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Vadász- és védő-fegyverek.
Nevezetesen:
KKJCHÖVÜ percussló» fegyverek ft. 7.80—15 ftig.
KétesővQ percussiós vadasz-leiijverek. vas-csövekkel ft. 14.50—20 ftig. Ruban-csövekkel
ft. 20.50—2fi ftig. Zsinóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.
Ketrsővű Lefauclieux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.
KetcsövflLancaster (hátultöltö) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-csövekkel ft. 85—120.
I.efauchcnx marok- (zseb) revolverek, batlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerű simák ft. 12,13, 14. Finomabbak,
ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, 30-50. — 10 és 12 lövetüek. különnemü kiállításban ft. 39—45.
Egyszerű zsebpisztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50—12.—
Kétcsövfl
»
v
» ft. 4.80—20.—
Flobert-féle szoba-czélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19—25.
Papirtőltények, Lefaucheux-fegyverek számára, több rendbelije minőségben, ezrét ft. 16 —32.
Készen töltött vörös rézpatronok, revolverek számára, százát 7™/m ft. 3.20, 9"% ft- 3.80,
12m/,„4.20.
Mindennemű ló kapa csök. foj tások, töltd-k észületek Lefaucheux-fegy verek számára,
vadiwztaskak, Leíaut-heux patrontartók és övek, löportíilkök, 1—5 fontnak való tüzmentes
lőportárak, sőret-zxncskók, lokupacs-^épek, vadászkürtök és jelsípok, fegyverszijjak. fegyvertokok s minden egyéb legújabb vadászó-szerek das választékban, jutányos
árak mellett ajánljak

KERTÉSZ ÉS EISERT
Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar

Kárpáthy Zoltán
Regény.

irta J ó k a i

Mér.

Harmadik kiadás.
Három kötet (a népszerű kiadás 32—37. füzete) fűzve 2 ft. 40 kr.

Egy magyar nábob.
Irta

Jókai

.Húr.

Regény 3 kötetben.

Harmadik kiadás.
Népszerű kiadás 38—43.
16-rét 255, 255, 253 lap) fűzve * ft. 40 kr.

Az iij földesúr.
Regény két kötetben.

irta J ó k a i

Mór,

(Jókai munkái 44—47.) Második kiadás.
(16-rét, 221, 243,1.) Fűzve 1 ft. 6ü kr.

Szegény gazdagok.

Pesten,

király"-hoz czimü szállodával szemközt.
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irta J ó k a i

Mór.

Második kiadás.
(Jókai munkái 48—53) 3 kötet (kis 16-rét
239, 263 1.), fűzve 2 ft. 40 kr.

A magyar eloidokbol
Irta J Ó k Í

MÓr.

Második kiadás.
(Jókai aunkái 54—55.) (16-rét 267
fűzve 80 kr.
Titkos

betegségeket

Bőrbajok
valamint

titkos betegségek

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfil,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyít

és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhírű Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, rendel:

Med. dr. Helfer Vilmos

Lakása Pesten,

Pest, király-uteza 27. szám Medetz-házban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
9 ^ ~ Dijazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkttldetnek.
579 (10 — 12)

Előfizetési

Sll^ár V. orvostudor stb.

váczi-nícza 15 ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.
tól t-ig.

Elfogad naponkint 11 órá602(10-12)
Megkereshető levél által i«.

felhívás

TARKA VILÁG
KÉPES REGÉLŐ

Előfizetési felhívás

„E L L É N Ö R"
október—deczemberi folyamára.

Előfizetési árak:

Egész évre
16 ft. — kr.
Félévre
8„- „
Negyedévre
4„
Egy hónapra
1 „ 40 „
Előfizethetni Heckenast Gusztáv kiadóhivatalában Pesten, egyetemuteza 4-dik szám.

(2—2)

Heckcnnst fcu«zíav könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utca 4-ik síám alatt
megjelent s ott, valamint minden hiteles könyvkereíkedésbenkapható:

A magyar

irodalmi tanulmányok
kézikönyve.

A felgynuiásiumi s felreáltanodai tanalók számára

SZVORÉNYI JÓZSEF,

cist r. áldozár, egri főgymnáziumi igazgató s magyar akadémiai tag' ól.

8-rét 453 lap, fűzve 2 forint.

szövegben és rajzokban dús válíozatosságu folyóiratra.

Előfizetési feltételek:

Első nyilvános niagasb

kereskedelmi tanintézet

Postán küldve, vagy Buda Pesten házhoz hordatva.
Évnegyedre (október—deczember) . . . . . . 1 ft. 5 0 kr.
Bécsben, Praterstrasse 22. sz. alatt.
Félévre (október—márczius) 1869 —1870.). . . . 3 „ — „
A
legközelebbi
iskolai év f. évi október 4-én veszi kezdetét, a
Háromnegyedévre (október—június 1869-1870.) . 4 „ 5 0 „
*** ,*; olyó évi januártól kezdve teljes számú példányokkal még foly- beiratások szeptember 25-től kezdve történnek. Programmok az igazgatóság részéről ingyért küldetnek meg.
vást szolgálhatunk.
fl^* A végzett tanhalgatók, a cs. kir. hadseregben az egyévi önn
•*" £ P* *e8 levelek bérmentes küldése kéretik.
kéntes szolgálat kedvezményét élvezendik.
y
Lryujtoinknek tíz előfizetett példány után tisztelet-példánynyal
kedveskedünk.
(3—3)

Világ és Képes Regélő" kiadó-hivatala,

Pest, október 10-én 1869
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi UJSIÍR és Politikai Újdonságok í-Kyött: Egész évre 10 ft, — Fél évre 5 ft.
~ Oupnn Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csapon Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
g y
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat 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: Oppelík Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasengtein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Két

Regény.

SW~ Különöoeii kiemeljük, miszerint Írásbeli megbízásoknak gyorsan és legnagyobbfigyelemmelfelelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegyvert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
bérmentve küldetik vissza, masoal cseréljük ki, vagy esetlegesen annak értékét téritjük meg.
K i m e r í t ő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.
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Tizenhatodik évfolyam.

41-ik szám

Heckenast (iusztav könyvkiadó-hivatalában
Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám), megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Porges Károly,

(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)
Kiadó-tulajdonos Heekenast GosstaT. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

igazgató.

A Jászkunság legtekintélyesebb családai
közé tartozik az Illéssy-család a Nagykunkerületben. Tekintélyét nemcsak jelentékeny birtoka, összeköttetései az ország több
részeiben, hanem fökép az biztosította másfél
századon át, mert folyvást fiákat adott a
hazának, ugy a katonai mint a polgári pályán, kik részint saját kerületükben viselt
hivatalok, részintszélesb körben működésük
által háborúban és békében jó szolgálatokat
tettek, s mig magoknak elismerést és kitüntetéseket szereztek, ismertté
tették az Illéssy nevet az országban.
Mióta Illéssy György, nejével Bartók Zsuzsannával, Zemplénmegyéböl még a jászkun
váltság (1745) előtt a Nagykunságba költözött s Kisújszálláson települt le, s a váltság
alkalmával szép birtokot szerezve, tudományos képzettsége
által is kitűnve, törzs-atyja az
Illéssy-család jelenben is virágzó nagykunsági ágának:
*
azóta nem volt nemzedék, mely
egy vagy több jeles Illéssyt ne
ismert volna ez ágból. A katonai pályán jeleskedtek Illéssy
Sándor altábornagy, János őrnagy, László százados, Sámuel
főhadnagy; s ismét Sándor forradalmi (1848.) önkéntes hadnagy. A polgári pályán: négy
kapitány a Nagykun kerületben.
E hazafias család két legnevezetesb tagjának arczképét s
életrajzát mutatjuk be mai számunkban, Sándorét az altábornagyot és Jánosét a nagykun
kapitány ésl84%-ki kormánybiztosét.
I.
llléssy Sándor.
(1769-1832.)

Ki a Jászkunság helyzetét
a múltban fölismerte: fogja
érteni egy jeles nagykun mondását, miszerint a kun ember a kőhöz hasonló, a mit bármennyire dobunk föl, csak
fekhelyére esik vissza. A Jászkunság szabadalma, melyre oly büszkén szeretnek

Illéssy.

Kisújszálláson, a Nagykun-kerületben; atyja
János, nagykun kapitány volt. Elemi iskoláit
szülővárosában végezte, szélesb körű kiképeztetést pedig a debreczeni reform, kollégiumban nyert. Mint családja számára hátrahagyott önéletiratában föl van jegyezve:
kisded korától „állhatatos hajlandósága"
lévén a katonai pályához, atyja engedelmével, és a szintén kun származású Mészáros
ezredes (az 1848-iki hadügyminiszter atyja)
meghívásával 1785. april 11-dikén magyar
királyi lovas ezredbe lépett, s
a kollégiumtól akkori szokás
szerint elbúcsúzván, ezredéhez
Lengyelországba utazott.
1786-ban káplár volt, 1787ben a m. kir. nemes testőrséghez
tétetett ugyan át, de a török
v
háború kiütésekor, saját kéreti
sere, miszerint inkább „ott szol*
*\
gálhasson, a hol hazájának, fejedelmének több hasznot tehet,"
ez év októberében Greven magyar lovas ezredhez hadnagynak neveztetett ki, sietős küldetéssel Horvátországba. Résztvevén a hadjáratban, 1788-ban
török Dubicza alatt nagy sebet
kapott, de kigyógyulván szerencsésen még azon évben a
nagy Laudon fővezér személye
mellett, mint szolgálattevő tiszt
sokáig működött; jelen voltNovi
vár ostromlásánál is, szintúgy a
következő évben Gradiska (Brebir) és Belgrád váraknál is a
kiválasztottak között fénylett.
Belgrád megvétele és Lesnyicze, Valyova, Dvornyik erősségek bevétele után a Belgrád
körül táborozott Abdi basát
megriasztották, s a Morava vizén által kergették. Hadaink
ezután egész tavaszig Jagodina
és Cupria városokban nyomorogtak a beállott kemény tél
miatt, mikor a nagyvezir által Szmederovába visszanyoILLÉSSY
SÁNDOR.
multak, hol a fegyvernyugvás
érte
őket.
Illéssy
a rendetlen élelmezés s gyaban csak bátor, erélyes és eszélyes, s hadkori
koplalás
miatt
elgyöngülten s nagy betetudományilag is képzett egyén ragadhatta
gen
feküdt
négy
hónapig
Zimonyban, hol egy
meg szerencsésen.
éjfélkor
becsapott
villám
által kigyuladt laIlléssy Sándor 1769. márcz.4-én született
hivatkozni, különbözött a megyei élet szabadságától; sigy abban az egyénnek, ki országra
szóló hivatást rejtett keblében, kétszeres nehézséggel sikerült a nyomott helyzetből való
kiemelkedés, s tehetségének érvényesítése.
Az időszak, melyben Illéssy Sándor élt
és küzdött, kiválóan kedvező volt, a katonai babér megszerzésére, s a gyors előléptetésre; az utolsó török háborúk és a franczia,
napóleoni háború korszakába esett az ő élete
í s . Ezen alkalomnak bozontos üstökét azon-
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kásából egy hűséges szolgája mentette ki.
Az istállóban, jászolban fekvés daczára
végre is kigyógyulva, Belgrádban szállásolt
1790—91. év végéig, mikor ezredével Gallicziába rendeltetett.
A franezia háború kezdetén az ezred öt
osztályából hármat válogatva ki, 1793. novemberben a Rajna mellé rendelteitek, a
másik kettő Gallieziában maradván; llléssy
az előbbiekben volt; 1794-ben föhadnagyságra nyert előléptetést. Első táborhelyük
Mannheim volt, honnan tiz nap múlva a Rajnán átkelvén, változó szerencsével harczoltak
a francziákkal. „E példa nélkül fáradságos
és veszedelmes háborúban" 1794 — 1801.
években csaknem megszűnés nélkül részt
vett. Több érdekes csata leírását mellékeli
Önéletiratához. 1794 októberben egy elfogott svadron kiszabadításáért Albert herezeg
akkori parancsnok ajánlotta a Mária Terézia
keresztjének elnyerésére, ö arra érdemesnek
találtatott, de a kitüntetést német ezredese
nyerte meg.
Frankfurtnak Latért által czélba vett
bevételét nagyrészben az ö ezredének vitézsége hiúsította meg, miért ö is kitüntetésben
részesült, 1797. júniusában föherczeg Károly
által kapitánynak neveztetvén a Blankenstein
huszárezredbe.
1798-ban az egész arinádia uj felszerelésre Becsben összehívott hadibizottmányhoz
rendeltetvén, hat hónapig a huszárok nemzeti ruházatának meghatározásában munkálkodott ; de a cainpoformioi béke felbomlása ez időre esvén, a legnagyobb sietséggel
kellett ezredéhez visszamenni; már 1799. júniusban a Cappel völgyén utazott át és a
Strassburgból kicsapott Leval franezia tbnok
hatezer emberét visszanyomta. 1800-ban a
francziáktól megszállott Biberachon keresztül akarván vágni magát, sebet kapott, de
élte veszélyével megszabadult. E legveszélyesebb sebével a negyven mérföldnyire levő
főtiszti kórházba vitetett, az útban elhanyagolt kilencz hüvelyknyi seb következtében
csaknem karját veszté, mit három izben szándékoztak lemetszeni, de a minek ö ellenszegült. Négy hónap multával fölgyógyulván
még ez év augusztus elején ezredéhez ment
és őrnagygyá neveztetett ki. Ezután a jászkunok és hajdúkból felállított nádorhuszárokhoztétetett át a nádorispán József ajánlatára.
Ez egészen uj ezred szervezésében szerzett
érdemeit József nádor több nyilatkozatai,élőszóval és fennmaradt Írásban tolmácsolják;
1805-ben más lovas ezredhez akadták íélebbvinni: de a nádor, mint ezredtulajdonos kívánságára, ennek kormányzásánál megmaradt.
1805-ben a franezia háború újra kiütésekor szép ezredével újra a Rajna felé ment;
részt vett az ulmi- és meiningeni nagy ütközetekben, hol ezrede legnagyobb része elhullott.
Az uj szervezésben szintén övé volt az oroszlán
rész;mitbefejezvén,Gallicziábarendeltetettát.
1808-ban alezredessé lön s Varsó körül
mint katonai kormányzó alkalmaztatott.
1809-ben ezredessé neveztetett ki, akkor régi
sebei gyógyítása végett a vihnyei fürdőt
használta; majd ezredével Kecskemétre ment.
1811-ben Ebeczki Tihanyi Tamás udvari tanácsos és septemvir, Johanna leányával
Pesten egybekelt. Ugyanekkor ezredével
Bécsbe rendeltetett udvarlásra, 1815-ben
brigada-tábornokká mozdittatott dó.
1813-ban a drezdai és lipcsei vérengző
ütközetekben is részt vett. Majd ö Felsége a
király személye mellé rendeltetvén,l)rezdától
minden pihenés nélkül utazott Baselig. A
párisi békekötésig, és mig Ferencz Bécsbe
vissza nem jött — folyvást a király személye
mellett volt, egy föudvari szálláson.
1814-ben Sándor orosz czár a szent Vladimir kereszttel tüntette ki Latért seregének

tönkretételéért, majd csakhamar a szent
Anna keresztjével is megajándékozta.
1815-ben a franezia háború ujabb folyamában az arinádia avantgárdáját vezényelte,
mint tábornok. Részt vett a párisi, fontenebleau-i, orleans-i, dijon-i dísz-táborozásokban;
s október végén kedves hazájába visszatért.
1816-ban Kassára, innen 1819. Debreczenbe
rendeltetett, visszatérvén 34 esztendő multával oda, hol gyermekiskoláit végezte.
Azonban megjegyzésre méltó, hogy 1814ben a három főhatalmasság Budán időzése
alkalmával hat kiválogatott divisiójával Pest
alatt; mulatott, s hadgyakolatai által a hatalmasságok dicséretét érdemelte ki. Szintén
1814-ben kisérte Mária Luizát, Napóleon
hitvesét Rombillion városától Dijonig, a kit
(kocsija mellett lovagolva) mulattatni szerencsés volt.
Időközben (1802 — 25) Bars, Szabolcs,
Tolna, Arad, Bihar vármegyék táblabirájokul
választák. 1830-ban pedig altábornagynak
neveztetett ki: s Lemberwbe tétetett; 1831ben az egész Bánátra nézve, Temesvárra
osztályparancsnoknak, hol sok sebe által okozott végeigyöngülésben, 1832. ápril 23-án
éltének 64-ik évében jobb létre szenderült.
A temesvári katonai tisztességtétel után
régi kívánsága és végső rendelése szerint Kisújszállásra, szülővárosába hozatván, az éltében
kijelölt helyre, testvére mellé temettetett.
Önéletiratából, melyet csak családja számára irt — igen szép lélek tűnik ki, — oly
férfiú jelleme, a ki minden hir és fénysovárgás nélkül csupán kötelességét óhajtotta
teljesíteni nemzete s fejedelme iránt, és a
kinek miveltségét, emberszeretetét, vallásos
érzületét, melyeknek annyi szép tanujelét
adta hagyoinányilag is — a marezona idő
kegyetlensége, a hosszas katonai pálya zordonsága ki nem oltotta; a ki ezek folytán
megérdemli, hogy most idömultával jó emléke megujittassék.
Varró Sándor.
II.
I I Ié * * y J á n o s .
(1791 — 1867.)

