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PESTI BAXk 
engedélyeztetett a magas m. k. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisz

térium folyó évi ápril 2-án kelt 4098. számú rendeletével. 

Felfigyelő tanács: 
Gróf Szapáry Géza einök, 

Cséry Lajos, gróf Gatterburg Szilárd, Deutsch Sándor, Mayer Antal, 
vezér-igazgató: Pirniízer Jakab. 

Bátorkodunk ezennel tudomásra hozni, hogy i rodáinkat D o r o t t y a - u t c z a 10 . S l á l l l a la t t megny i to t t uk 
és üzlet i t evékenységünke t , valamint a b a n k - ugy a v á l t ó ü z l e t i - és a r é s z l e t o s z t á l y b a n megkez-

t ü k és fölajánljuk szolgálatunkat minden ha táskörünkbe t a r t o z ó ü g y e k eszközlésére. 

Pesten, májns hó 10-kén 1872. 
Az igazgatóság. 1299 ( 1 - 2 ) 

Margit-sziget. 
A margitszigeti fürdők és lakások használata 

május k ő i kezdve megnyílt. 
Közelebbi felvilágosításokat ad: 

PeSteil, Árpád-utcza 7. sz. a., az igazgatóság, 
Margitszigeten, u. p. ó-Buda, a felügyelőség. 

Htrkenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám ulatt) 
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók: 

Orvosi tanácsadó városon és falun. 
Szerkesztette L e n g y e l D á n i e l , orvostudor. 

Második kiadás. (464 lap, nyolczadrét) fűzve 1 forint 5 0 krajczár. 

Duschel József 
óra-gyártó Pesten, 

váczi-ut 20-ik szám, 
a legnagyobb választék mindenféle ó rákban 

gyári árszabály szerint. 
&W" Árjegyzékek kívánatra ingyért küldetnek meg. 

• 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Wíieeler és Wilson-féie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

New-Yorkban, 
van szerencséjük ezer.nel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaik árait leszállították^ 
s hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József tér 15-ik s z . alatt 

kaphatók s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek70 fttól 
kezdve s feljebb. Ez alkalommal bátrak va

gyunk a t. ez. közönséget arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésén 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, kik nem átalják vedmarkunkat s bé lyegünket meghamisítani. 

C^r* Ulustrált árjegyzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kttl-
detnek meg. 1 2 9 0 ( : á _3 4 ) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 
4-ik sz ) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Úrbéri kalauz. 
Útmutató az 1848-ik évi törvények által megszüntetett úrbéri kapcsolatból fen-
maradt, s azzal rokon és összeköttetésben lévő jog- és birtokviszonyok rende
zését tárgyazó Ügyekben; az ország visszacsatolt részeire és erdélyi területére 

is kiterjesztve s gyakorlati iratmintákkal ellátva. 
Községi jegyzők, ügyvédi vizsgára készülők s kezdő 

ügyvédek és Mrák használatára. 
Irta 

Tóth Lajos, 
köz- és váltó-ügyvéd, Pestmegye volt tiszti főügyésze. 

( 8 - r é t , 4 0 8 l a p ) fűzve 2 fo r in t 5 0 k r a j c z á r . 

Tekintve a még függőben lévő birtokrendezési és szabályozási pe
rek jelentékeny számát s különösen a legelő, erdő és nádas elkülönítése 
iránti pereknek az 1871. LIII. törvényezikk 48-ik §-ában megszabott 
egy évi záros határidő alatt az illető királyi törvényszékek előtt bekö
vetkezendő ujabb folyamatba tételét: ezen, a birtokszabályozási perek 
és kérdések által közvetlen érdekelt községek jegyzői és az ügyvédi 
vizsgára készülő ifjúság, de kezdő ügyvédek és birák által is elméleti 
és gyakorlati útmutatóul használható, s 26 sűrűn nyomott ivet tartal
mazva a fentnevezett kiadásában már megjelent korszerű munka a t. ez. 
közönség figyelmébe ajánltatik. 

t 

Kiadó-tulajdonos Hrckrna.t tinsztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik srám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "9Q 

£PV" Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri Igtatásnil 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri iktatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és Haasensteln és Vogler, Wollzeile N>. 9. — 
Bélyeg-dij, kfllön minden igtatás után 30 krajczár. 

Valami rejtett Vezúvnak kell lenni Spa
nyolország politikai szervezetében, valami 
folyton háborgó tűzokádó hegynek, hogy 
onnan mindig, de mindig kitörésről, forra
dalomról, polgárháborúról értesülünk. Meg
szoktuk már annyira, hogy szinte közöny
nyel nézzük, miként gyilkolja e nemes 
nemzet egyik fele a másikát. 

Valóban közönyösek lehetnénk a már 
megszokott vérontás iránt, ha az a gondolat, 
hogy nemis valami magasztos eszme, nemis 
elv, hanem egy nyomorúságos rögeszme: 
„ki legyen Spanyolország felett az u r ? " 
uszitja a polgárokat egymás 
leöletésére, — ha mondjuk e 
gondolat az utolsó csöppig fel 
nem forralná a becsületes em
ber ereiben a vért. Mert lehet-e 
valami megalázóbb isten ké
pére teremtett emberre, mint
ha, a helyett, hogy megma
radna szabadnak, önállónak, 
mint önérzete sugallja, a fe
lett verseng a hozzá hasonló 
emberekkel, kit ültessen a 
maga nyakára bálványnak, s 
mert az egyik résznek más 
bálvány kell, mint neki , fél
századon keresztül képes éget
ni, pusztitani országát, mely 
hazája s melyet szeretni az 
első polgári erény, — és irtani 
azt a nemzetet, melynek ő vé
réből való vér? 

Ennél bizonyára egy nemzet 
sem sülyedhet alacsonyabbra, 
s ha sajnáljuk is az ezerekre és 
százezerekre menő kioltott éle
tet, — sajnálkozásunkba bele 
vegyül az az érzet, mely tra-
gikai hősök bukásánál elfog 
bennünket s önkénytelenül 
felsóhajtunk: „megérdemelted, 
ugy kell neked." 

A mit a vérző Spanyolor
szág felett éreznünk kell, az 
eSJ ilyen „fogcsikorgató kö-
nyezés." 

Az újkor társadalma fölállitotta a nép-
souverainitás eszméjét, mely szerint a nem
zet akarata a legmagasabb törvény, s az 
bizvást akarhatja holnap ellenkezőjét annak, 
a mit tegnap akart. Ez a természetben gyö-

E g y t r ó n k ö v e t e l ő . 
keredzö tan. Ha az egyesnél kétségbe nem 
engedjük vonatni a szabad akaratot: nem 
szabad azt megtagadnunk egy nemzettől 
sem. Ez ellen már csak a középkor túlélt 
hagyományai küzdenek; de hogy mily erősek 
ezek még korunkban is: annak erösebb bi
zonyítéka nincsen, mint azok a háborúk, 
melyek 1830 óta folytonosan megújulnak 
Spanyolországban, s e kies félszigetet Európa 
egyik nyilt sebévé teszik az „Isten kegyel
méből" való királyság, a legitimitás ne
vében. 

VII. Ferdinánd, Spanyolország bölcs 

D O N K A R L O S . 

királya, áldásos uralkodásának minden ered
ményét megsemmisítette utolsó tettével, 
midőn a saliai törvényt a kortes megkér-
dése nélkül önkényüleg, végrendeletében 
hatályon kivül helyezte. E saliai törvény 
szerint trónürülés esetén a Bourbon-család 

spanyol ágának legidősebb fitagjára szállt a 
spanyol korona. Neki azonban fiörököse nem 
volt s trónját leánya számára akarta bizto
sítani, ki halála után II. Izabella névvel 
csakugyan királynő is lett. 

Don Karlos Izidor de Bourbon, IV. Ká
roly második fia, VII. Ferdinánd ifjabb 
fivére ez által el lett ütve a biztosan reá váró 
trónhoz való kilátásától. Lázadást támasz
tott tehát bátyja ellen, de szerencsétlenül. 
Száműzetett. VII. Ferdinándnak 1833-ban 
bekövetkezett halála után törvényes utóda
ként szerepelt és egy tekintélyes párt által, 

melyhez a főnemesség és pap
ság csatlakozott, s mely az 
időtől fogva karlista-pártnak 
neveztetett, el is ismertetett 
törvényes uralkodónak. De VII. 
Ferdinánd özvegye Krisztina, 
a kiskorú Izabella nevében kor
mányzó anyakirálynő, kihez a 
szabadelvű spanyolok azon 
hitben csatlakoztak, hogy két 
nő gyenge kormánya mellett 
teljesen magukhoz ragadhat
ják az uralmat, lázadónak je
lentette ki, s miután Anglia, 
Francziaország és Portugál az 
anyakirálynő mellett nyilat
kozott, — ő lett a győztes. 
Don Karlos Angliába mene
kül t , de már 1835-ben titkon 
visszatért s iszonyú polgárhá
borút támasztott, mely változó 
szerencsével folytatva, végre 
az ő leveretésével és Franczia-
országba menekülésével vég
ződött 1839-ben. 

A proceresek és proku-
ratorok már 1834-ben min
den utódaival egyetemben 
kirekesztek a trónöröködési 
rendből, száműzték a spa
nyol földről s ez intézkedés 
1836-ban az egész kortesnek 
i s , mely a polgárháború iszo
nyait megsokalta, jóváhagyá

sával találkozott. 
Fia volt Don Karlos Lodovikos Maria 

Ferdinandos, kinek javára 1845-ben lemon
dott a spanyol trónhoz való igényeiről. Ez 
gróf Montemolin nevet vett fel s többször 
tett kísérletet a spanyol trón visszaszerzé-
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sere, 1845., 1848., 1849. és 1860-ban, tehát 
négyszer támadt fel s egyik fölkelése gya
lázatosabb véget ért, mint a másik. Ez utolsó 
fölkelés alkalmával elfogatott, s hogy sza
badságát visszanyerje, aláirta a lemondási 
okmányt. 

Fivére azonban, Don Jüan, nem is
merte el érvényesnek e lemondást. Nemcsak 
azért, mert felette nagyravágyó volt, de 
kivált azért, mert gyermekei voltak, kik
nek számára meg akarta óvni legitim jogai
kat. Fivérének Don Karlosnak 1861-ben be
következett halála után király czimet vett 
fel s rögtön reá le is mondott arról fia, 
Don Karlos madridi berezeg javára. 

Ez a jelenlegi trónkövetelő, kinek arcz-
képét mai számunk közli, s ki az atyja ré
széről történt lemondás óta magát VII. 
Károlynak nevezi. 

Tudjuk, hogy II. Izabella trónjának 
összeomlása után mekkora belzavaroknak 
volt kitéve Spanyolország. Don Karlos is 
kinyujtá kezét a porba hullott korona után, 
hogy azt újra Bourbon-homlokra tegye, 
mely e koronát 200 év óta folyvást viselte. 
De sikertelenül. VII. Ferdinánd leánya, II . 
Izabella és Don Karlos unokája egyaránt 
Francziaországban kerestek és találtak men
helyet. Izabella itt ünnepélyesen lemondott 
fia, Don Alphonso asturiai herczeg javára. 
Parisban aztán, kivált a lóversenyek 
alatt, sokszor találkoztak Izabella és Don 
Karlos, s ez utóbbi mindig szivélyesen beszél
getett unokanénjével, — habár, mint kép
zelni lehet, nem épen a politikáról. 

Spanyolország azonban, elcsöndesülvén 
keblében a zavarok, nem sokat törődött 
vele,' hogy mi kép alkusznak bőrére a kivül 
rekedt trónkövetelök, — hanem a köztár
sasági párt megbuktatása után királyává 
választá Amadeot, Viktor Emánuel király 
fiát, s megkoronázván azt, a legitimitás 
hangzatos neve daczára is egy uj dinasztiát 
honositott meg Hispánia derült ege alatt. 

Az uj király ifjú, nemes lelkű, lovagias 
és szabadelvű. Megemlékszik arról, hogy az 
ö dinasztiája sem legitimitásra, sem spanyol 
vérségre nem támaszkodhatik, — azért 
egészen a nemzetre bizza, hogy az legjobb 
fiai által maga kormányoztassa magát. Ama-
deo király uralkodása a lehető legszelídebb; 
Zorilla, Serrano és a kortes a tulajdonképi 
király, ő maga csak a korona. 

De a spanyol vért ismerni kell. Az bősz 
és ingerült, ha nem volna is rá oka. A re
publikánusok idegenkednek tőle, mert király; 
a dölyfös spanyol grandok, mert nem spa
nyol; a papok pedig, mert atyja elvette a 
pápa világi birtokát. Spanyolországban az 
ily elégületlenségnek csak szikra kell, hogy 
lobogó lángokban törjön ki a fölkelés. A 
republikánusok szerencsére nagyobb haza
fiak s mélyebb belátásu emberek, semhogy 
eszméik kivitele miatt egy polgárháború 
által végveszélybe döntsék a halálosan ki
merült országot, s egyelőre megalkusznak 
az adott körülményekkel. Nem ugy a 
grandok és a klérus. Amazok felköték Don 
Quixotte kardját, ezek fölemelték a keresz
tet és fölkelést hirdettek Spanyolország 
északi részeiben, Amadeo elűzése s „VII. 
Károly" trónra emelése végett, s ez utóbbi 
elég lelkiismeretlen volt a mozgalom élére 
állani. 

Hetek óta foly már a harcz, a spanyol 
csatározások pusztító, vérengző modorában, 
leginkább Kastilia-, Arragonia- és Kataio
niában. A fölkelő karlisták leginkább a 
hegyeket, völgyszorulatokat foglalják el s 
Navarra, Biscaya, Quipuzcoa és a Fran
c i ao r szág felé eső magaslatokat tartják 
megszállva. Csataképünk a burgosi (Ó-Kas-
tilia) kormányzó palotájának a földmives 

lázadó karlisták általi megtámadását s 
visszaveretésüket tünteti fel. 

Ujabb hirek szerint a fölkelés apadófél-
ben van s bizonyosan rövid időn meg is 
szűnik. De hogy Spanyolország nyugalma 
nem lesz hosszú: arról bizonyosak lehetünk 
s huzamos békés fejlődést az országnak csak 
az esetben jósolhatunk, ha a többi közép
kori limlommal együtt a „legitimitás" nyo
morult rongyait is félrelöki. 

Adjon a sors e nemzetnek jobb jövőt, 
mert természetes tulajdonainál fogva való
ban elöl lobogtathatná a czivilizáczió zász
laját, mig igy annak valóságos földretapo-
sója, s a szabadelvű haladás kerékkötője. 

A vén fujtató czigány regéje. 
(1871.) 

Mit tud ő arról?! És ha tudna: 
Redőt se vetne homloka; 
Nem állt ő eddig soha útba, 
Irigy se volt még tán soha. 
Mégis ő volt, ki elrabolta 
Szivemtől Rózám lágy szivét, 
A diósgyőri vashámorba', 
A mint szította ott a szent. 

Mit tud ő arról?! — Róza látta, 
A mint ott ült a föld porán; 
Osz fürtéit a szél kuszálta, 
S edzett nyomor volt homlokán. 
Oh, bár sohase látta volna! 
E vén ősz — hitét dúlta szét . . . 
A diósgyőri vashámorba', 
A mint szította ott a szent. 

Mit tud ő arról?! — Róza tudta, 
Hogy igy telt egész élte le, 
Mig kiszáradt, mint a fa-dudva, 
Melynek soh'sem volt levele. 
E példa olyan búsmogorva 
Dolgokról szólott és beszólt, . . . 
A diósgyőri vashámorba', 
A mint szitotta ott a szent. 

Mit tud ő arról?! — Szegény Róza 
Megszánta őt s megborzadott; 
S elnézte még, elnézte hosszan . . . 
— Szegény öreg csak fujtatott. — 
S ha meghal: — Róza ezt gondolta — 
Ki fogja be majd vén szemét?! . . . 
A diósgyőri vashámorba', 
A mint szitotta ott a szent. 

Mit tud ő arról?! — Róza elment, 
S oz agg czigányról álmodott, 
Ki már, mint zsenge ifjú gyermek, 
Hurczolt nehéz vándorbotot; 
Mig itt megállt, s nem volt egy óra, 
Mely boldoggá tévé szegényt . . . 
A diósgyőri vashámorba', 
A mint szitotta ott a szent. 

Mit tud ő arról?! — En nyugodtan 
Vártam a helyről vissza őt. 
Szegény valék, s ah! e napokban 
Hozzá egy gazdag ifjú jött. 
Am Rózát oz el nem sodorta! 
Csak kezét. . . s eszét az a kép 
A diósgyőri vashámorba', 
A mint szitotta ott a szent. 

Mit tud ő arról?! — Mit is tudna 
Az a vén fujtató czigány? — 
Rózának sivár volt a múltja, 
S a lelke jó; csak szíve lágy. — 
Félt, hogy, miként ez aggnak élte, 
Az övé is olyan leszen. — 
Ez hát az ősz czigány regéje. — 
„Ki mint akarja, ugy legyen!" 

Benedek Aladár. 

A karslakei lelkész. 
(Beszély.) 

(Végo.) 

Egy szombaton reggel a lelkész kertjé
ben sétált, s most az egyszer nem Laurára 
gondolt, hanem a vasárnapi prédikácziót 
rendezte fejében, midőn a völgy felől jövő 

tompa, nehéz moraj, s a robbanás vész-
hangja megzavarta, és a Hernshawe ur kő
szén-aknája felől sűrű füstfelleget látott 
fölemelkedni. Még a kalapja után sem ment, 
hanem rögtön a helyszínére szaladt. 

A robbanás óta nem telt el öt perez, de 
a bányászok nejei és 3saládjaimind az akna
üreg körül gyűltek. A nők kezöket tördel
ték s vadul jajveszékeltek; némelyek a két-
ségbsesés megkövesült merev tekintetével 
nézték a végzetes aknát, mások elájultak, 
ezek boldogok, legalább egy ideig nem 
érezték szerencsétlenségük nagyságát, ott 
feküdtek csendesen a kétségbeesett tömeg
től figyelemba sem véve. A férfiak is ide 
gyűltek, munkájokat félbe hagyták — ki 
tudna ilyenkor dolgozni — s kérdezősköd
tek a részletek után. 

Jó idő eltelt, mig a lelkész kérdéseire 
szintén választ nyert, s nagy bajjal meg
tudta, hogy hány ember maradt az aknában 
s életben maradásokhoz minő reménységök 
van. Végre egy felügyelőt látott, ki az em
berekhez beszélt, s ahhoz közeledett. 

„Férfiakat s gyermekeket együvé szá
mítva körülbelől hatvanan vannak még lent," 
— válaszolá a felügyelő. — „Most jöttem a 
másik aknából, már húsz ember jött innen 
fel, de attól tartok, hogy a többiek megsza
badulásához már semmi remény. A kötelet 
most is leeresztették, de senki sem fogód
zott belé. Félek, hogy a többiek már meg-
fuladtak." 

E pillanatban egy fiu szaladt a felügye
lőhöz s valamit mondott. Az ember meg
lepetve visszahanyatlott. 

