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HECKENAST GUSZTÁV
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók:

az 1870. évre szóló átalánosan kedvelt dús tartalmú

NAPTÁRAK
úgymint:

Balpárti népnaptár.

Lidércz-naptár.

Kémtörténotek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenések stb. gyűjteménye. Sok Balpárti polgártársai számára. — Szerkeszti Vasgyúró Tamás. — Ára
50 krajezár.
képpel. Ára 60 kr.

A magyar gazda

NEVESSÜNK! tárcza-naptára.
Uj
naptár.
Szerkeszti Kégly Sándor. — Kemény vászonkötésbon 1 ft.

Ára 40 kr.

István bácsi naptára.
Szerkeszti Majer István. — Ára 50 kr.

Jó barát.
Nagy képes naptár.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti
névtárral, számos képpel. Szerkeszti Réthi Lajos. — Ára 1 forint.

Protestáns képes-naptár. Országgyűlési naptár.
Szerkesztette Ballagj !Wór, tanár. Ára 50 kr.

Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes közleményekkol. Szerkeszti
Szemes Pál. — Ára 60 kr.

Falusi gazda naptára. Magyar családi naptár.
Szerkeszti Dr. Farkas Mihály, földbirtokos. — Ára 80 kr.

Borászati naptár.

Ára 60 kr.

ilíuftrirter

Szerkeszti Gyürky Antal. — Ára 80 kr.

Honvéd-naptár.

A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 60 kr.

EIsö magyar

katonai naptár.
Magában foglalja a honvéd-törzstisztok arczképcsarnokát és az uj honvédtisztikar névsorát. Szerkeszti Bethlen Olivér, a „Honvéd" lap szerkesztője
Ára 60 kr.

Népzászló-naptár.
A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. —Ára 40 kr.

JIR

Pest, szeptember 26-án 1869.

für llngorn uníi jSte
Ára 50 kr.

Határidő-naptár,

hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztok számára. Kötve
1 forint 20 krajezár.

Magy. no! házi naptára.
Szerkeszti Benyiczky Irma. — Ára 60 kr.

Kisgazdák naptára.

A magyar nép számára. — Megirta egy kisgazda. — Ára 30 kr.

Kiadó-tulajdonos Heckmast Gusitav. — Nyomatott saját nyemdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Előfizetést f Altételek : a Vasárnapi UjsaR és Politikai Ujdonsaitok eityött: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
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Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtat&snal 10 krba, háromszori vagy többszöri

igtatásnál csak 7 krba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein éa Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Zrinyi

Ilona.

(1643—1703.)

E név, történelmünkben a legfenségesebb nöi, anyai és honleányi erény személyesitöje. Magas rangban születve, házasság
által még magasabbra emelkedve, a sors
viszontagságai által mégis folyvást üldözve
s épen legszentebb érzelmeiben támadva
meg; kevés szerencse-napjait annyi nemes
nyugalommal és mérséklettel élvezve, a balsors csapásait oly nagy lélekkel, férfias bátorsággal s keresztyéni önmegadással hordozva, jó és balszerencsében
oly „hív és nagy" Zrinyi
Ilona, mint a nemes nöiség
és asszonyi fenség példányképe áll előttünk.
Koszorús történetírónk
Horváth Mihály egyik ujabb
müvében e nagylelkű nő
életrajzát terjeszti élőnkbe,
annyi uj s egyenesen a még
eddig feldolgozatlan kutfökböl merített vonással, a
mellett oly művészi egybeállítással, hogy kisded müvét, kivált asszonyaink és
hölgyeink figyelmébe eléggé nem ajánlhatjuk. Midőn
e jeles történelmi dolgozatnak Ráth Mórnál megjelent
diszkiadásából a nagy magyar fejedelmi asszony hü
arczképét közöljük, keretül
hozzá, vázlatos kivonatban
legalább, megkísértjük adni
az életrajz legfőbb vonásait is.
Ilona, gróf Zrinyi Péter
és Frangepán Anna-Katharinagrófné elsöszülött gyermeke, 1643-ban született.
Három kisebb testvérével,
János-, Judit- és Aurórával
együtt, többnyire Ozalyban és Grobnikon, a Zrinyi
és Frangepán családok ez
ősi birtokain növekedett.
Atyja, Zrinyi Péter, a
költő Miklós öcscse, heves,
nagyravágyó, szabadságszeretö férfiú volt. Nem ke-.