Uléssy János nagykun kerületi kapitány,
országgyűlési képviselő, családja fészkén
Kisújszálláson született 1791-ben. Atyja volt
Illéssy János, az előbb leirt Sándor altbnagy
testvére, harmadik közvetlen kapitánya a
N.-Kun-kerü létnek az llléssy-családból. anyja
Magyar Erzsébet Pomázról Pestmegyében.
Illéssy János alsóbb iskoláit szülővárosa
virágzó középtanodájában, a felsőbbeket részint a debreczeni ref. kollégiumban, részint
a késmárki evang. lyceumban végezte. Ügyvédi oklevele megnyerése, után elődei példájára, kerületi tisztviselői pályára lépett.
Elsőben a kerületben tiszteletbeli aljegyző,
majd első alügyész volt; 1828-ban a nádor
által nagykun-kerületi kapitánynyá szemeltetvén ki, arra a kerületektől megválasztatott, mely hivatalát erély, igazságosság, és
hivatali pontossággal viselte 1848-ig. A
heves - nagykunsági népes reform, egyházvidék méltányolva a politikai téren szabad
szellemű és erélyes működését, s az egyházi
téren is igénybe óhajtván venni tapasztaltságát, erélyét, hajthatlau jellemét, és hitfelekezetéhez tántoríthatatlan ragaszkodását,
ugyanazon 1828-ik évben a díszes és nagyhatású egyházvidéki
segédgondnoksággal
tisztelte meg.
Az 1830-ki nevezetes országgyűlésre a
Jászkun-kerületektölországgyülésikövetnek
választatott, mely nemzeti ünnepély alkalmával az akkor megkoronázott magyar király V-ik Ferdinánd által aranysarkantyús
vitézzé üttetett. — Az 1832/6-ki hosszú és
nagyhorderejű országgyűlésre ismét követté
választatott a Jászkun-kerületek altul, hon-

nan azonban némely szabad szellemű nyilatkozataiért felsőbb figyelmeztetés nyomán a
kerület által, 1834-ben Félegyházán tartott
közgyűlésen visszahivatott. Ennyire bürokratikus befolyás alatt voltak még akkor a
Jászkun (úgynevezett szabad) kerületek!
De Illéssy János ez alkalommal oly fényes
megtiszteltetésben részesült, mint nem sok
polgára e hazának. Követtársai ugyanis Pozsonyban bucsuiratot szerkesztettek Szathmármegye követe, az országoshirüKölcsey vei,
melyben eltávozásán sajnálatukat, s elvesztése fölött fájdalmukat fVjezik ki, kérik
barátságát, a haza iránti szeretetét továbbra
is megtartani, mely iratot 70 legjelesebb
követtársa irta alá.
A szabadság történelmében örökemlékü
1848-ik év nagyobb és hatályosabb működési tért nyitott erély ének, tapasztaltságának és lángoló honszerelmének. Ez évben
ugyanis Jászberény városa választotta meg
az első magyar parlamentbe képviselőjének,
melyben a haza szabadsága és függetlenségének egyik bátor bajnoka volt. Az országgyűlést Debreczenbe is követte, tárgyalásaiban szilárd eltökéltséggel vett részt. —•
A honvédelmi bizottmány kiismervén tetterejét, tántorithatlan jellemét, 1849. február
5-én a Jászkun-kerületekbe teljhatalmú kormánybiztosul küldötte se hatáskörben 1849.
május végéig ritka erélylyel és sikerrel
működött a forradalmi irányzatok támogatására; ujonezokat szedetett, nemzetőrséget
és guerilla csapatokat szervezett s a jó szellemet mindvégig föntartotta. — A második
magyar minisztérium öt mint tapintatos és
nagy tapasztalásu birót a hétszemélyes tábla
közbirójává nevezte.
A világosi végzetes esemény folytán
augusztus 13-án tul, mi eddig honfi erény
volt, bűnnek tekintetvén, ö is sok más százakkal bujdokolni vala kénytelen két egész
évig. Midőn azonban Budán való hosszasb
tartózkodása alatt elfogatása kikerülhetetlenségét látta: 1851. őszén a pesti haditörvényszéknél magát önként feljelentette. 1852.
május 5-én vagyona elkobzása mellett kötél
általi halálra ítéltetett, kegyelem utján
azonban az ítélet vagyonvesztés és 10 évi
vasnélküli várfogságra enyhittetett. Fogsága
idejét 1852. július 15-től kezdve Josephstadtban töltötte 1856. decz. 7-ig, a mikor
egy részletes kegyelem öt is szabaddá tette.
Fogságát, hajlott kora daczára nemes
önmegadással, büszke öntudattal tűrte, jelleme itt is erős, reménye hazánk jövő derűje
iránt soha el nem fogyatkozó. Hosszú börtön óráit, mig meg nem tiltatott, olvasással
és esztergályozással töltötte, készítményeiből
örömmel küldözött haza kedves ismerőseinek.
Kiszabadulta után két izben érte még az
ősz hazafit a jászkun nép bizodalma. A kunszentmártoni választó kerület az 1861-ki
országgyűlésre képviselőjéül választotta. Az
1865-ki nagy horderejű országgyűlésre ismét
ugyanazon kerület tisztelte meg bizodalmával.
De ez ujabb bizalmat már meg nem köszönheté kerületének, mert az országgyűlés megnyitását megelőző napokban szélhüdés érte.
Élő halott volt ez idő óta másfél évig, mig
test és lélek lassanként kimerülvén, csendesen aludt el 1867. június 16-án 76 éves korában. — Átszenvedve a haza viharait, most
már ott pihen a kisújszállási közsirkertben
ősei elhamvadt porai mellett.
A kisújszállási ref. középtanodáról, melynek virágzásán életében gyönyörködve munkált, halála esetére sem feledkezett el, 1000 ft.
alapítványt tevén végrendeletében, hogy
ennek kamata évenként egy felsőbb tudományokra törekvő kisújszállási jó erkölcsü s
szorgalmas szegény ifjúnak adassék végrendeleti örökösei által.

Arczképének, melyet lapunk mai számában közlünk, eredetiét, vizsgálati fogsága
ideje alatt a pesti Uj-épületben rajzolta Simonyi; a mi rajzunk egy erről készült fénykép másolata.
Hajdú Lajos.

R o ni h á n y i.
Költői beszély. — Első ének.
Irta GYULAI PÁL.
(Vége.)

29.
Matildot hogy nem látogatta
Komhányi félhónapja már.
Talá-i végkép is oda hagyta
S Matild reá híjába vár?
Nem hagyta el, csupán caak szinli,
E nő érezze mit vészit,
S ha hű lovagját jól megsinli
S megbánja rósz szeszélyeit:
Majd megbocsát, élnek egymásnak,
Addiglan udvarolgat másnak,
Hogy féltse az. Kopott fogás,
De szeretők közt igy sáokás.
30.
Kiválaszt e játék tárgyául
Egy ifjú, szép, kedves leányt.
Oh vissza rád ne szálljon átkul,
Könnyelmű ifjú meg ne bánd!
Ilonka, haj, mért kellé látnod
És megszeretned oly nagyon,
Faludtól oly korán megválnod?!
Milyon boldog valál te honn!
Mint ibolyácska enyhe árnyban,
Mosolyogva nyíltál szende bájban,
És itt lotép egy durva kéz
S tavasznapod utána vész.

"

31.
Ilonka Csáth báró leánya,
Elveszte anyját még korán;
Atyjának fénye és bálványa
Hanyatló élte alkonyán.
Vidám gyermek fürtös főjével
És mégis komoly hajadon,
Ha méláz mélyen kék szemével
S meghajlik mint a liliom.
Oly ártatlan mosolygva, sírva
És mintegy homlokára írva :
Rá nézve majd a szerelem
Öröm vagy bú, de végtelen.

r
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32.
Félénken lép a nagy világba,
Estélyen, bálban elfogult,
Nagynénje itt a garde des dames-ja
Ki immár régen elvirult; ^
Egy tisztes nő, észfensősége
Elismert sok család előtt,
•
Matildnak szörnyű ellensége,
Nagy híréért utálja őt.
Azért Romhányit jól fogadja,
Hadd légyen udvarló lovagja
Húgának; ez reszket, pírul
És a magányban könnye hull.
33.
Oh könnye első szerelemnek,
A melyet vágy s öröm fakaszt,
Harmatja édes gyötrelemnek,
Egyszerre szülsz egész tavaszt;
Ilonkának minden csekélység:
Egy hang, egy szó, egy kis virág,
Szent emlék vagy nyiló reménység,
Salonja boldog kis világ,
S mi szépet érez, sejt kedélye
Romhányit koszoruzza véle.
Egész egy férfi ideál
A mint hívő lelkebeír áll.
34.
Romhányi a kezdett udvarlást
Nem hagyja el, de unja már;
Restelli, hogy igy tettet folyvást,
S csak alkalmas időre vár, ^
Hogy megbocsásson kedvesének.
De hát Ilonkából mi lesz?
Elbírja gyászát tört szivének?
Romhányi ily kérdést se' tesz.
S habár a lyány fejlő szerelme
Meghatja néha egy-egy perezre,
Megnyugszik és ily szókat ejt:
„Ifjú leány hamar felejt."

35.
És ürügyet a békülésre
Oly könnyen lel két szerető,
Kivált a midőn segítségre
Siet hozzájok sor3, idő.
Lajos Fülöp im trónját veszti,
S türelmét a jó bécsi nép,
Magyar beszédét fennebb kezdi
S elvégre tenni is kilép.
És teljesült Romhányi vágya,
Megnyílt a rég óhajtott pálya,
Matildja szintén lelkesül
S a karzaton tapsolva ül.

42.
E perez után a szende Iványka
Bátrabb, mintegy megváltozott;
Nem rejtőzött többé magányba,
Nem sírt és nem ábrándozott.
Elfoglalá eszét, kedélyét,
A társas körben elmulat,
Takarja búját, szenvedélyét,
Kívülről nyugodt hangulat.
De ogy-egy elfeledt órában
Föléroz s elmélyed magában:
Oh mennyi minden oda van,
És érzi, hogy boldogtalan.

36.
Romhányi tart tüzes beszédet,
Minőt nem tartott soha jnég,
Megrázza harsány hangj' a lógót,
És arcza felpirulva ég.
Kevés ész az egész beszédben,
De sok a forradalmi láz,
S az akkor még uj volt egészen,
Ügy éljenzik, hogy reng a ház.
Matild nagy tűzzel kendőt lenget,
Romhányi büszke szíve enged,
S mikor eloszlott a gyűlés,
Már megtörtént a békülés.

43.
Eloszlott az ország gyűlése,
Megújult alkotmánya kész,
Új korszakot kezd végülése
S a múlt kétes jövőbe vész.
Ilonka atyja fejcsóválva
Pozsonyból már siet haza:
„Bár örömünkre bú ne szállna,
Aggódom érted, oh haza!
De te is bús vagy, édes lyányom !"
„Már nem, mert kis falunkat látom,
Oly csendes nyugalmat lehel,
Kék füstje vígan üdvezel."

37.
Romhányi ott a lépcső alján
Megvárja bájos özvegyét,
Találkoznak s már ott csüng karján,
Van bók, mosoly, nyájas beszéd.
„Ma önmagát is fölülmulta . . .
Ebédeljen együtt velem . . .
A honfibú arczát feldúlta!"
„Nem az, Matild, a szerelem."
„Oh annál jobb, de csak rám nézve . . •"
S a hintóban már kéz a kézbe.
„Matild, feledjük a mi múlt!"
S a többi egy kézcsókba fűlt.

44.
De a falusi élet csendje
Nem nyújt gyógyító balzsamot,
Hiába munkás életrendje,
Enyhült, de nem gyógyulhatott.
ő nem csupán udvarlót veszte
Romhányiban, mint annyi más,
Ö szive eszményét kereste,
S hitét találta a csapás.
Egy dús tavasz hervadt virága,
Kedélye összedult világa:
Hulló remény, haló öröm
S mint őszi köd, rideg közöny.

38.
Ilonka mind hijátyi várja
Romhányit, ki elhagyta már,
Búját, titkát magába zárja,
Lemond, remél és újra vár.
Mélázva gyakran visszaéli
Múltjának boldog perczeit,
A lépcsőn néha hallni véli
Az ifjú könnyű lépteit.
Nom ő; már egy hónapja tölt ol,
Még- illemből, színből se' jött el.
Ilonka néma búban él,
Tür, szenved s többé nem remél.

45.
. *
Szeretné atyja férjhez adni,
Sokáig élni nem remél,
Bár tudná boldogságba' hagyni
S mind ujabb aggodalma kél.
Hogyan maradjon árva lyánya,
Ki őrzi, védi meg szegényt?
Az öreg ur egyetlen vágya
Megérni a várt vőlegényt,
S ha még lehet, folytán a nyárnak,
Hisz házához udvarlók járnak,
S közöttök legkivált egyet
Kedvel, kitüntet szerfelett.

39.
De Blanka grófnő, a nagynéne,
Nem tűri ily némán a bajt,
Hamar megtágul nyelve féke
És üt miatta szörnyű zajt:
„Mily léha urfi és goromba! . . .
Oh férfinak könnyen ne higy!
Fajult világ! az én koromba'
Gavallér nem tett volna igy.
Világos mért udvarla néked,
Hogy Matildban féltékenységet
Kelthessen s meglágyítsa majd . . .
Oh bár csak vesztett volna rajt!"

46.
Tclegdi gróf ez, korra nézve
Harmincz és negyven év között,
Ki, megbukván a kormány Bécsbe,
Ismét hónába költözött.
Az ifjú conservativ pártnak
Egyik kitűnő tagja volt,
Baráti tőle sokat vártak
S pályáján mind feljebb hatolt,
De márcziusnak nem várt napja
Dicsőségét a porba csapja,
És most jószágin kóborol
És Ilonkának udvarol.

40.
A néninek más nem, csak ez fájt.
De húga, haj, most érti meg;
Hogy mily játékszeréül szolgált
Ea;y hiu szív szoszélyinek.
E'Ö-y-egy uj seb hát mindörökké!
Effojtott könnye megered,
Becsülni sem lehet már többé,
Kit szíve még most is szeret.
Hogy könnyét, mely arczára csordul
Ne°lássa nénje, félre fordul,
Aztán nyugodt, fenntartja még
Szemérem és szí\ büszkeségéi.
„Ilonka, hidd meg, ugy haragszom.
Mily ügyoson kitervelem!
Mily boszus lett vón' az az asszony,
H ; 1 hozzá nőül adlak én.'5
„Kihez néném?" „Ugyan még kérdesz?
, Romhányi grófhoz, édesem!"
„Nem menteni volna hozzá férjhez,
Mert nem szerettem soha sem." f (
„Ezt nem hívéin! Valóban? Lám, lam.
Jó partié lett vón', édes lyánykám!"
„Hagyjuk néném! — Ilon felel —
Oh ennyi szót nem érdemel."

47.
Ilon, hogy töltse atyja kedvét
Mindig beszédes és derült,
És pazarolja bája kincsét,
Melyet már többé nem becsült.
Telotrdi gróf magán csak bámul,
Hogy mint egy ifjonoz ugy szeret,
S becsvágyó lelke lazalmábul
Hv szenvedélyre ébredett.
Már be is vallaná szerelmét,
g 'legyőzni nem képes félelmét,
Ilon^nem bátorítja őt,
S miüdig csak z, ki azelőtt.
48.
Eo-y éve most, tisztéhez képest,
Milv sok mindent fogalmazott,
Megyéhez és országgyűléshez
Nem ea;y dörgő leiratot,
S most nem tud egy levélkét írni
Ilonhoz, százszor tépi el,
Kodarczát nem tudná elbírni,
Pedig már nyilatkozni kell.
Atyjához ír s félig megkéri
A lyányt, igy kisebb szégyen ént
Egy államirat a levél,
Inkább a sor között bőszéi.

IL&
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49.
Az öreg lyánya szobájába
Tipeg, forrón mogöleli,
Immár botollett legfőbb vágya,
A szíve csordultig teli.
„Síromnak szélin kérlek, lyányom,
Mindenre kérlek, a mi szent!
Tedd nyugodttá közel halálom',
Menj hozzá nőül; mondj igent."
„Oh jó atyáin, roszul ne essék,
Gondolkoznom egy napot adj még!"
„Az nem sok... holnap... ám legyen,
Áldjon meg isten gyermekem!"
50.
Ilonka gondban tölti napját,
Elgondol multat és jövőt,
Kétségbe oh hogy' ojtso apját,
És búba egy hű szeretőt?
Szerelem nélkül menjen férjhoz?
Megcsalja azt, ki szereti?
Hogy' tettesse a mit nem érez?
Oh ezt, csak ezt nem teheti.
„Soha, soha — kiáltja sírva —
Keresztjét szívem el nem birja!"
Dermedten áll, ereje fogy
És ott alélva összerogy.