„Istenem!" —"kiáltá — „Hernshawe ur 
is lent van!" 

„Igen", -— válaszolá a fiu. — „Midin 
az emberekkel legutoljára feljöttem, az 
akna belsejében levő kis szobájában láttam 
az ura t ; Wilkinssel a felügyelővel beszélt." 

„Hát nem lehet segíteni?" — kérdé a 
lelkész; — „borzasztó!" — s végig bor
zadt, midőn a Laura bánata eszébe jutott. 

„Itt a segítségnek vége", — válaszolá az 
ember. — „Nézze u ram!" — s az aknából 
felszálló füstre mutatott, — „már ég az 
akna s néhány perez múlva ismét fólrob-
ban. Őrültség volna most lemenni." 

A körülálló emberek, bár rokonaik még 
ott lent voltak, helyeslésöket nyilvániták. 
A bányászok bátrak, sőt merészek, s társaik 
megmentésére mindent megtesznek, mit te
hetnek; de itt segíteni —már lehetetlenség. 

E pillanatban zaj támadt, a tömeg visz-
szahuzódott, hogy egy nőt bocsásson előre. 
Laura volt. Arcza oly halvány volt, mint a 
halál, a sebes futás közben haja lebomlott. 

„Azt hallom, hogy apám az aknában 
lent van", — kérdé fuldokló hangon — 
„igaz-e?" 

Halotti csend volt a válasz. Kétségbe 
esve rogyott össze, de ismét felkelt s vadul 
kiáltá: 

„Lehet, hogy apám még él; 10,000forin
tot adok annak, ki lemegy és felhozza!" 

„Lehetetlen, Laura kisasszony" — vála
szolá a felügyelő, — „az akna ég; pár perez 
múlva fölrobbanhat." 

„50,000 forintot adok,ki megy le érte?" 
— kiáltá Laura. — „Oh emberek, ha férfiak 
vagytok, segítsetek, menjetek le, nézzétek 
meg, hogy apám él-e?" 

Az emberek hátrább húzódtak, egy vagy 
kettő beszélgetett 8 aztán előre léptek, de 
az asszonyok előrohantak. 

„Nem, János, nem Vilmos, már elég volt 
az áldozat, titeket nem engedünk le menni. 
Fiaink ott vannak; te nem mehetsz, téged 
nem eresztünk; mit ér nekünk a pénz?" — 
s erősen a férfiakba kapaszkodva, elvonszol
ták őket az akna üregétől. 
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Laura ismét a földre rogyott, most már 
igazán kétségbe esett, mert érezte, hogy 
kérését nem erőltetheti. Ez idő alatt a lel
kész a fiúval beszélt, s most a felügyelővel 
suttogott. Az utóbbi meglepetve nézett reá 
s tagadólag válaszolt. Ekkor hangosan is-
métlé a lelkész: 

„Ugy lesz, a hogy én akarom. Én lelkész 
vagyok, hivatásomat teljesítem, nekem e 
világon senkim sincsen, ki sajnálkozzék fe
lettem; kötelességem megpróbálni, hát ha 
még segíthetek. A kötelet készítsétek el 
rögtön, adjatok egy vastag sapkát, mely a 
fejemet védje, s egy nyirkos flanel ujjast." 

Laura fölriadt s azt kiáltá: „Nem — 
nem, ne ereszszék!" — s ismét elhallgatott. 
Mozdulatlanul állott, mig a körüllevők fé
lelmes hallgatása között a lelkész átöltözött. 

A lelkész nagyon halavány, de nyugodt 
volt. Mikor elkészült, s az emberek a köte
let, melyet az első robbanás után leeresz
tettek, fölhúzták, Laura hozzá ment, azt 
mondván: 

„Beszélnem kell önnel, mielőtt le menne"; 
s az akna mellett levő kis fabódéba vezette; 
a lelkész követte s maguk után az ajtót be
tette. Laura mind a két kezét megfogta, s 
egy pillanatig csendesen és hallgatva állott. 
Aztán mondta: „Azisten áldja és védelmezze 
önt! Önnek nincs földi segítségre szüksége; 
de ha e borzasztó vész perczében Örömet 
vagy megnyugvást ad, ugy gondolja meg, 
hogy én itt fent várom önt, és imádkozom 
önért, s hogy két szeretett életért remegek, 
kik lent veszélyben lesznek; s ha ön nem tér 
vissza, egész életemre özvegy és árva ma
radok. Isten áldása veled édes szerelmem ! 
Csókolj meg és menj!" 

A lelkész magához vonta, megcsókolta, 
s az ajtót kinyitva, azt mondta a nőknek: 
,,Ügyeljetek Laura kisasszonyra, mert el
ájult; férfiak, már most ereszszettk le kése
delem nélkül, tudom, mit kell tenntm!" 

A lelkész külsőleg most is oly nyugodt 
és csendes volt, mint a kunyhóba lépte előtt, 
de a férfiak egy fényes, bátor lángsugárt 
vettek a szemében észre; a helyett, hogy 
mint áldozat menne a lángokba, most ugy 
nézett ki, mint hős katona, ki a vesztett re
ménység ellen vezérel. 

Midőn a sötétségbe leeresztették, igazán 
nem félt. Tudta a veszélyt, tudta, hogy a 
robbanás minden pillanatban jöhet, s szét
zúzott testét az akna száján felvetheti, de 
azt is tudta, hogy Laura szereti. Imádko-

a már gyengülni kezdő öntudatot, mely pár 
pillanattal előbb elskarta hagyni, újból fel
ébresztette. A földön tapogatózva ugy 
érezte, hogy a boltozat lehullott darabjai az 
ajtónyilást elzáiták. Minden erejét össze
szedve, elkezdte azokat félrerakni: sokszor 
megszakította a munkát, ereje gyengült s 
néha majdnem es2mélet rélkül feküdt, de 
Laurára gondolt s mindig uj életerőt nyert. 
Midőn az utolsó darabot is félretaszította 
s érezte, hogy belülről az ajtó megnyílt, az 
életerő ismét tlszállt belőle s öntudatát 
egészen elveszité. 

A lelkész lemtnetele után ott fent is 
borzasztó volt a várakozás. A kötelet az em
berek elég hamar lebocsátották. Minden pil
lanat egy emberéletet ért, mert minden 
perezben várták azt a lassú vészt hirdető 
tompa morajt, mely a robbanást s a láng ki
törését megelőzi. 

Síri csend volt, nem szólt senki. A ve
szély daczára egy ember lenézett az aknába, 
fölemelt keze s ügyelő szeme azt jelentették, 
hogy a lámpa még most is ég. A kötelet 
lassabban eresztették, mert tudták, hogy a 
lelkész az akna fenekén van, s ama hely a 
rombolás maradványaival oly telve lehetett, 
hogy az előre haladás lépésről lépésre nehéz, 
sőt majdnem lehetetlennek látszott. — A 
lámpa a sürü füst és gőzben eltűnt; de a 
kötél még haladt. Most megállott. Az volt 
a kérdés, hogy a lelkész elvesztette-e már 
öntudatát? Az emberek ott állottak, vissza
fojtott lélekzettel várták a jel t , hogy a kö
telet visszahúzzák vagy tovább ereszszék. — 
Végre a kötelén egy nagyon gyenge, de ha
tározott rántást vettek észre. 

„Hála istennek!" — kiálták az akna kö
rül álló emberek; s a kötelet ismét lejebb 
eresztették, hogy a bátor lelkész munkáját 
végezhesse. 

Az akna körül levő csoporthoz egy uj 
szemlélő jött. Laura az ájulásból magához 
tért, s az asszonyok kérésére nem hallgatva, 
kijött, hogy az eredményt lássa. Hallgatott, 
felkelt s a tömeg közé ment, mely utat nyi
tott előtte. Az akna széléhez közeledett s 
ott térdre borult. Még mindig hallgatott. 
Arcza oly fehér volt mint a márvány, ajkai 
mozogtak, de semmi hangot nem adtak. 
Merev szemei az akna száját nézték. 

Mély csendesség volt; még az asszonyok 
sírása és jajgatása is elnémult; ez iszonyú 
jelenet saját fajdalmokat is háttérbe szoritá, 
a Laura iránti részvét egyidőre saját sze-

zott, hogy bár életben maradna s az ígért j rencsétlenségök érzését is elzsibbasztotta, 
boldogságot élvezhetné. Egy perez - - két-három perez múlt el 

A mint érezte, hogy az akna fenekére j Az emberek zúgolódni kezdtek, hogy a lel 
jutott, rögtön nagy munkájához kezdett. A 
füst máris fulasztó volt, s talán meg is fu-
ladt volna, ha egy nedves ruhát nem tart a 
szája és orra elében, szerencsére a lejövetel 
előtt eszébe jutott, hogy e vizes ruhára mily 
nagy szüksége lesz. 

A másik kezében egy vészmentes bá
nyász-lámpást tartot t , de a levegőhiány, a 
lámpa felgyúló vörös lángja, s lélekzetvé-
telének nehezbülése tudtára adták, hogy a 
körülte levő lég mily gyúlékony. — Az ak
nában már lent volt, most attól félt, hogy a 
lehullt s folytonosan hulló romok közt nem 
találja meg a szoba ajtaját. Nagy örömére 
megtalálta, ekkor a lámpát eloltotta, — mert 
a veszély ezáltal iszonyúan növekedett; — s a 
helyet oly jól megmagyaráztatta, hogy lámpa 
nélkül is teljesíthette kötelességét. A lég 
oly nehéz és fojtó volt, hogy lefeküdt s 
csúszva haladt előre; az ajtót meglelte. Egy 
lassú elfojtott kiáltást hallatott, melyre be
lülről tompa kopogtatás válaszolt. 

Hála istennek! a Laura apja élt, a rob
banás erejétől kis szobája megvédte. A Laura 
örömére való gondolás uj erőt öntött bele, s 

Ezek a várakozás, aggály és kétség ir
tóztató pillanatai voltak. Laura fölállott, 
szétbomlott haját hátravetette, s két kezével 
halántékát szoritotta. Lélekzetvétele rövid 
lihegéssé változott, teste a kínos s túlfeszí
tett izgatottság miatt folytonosan ingado
zott. Az emberek, kik körülvették, minden 
pillanatban azt gondolták, hogy mindjárt 
leesik. 

Az aknából szaporán húzták a kötelet; 
a felügyelő a mélységbe nézs felkiált: 

„Már látom, már látom őket! Hála 
Istennek ketten vannak! Szaporán, fiuk — 
szaporán! Mind a kettő el van ájulva. Bi
zonyos vagyok benne, hogy az egyik a 
gazdánk." 

A felhozott testeket nagy készséggel 
emelték le; s az orvos, ki őket várta, rögtön 
szivökhöz tette fülét. „Még élnek mind a 
ketten" —kiáltá nagy örömmel. A még lent 
levő halottak daczára, átalános öröm tűnt 
fel az arezokon. Laura öntudatát vesztve a 
megszabadult férfiak mellé rogyott. 

A karslakei köszénbánya felrobbanása 
óta egy év folyt le. A lelkész megházaso
dott. Az a hölgy, ki a lelkész csinos kocsi
jába fogott tüzes lovakat maga hajtja —• a 
felesége. Szebb, kedvesebb s boldogabb asz-
szony s ki férjére büszkébb lenne, nincs az 
egész vidéken; a lelkész pedig korábbi állí
tásait nevetséges agyrémeknek tartja; s most 
kész elismerni, hogy az a nő, ki jól tud 
úszni, lovagolni, sőt az evező lapátot is ügye
sen kezeli, igen tökéletes lelkészné lehet. 

(Angolból) Sámi Lászlóné. 

kész bizonyosan elájult, s föl kellene húzni, 
mielőtt a várt robbanás bekövetkeznék. — 
Ismét egy hosszú perez tölt el, a felügyelő 
azt mondta: 

„Kisasszony, hiában való fáradság az 
egész; a lelkész bizonyosan elveszte öntu
datát, vagy a gőz fojtotta meg." 

Laura arczán kínos halálos küzdelem 
vonult át, ajkai mozogtak; azt rebegte: „csak 
egy perczig várjanak még!" — Eperez egy 
örökkévalóságnak tetszett. Ez a perez is 
elmúlt; a főügyelő, kit e merev hallgatag 
arcz kinja meghatott, épen jelt adott az 
embereknek, hogy készüljenek a kötelet fel
húzni. E pillanatban egy ember elkiáltja: 
„A kötél megmozdult." 

Ismét szünet volt. S aztán közös erővel 
húzták a kötelet. Egy mély, elfojtott öröm
kiáltás tört ki a tömegben. 

„Hamar fiuk, hamar! de erősen húzzá
tok", — kiáltá a felügyelő, s a kötél sebesen 
jött fel az aknából. 

Oly sok jóakaró kéz segített, hogy nem 
lehetett megtudni, ha váljon egy vagy két j gok, szintén föl vannak ruházva az őket megillető 
ember van-e a kötélbe fogózva. I erőmennyiséggel. Alig elképzelhető parányiságuk 

Üstökös csillagok. 
Az üstökös csilhigok megjelenéséről szárnyaló 

hírek még mindig képesek izgalomba ejteni a 
müveit és kevésbbé művelt világot, csakhogy — 
dicséret érte korunk szellemének — ma már nem 
annyira megfélemlitőleg, mint eddig, hanem in
kább a tudomány tovább fejlesztése tekintetéből. 
A Plantamour-féle üstökös-humbug, melyről né
hány sorban olvasóink is értesültek lapunk utján, 
szintén megtenné a maga jó gyümölcseit, mert a 
csillagászok figyelmét ismét az üstökösökre for-
ditá s ők siettek is megnyugtatni a netalán meg-
ijedteket, hogy földünket e jámbor kalandoroktól 
igen kár volna féltenünk. Ez alkalommal nem 
lesz talán érdektelen, ha egy angol szaklap közle
ménye után egyszer mindenkorra röviden össze
foglaljuk mindazt, mit a tudomány naprendsze
rünk e sajátságos vándorairól eddigelé kifürkészni 
és megállapítani képes volt. Mielőtt azonban tu-
lajdonképeni tárgyunkra térnénk, szükségesnek 
látjuk pár szóval a megmérhetetlen világegyetem 
örök természeti törvényeit, melyeken a csillagok
nak épen ugy, mint a legparányibb porszemnek is 
lét-oka és mozgása, működése, szóval élete alapul, 
megit mertetni. 

A legujabbkori tudományosság fölfedezései 
ama kétségbevonhatatlan következtetésre juttat
tak bennünket, hogy a teremtés legnagyobb és 
legkiselb testei között sok tekintetben bámulatos 
hasonlóság létezik-, hogy a parányokat épen ugy, 
mint a csillagokat és napokat egymástól — termé
szetesen illető nagyságaik arányában — roppant 
nagy távolságok választják el; hogy végre ama 
részecskék, melyekből egy vasrúd áll, épen ugy 
•körben vagy tojásdad kerületben forognak egy — 
általunk most még csak képzelt — központ körül, 
a hogy a Mars, Jupiter s a többi bolygók keringe
nek a Nap körül, és ez maga is csillagtársaival 
együtt valamely ismeretlen központ körül. Meg
lehet, bogy némely parányok az úgynevezett szi
lárdtestekben is épen ugy tánczolnak föl s alá, 
mint a szúnyogok a napfényben; a szunvograj 
maga állandólag egy helyen marad, ellenben az 
állatok szüntelenül föl s alá röpkédnek a raj 
keretén belől; más parányok meg talán csak előre 
és hátra mozognak, mint valamely inga, melyet 
nyugvó helyzetéből kizavartak. 

A parányok épen ugy, mint a napok és boly-



2 5 6 

korán t sem fosztja meg azokat minden je lentőség
tő l . Valóságos óriások, csak épen, hogy el vannak 
rejtőzve. A Sirius vonzereje iszonyú nagy lehet, 
ugy hogy majdnem félve kérdezzük önmagunktól : 
Vájjon mennyit nyomhat e csillag felületén (ha 
egyátalában felülete van) egy akkora óndarab, 
mely földünkön egy fontnyi sulylyal b i r? — de 
bármily óriási lehet is e vonzerő, azért a maga 
nemében a legkisebb paránynak is épen oly ellen
állhatatlan ereje van. A fagyni kezdő viz a leg
erősebb vasedényeket is darabokra képes törni . A 
legborzasztóbb felrobbanások nem r i tkán ama 
vonzerő eredményei, melyet az egymással termé
szeti rendeltetésűknél fogva egyesülni akaró pa
rányok gyakorolnak egymásra. Egyesülésüket, ha 
erre alkalom kínálkozik, semmi sem képes meg
akadályozni. 

Nem lehet föltennünk, hogy a parányok, me
lyekből a testek össze vannak téve, közvetlen 
érintkezésben vagy összeköttetésben állanának 
egymással, mert ez esetben kiterjedésök és össze
húzódásuk a hőség, hidegség s más természeti 
behatások következtében, lehetetlenség volna. 
Mindazáltal mégis képtelenek vagyunk azokat 
összébb szorítani, mint a hogy már természetöknél 
fogva összeállva vannak. A viz, 
mely oly könnyen enged a külérin-
tésnek, al ig nyomható össze bár a 
legcsekélyebb mérvben is. Vala
mint a puha állapotban levő érezek 
tömörségét is hiába kísérlettek 
meg oly módon növelni, hogy az 
állandóan ugy maradjon. A gőz, 
jég , lőpor, lőgyapot, dynamit stb. 
megannyi kétségtelen például szol
gálhat a parányok bámulatos ere
jének bebizonyítására. E g y szóval, 
tehát a legkisebb parányokat épen 
ugy, mint a legnagyobb csillago
kat közbeeső térek választják el 
egymástól, eléjök szabott pályái
ka t egyaránt meg kell futniok, s 
végre mindannyian elég erővel 
vannak ellátva arra nézve, hogy 
magunknak illő tiszteletet bizto 
sitsanak a teremtés roppant biro
dalmában. 

A hogy a legparányibb és leg
nagyobb testek hasonlítanak egy
máshoz, épen ugy hasonlítanak a 
legkönnyebbek és legnehezebbek 
is abban, hogy mindnyájan egy
aránt engedelmeskedni tartoznak 
a természet átalános törvényeinek. 
E részben semmi sem bizonyíthat 
mellet tünk hathatósabban, mint 
épen az üstökös csillagok. Ha sejt
he t tek volna valamit a régiek arról 
a véghetetlen könnyüségről, mond
hatnók légszerüségről, melyet e 
kósza lényeknek mai napság tulaj
donítunk, rendkívüli, azaz: hogy 
inkább rendetlen magaviseletöket 
bizonyára e körülménynek rovták 
volna fel. S pedig ha észrevették, 
hogy a csillagok is keresztül vilá
golnak az üstökösökön, mindjárt 
gyaní that ták volna, hogy nem le
hetnek nagyon sürü vagy temör 
testek. S mégis, némelyek állítása 
szerint, egykor a hold is üstökös 
vol t ; Sa tu ra hasonlóképen. De mind a hold, mind 
a Saturnus, legalább jelenleg, annyi anyagból áll, 
hogy több millió üstökös kitelnék belőle. 