vésbbé tevékeny, élénk s nagyravágyó volt
anyja is. Ilona korán megérteni tanulta a
haza és nemzet-, s abban családjuk helyzetét;
s élénk érdeklődéssel vett részt az eszmék
és tervek forrongásában, melyek apja és
anyja lelkét eltölték, sokkal előbb, mint még
tettleg kitörhettek volna. Anyja, ki oly nagy
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hatást gyakorolt férjére és bátyjára, a későbbi összeesküvés fejeire s áldozataira, ki
maga tartotta kezében a hazafias tervek
szálait, levelezett a franczia udvar külföldi
követeivel stb., — hogy ne öntötte volna át
leányába is, kit maga nevelt, lelkülete tevékenységét, erélyét s lángoló honszerelmét ?
Valószínűleg az ö terve
volt, azon tisztán politikai
czélu házasság is, mely Ilonát, a 22 éves, gyönyörűen
fejlődött, fejdelmi alakú és
lelkű hölgyet, I. Rákóczi
Ferencz választott erdélyi
fejedelemmel összekötötte.
Szerelem, legalább a nő részéről, nem volt közöttük.
De családjaik helyzete s közös törekvései, jövője elég
kapcsot nyújtott kezeik s
leikök egybekötésére. Az
eljegyzés 1665-ben, a trencsényi fürdőben történt, hol
Ilona szülőivel mulatott,
s vőlegénye anyjával, a
szerencsétlen II. Rákóczi
György özvegyével, a hitbuzgó Báthori Zsófiával volt
jelen. Valószínű, hogy itt s
ekkor szövetek azon gyászos
végzetü összeesküvés első
határozottabb terve is, mely
Zrinyi Péter és Frangepán
Ferenczet a vérpadra, Rákóczi Ferenczet börtönbe vitte
s majd kényszerült tétlenségre kárhoztatva, talán
kora halálának is okozója
lön. A menyegzöt, a következő év tavaszán Zboró
máskép Makovicza várában
Sárosmegyében, a Rákócziak ez ősi birtokán, nagy
ünnepélyességgel s fejedelmi fénynyel ülték meg.
A menyegzö után Patakra
vitte nejét az ifjú férj, hogy
ott anyjának, az özvegy fejedelemnönek is bemutassa.
A pataki várban házias
csöndben folyt le néhány év:
Ilona életéből; valódi feje-
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delnii életet éltek, de Ilona valódilag boldog meröségig, a gyűléseken ékesszóló, tanács- a legnagyobb küzdelmek közt volt ez esemé-nem lehetett. Férje csak nevét viselte a Rá- ban gyors, eszközeiben a súlyos körülmények nyek alatt. Sorsa férjeéhez volt kötve. De
kócziaknak, magasabb lelki tulajdonok nél- közt kifogyhatlan. — Ezen ifjú: késmárki \ a török vereségei hazája felszabadulását jekül. Nejét gyöngéden szerette, de nagyra- gróf Tökölyi Imre. kit a kuruez had már | lölék a másfél százados barbár iga alól. Fér
jenek, a harezok miatt távol kelletvén lenvágyó lelkét nem elégíthette ki. A megszokás 1678-ban a maga fővezérévé választott."
nie, a hü szerető nő szivét e távollét s a
Ilona
szivét
az
ifjú
híre
már
szokatlan
és női erény hozzáküték ugyan Ilonát, de
folytonos aggodalom is gyötörte. Más csapáheviilésbe
hozta.
S
midőn
találkoztak,
csamagasztosabb viszony, a szellemi közösség
sok is járultak keserűségeihez. Öcscse János,
ládjaik
hasonló
sorsa,
törekvéseik
ugyanboldogító viszonya nem fejlődhetek közöttök. S néhány évig még anyai örömök sem azonossága (mely okok Ilonát első férjével puszta gyanúból s tán épen miatta, elfoganyújthattak Ilona szivének kárpótlást, inert is összehozták vala!) — hozzájárulván, mi j tott s egy tiroli várba, hallatlan kegyetlenelső szülötte, György, néhány napig élt csak, amott hiányzott, íenséges lelkeik rokonsága j séggel, élő halottul falaztatott be. Mind e
s azután majdnem öt év telt el, mig leánya is, az Ilona szivében az általa eddig egész j csapásokat azonban a magasztos lelkületű
Juliánná (később Aspremont grót'né), és pár teljességében még soha nem ismert szerelem nő erős szívvel s keresztyéni türelemmel
évvel utóbb fia Ferenez (a későbbi nagy gyuladt föl a daliás és nagysorsu ifjú iránt. hordozta. Távollevő férje rendeleteit a felviRákóczi, erdélyi fejedelom s bujdosó) szü- A bár nála 14 évvel idösb, de mindig gyö- déken pontosan és erélyesen teljesítette, s
nyörű, deli és viruló özvegy iránt, az ifjú is még ö tudott leveleiben vigasztaló szókat
letett.
A Zrínyi- Frangepán tele összeesküvés, lángoló szerelemre gyűlt. S egymással ösz- küldeni a balsors csapásai közt olykor csügalig tört ki 1670-ben, mindjárt szerencsét- szekötni sorsukat, egymást birni, — lön ezu- gedezönekTökölyit azonban az eddigieknél még
lenre is fordult. Atyja Zrínyi Péter és nagy- tán főohajtásuk, mit évek után, annyi akadály
legyőzésével
választhattak
csak,
de
nagyobb
személyes veszedelem fenyegette.
bátyja Frangepán Ferenez elfogattak, Bécsaztán
a
balsors
viszályain
át
a
sirig
tartó
A
török
vezérek
bizalmatlanok lettek iránta,
újhelybe kisértettek s hóhérbárd alatt
hűségre.
Az
első
akadály
Báthori
Zsófia,
az
s bevádolták öt a Portánál, mint a kinek a
végezték életöket. Anyja, Frangepán Katalin
zárdába vitetett, vele Auróra húga is, öcs- osztrák házhoz és a kathol. egyházhoz hü háború szerencsétlen esélyei tulajdonitandók
cse János Bécsben tartatott őrizet alatt, s fejedelemné ellenzése vala, ki unokái anyját volnának. Tökölyi mostoha fiát a kis Rákómég nevök is, melyhez a magyar nemzet egv protestáns rebellishez menni nem en- czi Ferenezet akarta Stambulba küldeni,
annyi dicsősége csatlakozott, a Zrinyi név, gedheté. Ez akadályt azonban hamar elhá- kezesül saját hűségéért. S Ilona szivében
egy ideig gúnyosan ('nade névre lön vál- ritá a sors; — az özvegy fejedelemnő már ismét azon nagy küzdelmek egyike harczolta
toztatva. Anyja megörült. E borzasztó csa- 1680-ban meghalt. Nagyobb gát volt az át magát, melyek e rendkívüli asszony lelki
pások alatt, melyek gyöngébb szivet meg- anyai kötelességérzet; gyermekei vagyonát, erejét annyiszor s oly nagy próbákra vetettörtek volna, kevés és kétes vigasz lehetett fia jövőjét nem koczkáztathatá Ilona köny- ték. Az anya és a szerető nő küzdelme; előbb
az, hogy férje, anyjának lUíthori Zsófiának nyelmüen az által, hogy meggondolatlanul a nő látszék győzni s a szerelem; megigérte
és a jezsuitáknak közbenjárására kegyelmet legyen egy pártütö nejévé, mire a bécsi ud- férjének, hogy átadja fiát. De végre is az
nyert, de hűség esküt kellé letenni, váraiba I var engedélyét s beleegyezését egyhamar anya s a kötelesség győzött, s midőn már indulni akartak, az utolsó perezben visszatarnémet őrség vettetett s roppant bündijt meg nem nyerhette.
totta
fiát. Tökölyi maga ment vissza a török
•fizettettek vele, mely fejedelmi vagyonukra
Ilona, napa halálával, a munkácsi vár
táborba
Nagy-Váradra; Ilona Munkácson
is igen súlyosan nehezült, s melynek lefizet- birtokában maradt. A várban saját őrsége
maradt
gyermekeivel;
nem is sejtve, hogy
hetéséért, bár Zrinyi Ilona saját ékszereit is volt s az erőd akkoriban csaknem megvivhét
évig
nem
fogja
látni
a szeretett férjet.
zálogba vetette, tetemes adósságokkal kény- hatlannak tartatván, oly fontos pontot képetelenittottek terhelni magokat.
zett, melyet Tökölyinek is kiválóan érdeké- Mindkettejüket körülfogta a veszély. TököEkkor adá az ég vigaszul gyermekeit, Jú- ben állt, a széf) özvegygyei együtt kézre lyit a váradi basa elfogatta s vason küldé
liát és Ferenezet, — mintha sokallná az kerítenie. De hiába küldött maga Tökölyi is Konstantinápolyba; bár nemsokára ismét
anya örömét — csakhamar fia születése követeket az udvarhoz, kieszközölni a bele- szabadon bocsáttatott s méltóságába visszaután, 167(í-ban, özvegygyé tévé, I. Rákóczi egyezést házasságába, ezt csak azon feltétel helyeztetett. Ilonát pedig, Munkács várában,
Ferencznek ez év júliusában történt kora alatt volt Bécs megadni hajlandó, ha a fegy- mely jó formán maga maradt, a felvidéki váhalála által. Lipót király által gyermekei vert leteszi s a hűségre visszatér. A hazafiság rak közül a császári hadaknak meg nem hótermészetes és törvényes gyámjának ismer- összeütközésbejött a sziv jogával s emennek dolva, Caprera komoly ostrom alá fogta.
tetvén el, azok nevelése, roppant jószágaik vissza kellé vonulnia a magasabb kötelesség Három, keményebben másfél hónapig tartott
igazgatása, várainak ellátása, sőt Sárosme- előtt. A háború tehát 1680. tavaszán újra az ostrom, de a vár s erős szivü asszonya,
gyében az örökös föispáni tiszt némely teen- kitört. Ilona, békésen tartá magát munkácsi hősiesen és szerencsésen állott ellent. Ettől
dőinek viselése is reá maradt. s rendkí- várában, hogy róla Bécsbe csak kedvező tu- fogva Ilona is nyíltan harczolt a labanezok
vüli tevékenységét, erélyét és eszélyét vette dósítások mehessenek; söt összeköttetésbe ellen. Várőrsége kicsapott s pusztitá és ronigénybe. Családostól Munkácsra, napához tette magát a felső-magyarországi parancs- totta a vidéken a császáriakat. A következő
ment lakni, kinek e vára a német őrségtől nokkal Caprera tábornokkal s alkudozott télen azonban az ostrom ismét s még nameg volt kiméivé, s a mellett ott takaréko- vele azon feltételek fölött, melyek alatt Tö- gyobb erővel nyilt meg. Ezúttal az ostromsabban is élhetett s gondjait inkább fordít- kölyi is hajlandó lehetne a békére. Kieszkö- zár kitartóbban lön fentartva s Ilona az
hatta gyermekei nevelésére. De már máso- zölte az engedélyt, hogy a táborba szállt egész világtól elzárva, a szabadulás mindindik évében ott tartózkodásuknak, oly össze- Tökölyivel találkozhassék. A békét nemcsak kább tünedezö reményével, foglyul volt
ütközések történtek közötte és rajongó, a egybekelési vágyuk, hanem a körülmények Munkács várában, Tökölyi meg, Magyarorvallási és politikai szabadság iránt ellensé- is tanácsolták. A töröknek, kinek védelme szágból s Erdélyből is kiszorulva, többnyire
ges érzelmű, a mellett fejes és uralomvágyó alatt állt a kuruez fölkelés, holdja halványan az Aldunán tul, szerb földön tanyázott.
napa között, hogy Ilona jobbnak látta ismét csillogott csak; balszerencse üldözé hadait.
Végre is, Munkácsot árulás ejté meg.
elköltözni onnan , s regéezi és makoviczai De az udvar is élénken ohajtá a békét. S mi- Absolon Dániel, Tökölyi kanczellárja, de
váraiba tenni át özvegyi lakását. De engesz- dőn arra Zrinyi Ilonát, söt Tökölyit is őszin- Munkácsban Ilona mellett maradva, egy
telékeny szive nem tartott haragot; s napát tén hajlandónak látta: beleegyezett összeke- megfejtés végett neki átadott titkos iratu
azután is gyakran meglátogatta, betegségé- lésükbe. Ez, 1682. június 15-én, négy évi levélből, urának oly szándékáról értesülvén,
ben ápolta, szeretettel virrasztott a haldokló várakozás után, meg is történt Munkácson, hogy a császár és pápa kegyei megnyeréfelett s könyezve fogta be szemeit.
hova Tökölyi, egy szolgálatában álló dandár seért s békefeltételül kath. hitre térni és
„l(í7 7-ben. tehát midőn Ilona egy éves kíséretében, a megelőző napon, drágaságai- híveit is arra átvinni volna kész, — Absolon,
özvegy volt, a hír szárnyai egy húsz éves val s minden ingó vagyonával együtt, ünne- a buzgó lutheránus e terven elszörnyülködve, csakhogy azt kijátszhassa, készebb
ifjú gróf nevét hordozták körül, kinek atyja pélyesen bevonult volt.
volt
maga föladni s elárulni Munkácsot.
1670-ben a Zrinyi-Fraugepán-féle összeesA békéből ezúttal' sem lett semmi. S
Részére
vonván a várnagyot Radics Endrét
küvésben való részvét gyanúja miatt Árva Tökölyinek ez volt a legszerencsésebb éve
is,
Caraffával,
ki az ostrom vezénylő parancsvárában ostrom alá vétetett s annak folytá- harczaiban is. Számos várat foglalt el; nénoka
volt,
alkudozást
kezdettek. Az eleséget
ban ott meg is halt; ki maga, ugyanakkor, hány nevezetes csatát nyert. S a török által
részint
elpazarolták,
részint
el is rejtették. S
mint 13 éves fin szökött atyja egy másik fejedelemmé és Felső-Magyarország kirámidőn
a
szükség
már
érezhető
lön, Zrinyi
várából Likavából Erdélybe, hol szintén lyává neveztetett. De az ismét szerencsétIlonát
a
vár
feladására
kényszeritették.
A
voltak némi anyai birtokai. A szárnyaló hir lenné fordulandó sorsra az elöjelt hamar
szerint ezen ifjú, nagy fiatalsága daczára, megadá az első év végével született kis fiók várba, melyből Zrinyi Ilona vérző szívvel
testben-lélekben példányképe volt egy val- György kora halála. S napjok ezentúl alig vonult ki gyermekeivel, német őrség vonult
be. Tökölyi kincsei lefoglaltattak s Ilonának
lása és hazája szabadságáért küzdő hősnek: derült ki többé!
testére szép, erőteljes, munka- és fáradságTökölyi csillaga letűnt. A török Pár- csak a magáéi adattak ki, vagy inkább —
türö, harezban hatalmas; lelkére lángeszü, kánynál, Bécsnél, Mohácsnál, Budánál nagy nagyobb részben — csak igértettek oda,
higgadt, megfontoló s mégis
méffis bátor a vak- vereségeket szenvedett. Zrinyi Ilona lelke egyelőre azok is lezároltatván. Ez azonban
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Az ébredőt, az alvót;
mind kevés volt. Anyai szivére, pedig gyer- . iszontlátás minden reménye nélkül. De, jHa búsul, ha beteg: nincs szó nyájas, mele«-.
mekeiért tette a mit tett, várt a legborzasz- mint Tökölyi titkára, a derék Komáromy | Minő az én szavam volt. !
tóbb csapás! Elszakittattak tőle. Kolonics Tános tudósít: „boldogtalansághoz szokott!
E szörnyű emberek!... szivem zajog, remeg.
bibornok s bécsi püspök neveztetett a Rákó- ;lméje" ez utolsó csapást is nagy lélekkel |
Mintha nyíl volna benne,
ürette
„a
minden
dolgaiban
erős
szivü
fejej
czi-árvák gyámjává. Júlia apácza-zárdába
Mert e nép sokra kész, — kisértve, nyomva lesz
lelem-asszonynyal."
adatott; Ferenez pedig jézsuita-növeldébe.
Az ifjú lélek, elme,
1700.
szeptember
23-án
ültek
hajóra
s
Ilona is, Bécsben maga is le lévén tartózHa a mag, melyet ott rósz szándék hullatott,
tatva, hogy leányával legalább egy fedél násnap Nikomediába érkeztek. Midőn a szá- Oh, ha mégis kikelne! . . .
alatt lehessen, ugyanazon zárdába, az Orso- nukra rendelt lakásba beléptek, egész ki - Mert véres ő kezök, áspis kigyó nevök,
séretöket elfogta a szomorúság s mindnyálya-szüzekébe, vonult. S innen adta férjhez
an zokogásba törtek ki. De Ilona buját nagy Es minden utjok álnok,
leányát gróf Aspremont osztrák táborlélekkel magába fojtá, s maga vidámitá kör- Nyel vök istent kiált, — orruk füstöt bocsát
nokhoz.
S lángot lehel ki szájok . . .
nyezetét, szenvedő férjét.
Tökölvi sorsa egy időre kedvezőbb forA várostól két órányira Virágmezö nevű Az ur mind a gonoszt, mit tele markuk oszt,
dulatot látszott venni, de csak hogy ismét
bájos völgy terült el s képezett gyönyörű Forditsa vissza rajok!
s végkép balra forduljon. Kuruez hadaihoz
kertet, melyben a legszebb virágokkal bori- Utáld meg a kebelt, mely szoptatott, nevelt:
a török tízezernyi segítséget adott, hogy
tott mezők, gyümölcsösek, árnyas ligetek S kegyelmünk lesz az ára!
Erdélybe törjön. A zernyesti ütközetben,
váltakozának. A majorház fölött emelkedő Tagadd meg a hazát, hős véreit gyalázd! . . .
melyet oly ügyességgel mint szerencsével
hegy ormán egy régi vár romjai ékesiték a Ily leczkét hall az árva,
vezérelt, nagy győzelmet nyert Heissler
vidéket. 1702-ben e helyre költözködtek Vigyázván szemeik: igy tartják, nevelik
osztrák tábornok és Teleki Mihály egyesült
Tökölyiék egész udvarukkal. Ilonának e bá- Titkos czélokra szánva.
seregén. Emez el is esett az ütközetben.
jos helytt kellé töltenie élete — utolsó évét. Remélek, lankadok . . . én is, ók is rabok,
Heissler tábornok a foglyok közt volt, Dória
— Ki áll fel értők, értem!? —
A sorvadás, tüdövész jelei már régebb óta Kiket, lelkem ölel: hozzájok ily közel •
ezredessel együtt. Tökölyi Szeben melletti
mutatkoztak rajta. Baja az évekkel sulyosbult. E bűnös Ninivébon,
táborában országgyűlést tartott s magát ErHatvanadik esztendejét tölté. S annyi hánya- Mégis nem érhetem, szavam nem ejthetem
dély fejedelmévé választatta. Még azon őszön
tás, testi és lelki szenvedés között!
Szivökben semmiképen.
kiszorittatott ugyan Erdélyből; de legalább
1703. február 18-án derült az utolsó nap Csak ontom kőnyomét, — de tartom hitemet
kezében volt az eszköz, hogy nejét kiszabareá. Katholikus pap nem létében, a reformá- Hogy a próbán megálljon;
díthassa Bécs körmei közül, — az osztrák
tus Komáromy János végzé a papi tisztet S mig újra bírhatom, enyémnek mondhatom
tábornok t. i. kinek váltságdijául nejét kömellette. Rendelkezett. Szeretettel emléke- Kedves fiam s leányom:
vetelte. Az e fölötti alkudozásoknak szerenzek gyermekeiről, hazájáról, s a szoba másik Őket én istenem, pártfogóm s mindenem!
csés sikere lett s Ilona Heísslerrel kicserélfelében köszvénytől szenvedve fekvő férjé- Oltalmadba ajánlom!
tetek. Óhajtotta volna a sokat szenvedett
ről, kit „szivem uram"-nak neveze mindig.
asszony kedves fiát Rákóczi Ferenezet is
Utolsó szavai azok voltak, melyek Krisztuséi
masával vinni, — de e kérése megtagadtaEgy gazdag ember életnézetei.
a keresztfán s atyja Zrinyi Péteréi a vérpatott. S igy fele szivét hazájának és gyermedon: „Uram! — a te kezeidbe ajánlom lel(Egy holland kereskedő naplójából.)
kének hagyva, fájdalmas búcsút vett lelke e
kemet!"
(Vége.)
kedveseitől, hogy elve többé ne is lássa őket
I oltteste két nap múlva koporsóba
viszont.
Utolsó fejezet.
tétetvén, márczius 8-án hajón Galatába (KonTökölyi, a török földre lévén szorítva, stantinápoly külvárosába) vitetett, s ott
Elhard urat mintha kicserélték vo'na.
Ujpalánkáig ment neje elébe. Hét évi távol- 10-kén a jezsuiták templomába tétetett le
Jó ideje pihen már tollam, pedig most iseléb'>
lét után, öröm és bú vegyes érzelmei közt az örök nyugalomra. — Harminczkét évvel
kezdek
történetem folytatásához, mint hittoiu
megható volt találkozásuk. Ilona csaknem utóbb, bujdosó fia II. Rákóczi Ferenez, az volna. S nagy
Isten, a mit még elmondandó vagyok,,
az előbbi szép, deli, fejedelmi asszony voV oly nagy mint szerencsétlen fejedelem is — mennyire elüt tündérkéz-szötto reményeimtől. S
még; Tökölyit a harczi élet sanyarusága ugyanazon sirba tétetett. Zrinyi Ilona testé- te is szíves olvasó, át fogod látni, hogy az utolsó
megtörték, idő előtt megöregedett, meg ből ekkor már csak koponyája volt épségben, fejezet irója egészen más emberré lett.
Fiam mennyegzőjét előző estén nem volt vaőszült, köszvény kínozta, összegörnyedt. — ezt is fia koporsójába tették s azzal együtt
A Dunán még az nap ismét átkelvén, az éjét temették el. „Kitől a hazába elszakadt, ked- lami szép idő. Nehéz hófelhők szállingóztak az
már Rámban, Szerbországban töltötték. Itt ves fiával, az idegen földben ásott sirban égen, a hold életlen kaszája nem tudta átvágni e
felhőket. AZuyder tengeröből hullámait az északi
tiszteikedék fejedelem asszonyának a csak örökre egyesült."
—á — r—
szél a csatornákba hajolta vissza,'s ezek csordultig
2500 főre olvadt egész kuruez sereg, melj
megteltek. De mit gondoltam én azzal? Legfontoőt aztán ágyudurrogás közt kisérte el leendc
sabb üzletemet szerencsésen fejeztem be, a menytartózkodási helyére, Passarováczra. Itt tar
asszony engedékeny anyját, illetőleg testvéreit —
Zrinyi üona keserve.
a házassági szerződés kötésénél — pompásan ráták aztán szűkre összevont fejedelmi udvaszedtem, önelégülten siettem hazafelé. Házam előtt
rukat. Egyszerű, kényelmetlen lakásban
TOMPA MIHÁLY-tól.*)
zajongó ombertömeget láttam lámpával és szigoéltek. Mindamellett, a bőség megszokása
nyokkal
; meglepetve dettom közelebb, s épen akkor
Oh,
változó
világ!
szerencse,
polez
mit
ád:
után is, a nélkülözéseket nyugodt szívvel
értem
oda,
midőn a vízből két élettelen, egymásba
tűrték; sőt igyekeztek vidámságukat is fen- Hamar múlik, csak álom . . .
görcsösen
kapaszkodott
hullát húztak ki. Az egyik
. tartani. Néha kisded, családias ünnepélyeket Nagyon nem bizhatunk, itten csak ugy vagyunk Moole György, a másik az én egyetlen fiam, Flórendeztek, egy-egy menyegzöt tartottak fel Mint a madár az ágon.
rián, az én örökösöm!
a bujdosók között, farsang folytán táncz- Ha orczám nevetett: immár megeredett
A még reám tapadt nemesb érzemény, számító/
Sűrű könyhullatásom.
eszem minden terve, sóvárgó szivem minden vágya,
vagy zenemulatságot adtak.
jelen örömem, jövő reményem ez egy lényben osz-,
E helytt sem engedé azonban a sors meg- Nemes, dús csömöte, házunknak öröme,
pontosult, s most ott hevert előttem a hideg köveKezem fejdelmoké lőn;
pihenniök. A töröknek még egy utolsó, mind
zeten, arczán a csatorna piszkos iszapjával, véresen,
Szemem kifáradott, mig átpillanthatott
annyinál nagyobb vereség volt fentartva,
mert egy halászszigony fölhásította; szelid szemei
mely Tökölyi sorsát is roszabbra fordította. A kincsen s kincset-érőn;
le voltak zárva, hosszú barna hajzata fehér homlokára, s még a halálban is piros tele orczájára tapadt.
A zentai győzelem elvetette a koczkát a tö- Rám néz s figyel vala hősek, bátrak hada,
Tisztelve, bizva, féltőn.
Mindkettőt a/-én házamba vitték föl. Orvosoröknek magyarországi uralma fölött. TököEzt mind nem siratom . . . Dicsőség, hatalom
kat
hivtak,
elkövettek .mindent s nem is hiában.
lyi is részt vett az ütközetben, s onnan csak
Halálos ellenségein életre ébredett, de egyetlen fiaSúlyától rcskad a váll;
életveszélylyel, a Tiszán átúszva menekülmat nem bírták föleleveniteni.
Sóvárgott kincs, arany: becset veszít, ha van,
hetett. A zentai ütközetet követett karlovi- S gyakran vesztünkre szolgál;
Ha isten, mint már két izben megmentett az
ezi békekötésben nemcsak czélját nem ér- Az én károm, sebem, a mely van lclkemen,
öngyilkosságtól, most nem őrködött volna felettem,,
bizonynyal megtébolvodom, lázas álmaimban közel
hette a bujdosó fejedelem, hogy ö is a békébe Sérelmesobb azoknál.
jártam az őrülés éjjeléhez. Ha olykor-olykor mabefoglaltassék, —'sőt Magyarországtól távoA kegyes ég adott két kedves magzatot,
gamhoz tértem, amellékszobábanGyuri köhögését
labb költöztetése is követeltetett Kis-Ázsia
Kik lelkem már-is érték,
és hÖrgését hallottam. Erős tél volt, az orvos nem
Bythinia nevű tartományában, Nikomédia S bár apiok föld alatt: szivemben megmaradt engedte meg, hogy elvigyék tőlem. Igy kellett a
városát jelölték ki a bujdosó fejedelmi pár Bennök, jövő s reménység,
kéí halálos ellenségnek egy födél, s ugyanazon
tartózkodási (mint ma mondanók: belebbe- S őket karom közül, vadon s kegyetlenül
ápolónő kezelése alatt lennie. Az ő sáppadt szép
leánya Lóri, leküzdve saját szenvedéseit, őrködött
zési) helyéül. Hiába fordult Ilona közben- Ellenségim kitépték.
felettünk.
járásért a franczia udvarhoz s követségekS hová zárták a hely, csak borzadást lehel . .
De. a legborzasztóbb eseményről két levél
hez, — meg kellett lenni!
Hideg, rostélyozott bolt;
adhat felvilágosítást, az egyiket Gyuritól vettem
Nikomédia gyönyörű vidéken feküdt, a Ágyát szolga veti, bérlett szem kémleli
el, a másikat szerencsétlen wverniek^m zsebében
tengerre nézve, bájos völgy nyilatában. De
találtam.
*) Összes költeményei uj kiadásának :5-ik kötetéből.
oly végétlen távol a szeretett hazától. S a
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Az első igy hangzik:
„Lórim, nem irhatok sokat, kezem reszket,
agyam zilált, s szivem oly nagyon, nagyon fáj . . .
azt hiszem, ha valaki éltemet venné cl, a lognagyobb hálára kötelezne maga iránt. Elég az hozzá,
hogy mi nyomorra vagyunk teremtve.
„Mint már emlitém, apám, minden viszonyunkra vonatkozó czélzást rögtön kettészakitott.
Ma ismét régi kedvoncz torvével állott elő, ekkor
már nem állhattam tovább, nevodet elhallgatva,
mindont közöltöm vole, s kértom mindenre a mi
ezont, igérvo, hogy a legengedelmesebb fia leszok,
csak ne állja útját szerelmünknek. Nyugodtan kihallgatott, talán gyanította, hogy nem uj dolgot
beszélek előtte; de aztán neki pirult, hiuz-szemeket vetett rám, s végre kitört
nem akarom
leírni, mi következett. De reád gondolva, Lórikám,
bátorságom éledt. A dühös ombor moghiggadt s
gondolkozott. Tedd ugy, a mint jónak látod, fiam,
igy szólt hozzám, nemsokára nagykorúvá lészesz,
— csak ezt jegyezd meg: Ha szerototemet hálátlansággal viszonzod, minden tervemet romba
döntőd s nevedet beszennyezed, én veled mitsem gondolok. Vedd el
azt a koldusleányt, a
templom előtt lövöm
agyon, vére rajtad, t s
mellé az én átkom! En
megteszem azt, mit
mondottam, a milyon
igaz, hogy Van LonkHasselaarnak hivnak!
„Lóriin, többet nem
tehetek; nem ismertem
a szilárdságot soha, s
most már le vagyok
verve. Vajha inasa, nom
pedig egyetlen gyermeke lennék apámnak
—vajha szegény anyám
mellett pihenhetnék a,
sírban! Nem találkozhatom többé veled. Tudom, hogy boldogtalan
leendesz, do százszorta
szerencsétlenebb hozzád sirig hű Flóriánod."
Az őrült válasz igy
volt szerkesztve: „Gazember ! jól játszottad
szerepedet, atyáin igazat mondott, nagyapád
a sátán, apád az ördög
s to a belzobub vagytok! Családunk megrontására születtetek.
Bár sohase láttalak
volna, miért is nem
maradtunkLondonban,
hol dühötök elől rejtve, bátorságban éltünk.
Hát azért csúsztál hozzánk, azért jöttél viszsza, akárhányszor mutatta is apám az ajtó
kilincsét, azért kábítottál ol, hogy szivemet kitépd keblemből.
Ha férfi vagy, no légy
vérengzőbb a hiénánál.
De te nem vagy férfi,
apád az, mert legalább