Ábránd, a mely valónak látszik,
Tanács, mit sebzett sziv kohol.
Erény, a moly a bűnbe játszik,
S mind inkább véle összefoly.
Ilon nyugodtan lép atyjához
Igent mond a kért házassághoz,
Do inig választ az atyja ir,
Megbánja százszor s újra sir.
54.
Romhányi, mig ezek igy folynak
A fővárosban szerepel,
Küzdelme, vágya hangyabolynak
Vetokszik sergos ezrivel.
A népklubban mint elnök székel
S tart ingerlő beszédeket,
Mint őrnagy a nemzetőrséggel
Viraszt a béke, rend felett.
Küldői mogválaszták ismét,
Elfoglald szélső ülését;
Még most is ellenzék marad,
Interpellál, beszél sokat.
55.
Vörös tollat visel kalapján,
Matild igy szebbnek látja őt,
A forradalmi vészes pályán
Övezze dics e drága főt.
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De itt is csakhamar pórul jár,
A pénze, sorge elfogyott már,
S midőn koppasztva megjelen,
Kaczagva nézi Debreczen.
58.
Föllép mint szónok a gyűlésben,
De elhangzik immár a szó
A puska- s ágyudörronésben,
Egész ország egy riadó.
Külföldre hát követnek indul,
Do majd hogy elfogják szegényt;
E sok malheurön ugy felindul,
Hogy eldob egy csoport reményt.
S haragjában vagy szégyenében,
Hol legnagyobb veszély van épen,
Siotve a táborba száll,
S a honvédek közé beáll.
59.
Kiből nagy államférfi nem vált,
Sem diadalmas hadvezér,
Hazájának most híven szolgált,
Pecsétli omló drága vér.
Nagy elveit, lármás beszédit
Föléri legkisebb sebe,
S midőn a dob rohamra indit
S üvöltöz a harcz bősz ebe,

Endlicher és Unger emléke a pesti füvészkertben.
51.
Föleszmél és dül pamlagáru,
Majd félálomba szenderül;
Enyhülőt száll szivzajlatára,
Félelme, búja csendesül.
Nyugodtan holyzotét vizsgálja:
„Ha meghal majd szegény atyám,
A nagynénék gyűlölt kormánya
Mindaz, mi várhat még reám.
S ha boldog nem lehetek többé,
Mért váljam sírig hányt-vetetté?
Mért vessek meg egy hű kezet,
Mely vész után parthoz vezet?"
52.
„Romhányi gróf szerelmet színlelt,
Aztán gáládul elhagyott,
Telegdi gróf szavakra nem lelt,
Híven szeretve hallgatott,
S mint férfiúhoz illik, megkért.
Becsülni őt meg annyi ok...
Romhányin most e léha tettért
Mily könnyen boszut állhatok.
Erezze, hogy soh' sem szerettem,
Feledve őt más neje lettem.
Ez sebzené... Mi gondolat!
Oly bűnös, mégis élvet ad."
53.
Fessem tovább a lyány küzdelmét?
E hangulat mindent kivall.
Van pillanat, mely szívet, olmét
Megigéz és örvénybe csal.

Ki tudja, hogy mi lesz bolőlo
Miniszter-o vagy hadvezér?
Romhányi a mi tellett tőle
Megtett mindent s oly nyilt a tér.
De könnyebb államférfi lonni,
Mint szép Matildot rendbe szedni,
Ezt érzi, vallja untalan,
Szerencse, hogy sok dolga van.
56.
Mert ime nagy dolgok készülnek,
Többé nem játék s tréfa már;
Az idők szörnyen nehezülnek
S borulni kezd a láthatár.
Az ármány, bosszú, zsarnok önkény
Kitör mint egy vad zivatar,
És megtámadt hazája földén
Küzd száz ollennol a magyar.
Harczol az agg, a férfi, gyermek,
Porból nőnek mintegy a sergek,
Nincs többé párt, a nemzet áll,
Jelszó: szabadság vagy halál.
57.
Három megyébe most Romhányi
Mint főkormánybiztos kiszáll,
Először nem tud mit csinálni,
Aztán sok ostobát csinál.
Majd mást kisért, sok mindent tervez,
De senki hasznát nem veszi,
Önköltségén guerrillát szervez,
S magát vezérnek megteszi.

L.íi-

Füstfellegben és szuronyfényben
Ajkán előre, kard a kézben
Indult, rohant és ostromolt,
Valódi férfi, honfi volt.
60.
Végig küzdötte a csatákat,
A szerelom nem vonta el;
Matilddal nagy viszálya támadt
S a szép nő régen mást kegyel.
Ez egy tábornok, deli férfi;
Romhányi most lett kapitány,
A búra nincs idő rá érni,
Mert győzni kell új-új csatán.
De a győzelmek füstbe mennek,
Világosnál vége mindennek,
Más nem marad: börtön, bakó,
Romhányi üldötfc bujdosó.
61.
Nyomába jőnek a zsandárok,
Nagy volt rá nézvo a veszély,
De megsegité a jó árok
És a korom sötétü éj.
Futott, futott, bár nagyon fáradt
És beteges, kiéhezett . . . .
De olvasóm, ezer bocsánat!
Itt megszakítom könyvemet.
Mert kifáradtam én is immár,
Üld engem is sok durva zsandár:
Sokíelo gondok és bajok,
Csak néha lopva irhatok.

aztán sejtről sejtre szivárog és nyomul föl- sák a bérczeket, süppedéseket idéznek elő. De
felé a fa koronájáig, legszélső ágacskája kárpótlásul gazdagon megrakodva kerülnek
GREGUSS GYÜLÁ-tól.
napfényre, s fakadnak föl sós, büdös vagy
végéig.
(Vége.)
De e közben ime, felolvadt a ezukor ke- keserű források képében, általában mint ásNémely testek, midőn a folyadék lika- zemben: jegöczös, sziklás szerkezete felbom- ványvizek, gyógyforrások, a föld mélyéből
csaikban nyomul s hézagjaikat eltölti, meg- lott, elmállott. Ujabb bizonysága ez a kölcsö- nem egyszer hozva üditö szereket, melyeket
a szenvedő ember a földszinén hiába
dagadnak; ilyen p. o. a fa, a kötél.
keresett.
Hogy mily erővel szivódik föl a
Most már egész sora van előttem
folyadék a likacsokba, s mily haa
jelenségeknek,
melyekben a szitalmasan dagasztja meg azután a
lárd
testek
meg
folyadékok
kölcsötestet, arról bizonyságot szolgáltat
nös
vonzódása
fokozatosan
nyilatkoegyebek közt az az eljárás, hogy e
zik: a folyadék a szilárd testet megkörülményt sziklalapok (p. o. márnedvesiti, hozzá tapad, felhuzódik
ványlapok) lefejtésére használják
rajta,
keskeny hézagain fölszivárog,
föl, névszerint ott, a hol a szétrobsőt ha a vonzódás elég hatalmas, a
bantó puskaporral nem akarják
szilárd
test részecskéi apró izekre
megroncsolni a sziklát. Alkalmas
oszlanak,
s a folyadék részecskéivel
közökben be-befúnak a sziklába, ez
társulnak,
vagyis a test megolvad, a
üregekbe száraz faczövekeket ékelfolyadékban
feloldódik.
nek s ezeket aztán időről időre
És
lám,
e
csészében itt a vonzómegöntözik, mint a virágokat — a
dás
szinte
szemlátomást
nyilvánul
czövekek tele iszszák magokat, meg—
Igazán
érdekes
dolog
a
kávé földagadoznak s a vége az, hogy a szikszinén úszkáló tájt ék, kisebb-nalalapot szép csendesen lefeszitik. Sőt
gyobb buborékok pályáját figyelemtörténelmi hirre is kapott a hajcsömel kisérni. Látszólag czéltalan forvesség. Ugyanis midőn Rómában a
golódnak ide s tova; de járj csak
szent Péter temploma előtti roppant
szemeddel nyomukon: a mint valaobeliszket talpra kellett állitani, hiámely kis buborék egy nagyobbiknyos előintézkedések folytán ugy
nak közelébe jut, mint vas a delejtörtént, hogy, jóllehet már csak kehez, ugy iramodik és csatlakozik
vés hijja volt, az obeliszket nem
hozzá; ha pedig valamely buborék
voltak képesek a talapzatig föleközel jut a folyadék széléhez, a
melni; a felvonó köteleket nem bircsésze oldalához, mintha ez magáták fölebb húzni. Törik a fejőket,
hoz rántaná, hirtelen neki indul, s
már-már kétségbe esnek a töméra
fal mentében terjedezik szét. Igy
dek munka sükertelenségén, ekkor
tapad
a köd a hegyek oldalához, és
eléáll valaki — szaktudós volt-e vagy
Illéssy János (1851).
húzódik
tovább-tovább a hegygea gyakorlat nyilteszü embere, a terrincz
mentében,
vagy
mászik fölebb s alább
mészet szemes vizsgálója, nem tudom, de al- nös vonzódás hatalmas voltának: mozsárban
kalmasint ez utóbbiak táborából való volt — nagy erőlködéssel sem birnám a ezukrot ugy a hegyoldal lejtöségén.
eléáll tehát az a valaki azzal a megdöbben- felaprózni, annyira izzé-porrá zúzni, mint a
Az anyagnak ez a kölcsönös vonzódása
töleg egyszerű tanácscsal, hogy fecskendez- hogy ez a benyomuló folyadék csendesen, de csodálatos, titokszerü valami; nem tudjuk elzék meg a köteleket. Ez nem sokba kerül s hathatósan szétválasztotta a ezukor egymás- képzelni, hogyan történik. Ha két test vonzza
nem jár veszélylyel, hogy ne tennék meg: hoz ragaszkodó részecskéit, s úgyszólván egymást, mi viszi, hordja e vonzást egyik
megöntözik
testtől a mátehát a kösikhoz? oly
teleket, ezek
formán közmegdagadlödik-e, mint
nak — mita hang, légsem hajtva
rezgésekben ,
vele, hogy
— szétsugározva
, mint
obeliszket
a
fény
vagy a
kell hordameleg,
melyniok — ennek
nek
hordozófolytán öszja a mi felfoszehuzódnak,
gásunk szemegrövidülrint az éther
nek, hosszan—vagy épen
ta, a szélek
nem
szorul
mentében, s
közbenjáró
ime a rengeanyagra, s az
teg tömeg
ürességen, a
fölemelkedik
semmin kes az óhajresztül is áttott talapzacsap
egyik
tott eléri.
testről
a
máKapcsolasikra,
mint
a
tos e tünegondolat?
ménynyel a
Nem tudjuk,
folyadékok
de sokszerü,
átszivárgása
számtalan
likacsos bőröhatásával
kön, hártyáminden lépkon kereszten-nyomon
tül; ily hártalálkozunk,
tya például a
üvegház a pesti füvészkertben. — {Bicsérdy János rajza.)
merte varázsgyümölcsök
héjjá is, általán véve a növény-testet alkotó legfinomabb porczikáira szétszedte. A mi itt erő az egész mindenséget átjárja a paránysejtecskék falait ily hártyák képezik, melyek néhány perez müve volt, azt ezernyi meg tól kezdve a világtestekig, s rnig amott észa nedvességnek könnyű átjárást engednek ezernyi év óta gyakorolják a föld gyomrában revehetetlenül apró körre szorítkozik halikacsaikon keresztül. így szivja föl a fa összeszivárgó és szertefolydogáló vizek: fel- tása, emitt milliónyi mérföldeken át érezföldbe eresztett s ott szerte ágazó finom gyö- oldják, elmálasztják az utjokba eső földréte- teti magát és mozgat tömérdek gömbökérszálacskáival a föld nedvességét, mely! geket és sziklákat; üregeket vájnak, alámos- j ket. Egyhelyt a delejesség sajátságos alak-
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jában mutatkozik, máshol a villanyosság
képét ölti magára, amott végre a testek parányait izgatja-mozgatja, s kényszeríti, hogy
különböző arányban és csoportozatokban szegődjenek egymáshoz és alkossanak különböző
testeket. Ez utóbbi munkássága, a chemikus
vonzás (vegyvonzás) nem szintoly titokszerü-e, mint a mágnes vonzása, melyet oly
bűvösnek, vagy az égitestek vonzása, melyet
oly csodálatosnak tartunk ?
Es bizony ezeknél egy csöppel sem kevésbbé csodálatosak azon jelenségek, melyeket most e csésze kávéban, se darab czukron
volt alkalmam szemlélni — a testrészecskék
vonzódása szintoly titokzatos, mint a parányoké vagy az égitesteké. De mi e köznapi
tüneményeket — melyek mindenike épen oly
bámulatos csoda, mint az, hogy a delej
magához rántja a vasat — figyelmünkre sem
méltatjuk; tompán, érdektelenül haladunk
el mellettök, anélkül hogy akár esik egy
pillanatig jártatnók rajtok szemünket, ha
nincs is egyéb dolgunk, ha gyilkol is az unalom. Vizet töltesz borodba; eszedbe sem jut
arra gondolni, hogy ha a viz- meg bor-részecskéket ama csodálatos vonzás nem kergetné
egymáshoz, e két folyadék soha össze nem
keverednék — mint nem keveredik például
a viz meg olaj. E kölcsönös vonzás következtében a viz-részecskék bele hatolnak a borrészecskék között nyiló hézagokba, sott szerte
terjedeznek, épen ugy, mint a kávé a czukor apró közeiben, s megvan a keverék. Ha
a konyhaszagot behozod magaddal a szobába,
ez legt'ülebb megboszant, de koránsem buzdit
elmélkedésre, hogy itt is ama megfoghatatlan
vonzódás uralkodik, melynek folytán a rósz
vagy jó szagot árasztó testek elilló részecskéi
böiünkhöz, köntösünkhöz tapadoznak. Ha
irsz vagy rajzolsz, a rajzón részecskéit a papiroshoz tapasztod, a mi nem volna lehető,
ha e két test részecskéi között bizonyos rokonszenv, vonzódás nem uralkodnék. Itt egy
pohár viz, oldalán megrakva gyöngyökkel,
mit látunk benne? állott vizet, semmit egyebet; pedig a kölcsönös vonzódás kijelentése
ez is: a viz beszivja, benyeli a levegőt,s likacsaiban megszedi magát vele, mint czukor a
kávéval; melegedés közben e berekesztett
levegő tágul, s közelesö buborékjai ismét az
üvegfalhoz tapadnak. így íapadozik a levegő
ruhánkhoz is; tapasztaljuk, mily makacsul
fészkeli bele magát a hideg. Valamint földünknek megvan légköre, olyformán mindegyikünknek megvan, valamennyi testnekmegvan
saját légköre, mely felületéhez tapadva, megsüriidve, vékony rétegben burkolja körül a
testet.

jobban boldogulsz majd a nagynak, a távolesónek, a rendkívülinek magyarázatával is.
Ne gondold, hogy csak a nagy világtenger
mérhetlen sikján, óriás hánykodásában találkozik az izgató, a bámulatos, a magasztos:
kisérd csak figyelemmel a mindennapi élet
csendes folyását, egymást űző hullámainak
torlódását, széledezö habgyüriiinek szünetlen
játékát — s észre fogod venni, hogy itt is
bőves bőven akad az érdekes, a feszegetésre
és csodálatra érdemes. A legszűkebb társas
kör mozgalmaiban föllelheted ama törvények
hatását, melyek nagyban uralkodnak az
erkölcsi világ fölött. Az érdekek összeütközését, a féke vesztett szenvedélyeket, az
önzés rugóit, melyek országos háborúkat inditanak s tömérdek áldozat árán egy-egy
történelmi hősnek tündöklő fölléptét teszik
lehetővé — a piaczi csetepatéban is fölfedezheted azokat kevésbbé ragyogva, de vérrel
is kevésbbé beföcskendezve. Azok a mindennapi arczok, melyek annyira untatnak, hidd
el, még igen-igen sok talányt rejtegetnek,
melyek megoldása hosszas fejtörés után sem
sikerül mindenkor; e közönséges ember lelkében is kifejlődött szunnyadozó csirák közül egy-egy figyelemre méltó s az ö keble
szintoly csodálatos mühelye a munkálkodó,
tusakodó erőknek, mint bármely megbámult
emberi nagyságé.