H a ismerték volna elődeink az üstökösök e 
rendkívüli könnyűséget, minden félelmök elenyé
szik vala, melyet a politikai szerencsétlenségek 
vagy physikai katasztrófák előidézésére gyakorolni 
vélt befolyásuk iránt oly sokáig táp lá l tak . Ped ig 
az ilyen lényegtelen ál lagú testek valóban képte
lenek volnának háborúkat támasztani, árvizeket 
csinálni és világokat szakgatni darabokra. E 
t i tokszerü égi testek néha száz millió mérföldnyi 
hosszú és ötvenezer mérföld átmérőjű farkokat 
bocsátnak ki magukból. De há t voltaképen miből 
is állhat az a roppant anyagtömeg, mely ily bá
mulatos nagy üstök okét képes magából kibocsá
tan i? Herschel szerint, ha e borzasztó terjedelmű 
anyagot össze lehetne söpörni és a lehetőség ha
t á rá ig összenyomni, egy ló könnyen elbirná. De 
ha e föltevés igaz, bámulva kell kérdeznünk, hogy 
mikép lehet ily véghetetlenül könnyű test a ne
hézkedés átalános törvényeinek alávetve? 

Ujabb időben Tycho Brahe volt az első, ki 
fölfedezte, hogy az üstökösök nem a légkörben 
létre j ö t t meteorok, miként Aristotelea és több 

későbben élt csillagász is hi t te . Kepler az utóbbi 
véleményben volt s e véleményét egy igen találó 
hasonlattal támogatá, mely nem nélkülöz minden 
valószínűséget. „Miután a tengernek megvannak 
a maga czethalai és loviathanjai, nagyon termé
szetes, hogy az égnek is megvannak a maga ször
nyetegei és üstökös csillagai, melyek a légkörben 
állnak elő az ég fölösleges salakjából (e szó he
lyet t ő drasztikusabbal é l t ) mintegy közönséges 
állati működés folytán. A mi számukat illeti, 
sokkal több üstökös van az égen, mint hal a ten
gerben." Lát juk tehát, hogy Kepler az üstökösö
ket az ég hulladékainak képzelte, és igy termé
szetesen azt hi t ték, hogy a földtől nincsenek na
gyon távol. De Tycho Brahe sehogy sem tudván 
bizonyosságra ju tn i az 1577-iki üstökös pályája 
iránt, e körülményből azt a következtetést vonta 
ki, hogy annak mindenesetre távolabb kell esnie 
földünktől, mint a holdnak. 

Az üstökösök mozgása még nagyobb zavarba 
ejtette a csillagászokat. Kepler azt hi t te , hogy 
egyenes irányban mozognak tova, mások ellenben 
mindenféle hosszúkás, elvont, görbe, s ki tudná 
még mily alakú körutakon sétáltatták meg őket. 
S vájjon van-e okunk csodálkozni, hogy — főleg 

Czigany-család. — (Fénykép után.) 

a tudomány akkori fejletlensége mellett — sehogy 
sem tudtak e kóbor égi testek iránt tisztába jönni? 
Az üstökös megérkezett, ki tudja honnan? — mi
kén t sokan h i t ték : az „ű rbő l , " a „semmiségből", 
s miután megmutatta magát a bámuló földnek, 
ismét visszatért az „ ű r b e , " a „semmiségbe" és 
elveszett az egek mélységében, a világtér örvé
nyében, az ismert égi tájak véghatárain tu l . De , 
az ily kalandos, képzeletdús gyanitgatások szeren
csétlenségére, ma már biztosan tudjuk, hogy sem 
afféle „ ű r " vagy „semmi," sem pedig úgynevezett 
végelenyészés, örök megsemmisülés a természet
ben sehol sem létezik » nem is létezhetett soha. 
Az egész csak vál tozás; a változás pedig: élet. Az 
anyagi változatlanság és teljes tétlenség valóságos 
halál volna; de mi a helyett mindenütt és min
denkor erőt és mozgást veszünk észre. A költők 
vagy papok által föltalált tisztitó tűznek, eme 
lelki veszteglőintézetnek, ha neve van is, de tar
tózkodási helyét a természetben, minthogy nem 
létezik s nem is képzelhető, a legfinomabb táv
csővel vagy nagyitóval aem lehetne fölfedezni. 

Az égen hiába keresnők a „szinfalak mögeit ," 
a honnan uj csillagok és üstökösök jelenhessenek 
meg a világ szinpadán, hogy szerepöket ott leját

szódják, s azután ismét eltűnjenek a néző közön
ségre nézve nyomtalanul ; ott nincsenek öltöző
szobák és lomtárak. A világegyetem nyilt, határ
talan, megmérhetetlen mindenség s roppant te rü
letének minden pontján épen oly kézzel fogható 
valóság, mint közelünkben minden, a mit érzékeink 
valamelyikével észlelhetünk. 

Ennélfogva egy kis utángondolás mellett 
azonnal á t fog juk lá tn i , hogy épen oly érdekes figye
lemmel kell k isérnünk az üstökösöket azután is, 
miután a mi lá tkörünkből eltávoztak, ugy szólva 
elvesztek, mint a d d i g , a meddig még egünkön 
láthatók. Tycho Brahét ama meggyőződésre ve
zették figyelmes észleletei, hogy az 1577-iki üstö
kös a nap körül oly nagy körivet irt le, melybe a 
Merkúr és Vónus pályái egészen belefértek. He-
re l ius , ámbár az üstökösök természetét illető 
ismeretei s nézetei nagy részben hibásak, első 
volt, a k i fölfedezte, hogy a görbe körivek, a 
melyekben mozognak, parabolikus természetűek; 
de ugy látszik, hogy mitsem tudo t t arról a hely
ről, melyet a nap e görbe körívekben elfoglal — 
s ez pedig nagy s lényeges tévedés volt! — sem 
ama törvényekről, melyek az üstökösök mozgásá
nak gyorsaságát azon arányban fokozták, a mely

ben paraboláik végéhez vagyis a 
naphoz közeledtek. 

Az már óriási lépés volt, mikor 
egy csillagász valamelyik általa 
észlelt üstökösnél a napot is előre 
meg merte határozni , melyen az 
ismét vissza fog té rn i — s még 
annál is óriásibb merészség volt, 
midőn annak megjelenését oly idő
korra határozta, meg, mikor Ő már 
életben sem lesz, hogy jóslata tel
jesülésének szintén tanuja lehes
sen. Az oly üstökösök i ránt , me
lyeknek időnkénti visszatérése biz
tosan meg van á l lapi tva , kiváló 
órdekeltséggel viseltetünk már csak 
abban a reményben is, hogy hátha 
gyakori megjelenésök s észlelheté-
sok ál tal végre némi bizonyossá
g o t szerezhetünk e t i tokszerü égi 
testek valóságos mibenlétéről? Az 
ismert pályájú üstökösök száma 
napról napra növekszik és bizo
nyára növekedni fog ezután is 
folytonosan. Je lenleg nyolez olyan 
üstököst ismerünk, melyekről biz
tosan tudjuk, hogy még egyszer, 
avagy némelyek többször is, meg 
fognak látogatni bennünket . Biz
tosan tudhat juk ezt rólok, mert 
korábbi megjelenéseik u tán csal
ha ta t l an pontossággal következ
te the tünk a jövőre. Delanay, az 
„Annuai re du Bureau des Longi -
tudes pour l'an 1872" czimü csil
lagászati évkönyvben igen érdekes 
tör ténet i összeállítást közöl az em
i i te t t nyolez üstökös időnkénti 
visszatérésének fölfedezéséről, a 
mely összeállításnak ismertetését, 
a lehető legrövidebb kivonatban, 
következő közleményünk számára 
tar t juk fenn. 

(Vége követk.) 

Czigány-család. 
Szegény vándormadara i az emberiségnek, 

üldözött, megvetet t , k inevete t t népe az Istennek, 
kiket be nem fogad tisztességes hajlék, hivatalból 
kizár az állami rend, kebeléből kitaszít a társada
lom, szegény czigány-család! 

A falunak is csak vége a t ietek, a hol már 
más becsületes ember nem l ak ik ; ott vertek t i 
kunyhót , uton-utfélen termő rozséból, az utárok 
poshadó sarából, szűket, a miben csak zsúfolva 
fértek el, roskatagot, mit az első esőnek elmosni, 
az első szélnek szétzilálni tréfadolog, alacsonyát, 
mely nem engedi m e g , hogy fejeteket magaara 
emeljétek, mint emberhez illő, hajlékot egyet
len nyílással, mely egyszerre ajtó, ablak és ké
mény. 

Még a templomban is, annak az Is tennek a 
házában, a k i testvérekké teremtet te az embere
ket, csak annak valamely elrejtett sarkában van 
helyetek. 

Adót nem fizettek, mert nincs mi tő l ; tanulni 
nom tanultok, mert nincs kitől, s ha volna is, elül
döznék gyermekei teket maguk közül a többi 
gyermekek. 

w 
Miből é l t ek , hogy éhen nem haltok vala

mennyien? 
Abból a morzsalékból, a mi más ember asz

taláról lehul l ; abból a munkából, mit rajtatok 
kivül más ember el nem végezne; abból, a mit 
innen-onnan csellel, ravaszsággal, orvul eltulaj
donítani tudtok. 

Hány lángész, mennyi államférfi vész el köz
tetek, a k i rongyos, fegyelmezetlen karavántok 
felett egy szempillantásával diktátori hatalmat 
gyakorol; hány hadvezér, a ki ügyes, bámulatos 
takt ikával vezényli elmés csintevéseiteket; hány 
építész, a ki nem vitte magasabbra a vályogvetés
nél ; hány zeneköltő, kinek így, természetes álla
potában, tanit tat lan ujjai alatt is bűbájos erővel 
ja jdul fel a rozzant hegedű a szívrepedésig. 

Büntetlenül elverhetnek, a hol meguntak; 
slratatlanul oda hagyjátok tűzhelyeiteket, nincs 
mi t sajnáljatok rajta. Fakó szekérre raktok fel 
rongyos tepsit , tört fazekat, fületlen lábast, foszló 
rongyot, apró purdét, ráhúztok egy isteneset a 

ban, naphosszant sütkéreztek a napon, melynok t i 
veszítek tán legnagyobb hasznát a nap alatt ; vén 
anyátok kurtaszáru makrát szorít fogatlan áll-
kapezái közé, s anya emlő helyett már a kis rajkó 
rágja a bagót. 

Annak van jó dolga egyedül köztetek, a ki 
lókupeczekkel tilos szállításba ereszkedik, bűbájos 
i talokat készit hiszékeny embereknek, szennyes 
kár tyából pár tá t megunt hajadonoknak czifra 
vőlegényt jósol, malaczot lop; a ki zsindelyszeget 
kalapál, az már csak nyomorúságból teszi, mer t 
az előbbiekre nem elég alkalmas. 

Évszázadok óta halad a világ, és ti mjgma
radta tok azon a helyen, a hol az első bevándorlás 
talált . Most is azok vagytok, a kik akkor voltatok, 
félmeztelen, munkátlan, tanulatlan heverő nép, 
mely arra vár, hogy az anyaföld maga tegye 
szájába tápláló emlőjét. 

Mikor jön meg a t i Messiástok? mikor jön 
meg majd az apostol, a ki megérteti veletek, hogy 
emberek vagytok t i is, mint a föld többi embere, 

j több kérdés van még függőben, melynek feloldása 
sok tekintetben egyenesen az archaelogiát illeti. 

| I lyennek lehet a régi magyar jelmez kérdését 
venni, melyhoz időnként egyesek hozzászólottak, 
de egyátalán annyi a balvélemény és hiányos fel
fogás, hogy előadó ezen alkalommal szükségesnek 
tartotta ezen háládatlan, mert a nemzet nagy r é 
szének előítéletével szemközt álló, munkába bele
kapni, ós a mennyire csak lehet, ezen i rányban 
alapos tanulmányok és műemlékek nyomán a régi 
magyar jelmezről helyes nézeteket terjeszteni és 
másokat is ezen téren való kutatásokra rá b i rn i . 

Al ig van nemzet, mely régészeti tanulmányai 
közt nem iparkodott volna saját jelmezének tör té
netét tisztába hozni, ennek segítségével saját ős 
művészete bírálatához biztos korszaki mértéket 
a lkotni ; nekünk sem szabad e téren elmaradni, 
annál kevósbbé, mivel a külföldi íróktól, k ik ha
zánk jelmezisméjét néhány szóval befejezik, e te 
kintetben sem kellő méltánylást, sem kielégítő fel
világosítást nem várhatunk. 
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A karlista lázadás: Utczai csata Burgosban. 

husánggal a garidácsos oldalára a vén gebének, 
melynek bőrére már előre számit a nyúzó bicska 
ott a tar i szayában: s azzal elköltöztök más vidékre, 
idegen emberek közé, a kik még meg nem untak. 

Bizony igaza volt annak a dádénak, a ki a pap 
kérdésére: „mi végre teremtett téged az I s t en?" 
azt felelte, hogy „falu végére." 

Zsellérek vagytok mindenütt , lakók sehol. A 
fecske különb ember, mint t i vagytok, mert az 
uj tavaszszal visszatérhet elhagyott fészkébe. 
Nektek állandó lakástok akkor lesz csak, mikor 
meghaltatok. 

Ped ig milyen hasznavehető polgárai tudná
tok lenni a hazának! í g y is megtanítjátok sírni a 
magyart , mikor nehéz bú nyomja kebelét a egy 
könyre lenne azüksége, mely azért köny, hogy 
könnyitsen a síró fájdalmán. Agyatok villámszik
rá i mily nagy kiegészítő részét képezik a magyar 
néphumornak, annak a természetes, ép, egészséges 
humornak, a melynek párja nincs sehol széles e 
vi lágon! 

O t t gubbaszkodtok a füstölgő kaliba ajtajá-

hogy jogaitok, kötelességeitek vannak? mikor 
dobban meg szivetekben az ideg, mely felkölti 
bennetek az emberi méltóságot? az állam mikor 
fogad el gyermekeinek, az emanczipáczió t i teket 
mikor ér majd utói? 

Szegény kitaszított fattyugyérmekéi az em
beri nemnek, fészektelen vándormadár, szegény 
czigány-család! Tors Kálmán. 

A régi magyar jelmezről. 
(Romer Flóris magyar tud. akadémiai rendes tag szék

foglaló értekezéséből.) 

Röviden megköszönvén az osztály ajánlását, 
melynek következtében rendes tagnak választatott, 
jelenti, hogy ezen kitüntetést csak uj ösztönnek 
tekintheti , miszerint munkálkodása terén még 
serényebben haladjon és egész erejét a régészet
nek szentelje. 

E r r e annál nagyobb a kötelezettség, mennél 

A kérdések, melyek itt első sorban fölmerü/ 
nek ezek: 1) vájjon megmaradtak-e a bevándorló 
magyarok az egész középkoron át régi ázsiai ru 
házatoknál; 2) módositották-e ősi jelmezeiket és 
hogyan; 3) fölvettek-e a magyar ős szabástól egé
szen különböző ruhát is? 

Ezen kérdések megoldására évek óta te t te in 
beható tanulmányokat ; mennyiben sikerült lega
lább részletekben az eszmék tisztításához j á ru ln i , 
a következők fogják mutatni. 

Mielőtt azonban tüzetesen a tárgyhoz szóla
nék, az alapeszmét kell körülírnom, melyre nézve 
nemzeti jelmeznek csak azt fogadják el a je lmeztan 
szerzői, mely szabásra nézve valamint az uri rend
nek, ugy a nép minden rétegének is ruházatát teszi. 
Ezen értelemben vett nemzeti ruha mai nap már 
alig létezik valahol Európában, miért is az előke
lőktől használt, ünnepélyeknél divatos mezeket a 
nemesek és egyéb előkelők díszruhájának, de nem 
egyszersmind nemzeti ruhának nevezik, és nekünk 
is csak e néven szabad neveznünk. 

A legrégibb korra, az ősi fészekre visszatér 
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kintvén a más nemzetek és időszakok összehason
lításából helyesen következtethetjük, hogy a ma
gyarok ősi jelmeze ugyanaz volt, melylyel a 
nyugat-ázsiai népek és kiválólag a régi tatárok 
éltek, s melylyel, kevés átidomitással csak, még 
mai nap is élnek. Legrégibb festményeinken, a 
XlV-dik századból való Képes hrónikáAtwa ugyan
azon viseletet találjuk, melyben az előkelő tatárok 
2—3 száz éves képeken festetnek, és mivel kele
ten a divatos ruhaváltoztatás kevésbbé ismeretes, 
mint Európában, ugy hiszszük, helyesen cselek
szünk, ha nemcsak az emiitett krónikában, hanem 
egyéb középkori képes könyvtkben is található, 
egész hasonló tatár öltözetet a bevándorlóit ma
gyarok öltözetének előképéül elfogadjuk. 

Ezen helyes föltevés szerint az idézett képes 
krónika és ujabb tatár munkák nyomán az ős ma
gyar ruha állana: alacsony, félgömbü, fehér bá-
ránybó'rös vagy^tarkázott tigris-szörméjü süvegből 
hajtókával, vagy feltűrt karima nélkül; avagy he
lyeben magas, előre vagy hátra konyult csúcsos 
kalapból, melynek elül feltűrt ellenzője, hátul 
nyakfödője van, vagy köröskörül más szinü kari
mával van diszesitve. A tarka virágos, bő felöl
töny bokáig ér, ujiai szűkek és himzéssel készitett 
tiszti jelvénynyel bírnak, vagy rövidek, az alsó ruha 
szűk ujjait[áteresztik, vagy hosszú sipujjasok. Mel
lükön a felöltönyt arany csat tartja össze, ágyéku
kon széles öv; oldalt a ruha fel van hasítva, hogy 
elejét az öv alá lehessen húzni, vagy lóháton ké-
nyelmesbbé tenni. Nadrágjuk, a mennyire itt-ott 
ki lehet venni, szűk, a lábbelivel egyenlő szinü, 
vagy bő a térdnél szalaggal összekötve. Hátukon 
lelógó hosszú hajuk néha varkocsba van fonva; 
néha szabadon hullámzik. Bajszukon kivül két águ 
szakált hordanok. Fegyverük ijj és nyil; kard
juk felül meghajló. 

Az asszonyok hosszú, szűk ujjú alsó ruhával 
ábrázoltatnak, felső öltönyük kurta, bő ujjú. Fe
jüket s mellüket bő fehér kendő takarja. Gyere
keiket ölükben vagy vállukon viszik. 

Ennyit tudunk a legrégiebb öltözetről, mely 
talán századokon át a nemzet nagyobb részénél 
változatlanul megmaradt, és a Képes krónika bi
zonyaága szerint még I. Lajos király udvarában 
is használtatott. 