a megmentést, de kevés hiján maga is életével
lakolt. Mindezt, láhbadozásom után, az orvostól
tudtam meg, ki ogyiküsiktől a másikhoz járt-kelt,
a sáppadt Lóri, ki ugy nézett ki mint egy Niob'e
szobor, egy árva szót sem szólott semmiről. Mo3t
már elismertem, hogy tévesztett élotnézeteim voltak, fiamat saját gyöngoségem sodorta a vész örvényébe. Lelkiismeretem háborgott, nem tudtam
nyugodni: „no, hadd legyen jó kedve az ördögnek" — susogtam magamban, — „azt a köhögést
el kell fojtanom.'' Kimásztam ágyamból, a falról
levettem egy megmérgezett indiai gyilkot, s lábujjliegyen Gyuri szobája ajtajáig csúsztam föl; itt
megállottam, hallottam, hogy vékony hangon igy
könyörgött: „Uram, könyörülj rajtam szegény
bűnösön", s ezt többször ismétolte. „Atyám", vágott közbe Lóri, „annyit szenvedtünk már, hogy
isten talán jobbra forditja sorsunkat, könyörögj
inkább neveletlen árváidért, áldj mog engom, hogy
szegény szivem meg ne hasadjon." — „Lórim",
hörögte a beteg, lélegzet után kapkodva, „nem
tudok imádkozni, mert ajkaimon még az imádság
is átokká változnék. Uram, könyörülj rajtam, sze-

határozott, to csak viaszbáb vagy, melyet dróton
lehet rángatni. Nem, te hitványabb vagy ennél is,
to édes, csalfa Judás! Csókodban öntőd ki az
árulás gyilkoló mérgét. Hintódból gazdag nő mollett majd gúnyolódva nézosz alá a mollotted porban csúszó koldusnőro. De vigyázz magadra! ha a
templomba mentők, én, én utánatok futok, az
aranysárkányt ott a templomban elszakasztom
oldalad mellől, s azt fogom hirdetni: „ez ember az
enyém!" S ha akkor meg akarnak rohanni, az
oltár előtt gyilkolom mog magamat..."
—„Bocsás meg, édes Flóriánom, nom vagyok
eszméletemnél. Egész héten vártalak... nem jöttél, végre elküldted azt a borzasztó levelet... a to
k e z o
í i 5 á s a > d o é n mégis kérlek. Nem, ha hűséget
tükröző szép szemeidre gondolok, édes hangodra,
mely oly..,«
A levél itt félbeszakadt; a mint később hallottam, a fölindult leány vérköhögései miatt nem
folytathatá tovább. Do Gyuri igy kézbositette azt
fiamnak, ki miután e levelet az utcza lámpa bágyadt fényénél ololvasá, nyugalmat s menekvést a
hideg hullámok ringató ölében korosett. A jóban
és roszban egyiránt gyönge Gyuri megkisérletto

gény bűnösön! Lórim, jer csak közelebb. Ne nézz
rám ugy! Hallgass, Van Lónk Elhard engem
mindig üldözött, eltiport, Hollandiából Indiába,
onnan Angliába kergetett, Flórián pedig téged
csábított el, aztán eltaszitott, s én mégis roszabb
vagyok mint ők, — rekedt hangja rikácsolóvá
lett — mert a csatornába dobtam, Flóriánt én
öltem mog!"
A kétszeresen szerencsétlen loány lélokrenditő
sikolyát sohasem feledem el. Visszariadtam még
az enyémnél is mélyebb fájdalomtól, a gyilkot
tartó kéz nyugodtan ereszkedett le, mórt éroztem,
hogy a boszut egy hatalmasb lény vette magára,
reszketve mentem vissza szobámba.
Még kevés mondanivalóm van. Isten, ki gyakran hiában kopogtatott bezárt szivemen, mely
nem vetkezett le mégsem minden nemesb érzeményt, isten, ki korán állította elébem angyalát
Elfrida képében, s két izben adott időt a megtérésre, elvégre csakugyan megnyitotta szivemet,
dicsértessék érette az ő szent neve, s a sötét homályból meredok ösvényen keresztül vezérlett
világosságra. Megdorgált és meggyógyított, megismertetett a világ hiábavalóságával, hogy attól

visszaborzadva, az örökélot után sovárogjam.
Elébom tárta bűneimet, érzékiségemot, különczségemet, s az élotomen átvonuló önzést, és megbocsátott, mert ime már én is meg tudok bocsátani
ellenségemnek. A bűnbánó ellenség keze az én
jobbomban reszketett, midőn oda költözött, hol ő
szent felsége letöröl minden könyhullatást, s habár szivom sebe még most is vérzett, hálát adtam,
hogy Flóriánom nem lőtt öngyilkossá. A mit életemben jóvá tennem lehetett, ezentúl csak arra
igyekeztem. A Hatoling-czég nem bukott meg,
Moole árváit örökbo fogadtam, Lóri is jobblétre
szonderült, szolid bocsánattal ajkain. Testvéreimet
szintén szerotem, szeretek mindenkit, s imádkozom, hogy ol ne tévolyedjenek ugy, miként én. —
Nom semmisitem meg tehát naplómat, pedig az
egészen más nézettel s más czélból van irva, —
hadd legyen az oszlopa az én megszégyenittetésemnok, s tanulság másoknak, kik netán oly életnézeteket táplálnának; s habár e naplóba tekintve,
el-elpirulok is, s te is szives olvasóm vállat vonitva
szólsz, hogy hozzád egy szenteskedő bőszéi, nom
bánom. Az igazság, még az erőtlen ember szájában is bir szúró tövissel. EIjő az idő, midőn
az életre borult rózsaszinüfátyol szétbomlik,
s a tárgyakat valódi
meztelenségében láthatod meg, én pedig tudom, hogy ki vette magára bűneim térhét, s
az idvezitőbo vetett
tántorithatlan hitben
halok meg.
Fischer Vilmos után
Könyves T. K.

Az ami a ina ni
macaco.

IHacaco-majom.

