirat pótlékfüzete, a

IZRAELITA KÖZLÖNY „Szent-pétervári titkok46
hitfelekezeti érdekű hetilapra.
Előfizetési föltételek:

már sajtó alól kikerülvén,

annak szétküldése foganatba vétetett, s tisztelt előfizetőinknek után1 ft. 50 kr. vét mellett megküldendjük, valamint azok számára is, kik már
3„ — „
4 „ 50 „ eddig előfizettek.

Évnegyedre (ápril—június)
Félévre (ápril —szeptember) .
Háromnegyed évre (ápril—deczember)

gJBfT J a n u á r 1-től kezdve teljes szánni példányokkal
Előfizetési ár 80 krajezár.
még folyvást szolgálhatunk.
W^KT" A Regélő regényfolyóirat 1868. egész évi folyama a pótlékU^gT A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
I W
füzettel együtt 6 ft. 80 Ur.
A k i a d ó . h i v a t a l
Az „Izraelita Közlöny" kiadó-hivatala
(2—2)
(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

Láczay Szabó Károly ur kova-nialonikö-gyára Swros-Patakon, melynek
készítményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Sáros-pataki

kovamalomké-gyári egylet

czime alatt:
Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készített malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedozték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségű köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünó voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyítványt nyújtja.
A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjű kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy, a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.
A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályú sáros-pataki kövek keményebb fajuak lévén, nagy olőnynyel használtatnak gőz- és mümalmokban fehérörlésre; már első fellépésöknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
Jobbra.
különösen tartósságra nézvo, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.
Balra.
A Il-ik osztályú sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemű göz- és niíínialmoknál,
vizi, sze'l és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségű rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennemű gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésro párjuk nincsen;.
— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.

Átméret:
Ár:
Átméret:
Ár:

36 44
160 ft.
36

44

120 ft.

38
170 ft.
44

38"
130 ft.

Pest, április 18-án 1869
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok egyatt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

az

(1—3)

Tizenhatodik évfolyam.

I-sö osztályuahból:

40"
180 ft.

42"
190 ft.

Il-ik osztályuakból:

40"

140 ft.

42"

150 ft.

44"
200 ft.

44"
160 ft.

46"
46 44
170 ft.

48 44
220 ft.

48"
180 ft.

A fölső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
történnek, egyúttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vájjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli logyon a kő.
WKÉM^ A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchonyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
^^^
kova-inalomkü-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett küldetnek cl a kikötött időben. — Pest, 1869. márczius havában.
'
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Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcia 4-dik szám alatt).

* CsnpáD Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsng és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többször
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Bedekovics

Kálmán.