Hogy azonban ezen ősi jelleg az Európában 
való letelepedés után a nemzet nagy részénél vál
tozott, tanusitják hazai iróink is, kik nemcsak 
ismételve emleget k azon hadi sarczokat, vagy, 
behizelgő ajándékokat, melyek a fővezér számára 
adott diszöltönyökből állottak, hanem az egész 
seregnek adandó ruházatot is felhozzák. 

Ha meg is engedjük, hogy ezen ruházat 
némileg hasonlitott az Ázsiából hozotthoz, mégis 
lehetetlennek tartjuk, hogy folytonos hadjáratok, 
nyugtalan táborozások alatt kopott ruháikat, a 
legyőzött nemzetekével fel ne váltották volna, és 
hogy ezek, már csakugyan egészen elütő szabá
suk, kelméjük és talán kényelmesb voltuk miatt 
is némi eltérést az ősitől elő nem idéztek volna. 

Ezen föltevés majdnem bizonyossá válik ha
zánk szervezése alkalmával. A X-dik század végén 
fejedelmeink Európa nyugati uralkodóival atyafi
ságra lépvén, reform-terveiket csak ugy vihették 
eredményesen keresztül, ha az ázsiai szabadosság 
és a pogány szokásokhoz konokul ragaszkodó ma
gyar hatalmasok erejét külföldről behitt lovagok
kal és azok népeivel egyensulyozák; ha számos j 
idegen iparost és földművelőt, a lakóktól folytonos 
harczok alatt^ meglehetősen ritkított földet gyar-
matositják. Es hihetjük komolyan, hogy mind 
ezen n< mesék és gyarmatosok saját ruházatukat 
azonnal elhagyták és az ázsiai szabást elfogadták? 
Hihetjük-e, hogy a magyar birodalomban fenma-
radt számos benszülött néptörzsek csakkamar fél
retevők régi mezeiket, hogy a győzők kegyébe 
magukat a magyar öltözettel behízeleghessék ? 

Hogy a királyok terve nem volt oly könnyen 
kivihető, sem a pogány vallási szokások, sem a 
külső viseletre nézve, kitűnik azon ismételt tilal
makból és századok múlva törtét visszaesésekből, 
melyeket irójnk följegyeztek ; ugy hogy a ma
gyaroknak Ázsiából hozott sajátságaikhoz való 
ragaszkodása egyrészt, másrészt pedig ezeknek el-
felejtetésére czélzó magasb törekvések az ősi vise
letnek ügyét is sokáig ingadozásba hozták. 

Azonban a nyugat-európaiakkal való elegye
dés bele ragadá a magyarokat is a közös ruházati 
áramlatba, mely már a többi nemzeteket a polgá
rosodás befolyása által mindinkább szinvonalozta 
és eszközlé, hogy a nyugat és kelet közt oly ruhá
zati válaszfal támadjon, mely bár határozottan a 
nemzeteket egymástól el nem idegenité, mégis 
megengedte, hogy az egyenlő vagy közel ösz-
szetartozó törz-iu-k a századokon át használt és 

mintegy szentesitett ruha által is felismerhetők 
voltak. . 

A válaszvonaltól, melyet jelnieztani tekintet
ből Danczkától Fiúméig húzok, nyugat felé a 
latin és germán faj ruházata uralkodik, míg ke
letre a szláv s magyar viseletet találjuk. Mind a 
két területen eredetileg hosszú bő felöltönyt, s 
szűkebb, kurtább belső ruhát találunk, ezek azon
ban annyira elnyirbáltattak, elosztattak, toldattak 
és másittattak, hogy sem itt, som amott már az 
eredeti alakjára nem akadhatunk. Egyedül azt 
lehet következtetni, hogy mind a két oldalon a 
szabók azon voltak, miszerint a méltóságteljes 
eredeti ruházat mindinkább megnyirbáltassék és 
időnként kényelmetlenebbé tétessék. 

A mint a nemzetek átalános, főleg művelő
dési történelmében a folytonos tusát, foglalást, 
haladást vagy hátrálást észlelhetjük egyes nemzeti 
vágy talán kívülről is beható mozzanatok miatt, 
ugy lépésről lépésre követhetjük ezt a ruházat 
terén is. A mely nemzet a másikat felülmulta a 
harcz, a művészet a tudomány mezején, — fel-
eőbbséget nyert az a fegyverzet és ruházatra 
nézve is. Midőn a latin ós germán faj Európában 
a vezc'rszerepet játszotta, ruházata uralkodott 
nemcsak nyugaton, hanem hatalmaoan foglalt 
helyet a keleti területen is, mig végre a franczia 
szellem és szabadosság felkapásával mindenható 
divata egész Európát lenyügözé. 

Hasonlólag, midőn a törökök majdnem egész 
hazánkat elözönlék, s a lengyelekkel és moszkvák
kai állandó összeköttetésbe jöttek, ki tagadhatja, 
hogy ezen nemzetek ősi ruházatának visszaállítá
sára nagy és beható befolyással birtak ? 

Ilyen szempontokból kell az úgynevezett 
nemzeti ruha ügyében indulnunk, ha a valót a 
sejtelemtől, a tényeket a föltevéstől meg akarjuk 
különböztetni. 

Ha valahol, a ruházat területén nincsen meg
állapodás, nincsen századokon át uralkodó minta
rajz. Ezért nehéz itten a különféle nemzeteknél 
divatozó ruházat alapeszméjét felkutatni és meg
határozni. A nehézség még gyarapodik, midőn 
saját mai gondolatainkkal és mai szemeinkkel a 
messze távol hajdanban azt keressük, mit csak az 
utolsó három-négy tized tukmált reánk, vagy ha 
a múlt századokra akarjuk róni, mit ők soha saját
juknak el nem fogadtak volna. 

Ugy szintén nem fogunk a múlt ellen véteni, 
ha bizonyos korszakokban, midőn t. i. a külföldi 
befolyás alatt saját magunk viselete háttérbe szo
ríttatott, hazánkfiait az idegen jelmezben festjük, 
leirjuk;mert azon időben csakugyan ugy jártak 
és öltözködtek; és ha álhazafiságból a multat ha
misítjuk, és a XIV—XV-dik századbelieket az 
akkor divatozó frank öltözet helyett, mai képzel-
ményes nemzeti jelmezben fölléptetjük, épen ugy 
hibázunk, mintha Mátyás idejebeli huszárt az 
utolsó Harapat-féle monturban állitanánk elő. 

A nemzeti jelmeznek használatát tehát ko
moly, alapos és minden polgári állásra kiterjedő 
történelmi és művészeti tanulmányoknak kell 
megelőzni, és csak akkor, midőn minden egyes" 
történelmi szaknak szellemét egészen áttanulmá
nyoztuk, lehet a magyar nemzeti jelmez meghatá
rozásához fognunk, legyen aztán annak eredménye 
ízlésünkkel, előítéleteinkkel megegyező, vagy épen 
elütő is. 

Ezen eszméből indultam ki, midőn a „Képes 
krónika" átlapozgatása után a vas-zalamegyei fal
képeket, melyek ellen még azon kifogás sem lehet, 
hogy talán a tudatlan és jelmezünket nem ismerő 
külföldön készültek, fölfedeztem. Első fölhevü-
lésemben vártam, hogy e képek jelenetei és öltö
zékei művészeinkre, hatással leendnek, és képző
művészetünkre valamint színházunkra döntő be
folyással lesznek. 

Mennyire meg voltam lépetve, mennyire 
resteltem tévedésemet, midőn a turnicsai falképe
ket nem a történelmi igaz szempontból, hanem a 
mai művészet magas állásáról láttam biráltatni 
azon férfiak által, kik felhivattak, hogy e kérdésre 
hivatalosan nyilatkozzanak. 

Az elvető Ítéletben a csekély, félreeső faluk 
templomain fenmaradt képtöredékek az olaszor
szági fővárosokban, a világhírű főegy házakban, a 
fejlődő művészet legjobb korából való első nevű 
mesterek munkáival hasonlittatnak össze; termé
szetes, hogy itt szegény Aquila háttérbe szorult! 

Továbbá festőnk arról vádoltatik, hogy sz. 
László történetéhen nem a szentnek korszakában 
divatban volt ruházatot használta, hanem a saját 
százada, háromszáz évvel későbbi, jelmezében fes
tette! — Ezen vádra csak azt felelhetjük, hogy 
alig fog a régi művészet kutatója valahol közép
kori remeket találni, melyen a történelmi hűségű 

jelmezt tanulmányozni lehetne, mivel mindnyájan 
saját körüket, szokásukat vették természetes irá
nyuk nyomán előképekül. A harmadik kifogás az, 
hogy falképeinken a magyarok olaszos ruhában 
festetnek, nem pedig ősi magyar öltözetben, ugy 
tehát ezen ruházatot használni nem lehet. Végre 
pedig, hogy Aquila a magyarokat és kunokat 
egyenlően öltözteti, sőt még a szent képeken elő
forduló zsidók is hasonlólag öltözvék ! 

Ezen ítélet után falképeink, mint nemzeti 
művészetünkön semmi tért nem foglalhatók, az ar-
chaeologíának és műtörténetnek adatnak át ; de 
azért még most sem ijedtem vissza, sőt eddigi ta
nulmányaimat annál nagyobb kedvvel folytatám, 
hogy a képzőművészeti társulat Ítéletének alapos 
vagy hiányos voltáról meggyőződhessem. 

Nem is emiitvén az olasz remekmüvekkel 
való összehasonlítási alapnak hibás felfogását, 
mindenekelőtt tiltakozom azon feltevés ellen, 
mintha a „Vasárnapi Újság" 1863. évi folyamá
nak 338-ik lapján azt állítottam volna, hogy a 
turnicsai falfestmények az árpádkori magyar nem
zeti ruhának előmintái. Ezt én sohasem mondtam 
sem nem irtam; de igen i s , hogy ilyen jelmezt 
lehet a magyar művészetben használni, midőn t. i. 
ugyanazon korszakbeli magyarok ruháját akar
juk előállítani. 

Ezen tételnek helyes voltát bizonyítja.az is, 
hogy a történelmi hűséget tisztelők azon átalános 
föltevés ellen, miszerint a bajusz, szakái nélkül a 
valóságos magyar divat, Mátyás királyt, Széche
nyi Ferenczet, Kazinczyt, Kölcseyt stb. nem me
rik bajszosán előállítani; valamint múlt száza
dunknak és mai napunk hű képét akarván adni, 
legjelesb hazánkfiait közönséges ruhájukban a 
franczia divatú bő nadrág és frakk vagy kabátban 
kellene festeni, miért is ezeknek elkerülése végett 
művészeink munkáiknál a magyar díszruhát vá
lasztják öltönyül. 

Azon vád, hogy Aquila a jelmezek korszerű 
megválasztásával mit sem gondolt, csak annyiból 
elfogadható, mennyiben t. i. nem az árpádkori, 
hanem saját idejebeli ruházatban festé magyarjait: 
de hogy ezen korszakhoz hű maradt előadásában, 
és nem francziákat, olaszokat, németeket festett 
magyarok helyébe, bebizonyitható nem egyes fes
tőnek önkényétől függő képekből, hanem a ha
zánkban még itt-ott előforduló ősrégi műemlé
kekből. 

Ha a Lajos király korabeli, vagy ennek közel 
fekvő századából a ruházatot vizsgáljuk, látjuk az 
országos pecsétekből és érmekből, hogy Magyaror
szág királyai és nagyjai, első helyen pedig sz. 
László ugy van feltüntetve, mint azt diszöltöny-
ben Aquila a veleméri képen előadja. így jön elő 
sz. László az aranyokon I I . Lajos király idejéig, 
mikor már egészen harczi öltönyben látjuk, mint 
a Thüróczi-féle krónika czimlapján is látható. 

Föltehetjük-e már azt, hogy az országban 
elfogadott pénzeken máskép állítsák elő a magyar 
királyt, mint a milyen ruházatúnak az egész nem- . 
zet ismerte? 

Ezeken kivül vizsgáljuk síremlékeinket. A 
hol a halottak egész alakjukban előfordulnak, nem 
ugyanannyi jelmezképet találunk-e azon korból. 
mert kinek jutott volna eszébe a kimultakat mas 
ruházatban feltüntetni? —Midőn tehát vitézeink, 
országnagyjaink, mint számos példával bebizo
nyíthatjuk, ugy állíttatnak elő, mint Aquila ősma-
gyarjait festette, az bizonyul be, hogy festőnk a 
maga korszaka ruháját ismerte és liiven utánozta,^ 
miből következik: hogy ha a XlV-ik századbeli 
magyarokat fel akarjuk léptetni, azokat a XIV-ik 
századnak hazánkban divatozott átalános nyugat
európai öltönyében bízvást felléptethetjük a nél
kül, hogy akár a történelmi igazságot lábbal ti
porjuk, akár hazafiságukat sértsük. 

Hogy azonban épen akkor még megvolt az 
ősi ázsiai öltözet is, arról tanúskodik a „Képes 
krónika" számos festménye, mely oly fontos nem
zeti diszöltönyünkre nézve, hogy azt művészeink
nek nem lehet eléggé követésre ajánlani — ha a 
régi magyarok képeit hiven akarják teremtem-

Aquila a kunokat ugy festé, mint a magyaro
kat, mondatik a bírálatban, csak a süvegekben kü
lönböznek; sőt a Krisztus kínszenvedéséhez hasz
nált öltönyök is hasonlítanak a magyarok és 
kunokéhoz; a festesz tehát a jelmezek korszerű, 
megválasztásával mit sem gondolt. . . Ha a turm-
csai és azoknak helyes fölfogásáról tanúskodó 
ujabban fölfedezett zsegrai képeket tekintjük, 
észreveszszük, hogy a ruházatban nem nagy ugyan 
a különbség, a mint az a valósággal is megogyez-
tethető: de van különbség abban, hogy a magya
rok vértesek, míg a kunok a nélkül vannak; hog 
ezek következetesen csúcsos kalapban festettek, 

milyenekben a magyarok itt fel nem tünne'i. És 
ez Aquila korába elég volt, mert a zsidót is mi 
különböztette meg e korban, ha nem tutulusajvagyis 
vékony csúcsba végződő kalapja? Hogy a tótlaki 
passió zsidói egészen a kanokhoz hasonló föveg
ben ábrázolvák, miről tanúskodik inkább, mint
hogy Aquila ezeket keletiesen kivánta előállítani? 

Aquila festményei kiegészitik, sőt megerősí
tik a képes krónikái képek valódi jelmeztani tekin
télyét, és ha igaz, mit egy XVII-ik századbeli iró 
mond, hogy a ruhaváltoztatás nem volt annyira 
divatban a magyaroknál, mint a németeknél, azt 
hiszem, hogy e ruházati alakokat, mint a haza 
szervezési korban divottakat, el lehet annálinkább 
fogadni, mert más még régibb, főleg franczia 
kéziratok hitelére támaszkodva, az őskeleti ruhá
kat emiitettekkel összevágóknak találtam. 

Látjuk tehát, hogy a magyar viselet a török 
járom előtt részben az ős keleti maradt, de a nyu
gat-európainak magasb körökbj való terjedését 
nem gátolhatta. 

A török foglalás alatt, ugy látszik, más áram
lás kapta el a nemzetet, és főleg a mag.ar, német-
gyűlölő párt és egész Erdély a régi öltönyhöz 
tért vissza, melyet a lengyellel és muszkával kö
zösen birt és nagy részben fentartott. E korszak
ban e nemzetek öltönye oly annyira hasonló, hogy 
egyes csekély különbségektől, melyek azonban 
sem nem állandók, sem kizárólagosan nem egy 
nemzetéi, eltekintve, sokszor zavarban vagyunk a 
jelmez meghatározásában. Egyedül a török az, 
kit turbánja különböztet meg, és ennek oka talán 
a vallás különbségében feküdt. 

E korban is számos családi kép, főleg a halot
tas ágyon kiteritett főuraink és nejeik elég alkal
mat nyújtanak állitásom bebizonyítására; és ha 
ugyanazon időből a keleti szomszédoktól fenma
radt jelmezeket a magyarokéhoz hasonlítjuk, annak 
valóságáról még inkább meg fogunk győződni. 

Minden földi dolognak állhatatlansága azon
ban itt is feltűnik. Az átalános ruha-kurtitás, a 
férfiak deli termetének, az asszonyok kecseinek 
fitogtatási viszketege a franczia divatot kapóssá 
tette, és csakhamar általánosította. 

Mig mások régi öltözetüket egészen elhány
ták és a polgárosodás ürügye alatt Parisból várták 
a ruhamintákat, nálunk megmaradt ugyan az ős 
magyar ruhának némi reminiscentiája, de a rend-
kivüli szűkítés és kurtitás, a háromszögű vagy 
összecsapható kalap és a szalagbafont varkocs 
behozása nemzeti szép öltönyünket sajnálatos pa
ródiává alacsonyitá. 

Ez néhány évtizeden át igy maradt, mig az 
országgyűlések alatt 1830 körül egy ruhamüvész 
ezen magyartalan divat ellen harczot izent, és a 
régi magyar ruha szabását tanulmányozván, ma
gyar divatképeket állitott össze és e tekintetben 
az átalános reformot keresztül vitte. 

Kostyál Ádám pesti szabómester európai hírt 
vívott ki magának diszöllönyeivel, melyekre több 
udvartól is kapott megrendelést; sőt hazafiságában 
annyira ment, hogy a nemzeti szinház ruhatárát is 
átdolgoztatta vagy újra szervezte, és pedig min
den dij nélkül, egyedül a hazafiság tiszta sugalla
tából. 

Kostyál reformjában igen óvatos és előrelátó 
volt; és épen ez által biztosította vállalata életre
valóságát és évtizedeken át való tartósságát. Jól 
tudván azt, hogy ámbár a divat az egyik szélső
ségtől a másikra való átcs ipást nemcsak tűrj, de 
gyakran sikerrel használja is, ismerte a magyar 
nemzet jellegét is, mely t. i. az ilyen hirtelen fel-
tünőségektől tartózkodik. 

Azért, ha talán ismerte is a legrégiebb ma
gyar öltöny szabásait, még sem meré azt egyszerre 
behozni, hanem a magasr i nőtt, sőt ellenzőkkel is 
fegyverzett kalpagok helyébe az alacsony hosszú 
zacskósokat, a kurta dolmányok helyébe a hosz 
szabb, bővebb, felölthető, vagy panyókára hord-
hatókat, a szűk mentécske helyébe az attilákat 
stb. ajánlotta, és eszközölte azt, hogy igy ruháza
tunk ismét festőibbé, a régi méltóságoshoz köze
lebbivé váljék. 

Ezen iparkodás és feláldozó törekvésért Kos
tyál Ádám hálánkat kiérdemletto; ő az, ki egy
szerű iparos létére jó tapintata által diszöltönye-
inket Európa dísztermei ben keresettekké tévé. 