/^>f

Oh! Jonnyke kérem, igen kedvos kis
teremtés volt! Szegény
Jenny! sima selyem
haja mily jól állt neki,
a mint egyszerűen kétfelé volt választva homlokán, nyakában ezüst
lánczczal és elsőrondü
éremmel díszítve érdemeiért
és végre
is az állatkertnek ajándékozták. Bizony Capitain Brown ur humánusabb is lehetett
volna iránta. Hány évig
szolgált Ö felsége az
angol királynő hajóján?
mily szófogadó s tanulékony volt már első
hadapród éveiben! nom
volt, ki ügyesebben
mog tudta volna mászni
az árboezot, ha corsetteket kollott behuzogatni, vagy a ki bátrabban merte volna, ha
olykor-olykor jó napot
csináltunk, egy harapással kipattantani a champanyis üvegek dugóit;
s mily kitartással viselte az abyssiniai hadjárat
mindon veszélyeit,
és pedig mindezt leány
létére!
„De ki volt hát Jenny ke?" kérdi talán már
türelmetlenül valaki.— Hm! azt tulajdonkép mások
is szerették volna tudni, de születését mély titok
födi. Az anyakönyvi kivonatból — » mely gyanánt
ez osetben a hajó-naplót vagyunk kénytelenek
acceptálni — csak annyi bizonyos, hogy Jennykét
annodomini 1864 die 20-o Septembri az andamani
szigotek egyikén, a bengali öbölben, az északi szélesség 11°43', s a keloti hosszúság 92.47-dik foka
alatt fogták el, mint még hozzávetőleg 4—5 éves,
de gyanús kinézésü egyéniséget, ki már ily fiatal
kora daczára egy urasági kert bon oly foglalkozáson
kapatott, a mely világosan mutatta, hogy nem
valami tisztult fogalmai vannak az enyém és tied
közötti különbségről.
Ekkor tohát egy nagyon is szigorú hadi neveidébe, a „Vigilant" nevű csavargőzösre vitetett, s
ez időtől fogva itt szolgált valami hadapród féle
minőségben. Bár eleinte, — mint az már szokott
dolog az ily körülmények között — duzmadt s