Mibennünk van az unalom, néma természetben, nem az életben. A kiben ruganyos,
fürge lélek lakik, megtalálja az a dolgok
lelkét, bármi apróságokul tűnjenek föl azok;
nem szorul az ritka, drága falatokra, ingerlő
nyalánkságokra, hanem a közönséges mindennapi élelemben is megtalálja jóizü, egészséges
táplálékát. Ide illik az a franczia közmondás,
hogy „evés közben támad az étvágy" —• kisértsd meg be nem várni, hogy a dolgok tolakodjanak eléd, ingereljék kívánságodat s
ragadják meg figyelmedet: tedd meg olykorolykor te is az első lépést, közeledjél feléjök,
fogj hozzá a mi kezed ügyébe esik s foglalkozzál vele; minél hosszasabban, minél több
oldalrólfogod megforgatni, annái több érdekes
vonást fogsz fölfedezni abban, mit elébb érdektelen semmiségnek tartottál; minél szorgosabban nyomozódol, annál mélyebbnek fog
feltűnni a sekélynek látszott apróság; minél
jobban megérted, annál több gyönyörűséged
lesz benne.
Rázzad ki az álmot szemedből, a zsibbadtságot lelkedböl, mielőtt még az unottság
pókhálója egészen körülfog s letapasztja
kedvedet — pillants magad körül, s meglásd, hogy a kávés csésze szűk keretében egy
nagy darab világ tárul eléd, s a falatka czuBizonyára ez a légbuborék, ez a cseppviz, kor nemcsak kávédnak, de hangulatodnak is
ez a napsugárban lebegő porszem megannyi enyhíteni birja keserűségét.
titkos mühelye a szakadatlanul munkálkodó
erőknek — de mi koránsem méltatjuk arra,
hojry közelebbről szemügyre vegyük ; regAz egyetemi növénykert.
geltől estig a tünemények egész sora vonul
Pesten, ott az üllői-ut vége felé, hol az emelel előttünk, melyeket íelényire sem értünk,
kedő főváros szélénél egyfelől sudár jegenye-sor,
melyeknek alighogy külső kérgén birunk másfelől az Orczy-kert magas hársfái szegik a látátrágódni — s mi ezeket nagy kicsinyelve határt, — a kolosszális Ludoviceum szomszédsáköznapiaknak nevezzük, melyek érdeket ger- gában áll egy izmos kőfalakkal kerített nagy
jeszteni nem képesek; csodák fognak körül terjedelmű tér, — az egyetemi növénykert.
minden oldalon — s mi tompa kó'zönynyel
Elől a nehéz vas-rácsozatos kapu, a mögötte
forgolódunk közöttük, mint bűbájos zene árnyként olykor megjelenő katona-őr, — mindez
hangjaitól megrezzentett, hullámzó levegő- oly bizalmatlan, zárkózott kinézést adnak az
egésznok, mintha valami „Neu-Gebiiudo"-féle inben a süket.
tézet volna előttünk.
^ Örökös panaszunk hogy rövid az élet, s
Pedig dehogy! Az a nehéz vasrácsos kapu,
mégis hányszor fakadunk ki, hogy hosszú az mely fölött egy tudorhoz illő komolysággal ül ott
ido s gyilkol az unalom, kezünk ügyében az egyszerű felirat : „Egyetemi Növény-kert",
pedig rakásra hever ások mellözött,kicsinyelt, mintha legkisobb kedve sem volna feleletet adni
észre nem vett apróság, méltó, hogy foglal- profán kérdésünkre, hogy „szabad-e"; — az a
kozzunk vele, alkalmas, hogy okuljunk rajta. szép időkre emlékeztető, szürke ruhába öltözteAz apró dolog is nagyszerű választ ád, hidd tett öreg őr, — korántsem azért van ott, hogy
be ne ereszszon.' Hisz tudnunk kellene, hogy bár
el, csak találd el a kérdezösködés módját; a tudomány arcza komoly, de azért az sohase bagyakorold magad a kitinek, a közelesönek rátságtalan azokhoz, kik nemcsak könnyed ledéra rendesen előfordulónak megfejtésében, s ségből közelítenek feléje.

Az az orős kapu csak látszik ugy, mintha be
volna zárva, a katona-őrnek csak kinézése olyan
cerberus-féle, de ha megpróbáljuk, amaz az első
érintésre felnyílik, s ha közelitünk, ennek szürke
sapkája rögtön megjelenik a kis őrház ablaka
megott, s a másik perezbon már szolgálatkészen
áll, segitni, ha még csak nyitni is terhünkre volna
e kaput.
Minden oly barátságos arczczal fogad a belépésnél, — az öreg invalidus, kinek pedig talán
épen burgonya-leveskéje fut el a tűzön, míg velünk
idekint beszél, — a zöld folyókával befuttatott
deszka-házacska, melynek falán a bizalmas lombok egészen befedték a nagy fekete táblát, jeléül
hogy nom tartják szükségesnek a szigorú rendszabályokra figyelmeztetni a belépőt; még a füst is
oly barátságosan, hivogatólag gomolyog fel a kis
ház eresze alatti kéményből, hogy akaratlanul is
jobban érzi magát itt bent az ember, mint kívülről hitte.
A kortben előttünk mindenütt növényekkel
szegélyzott hosszú csavargós utak, itt-amott egyes
apró ligetek, s szép zöld pázsittal borított domboldalak torülnek. Ott mindjártolől balra egy dohánytelep , mely önkénytelenül is azon gondolatot
ébreszti a kiváncsi kutatóban, vájjon a tudomány
védelme alatt nem lappang-c itt is valamikép az
állam megrövidítésére czélozó törekvés, — do egy
lépés közelebb, s mindenik szál tövénél kis fehér
táblákon olvashatni: „Nicotianetabacuni . . . „Tabacum cubensis . . . T. ohio, . . . T. havanna, . . .
T. portorico, . . . T. chinensis, . . . T. luplata, . . .
T. brasiliensis, . . . T. latissima . . . T. rustica"...
Tehát ezek mind csak külön specimenek? no!
igy már valószinü, hogy csakugyan botanikai
czélra vannak plántálva, mert nem gondolhatni,
hogy az igazgató urnák sokkal jobb Ízlése ne volna,
semhogy ily mis-más keveréket elszivjon és pláne
még kapa-dohányt is.
Tovább haladva, jobb felől nyárfák, örökké
rezgő lombjaikkal, s köztök a fehér molyhos levelii
topolyákkal találkozunk, melyeknek árnyában már
messzire látható egy görög stylu habos márvány
emlék, közepén égy földgolyón álló aranyozott
sassal, melynek csőrében babér koszorú, kiterjesztett szárnyúi alatt pedig Endlichor és Unger arczképe van bevésve . ..Endlicher és Unger! micsoda
nevek ezek? ez a két er gyanús és ismeretlen,
mit keresnek ezek itt? egy hatalmas sas védszárnyai alatt, míg a „két elfeledett magyar fii vész" nek egy bodzafa árnyéka is alig jut amott valahol
hátrább.
A magyarázatot megadni o szokott kérdésre
valóban nehéz, de azért igaztalanok volnánk, ha e
magyar intézetben ellenszenvvel néznénk amaz
idogon hangzású neveket, mert az a két . . . . er
egyikének birtokosa, a derék Endlicher ép ugy
hazánk fia volt, mint ama más kettő, s társával
Unger, bécsi tanárral együtt ép ugy fáradoztak a
növénytanban a Jussieu-féle, u. n. természetes
rendszer meghonosításában, mint ama két régibb
úttörő, a Linné-féle mesterséges rendszer mellett.
Méltó tehát, hogy mindkettőnek legyen meg az
elismerés.
Ez emlék mögött ogyszerü virágágyak terülnek, melyekbori az Endlicher-félo növényrendszer főképviselői vannak elhelyezve, majd távolabb a háttérben, a vízi növényeknek szánt
tavak partjain szomorú füzek árnyában csavarog az ut az intézet legnevezetesebb pontja, az
újonnan berendezett csinos üvegház fölé. — Az
üvegház körül különböző kísérleti czélokra szánt
pinezék, s a kaktusztelepok vannak elhelyezve,
míg jobbra a számos fenyő fajok és tiszafa bokrok
által környezve ismét ogy magánosán álló kastély
forma épület fehérlik. Ez az igazgatói lak, magas
ablakaiban most is moszatok, gombák és penészek
tenyésznek üveg alatt, az igazgató ur kis kedvonezoi; ha betekintenénk, aligha ott nem találnánk
most is hajlongani közöttök, a mint épen egy
„cladophorát" tart két első ujja közt, hogy a górcső alá tegye szaporodási szerveit megvizsgálni . . .
.

Természetes kisértetek.
A légenyos éleg (nitrogénes oxyd) belehellése
növeli a vérerek teltségét s kiterjeszti a vért.
Hasonló hatást idézett elő Kadixban az a lázas
ragály (miazma), mely által kinos jellegű kísérteties benyomások mutatkoztak. Bátran föltehetjük
tehát, hogy a vér kiterjedése nagyon kedvező a
kisértoties benyomások előidézésére. Ha tán a
kadixi eset nom bizonyítaná is eléggé állításunk

helyességét, itt van mindjárt egy másik, épen oly
természetes esemény, mely megczáfolhatatlanul
beszél a mellett, hogy hektikus és egyéb lázakban
kisértetek szoktak megjelenni a szenvedő előtt.
Azok a szellemek, melyeket Nicolai, a berlini bölcsész könyvkereskedő látott, fokonként tünedeztek el, mihelyst vérszivókat alkalmaztak rá. Kisértetszorü látományok (viziók) származhatnak az
agy közvetlen izgatottságából és gyuladásából is,
vagy pedig az ideges ingerlékenység nagyobb
mérvű hatásából az egész testre.
Az olyan bölcs ember, mint Nicolai volt, kisértetképon is csak olyan közönséges dolgokat lát,
melyek a napi életben olő szoktak fordulni, mint
pl. embereket, lovakat, kutyákat stb., mert józan
esze sokkal erősebb alapokon nyugszik, hogysem
holmi beteges képzelődések erőt vehetnének rajta.
Mások ellenben, kiknek gyönge elméje tele van
természetfeletti mesékkel és valótlan képekkel,
mivel özek őt szánalomra méltó sötétségben tartják, természetesen olyszerü víziókat látnak, melyok
beteges gondolataiknak és eszméiknek megfelelnek.
Mea'int mások, akiket a bölcsészet annyira tévútra
vezetett, hogy szentül hiszik az élők és hallottak
közötti látható közlekedés lehetségét, olyszerü
kísérteteket fognak látni, melyok még jobban meg erősitik okot nevetséges tévhitökben.
Ha e természetfeletti jelenségek nom valamely
családilag ismort alakot, pl. valamely család ősét
vagy régon elhalt tagját stb. képviselik, haiiom
közönségesen elterjedett babonaság és balhit szülöttei, már több izben ugy találták, hogy egészen
hasonlitnak azokhoz az alakokhoz, melyeket a nép
hiedelme valamely családi képről vagy szoborról
alkot magának. Szülővárosomban egykor az a hir
terjodett el, hogy egy bizonyos F. A. nevű mészáros, kit a rendos szokás ellenére nem a köz temetőbe, hanem a reform, tomplom sirboltjába temettek,
éjjelenkint foljár sírjából s mindenkit megkerget,
kit a templom'közelében talál. Akkor még gyermek
voltam, s bár a kísértetekben, mint olyanokban,
soha sem hittem, a hogy olvasni megtanultam,
mégis örökké megborzadtam, ha este véletlenül az
imahát mellett vitt el utam. Az egész mendemondából csak az a nevezetes, hogy minden éji őr és
minden kofa (természetesen ezeket bántotta leginkább) egyformának irta le a kísértet alakját. Valaki elindította, hogy ilyen meg ilyen volt, s utána
hitte és utána képzelte minden beteges phantaziáju
anyámasszony. — Mikor a lotharingiai boszorkányokat, kik nyíltan bevallották, hogy az ördögökkel czimborálnak, aprólékosan kikérdozték, hogy
hát milyenek azok az ördögök, vonásról vonásra
ugy festették le azokat, a hogy a középkori durva,
éktelen szobrokon s képeken máig is láthatók. Azt
mondták, hogy arezuk fekete, lesütött, de tüzes
szemekkel, szájok széles, lehelletök pedig kénkőszagu, kezeik szőrösek s karmokkal vannak ellátva,
lábaik hasított körmü állatokéihoz hasonlók. _A
hasított köröm ama szóhagyományból származik,
mely szerint az ördög a zsidóknak egyszer bakkecskealakjában jelent meg. A szentek is, ha megjelennek, épen olyanok, mint a templomi szentek
festett képei és faragott szobrai.
A látás után a hallás van kitéve leginkább a
kisértoties benyomásoknak s leggyakrabban képzeljük azt, hogy valamely közel rokon vagy jó
barát szavait halljuk. Dr. Johnson egyszer azt
képzelte, hogy anyja nővén szólitja őt, pedig ez
több mint 100 mfdnyi távolra volt tőle, s nagyon
meg vala ütődvo, mikor visszafordulván, anyját
sehol sem látta. E néven szólittatást valamely
ismerős kedves hang által gyakran tapasztala e
sorok írója is. Rendesen ogy jól ismert és forrón
szeretett hang volt az, haliható, tiszta, de szakgatott, egyszótagu, rövid megszólítás. Néha o
hallási csalódások nem szoritkoztak pusztán csak
emberi hangokra; többször hallottam éjenként
ajtók nyitogatását, zongora-hangokat, léptekot —
pedig jól tudtam, hogy mind ez csak a képzelem
játéka és nom kisértet.
Véa.'re a hallás után, a mint mondják, a tapintás is nagyon alá van vetve a természetfelettieknek látszó benyomásoknak. Ismertek beteges
képzelődésü embereket, kik szentül hitték, hogy
őket láthatatlan, sőt néha látható gonosz leikok is
össze-vissza vorték s fájdalmat éreztek a vorés
után, sőt még az ütés helyét is meg tudták mutatni.
Magam is ismertem e_y nyavalyatörős aszszonyt, kit — a mint ő monda — egy vén boszorkány gyakran kisérgetett, mikor a szőlőhogyro
ment egy temetőn keresztül, vagy onnan haza jött.
Egy ilyen alkalommal a vén boszorkány épen a
temető közepén hideg vízzel nyakon önté s ő anynyira megijedt, hogy félholtan hozták haza. Mon-
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dánunk is felesleges talán, hogy itt is csak a beteges képzelődés működött.
A csalódásoknak legkevésbbé alávetett érzék
az izlés. Például Scott Walter egy holdkórost
onilit, ki azt képzelte, hogy tésztás étele a legfinomabb nyalánkságokból áll, do neki az a szerencsétlensége, hogy minden, a mit megeszik, mihelyst
szájába veszi, azonnal tésztaízüvé válik.
Felvilágosult századunk szelleme s különösen
a természettudományok óriási haladása most már
mindenféle gonosz lelket, kisértetet, démont és
manót visszaszorított oda, honnan előkerültek,
t.i. a mesék országába. A ki még ezentúl is képes
hinni azokban, egyrészről vastag tudatlanságot
árul el, másrészről pedig s nagyon méltán, a legutolsó iskolás gyerek is ki fogja nevetni.
Sámi Lajos.