De azt kérdjük, nem mennek-e művészeink 
és műbirálóink a határvonalon tul, midőn ezen 
ruhaalakokkaj öntetszőleg megelégedve, azt a régi 
ős magyar ruházat helyett műveiken és színpadun
kon hasonitották, és ott, hol a ruha-reform az 
igazi utat mutatta, haladás nélkül megálltak? — 
Igaz, hogy senkinek sem lehet kifogása azért, ha 
a nemzet mai divatú ruhájával megelégszik; 
festői volta, pazar fénye a magyarnak ízlésével, 
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hagyományival összhangzó; azonban tiltva van-e, 
vagy inkább nem tanácsos e, hogy fa rag ványain
kon, képeinken, színpadunkon a régiebb kornak 
egyes szakait előállítván, azt használjuk, mit a 
tudományos kutatás, a fenmaradt műemlékek 
előképül nyújtanak? 

Igy, és csak így fogjuk művészetünket tekin
télyre emelhetni, ha tudományos alapra, törté
nelmi hűségre fektetjük; ha csak azt nem akarjuk, 
hogy az idegenek tudatlanságunkért sajnáljanak, 
vagy akaratunk ellen is pórázon vezessenek. 

Ismeretlen adat a Martinovics-féle 
ügyhöz. 

Tudjuk, hogy a 18-dik század végén Fr.in-
cziaországból indultak ki azon forradalmi eszmék, 
melyek csakhamar más • országokban , különösen 
hazánkban is megtölték a levegőt villanyanya
gukkal, s hogy ennek következtében az akkor 
lételére oly féltékeny absolut kormány drákói szi
gorral lépett fel a szabad szellemű demokraták j 
szövetkezése ellen, kiknek élén Martinovics apát 
állott, s ki az 1794. év végén el is fogatott; ha
sonló sorban azután csakhamar mások is részesül
tek, Hajnóczy, Laczkovics, Zsigr.ay, Szentmarjay, 
Kazinczy s sok mások az ország különböző részeiből 
Budára katonai fedezet alatt bekisértetvén. E 
megdöbbentő hir s bizonytalan állapot a mint a 
lakosság egy részénél páni félelmet, ugy a többi
nél, különösen az arisztokratikusabb érzelmüeknél 
itt-ott elbizakodottságot, kárörömet is eredménye
zett. A vizsgálat, melyet a királyi ügyek igazga
tója Németh János oly nagy erélylyel vezetett, 
átalános érdekeltséget gerjesztett az ország lako
saiban, mint azt több azon korból fennmaradt 
tudósításokból és magán levelekből kivettem, s ta
lálkoztak sokan, kik még akkor is tartottak a forra
dalom rémeitől, midőn az 1795. május hónapban 
hozott itélet Martinovicsot s négy társát fejvesz
téssel, számos hazafit pedig börtönnel sújtott. 

Mily rémképekkel voltak még az értelmesebb 
osztályhoz tartozók is ez időben eltelve, arról 
kétségtelen tanúságot tesz Bíró László ügyvéd
nek 1795. július 16-kán Máramaros-Szigeten felvé
tetett vallomása, melyet sajátságosságánál fogva, 
az akkori korszellem illusztrácziójául egész terje
delmében közlök. 

A ténykörülményeket is magában foglaló 
vallomás következő: 

1. „Biró László a nevem, vagyok rómaikath., 
2S éves, nagybányai likos, csikpálfalvai erdélyi 
eredetű, hites ügyvéd, gróf Teleki Sándor fiská
lisa és nemes ember. 

2. Szigetre jöttem egy per iránt tanácskozni 
a nevezett gróffal, ki itt gyöngyöket és vadbőrö
ket akar venni. 

3. Most legközelebb múlt vasárnap, aziz: 
július 12. 1795. Nagybányán apiaczon én két len
gyel-ruhában levő, de németül, lengyelül és 
magyarul is beszélni tudó embereket találván, 
paszusokat élők Jrtem, mely német nyelven volt 
nyomtatva, de a nevek írva voltak, ugy tetszik 7 
személy volt bele irva, az aláírás pedig e volt: 
Von Krassai Commissair, egy hetes szám is volt 
eleibe irva a Commissair szónak és királyi pecsét is 
volt a paszuson. Mivel pedig azon paszus sehol 
sem volt vizáivá, ámbár egész Erdélyországot fel
járták vele, mint azon emberek mondották, én 
abból az okból gyanús személyeknek lenni vélvén, 
őket elfogattam a biró által, a kihez vezettem az 
egyik embert, a másik pedig a vendegfogadób m • 
maradt a portékájuknál, mivel elébb oda mentünk 
volt együtt, és megkértem a bírót, hogy strictis-
sime examináltassa azon embereket, b?mondván, 
hogy többen vannak etc. 

Minekelőtte pedig a biróhoz mentem volna 
azon egyik siemélylyel, kérdeztem tőle. hogy mit 
keresne ottan Bányán, arra azt felelte: „Sie 
werden schon aus dem Kalender, was der Trattner 
hat in Pest herausgegeben, erfahren können." 
Ezen beszédjére én törtem a fejemet, ugy magya
ráztam : hogy a most folyó holnap 12-dik napja : 
Henrikus császár napja levén, kinek a szentséges 
pápával életében baja volt, tehát ez a nap volna 
Magyarországon a franczia revolutióra rendelt 
kritikus első nap; utána Margitanapja levén, ugy 
gondolkoztam, hogy az azt teszi, hogy azon napon 
a revolutionalisták drága gyöngyöket lopnak és 
vesznek, vagy pedig, hogy a régi Margita nevű 
svecziaí vagy skócziai királynénak szerencsétlen 
casusát hoznák a népnek emlékezetébe; követ
kezik Bonaventura napja, melyről ugy ítéltem, 
hogy azt teszi, hogv: putareni revolutionilistae 

illis Ventura omnia bona; azután jön Apostolok 
oszlása napja, melyről ugy ítéltem, hogy azt 
teszi, hogy akkor osztják el magok apostolait, 
kik gyújtogatnának, ölnének és v :gzik magok 
£ tételeiket, mint cselekedtek Francziaország-
ban a jakobinusok. Következik Valter napja azon 
kalendáriom szerint, erről igr gondolkodtam: 
ez a franc íiaValtnor napja lenne, melynek emléke
zetére talán a revolutionalis tüzet fel is gyújtják. 
Azután jön Elek, mely aránt az a gondolatom, 
hogy akkor felkiáltanák Magyarországon azon 
szót: „ Élek" azaz: hogy már akkor által esnének 
mindenen és szerencsések lennének, kiabilnák 
„Elek." Következik Rozina napja, mely aránt azt 
Ítéltem, hogy akkor megkoronáznák és felrózsáz-
nák a szabadság fáját. Annak utána való hétén 
pedig bejönnek a canicularis napok, melyek iránt 
azt ítéltem, hogy azt tenne : hogy ardente syrio : 
a revolutionalisták mindeneket égetnének et ingru-
entibus feriis canicularibus instat caniculorum 
latrarent, mordercnt, és talán inficiálták is már a 
kutyákat, a mit tapasztalásomból tudok, mivel 
Nagybányán sok a veszett kutya. 

Mindezekről az utón sokat gondolkozván és 
a feljebb mondottak szerint magyarázván, ugy 
irtam mind L. B. ée generális Vécsey István ő 
nagyságának, mind pedig consiliarius és adminis-
trátor Csató Ádám urnák ide Szigetre, hogy te
gyenek szükséges rendeléseket ezen nagy gonosz 
eitartóztatására." 

Hogy e csodálatos észjárásról tanúskodó pró
kátor körmönfont vádja és okoskodása mily za
varba hozhatta a szegény kereskedőket s mennyi 
fáradságukba került, mig ártatlanságukat beiga
zolhatták, képzelhetni. Lchoczky Tivadar. 

Apróságok és különösségek az angol 
életből. 

V. Vegyesek. 
(Folytatás ) 

Nyilvánosság Angliában. Valaki legközelebb 
az angol kor mányi és magán-iskolák tanrendsze
rének összehasonlító vizsgálata alkalmából közölte 
két ilyen iskola két külön tanítványának magán 
levelét. Az egyik egy 12 éves leányka '•: kedves, 
naiv, fecsegő levél baritnéjához. „Jaj te, már 
megint itt lesz a tél; nem fázol,ha rá gondolsz?" 
A másik egy valamivel idősebb fiu-gyereké, ki 
szülőivel dagályos, felfútt mondatokban, nagy 
ünnepélyességgel tudatja, hogy nemsokára meg
lesz a vizsgájuk ső haz i megy. A fiu volt a magán
iskola növendéke. Egy másik, az elemi iskolák 
vizsgáját látogató censor pedig szintén lapokban 
közli a gyermekek próba-írását, a mely ott készült 
a vizsgán, annak bizonyítására, hogy mily iszony u 
rósz a helyesírásuk. 

Országos bünhödö helyek. A mi Oroszország
nak Szibéria, Francziaországnak Cayenne, Spa
nyolországnak FernandoPo, Britanniának a Nor
folk Island:azDryTortugas az egyesült amerikai 
áll írnoknak.Se növény, se állat nem tenyész rajta. 
Iszonyatos forróság mindig. Lakói a legelve
temültebb bűnösök, s hasonló erkölcsű katonák, 
kik amazokat őrzik. A ki onnan élve visszajön, azt 
bátran be lehet tenni Barnum mnzeumábi csodá
latos ritkiság-kipen. 

Az angol királynő Soájczban. 1868 nyarát a 
királynő jó részt Svájczban tölte. Elég nagy kísé
rettel utazott, s e miatt sokszor terhére lehetett a 
többi utazónak, kik ilyenkor Svájczot elözönlik. 
Egyik ilyen utazó ki is panaszolta magát akkor 
egy hírlapban. Elmondja, hogy a mint egy napi 
fárasztó hegymászás és gyaloglás után este felé 
egy vendéglői állomáshoz ér, egész jó reményben, 
hogy majd ott kipiheni magát: a vendéglő ajtajá
ból elibe kiált a pinczér, hogy csak keressen 
másutt tanvát, mert az egész épület ki van véve a 
királynő számára. „Hát mondja meg a királynő
nek, hogy ha háló-szobát nem kaphatok is, elhálok 
a társalgóban, vagy akármelyik szobában apadión, 
csak födél alatt legyek." „Nem lehet; meg van 
tiltva, hogv bárkit is beereszszünk az épületbe." 
„Itt van a királynő?" „Nincs.de megjő az éjjel 
vagy holnap." — Az alatt egy több tagból áll > 
társaság is érkezett oda, s köztük egy lady. Vala
mennyien fáradtak voltak, s mind zúgolódtak a 
sajátságos rendelet miatt. Majd erőszakkal akar
tak szobát foglalni, de mikor a királynő szakácsa 
előjött, és kijelenté, hogy a helyet karhatalommal 
is oltalmazni fogja, az utasok engedtek s tovább 
mentek a legközelebbi állomásig, hangosan zúgo
lódva a királynő ellen, hogy oly kevés tekintettel 
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van a . közönségre, a mikor elfoglal egy egész 
vendéglőt a maga számára, olyan helyen, a hol 
nincs több semmiféle szállás. Ezt az angol lapok 
átvették a svájczi lapból, a hol megjelent, minden 
kommentár nélkül. 

Luczernben meg bement a királynő egy 
major-házba, s egyenesen a tehenész felé tartott, 
ki az istálló körül tett-vett valamit. A jámbor 
cseléd ismerte már a vendéget, mégis váratlan 
megjelenése egy pillanatra kihozta sodrából. De 
azután egyszerre föltalálta magát, s egész elfogu
latlansággal köszönt neki: „Jó napot, királyné 
asszonyi'' A királynő mosolygott az eredeti kö
szöntésen, s nyájasan kérdezgetett egyetmást az 
embertől a tehenészetre vonatkozólag. 

Ugyancsak ott, máskor, kíséretével együtt 
kiment a vidékre, s egy sziklára leült rajzolni. 
Kísérete az alatt elment szanaszét, s mikor a rajz
zal készen volt, megszólított egy ott dolgozgató 
paraszt-asszonyt, hogy hivja elő őket. Az asszony 
megteszi, kap érte valami jutalmat, s mikor ezek 
felrakodnak a kocsiba, a királynő még onnan is 
mintegy kegy-képen mondja neki: „no most már 
haza mehet." „Nem ugy, — viszonzá az asszony, 

ön megy; én itthon vagyok!" 
Utazó angolok. Egyik legkiválóbb jellemvo

nása az angolnak, hogy rendkívül szeret utazni. 
Helyzeténél fogva elszigetelve lévén a többi 
Európától, ezt az által igyekszik kipótolni, hogy 
a nyári hónapok alatt bebarangolja az egész vilá
got. Szerencsére, van hozzá pénze is elég. Ezzel 
vissza is élnek az idegenek igen gyakran, a meny
nyiben az angollal kétszeresen fizettetik meg a 
szolgálatot. Tudják, hogy még ma
rad is neki. Annyi bizonyos, hogy 
nem mehet az ember a föld olyan 
pontjára, a merre touristák járnak, 
hogy ott angollal ne találkozzék; s 
ha rendkívüli fáradtsággal felmászott 
az utazó valamely szikla-tetőre vagy 
veszélyes helyre, s büszke rá, hogy 
Ott rajta kívül a madár se járt: biztos 
lehet róla, hogy a sziklában valami 
angol nevet talál bevésve. S ez uta
zási szenvedélyben a nők is osztoz
nak a férfiakkal, s az ember nem egy 
érdekes angol, vagy amerikai szép
ségre akad minden nyáron a svájczi 
hegyek közt. A hegy-mászás különö
sen kedvencz sportja az angol utazó
nak. Külön klubbjaik vannak otthon 
ezzel a jelszóval és czéllal. lm itt is 
képünkön egy hegymászó gentleman, 
ki ugyancsak törekszik fel a Vezuvra, 
egy olasz vezető segélyével. Az arcza 
elárulja, hogy angol. Talán család
apa, ki elküldte családját valamelyik 
szép skót tó partjára nyaralni, mig 
maga a kontinenst járja be; talán 
agg legény, ki igy igyekszik kelle
messé tenni magára nézve az életet. 
Igazi angol nyugalommal halad föl
felé, mint a ki tudja, hogy a czélt 
biztosan el fogja érni; s bizonyára, midőn az 
előtte haladó olaszra néz, az jut eszébe, hogy 
mégis szép dolog az, mikor az Isten azt a sok 
különböző népet a világon mind az angol szolgá
latára teremtette. S ha majd otthon, családja 
körében vagy a klubban elbeszéli élményeit: bi
zonyosan az lesz az utolsó reflexiója, hogy szép a 
kontinens, de azért nincs a földnek olyan kedves 
pontja több, s nincs olyan derék ország, mint a 
régi jó Anglia. S meglehet, a büszke angolnak 
igaza is van! (Vége követfc.) 

alkotni. Palmieri észleletei rendkívül érdekes 
tüneményeket ismertettek meg a tudományos vi
l á g a i , meyekből biztos következtetéseket lehet 
vo°n°ni a vulkánok természetére vonatkozólag. U 
azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy a 
Vezúv legutóbbi kitörések csak folytatását képezte 
az 1871. évi január 1-én történt láva-ömlésnok, 
mely azon naptól kezdve a legutóbbi kitörésig 
majd több, majd kevesebb erővel folyton észlelhető 
volt. E tizenhat hónapi időtartam folyamában a 
láva-ömlés egy nap sem szűnt meg. fizen állításának 
igazolására az 1621-iki kitörésre hivatkozott, mely 
ezerek életébe került, s a hegy egész környezetét 
elpusztította. A tudós tanár látható megindulással 
beszélt a legutóbbi kitörés áldozatairól. Azok holt
testeit, kik ápril 26-ikán az Atriodel cavallo nevű 
na<cy nyilason innen maradtak, mind fel lehet 
találni, a többieket azonban, — és ezek száma isme
retlen — kik vigyázatlanságukban e nyilason tul 
mentek, még mielőtt az előbb emiitett kráter fel-
nyilt volna, tűzoszlopok azonnal elnyelték s azon 
pillanatban szénné váltak. A hallgatóságon meg
látszott a borzongás, midőn Palmieri előadta, hogy 
néhány nap óta a Vezúv emiitett helyén egész 
sereg varjú látható. E jelenség kétségbevonhatla-
nul igazolja, hogy ott emberi testmaradványok 
léteznek, melyeken ezen utálatos dögök lakmároz
nak. Végül arra figyelmeztetett Palmieri, hogy 
az ily kitöréseknél úgyszólván a viz játsza a fő
szerepet, s azért rendesen felhőszakadások és viha
rok kisérik az egyes kitöréseket. Ezen állításának 
igazolására számos vihart számlált el, melyek 
Nápolyban és környékén dühöngtek, s különösen 

Egyveleg 
** (A Vezúv legutóbbi kitörése.) Palmieri, a hír

neves tudós, f. hó 9-dikén Nápolyban a technikai 
akadémiában nagyszámú hallgatóság előtt érteke
zést tartott a Vezúv legutóbbi kitöréséről. Bár az 
eső szakadatlanul esett, a terem zsúfolásig megtelt 
hallgatókkal. Midőn Palmieri a szószékre lépett, 
az egész közönség fölemelkedett helyéről, 8 zajos 
tapsokkal üdvözölte a tudóst, ki a Vezúv legutóbbi 
kitörése alkalmával ezernyi veszély közepette 
megállta helyét a tudomány valódi hőseként az 
Obzervatoriumon, honan a Vezúv kitörését köz
vetlenül megfigyelhette. Megköszönvén a szivea 
fogadtatást, a vulkánok elméletének s az e téren 
fölmerült különböző nézeteknek előrebocsátása 
után áttért értekezésének tulajdonképeni tárgyára. 
A vulkánok elmélete még nincs megállapitva. 
Hiányzanak szilárd alapon nyugvó a átalános ér
vényű elvek, melyek nyomán törvényt lehetne 

Utazó angol a Vezuvon. 

utalt egy irtózatos viharra, mely nemrég még az 
utczán való járást is megnehezítette s valóságos 
özönvízzel volt egybekötve. 