A körmöczi vártemplom.
igon harapós volt a kis internált, de lassankint mert mig a vörös republikánus hajlamú páviánok
csak
mint
gonosz
daomonok
kinozzák
az
általok
klbékülve sorsával, a legszelídebb természetű jó
Körmöcz, hazánk régi bányavárosainak ez
teremtésnek bizonyult be, ki nemcsak felügyelői, megszállott vidékeket, addig a becsületes macaco- egyike legnovozetesbike, helyzeténél, fekvésénél s
hivatali felsőbbjei, hanem az egész hajónépség kat annyira respektálják kegyes érzelmű honfitár- építkezési modoránál fogva, mint oly régi város,
rokonszenvét csakhamar megnyerte, s előbb való- saik, az indusok, hogy számukra külön gyümölcsös
mely monumentális épitméságos hadapródi rangra emelnyekkel bővelkedik, s a meltetvén, — majd, mint emiitők,
-- _- lett talaja változatos emolke7
az abyssiniai hadjárat alatt ta- " - ~~~=r~
- ~~~_ ~~
désokkel bir: sokkal festőibb
nusitott bátor magaviseletéért
__ % ~_ _ _ ~ _
kinézésü, mint az egyhangú
első rendű érdemjellel (first
~~^-^_~^2Lsíkságon elterülő, többnyire
class medál), s A. B. (olvasd
'--ip^r=~^^^
ujabb keletkezésű alföldi váro:
É. Bi=-=kitünő tengerész) jelű
Z^^~ =1-=L~
saink, hol a festő vagy műkodoklevéllel jutalmaztatott.
-~_~l- ~=^~~_^_
velő régiség-barát albumában
1
Valóban nála ügyesebb s
V —~~ Z"
való részleteket ritkán talál,
kedveltebb egyéniség aligha
~ ^ _Z
~—
m jg a felföldi régi városokvolt a hajónépség között; ha a
ban, hol a középkori emlékszakácsnak sietve kellett valaszerű építészet mind templomi nagy ebédhez készitni az
mokban, mind maiglan eredetiételeket, ő volt az, ki a sparherd
ségükben fennmaradt régi maelőtt óra hosszáig guggolva,
gán házakban jolentkozik, —
folyvást élesztette a tüzot; ha
minden lépten akad valami nesok aprómarhára volt szükség,
vezetesre, érdekesre, följegyező volt az, ki leghamarabb
ni vagy lerajzolni méltóra.
tudta okot minden tollúktól
A „Vasárn. Újság" ez évi
koppasztani; ha csomókra hurfolyamának egyik számában
kolódtak a hajókötelok, ő volt
Körmöcz alsó kapuját ismerteaz, ki azokat hűségesen ki
tem; jelen rajzban pedig közszokta bontogatni. Néha ugyan
löm a körmöczi vár templomá— mig a szakács kifordult —
nak nyugati leginposántabb kiol-elcsent ogy összevett marok
nézésü oldalát.
lisztet s azt bepofázta, vagy
A Szent-Anna — mint a
kiüritett egy láb alatt maradt
város egyik védszentjének tiszrumos üveget, — do ki tudott
teletére emelt vártomplom, a
volna rá haragudni ilyesmiért,
fallal mogerősitett belváros
— ha visszatérve észrevették
északi részén, egy magaslaton
is a csint, a mint a liszttől be— még egy külön fallal bekepuderozott hajjal ismét ott ült
rített váracs közepén áll, s a
a tűz előtt nagy komolysággal
mint a főszentély csucsives bolpislogatva, mintha ő volna, a
tozatának egyik zárkövén léki legkevesebbet tud az egész
tező 1488. évszámból láthatni,
dologról.
a XV-dik század második fe4 (
E mellett mindig vidana,
lében épült. Épitészoti műizjó kedvű s tréfára hajlandó
lése azon kor csucsives modovolt; ha a munkaórák végével
rának egészen megfelel, csak
a matrózokkal együtt ő is a
két tekintetben különbözik hakabinok elé ült, s fogai közé
zánk akkori időben épült temfogva kis tongorész pipáját,
plomaitól, t. i. a templom hoszelkezdett kedélyesen szipákolszúhajója annak középtengeni, — vagy ha ünnepnapokon
lyén omolt pillérek által csak
kebelbarátjával, a hajó kakaskét hajóra oszlik, másodszor
sal sétálgatott a fedélzeten,
kiszökő kereszthajóval bir, melehetlen volt rajta nom kaczaglyet a bojárat előtti előcsarnoni, s meg nem szeretni. Az a
kok és azok felett levő kápolgond, melylyel az ő kedves
nák képeznek.
tyutyuját gédolgetto, az az
A tomplom egész szerkezeügyesség, melylyel — ha mondtében a legszigorúbb egyszerűKörmöczi vártemplom. — (Myskovazky Viktor rajza után.)
ták neki „vesd a vízbe" — felség vehető észre, az oszlopzatok
fellökte azt, mint a dajka szokta
fojozotén lovél-diszitményekkel is ritkán találkohimbálni a csecsemőt, becsületére válhatott volna kerteket tartanak, s a termés 10-edét lelkiismere- zunk, a csucsives gót ablakok mérmüvoin legintesen a mezőn hagyják, mintegy áldozatul e valóidősebbnek is a 8—9 éves Jennynél.
kább a gót műizlés hanyatlását jelző halhólyag
És mégis most, amint a hajó a hosszas táboro- sággal u. n. archangyaloknak.
változatos formái látszanak. Említésre méltó a
Valóban csak is valami ily nemesebb család
zásból megérkezett, mind ez érdemeket azzal jutaltemplom belsejének északi oldalfalához épített
mazták, hogy az „A. B." tengerészt, a „first class ivadéka lohot egy oly egyéniség, ki elég lelki erőrégi szószék,
medál" tulajmelyet akandonosát a lonthus-lovelü
doni állatkertfejozottel ellánek ajándé—
tott, kissé zökozták. No oz
mök törzsü
ugyan mondoszlop tart. —
hatom alkalA szó-székre
mas hely, hogy
vozető karzat
babérain kialatt,— minta
nyugodhassa
bécsiSz.István
fáradalmait,—
székesegyház
és épen ide!
szószékénél —
hol a kíváncsi
egy négyszögpublikum, nem
letű falfülkéismerve a múlt
ből egy férfi
érdemeket,
alak emelkeminden ügyetdik ki, kezeit
ion utánzásért
imára összetécsak kineveti.
ve, mely alakEz emberról azt tartják,
telenség!
hogy a templom építőjének
De
hajh!
szobra lonne
már ez szokott
a mi azonban
sorsa lenni a
hibás föltevés,
majmoknak,—
miután az alak
— mórt fájdaSacramento (Kaliforniában).
nagy, vászonlom! végre is
ki kell mondavei bir elviselni a sors oly változásait, mint Jen- fodros gallérja (Krause) és vas pánczélja * £
nunk, hogy
hogy Jennyke bizony csak egy
nyke, ki - ne feledjük - mint A. B. tengerész, s | tározottan a XVI-dik században dívott öltözetet
majom volt, a tisztes rövidfarku macaco nomzot| jellemzi
a z o n ban
ségből, mely a hires páviánokkal áll közeli rokon- a „first class medál" tulajdonosa, most a londoni
D
A templom legbecsesebb műdarabját azonoan
ságban, de becsületükre legyen mondva, koránt miiomketrppr klakóia
k
J
a főszentély déli oldalfala mellett álló menyezetes
sincsenek oly rósz hirben, mint e fogas atyafiak, majomketrecz °
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ülő-pad; mely mint az li>24. évszám is bizonyítja,
a XVII-dik században hazánkban divó tiszta olasz
renaissanco Ízlésben van tartva.
E pad remok kivitele eléggé tanúskodik a
hazánkban akkoriban dívó fényes műizlésről és az
e szakbeli művészet állásáról. — A levél és állatdiszitmények körrajzai igen szabályosok és szépok, 8
föltűnően hasonlítanak a klassikus görög művészet
alakjaihoz, és oly módon vannak a deszkázatba
mozaikszerüleg berakva, hogy a diszitmények felváltva, egyszer világos, másszor sötét alapon diszlenek, s azzal a nézőre kellemes hatást gyakorolnak.
— Az egész széksorozaton nincs legkisebb nyoma
a mesterséges befostésnek, minden szinváltozás a
különböző fanemek természetes színezete által van
előállítva.
E pad nyolcz ülőhelyet tartalmaz, melyek
egymástól kettős, remokmivű, szépenkannelirozott
római oszlopok által vannak elválasztva, az oszlopközöket szép pilléreken nyugvó lélkörives árkádok
— diadalívek — foglalják el, melyeknek belmezején a deszkázatba mozaikszerüleg beeresztett,
pompás növény-diszitmények — arabeszkek —
egész sorozata diszlik. E gazdag kivitelű egyházi
székek a városi tanácsnokok számára oly időben
készültek, midőn a város anyagi virágzásának tető
pontján állott, s o ezélra tetemes összeget áldozhatott. Nehezen hiszem, hogy hazánkban valahol
léteznének ily klasszikus renaissanco izlésbon
készült, s ily gazdagon és remek diszitményekkel
ellátott egyházi székek. A szék menyezetének felső
párkány-koronázata fűlött, az alatta álló oszloppároknak megfelelőiem; gyönyörű müvü szobrocskák állanak, molyek fából mesterileg vannak
faragva, természetes faszinüek, és egyes szenteket
s római imperátorokat ábrázolnak.
A templom nyugati oldalán emelkedik a négyszögletű tömör torony, mely hat, kívülről párki nyzatok által elválasztott emelettel bír, falazata
félkörivü, do a gót ízlésnek mogfololő párkányzattal béllelt ablaknyilások által van áttörve, a torony
hetedik emeletét fedett tornáczczal körülvett őrgzoba képezi. A torony magasság megközoliti a
130 lábat, s mivol már a templom is magaslaton
áll, a torony karzatáról meglepő és felséges kilátás
nyilik az alatta elterülő városra és hegyes-völgyes
vidékére.
Nom messze e toronytól a váracs körfala mellett áll ogy alacsonyabb torony, melyben az óramű
és ogy nagy harang van elhelyezve.
Igen jellemző azon szokás, hogy minden óraütés kétszeresen történik, ugyanis először a kisebb
toronyban lévő óra mély és tompa ütései hallatszanak , ezután a nagy tornyon az őr egy kalapácsosai valamivel csengőbb hangú harangon
ismétli az óra ütéseit, és azokat nappal trombita
szóval, éjjel podig síppal kiséri.
A váraes falai alatt elterülő mély sánczárkok
jelenleg szép gyümölcsös kertekké vannak átalakítva, melyeknek eleven zöld és fostői facsoportozatai a komoly várfalaknak, a szemre jótékonyan
ható vidor színezetet kölcsönöznek.
Myskóvszky Viktor.
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Sacramento Kaliforniában.

I

Ha egyszer egy város Amerikában emelkedésnek indult a közlekedési vagy helyi viszonyok
jobbra fordulta, vagy pedig valamely aj iparág
fölfedezése s nagyban folytatása következtében,
az aztán óriási léptekkel halad fölvirágzásámik
tetőpontja falé. Ott van például St.-Louis, Chicago, Milwankee, Denver, St.-Francisco és ott van
a többok között Sacramento vánsa is északi Kaliforniában, mely nemcsak gyors felvirágezását, hanem eredetét is az amerikaiak legújabb nagyszerű
vállalatának, a „Csendes-tengeri vaspályá"-nak
keszönhoti. A világnak e legnagyobb és Iegbámulatosiibb vaspályavonala nyugot felől Sacramentóból indul ki s o nagy fontosságú közlekedési er
oly kedvező helyzetbe hozta egész környezetét s
különösen Sacramentot, mint kiindulási pontját,
hogy az útjában fekvő helységek maholnap tul
íogják az Unió többi városait szárnyalni. A hol
még tegnap kietlen pusztaság terült el, ott ma
mar népes falvak sürögnek-forognak, s a hol nem
regen szegényes falvak nyomorogtak, ott ma már
csillogó gazdag városok d'iszlenok.
Néhány évvel ozolőtt Sacramentóról is csak
annyit hallhattunk, hogy e jelentéktelen kis város
ott fekszik Felső-Kaliforniában a hasorfló nevű
folyam partján, s ma már az egykori kisded helység helyén egy pompás, 40—50,000 lakóval bíró
világváros ragyog az utazó elé. Roppant nagy

hotelek, gyönyörű templomok, szinházak egyéb
középülotek ragadják meg a figyelmet, melyet a
népesség maga még inkább lekötve tart. A khinai
és japántól kezdve a malayig, a müveit európai
nemzetek képviselőitől kezdve a vad indiánig és
az afrikai szerecsenig mindon féle omber árnyalattal találkozunk Sacramento utczáin. Elegáns
fogatok vágtatnak végig a terjedelmes és diszes
tereken s óriás feliratok csalogatják mindenféle
áruhelyiségekbe a venni szándékozókat.
Képünk épen azt a jelenotot ábrázolja, mikor
a csendestengeri pályavonat robog végig azutezákon, hogy a távol fáradozó munkásoknak élelmet s
a pálya tovább építésére szükséges épületszereket
vigyen. Sacramento lakói bámuló örömmel üdvözlik városuk leondő nagyságának e régóta epodve
várt előhirnökét.
8. L.

Különös végrendeletek.
(Vege.)

jasan fogadták, s megengedtetett, hogy nedve
ruháját a konyhában megszárithassa. Este az ina?
elbeszélte urának, hogy a konyhában egy eltévedt
pap van. Az ur leküldött, s fölhivatta a vándort.
Megvacsoráltak, s az ur hálásra is ott marasztotta.
Másnap pompás reggeli várt reá, lovát is fölkantározták. Már távozni szándékozott, midőn a házigazda fölkérte, hogy szobáit nézze mog. A vendég
nem győzött oléggé csudálkozni e lakás pazar
fénye fölött. A házigazda azonban nagyon levert
volt, s azt monda, hogy nem sokáig mondhatja
magáénak e lakást, mert bizonyos iromány elveszése miatt a birtok másra száll át.
A lelkész történetesen azt kérdé: „Megmutatta-e ön az egész házat? Níncsen-e itt képtár?"
„Nincs!" hangzott a válasz, „oda fent a nagy
teremben vannak a képok." Fölmentek, egy
hosszú teremhez értek, mely kétfolől képekkel volt
díszítve. A lelkész egy képet nézegetve, azt félre
fordította, s im háta megett ogy papírral telt
tárcza volt, s a hiányzó végrendeletet a házigazdv.
rendkívüli öröméro abban találták mog.
Néha-néha kétes esetek is fordulnak elő. Ily
ritka eset az, midőn p. o. a férj s nő, atya és leánya
egyszerre vesznek el valami szerencsétlenség alkalmával. Hogy melyik ág lép az örökösödésbe,
annak kinyomozásától függ, hogy melyik vesztette
el hamarább életét.
Egy Taylor novü tüzértiszt 1814-ben nejével
együtt Portugalliából haza akart menni Angliába.
Falmouthnál azonban utóiérte a hajót a tengeri
vihar, ogy sziklához vetődött, s darabokra tört.
A hajó rázkódása s összeroskadása előtt néhány
perczczel a tüzértiszt még a fedélzeten volt, s
nagy hangon kiáltva kétezer font sterlinget ígért
annak, ki nőjét megmenti. E nehéz vállalatra nem
találkozván ajánlkozó, maga ment le a hajószobába, honnan aztán nemis jött föl többé. A tüzér
körülbelől negyvenezer forint értékű vagyonnal
birt, mit nejének hagyományozott. Most már az a
kérdés merült föl, hogy kettőjök közül melyik
halt mog olőbb, s a férj vagy nő rokonait illeti-e
az örökség ? A római törvény szerint bizonyság
hiányában az állapíttatott mog, hogy a férfi erősebb testalkattal bírván, bizonyosa) tovább tudott
küzdeni a halállal, mint egy gyönge nő, e szerint
a férfi rokonait illeti az örökség. A nő ügyvédje
azt hozta föl ellenvetésül, hogy a tisztné erős és
egészséges volt, férje pedig rokkant és beteges. A
törvényszék ugy egyenlítette ki az ügyet, hogy a
nő túlélését vette föl, de azért megtörténhetett az
is, hogy egyszerre haltak meg mindketten. így az
örökség a házaspár rokonai közt megosztatott.
K. T. K.

Körülbelől hatvan évo halt meg ogy Olivér