Az idei északi fények.
A csillagászok oz év őszéro gyönyörű sarki
fényeket (Aurora Borealis) ígérnek. Némelyok
előtt bizonyára különösnek fog tetszeni, hogy még
e szoszélyes és oddigelé meglehetősen ismeretion
természetű tünemény megjelenését is annak rendé
és módja szerint előre mog tudják jósolni az ahhoz
értők. Podig meg tudják, csak épen a megjelenés
napját nem képesek pontosan meghatározni. De
még annál is jóval meglepőbb az a sajátságos körülmény, hogy a csillagászok e jóslatukat egy oly
tüneményre alapítják, melynek az égi tostok mozgásaival és fekvésével épen semmi köze sincs.
Ugyanis a csillagászok azért romélnek az idei
őszre annyi szebbnél szebb északi fényt, mivel a
jolon évben a nap felénk fordított arezán szokatlanul nagy számmal mutatkoztak az úgynevezett
napfoltok. Első tekintetre mi som látszhatik megfoghatatlanabbnak, mint az az állítás, hogy a nap
arcza bárminemű összeköttetésben is állhatna e
sarki tüneménynyel. Pedig voltaképen kevés természeti törvény van határozottabban és következetesebben megállapítva, mint épen az, melyen a
csillagászok jóslatai az északi fényt illetőleg alapulnak.
Hogy e sarki fények benső összeköttetésben
állanak a föld magnetismusával (dolejesség), ez
már évek óta be van jegyezve a természettudományok bevégzett tényei sorába.
Már Arago sejteni kezdette, hogy a sarki fények megjelenése ogyszer ugy mint máskor a
delejtűt is rendesen megzavarta. De ama különös
körülmény, hogy ez elv megfordítva soha sem bizonyult be igaznak, egyelőre őt iá kihozta sodrából.
Ugyanis a delojtűn minden sarki fény alkalmával
vagy követlonül utána észlelhető volt ugyan az a
bizonyos megzavarodás és rendetion elhajlás, de
megjelenését olőro még "a dolejtű sem tudta megjósolni; gyakran erőszakos rengések és rázkódások
mutatkoztak a delejtűn, mig az égen a sarki fénynek híre-pora sem volt. Végre aztán azon meglepő felfedezésére jöttek a tormészetvizsgálók,
hogy a delejtű nemcsak olyankor van megzavarod va, mikor az égőn sarki fény dereng, hanom
gyakran a föld felületének egy jókora nagy területén, sőt nem ritkán (ha nem is mindig) az egész
föld kerokségén is ugyanegy időben történik e megzavarodás. Ennélfogva, igen természetesnek látszott, hogy a sarkfényekés delej-elhajlások között
fenálló összeköttetés, olyankor is létezhetik, mikor az égen sarki fény nem látszik ugyan, de azért
a delej zavarok működésben vannak. Az égnek egy
bizonyos állapota szüksége arra, hogy sarki fény
jelenhessék meg; bizonyos folhőalakzatoknak (a
matrózok „lófark-felhőjénok") szükséges a legfelsőbb vidékeiben lebegni, különben a sarki fény
nem lesz látható, bármennyire működik is az azt
előidézni szokott magnetikus erő.
Hosszas vizsgálódások folytán ugy találták a
természettudósok, hogy a föld magnetizmusa és a
nap foltjai között szoros összeköttetés áll fenn.
Két biztos tapasztalat kétségtelenné tévé e körülményt. Ugyanis ugy észlelték,hogy a delejes működés rondszores növekedése és apadása mintegy 11
évi időközben teljesen és minden tekintetben megegyezett a napfoltok számában mutatkozó rendszeres növokvéssol és apadással. Ez észlelet, melynek helyességét majdnem félszázad biztos tapasztalása bizonyítja, már magában iá elég volna olőbbi
állításunk igazolására. Hanom a következő észlelőt
még annál is tovább megy. Ugyanis a csillagászok
ugy tapasztalták, hogy minden különösebb, szabálytalanabb, vagy legalább is szokatlan zavar
megjelenését, mely a nap felületén mutatkozik,
rendszerint azonnal itt alant is olv delejosségi
megzavarodás szokta követni, mely egy perez alatt
az egész földgömböt átrozgi.

1859-ben Carrington és Hodgson véletlenségből ugyanogy időben vizsgálták a napot két
különböző csillagdában s egyszerre csak mindkét
csillagász egy ragyogó fényfoltot vett észro, mely
a nap folületénok egy részén haladott át (a valóságban roppant nagy sebességgel rohanva, noha
látszólag csak lassan mozgott) s azután oltünt.
Ugyan e pillanatban (a mint későbben megtudták) a Kovv-i csillagda önmagát kormányzó delejkészülékei egy hirtelen rohamu rázkodó mozgásnak voltak alávetve. S ugyanakkor az egész föld
korekségénÍ3zonyu villanydolejes viharok kezdettek
dühöugeni. Amerikában és Norvégiában a távirdai
összeköttetések egészen megzavarodtak és több
helyen meg is szakadtak s voltak esetek arra is,
hogy nem egy távirdai hivatalt a villanyfolyam
lángba borított. A rá következő éjjel gyönyörű
sarkfények jelentek meg, a melyek nemcsak az
északi láthatárt, hanom a déli félgömböt is épen
oly meglepő szépen megvilágították. így tehát
valóban mindenfelé szemmel látható jelek bizonyiták, hogy a nap felületén mutatkozott zavarok
oly áthatok és hatalmasak voltak, hogy azok egyszersmind földünket is megreszketteték.
Az olső igért sarki fény az idén szept. 5-éaek
éjjelén jelent mog. Ez nem igen volt valami nagyszerű a nálunk nem volt látható; do azokat, a
kik nom rostelik fenn virasztani egy ilyen kiváló
szépségű s érdekességü természeti tünemény kodvéért, biztosíthatjuk, hogy a közelebbi két három
hónap alatt igen sok szobbnél szebb sarki fényt
fognak szemlélhetni. Az is remélhető, hogy a természettudósok számára kodvező alkalom fog nyílni
arra, hogy a sarkfényt is alávethessék a táv- és
nagyító cső csodálatos hatalmának. Már Huggina
e téron is igen értékes tapasztalatokra tett szert;
hanem a különösen e czélból teendő vizsgálatok
bizonyára igen érdekes fölfedezésekkel jutalmaznák meg a rajok fordított fáradságot.
S. L.

Egyveleg.
— (Az uj harezmodor.) A „B. P. K." az idei
hadi gyakorlatokról szólva, igy ir: Csak kevés oly
momentum fordult elő, melyben az ember nagy
gyalog vagy lovas tömegek előnyomulását láthatná.
Már szól az ágyú mindkét részen, hallani a jobb, a
balszárnyon is a csatározók sűrűbb tüzelését, s
mégis, ha puszta szemmel végig néz az ember az
előtte terülő csatamezőn a soregekot sehol som
látja, kivéve a magaslatokra állított ágyu-ütegek
tömegét a merészen fennlengő vörös lobogóval.
Nemcsak, hogy a lovasok (mint régebben is) valamely szem elől eldugott helyen várják az előnyomulási parancsot, hanem maga az egész gyalogság
is bokrok közt, árkokban, vagy a térülőt valamoly
földhulláma mögött rejtogeti tömegesb hadoszlopait, a csatárláncz közvetlen támogatóit és a rí;servát. Még az ellenséges csatározóknak is legfeljebb a sipkája totoje látszik. A hátultöltő fegyver
egyik nevezetes előnye, az, hogy ülve és fekve
szintoly kényolmosen lehot tölteni, mint állva.
Szóval, azoknak az óriási hadoszlopoknak, melyeket a panorámások tűzbeborulva és kartács-jégeső
közt mutogatnak, mint I. Napoloon ütközeteit,
vagy Szebasztopol veszedelmeit, a legelevenebb
képzelődéssol sem tudjuk lelkűnkben képét, föloleveniteni egy-egy újkori manőverből. — E hadgyakorlatok alkalmasint hű képei a jövendő csatáinak,
melyek nagyban fognak különbözni a régebbiektől. A merész rohamok helyett hidegvérü óvatos
olőnyomulás; huszáros bevágások helyett guenllaszerü ravaszság és ügyesség; tömeges öszpontositás helyett minél szélesebb térülőt elfoglalása az
ellenfél túlszárnyalására s a domináló pontok megszállására. Mint hozzáértők beszélik, a tömegesebb
előnyomulás nyilt téren oly kétes eredményűvé
lett az uj fegyverek következtében, hogy csak középszerűen fedett helyről egy fclényi, sőt harmadrésznyi csapat visszaverheti a támadást. — Ismét
nagy fontosságot nyer az egyéni ügyesség, — egy
alhadnagy vagy őrmester is fél vagy negyedrész
századdal kitűnő tetteket vihet véghez s megmutathatja ogész ügyességét.
— (A franczia császárné a ma gént ai síroknál.) Egy velenczei levelező Eugonia franczia
császárné ott időzése alkalmából érdekes epizódot
emlit fel a császárné olaszországi utjából. A császárné Sasánál az olasz földre lépvén, o helység
részéről gyönyörű virágbokrétával tiszteltetett
mog, mit szíves köszönetek között el is fogadott,
és ugyanott a vaspálya vonat vezetését Amilhan
lovag, az olasz vasutak felügyelője vevén át, egy
olyan utazási utasító könyvvel tisztelto meg a császárnét, melyben fóW az 1859-ki harezmezők
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helyei, és ezok közt Magenta ki volt emelvo. De
ennél még tovább is ment Amilhan lovag tapintatossága, ugy intézto a dolgokat, hogy a vonat érkezése alkalmával legyenek a Magentánál elestek
számára emelt sírkeresztek és az olaszok által emelt
omlékszobor, bengali tüzekkel kivilágítva. Minden
az adott rendelet szerint történt, s a császárné a meglepetés hatása alatt kíváncsian tudakozódni kezdett,
hogy mit jelentenek azon tűzijátékok, és micsoda
helység az? Ezekro feleié Amilhan: az Magonta
helysége és a tűzijátékok azon franczia hősök sírjait
jelölik, kik vérökot és életöket áldozák ép e helység
előtt Olaszország szabadságáért. Erre a császárné
tüstént rendeletet ád, hogy állittassék meg a vonat,
mi megtöténvén, a legnagyobb részvéttel és mogmegindulással siete a sírok látogatására, azoknak
egynéhányáról saját kezével gyomlálta a felnőtt
burjánt, és egynéhány szál virágot tépvén a réten,
díszül hlnté a sirokra. A nagy omlékszoborról a
rávésott novokot is végig olvasá, s azután e síremlékre illesztetto a Susánál kapott virágbokrétát.
** ( A berlini Humboldt-ünnepélyről) irja egy
szemtanú, hogy a több mint kétszáz különféle
zászló közt, kellemesen meglepetve vett észre két
magyar, háromszinü lobogót is. A berlini magyar
egylet jelvényei voltak ezok, mely szintén megjejelent a nagy szollem iránti elismerésének adóját
leróni. Két honfitársunk, az ünnepély folyamában,
magyar disz-öltönyben, kilépett az egylet tagjai-

Levelek a magyar birodalom keleti
széléről.

I»j

i.
Hogy a „Vasárnapi Újság"-ba dolgozni fogok
sok időt és lelkiismeretes, kitartó munkásságot
igénylő hivatalos teendőim mellott is, azt tudtam
már Pestről távoztam előtt, mórt o laphoz nemcsak azért köt ragaszkodás, a miért két éven át
legbelsőbb munkatársai közé tartoztam, hanem
irányáért is, — de épen népismei tárgyakról irni
egy megemlékezés határozott el, melybon távoztomat a szerkesztőség följegyezte, s egyszersmind
figyelmeztetett, hogy birodalmunk keleti szélén,
hova sorsom helyezett, lehetnek följegyzésre méltó
életviszonyok.
Vannak is valóban.
Az én hivatalos működésem Felső-Fejérmegyére, Brassó és Fogaras vidékére szorítkozik;
elég gyakori érintkezésem van azonkivül mind a
szomszédosság, mind régibb összeköttetéseim következtében Háromszékkel.
Tevékony élet hullámzik ezek midonikében,
Brassóban és vidékén meg Háromszéken hasonlithatatlanul élettoljesebb, mint Erdélynek bensőbb
részein. Fogaras-vidék is mozdul; habár sok százados aléltság nyomai látszanak még mozdulatain;
de látszik az orő is, mely munkára képes.
Ennek a román népnek, mely gyormekes
álszégyenből küzködik levetni történelmi nevét, az
oláhot, csak holyes életirány kell, és bölcs ábrándokból ment vezetők, hogy felötlő haladást tegyen
a polgárosodás ösvényén.
De a fogarasiakról máskor fogok irni, — ha
még többet foroghatok köztök; visszatartom tollamat kiváló kedvencz tárgyától, a székely élet
festésétől is; Brassóról és vidékéről szólok legelébb.
Sok városról tartja közmondásunk, hogy
A ki egyszer vizét iszsza,
Vágyik annak szive vissza.
Pest hogy ne állna olső helytt azok közt
Dunájával, a Dunánál óriásibb hullámokat vorő
életével? De Kassát, Debroczent, Kolozsvárt,
Szegedet, Maros-Vásárhelyet is páratlannak mondják az élet kollemességére lakói. S még mennyi
várost, falut ezeken kivül. De gáncsolója is akad
valamennyinek. Ha örömeiért hálásan részt tulajdonit, keserveiért is okozza az emberi szív lakhelyét.
Brassót csak dicsérni hallottam lakóitól; még
idegenek, a kik soha sem jártak benne, azok is
kellemesnek mondják az ottani életet hallomás
után. A ki először érkezik bole, mindjárt otthon
érzi magát és nem vágyik el gyorsan, mint annyi
helyről.
Ha van lakályos szoba, kényelmes öltöny,
hogy ne volna lakályos város, melynek ege, vidéke,
levegője jól esik a szemnek, szívnek?
Három irányból, Háromszék, Brassó és Fo-

nak sorúból és Magyarország nevében üdvözölto | pápa minden nyilvános ünnepélyre kifestett arczaz ünnepély főintézőjét, Berlin főváros főpolgár- czal jelen meg. Ugy tartják, hogy o szokás még
mesterét, őszinte szavakat kölcsönözvén amahódo- II. Pál pápától származik, ki rendeson feltűnően
latteljes tiszteletnek, melyiyel hazánk értelmisége sápadt volt, olyannyira, hogy elődje I I . Pius, a
Humboldt Sándor nagy szellőmének adózik, ki hires Aeneas Silvius őt „mater dolorosa"-nak
világhírű müvében Magyarországról is oly mél- szokta nevezni. II. Pál pápa, igen hiu, a fényűzést
tánylattal emlékezett mog.
nagyon szerető velonczei volt.
** (A tojáskereskedés) és tyuktenyésztés rop** (Egy óra alatt) az ogészon jelentéktelen
pant kiterjodést nyert Francziaországban az utóbbi szél 1800, a jelentékeny 3600, a közönséges
évek alatt, s a kivitel nevezetes összegekkel gya- 7200, az erős 19,800, az igon erős 72,000, a vihar
rapítja főként a kisebb gazdákat, kik e tenyész- 84,000, erős vihar 97,200, az orkán 104,400
téssel foglalkoznak. Míg ezelőtt 25—30 évvel a metrót, tehát körül-bolüll33 német mértföldet fut
kivitel értéke összesen 2 és fél millió frankra rú- mog átlagosan.
gott, 1866-ban már 42 millió frankot ért el. A
** (Kéjvonatok.) A pantini gyilkosság alkalkisbirtokosok országszerte nagy haszonnal űzik a mából Parisban vonatokat rendeznek, melyek tötojás és hizott aprójószág-kereskodést, és Parison megonként szállítják a kíváncsi utazókat a szerenkívül főként Anglia nevezetes piaezuk. Mily nagy csétlen áldozatok szétmarczangolt tetőméinek meglehet a szárnyas jószág létszáma, tanusitja az is, szemlélésére. Az ily vonatokat aztán ugy nevozik
hogy 1866-ban csak az Angliába kivitt tojásmeny- Parisban, hogy „kéjvonatok." — Egy lap ez alkanyiség 8 millió tyúknak felel meg. Az ország egyes lomból a következő táviratot idézi, melyet egy
tájain, különösön Hondau, Dreux, Nugent-lo-Roi Parisban idéző férj kapott barátjától: „Nőd megpiaczain 5—6 millió darabra megy az oladott halt. Temetése holnap. Jöjj a kéj vonattal."
hizott szárnyas állatok száma. Mint a bovozető
** (Berger osztrák miniszter,) kitűnő szónok,
sorok számaiból látható, o mellékes gazdasági te- egy idő óta fülbajban szenvod, s a nehéz hallás
nyésztés nagy összegeket hozhat a gazdáknak; ellon villanyozással gyógyittatik. Egy képviselőméltó hogy másfelé is méltassák figyelemre.
nek , ki közelebbről hogyléte felől kérdezte, ezt
** (Miért nincs a római pápának soha beteges monda: „Eddig mindig azt mondták nekem, hogy
arezszine,) — megmagyarázza egy külföldi lap, felvillanyozom azokat, kik hallanak; most engem
mely szorint egy régi etiquetto szabály folytán a villanyoznak, hogy másokat hallhassak."