Ji (A korom, mint rovarpusztitó szer.) Hagen 
János kertész ezeket mondja: „Ha én vetemé-
nyeimet a rovaroktól megóvni akarom, akkor a 
magvak elvetése előtt kormot hintek a talajra s 
kapa vagy gereblye segélyével lehetőleg elegyí
tem. Ha a plánták már néhány hüvelyknyire nőttek, 
ekkor ismét korommal szoktam azokat, harmatos 
reggeleken vagy szelíd esőzések előtt, behinteni, 
mi nemcsak a rovarokat távolítja el, hanem a nö
vények növekedését is elősegíti. Ültetés alkalmá
val pedig következőkép szoktam eljárni: földet 
és kormot hig péppé vegyitek vizzel, és az elül
tetendő palánták gyökereit ebbe mártom. Némely 
növény nem tűrheti a kormot; azonban tarlórépa, 
murok és petrezselemre a legjobb hatása van." 

y" (A búza megdőlésének oka.) Trenet jeles 
franczia gazda véleménye szerint, nem annyira a 
föld vegyületétől, mint annak szerfeletti porha-
nyósságától függ, s noha a moazezést, mint a meg-
dőléa elleni óvszert nem veti meg, elvégre mégis 
a szántóföldnek czélszerü megmunkálásában ke
resi a legfoganatosb, s egyszersmind legkönnyeb
ben alkalmazható módot. Midőn a szép búza ziva
taros eső következtében köröskörül az egész vidé
ken megdőlt, Trenet szintén szép búzaföldje men
ten maradtak a bajtól, s csudálkozó szomszédjai 
előtt a legközelebb megdőlt búzából, aztán a maga 
földjéről kihúzott egy szálat: amannak vékony, 
leginkább vizirányosan futó gyökerei voltak, enie-
zéi pedig csaknem mind függőlegesen (egyenesen) 

nyúltak le a földbe s egy bokrot képeztek. A gyö
kérképződés e különbsége egyedül a szántás kü
lönbségétől származott. Ugargazdaaág mellett 
ugyanis, mint Francziaországban még sok helyen 
űzik, a búza alá háromszor szántanak. Minthogy 
pedig az első szántás mindig legnehezebb, ennél
fogva ezt szinte csak oly sekélyen végzik, mint a 
többit. Ebből az következik, — hogy mivel a leg
először is sekélyen felszántott termő réteg, alul 
szintoly porhanyós, mint felül — a nyári esőzések 
beálltával (júniusban) a termő réteg, a mennyire az 
eko lehatott, egészen felázik, s a már levéllel és 
kalászszal terhelt buzaszál, a legelső hevesebb 
szél által, a viztől felázott s meglazult földben 
egéez gyökeréig megingattatik és megdől. Ellen
ben, ha az első szántás mélyebben eszközöltetik a 
másik kettőn 1, akkor a gyökerek könnyen le
nyúlhatnak az alsó rétegbe, s midőn a zivataros 
idők elkövetkeznek, az először felszántott föld 
már leülepedett, s ha a felső termőréteg felázik s 
meglazul is, a búza mégia egyenesen állva marad, 
mert gyökerei az először mélyebben felszántott a 
most már megkeményedett alsó földrétegben ágaz
ván szét, erős alappal bir. — ((?. L.) 

— (A világ legnagyobb harangjai.) A világ 
legnagyobb harangja kétségkívül a miakói (Jap-
pánban), mely 2.000,000 holland font sulyu. Ezüst 
tartalma aránylag csekély és körülbelül ugy arány
lik atöbbi részekhez, mint 1—1460-hoz. A moszk
vai „Anna Ivanova" 332,000 bécsi font nehéz. 
Ezüst tartalma az előbbiénél aokkal gazdagabb, 
sugy aránylik a többi részekhez, mint 1—475-hez. 
Emlitést érdemel még a grátzi nagy harang, mely 

71,000 bécsi font nehéz a hangja kitű
nően tiazta. 

— (Gyüjtögetési szenvedély.) A 
gyüjtögetési düh a hatvanaa években 
Anglia a magasb körében átalános 
volt, s gyakran nevetséges haszon
talanságokra óriási összegeket paza
roltak. Így Devonshire herczeg 180,000 
angol, német, olasz és franczia szín-

lapot gyüjtött.Manchesterlord500,000 
látogató jegyet. "Wilson lord 700,000 
sajátkezű névaláiráat. Thersonady 
10,000 szerelmes levelet angol nyel
ven eredeti példányokban. Brollham 
ur 57,000 arczképet. Wathman ur 
2500 burnót szelenczét. 

— {Óriási szobrok.) A Chinában, 
Tibetben és Japiánban készült bál-
ványképek méltán a faépitészet cso
dáiul tekinthetők ugyanis a lhassai 
Budhakép (Tibet) 210 láb magas, 
tetőtől talpig megaranyozva. A pe
kingi (Chinában) 85, a miakoi (Jap-
pánban) 81 láb magasak. 

— (Bálvány-gyár.) Birmigham 
angol városban mintegy 10 évvel ez
előtt bálványgyár alapult, mely az 
ázsiai angol feísőség alatt élő vadné
pek számára, ezüstből, rézből, bronz
ból és vasból, különfrle bálványké

peket gyárt. A gyár tulajdonosa, Charling ur, mil
liomossá lőn a tömeges megrendelések következ
tében. A bálványképek Indiában legjobb kelen
dőségnek örvendenek. 

— {Keleti közmondások.) 1. A próféta tiszte
lete megtanit téged a nagyságra, és ha nagy vagy, 
boldog vagy. (Török.) — 2. Ha olyan útra indulsz, 
melyről már kétszer visszatértél, harmadszor neki 
ne indulj, mert megégeted talpaidat. (Persa.) — 
3. Ha oroszlánt akarsz elejteni, vizsgáld meg előbb, 
hogy magad is oroszlán vagy-e ? (Arab.) — 4. A 
nyertesre a vesztes rendszerint boszus. (Arab-)^ -
5. A király, hajó, hasonlít apaiakhoz, mely öntözve 
élteti a pázsitot, — mig ha rósz, a villámhoz 
hasonlít, mely gyakran ártatlanokat darabokra 
szaggat. (Arab.) — 6. örömed napjaiban három
szor hajolj meg Alah előtt, de nyomorod napjai
ban háromszor-háromszor. (Török.) — 7. Nagy 
és boldog csak becsületes ember lehet. (Török.) — 
8. Ha habozva beszélsz, mindenki azt gondolja, 
hogy hazudol. (Persa.) — 9. A szeretet az ember 
életének főczélja. (Török.) — 10. A szellem nyo-
moréka szánandóbb a test nyomorékánál. (Török.) 
— 11. Sokkal keserűbb a méz, melyet ellen
ségünk nyújt, mint az aloe, melylyel barátunk be
tegségünket orvosolta. (Persa.) — 12. Hakönyeket 
hullatsz ellenséged szerencsétlenségén: nemesen 
cselekedtél. (Arab.) — 13. Ha az ősök történetét 
olvasod, buzdulj azok nemes tettein s átkozd go
nosz i és önző cselekményeiket. (Török.) — Közli 
Kőváry Béla. 
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T Á R H Á Z . 
Irodalom és művészet. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) nagygyűlésé

nek első napján május 22-dikén az akadémia 
három osztálya külön-külön tartotta választó-
gyűlését. Az osztályok megtették ajánlataikat, 
s az eredmény következő: A-s I. osztály ren

des tagot nem ajánl. A II . osztály rendes tagnak 
ajánlja Botka Tivadart, s mást senkit. A I I I . 
osztályban tiszteleti taggá választatott Ilollán 
Ernő; rendes tagokká Hazslinszky Frigyes és 
Kalchbrenner Károly. — Levelező tagokul aján
lotta az I. osztály: Oyöry Vilmost, Arany Lászlót, 
Vadnay Károlyt, P. Thetorewk Emilt. A I I . osz
tály: Balássy F.-t, Fábriczius Károlyt, Ladányi 
Gedeont, b. Nyáry Albertet, Poór Antalt. — A 
I I I . osztály levelező tagot egyet se választott. 
Kültagokká választattak az I. osztályban: Miklo-
sics és Vischer; a I I . osztályban: Arneth, Bürk, 
Bock, Fiedler, Wieseler ós Worsae; a I I I . oszt-
tályban: dr. Clausius, Darwin Karoly, Helm-
holz H., dr. Kirchhoff Károly, Ludwig Károly. 
— A jutalomkérdé8ekre nézve: a I I . osztály 
Wenzel „Egyetemes jogtörténetét" és Keleti Ká
roly „A magyar birodalom népei" czimü mun
káját a 200 arany nagy jutalomra méltónak ítélvén, 
az összes ülés elé azt terjeszti, hogy a nagy ju
talom osztassék meg a kettő között. A Mar-
czibányi-jutalomra ajánlja az osztály dr. Hajnik 
Imre jogtörténetét. — A május 23-dikán tartott 
nagygyűlés a nagy jutalmat (200 arany) az osz
tály javaslatához képest megosztotta Keleti 
Károly és Wenczel Gusztáv munkái között, a 
Marczibányi-dijat (50 arany) pedig Hajnik Imre 
munkájának itélte. A magyar nyelvészeti kér
désre kitűzött Marczibányi-jutalmat P . Thew-
reivk Emil, a Sámuel-dijat (15 arany) Budence 
József nyerte nyelvészeti értekezésével. A Sztro-
kay-féle 100 darab arany jutalmat Madarassy 
László jogtanár (Kecskemétről) nyerte meg a há
zassági jogról szóló pályaművével. A hölgyala-
pitványból kitűzött chronologiai pályakérdés nyer
tese Knaus Nándor. A Fekésházy-jutalmat, melyet 
a kormány ád s az akadémia ítél oda oly Íróknak, 
kik a magyar nyelv körül idegen ajkú népek közt 
fejtenek ki irodalmi érdemet, az idén Loos József
nek adták ki német-tót-magyar szótáráért; Bariliu 
románoknak irt magyar nyelvtanáért s román
magyar szótáráért dicséretben részesült. 

** (Az egyetemi könyvtár) telke ügyében már 
több tized óta tartó per békés megoldást nyert. A 
Ferencz-rendiek szerzetének s az egyetemnek 
meghatalmazottjai közt, a közoktatási miniszter 
elnöklete alatt létrejött kiegyezés szerint a főépü
letet megtartja a szerzet, az azon tul eső udvar, 
kert és melléképületek az egyetem tulajdonába 
mennek át. E helyen fog az uj egyetemi könyvtár 
épülete felépíttetni. 

** (A Szent-István társulat) uj alelnöke Tar
kányi Béla egri kanonok a f. hó 16-kán tartott 
választmányi gyűlésen részletes előterjesztést tett 
a társaság irodalmi működésének azon tervezet 
szerinti fejlesztése iránt, melyet alelnök előde 
Ipolyi Arnold formulázott volt s a társaság két' 
utóbbi (1871 és 1872.) közgyűlése elfogadott. Ez 
előterjesztésről hosszabb ismertetés küldetett be 
lapunk szerkesztőségéhez is, melyből megemlít
jük, hogy a tervezet szerint a társaság irodalmi 
működése négy irányú: 1. A népiskolai könyvek 
és tanszerek kiadása és terjesztése. — 2. „Házi
könyvtár" (ismeretterjesztő s szépirodalmi olvas
mányok).— 3. Népiratok, és 4. régi magyar egy
házi irók (Telegdi, Pázmány, Káldi, Balázsfi stb.) 
munkáinak kiadása. — A „Házi könyvtár"-ból 
több füzet megjelent, ezek közt találjuk „Szent 
István életrajzát" Poór Antaltól; „Földünk hely
zete a mindenségben" ez. természettani értekezést 
Zádori Jánostól; Klopstock„Messiását," Tarkányi 
műfordításában stb. 

** (A tiszai vasúttársaság) máj. 16-kán dél
előtt közgyűlést tartott Szapáry Antal gr. elnök
lete alatt. Az igazgatóság által előterjesztett üzleti 
jelentést a közgyűlés jóváhagyta. A jelentés sze
rint 870,598 frt üzleti eredmény felesleg marad, 
miből 42,000 frt esik jutalékra. A fennmaradt 
826,750 frtból részvényenként 10 frtot felesoszta
lékra szavazott meg a gyűlés. 

Egyház és iskola. 
** (Felekezet nélküli iskolát) alapított Neu-

schlosa Miksa pesti fagyáros, melyben gyári mun
kásainak gyermekei ingyen oktatást és tanszereket 
kapnak. Az iskolai előadások ugy vannak ren
dezve, hogy a gyermekek nap közben szüléik hasz
nára lehetnek és a gyárban foglalkozást nyernek. 

** (Krajcsik János) apát, nyitrai nagypré
post s a múlt országgyűlésen képviselő, mint a 
hivatalos lap jelenti, triadiczai vagy sardikai 
czimzetes püspökké neveztetett ki. 

** (A közoktatási miniszter) a pesti országos 
mintarajztanoda növendékeinek: Kertész József
nek és Dömötör Lászlónak egyenként 300 frtnyi 
állami ösztöndijt adományozott. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
J (A kiházasitási társulatok) iránt a keres

kedelmi és belügyi minisztériumok közt már közel 
négy hónap óta folynak a tárgyalások. A belügy
minisztérium ezen intézetek törvény által le
endő rendezését ajánlja. 

** (A borsodmegyei gazdasági egylet) f. évi 
július hó 10—13-án arató- s kaszáló gépversenyt 
rendez. 

Ji (A török dohány árát) a pénzügyminiszter 
felébb emelte, mivel a török dohánylevelek ujabb 
időben jelentékenyen drágultak. Az árkülönbség 
azonban nem nagy. 

** (Liptay Pál hazánkfia,) kitől lapunkban 
Amerikából több érdekes közlemény jelent meg, 
New-Orleansban virágzó bőrdiszmü-gyárt állított 
föl és már több érmet nyert kiállításokon. Miként 
a „New-Orleans Bee" czimü napilap írja, az ott 
épen most rendezett iparkiállitáson hazánkfia ké
szítményei különös tetszésnek örvendenek. Orosz 
bőrből készült árui ízlés és csinosság tekintetében 
felülmúlnak minden amerikai ilyes készítményt, 
mondja az idézett lap. 

Közlekedés 
S (Az egyesült magyar gőzhajózási társulat) 

f. hó 23-tól kezdve két személyszállító hajót járat 
Pest és Esztergom között, melyek Pestről Eszter
gomba reggeli 61/, órakor és délután 3 órakor, 
visszafelé Esztergomból Pestre reggeli 4'/j órakor 
és délután 3\it órakor indulnak. E szorint Pestről 
Esztergomba egy nap alatt lehet oda és visz-
szautazni. 

y* (A közúti vaspálya) menetrendé következő 
módon változik : a városligetből hétköznapokon az 
utolsó menet 10 óra 30 perczkor, vasárnap és ün
nepnapokon este 11 órakor; Kőbányából és Uj-
Pestről pedig naponként este 10 órakor indul 
befelé. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (A pünkösdi kirándulások) is megkövetel

ték a maguk áldozatát. Pl. szomorúan ütött ki a 
bécsi kéjutazás Steiner Adolf nevű szatócsra 
nézve, ki Érsekújváron a kocsiból ki akarván 
szállani, vigyázatlanságból egy csatornába esett, 
jobb lábát eltörte s vasárnap reggel vissza kellett 
szállítani Pestre a nélkül, hogy Bécset látta volna. 
Pesten pedig a sokadalomnak, mely mindenütt 
átalános volt, Rosenfeld Mór (szatócs a nagymező-
utczában) esett áldozatul. A városligeti nagy 
vendéglőben uzsonálván, fizetni akart, de a nagy 
sokaságban hiába csöngetett, a pinczér nem jött, 
s e miatt annyira ellepte a méreg, hogy szélhűdés 
folytán rögtön meghalt. 

** (Nagy jégverés) érte Erdély több vidékét 
f. hó 14-én. A jég pusztítása szokatlan nagymérvű 
volt. Néhol még másnap is vastagon állt a jég, az 
országúton igy péld. Válaszút és Jenő között. 
Nagyobb mérvű károk voltak e napon Rettegen, 
Baczában, a csicsó-vidéki falvakban, K.-Lónán, 
Válaszúton és vidékén? Nagy-Enyeden, Csombor
don, Bombáson, Buziás-Bocsárdon, Széplakon. 

Mi ujság? 
** (A kir. leirat,) mely f. é. szeptember 1-se-

jére összehívja az országgyűlést, a törvényhatósá
gokhoz már szétküldetett. 

** (Vetter tábornok)Gmundenből levelet inté
zett a „Beform"-hoz, melyben a Ludoviceum 
igazgatói állására nézve ezt irja: „Már két év előtt 
Bécsben jól értesült oldalról azon bizalmas intést 
vettem, hogy kineveztetésem, ellen akadályul 
részint magas katonai rangom, részint előhaladt 
korom hozatik fel. Mindamellett tehát, hogy a 
magyar kir. minisztérium jóakaró tagjai az utolsó 
pillanatig hajlandók valának ezen állást számomra 

— („Anglia művelődésének történelme,") Buckle 
világhirü müve, végre magyar nyelven is megje
lenik. Kiadják: Endrődy Sándor, Fendler József, 
György Aladár, György Endre, Láng Lajos és 
Márkus Miklós. Az első 11 ivre menő kötet Aig-
nernél már megjelent, s ára 1 frt. A világirodalom 
által korszakot alkotónak elismert mű magyar 
kiadását valóban nyereségnek tarthatjuk irodal
munkra nézve s melegen ajánljuk a komoly tudo
mányokkal foglalkozó közönségnek. A többi 
füzetek, mint halljuk, kéziratban már nagyrészt 
készen vannak s gyorsan követik az elsőt. Meg
jegyezzük ez alkalommal, hogy a Buckle isko
lájához tartozó Lecky művének („A fölvilágosodás 
keletkezésének és befolyásának története Euró
pában") magyar fordítása is sajtó alatt van s 
legközelebb ugyancsak Aignernél fog megjelenni. 

— (Heckenast Gusztáv) kiadásában Marlitt 
közkedvességü regényei közül ismét egy ujabb 
jelent meg Beniczky Irma élvezhető fordításában: 
„A pusztai herczegnő." Két kötet, ára 2 frt. 

— (Karner kereskedelmi tankönyvei) gyakor
lati használhatóságukról máris dicséreteaen iame-
retesek. Moat egy ujabb kötet jelent meg belőlök, 
a „Teljea gyakorlati számtan, kiskereskedők, gyá
rosok, iparosok számára, úgyszintén a gyakorlati 
pályára készülők öntanulására és kereskedelmi 
iskolák használatára." A nagy 8-adrétben 400 
lapra terjedő s rendkivül tartalomdús és kimeritő 
tankönyvet, Szász Károly felügyelete alatt a budai 
politechnikum két fiatal hallgatója Mentovich 
Elek és Szabó Incze forditotta. Ára 2 frt. Jó lé
lekkel ajánlhatjuk a gyakorlati számtanulással 
foglalkozóknak. 

— (A Heckenast által megindított „Közhasznú 
Családi Könyvtár")^, száma megjelent. Tartalma: 
„Gazdasszonyok könyve," irta Vörös Eszter. Út
mutatások foglaltatnak benne, kezdő háziasszo
nyok számára, a ház czélszerü borendezését s min
den háztartási munkák helyes elvégzését illetőleg 
a konyhában, éléstárban, pinczében, kertben. Ára 
ennek is, mint az előbbi számoknak, csak 40 kr. 