nevű molnár, ki egész életében mindig a molnárok
kedvenez szinében, fehér ruhában járt. Fehérre
meszelt malma mollott maga készítette sírját halála előtt mintegy harminez évvel, koporsója pedig
mindig ágya alatt volt, az is fehérre volt festve,
mikor meghalt, kivánsága szerint nyolcz fehér
ruhába öltözött molnár vitte a koporsót, s a sir
szélén egy tizenkét éves leányka mondta el az
Olivér által előre elkészitett beszédet.
Egy visszás házaséletet folytatott londoni
lakos ilyenformán emlékezett meg tőle elvált nejéről: mivol nőm G. Erzsébet éveken keresztül hibás
magaviseletével életemet megkeserítette, s megvetve jóakaró tanácsaimat, engom boldogtalanná
tett, és sem sámsoni erő, sem homéri költészet, sem
augusztusi oszély, som jóbi türelem nem hódithatták meg, sőt fiamat is elidegenítette tőlem: ezen
érdemei elismeréséül egy siilinget rendelek részére
kifizettetni.
Egy százkét éves Morgan nevű ur összes
vagyonát gazdaaszonyára hagyta, őzen megjegyzés
mellett, „meglehetős jó asszony, do jóval többet
érne, ha. nyelve oly gyorsan nem forogna, mint
nagy szélbon a szélmalom."
A vagyonos Gratford asszonyság, ki Horshamban 1792-ben halt meg, élete vége felé különczködései által tűnt föl. Húsz évig nem tette ki lábát
a ház küszöbén kívül, pompás kocsija a kocsiszínben romlott el. Nemes lovai szerszámozva csak az
udvaron voltak láthatók. Minden vagyonát a szegényeknek hagyta, s csak kutyáinak s macskáinak
élelmezésére hagyott fenn némi évi járadékot. Azt
rendelte, hogy testét egy hónapig hagyják fenn
szobájába, s hogy a rothadástól mentve legyen, A magyar történelmi társulat gyűlése
óvatosan balzsamozzák be. Azután négy koporsóba
Ipolysághon.
kívánta tétetni, azt rendelvén, hogy a külső márA magyar történelmi társulat múlt év szepványból legyen. Rendelkezéseit pontról pontra
temberében tartá első vándorgyűlését Kolozsváteljesítek.
Nem ritka eset, hogy sokan kívánják a több- rott; az idei gyűlés helyéül Honttnegye meghívása
szörös koporsóba záratást, s különösen azok, kik folytán Ipolyságh tüzetett ki, s a magyar történeéletökben undorodnak a patkányoktól, békáktól, lem barátai e második vidéki gyűlés működésétől
kigvóktól, nehezen tudnak megbarátkozni azon szintén szép eredményeket várhatnak, miután
gondolattal, hogy ez undorító lények majd hábo- Hontmegye és vidéke több oly magán levéltárat
rithatlanul férnek testökhöz, s ha erről biztosítva foglal magában, molyek jobbára még kiaknázatlavannak, nyugodtabban halnak meg. Walter Skott- nok, s e történelmi kincsek birtokosai a legnanak egy barátja Crampton Fülöp, ki néhány éve gyobb készséggel ajánlák fel levéltáraik megnyihalt meg, egyenesen kifejezte, hogy koporsóját tását a teendő buvárlatokra.
gipszszol öntsék be, „nehogy a patkányok hozzáA történelmi társulat választmányai tagjai
férjenek." Rokonai eleget tettek kívánságának.
szept. 20-án érkeztek Ipolysághra, hol szives maSzáz évvel ezolőtt Londonban ogyPratt nevű gyar vendégszeretettel fogadtattak. Szept. 21-kén;
özvogynő halt meg, ki meghagyta, hogy hamuvá volt az első nyilvános ülés a megyeház nagy terégettessék ol. — Egy Morgan nevű ur örököseit mében, mely egészen megtolt a városból és a.
azzal bízta meg, hogy születése napján évenként vidékről összegyűlt hallgatósággal és vendéharminczegy borjufejet osztogassanak ki a szegé- gekkel.
nyek közt; olyanok is találkoztak, kik azt ohajták,
A gyűlést Horváth Mihály, mint a társulat
hogy a szegények sirkövök mellett gazdag lako- elnöke, a következő beszéddel nyitotta meg:
mát csapjanak.
„Tisztelt gyülekezet! Ha a cziyilizált népeknek .
EgyFarstone nevű ur, nem lévén rokonai, hét a tudományok külön ágaihoz való viszonyát vizs-j
ezer font sterlinget tevő pénzét azon névrokonára gálatunk tárgyává teszszük, ugy találjuk, hogy a
hagyta, ki ugyanoly nevű nőt vesz el, s a pénz a mivelt népek, majdnem kivétel nélkül a tudomá-,
házasság napján lett volna kifizetendő.
nyok két ágát kedvelik leginkább s jüivelik logArra is sokszor van eset, hogy az elveszett, szorgalmasabban,mind kül, mind belterjileglegtöbbvagy elrejtett végrendeletre véletlenül akadnak erővel s buzgalommal. A tudományok ezen ágai :
a történelem és a természettudományok.
rá. A következő példát hiteles tanuk igazolták.
És ezen nincs mit csodálkoznunk. — Ha egyEgy szegény helyettes lelkész igen rósz időben valami leányegyházba lovagolt át. Eltéveszt- részről czivilisacziónk jellemét s irányát, másrészvén az utat, lovával csaknem czél nélkül bolyon- ről ezen tudományok körét veszszük szemügyre, <•
gott a sötétes ködben. Az éj is leszállt már, ő hajlamot nagyon indokoltnak fogjuk találni.
egészen lova ösztönére bizta magát. A ló elvégre
Czivilisacziónk irányát leginkább oda látjuk
valami vámházhoz ért, hol az ut felől kérdezős- nohézkední, hogy az ombort minden tekintetben
ködvén : egy nagy házra mutattak, hogy oda lova- teljesen felszabadítsa; hogy széttörje azon bilin
goljon, s pihenje ki magát. Ugy is tőn, igen nyá- cseket, melyekben az előítéletek és tévtanok a-

értelmet mintegy fogva tartották, annak kifejlését I a hézag. Ismerjük egyes tetteiket; de nem ismermeggátolták ;hogy eltörülje, lerontsa azon korláto- jük mindig eléggé sem egyéniségüket, som tetteik
kat, melyekkel ogyrészről a jogtalan vagy téves alanyi indokait.
A rajz ennél fogva, melyet rólok adni megalapokon fenállott régi intézmények és hagyományok, — másrészről a tudatlanság s anyagi tehe- kísértünk, nem mindig eléggé concret s egyéni,
tetlenség az egyéni szabadságot mindaz államban, hézagosságában podig gyakran határozatlan szimind a társadalomban oly szűk korlátok közé szo- nezotű; és így sem a tény, sem a csolekvő egyéniritották, erejének, tehetségűinek kifejtésében és ség nem domborodhatik ki mindig azon élethű
színezetben, melyben azt az elfogulatlan s jól érgyakorlatában akadályozták.
És ki nem tudja, hogy a korunkban már tesült kortársak láthatták. E hiányt is csak az
egész belterjökben mivelt történelmi és természeti okmányok, a nevezetes férfiak közt folyt levelezétudomány ok azon világító szövétnekek, melyek sek gyűjtése pótolhatja ki némileg.
bennünket az erkölcsi szintúgy, mint az anyagi
Ide sorozhatjuk végre az életirások s egyéb
világbsui uralkodó törvények titkaiba pillantanunk akár egyes jelentékeny történeti tényeket, akár
engednek ?
táj- s holyviszonyokat tárgyazó monographiák
Ki nem észleli, hogy a tudományok azon je- elégtelenségét. Ezeknek kellő szaporitása nélkül
lentékeny tényezők, melyeknek sogodelmévol tár- pedig összos történetünk sem nyerhet minden
sadalmunk szintúgy, mint annak alkotói, az részeiben olég világosságot s határozottságot; som
egyének, egyrészről az elfogultság, előítéletek és azon sajátságos színezet nem fog rajta elömleni,
szellemi korlátoltság, másrészről az anyagi tehe- mely az egyéni s helyi viszonyok érdekes apró résztetlenség békóiból kibontakozva szabadságukat leteiből eredő közvotlenség és szemléltetés által
mindinkább kiszélesitik s megszilárdítják ?
oly figyelemfeszitővé szokta tenni a történeti elDe a mi különösen a történelmet illeti, vau beszélést.
e tudomány szorgalmas tanulmányozásának a
Mindez csak mennél több okmány felkutatása
mondottnál még több más indoka is.
s közzététele által válhatik lehotségessé: mi a
Hogy ezek közül itt csak egyet emlitsek : ez nagy közönség részéről közlékenységet, egyos okébreszti leghatékonyabban keblünket a haza hű s mányaik vagy családi levéltáraik készséges közlékitartó szeretetére, ez ismertet meg bennünket a sét, a mi részünkről viszont azok ernyedetlen nyohazával, ennek egész terjedelmében."
mozását és gyűjtését toszi múlhatatlanul szükséHorváth M. ezután annak vizsgálatába bo- gessé.
csátkozik : vájjon mily irányban, mi módon mivelTörténet-írásunk ezen hiányai s azok mennél
hetjük nemzotünk, hazánk történelmét legtöbb elébbi s mennél teljesebb pótlásának szüksége fohaszonnal? — s így folytatja beszédét:
rogtakazon hazafiak előtt, kik etörténelmi társasá„Ezen kérdés megfejtése iránt nem lehetnek a got tervezték s annak alapjait megvetették. E czél
vélemények egymástól igen eltérők, ha történet- forgott különösen szemünk előtt, midőn alapszabáírásunk jellemét figyelmesebben szemügyre vesz- lyaink egy pontjában megállapítottuk, hogy társuszük. Látni fogjuk ugyanis első tekintetre, hogy latunk az ország valamely vidékén, mely kivált a
történetünk politikai s harczi oldala az, mely ed- még eddig ki nem aknázott családi lovéltárakban
digelé leginkább miveltetett, legbővebben ki- dusabb eredményekot igér, évenként egybogyüjtse
fejtetett.
a maga tagjait s gyülésökre meghivja a vidéknek
Nemzetünk buzgó szabadságszoreteto, a száza- is minden hazafias érzelmű, a nomzet múltja iránt
dos küzdelmek, melyeket lételéért, állami függet- kegyelottel viseltető, történetét kedvelő férfiait,
lenségoért s alkotmányos szabadságaért vívnia hogy együtt, buzgó közreműködéssel kutassák
kellett, igen természetesen élénk érzületet képeztek fel a nemzeti történelemnek azon még ismeretlen
ki benno mindon iránt, mi a nyilvános élettel, poli- anyagait, melyekből egykoron teljes bevégzettsétikával kapcsolatban áll. Nem csoda ennél fogva, gében meg lehessen alkotni a haza s nemzet törtéhogy politikai életének, alkotmányos intézményei- nelmét.
nek, belvillongásainak története már eddig is oly
Ehhez tehetsége szorint járulni, — ebben
bő kifejtést nyert, hogy e tekintetben bízvást verse- közremunkálni kötelességének fogja érezni minden
nyezhet más nemzetek történetével. Hasonló ered- jóravaló hazafi, ha nem feledi, hogy előrehaladott
ményt szült történetírásunkban nomzetünk lova- korunk ugy egyesek, mint nemzetek iránt sokkal
gias, harezias szelleme a múlt századokban mind követelőbb, s méltán, a letűnt korszakoknál.
arra nézve, mi ;\ honvédőiéin, a külhatalmakkal
Mai napság, valamint az egyéntől szigorúan
vívott harezok történetét illeté.
igényli a társadalom, hogy a helyet, molyet elfogRégibb krónikáinkban s ujabbkori történe- lal, lehetőleg legjobbak betöltse, és csak is e föltünkben is a múlt század végéig valóban alig is tétel alatt maradhat meg huzamosabban ama hetalálunk egyebet, mint a politikai s harczi történe- lyen: ugy a nemzetek rangját a népok családjában
tekre vonatkozó elbeszéléseket. Csak felette gyé- a fontosságot, mely lételökhöz köttetik, a rokonren találunk ott olyféle adatokat, melyek a nemzet szenvet, melylyel a többi népek részéről találkozszellemi, erkölcsi, mivelődési történetéhez szolgál- nak, az határozza mog, s csak is a szorint kell
hatnak adalékul. Az irodalom, az iskola, a társas mérlegolnünk, a miként a népek részt vesznek a
élet, a müvészot, ipar és kereskedelem, az erköl- kultúrái törekvésekben, az emberiség haladásában.
csök és szokások, szóval, az élet mindennapias,
Erről ogy népnok sem szabad megfeledkezni,
zajtalan oldalai olynemű tárgyakul tekintettok
melynek
a maga jövője szivén fekszik. E mozgaljobbára történetíróink által, melyek feljegyzése
mas
korban,
moly rég megholtnak látszott nemzenem igen méltó a fáradásra.
teket emel újra az élet színvonalára, vagy foszt
És ez nagy hiány hazai történetirásunkban, meg másokat a meg nem érdemlett független álmelyet a legújabb kor egynémely irói kellőlog mél- lamiság jogától, e mozgalmas korban csak azon
tattak ugyan figyelmükre s ügyekoztek is némileg népok tarthatnak számot a fennmaradásra és jobbfedezni, de az eddigelé összegyűjtött anyag héza- létre a jövőben, melyek folyton fejlődni, haladni, a
gossága miatt a hiányt még nem lehetett jelentécivilisatio előmenetével lehetőleg lépést tartani
kenyobben pótolni. S e munka főleg reánk, a törügyekoznok.
ténelmi társulat tagjaira vár.
A népoket az érdekek közössége mai napság
És miután krónikáink s régibb történetíróink
mind
szorosabban fűzi egymáshoz, s e solidaritás
e tekintetben felette meddők, hallgatagok : e hiányt
képezi
a népek egyik fő biztositékát De a solidaricsak is az okmányokban szétszórt egyes vonások
tásba
csak
azon népek vétethetnek föl, a többiek
felkeresése segy organikus egészszé összeállítása
részéről
csak
azok várhatnak magok iránt érdeklőáltal fogjuk pótolhatni.
dést,
támogatást,
molyek bizonyítványait adják
Flóronczben és Rómában a kőmozaik müvek
nagy tökélyre omolvék. A világ különféle részoi- képességűknek, hogy hasznos elomei a népek csabentormett különféle szinezetü apró kövekből oly ládjának, s ennek erkölcsi, anyagi, mivelődési hagyönyörű alakokat tudnak összeállítani, hogy ki- ladásához szinte némi tényezőkként járulhatnak.
Valamint a társadalomban az egyénre nézve
vált "a rómaiakat a legfinomabb miniatűr képektől
is alig lehet megkülönböztetni. Ily módon kell ne- megszűnt a privilégium, a nemesi levél, a nagyúri
künk is az ország külön részoiben fölfedezett vagy származás értéke: ugy a népek is hasztalan fognámég felfezendő legkülönnemübb okmányokban ösz- nak már mai napság egyedül történelmi jogaikra,
szekeresnünk azon egyos vonások anyagát, melyek- fajuk nemességére, nyelvökre, hagyományaikra
ből nemzetünk belső társadalmi, szellemi s erkölcsi vagy földrajzi helyzetökro támaszkodni.
életének képét a lefolyt századokban összeállíthasMindezek ma már csak oly előnyök, melyeksuk. E végett tehát mindenek előtt az okmá- nek egyedül a mivelődési s haladási törekvés
nyok szorgalmas kutatására s gyüjtéséro vagyunk tényleges tanúsítása adhatja mog értéköket.
utalva.
Ezen érték meghatározására podig a hazai s
Igen érezhető hiánya történelmünknek továbbá nemzeti történelem mivelése szolgálhat legbiztoaz, hogy a jelentékenyebb eseményekben működött sabb mérlegül. A történelem azon tudomány, mely
s ekként magát nemzeti történelmünket alkotott hivatva van hű képét adni a népek életének, tetegyéniségek élet- s jellomrajzában folette sok még teik, törekvéseik, reményeik s küzdelmeiknek,