TÁRHÁZ.

garas felől vezet az ut Brassóba, ezek irányában
nyíltan repülhet a tekintot. A negyedik oldalt
hegyok zárják el, mintha tiltakoznának, hogy
eddig s ne tovább. S ha mégis tovább mégy, folyvást hidegebb minden körülöttod, nemcsak a
havasok rideg fuvalmáért, do azért is, mert nemsokára határszélre, a haza határára érkozel; azon
tul már Oláhország kövér, do kevéssé mivolt tartományait éred.
Hiába jöttünk keletről, azért nyugat felé,
Németország, Itália, Helvéczia földjén otthonosabb bizonyosan a magyar, mintha keleti határain
lépi át hazája földjét. Nyugatról hat a miveltség
napja, és annak sugarai már, istennek hála! szokottabbak nekünk, mint a rendetlen állami és
társadalmi viszonyok lehellete keleten.
Do határt a gondolat csapongásának! Legyen
határa Czonk-hegy Brassó felett, melynek tetejére
a muszkák diadal-szobrot állítottak volt, a melyet
addig bontogattak a székelyek és az idő, hogy
minden erőssége mellett som érheté meg huszadik
évfordulóját.
A székelynek nem kollett titkosan, rejtve
szervezott társulat intézése; nem szorult összeesküvésre, hogy egy czélra működjék valamennyi.
Egy megkezdte, és folytatta mindonik a ki megfordult a Czenken, a muszka szobor rombolását.
Az időnek, mely más lett azóta egészen, tetszett
ez a munka, és segített.
A Czonknek épen lábaira feküdt Brassó
város, mintegy harmadrészéig felnyúlva. A hol a
város végződik, ott kezdődik az erdő; hanem az
erdő alja kellomes, regényes sétánynyá van alakítva,
folytatva egész kereken a város körül.
A Czenkről tiszta vizű hegyi patakok futnak
le sebesen, hogy beleütközzenek a várost övező
kőfalba, de puha ágy, jól készített sánczolat fogja
fel őket cstökben. A sáncz körül vozeti a patakok
gyermekeit a város minden részén, hogy megmérhessék a területet; boviszi a városba is, utczák
szerint felosztja; ott fedett csatornákban hallgatják a habok az emberek nem szűnő zaját, a folyvást vegyülő magyar, német, oláh, franczia beszélgetést.
Erdély nagyobbszász városai mind csatornázva
vannak; azért tiszták és kollomesek utczáik, egészséges a levegőjük.
Brassó különben csak megőrzött institutióinál fogva szász város. Lakói többségénél, az
utczáin hallható nyelv után ítélve, lehetne magyar
vagy oláh csaknem olyan joggal. Legeslogtöbbet
tán magyar szót hallani benne, mert a cselédség
Háromszékről kerül, vásárlóinak nagy részét is Háromszék adja, magának Brassóvidékének 23 faluja
közül is 10 magyar evangélikus hitü csángó
atyafiak hazája.
A brassói szász, főkép a kereskedői osztály,
tud is mind magyarul, igon sok vásárlójával nem
tudna más nyelven érintkezni. Csak a szász aristokraczia, a hivatalnok-családok kebelében ha
akad itt-ott ogy-egy, főkép nő, a ki a magyar boszédnek nem mer neki vágni. Most már azok is

tanulják mindnyájan, és a jól szervezett reáliskola vizsgáján ez évben Teutsch superintendens
csak azt rótta meg, hogy a magyar nyelv tanulására
nem forditottak még több gondot.
A szászok közt lehetnek, és vannak is, a kik
nem tudtak még kibékülni politikai viszonyaink
fordultával; a kik nagy Németország felé ábrándoznak, épen mint az oláh Dakoromania után; de
azért a gyakorlati szász belátja, hogy a magyar
nyelvnek bármily politikai állapotban hasznát
veszi, a mig környozetének oly jelentékeny része
magyarság. Eégebb, mikor máskép folyt az élet;
mikor a népek karddal tettek látogatást egymásnak : akkor magyar nyelv-tanulás helyett várat
épített a szász. Most a látogatásokat kereskedési
czélból teszik; szükség érteniök egymás nyelvét.
E tekintetben tanulhatnának némely ábrándos oláh vezetők, a kik azt olvasták valamely
felettébb is kezdetleges színezetű bukuresti lapból,
hogy a magyar barbár nép, nyelve barbár nyelv,
és gyűlölködő gőggel tartózkodnak a barbárnak
hirdetőit nyelv megtanulásától.
Oh nemes szép nyelvem, a melyen Vörösmarty*
Petőfi és Arany oly zengzetesen, oly kifejezőleg
tudják elmondani a sziv mélységének rejtett érzelmeit, a fennesapongó ész gondolatait; a melynek
dörgedelmével Kossuth azt is elragadta, a ki tán
nem értette az egyes szavak jelentését, a melynek
igaz, erős, egyszerű szineivel oly tisztán domborítja ki Deák az igazság alakjait! Lehet-o boszankodni, ha barbárnak mondja ezt a nyelvet, a ki
nem érti? Ha ez barbár, akkor tiszteletre méltó,
nemes, minden rokonszenvet érdemlő jelentése van
a barbár szónak. Barbár a magyar nyelv! a melyben oly csodálatosan van kifejezve
„Az ős hazának ábrándos szerelme
S az uj hazáért munkás férfigond,
Kelet virágos, szivsugalta nyelve
S mit nyugat ajka megfontolva mond."

Miért nem adta volna az a szép ifjú szász
asszony, hogy magyarul tudjon, a ki Czenk alján
levő sétányon minden beczegtetést véghez vitt,
hogy siró kicsijét elcsöndesitse; de arra nem hatott
semmi, csak a szurtos szolgálónak megérkezése, a
kinek magyar gyügyögésére mindjárt megjuhászodott és mosolygott a kicsiny. Az anya is kisértgette
utána mondani a cselédnek: „Szépen, szépen; hallgat a kicsi, játszik a kicsi; kap bubát, pogácsát,
kis piros szalagot," de a szó idegen volt szép
ajkain és idegen maradott hozzá szivének magzata.
A kis gyerek Brassóban jobban is beszél valamennyi magyarul, mint németül. Egy öreg kereskedő németül mondta nekem, hogy állitsunk jó
magyar iskolákat, mert unokáit azokban szeretné
növeltotni, minthogy németül nem tudnak eléggé.
Ö maga magyarul nem tud.
De egy levélnek elég; máskor mást, hosszút,
mentői hamarább.
Réthi Lajos.

Melléklet a Vasárnapi Újság 41-ik számához 1869. okt. 10.
Irodalom és művészet.
— (Heckenast naptárai.) HeckenastGusztáv
kiadó-hivatalában ez évbon is egész serege jelent
mog a naptáraknak, e minden ház nélkülözhetlen
segédkönyveinek. Újra találkozunk a régi ismerős
naptárakkal, melyek már számos év óta mindig
nagy közönséggel birnak; s mollettök számos uj
vállalat is tűnik fel. Mindenik bizonyos kört koros
magának s annak igényeit kivánja kielégíteni,
bizonyára meg is fogja mindenik találni a maga
közönségét. A mi dolgunk rendben elősorolni őket
s kijelölni mindeniknek a maga irányát és körét,
a közönségé: kedve és igényei szerint válogatni
közülök.
Itt van mindjárt 1. A Jó barát nagy képes
naptár, bő szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal. Egy év története nyitja meg a tartalmat,
elősorolva az 1868 közepétől 1869 közepéig közéletünkben történt novezetesb eseményokot. A
szépirodalmi részben Gyulai Pál, Dömötör János,
Kemény Endro, Réthi Lajos (a szerkesztő) neveivel
találkozunk. Az ismeretterjesztő rész hasznos és
érdekos dolgokat ad, számos sikerült fametszettol.
Tiszti czimtára részletes és terjedelmes. Országos
vásárjegyzék s hirdetések fejezik be a könyvet,
melynek ára 1 frt.
2. Országgyűlési Naptár. Az országgyűlésre
vonatkozó s más érdekes közleményekkel. Szerkeszti Szemes Pál. (Az országgyűlési képeket —
mintegy 50 arczképpel — rajzolta Jankó.) Uj vállalat. A jelen első évfolyam érdekes tárgyakból
van összeállítva, melyek — a külön szépirodalmi
rovatot kivéve — mind az országgyűlésre vonatJkoznak. A hazai pártok, a képviselőház főbb egyéniségei, a pártvezérek stb. élénkon vannak jellemezve ; a közelebbről hozott nevezetesb törvények,
mint a pörrendtartási, honvédelmi, népiskolai, behatóan s világosan ismertetve. Hazánk alkotmányos fejlődésének ujabb korszakai 1848-tól 1868-ig
érdekesen festve stb. A hat tömött ivre terjedő
naptár ára 60 kr.
3. István bácsi naptára, most is mint rendesen, s már tizenötödször, jelent meg a katholikus
nép örömére, kegyes és hasznos tartalmával, ismert
népies modorával, s számos képpel. Ára 50 kr.
4. Hasonló a protestánsok részére a Protestáns Naptár, mely egy évvel még öregebb s már
XVI-dik évfolyamát járja. Ballagi Mór oz évben
is oly gonddal 8 ügyesen szerkesztette, mint eddig;
tartalma érdekes, kivált protestánsok előtt. Arczképei a jelen folyamnak Bolemann István pozsonyi
jubilált tanár, Fésös András néhai debroczeni lelkész, Knox János a nagy skót reformátor, Kriza
János erdélyi unitárius püspök. Szépirodalmi része
is vallásos tartalmú. Ára ennek is 50 kr.
Gazdák ismét több naptár közül választhatnak, ilyenek: 5. A Falusi gazdanaptára, mely már
Vl-dik évben futja közhasznú s közkedvességü
pályáját Dr. Farkas Mihály joles szerkesztése
mellett. Gazdáknak majdnem nélkülözhetlen. Ára
80 kr. — 6. Borászati Naptár Gyürky Antaltól
nagy szakértelemmel s ügyesen szerkesztve, uj
vállalat, melynek bátran merünk huzamos életet
jósolni, bortermesztő országunkban. Ára ennek is
80 kr. — 1. A Kis gazdák naftára ismét megjelent
a kevesebb igényű gazdaközönség számára; két
évben már kedvoson fogadtatott, most is hasonlót
vár. Ara csak 30 kr. — 8. Ide tartozik még A
Magyar nök naptára, háziasszonyok számára hasznos tudnivalókkal s jegyzetekkel és utasításokkal
a házi, kerti-gazdaság, női foglalkozások stb. köréből, s egész éven át használható költség- s egyéb
jegyzékkel. Ára 60 kr.
A nagy olvasó körről biró naptárak közé tartozik : 9. A Lidércz-naptár, rémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenetek s csodás tünemények
stb. gyűjteménye. Most már IX-dik évfolyama
járja. Ára 60 kr.
10. A Magyar családi naptár érdekes és tanulságos tartalmat hoz, t. i. a Magyar ember könyvtárának egy egész évfolyamát, nem kevesebb, mint
25 tömött ivén. Ára azért csak 60 kr. Ajánljuk,
igen jó olvasmányul a nép számára.
Meg kell emlitnünk még a következőket: 11.
Első magyar katonai naptár, uj vállalat, honvédtárgyú szöveggel; az uj honvéd tisztikar névsorával stb. Ára 60 kr. — 12. Hasonló Áldor Imro
Honvéd-naptára is, molynek most harmadik évfolyamát veszszük. Ára ennek is 60 kr. — 13. Áldor
Imre szerkeszti még a Népzászló naptárát is, szépirodalmi s vegyes tartalommal. Ára 40 kr. — 14.