= (Két versfüzet) fekszik előttünk, egyik 
kevéssé ismeretes, másik egészen ismeretlen szer
zőtől ; mindkettőt a Tiszántúl lapályáról vettük, 
egyiket a nyíregyházi, másikat a debreczeni sajtó 
szolgáltatta. Az előbbi Lukács Ödön kisebb ver
seit foglalja magába. A fiatal szerzőtől tehetséget, 
izlést nem lehet megtagadni, bár költeményeinek 
gyűjteményes kiadását nem lehet nem korálla-
nunk. A nem nagy terjedelmű füzetnek legalább 
fele olyan, a mit a szerző, ha reményünk szerint 
fog haladni, azivesen viaszavenne maga is; pedig, 
mig a lapokban szétszórva megjelenő versek né
hány év múlva már csaknem lappangókká válnak, 
— a kötet együtt őrzi a roszat a jóval, s az élvez
hető mellett a selejtest sem engedi elveszni. Né
hány darab azonban meg is érdemli, hogy ne 
veszszen el; péld. „Erini" (ballada), „Szülőföl
demen", „Özvegy-asszony" czimüek s még né
hány. A füzet „szerző sajátja" — ára nincs 
kitéve. — A másik gyűjtemény „Hervadt virágok11 

czimet visel. Váljon hervadtán jöttek-e világra? 
vagy kéziratban — vagy nyomtatás közben her
vadtak-e el? A czimlapon ezt is olvassuk: „kéz
irat gyanánt." S a hozzánk küldött példányon 
kézzel fölírva „bolti ára 1 frt." Minek hát az a 
„kézirat gyanánt" — ha a műnek bolti ára van ? 
talán a kritika lefegyverzésére vagy szelídebb bá
násra biráaára? A szerző Lente Pongrácz. Uj név-e 
vagy álnév? nem tudjuk, nemis tartozik reánk. 
Hogy utazott, látjuk versei keletéiből, Tyrol — 
Velencze — Villafranca — Bovigo. Különben a 
versekben van itt-ott eszme, érzés is csillan fel, s 
a forma iránt is mutatkozik érzék. De sok ismét 
üres, hosszura nyújtott, hideg. A Himfynek adott 
tanácsot: „tűzre felét —" kell ajánlanunk itt is. 
A kötet kiállítása valóban diszes a becsületére 
válik Debreczen város nyomdájának. 
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biztosítani, az emiitett bizalmas értesités — mint 
a következés mutatja, valóságon a lapul t . " — Vet -
ter egyszersmind megczáfolja ama h i r t , mintha 
Angliába költöznék, ellenkezőleg úgymond, nem 
szándékszik Magyarországot elhagyni s pá r hó 
alatt ismét hazájába tér vissza. 

** (Budavár tevéidének) évfordulati napját , 
május 21-én most is megtar to t ták , megemlékezvén 
az elesett honvédekről , kik a krisztina-városi te
metőben nyugosznak. Reggel 9 órakor gyászisteni 
tisztelet volt a vízivárosi plébánia templomban, 
dé lu tán pedig fölkeresték a sirokat, s a „Szózat" 
éneklése közt te t ték le a koszorúkat. Valószínű, 
hogy jövőre már emlékszobor fogja jelölni a he
lyet, hol az elesettek nyugosznak. 

** (A Margit-szigeten) közelebb 160 szobából 
álló szállodát és más czélszerü épitményeket is 
rendeznek be. 

** (Gr. Andrássy Gyula) Tisza-Dob mellett 
pompás kastélyt épittet. A gót-stylü tervet L inz-
bauer pest i építész készitette. 

** (Az ácsai régi templom) kijavitására, melybe 
közelebb a villám csapott, Madas Károly 400 ftot 
adott . . . 

** (Pesti franczia konzullá,) mint egy páris i 
távirat jelenti, Guyot-Montpayroux neveztetett ki. 

** (A persa uralkodóhoz) szerencsénk lehet e 
nyáron. Európai körutat tesz s az uti programmba 
Pest is föl van véve. 

** (Rendjel-osztogatás.) A királyi körút a lkal
mából Steiner Ferencz temesvári, Vörös P á l aradi 
ésPálffyFerencz szegedi polgármesterek a harmad 
osztályú vaskoruna-rendet, Csermena Pé te r temes
vári főkapitány, Vlahovies József temesvári t iszte
letbeli főkapitány, dr. Bécsi Gedeon ot tani főorvos, 
Szandics Is tv . ügyvéd, Urbányi János aradi város
kapitány, Tasehler József szegedi város-kapitány 
és Böhm N. fehértemplomi polgármester; továbbá 
Verseczen Pás t K . polgármester, Muntyán Gy . 
szolgabíró és Pescha S. postamester a Ferencz 
József-rend lovag-keresztjét , végre Löschard t 
Nándor rudolfguadeni plébános a koronás arany 
érdem-keresztet kap ta . 

*.* (Miramar) a néhai mexikói császár ten
gerpart i szép kastélya trieszti hírek szerint Lipót , 
bajor herczeg, Gizella főherczegnő jegyesének bir
tokába fog ju tn i . 

** (Eljegyzés.) Beöthy Zsolt tehetséges fiatal 
irónk a napokban váltott jegyet Rákosi Szidónia 
kisasszonynyal, a nemzeti szinház szépreményű 
fiatal tagjával, a „Reform" szerkesztőjének nő
vérével. 

** (A magyar gazdasszonyok egyleténél) jun. 
15-ig pályázni lehet a 600 frtos igazgatónői, 300 
frtos taní tónői , 200 frtos kézmunkatanitónői s 
öt-ötszáz forintos ké t tanitói állomásra. 

** (A nemz. szinházipör) akkép dőlt el, hogy 
a belügyminiszterhez folyamodott drámai színé
szek — kivéve Molnár t , a ki f. hó 16-ka óta nem 
já tsz ik — engedve a kényszerhelyzetnek, miután 
szerződéseiket a belügyminiszter nem oldotta fel,-
megmaradnak — ama solidáris határozat tal , hogy 
Orczy Bódog báróval többé (jövőre) nem szerződ
nek. Molnár György a színházi rendezőhöz inté
zett levelében kijelenti, hogy „hiven azon elhatá
rozáshoz, melyet tagtársaival ez ügyben ta r to t t 
értekezlet alkalmával megállapítottak és a mely
hezbecsületszavukat is lekötötték, semmi szin alat t 
sem működik a jelenlegi igazgató ur vezetése 
a la t t . " — A „ M . U . " azt irja, hogy Orczy báró 
szept. 1-én megválik az intézet igazgatóságától. 

** (A budai színkörben) Miklósy Gyula , jele
sebb vidéki színigazgatóink egyike, pünkösd első 
napján kezdte meg társulatával a nyári idényt. 
Hopp „Faust- ' paródiáját adták elő, melyen a zsú
folásig megtelt ház jó l mulatot t . Leg inkább k i 
tűn tek : Káldyné Dékány Teréz, Kápolnay és 
Vizváry, k i a komikus szerepekben kiváló tehet
ségnek mutatkozik. A társulat átalában jól van 
szervezve, s remélni lehet, hogy a fővárosi közön
ség pártolni fogja. A társulat leginkább operette

ket és vígjátékokat fog előadni, a melyekben — 
az előjelek után Ítélve — a fővárosi igényeknek 
meg is fog felelni. . . . , 

** (AB államsorsjáték) utóbbi kisorsolásánál a 
főnyerő szám 150,000 frttal a doroghmai jegyző 
Kisszeli Pálnak ju to t t . A szerencse fia, mint hirlik 
— képviselőjelöltül akar fellépni Károlyi Gyula 
gróf ellen. 

** (Prick József temetése) nagy részvét mel
lett törtónt meg Nagy-Becskereken. Torontálme-
gye egész tisztikara, egyletek, testületek, a messze 
vidékről a tisztelők hosszú sora seregeit a ravatal 
körül. Az egyházi szertartást Várady János k a 
nonok végez te ; Hadfy Döme megyei főügyész 
Torontálmegye nevében tar tot t gyászbeszédet. A 
sirdombnál Kel lner E d e Nagy-Becskerek városa 
nevében mondott búcsúszót . 

f (Halálozások.) Dervarics Lajos alsólendvai 
postamester és földbirtokos, e hó 12-én halt meg 
77 korában. A megboldogult negyven éven á t 
volt Alsó-Lendván postamester, s mindig a leg
pontosabb emberek közé tartozott. — B . Luzsénszky 
Károly 70 éves korában meghalt. — Klaczkó János, 
ki 1851-től 1862-ig Kassa polgármestere volt, f. 
hó 16-án 77 éves korában meghalt . — Scliauffert, 
a „Sakk a k i r á lynak" czimü pályanyertes vigjáték 
koszorús költője e hó 18-kán Speyerben meghalt . 
Pá lyanyer tes vígjátékát, mely a német vigjáték-
irók közt első helyet szerzett számára, legközelebb 
Dóczy L . forditásában a nemzeti színházban is elő 
fogják adni. — Fáncsy Lajosnak a magyar szi-
nészet hirneves bajnokának egyik leánya: Dienes 
Lajosné Fáncsy Etelka asszony e hó 12-kén el
hunyt Budán, 34 éves korában. — Hajnóczy Sá
muel, k i bácsmegyei Kiskér községben számos évig 
evang. lelkész volt, május 21-kén 81 éves korában 
vég-elgyengülésben,Kis-Kőrösön, hol utolsó éveit, 
mint magánzó töl töt te , jobb létre szenderült. 
Unokaöcscse volt , a vérmezőn Budán kivégzett 
Hajnóczy Józsefnek A megboldogult az 184 s /9-ik 
évi szabadsághaiczban, különösen Szent Tamásnak 
bevételénél, oly tevékenységet tanusitott , hogy 
elfogatván, Bécsben halálra í tél tetett . E z ítélet 
kegyelem utján 12 évi jogságra változtatván, ez 
idő legnagyobb részét Josefstadtban töltötte k i . 
— Félegyházán közelebb hunyt el Bánhidy Adolf 
honvéd-huszárszázados alig 32 éves korában. 
A fiatal férfi vitézségéről, re t tent len bátorságáról 
volt ismeretes. Tizenkilencz éves ifjú volt, midőn 
az olasz hadjáratban részt vett , s már mint had
nagy a „vitéz huszár" nevet vivá k i . 0 volt amaz, 
akkor sokat emlegetett fiatal tiszt, k i húsz huszár
ral 120 franczia lovast megrohant és meg nem 
hát rá l t , míg nehéz sebet kapva eszméletlenül bu
kott le lováról és fogságba ju to t t . Vitézségét a 
vaskorona-renddel jutalmazták. 

—X— Az „ A n k e r " élet- és jöved. biztosító-társulat 
f. év május 11-én tartotta meg tizenharmadik közgyűlését. 
Az igazgató tanács a múlt évről jelentést terjesztett a rész
vényesek elé, egy a társulat fenállta óta eddig még el nem 
ért eredményről. 

Az üzlet forgalma következő volt: 7126 szerződés köt
tetett meg 10.016,738_frt. 53 kr. biztositott tőke és 2700 frt. 
évi jövedék erejéig. Érvényt vesztettek halálozás, elhanya
golás, redukczió, más osztályba való átlépés, és a biztosítási 
határidőnek elmulasztása által: 2999 szerződés 4.247,320 
frt. biztositott tőke és 1360 frt. évi jövedék értékében. Ek
ként a biztosítási tényálladék 1871. év deczember 31-kén 
következő volt: 89,899 szerződés, 94.330,191 frt. 36 kr. ré
szint biztositott, részint aláirt tőkében és 56,339 frt. 39 kr. 
értékű évi jövedékben. 

Az érvényen kivül helyezett szerződésekben foglaltat
tak 886 db. 680,953 frt. összeget tevő társas kötvények, 
melveket 1871. évben liquidáltak. A bevételekből 2.456,502 
frt."48 kr. folyt, a különféle halálesetek 317,887 frt. 6 kr t 
vettek igénybe. — Az intézet fenállása óta a különféle ha
lálesetekre 3.927,829 frt. 81 kr. fizettetett ki. - A mérleg
számla részvény-vagyonban 7.577,524 frt. 89 kr t tesz, elte
kintve a társulási alaptól, mely 13.071,669 frt. 73 krra 
rug. — A tartalékalap rendkivüli öregbítése, a még hátra
lékos alapitási költségek és a jövő forgalmi kezelést illető 
előirányzat és eljárási dijaknak, valamint ezek múlt évi 
összegének fedezése után, marad még felülosztalékul 85,000 
frt., azaz: részvényenként 173 frt., mig 1866-ban a halál
esetekre nyereménynyel biztosítottak osztálya 20% oszta
lékban részesült. 

Ha még az igazgató tanács előterjesztése következté
ben alapított s a jövő közgyűlések rendelkezése alá bocsá
tandó 86,000 ír tból álló külön tartalékalapot is felemiitjük, 
teszszük ezt csak azért, hogy annálinkább méltányoljuk az 
„Anker" bizt. társ. élén álló igazgató tanács szakavatott 
kezelését, mely teljes megnyugvásul szolgálhat a részvé
nyeseknek szintúgy, mint a biztosítottak. 

Nemzeti színház. 
Péntek, máj. 17. „A fehér hajszál." Vigjáték 1 felv. 

I r ta Feuillet Oktáv; ford. Radnótfáy. — „A felolvasóul).11 

Színmű 2 felv. Bayard után Feleki. 
Szombat, máj. 18. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. 

Gounod. — (Tannerné Szabó Máza asszony szerződött tag 
föllépteti!) 

Vasárnap, máj. 19. Az ünnep miatt a szinház zárva volt. 
Hétfő, máj. 20. „A nők az alkotmányban." Vigjáték 3 

fel. I r ta Tóth Kálmán. — (Kassai J . ur felléptéül.) 
Kedd, máj. 21. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Ze

néjét szerzetté Erkel F. 
Szerda, máj. 22. „Essex gróf.1'' Szomorújáték 5 felv. 

I r ta Laube Henr ik ; ford. Szigligeti. 
Csütörtök, máj. 23. „A windsori vig nó'fe." Vig opera 

felv. Zenéjét szerz. Nicolai. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— E p e r j e s . D. V. A költeményt megkaptuk s közölni 

fogjuk. A kérdezett lak-czim: Szervita-tér 6. sz. I I . em. 15. 
ajtó. 

— Álniosi . A mostaniak sem szerencsésebbek az előb
bieknél. Egyik sem válik be. A próza is ugyancsak próza. Az 
ily „kép"-ekhez egy kis költői színezet kell, vagy humor. 
Nem közölhetjük. 

— S á r o s p a t a k . I . Gy. Kezdőtől eléggé biztató; néhol 
eltalálja a kedélyes vagy méla hangot. De a nyilvánosság 
elé még nem való. 

— P e s t . Str. A. „Látogatóba." A fölfogás jó ; s ha a 
kidolgozás is megfelelne annak: elég csinos románcz lenne. 
Kisértse meg még egyszer, más hangból. 

— P á p a . N. N. Kezdetlegességek. A szerző nevét 
rejtő pecsétes levél felbontatlanul maradt; nem voltunk 
kíváncsiak titkára. 

— „ K e l t m á j a s h ó b a n . " „Naplóm." Az igért to
vábbi küldeményeket „egyszer mindenkorra" elengedjük. 

SAKKJÁTÉK. 
652-ik az. f. — Gérecz K á r o l y t ó l 

(Sárospatakon.) 
Sötét. 

a b c d e f g 
Vi l ágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 647-ik számú feladvány megfejtése. 
(Vész A. J.-tól Pesten.) 

V i l . a) Söt . 
2 2. d 4 - d 3 : 
3 V a 5 - g 5 f 3. K f 4 - g 5 : 

Vi l . 
1. Fg4—e2 
2. Va4 - a5 

Süt . 
B b l - b 2 : 
Bb2—e2 :(a) 

3. V a 5 - e 5 T K f 4 - e 5 : 4. Ff2 - e 3 matt. 
•í. Ff 2—g3 matt. 

He lyesen fe j te t ték mez; : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczban: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Hornon-
nán: Farkas Bertalan. — N.-Szalontán: Kovács Albbert.— 
A pesti sakk-kör. 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapl-és j Katartikus és protestáns 

he t inap naptar 

2 6 V a s á r 
27 Hétfő 
28 Kedd 
29 Szerda 
3 0 t ' s ö t . 
31 Pént . 

1! Szóm. 

Májt US 
F I Sz."har. 
Jézus sz. vére 
Vilmos 
Maximin 
L r n a p j a 
Betron 

F S í . h á r . v. 
Béda, Gyula 
Emil 
Maximin 
Nándor 
Györgyike 

Görög-orosz 
n a p t a r 

I z r ae l i t ák 
< n a p t á r a 

Nikodemus vért. I Blandina 
Hold változásai 

Május, (ó) | Ijár Ro 
14 A . 4 Izidor | l 8 Lag Bom 
15 Glyceria 
16 Tivadar 
17 Andronik 
18 János D. 
19 Patrícius 

| 20 Thallelaeus 

119 

21 
; 22 Rafael 
23 B. Ga. elf. 
2 4 S. 5 p e r 

N a p 
hossza kél nyűg. 

f. p. 
65 26 
66 24 
67 22 
68 19 
69 17 
70 14 
71 11 

ó. p. 
4 11 
4 10 
4 10 
4 9 
4 8 
4 7 
4 7 

H o l d 
hossza 

t 
293 
307 
322 
336 

46 350 
48 3 
48! 16 

<§. Utolsó negyed 27-én 10 óra 44 perczkor este. 

kél nyűg. 

ó. p. 
11 56 
regg. 
0 36 
1 6 
1 32 
1 53 

regg. 

6. p. 
7 8 
8 23 
9 44 
11 3 
este 
1 30 
este 

T A R T A L O M . 
Egy trónkövetelő (arczkép és képpel). — A vén fujtató 

czigány regéje. — A karslakei lelkész (vége). — Üstökös 
csillagok. — Czigány-család (képpel). — A régi magyar 
jelmezről. — Ismeretlen adata Martinovics-féle ügyhöz. — 
Apróságok és különösségek az angol életből (folyt, kép
pel). — Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet. — 
Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar , gaz
daság, kereskedés. - Közlekedés. — Balesetek, elemi csa
pások. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői 
mondanivaló, r— Sakkjáték. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: N a g y Miklós . (L. magyar-utcza 21. »•) 
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HIRDETÉSEK. 
PP 

4 a i 

magyar életbiztositó-bank 1871-dik évi zárszámadása és vagyon-kimutatása. 
IV. évi zarszámla 1871. évi deczember hő 31-ig. Vagyoni állása 1871. éri deczember 31-én. 

A. Bevéte l . 
1. Múlt évi díjtartalék . . . . 
2. Kötvény-dijak 
3. Nyugta-dijak 
4. Kamatok és házbérjövedelmek 
5. Illetékek , 
» Túlélési csoportok kezelési költségei 
6. Viszonbiztositott károk utáni bevét. 
7. Árkülönbségeknéli nyeremény . . 

B . K i a d á s . 
1. Kifizetett károk 
» Függő károk 
2. Törlések . . . . . . . . . 
3. Viszontbiztosítási dijak . . . . 
4. Vegyes költségek és adományok . 
» Tiszti fizetések 
5. Orvosi dijak . . . . . . . . 
6. Visszaváltott kötvény-dijak . . 
7. Alapitási költség-részlet . . . . 
8. Behajtási jutalékok 
9. Jutalék 
» Törlesztett jutalékok 
» 1871. évi jutal . részlet . . . . 

10. Kétes adósoknáli 50% leirás . . 
11. Irodai felszerelés utáni 10% . . 
12. Adó 
13. Házjavitási költség-részlet . . . 
14. Díjtartalék 1871. évre . . . . 