vágyaik és sovárgásaiknak, szóval politikai s erkölcsi egyéniségűknek.
A történelem van tehát hivatva kimutatni
nind azon jót, jelest, érdemteljest, mi által a népek
magoknak jogigényt képezhetnek arra, hogy mint
a nagy népesalád hasznos tagjai számitásba vétessenek; jogigényt a többiek testvéries szeretetére,
bocsülésére, szükség esetén pedig támogatására.
Miveljük tehát mi is buzgalommal s ernyedetlen kitartással történelmünket, hogy képesek
legyünk alaposan s teljes fényében kimutatni nemzetünk erkölcsi értékét, haladási törekvéseit a
rangját a világtörténelemben, melyről irva van,
hogy a világ itélőszéko."
Jeles történotirónk nagy lelkesedéssel fogadott
beszéde után Horváth Lajos olső alispán Hontme- .
gye nevében rövid, de velős beszédbon üdvözlé a
vendégeket. Ezután következtek az egyes felolvasások, melyek közt első volt Nagy Iván értekozése
„Hontmegye Árpádkori földbirtokosairól," második Véghelyi Dozső felolvasása „Koronkay Katinkáról," ezt b. Nyáry Jenőnek egy régészeti értekezése és Gyürky Antalnak történelmi vázlata a
hazai borászatról követte.
A gyűlés után fényes bankett tartatott a megyeház nagy termében. A felköszöntések sorát
Horváth Mihály nyitotta meg, a királyi párra
mondott toaszttal; ezt követte b. Majtényi László
főispán, ki a társulatot s annak elnökét éltotte. —
Következett ezután hosszú sora az egyesekre mondott fölköszöntéseknek, melyek a lakoma alatti
jókedvet C3ak fokozták. Esti 6 órakor hangversenyre gyültösszoa társaság, melyben főleg Stéger
hazánkfia kitűnően előadott dalaiban gyönyörködött. A napot, melyet Hontmegyo méltán ünnepnapjai közé sorolhat, diszes tánczvigalom fojezte
be, melyben a fiatalság reggelig kitartott.
Szept. 22-dikén a társulat tagjai az olőleges
megállapodás szerint három bizottságra oszolva a
megyében levő különféle levéltárak átkutatására
indultak.
Az egvik bizottság e szerint Zsélyre és Kékköre
ment a Zichy és Balassa-féle levéltárak átvizsgálására, útjába ejtve Balassa-Qyarmatot Nógrádban.
A másik Szent-Antalra, a Koháry hg család gazdag levéltárába, s onnan Selmeczre és Korponára;
a harmadik Kévre s Bagonyára, a Nyáriak, Majláthok, s más családok levéltáraiba. — F . hó 27-én
térnek ismét vissza Ipolysághra , az itt tartandó
zárülésre.
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Decsi János közmondás-gyűjteménye.
A közmondások nagyon sok uj, naiv és kedves vonását tüntetik elő azon népnek, molynok
eredeti sajátjai.Régtől fogva szokásban is volt ezoknek gyűjtögetés és más mód által való fentartása,
mint kitetszik ez mára biblia „példabeszédeidből
s a régi görög és latin remekírókból, a kik nom
egy közmondást hagytak hátra korunkig, habár
tanulmány tárgyává csak a legújabb korban
tétottek.
Irodalmunkban is többrendbeli ily gyüjtemíny van már, melyek közt logelső volt, még a
XVI-ik században egy hiros magyar tudós Baranyai Decsi, másként Csimor Jánosé, ki egy latin,
magyar s részben görög nyelven írott gyűjteményt
tett közzé. 1713-ban követte Decsit" Kisviczay
Péter kassai ág. hit/, magyar pap „Seloctiora
adagialatino-hungarica" (Válogatott latin-magyar
közmondások) czimü művével, majd Kovács Pál
exbonczée „Magyar Példabeszédek és közmondások" (Győr, 1794.) czimü gyűjteményével, aztán
Dugonics András a végre korunkban Erdélyi János
és Ballagi Mór, nem is említve néhány — a lapokban elszórtan megjelent — apróbb közleményt.
Mi azonban oost csak Decsi munkájánál maradunk, melyet könyvészetilog — de csakis ez
oldalról' — megismertetünk, miután épen e tekintetben nincs tájékozva felőle irodalmunk. Tartalmát, lényegét, irodalmi értékét ismerte, de könyvészetileg nem volt képes meghatározni, mert
teljes példányát a közelebbi két század folytán
ugy látszik — eenki nem mutatta be nagyobb
körben, habár p. o.^ Jankowich Miklósnak közvetlen tudomása volt is róla.
E munka megjelenéséről tudósaink bizonyosak voltak, mórt csonka példányai közkézen forogtak, de kijövetelének éve és helye iránt nem tudtak
megogyezni. Egyik Bod Péter után egy strassburü-i
1583-ki, a másik egy bártfai 1588-ki kiadás mellett érvelt, s utóbbi már hitelesnek is látszott, a,
mennyiben az irodalom történetébe átment, de —
mint ki fog tűnni — ez sem a valódi adat volt.
Bod egyébiránt magát a munkát sohasem
látta, mert nem valódi czimét közli a könyvéazeti-
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log som irja körül, a mit ő rendszerint meg szokott
tenni mindazon müvekkel, a mik keze ügyébe
korültek. Hihetőleg ő valahol olvasott róla valamit s azt odacsatolta az életrajzhoz, a miben az is
megerősíthet bennünket, hogy csak ugy odavetve
érinti.
A mi Szabó Károly, Toldy, Lugossy, Szilágyi
Sándor stb. véleményét illeti: ők csak korábbi
kézirati feljegyzések után indultak, midőn Bártfára teszik nyomtatási helyét, de bizonyosat ők
sem tudhattak. Azonban ma már ugy Írhatunk,
mert a nemzeti múzeum Jankowich-f'éle könyvtárában egy teljesen ép példánya van e gyűjteménynek, mely a jelen rendezés közben kezembe
korülvén, alkalmam van e lapban közölni könyvészeti pontos leirását.
Hű czimo im ez : „Adagiorvm graeco-latinoTngaricorvm Chiliados quinquo : Ex Des. Erasmo,
Hadriano Iunio, Ioanne Alexandro, Cognato Gilberto, & aliis optimis quibusque Paroemiographis
oxcerptae, ac Vngaricis prouerbiis, quoad eius
fieri potuit, translatao, studio ac opera succisiua
Ioannis Docii Baronij. Nemo se oruditum putet,
cui opus Adagiorum non arrideat. Bartphao Excudebat Iacobus Klösz. Anno 1598." (5000 göröglatin-magyar közmondás, melyeket Rotterdami
Eézmán, Június Hadrianus, Alexander János,
Cognatus (Cousin) Gilbert és más kitűnő közmondásiró m.űveiből kiválogatott, és magyar példabeszédekkel, a |monnyire lehetett, megtolmácsolt
Baranyai Decsi János. Senki sem tarthatja magát
tudósnak, a kinek a példabeszédek nem kedvesek.
Bártfán, nyomtatta Klösz Jakab.)
A munka 12-rétben 424 lapra terjed; a lapszámozás csak a 128-dik lapnál kezdődik, de egy
darabig ezentúl is még rendotlenül megy.
Elől, mint a régi munkáknál szokásos, néhány
számozatlan levél van, mely itt a czimlevelet,

Lőporszagu tárczaczikk.
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A hadsereg minden államban a logczifrább, s
egyszersmind a legdrágább játékszer. A népek
apostolai hiába utalnak arra, hogy ez a játékszer
veszélyes; hogy a népnek millióiba kerül; hogy
ezreket és ozreket elvon rondes foglalkozásuktól;
hogy ezer meg ezer államgazdasági calamitással
jár; hogy a társadalmi életben ezer és ezer abnormitásnak előidézője.
Lausanneban most dörgedelmoznek a legnagyobb elmék, s a népek szabadságának valódi barátai, hogy minő veszélyes ogy játékszer a nagy
hadsereg; drága, költséges minden tekintetben;
felhasználható a nép érdekoi ellen , dinasztikus
tervek, őrült agyrémek kedvéért; — hogy a mig
Európa államai nagyobbnál nagyobb hadsergoket
tartanak, addig nem lehet Európában béke, — s a
mig nincs béke, addig nem lehot szabadság.
S a mig Lausannoban, a szabad és boldog
Svájcz földén, melyet kicsinysége megóv ogy nagy
hadsereg tartásának kényszerűségétől -— ily nézotek nyilvánulnak, — addig Európa más államai
csak ugy dübörögnek a mozgósított nagy hadcsapatoktól , az apró fegyvor ropogása s az ágyuk
dörgése figyelmeztetnek arra, hogy mások kormányozzák az országokat, más elvek, más szompontok
szerint, mint a minők ott a szabad Svájczban Hugó
Viktor és Geogg asszony ajkairól nyilvánulnak.
Francziaországban a chalonsi táborban óriási
hadcsapatok vannak öszpontositva, melyek folyton
gyakorlatokat tartanak a haditudományok terén,
más szóval az emberölés mesterségében. Poroszország minden részében csapatok öszpontosittatnak, a
melyeknek gyakorlatain megjelen maga az ősz Vilmos király is, és a trónörökös. Nálunk a brucki
tábor ágyúi dörögnek, s nagyobb hadtestok öszpontosittatnak Bécs, Buda-Pest, Prága, Lemberg,
N.-Szoben köré, a melyoken aztán sorban megjelenik Albrecht főherczeg, a hadsereg főfelügyelője, és ő Felsége a császár és király.
A katonaság nagyobb gyakorlataira, melyeken kombinált működés történik egész hadtestek
között, mind a három fegyvernem (gyalogság, lovasság, tüzérség) segélyével rendoson az őszi időt
tartják legczélszorübbnek. Ez ideig az egyes csapatok külön-külön kiképzése foly, századonként,
zászlóaljanként. Ezredek, dandárok, hadosztályok
és hadtestokbon csak a külön kiképzés után, őszszel kezdenek maneuvrirozni. S e nagyobb gyakorlatok, molyek néha ogy ártatlan, vérontás
nélküli csata hű képét adják, — bizonyos erdőkkel
bírnak a katona előtt, a nagy fáradság s a számos

ajánlást és előszót tartalmazza s 18 lapra megy.
Ajánlotta Decsi e művét Varkucz György pártfogójának hálája és jóakarata jeléül.
Legvégül a 424-dik lap után ogy latin vers
van Balog Jánostól, a ki — ha nem csalódom —
később ungvári ref. lelkész volt, legalább Bocskai
István halálára egy Tolnai Balog János ungvári
pap, tohát kortársa Decsinek, gyászversot ir. (L.
Szepsi Korotz György. Baszilikon Dóron. Oppenhemiumban, 1612.)
Kötése az eredeti, csakis a réz kapcsok hiányzanak már róla.
lm ez adatokból kétségbevonhatatlan, hogy
Decsi munkája 1598-ban jelent meg Bártfán, s igy
az irodalomból a Strassburg 1583-nak és Bártfa
1588-nak ki kell törölve lenni ezentúl.
Példányai vannak tudtomra a múzeumén
kivül Lugossy Józsefnél Felső-Bányán, a kolozsvári és a sárospataki ref. fűtanodák könyvtárában
s Varró Sándornál Pesten, do ezek, kisobb-nagyobb
mértékben, mind csonkák, sőt Varró Sándoré a
kolozsvári példánynak csak kézirati másolata.
Eötvös Lajos.

Egyveleg.
© (Európa katonasága) mai nap oly óriási,
hogy — mint a brünni iparos lap kiszámitá —
naponként 2695 db szarvasmarhát kell levágni,
hogy ogy katona egy negyed font húst kaphasson.
Francziaországnak 1.350,000, Észak-Németországnak 1.028,946, Dél-Németországnak 200,171,
az osztr. magy. monarchiának 1.053,000, Oroszországnak 1.467,000, Olaszországnak 480,461
egész Európának tehát ötmillió ötszáz nyolczvanezor katonája van.
— (Egy király kedvtöltése.) A fiatal bajor
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királyról ujabban következő furcsa dolgot irnak.
O felsége szenvedélyes lovagló, s oly napon, midőn
ki nem lovagolhat, — palotájába vezetik fel lovait.
I Hogy pedig a pompás termek drága padozatja a
patkók által kárt ne szenvedjen, a lovak lábaira —
kautsukczipőket húznak.
** (A háborúk áldozatai.) A „Liberté" a
következő tanuságos számösszoállitást közli: a
krimi hadjáratban 784,991, az 1850-ki olasz hadjáratban 45,000, a schleswig-holsteiniba 3500, az
amerikai polgárháborúban 800,000, az 1866-diki
osztrák-porosz háborúban 45,000, Garibaldi, mexikói, algiri, chinai stb. hadjáratokban 65,000, és
igy összesen: 1.743,491 ember élet veszett el; és
azon háborúk kerültek összesen 47 milliárd 830
millió frankba.
** (Dante a Erangepán családból származott.)
Az „Almanacco fiumano", a Frangepán grófi család életiratában többi közt ezeket mondja: 822-ben
Frangepán Angelo, a római sz. Angyalvár alapitójának négy fivére: Eliseus, Hugó, Miklós és
Mihály, kiköltöztök Rómából, hol családi dicsőségüknek nem találtak többé elég tért. HugóSvájczba, Mihály Velenczébe ment, Miklós Dalmácziában
és Szlavóniában települt meg, Eliseus podig Florenczben az Elisea családot alapította, melyből
Alighieri Dante a nagy költő származik.
** (Fáber beszélő-gépe) nem létezik többé.
Föltalálójához ogyodül egy szegény leány maradt
hű, ki is az egész házi gazdaságot vezotte. — Az
öreg tehát hálából neki akarta hagyni e gépet,
mely énekelt s egyes szavakat (papa, mama) igen
jól kimondott, néha azonban az öreget meglepte
a világ közönye miatti elkeserültség, ilyenkor a
gépet mindig össze akarta zúzni. Csak ápolónője
akadályozá meg szándokában. Halála előtt egy
nappal a leányt orvosért küldte, s mire az visszatért, a gép össze volt zúzva, még alkatrészei is.

kellemetlenségek daczára. Sőt ilyenkor, mint néző rendesen az, hogy valamely hadcsapat átmenésmegjelenik nagy számmal a közönség azon része erőszakoljon magának, vagy egy nagyobb hadt
is, mely a csatáknak csak ugy barátja, ha nem testnek bizonyos irányban, melyet más csapatok
fenyegeti azokban semmi komoly veszedelem.
elfoglava tartanak. Megkezdődik tehát az előnyoEz időben fővárosunk környékén is nagyobb mulás minden oldalról, — s mivel Magenta és
az
hadgyakorlatok folytak. A hadügyminisztérium Szadova elég komoly tanulságot nyújtott,
tervezete előbb az volt, hogy a Buda-Pest és kör- ellonség oldalbakapását, vagy megkerülését ott is
nyékén öszpontositott csapatokat Komárom körül gyakorlatba kezdik venni. Mihelyt a támadó a
maneuvriroztassa. E csapatoknak kombinált olő- csatavonalba ért, megkezdődik az ellenség csatárhaladást kellett volna tervezniök Komárom felé, s lánczának tüzo. Az apró fegyver már ropog itt is,
Győrnél a mérnöki kar egy rögtönzött hidat ver- ott is, de a csapatok zöme még nem ért a csatavén át a Dunán, — Komárom környékén tartott vonalba. Azokra az ágyuk lesnek, s ha valahol
nohány maneuvre után ismét hazafelé indultak látszik a fegyvercsillogás, vagy valamely nagyobb
volna. A delegácziók azonban megszorították egy csapat fedezetlen állást vett, azonnal feléje bömkevéssé a hadügyminisztérium költségvetését, a bölnek. A főherczeg kis távcsövön át nézi a csaminek folytán az felhagyott e tervvel, s a távolabb patok mozdulatait, s ha valahol valami hiányt vesz
vidékekre való csapat-konczentrálást, miután rop- : észre, — rövid szünetet tartat és figyelmezteti az
pánt költségbe kerülnek, megszorította. Ez évben illetőket a hiányokra, s az elkövetett hibákra.
tehát csak Bécs környékén és Erdélybon történt Rövid idő múlva aztán ismét jelt ad a gyakorlat
folytatására.
ilynemü maneuvre.
Most folyton nagyobb és nagyobb tömegek
A Buda-Poston öszpontositott csapatok csak