** („Uti levelek Skócziából") czimü munkám
Uj vállalat a Balpárti nép-naptár, melyet balpárti polgártársai számára szerkeszt Vasgyuró hirdet előfizetést Vadnay Károly. A müvet FelTamás, a baloldal vezérférfiai Tisza, Ghyczy, méri Lajos tanár irta, ki hosszabb ideig utazott e
Jókai, Simonyi Ernő, Irányi arczképeivel. Ára 50 regényes országban. A munka diszes képekkel dekr. — 15. Tatár Péter is itt van a Magyar nép- czember hó végén jelenik meg; előfizetési ára 1 frt
naptárával, s Paprika-Jancsi czimű toldalékával. 30 kr. Az előfizetési összegek szerzőhöz küldenÁra 25 kr. — 16. A kis nemzeti naptár ára csak dők Sárospatakra.
20 kr. — 17. Végre: Nevessünk, adoma-naptár,
** (Maczanek Amália k. a.) Budáról felhívja
uj vállalat. Ára 40 kr. — Mondanunk sem kell, hogy gyűjtőit, hogy „Bokréta" czim alatt megjelenő
a rendes naptári részt és a vásárok lajstromát min- „vegyes" költeményeire (mely mellett még ogy
denikben megtalálja az olvasó. Most már tessék „honvéd-dráma" is megjelen) e hó közepéig küldjék be iveiket. A mű jövedelemét a pesti magyar
választani!
—
=i (Az Olajág,) Tompa Mihály elhunyt ko- nőképző egylet javára ajánlta föl.
szorús költőnk ez ihletett vallási s költői tartalmú
imakönyve, mely megjelenésekor az irodalom és
Közintézetek, egyletek. ;
közönség részéről oly nagy elismeréssel fogadta— (A magy. tud. akadémia) múlt hétfőn tartott, most már második kiadásban jelent meg
totta
első ülését a két hónapi szünidő után. — A
Heckenast Gusztávnál. A jelen kiadás az imakönyveknél annyira kedvelt tizenhatodrét alakban, bölcsészeti, törvény-jés történettudományi osztálys szintén igen díszesen és ízletesen van kiállítva; s nak volt szakülése. Kezdődött a titoknok gyászjóval olcsóbb az első kiadásnál. Megjegyezzük, jelentésén, ki fáj dalommal említette, hogy a milyen
hogy a költő, halálos ágyán még egyszer átnézte kiméletes volt a sors a múlt esztendő alatt az
könyvét s gondos javítással készitette a második akadémia tagjai iránt, oly kegyetlenül pótolta
kiadás alá; itt-ott apró változtatásokat is tett rajta. helyre a szünidőben mulasztásait. Az akadémia
— Figyelmeztetjük hölgy-olvasóinkat e szép^ima- halottai: Karácson Mihály, az öreg történettudós,
Greguss Gyula, kinek több munkáját koszoruzta
könyvro. Ára 1 ft 40 kr.
meg
a társaság, és egy hű tisztviselő: Sasku Károly.
— (Heckenast Gusztáv kiadásában) még a
következő uj könyvek jelentek meg: „A magyar Arany után Mátyás Flórián szólott 1866-ban és
váltóeljárás" a szükséges peres és nem peres birói a jelen évben tett utazásairól s tapasztalatairól a
határozatok és beadványok gyűjteményével. Irta diplomatika terén. Veszprémben szt. László 1082-i
Szeniczey Gusztáv. Ára 2 frt 50 kr. — „A birói oklevelét megvizsgálta, molynek eredetiségét^több
ügyvitel és átmeneti intézkedések" kérdés és fele- okból kétségbe vonja. Ujabban Esztergom archíletekben, szerkesztette Knorr Alajos; ára 80 kr. vumaiban kutatott és hosszasan szólt szt. István
— „Gyakorlati útmutatás a szb'lb'dézsma keresz- hiros 1001-ki díplomáj aról, melyiyel a pannonhalmi
tülvitelénél" a feleknek, jogbiztosoknak, választott apátságot alapította. Ennek hitelességét viszont
bíróságoknak és községolöljáróknak. Irta Gyürky kemény szavakkal s nagy diplomatikai jártasságAntal; ára 80 kr. — „Miniszteri rendeletek gyűj- galvédelmezi Szalay László és különösen Horváth
teménye" az 1865/7 és 1868-ik évi törvények vég- Mihály ellen. Majd Szilágyi Sándor olvasott föl
rehajtása tárgyában. I I I . és IV. füzet. Ára füze- egynémely részletet Bartalus István utazásáról, ki
tenként 1 frt. — „Függelék az uj törvénykezési Ausztria kolostorait járta össze a magyar egyházi
rendtartáshoz"; a minisztérium által kibocsátott zene történetéről Írandó nagy munkája érdekében.
törvénykezési rendeletek gyűjteménye ügyvédek Köztörténeti fontosságú okmányokra is akadt, —
és bíróságok használatára összeállitva; harmadik többek között Mátyás király 99 levelére. Ezután
folyam, I. füzet; ára 80 krajezár. — „A magyar következtek a titkári jelentések, melyek közül legkatonai nevelés" és a Ludoviczeum felállításának érdekesebb az, hogy a magyar hölgyek pályadijára
ügye. Irta Tóth Ágoston honvéd-ezredes. Ára 15 (Aesthetika kézikönyve) három munka érkezett,
kr. — „Harcztan" (Taktik). Összeállította gróf s hogy a Dél-Áriában utazó Xantus egy kis geoPongrácz Károly, a hadi tudományok tanára a m. lógiai gyűjteményt inditott útnak muzeumunk
kir. egyetemen. Első kötet ára 1 frt. — „Tarka számára.
Világ" képos folyóirat ujabb füzetei (9—16). Ára
** (Az állatkert) ez idénre is kapott engedélyt
füzetonkint 25 kr., évnegyedre 1 frt 50 kr.
sorsjátékra, mely 105 különféle állatból összeállitva
0 („Romhányi",) Gyulai költői beszélyo 80 nyereményt fog képezni. Ki lesz sorolva egy
német forditásban is mog fog jelenni. Szerző a for- majom, 311 papagály, 12 különféle kecske, 12
ditás-jogot az egészre nézveDux Adolfnak adta át, tengeri nyúl, s több más érdekes állatok. A kisorki már néhány versszak sikerült fordítását be is solás október 10-kén d. u. 4 órakor az állatkertben
mutatta az „Ung. Lloyd"-ban.
történik. Egy sorsjegy ára 10 kr., mely Fuchs J .
** (Salamon Ferencz) hosszabb levelet inté- rendező urnái a nagyhid-utczában, továbbá Szemek
zett Patterson Arthurhoz Londonba, ki alapos is- és Majer, és Kertész tőzsdéjében, az állatkerti
merője hazánknak és irodalmunknak, s a ki nála pénztárnál, és számos egyeseknél kapható.
közelebb Magyarország földképe után tudakozódott a török hódítás idejéből. E földkép a buzgó
Egyház és iskola.
angol iró legújabb müvéhez lenne csatolva, mely
hazánkat ismerteti, s melyre vonatkozólag Sala** (Gr. Andrássy Gyula miniszterelnök) Temon Ferencz hozzá c sorokat intézto: „Az alapos- rebes községének Zemplénmegyébon, mely birtoságról, mely azt (Patterson művét) jellemezni kát képezi, egy szép tágas, épületet ajándékozott,
fogja, kezeskedik nekem ön valódi angol termé- azon foltével alatt, hogy az feletkezetnélMU községi
szete, melyiyel a félszegség össze nem fér; kezes- iskolának rendeztessók be. Ez épület előbb zárda
kedik önnek sok évi Magyarországon lakta, hol a volt s nemrég vette meg a gróf 2500 forinton.
nyelvet elsajátitá, — a szokásokkal, emberekkel
** (A kath. autonómiai előkészítő gyűlés) okt.
személyes tapasztalás utján ismorkedett meg, s el 7-én kezdé meg ismét üléseit a főrendiház tanácsvan látva a szükséges anyagokkal a feldolgozás- kozási termében, a nemz. múzeumban. Az autonóhoz; kezeskedik végre az, hogy — a mint bocses miai követok nagyrésze, valamint a magyar püspöki
leveléből szintén örömmel láttam — kiterjedt kar — egy-két tagot kivéve, már Pestre érkezett.
figyelme történetünkre is." — E levél kapcsában A püspökök Budán a primási palotában okt. 6-án
Salamon F. a „Budapesti Közi." tárczájában ki- előlogesen zárt értekezletet tartottak.
fejti nézeteit Magyarország térképéről a törökök
(Az ágost. hitvallásnak ez idei konventje)
bonlakta idején, és Spruner és Bedeus térképeit okt. 6-ánnyiltmeg; b.Prónay főgondnok elnöklete
haszonvehetleneknek nyilvánitván, egy uj térkép- alatt. Az elnök megnyitó beszédében hangsúlyozta
nek Bethlen Gábor idejéből 1629-ből felvételét a törvényhozás által alkotott fontos törvényt a
tanácsolja.
vegyes házasságok s a népnevelés ügyébon, s aztán
** (Uj röpirat.) Káth Mór kiadásában meg- a gyűlés belügyeinek tárgyalására tért.
** (A pesti egyetemen) az iskolai évet okt.
jelent: „Mogyerendozés az 1848. év szellemébon."
Irta Toldy István. Jelmondata Buckle-ből van véve: 5-én nyitották meg, s ez alkalommal a jogi karnál
„Az igazságnak semmiféle elferditése a fantázia Wenczel Gusztáv dékán tartott beszédet az egyeáltal nem okozott annyi bajt az emberiségnek, mint tem hivatásáról, különösen hangsúlyozta az egyea múlt iránti túlzott tisztelet." E jelmondat a tem országos jellegét.
czimlapon hirdeti a könyv irányát. A megjét csak
** (A bécsi egyetem) oz idei megnyitásánál az
mint végrehajtási közeget s önkormányzati ható- egyik szónokló tanár*az egyetem multévi történeságot akarja fenntartani.
tét adta elő. Ez alkalommal megérintette azt is,
** (Uj versgyűjtemény.) Beküldetett szer- hogy a bécsi egyetem hallgatói között nem kevekosztőségünkhöz : „Költemények. Irta Imreji Já- sebb, mint egyezer húsz magyar ifjú volt. Különönos. Pest, Aigner Lajos bizománya." 159 lap.
sen az orvosi egyetemen vannak nagy számmal a
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•magyar ifjak. E körülmény is egyik adat ahhoz, lésére és mulatságára az arcz egyik felének feldahogy mennyire szükséges reformálni egyetemi vi- gadása és a beszéd által is elárulta magát.
szonyainkat.
— (Halálozások.) ^omogymegyéből Udvarhelyről a kövotkező gyászjolentést vettük: Becsák
Mi újság?
István, a belső-somogyi egyházmegyében kebele— (Az aradi vértanuk emlékére) a honvéd- zett ezont-benedeki ref. egyház lelkésze, életének
egyletek központi bizottsága által rendezett gyász- 68-dik lelkipásztorkodásának 36-dik évében szept.
ietenitisztelet okt. 6-án délelőtti 10 órakor ment 26-kán elhunyt. Mint lolkész híveinek volt lelki
yégba a pesti barátok templomában. Babérkoszo- édes atya, s mint család atyja gyermekei boldogrúkkal diszitett ravatal volt fölállitva, melyen a ságát szivén hordozta. Gyászolják hátramaradt
13 kivégzett tábornok képe volt látható. Jelen özvegye Király Mária, — gyermekei: Sándor
voltak Damjanics és Schweidel tábornokok özve- udvarhelyi, és Zsigmond szobi ev. ref. lelkészek.
gyei, Festmogye alispánja, számos honvéd és nagy — Tóth Gábor vaiszlói ref. néptanító, vidékén
közönség.,
közkodveseégben állott férfi, Pesten a Rókus-kór— (Aradról irják:) Azon helyen, hol a tizen- házban elhunyt.
három tábornok ki végeztetett, Vass István honTédegyleti elnök és Pászthy Mihály volt honvédNemzeti színház.
főhadnagy által ez utóbbi költségén egyszerű kis
Péntek, okt. 1. Harmadszor: „Szerofina.' Szinmü 5
emlékkő állíttatott fel, hogy megjeleitessék azon
hely, melyet a honfiúi kegyelet mindig tiszteletben felv. Irta Sardou; ford. Deák Farkas és Szépfaludi.
Szombat, okt. 2. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szeri.
fog tartani, de melyről eddig még városunk lako- Gounod.
sai közül is nagyon kevesen tudták, merre van.
Vasárnap, okt. 3. ,,A király házasodik." Vigj. 8 felv.
Mindenesetre Vass I. és Pászthy M. urak elisme- Irta Tóth Kálmán.
- Hétfő, okt. 4. „A csapodár." Vigj. 3 felv. Irta Sardou;
rést érdemelnek, hogy a szabadsághősök tetemeit
legalább ezentúl nem engedik jeltelenül porladozni. ford. Szerdahelyi.
Kedd, okt. 5. „Borgia Lucretia." Opera 3 felv. Zené** (A Petőfi-szobor javára) Ungmegye alis- jét szerz.
Donizetti. — (Doria de Cau Mari assz. föllépte.)
pánja Horváth Gábor 100 ftot küldött be, mint
Szerda, okt. 6. „Esnex gróf." Szomorujáték 5 felv. Irta
Laube H.; ford. Szigligeti.
Ungmegyo közönsége aláírási adományát.
Csütörtök, okt. 7. „A fehér nó'." Vig opera 3 felv. Ze** (Tompa Mihály hanvai síremlékére) csak
Gömörmegyében 1050 ft gyűlt be. Pedig nem is néjét szerz. Boildieu.
("tíf) Szerafina, Sardou, e jeles franczia színműgyűjtöttek nyilvánosan. A siromlék szürke gránitból lesz, s a felirat készítésére — az olhúnyt költő írónak hírhedt darabja múlt hó 24-dikén került
özvegyének óhajtása folytán — Arany Jánost kér- először színpadunkra, s azóta már háromszor adták
elő mindig toló ház előtt s a szinészek mindig
ték föl.
= (Esküdtszéki tárgyalás.) Hollán Ernő, jobban és jobban működtek s a közönségnek mind
közlekedésügyi államtitkárnak Csávolszky Lajos inkább tetszett. A darab meséje azon tény körül
(Skorpió), az „Ellenőr" segédszerkesztője ellen forog, hogy Szerafina azt hiszi, miként ifjúkori
indított sajtóperben okt. 6-án volt a tárgyalás. A bohóságaiértés bűneiért ki fogja engesztelni azogot
*ád alapját az Ellenőr-nok ugyanaz a czikke ké- ha ezen bűnének gyümölcsét, egyetlen gyermekét
pezte, mely miatt már a közlekedésügyi miniszté- az ég menyasszonyává teszi; e hite szerint intézi
rium is beperelte Csávolszkyt, kit azonban ez egész életét tiz év óta, e szerint rendezi háztartáalkalommal az esküdtszék fölmentett. Most 9 sát, életmódját, terveit és teljesen meg van győszóval 3 ellen elmarasztalták. A bíróság vádlottat ződve, hogy ha minden ugy sikerül, a mint ő
két havi fogságra és 100 frt pénzbüntetésre s 29 akarja, akkor ő megtisztul, nyugodt leond itt alant
írt 4 kr. perköltség megtérítésére ítélte. A hallga- és üdvözölni fog oda fennt; — azoban minden
tóság végül nagyon zajongott, 8 csak az olnök tervei megbuknak s oz méltó büntetése téveszméinek és bűnének. Leánya minden mesterkedése
ismételt folszólalása állitá helyre a csendet.
daczára som lesz apácza, hanem nőül mogy egy
** (Rómer Flóris,) muzeumunk régiségtárának
fiatal emberhez; másik leánya elhagyja házát, álőre, a kultusz-miniszter és közös külügyér ajánló
szentolkedését tárja fel előtte, s ő ott marad bárleveleivel, több ausztriai és olasz múzeum meglágyú férje és élődi barátjával. — Szerafina szeretogatására indul. Ha az idő engedi, Dalmátia,
pével Prielle Kornélia birkózott meg,ís ha nem is
Róma, Nápoly, Pompéji és Athén műkincseit is
adta vissza teljesen az iró intentioit, művészi
megszemléli. Megemlítjük ozuttal, hogy az ő folegészet állított elénk; s játéka ujabb bizonyítváügyeleto alatt álló régiségtárt augusztusban 10,283
nya volt teljes erőjében lévő művészi egyéniségévendég látogatta meg. Rendesen legtöbbon voltak
nek. Yvonne az ifjú leányka szerepében Lendvaíné
a vasárnapokon, jiolott azelőtt ép e napok-zárva
szépen játszott. Feleki, Szigeti (különösen a két
álltak a múzeum termei.
utóbbi előadáskor), Komáromi öntudatoson alakí** (Xántus János,) megválva a kelet-ázsiai tották. A mellék szereplők közül Nádayt kell
expedicziótól, most Ázsia déli részeiben tesz tudo- megemlítenünk, ki ujabban nagyhaladást tanusit;
mányos utazásokat és szorgalmasan gyűjtögeti a továbbá Szigligeti Jolánt, Niczkynét, Boér Emmát.
természeti ritkaságokat muzeumunknak. Néhány A fordítás hű az eredetihez, s dicséretökre válik a
nap előtt is igen pompás rovar-gyüjtemény érke- fiatal fordítóknak. E darab, mely az álszenteskezett tőle, és a mellékolt levélben jelentotte, — dést éles szatirával ostorozza, kétségkívül sokáig
hogy rövid idő alatt 27 szokrény különféle tár- fenn fog maradni színpadunkon.
gyakból álló küldeményt indít útnak.
** (A debreczeni lóverseny első napján) okt.
3-án nyertek: a hölgyek diját gr. Forgách László
Szerkesztői mondanivaló.
„Consideration"-ja; Debreczen város diját gróf
I. A rémkirály fordítása nem sikerült annyira,
Szapáry Iván „Violet"-je; a handicapot (800 frt) mint —az 1*.
általunk már közlött; aztán kétszer egyet nem is
Blaskovich Ernő „Zivatar"-ja; a kétévesek verse- közölhetnénk. Freiligrath költeményének előnye a fényes
nyén b. Wenkhoim Béla „Voltaire"-ja volt az első nyelvben s mútökélyes alakban van; ezek pedig a fordításló; a hundle-racenál nyert ifj. gróf Batthyányi ban sokat vesztettek. A görög anthologiát nem szeretjük
így megmodernizálva; de egyen kívül nem is igen jelesek
László „Sylphje".
a kiválasztott darabok. — J. úrral alkalmilag közöljük a
** (A honvédlovasság számára) a lóvásárlás helyreigazítást.
Dobreczenben már megkezdetett az e czélra ki— N.-Koros. X. J. Sajnáljuk, hogy óhajtásának eleget
küldött Heley honvéd alezredes és Bobory főhad- nem tehetünk. Ilyesmit a nyomdában csak egyetlen pélnagy által.
dányban tartanak vissza, melyet a nyomda nem ad ki, min** (Egy éhes színész.) Debroczonben köze- den nyomtatványából meg akarván egy példányt őrizni.
— Bálik. Dr. B. Czikkét közölni fogjuk s hasonlókat
lebb „Szorafina" előadása alatt, irja a „D." egyik
színész jelenet közben a színfalak között falatozni máskor is szivesen veszünk.
— Debrrrzen. K. K. A beküldött czikk és rajz inkább
kezdett, de hirtelen be kellvén lépnie a színpadra, az Arohaelogiai
Közleményekben volnának helyökön. Lalenyelni nem tudta a falatot, s ez a közönség épü- punk ilyesmit, csak ha épen nevezetes fölfedezés, adhat.

— Miskolcz. Cs. V. I. Az ujabb rajz sokkal sikerültebb az elsőnél. Ez után fogjuk közölni.
— Miskulcz. U. K. Az emlékről már jobb képet is
kaptunk.
— A Vasárnapi Újság régibb évfolyamai. Eladó:
a Vasárnapi Újság 1856, 37, 58, 59 évi egész, 1860 és 62-ki
II. félévi, s 1863, 64, 65, 66 és 67-dik évi egész folyama. A
legutóbbi folyamot kivéve, a többi mind kötve van. Tudakozódhatni Pest, kertész-uteza 154 1 szám, 4-dik ajtó. — P.
F. urnái.
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515-ik sz. f. — Lewin tanár és Vekerletől
(Pesten.)
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Világos.
Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

hetlnap

Katholikns és protentaiiH
naptár

Október

10 Vasár C 21 Borg. Fer.
11 Hétfii Filomilla szűz
12 Kedd
Miksa pk. vt. J)
13 Szerda Kálmán, Eduárd
14 Csőt.
Kaliszt pusp.
15 Pént.
Terézia szüx
16 Szóm. Gál, Flórent

tiörftg-orosz
naptar

Izraeliták
nnptnra

Előfizetési feltételek

(„Országgyűlési

Septemb. (ó)

Tisri

C SO Gedó 28 EI6 Kariton 5 Abadon
I^firkhardus 29 Cyriacus
6I5..Ter.elp.
30 Gergely pk.
Szerafin
7 Ábrahám
Kálmán, Ede 1 October
8 Ahitofet
9 Félböjt
Szerencs
2 Cyprián
3 Areop.üienes 10 Áron
Teri
Flórent
i Hierot
11 8.Vajéra
Hold változásul.
Első negyed 12-én 11 óra 19

c

* P

hossza kél
f.

194
198
199
200
201
202
203

Beszédtár"-ral s más
mellékletekkel.)

Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva:

A két lap együtt:

ó. Pfi 15
6 16
fi 18
fi
Hifi 20
22
7 6 23

P10
9
9
8

hos sza

ó. p.

f.

kél

2 ft. 50 kr.

Évnegyedre (okt.—decz.)

a hatvani- s magyar-uteza sarkán
(az orvosi kar épületének átellenében)

ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű iró-, levél- és rajzpapirok, ugyszinte mindennemű iró- és rajz-eszközeit, és mindenféle
iskolai szükségletekben nagy választék! valamint nagy raktárát
minden fajta vonatozott kereskedelmi- és ipar-könyvekben a logjutányosabb árak mellett.
Nemkülönben mindenféle levél-papírok monogrammal és névnyomattal
elkészíttetnek.
618(4—7)
100 db. 8-rét
levél-papir névvel vagy két betűvel — ft. 50 kr.
100 » »
finom
»
»
» »
»
— » 80 »
100 »
»
»
» monogrammal
. . . .
1 » 20 »
100 »
»
» szines
»
»
. . . .
1 » 50 »
100 » látogató-jegy kőnyomat
— » 90 »
Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban s legjutányosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű bór-diszárnk, mint fénykép-albumok, irómappAk, jegyz6k«nyvek, pénztárczák. tintatartók nagy választékban kaphatók.

4 ft. 50 kr., 5 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft.,
10 ft., 12 ft. és feljebb

Türsch F.-nél

1 ft. 50 kr.

Évnegyedre (okt.—decz.).

1 ft. 25 kr.

A Vasára. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

ny

képpel). — Természetes kísérletek (vége). —Az idei északi
fények. — Egyveleg. — Tárház: Levelek a magyar birodalom keleti széléről. — Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? —Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár,
1

Felelős szerkesztő: Nagyltlikló*. (L. magyar-uteza 21 ÍZ.)

Az iskolák
kezdetével ajánlja

T a k á t s i A. a , , v ö l e g é nyhez."
Fia ingeket chifTonhől:

6 éves 1 ft. 10 kr., 10 évos 1 ft. 20 kr., 14 éves 1 ft. 30 kr.