A nyolez magyar miniszter mellé, kiket politikájával, mely Horvátországban az illyaz 1848-ki törvényhozás rendelt, az 1868: rismussal a magyar-ellenes pártot legyezXXX. t. ez. egy kilenczediket adott, Horvát- gette, sőt támogatta, és neki meg akarta
Dalmát-Szlavonországok miniszterét, ki e tiltani, hogy meggyőződését szabadon köhárom királyságot képviselje a korona taná- vesse.
csában. Hatásköre, körülbelül az, melylyel a
Bedekovics mindjárt 1842-ben nyíltan és
provisorium idejében fennállott horvát ud- határozottan azon párthoz csatlakozott, írely
vari kanczellária birt, — még nincs teljesen mint magyar párt, Gáj és társainak hypermegállapítva: mindenesetre azonban a neve- szláv törekvései ellen képződött. E párt
zett országoknak, még a báni méltóságot elveit képviselte 1845-ben a zágrábi tartosem véve ki, legfontosabb állomása, mintegy mánygyülésen, hová Briglevich Józseffel
megtestesülése a magyar-horvát egyesség- mint zágrábvármegyei követ ment. E gyűnek. Annak, ki e polezot méltán akarja be- lésnek legfontosabb kérdése az volt: birjatölteni, magyarnak és horvátnak kell lenni, birni kell mind
a két nemzetnek és a királynak
bizalmával: Bedekovics Kálmánban, az első magyar-horvát
miniszterben,szerencsésenegyesülnek mind e kivántatóságok.
Komori Bedekovics Kálmán
1818. okt. 13-án született Sz.Erzsébeten, Varasdmegyében,
ősrégi nemes családból. Nemzetségének alapitója Tamás
volt, IV. Béla királynak jegyzője, ki János testvérével 1267ben „Kumur", most „Komor"
.^ -földet nyerte adományul, honN^
nan a család praedicatumát
vette. A Bedekovicsok egyik
ága 1822-ben báróságot nyert;
a másik, melyből Bedekovics Kálmán származott, csak
nemes maradt, de vagyon és
tekintélyre nézve Horvátország
első családjai közé tartozik és
Magyarországon is jószágokat
bir. Kálmánnak atyja, Frigyes,
földbirtokos és megyei táblabiró, anyja Pallini Inkey Júlia
volt.
Iskoláit — a gymnasialis,
philosophiai és jogi tanfolyamot — Varasdon, Nagy-Kanizsán, Pécsett és Győrött végezte;
B E D E K O V I C S KÁLMÁN.
közpályáját Zágrábvármegyében kezdé meg, mint tiszteletbeli aljegyző, nak e a túrmezei nemesek — kik a magyar
majd 1839-ben a magy. kir. udvari kanczel- pártnak főerejét képezték — fejenként szaláriához ment Bécsbe; 1842-ben Zágrábban vazati joggal avagy nem? mert attól függött
a horvát kerületi tábla tiszteletbeli ülnökévé a magyar vagy illyr pártnak győzedelme.
lett, de hivataláról 1845-ben lemondott, mert Az Apponyí-kormány, mely a horvátországi
nem tudott egyetérteni a bécsi kormány magyar pártban a magyar oppositiónak,

Batthyány, Eötvös, Deák, Kossuth elveinek
barátjait üldözte, egy leiratban kizárván a
túrmezeiket a gyűlésből, Bedekovics követtársával szintén elhagyá a gyülekezetet.
Mindamellett azonban, hogy meggyőződését
soha sem palástolta, s a pártharcz oly kis
körben, mint Zágráb, mint Horvátország
mozogván, még a csaladok belsejébe is befuródott, és majdnem hihetetlen elkeseredéssel
folyt: nyájas, megnyerő magaviselete, lovagias jelleme miatt még ellenfelei is becsülték, sőt mondhatni, szerették.
Bedekovics hive maradt elveinek, midőn
az 1848-ki katastropha Jellasicsot a báni székbe ülteté, és a
magyar pártnak Horvátországban véget vetett. Számos elvtársát követve, Magyarországba
menekült, és itt tölté a forradalom napjait. A vihar után haza
tért, gazdálkodott, nagyobb utazást tett Franczia- és Angolországban, várva egy jobb kort,
mely végre 1860-ban az októberi diplomával felvirradott.
Az első és legfőbb kérdés,
mely most a horvát hazafiakat
foglalkoztatá a Magyarhonnal
való egyesülés kérdése volt.
Sehol az egész országban hőbben
nem kívánták az uniót, mint
Varasdmegyében. E megye, Magyarország szélén, sokféle öszszeköttetésben volt a Drávántuli testvérekkel, és élén mint
örökös főispán, gr. Erdödy János — nem méltatlan ivadéka
Bakács bibornoknak és Erdödy
Tamásnak, — mint alispán
pedig, az első tisztujitás folytán,
Bedekovics állott. E két férfi
alighogy hivatalát elfoglald,
azonnal kimutatá tiszteletét a
magyar közjog iránt, melyet az
illyrismus és absolutismus oly
vak dühhel üldözött és végkép
holtnak tekintett; perczig sem
habozott kimondani, hogy a Muraközre, a
Zrínyiek fészkére, melyet az absolutismus
Zalamegyétől Varasdmegyéhez, vagyis Horvátországhoz csatolt, semmi joghatóságuk
nincs, mert az nem Varasdmegye, nem Horvátország. Ily érzület mellett csak néhány

ílí
li