Tiszta nyeremény . . 
15. 200 db. „Haza" részvény utáni osztal 
16. Nyeremény-áthozat 1870. évről 

összes nyeremény . . 
C . N y e r e m é n y fe losz tás . 

1. Elnökség, igazgatóság és hivatal
nokok járulékai 

2 . 1 5 % nyeremény-tartalék . . . 
3. Biztosítottak nyeremény részei 
4. Biztonsági alap 
5. 2000 db. részvény osztaléka á 14 ft. 
6. Nyeremény-átvitel 1872. évre . 

P e s t , 1871. decz. hó 31-én. 

ft. kr 

32,814 
20,420 

152,875 
17,060 77 

16,072 
21,121 
22,752 

6,232 
5,297 
1,308 
327 

28,000 
385 

41,552163 

ft. 
726,632 
100,138 
594,598 
49,462 

53,234 
7,045 
1,138 

169,935 
77,248 
17,643 
44,293 
39,954 
6,109 

20,772 
5,333 
10,119 

59,945 
2,672 
464 

21,992 
1,165 

1.016,697 

kr ft. |kr 

1.532,251 

1.494,350 
37,900 
2,000 
1,651 

41,552 

24 

26 

a) Résvényesek kötelezettsége . . 
b) I l - ik kibocsátású részvények az 

alapszabályok 4. §. értelmében 
c) Értékpapírok, különféle zálogle 

vélek, fóldteherm. kötv. Pest fő 
városi kölcsön, és saját részvé 
nyeink 

» Pesti iparbanknál készpénzben 
» Pesti takarékpénztárnál » 
» Pesti népbanknál » 

d) Lombardokban 
e) Váltókban 
f) Héttől folyó számlában . . 
g) Házunk, aldunasor 2148. sz. 
h) Vezér-, fő- és alügynököknél 

készpénzkészlet és künlevőségek 
» Viszontbiztosító társulatok tar 

tozásai, és egyebektől . . . 
i) Alapitási költségek . . . . 
j ) Jutalékok és más, a jövő üzlet 

évek terhére tett előleges kia' 
dások 

k) Hitelezett dijak 
l) Irodai felszerelések értéke . 
m) Pénztár készlet és pénztári utal 

ványok 

ft. Ikr 
700,000 

1.000,000 

201,038 
24,000 

2,479 
1,000 
9,253 

28,216 
16,141 

377,660 

256,970 

81,399 
58,666 

381,468 
31,669 

2,786 

25,821 

3.198,572 

a) Alaptőke 
b) Hitelezőknek 
c) Túlélési csoportok kezelési 

költség tartalékja . . . . 
d) Hivatalnokok nyugdijalapja 
e) Díjtartalék 
f) Nyeremény tartalék . . . 
g) Biztonsági alap . . . . 
h) Biztosítottak nyeremény része 
i) Járulékok 
j ) Osztalékok 
k) Fel nem vett osztalékok múlt 

évről 
1) Nyeremény átvitel 1872. évre 

1 ft kr 
2.000,000 

73,541 

25,059 
11,000 

1.016,697 
29,671 
5,886 
1,499 
6,232 
28,000 

598 
385 

36 
02 
03 
77 
18 
61 
83 
89 

95 

3.198,572 64 

1 
1303 (1) 

Gr. Forgách Antal, m. k., Gr. Szapáry Gyula, m. k., Grabovsky, m. k., Koppéi, m. k., Nádossy, m. k., Szumrák, m. k., Kiss, m. k., Ritter, m. k., 
elnök. alelnök. igazgatók. vezér-igazgató, központi főkönyvelő. 

A fentebbi mérleget átvizsgáltuk és annak minden egyes tételeit rendben ta lá l tuk: 

Szenes Ede, m. h, Emich Gusztáv, m. h, Brődy Zsigmond, m. fc. 

L.UFTDRUCK TELEGRAPH 
í ] iníaaf WnM í I 

G.WEHR. 
"»» PJ> 

Legnjabb találmány. 
A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve

sebb elhasználás mint a villanyos távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

OHM C O- Pesten, 
Józseftér 15. szám, 

a hol a távírdák is megtekinthetők. 1291 (4—34) 

Margit-sziget. 
A margitszigeti fürdők és lakások használata 

május 1-től kezdve megnyílt. 
Közelebbi felvilágosításokat ad: 

Pesten, Árpád-utcza 7. sz. a., az igazgatóság, 
Margitszigeten, u. p. ó-Buda, a felügyelőség. 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepítők 
1269 ( 1 8 - 5 2 ) 

New-lfork, 
149 Broadway. 

^* ' ^ ^ ^ W W ^ ^ ^ V W M W ^ A P V M ^ W W V ^ ^ M W M ^ ^ ^ ^ V M W ^ ^ ^ ^ J M ^ f ^ ^ V ^ W M M V W ^ ^ ^ W V ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ M ^ ^ r f W ^ N ^ V * W » W ^ 

Loerejü oszlop-cséplőgépek, 
valamint egyéb gazdasági eszközök raktára. 

Alulirott közhírré teszem, misze
rint nálam a külföldi leghiresb gyárak 
által készített Ióerejü c s é p l ő g é p e k , — 
melyek egyszerűségük, könnyüségök s 
olcsó áruknál fogva legjobban ajánltat-
nak — folyton készletben tartatnak. 

Ezen gépek két erős vagy három 
gyengébb ló által hajthatók s naponta 150 nagy keresztet csépelnek, egyszersmind 
a szalmát hátulról kirázván, semmiféle tokiászt hátra nem hagynak. 

Meghatározottárak loco Ó-Becsén 140 írttól 600-ig; 6 Ióerejü, szállítható, 
tísztitó-gépezettel, melynél a gabona rostáitan kijön, 1850 frt. 

Minden raktáramon eladott gép előbb összeállittatik s értök egy évi kezesség 
vállaltatik, kivévén azon eshető hibákat, melyek vigyázatlanságból eredhetnek. 

Nemkülönben kaphatók kitűnő szerkezetű cseh b o r o n á k , párja 31 frt. 
Kovácsol t vasekék 17—18 frt.. ehhez taligák 12 ft. — Ujabb minőségű kn-
kor ieza -morzso ló-gép 52 frt. — Kézi s z e c s k a v á g ó k 50—80 frt. — Lóerejt t 
szecskavágó 120—220 frtig. — Faffirészlök 2 lóerőre alkalmazhatók, melyek na
ponta 12 öl fát vághatnak, 150 frt. 

WC B a k t á r a m lé tez ik sa já t h á z a m n á l Ó-Becsón, a h o l i s neveze t t 
g é p e k m e g t e k i n t h e t ő k . 

1 2 9 5 ( 3 - 9 ) 
Krwarics Hugó, 

gazdász és gazdasági gépezetek raktára. 
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AZ ÍANKER" ÉLET- ÉS JARADÉK-BIZTOSlTO-TÁRSASÁI 
1871. évi niérlegszainlája. 

I  Cselekvő. 
A részvényesek alapszabályszerü kezessége . 
Pónztárállomány 1871. deczember 31-én . 
Hitel-intézet 
x &rcz& • • • • • • • • • • • • • 
Ingóságok 
Alapítási költségek 
Előrefizetett dijjutalékok és a jövő üzlet terhére eső 

előrefizetések 
Kölcsönkövetelések biztosítási kötvényekre . . . 

„ tőzsdeszerüleg adományozott ér
tékpapírokra 

„ ingatlanságokra 
Ingatlanságok (Ankerhof és 1 ház a Józsefvárosban). 
Értékpapírok (1871. deczember hó 31-iki árfolyam 

szerint) 
Az élet-esetre nyereménynyel biztosítottak értékpa

pírjai (85,300 frt különféle elsőbbségek) . 
Viszontbiztosító-társaságok tartozásai 
Különféle adósok 

700,000 
194,286 
20,497 

546,881 
9,405 

teljesen fedezve 

teljesen fedezve 
390,796 

2,257.857 
1,111.684 
1,085.678 

925,331 

75,937 
80,494 

178,672 

7,577.524 

! 

Megvizsgálta és helyesnek találta: 
a vizsgáló-választmány -

Cels F., Fleach Ármin, Dubsky A. gróf. 

Igazgató: 
dr. Bodart Narciss. 

09 
96 
62 
31 

73 
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Szenvedő. 
Kiadott részvénytöke 
Biztosítási alap haláleseti- és aláiró-biztositásokra. . 

„ n viszont-biztositásokra 
„ < „ életeseti biztosításokra . . . . 
„ „ évjáradékokra 

Tartalékalap baleset elleni biztosításokra . . . . 
„ „ kezelési illetékekre 
,, „ haláleseti biztosításokra nyereménynyel 

Alappénz életesetre nyereméDynyel biztosítottak ré
szére 

Általános tartalékalap 
Ingatlanok terheltetése 
A viszontbiztosító társaságok fizetése 
Kamatok és osztalékok hátralékai . . . . . . 
Tartalék függőben lévő halálesetekért 
Különféle követelő 
Nyereség 1871. évre 

I O A Z O A . T Ó - T A T S r A c S 
Z i c h y Ödön g r ó f ő exc. v. t. tanácsos stb., elnök. 
H a r t i g Ödön g r ó f ő exc, v-1. tanácsos, az urak-

háza tagja, alelnök. 
H o y o s Rudolf , csász. kir. kamarás. 
Wening-Ingenheim János b. 
Marquis de Ville Henrik. 
Villera Sándor b., csász. kir. követségi tanácsos 

Drezdában. 
Náko Kálmán gróf. 

1,000.000 
2,673.555 
1,200.620 

118,073 
287,625 

3,800 
382,701 
122,556 

79,645 
105,750 

4,900 
127,049 
36,913 
94,786 

1,038.646 
300,899 

88 
27 
90 
83 

73 
31 

68 

35 
15 
29 
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39 
21 

7,577,524 89 

Látta: 
az országfejedelnii biztos : 

Nemes We inga r tne r Ottocar, 
cs. k. ministeri tanácsos. 

Igazgató-helyettes: 
Pontzen Tódor. 

A fökönyvvivi 
Fenz. 

1238 D r # Pattison (e-7) 

köszvényvattája, 
a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény 
s c sozok minden nemei ellen, n. m. : arc i - , 
mell- , torok- és fogfájdalmak ; továbbá 
fe j - , ké*- és térdkfazvény, tagszagga
tás, hátgerinez és ágyék stb. fájdalmak el
len. — Egy csomag ára 7 0 "kr., félcsomagé 
4 0 kr. ,é» kapható Pesten: Török József 
gyógyszerésznél,király-ntcza 7-dii sz. alat t ; 
A r a d o n : Bokor Antal gyógyszerész; P o 
z s o n y b a n : Henriéi F . gyógysz. araknál. 

A több tekintélyes orvos által ajánlott 
s fényes eredményekkel alkalmazásba vett 

s é r v k e n ó e s 

altesti sérvek ellen 
S t u r z e n e g g e r Gottlieb-től 

Herisanban (Svájcz), 
nemcsak magánál a készitónél rendelhető 
meg, hanem az alábbirt raktárból is. Az, 
egyátalában semmi káros anyagokat nem 
foglal magában s meggyógyít még elévült 
sérveket is, — s legtöbb esetben tökéletesen. 

Egy tégely ára 3 ft. SO kr. 
BJSJT* R a k t á r Pesten: Formágyl F . 

gyógyszerésznél. 1273 (5—6) 

Vidats István gépgyára 
Pesten, kétnyul-utcza 8. sz. 

ajánlja a t. gazdász urak becses figyelmébe legjobb szerkezetű vi
lághírű 

Vidats-ekéit, állítható taligáit, szecskavágoit, darálóit, 
Cséplőgépeit gőz- és lóerőre, 

Kukoricza-morzsolóit, gép-széna-gereblyéit és VIDiTS-rostáit 
» kitűnő borsajtóit stb. 

Biztos kútfőből tudomásunkra esvén, mikép találkoznak külföldi 
gyárak, melyek gyárunk készítményeit, a Vidats-ekéket utáncsináltatni 
s a Vidats nevet is az így utáncsinált ekékre hamisan rányomatni szabad
nak tartják. 1280 (8-12) 

Ezen jogtalan és méltánytalan, de e mellett ránk nézve káros eljá
rás ellen midőn ezennel határozottan tiltakozni kötelességünknek tarta
nok, egyszersmind figyelmeztetjük tisztelt gazdászainkat, kik gyárunkat 
megrendeléseikkel megtisztelni méltóztatnak, és azokat, kik gyárunk 
készítményeinek darusításával foglalkozni óhajtanának, miszerint meg
rendeléseiket ezentúl a hamis ekékkeli megcsalatás kikerülése tekinteté
ből közvetlenül gyárunkban Pesten, 2 nyul-utcza 8. sz. megtenni szí
veskedjenek. 

2*r Képes árjegyzékeket kívánatra bérmertesen küldünk. 

Heekenast Gosztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám alatt) 
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kapható: 

Közhasznú családi könyvtár. 
Egy-egy köte t c s ak 4 0 k r . 

6-ik köt. Gazdasszonyok könyve. Útmutatás kezdő gazdasszonyok szá
mára, a ház czélszerü berendezését s minden háztartási munkák helyes 
végzését illetőleg a konyhában, éléstárban, pinczében, kertben, stb* 
Vörös Esztertől. 

7-ik köt. Az ügyes szakácsnő középosztályu magyar konyháink számára. 
Vörös Esztertől. 

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját ayomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Előfizetési fAltételek: a V a s á r n a p i Újság és Po l i t ika i Ú jdonságok együ t t : Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csupán V a s á r n a p i Újság : Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Pol i t ika i Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és llanseiwteiii és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

A „Vasárnapi Újság" eleitől fogva nem 
csupán oly férfiakra terjesztette ki figyel
mét, kik fényes pályán nagy tettek által 
ragyogtak, hanem olyanokra is, kik szeré
nyebb körben, emberi és polgári kötelessé
geiket hiven teljesítették s kedves emléke
zetet hagytak maguk után azok közt, kik 
jóltevő hatásukat érezték s munkásságuk 
közvetlen tanúi voltak. 

Egy ily derék férfiúnak akarjuk itt em
lékezetét megújítani, ki, bár halála óta már 
égy félszázad lefolyt, mégis a maga egykori 
hatáskörében kegyelettel emle-
gettetik; kinek arczképét, uno
kája Dömök Pál ajándékából, a 
debreczeni főiskola a maga kép
tárában közelebbről, a főiskola 
iránt magukat érdemesített többi 
jelesek sorába felfüggesztette. 

E férfiú Debreczen város egy
kori főbírája: Vonza-Böszörmé-
nyi Pál. 

Született Biharmegyében, Szé
kely hídon, 1757. november első 
napján. Atyja Vonza-Böszörmé-
nyi János, az akkor egyesült szé
kelyhídi és diószegi uradalmak 
jegyzője, megadta neki a kellő 
nevelést a debreczeni és pozsonyi 
főiskolában. Mint ifjú ügyvéd 
csakhamar oly ismeretessé és 
kedvessé tette magát, hogy Bi
harmegyében csakhamar a tiszti 
ügyészségre alkalmaztatott. 1786-
ban házasságra lépett Nagyvá
radi Micskei Klárával, ki két 
évi boldog házasság után elhalt, 
egyetlen leánykát hagyván hátra. 
Hét évi özvegység után házastár
sul vette Péli Nagy Zsuzsannát, ki
től négy fia és három leánya szüle
tett, később a nagy emlékezetű 
gróf Teleki Sámuel ajánlatára, már 
1787-ben Debreczen város által 
a főjegyzői diszes állomásra hi
vatott meg, s azt 13 évig viselte 
a város közmegelégedésére nagy ügyesség
gel. 1800-ban városi tanácsnokká választa
tott; s mint ilyen 1802-ben, tiszttársával 
Sárói Szabó Istvánnal, a debreczeni jogtan
szék alapitójával Bécsbe küldetett, hogy az 
akkori nagy tűz miatt majdnem egészen 

Vonza-Böszörményi Pál. 
(1757-1825.) 

elpusztult városnak a közterhek tekinteté
ben könnyebbülést szerezzen, miben sike
resen is jár t el. 

De bármily közkedvességben állott is: 
1806-ban a tanácsnoki állomásról lemon
dott, s lakását felesége Péli Nagy Zsuzsanna 
birtokára Tisza-Várkonyba tette át, hol ide
jét soha félbe nem szakitott tanulmányai, 
gyermekei nevelése, s mezei gazdálkodás 
között osztotta meg. It t irta, német eredeti 
után, „Szöllőske" czimü népszerű, s nyom
tatásban is megjelent munkáját, melyben ki-

V O N Z A - B Ö S Z Ö R M É N Y I P Á L . 

mutatta minemű hibák, rendetlenségek, bal
vélemények és babonák vesztegetik a közné
pet; mimódon lehet és kell azokat orvosolni, 
kiirtani és jóra hozni; kimutatta, hogy nagy 
részben magán a népen áll, hogy állapotját 
jóvá, sőt sorsához képest boldoggá tegye. 

Midőn Simonífy Sámuel föbiró meghalt: 
felelevenült tizenhat évi távollét után is 
Vonza-Böszörményi Pálnak kedves emléke
zete a debreczeniek szivében, 1822. végén 
közakarattal a város főbirájává válasz
tották. 

Fel is áldozta élete csendes estéjének 
nyugodalmát a közszolgálatnak, mert a 
mint nyilvánitá: „szolgálni kell a társaság
nak; ha ugy nem lehet, a mint kell: kell 
ugy, a mint lehet." Azonnal nagy erélylyel 
hozzá fogott mind azon intézkedésekhez, 

melyeket a város érdekében szük
ségeseknek látott. Diszes fürdőt 
építtetett a város közelében levő 
nagy erdőben; tervet készittetett, 
mikép lehetne jó ivó vizet hozni 
be a városba; mikép kellene az 
elhagyott állapotban volt teme
tőket díszesebbekké tenni. A vá
ros ügyeit nagy szorgalommal 
és szakértelemmel kormányozta; 
a törvényszolgáltatást pontosan, 
gyorsan, részrehajlatlan igazság-
szeretettel vezette. 

E diszes hivatalát azonban 
csak két évig, s néhány hónapig 
viselhette; mert 1825-ben febru-
arius 2-kán, rövid betegség után 
68 éves korában meghalt, négy fiu 
és három leánygyermeket hagyva 
maga után. 

Az egykorúak tanúsága sze
rint gazdag lelki ajándékokkal, 
erős itélő tehetséggel, mélyen 
belátó világos értelemmel; szép 
eleven, találós elmével volt meg
áldva. Széles tudomány és nagy 
tapasztalás; nemesen érző sziv; 
ritka egyenesség, ártatlan vidám
ság és a késő évekkel sem fogyó 
nyájasság, a közjónak buzgó sze
retete, s ez azt előmozdítani kí
vánó fáradhatatlan munkásság 
voltak jellemének alapvonásai. 

Közbánatot keltett a közön
ségben még nem várt halála; de kedves 
emlékezete fenmaradt a mai időkig, míg 
hűlt porai a debreczeni czegléd-utczai te
metőben nyugosznak minden jel nélkül. 