Színeseket:

6 éves 1 ft. 20 kr., 10 éves 1 ft. 30 kr., 14 éves 1 ft. 40 kr.
Vászonból:
6 éves 1 ft. 30 kr., 10 éves 1 ft. 50 kr., 14 éves 1 ft. 35 kr.

Negyedik javított kiadás.
(586 lap, 8-rét) velinpapiron, angol
vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Vászon lábra valók:

6 éves 1 ft., 8 éves 1 ft. 15 kr., 10 éves 1 ft. 20 kr., 12 éves
1 ft. 30 kr., 14 éves 1 ft. 35 kr.
.
529(2-2)
Kishid-utcza a vastuskóhoz czimzett házban.

A t. ez. vidékiek és utazók szomély-biztositására ajánlhatom legjobb rendszer szerinti és jól kipróbált revolvereimet, melyekkel egy perez alatt 6 erős és biztos lövés
tehető; ugyanannyi idő alatt pedig újra megtölthetők. Ily revolverek az önvédelemre
minden eddig föltalált fegyverek közt legbiztosabbak.

tí^ST* Teljes száinu példányokkal július
1-től kezdve még folyvást szolgálhatunk.

Két Illéssy (két arczképpel.) — Romhányi (vége). —

Gyermek- vászonnemüek:
Nyitott gyermek-ingek 90 kr., 1, 1.20,1.7S, 2 forint és fölebb.
Hosszú vánkosok vászon- vagy perkálból, 3.75, 4.50, 6, 8—12 ftig.
Piquét-takarók 1.50, 2, 3, 4, 5 forint.
Vászon-fökötőcskék 42, 65, 80 kr.
Háromszegletes kendőcskék 40, 50, 60, 80 kr.
Szoritók, szélesség és hosszúság szerint, 25, 35, 50 kr.
Szakálkák, piquét-ből vagy viaszos tafotából, 32, 45, 60 kr.
Pólyaszalag, fehér vagy szines, 70, 80, 90 kr.
Hosszú vánkosba v»Ió levarrt betét-paplan 2 forint 10 kr.
Pellenkák vászonból 65, 75, 80 kr.; viaszos tafotából 66, 70 kr.;flanellbólkivarrva, 1, 1 forint 20 kr.
Szőtt zubonykák 50, 60, 70, 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1.20, 1.50, 1 ft. 75 kr.
Zubonykák és főkötőeskék együtt; kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2, 2.75,
3 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2, 2.50, 3, 4 forint.
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Revolverek

S V Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
S V * A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

Egy csésze kávé (vége). — Az egyetemi növénykert (két

raktárából.

A magyarok története

Pesten, váczi-uteza 19-ik szám alatt.

Csupán Politikai Újdonságok:

; '<:

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek

Horváth Mihály.
rövid előadásban.

1
1
1
1

Legnagyobb választékban nálam, következő árak mellett kaphatók u. m.
Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi
»
ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimetternyi
»
ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi
kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényolmesen hordható
Ezenkívül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

Nindenuemfi

takarópapiros
(jHnkufafiir)
£$#•"> '•>»•.
^ ~*' i " v - ••>•

kapható Pesten, egyetem-utcía 4-ik tz.

A „Corvina"
legújabb kiadványai:

j ? fttól 25 ftig
20 » 35 »
22 » 40 »
. . 10 » 20 »

WF* IVem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

; P ;.,

I

váczi-uteza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám), megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Függönyök

Csupán Vasárnapi Újság:

P- ó. P> 6. P5 20 263 18 este
4 ftft
5 17 276 37 0 67 ft 19
5 15 289 29 1 47 ft 49
6 19
5 13Ü302 1 9,
5 U 314 12 3 3 6 52
5 lü'326 13 3 44 7 27
5 8 337 18 4 1 8 8

perczkor délelőtt

PESTEM,

1868

Évnegyedre (okt.—decz.)

Ho l d
nyűg.

rendkívüli

darabja 2 ft. l i k szép disz chiffon-szoknyák;
„
2 ft. 20 kr. fésülő gallérok;
„
1 ft. 60 kr. háló ujjasok perkai;
„
2 ft.
„
„ barchent;
„
1 ft. 30 kr. női lábravalók perkai;
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,,
1 ft. 50 kr. „
„
barchent;
»
50 kr. nyilt gyermek ingek;
30—35 kr. batiszt zsebbeliek szinszéles;
},
„
3 ft. 50 kr. férfi flanell Garibaldi ingek.
Kis hid-uteza a vastuskóhoz czimzett házban.

A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.
I Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy jól állódere\ kat, a ruhaalj elöhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt beküldeni.
1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint és feljebb.
1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 36, 40,
i 50 forint cs feljebb.
1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50, 60, 70 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllből, myrtussal diszitve,
!
70, 80, 90, 100 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 100,120,150 forint és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6—20 ftig.
Az emiitett szöveteken kivül más szövetekből is készíttetnek ruhák.
Nagy választék mindenféle crinolinokból, különösen estélyi öltözetekhez
ajánlom az uszályos crinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
. Legajabb fehér lószőr alsó szoknyák 4, 5, 6, 8, 10,12 forint.
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és

Politikai Ujdonságok-ra

kapható:

raktárából.
Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák.

A VASÁRNAPI ÚJSÁG

T A R T A L O M
Ni

megfejtése.

(Bayersdorfer-töl, Münchenben.)
Világos.
(a) Sötét.
Világos.
Sötét.
Kd4—e5:
1. Be3-g3
f4—g3: 1
2. He4—d6f
Ke5-d6:
2.He4-d6
t. sz.
3. Bg3-g6 matt.
8. Hd6-b5 matt.
Fülöp
Helyesen
fejtették
y
j
g: Veszprémben:
p
p József.
CákáKli
— Harasztiban: G
Gr.F
Festetics B
Benno. — Csákváron:
Kling
Iván. — A pesti sakk-kör.

A Takatsi-nál a „vőlegényhez."

; fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek

b

Az 510-ik számú feladvány

Csak

váczi-uteza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett.

KURTZ ALAJOS
újonnan nyitott papirkereskedése

H E TI-NAPTÁR.
Honnpl-és

HIRDETÉSEK.

UnschuldEde,

fogyvorkészitő és kereskedő Pest, váczi-uteza „a levélhez."

Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.

Természeti képek. Irta Greguss Gyula.
Első füzet 10 ív. Ára . . . 30 kr
A niaicyar nép naptára. 1870 évre
11 ív. Ára
. . . . 30 kr/
A Corvina naptára. 1870. évre. 7 ív.
Ara
16 kr
Toronyi Tamás. Történeti rajz Irta
György Deák. 2 ív. Ára . . 8 kr.
Dallos könyv. 6 ív. Ara . . 20 kr.
Zrinyi Miklós. Szigetvár hős vádője.
Képekkel. 2 ív. Ára
.
. 5 kr.
F" Kaphatók:
Pets-ik Géza (előbb OsterlammKároly) könyvkereskedésében, mint a „Corvina" társulat buda-pesti fóügynökíégénél.
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9 ^ " " Megrendelések vidékre utánvét
mellett azonnal telj esi ttetnek.

i ft*

568

Olcsó pipere czikkek.

Koüarits József és Fia!

„rPSILANTIHOZ"

1 színes perkail gallér 0 kr.
1 pár perkail kézelő 1 2 kr.
1 hímzett álló gallér 15í kr.

czimzett legelső

Kézelő és gallér 40 kr., 50 kr., 75 kr., 1 forintig.
Jabots és moll-caokor 40 kr., 60 kr., 1 forintig.
B T Stuard gallérok 60 kr., 1 ft., 1 ft. 50 kr.
Selyem cravattok 1 5 kr., 2 0 kr., darabja "•©
Pongyola fokotok 75 kr., 1 ft., 1 ft. 75 kr- és a legfinomabb
fehérnemüek minden áron.
,
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TÜRSCH F.-nél

Pesten, váczi-uteza, 19-dik szám alatt.

Bécs, Bognergasse Nr. 1.

Pest, váczi-uteza 21. sz.

Megnyitási hirdetés.

Buzditva ama szép eredmény által, melyet az 1857. év óta BécsbeD fennálló s kitűnőnek ismert,

„zur Stadt Wien"
czimzett női divat-terem három évi birtoklása alatt tapasztaltam, szükségesnek látom itt Pesten is egy fiók divat-terem nyitását a

váczi-uteza 21-dik szám alatt, az 1-ső emeleten,
a Kristóf-tér szögletén.

Követve eddigi elvoimet a divat-készitmények, a logfinomabb
izlés kifejtése s a legszolidabb szolgálat torén, oly vevő-kört reménylek
nyerhetni, melyet részemre mogtartani, logbuzgóbb törekvésem leend.
Különös figyelmet fordítok a kiházasitási kellékek átvételére,
mérsékelt árakon, noha helyiségemben mindennemű divatezikkek csak
a legfinomabb nembon készíttetnek.
Remélve, hogy a t. ez. közönség számos látogatása leond osztályrészem, mély tisztelettel maradtam
639 (1)

Wiener József.

A terom folyó évi október Tén nyittatik meg.

vászonruha gyári raktárban
yáczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fehérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 8ft.,3ft.
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. 60 kr., S ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák, magyar, félmagyar és franczia mintában, fdlvászonból 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 ft., 8 ft. 50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötök, harisnyák és minden fajú vászo* 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. himzett 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5—14 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-fttzö, 1 ft. 50 kr.,2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,4 ft., 4 ft.öOkr.
Hölgy perkál-corsettek, 1 ft. 85 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.
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, csikós éspiquetbarchetből, hálófŐkö'tők, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szintúgy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fia 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., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 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 és árban.
Lcany ingek, sima s hímzettek, leány corsettek, nadrágok, alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és
irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 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.
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Szines agyi kanavászon, vége 9 ft., 10 ft., 11 ft., 12 ft., 13—16 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 7 ft. 50 kr., 8—12 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8,10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, ágy- és asztal-teritők, kávés abroszok, s csemege kendők.
Menyasszonyi készletekkel kész 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.

Ilcckrnast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjelentek és minden hiteles könyvkereskedésben
kaphatók:

OKMÁNYTÁR

Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848—1849.
PAP

Közli

D É N E S.

Első kötet.

(Kétszázhuszonhét okmánnyal.)
N. 8-rét (424 lap) fűzve 3 ft.
Második kötet.

(Háromszáztizenhat okmánnyal.)
(8-rét464 1.), fűzve 3 ft. 60 kr.

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok
minden egyes katnlyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. — Használati ntasitás minden nyelven.
Csak alapos gyógyítás biztosit utóbajok ellen.

Titkos

betegségeket
s tehetetlenséget
(férfi gyengeség.)

katonai és polgíri kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
597 (8—121

Tizenhatodik évfolyam.

42-ik szám.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél lev«
hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiany és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlás'nál, csnzos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt leveleze's számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata áltel állittatott helyre.

W&~ A főraktár létezik: H Ü
) T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt.
) UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégial Bergen városból való valódi Dorsch-májlialzsirolaJ is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltat* és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott
hanem a bepecsételt flvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- é»
tfidöbajokban, scrophnlns és rachltis, kösiveny é s e s ú z , idOIt bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmazta tik.

„,,..
...
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MOIJI>< A
gyógyszerész Becsben,
n m v r a ^ n nik.*? „zum Storch" Tuchlauben.

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, október 17-én 1869.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupun Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
J M - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnálcsak 7 krba szamittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Al«jos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij kulou
minden igtatás után 30 krajezár.
^
^

Than
Meg vagyunk győződve, hogy nincs szükség ez életrajzot azzal kezdeni, miszerint:
Than Mórban egy kitűnő művészt ismertetünk meg. Neve és müvei egyaránt ismeretesek. Nevével sokszor találkozik a közönség
a hirlapokban, s müveit ott látja nagy számmal a múzeumban, redoutban, tehát ép azon
két helyen, melyeket minden Pestre ránduló
meglátogat. Ezenkivül körajzokban is majd
minden szobát díszitenek müveinek másolatai.
Inkább arról kellene szólnunk bevezetésképen, hogy a képzőművészet
mily mostoha körülményekkel
küzd nálunk, s kiket e pálya
harezosaivá avat nemes ösztönük, mily kellemetlenségekkel,
részvétlenséggel és nélkülözéssel küzdenek. Hanem ez is sokszor el volt már mondva, s csak
azért emiitjük meg, hogy ismételjük amaz igazságot, mely
szerint a valódi hivatás és tehetség széttöri az akadályokat,
s mint a repkény a kopár falakon, belső ereje folytán megizmosodik s hatalmasan szétterül.
A ki tudja, hogy nálunk —
hol főuraink pazar bőkezűsége
annyira ismeretes — a képzőművészet az arczképezés, egyegy életkép vagy kisebb tájkép
által már kielégíti a müpártolás legmagasb igényeit, az elképzelheti, mennyi küzdelemmel kell megbirkózni, és mily
sokszor kell győzni (a nélkül
hogy ezt pihenés követhetné,)
mig valaki oly polezra jut, hogy
mint történelmi festesz a művészvilág előtt is (melynek mi
alig képezzük egy kis zugát)
tisztelt és ismert nevet vívhatott ki.
Than Mór ezek közé tartozik, és tisztelet, elismerés mindazoknak, kik még mellette szintén ezek közé
tartoznak, s kik festészetünknek nemcsak
alapját vetették meg, hanem kitartóan és
nemes buzgalommal törtek előre, hogy festészetünket az átalános szinvonalra emeljék.
Nagyon tanulságos lenne elsorolni mindazon festményeket, melyeket Than készitett,

Mór.

mig aztán lehetségessé vált, hogy egy-egy
történeti műhöz kezdjen. A megrendelt arczképek egész sokasága áll ezek közt. A művésznek sokszor kellett mesteremberré lenni,
hogy aztán legyen egy napja, melyen becsvágyának rendezhessen egy kis ünnepet.
Midőn Than Róma festészeti kincseit tanulmányozta, ott találkozott a hires Corneliussal. A nagy művész fölismerte csakhamar
a tehetséget, s midőn látta, hogy kisebbszerü
munkával foglalkozik, meglehetős kiméletlenséggel rótta meg, pénzkereséssel vádolva

T H A N

MÓR.

Thant, holott tehetsége nagyobb müvek alkotására utalja. Cornelius nem tudta, hogy
mit tesz magyar művésznek lenni. Akkor
még az a szerény állami segély sem volt,
melyben a kormány most részesiti a művészetet. Egyedül a pesti müegylet volt a hazai
művészet kimondhatlan szerény moecenása.

Than 1828. jun. 5-én született Ó-Becsén
s ifjú éveiben a jogi pályára készült. A festészethez már kora-ifjuságában vonzalmat
érzett, s mint tanuló Pestre jővén, e vonzalom vezette Barabáshoz, kitől az első rendszeres oktatást nyerte. Sokat rajzolt, s festett
több oltár-képet is, — melyeket 1848-ban
Ó-Becsén elpusztítottak. Hasonló sors érte
első történeti festményét is, mely Wesselényi
Ferenczet és Széchi Máriát ábrázolta.
X 48 —49-ki mozgalmakban Than a táborban volt, de rongált egészsége miatt mint
harezos nem vehetett részt; hanem szorgalmas vázlatokat rajzolt a hadjáratról. Ez érdekes
és történelmi hűség szempontjából igen fontos vázlatokat a
bécsi kormány elkobozta és
megsemmisité. Ugyanis 1851ben egy barátja által hozzá,
Bécsbe, küldött levél folytán
elfogták, s csak két hó múlva
bocsáták szabadon; de vázlatai
ott maradtak.
1850-ben ment Bécsbe, hol
a jeles Rahl-tól óhajtott tanulni,
ki ép akkor állította föl festészeti iskoláját. Rahl látva a fiatal festesz forradalmi vázlatait,
szívesen fogadta tanítványai
közé. Itt festé Than (Rahl biztatására,ki már vázlatban látta)
„Nyári Lőrincz és Pekry Szolnoknál" czimü művét, mely jelenleg a nemz. múzeumban van,
s melylyel a festesz a bécsi
mükiállitáson is dicséretet aratott.
Tanulva és megfeszített szorgalommal dolgozva segélyezte
önmagát, s Németországon és
Belgiumon keresztül Parisba
utazott. De Paris művészeinek
könnyedsége nem volt Thanra
hatással, ki most az olasz föld
klasszikus mestereit óhajtotta
volna tanulmányozni. Egy évig időzött Parisban, s ez idő alatt készítette el Latinovics
Lajos megrendeléséből a „Mohácsi csata"
czimü festményt, melyet Tomori Anasztáz
kőre rajzoltatván, a „Hölgyfutár" mellett is
megjelent; a „Vas. Ujs." egyik régibb évfolyama pedig fametszvényben közölte.