Buda és Pest vidékén manouvriroztak. E czélból vegyülnek a mozgalomba. Mintha a földből torembehivattak azon csapatok is, melyok a főváros kör- nénok, ugy bújnak elő rejtett állásukból. Ebben
nyékén voltak elhelyezve, néhány század nehéz- rojlik most a csaták szelleme, a gyors és váratlan
megjelenésben. Egy felállított csatavonal már meglovasság és két zászlóalj vadász.
nyerte
a diadalt oly ellenség folott, a ki még csak
A gyakorlatok a Rákoson folytak. Bobarangolhatlan tér ez: a Hormina-uttól s Rákos-Palotá- készül felállani, csapatai apródonként, minden
tól Kőbányáig, Üllőig. Ezt a beláthatlan tért nagyobb erőfeszítés nélkül szóratnak szét.
Egy ily fordulat aztán rendesen véget vet a
mindenütt katonaság lepi el maaeuvrok alkalgyakorlatnak. A csapatok keményon tüzelnek
mával.
A központon egy magaslaton, — honnan némi egymásra, s jól megállják a tüzet, még ha ujontájékozást nyerhetni a tér fölött, — Albrecht fő- ezok is, — mert hiszen csak üres ártatlan pufogherczeg áll táborkarával, utána a táborkari tisztek tatás. Hanem annyit mindenki megtanul, hogy ha
s a lovas hírnökök légiója. A főherczeg már őszbo- választott állásából komolyan foly vala a harcz —
borult férfiú, maskirozott Habsburg-vonásokkal. a golyó punctumot vetne sokak életkönyvébo.
A kik még néhány év előtt látták, azt mondják,
Hétfőn ő Felségeis, ki nohány napig Gödöllőn
hogy az előbb ép és egészséges, s kedélyben min- töltötte az időt vadászattal, részt vett egy nagy
dig vidor férfiú csak leánya szerencsétlen halála hadgyakorlaton. Ez alkalommal a maneuvre a
után lett ily hirtelen ősz és törődött agg. Duzzadt budai hegyek között folyt, Hidegkút felé. Ezt az
nagy ajkai életnélküliok, — kék szemei bágyad- irányt gróf Szapáry tábornok tartotta elfoglalva
tak, fénytelenek, — nincs meg azokban az a kato- egy hadosztálylyal. Piré tábornok egy más hadnás tüz, mely bizalmat önt a harezosba, s mely osztálylyal támadott feléje, s támadása tökéletesen
királyunknak egyik fő jellemvonása, ha szemlét sikerült, mert egy dandárral megkorülto Szapáry
tart csapatai fölött.
hadosztályát. Ő Felsége a király, továbbá Albrecht
Más magaslatokról ágyuk bömbölnek, támadó és József főherezogek élénk figyelemmel kisérték
és védő erélyesen felel egymásnak. A lovasság, a manouvro folyamát. — A formális ütközet, az
kivéve a mely ágyufedezetre és futári szerepre ágyuk bömbölése, az apró fegyver ropogása, a lorendeltotett, — a háttér emelkedéseit foglalja el. vagok ide és tova száguldozása valóban nagyszerű
A gyalogság s a vadászok rendesen a föld mélye- képet nyújtanak. Pompás látvány volt, a műkeddéseit keresik, hogy elrejtve maradjanak, s hogy velők egész serege bámulta, s annál nagyobb gyöfedeztetvén a földszin emelkodésoi által, no vonják nyörrel , mert a pufogtatás nyomában nem járt a
halál gyilkoló angyala.
L. B.
magukra az ellenség ágyúinak tüzet.
Az ilynemü gyakorlatokra kiadott hadi-terv
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Közintézetek, egyletek.
A mű tiszta jövedelme, mely Beniczky Lajos síremlékére van szentelve, a pesti központi honvéd** (Egy magyar földtani intézet) felállítását a
— (Dapsy László tanártól) megjelent: „Alta- egyletnek fog átadatni.
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter
lános növénytan" középiskolák és magántanulók
előterjesztése folytán a király június 18-án kelt elszámára. E legújabb források után dolgozott tanEgyház és iskola.
határozásával helyben hagyta, e hó 8-án kelt elhakönyv készítésében a szerzőnek főczélja volt egy
tározásával pedig Hantken Miksa múzeumi őrt ne**
(Pestváros)
az
iskolatanácsra
bízta
a
tanitói
oly eszközzel látni el a hazai tanuló ifjúságot,
vezto ki annak igazgatójává.
állomások
betöltését,
mely
vizsgát
tetet
a
város
melyből a természotrajzi tankönyvekben eddig diva** (Az eperjesi jogász-segélyegylet) évi kimuáltal
hirdetett
csőd
folytán
jelentkezőkkel,
ennek
tos , s a tárgyat, mint a tapasztalás mutatja, csak
tatását
vettük. Örömmel látjuk ebből, hogy az
megutáltató száraz rendszertan és deseripti ahelyett alapján megteszi a jelölést, a város választ a jelöl- egylet vagyona a tagok és más pártfogók adakotek
közül,
s
választását
ismét
az
iskolatanács
erőa növények sajátságairól és használtatásukról, a
zásából ezer frttal gyarapodott, ugy hogy az most
közéletben is értékesithető minél több ismeretet siti mog. így lehot reményünk jó tanerőkhöz jutni,
1700 frtot tesz.
szerezhessen a tanuló, s hogy igy érdekességénél melynek ismét az ország nevelésügyének felvirágzása
látja
hasznát.
foo-va a tanár és tanitványra nézve eddig egyaránt
Ipar, gazdaság, kereskedés,
** (HaynaldLajos) kalocsai érsek szülővárosa,
neliéz tárgyat megkedvelje. E „Növénytan", mely
egy „Általános Természetrajz" második részét fogja Szécsény mezővárosban építendő kath. népiskola
** (A honvédelmi minisztérium) a hazai lóteképezni, — a gymn. tantervhoz mért terjedelemben számára 2000 forintot ajándékozott; a tanitó sze- nyésztés emelésének tekintetéből, s hogy a honX X X . természetes családba egyesit ve ismerteti a mélyzet javadalmazására pedig a már adott 2000 védek jó lovakkal láttassanak el, azon parancsot
reánk nézve legfontosabb növényekot. A 7 ivre frthoz még 8000 frt alapítványt tett.
küldötte a kerületi parancsnokságokhoz, hogy egy
= (A magyar-óvári kir. felsőbb gazdasági bizottmány alakuljon, melynek feladata arra hatni,
terjedő könyv ára 75 kr., 3 Eggenberger akadém.
könyvkereskedése utján megrendelhető. Az iskolák tanintézethez) a földmiv.-, ipar- és keresk. miuisz- hogy a földmivelők 60 ft.dijért beírassák lovaikat
azon kedvezményben részesülnek, hogy szegény- tor igazgatóvá ismét dr. March Antalt nevezte ki, a honvédek használatára. Gyakorlati időn kivül azsorsú, jó tanulók számára minden 12 példány után ugyanez intézethez pedig Lehman Oszkárt (német után is a gazdák rendelkeznek velük, gyakorlati
előadó), dr. Ulbricht Reihardot (német előadó), időben podig naponként 40 krárt kapnak, s a ló a
1 ingyen adatik.
Kánitz
Ágostont (magyar és német előadó), Kal- rendes ellátást. Ha háború íör ki, a kormány a
— (Berecz Antal) pesti kegyesrendi tanártól
tencgger
Nándort (német előadó), Fuchs Jánost meghatározott árt fizeti értük tulajdonosaiknak.
megjelent: „A mennyiségtani és természettant földrajz alapvonalai" a gymn 5-ik osztálya számára; (német előadó) rendes, — Barkassy Kálmánt (ma** (A borsod- miskolezi hitelbank) háromszáz
ára 1 frt 25 kr. Ez egy év alatt már második s gyar et német előadó) rendkivüli, — végre Cselkó darab részvényre nyitott aláírást, melynek fényes
igen csinos rajzokkal ellátott kiadású tankönyvet Istvánt, Stollár Gyulát, Tuba Lajost és Roditzky eredménye volt. Összesen ugyanis 14,680 daraajánljuk iskoláink figyelmébe; valamint ugyancsak Jenőt (mind magyar előadó) segédtanárokká ne- bot írtak alá, a mi közel ötvenszeres túljegyzésnek
e derék tanár szerkesztése mellett két hetenként vezte ki.
—: (A magy. kir. egyetemen) a beiratások f. felel mog.
megjelenő „Természet" czimü kis folyóiratot is,
Közlekedés.
mely népszerű tartalmával, s szintén csinos rézmet- hó 28 dikán kezdődnek s bezárólag okt. 14-dikéig
szeteivel nemcsak a miveltebb közönségnek, hanem tartanak.
Ji (Vizvám megszüntetése.) Házmán polgár** (A szülészeti tanfolyam) a m. kir. tud. mester elnöklete alatt a budai vásári bizottság
az ifjúsági olvasó-köröknek is igen alkalmas. Ez
utóbbinak előfizetési ára (Lampel Róberthez kül- egyetemen október hó l-jén veendi kezdetét.
ülést tartott, molyon a kereskedelem érdekében az
dendő) egész évre 4 frt, tanulóknak csak 3 frt.
— (Iskolai értesítés.) A pesti reform, gymna- úgynevezett vizvám megszüntetése nagy többség'
** (Beküldetett:) „Üdvözlő dal, melyet^ n. siumban és lyceumban az 1869/70-dik iskolai évre gel elfogadtatott. A bizottság e határozatát a
inéit. Nyéki b. Rauch Levin urnák, midőn Horvát-, a beiratások oktobor hó 1, 2 és 3-án d. e. 8 —12-ig közgyűlés ele fogja terjeszteni.
••
Slavon- és Dalmátországok báni székét elfoglalá, és d. u. 2—4-ig megtörténvén, okt. 4-kén délelőtt
y* (Rómával is póstaszerzödést) köt az osztr.készített dr. Molnár Antal jogtanár és kir. taná- 8 órakor a tanévet megnyitó isteni tisztelet után a magyar birodalom, s e czélból Pilhall bécsi micsos, szopt. 8.és 9-dikén. Zágrábban, dr. Gay Lajos tanítások azonnal megkezdődnek. A javítóvizsgák, niszteri osztálytanácsos és Gervay magyarországi
betüivül." E kis füzet jelentékenynyé válik a kö- valamint a magántanulók vizsgái is, csak a beirás főposta-igazgató még o hó folytán az örökvárosba
rülmények által, melyek közt megjelent, s a tanul- ideje alatt fogadtatnak el. — Az iskolai igazga- utaznak. Azontúl a levél és kocsipostai küldeméság által, melyet megjelenése nyújt. Nemrég volt tóság.
nyek tetemes dijleszállitásban részesülnek.
az az idő, midőn a politikai viszonyok miatt a
— (A gyönki ref. gymnasiumban) a beiratámagyar szó Horvátországban bűnnek, sőt honáru- sok az 1869 —70-dik iskolai évre október l-jén, a
Balesetek, elemi csapások.
lásnak tekintetett. Most ime irnak is ott magya- tanítások pedig 7-kén fognak megkezdetni. — A
rul, s e kis óda az első, mi a horvát fővárosból gymnasiumi tápintézet, az ezt élvezni akarók szá** (A drezdai színház,) mely egyike volt Né<?lőször kihangzott. Elmondhatjuk a vers szavaival: mára, ismét megnyittatik, s a személyenkénti metország legszebb diszépületeinek, s művészi
tápdij, e következő iskolai évre is, csak 50 osztr. egyszerűsége és czélszerü építése minta-épületté
íme a nagy nap beköszönt — a szép kitette, — leégett. A gyuladás okát a gázvezetés
forint marad. — Garzó Gyula, igazgatótanár.
Békülés áldásteli Napja! Szebb ez,
— (A pozsonyi kegyesrendiek) algymnasiu- czélszerütlonségében keresik.
Mint a vér festett mezein kivivott
** (21 gyermek megégése.) Radosánban NyitraBüszke babérok!
mában a tanulók felvétele e hó 4 utolsó napjain
megyében, iszonyú tűzvész pusztított. Az egész
történik,
a
tanfolyam
podig
okt.
5-én
veszi
kezdeA frigyes Horvát — s Magyarok hozák azt
tét. Tájékozásul még félj egy zondő, hogy ez inté- község koldusbotra jutott, és hir szerint 21 gyerLétre; Rauch főleg Vezetője nálunk.
Mindakét Részről csak egy a kivánság:
zetnélbármely mivolt európai nyolv, valamint zeno- mek lett volna a lángok martaléka.
Tartson örökké!
tanulására is nyilik alkalom mérsékelt dij mellett.
** (Az „Arany trombita,") a jövő évnegyed** (A hódmezővásárhelyi helv. hitv. lyceumban)
Mi újság?
től kezdve egy magyar, német és szláv nyelven az 1869—70-ik iskolai évro a beiratások okt. 1. 2. 3.
= (A horvát bán beiktatásáról) egy vidéki
vezetett rovattal gyarapodik, melyben a munkások napján lesznek, a javító- és pótvizsgák pedig a két
ismerősünk, ki ez alkalomra Zágrábba utazott, a
munka, a munkaadók pedig munkás után tudako- első napon; a tanitások 4-dikén kezdődnek.
zódhatnak ; amazok ingyen, ez utóbbiak mérsékelt
** (A nagy-körösi helv. hitv. tanító-képezdé- következőket irja: „Azünnepély fővonása a nagyben) az 18li;' 7ü-dik iskolai év október hó l-jén szerűség volt. Idős emberek, kik látták 1842-ben
díjért.
** (Köké Lajos,) Hontmegyénok évek során veszi kezdetét, s a felvételi vizsgák 1 — 3. napjain gr. Hallerét, 1848-ban Jellacsicsét, 1859-ben
át buzgó tisztviselője és a „Hontvármegyo törté- tartatnak meg; az érdeklett szülők, gyámok és Coroniniét, s elvégre b. Sokcsevicsét 1861-ben,
netének" buzgó és lelkes írója, e kéziratban levő ifjak figyelmeztetnek a szabályszerű felvétel kel- állítják, hogy mindezek együttesen még árnyéka
0
munkáját, mely mint maga mondja, negyedfél évi lékeire, melyek e következők: jó erkölcs, testi sem lőhetnek a mostaninak."' És Rauch Levin báró
fáradozásának eredménye, azon alkalomból, hogy épség, szülők vagy gyámok megegyezése, 17 éves meg is érdemelte. Ö a legelső „polgári ban." O
a magyar történelmi társulat Hontmegyében tartja kor, mely kereszt-levéllel igazolandó; 4 gymna- teromtőjtí az uniónak; nála nélkül vagy nem jött
gyűléseit, a megye levéltárába közös használat siumi vagy reáliskolai osztály jó sikerrel lett be- volna létre, vagy legalább nem i y kielégítő feltevégett letette. Elég kár, hogy az ily munka, mely végzése; azok, kik nem kitűnő bizonyitványokat telek mellett. B. Rauch Levin szép, ajanlo külsejű
mutatnak elő, felvételi vizsgát tartoznak kiállani. s deli termetű, most mintegy 45 éves; éles eszu, s
közös kincs, még mindig kéziratban hever.
e mellett egyenes lelkű és tevékeny férfiúnak tart** (Beküldetett:) „Emlékirat a hazai beteg- A képezdei növendékok a tápintézetben mint jó- iák 1867-ig főleg mezei gazdaszattal foglalkozott,
ápolási ügy keletkezése, fejlődése, s jelenlegi állá- téteményesek, havonként ebéd- s vacsoráért 4 frt, és szép birtokát oly tökélyre hozta, hogy ő most a
s-írói. Különös tokintettel a betegápolási költsé- csupán ebédért 3 forintot fizetnek; — a teljesen legtekintélyesebb dynasta egész Horvátországban.
gekre." A belügyminiszter meghagyásából, a szegény, de kitűnő növendékek pedig a tápintézet Ez évben lett báni helytartó. Helyzete a pártok
közegészségügyi osztályban gyűjtött hivatalos ada- eo-yéb kedvezményeiben is részosittetnek. A tanév szakadása miatt felette kellemetlen vala. Nagy
tok alapján szerkesztette Orosz Lipót orvos és bel- ünnepélyes megnyitása október 4-én történik, a ügy gyei-bajjal sikerült a jelon országgyűlést megügyminisztériumi titkár. — Az első dolog minden- mikor az előadások is megkezdetnek. — Kelt alakítani. Azután üdvösen működni kezdett, ő
kor az önismeret lévén, ez mindenben csak pontos Nagy-Kőrösön, 1869. szept. 19. — A képezdei hozta létre, mint érintők, a magyarokkal való
statisztikai kimutatások által érthetjük el, s igy igazgatóság.
áldásteli kiegyezkedést. Ez az ő tagadhatlan érörömmel üdvözöljük e gyűjteményt, ajánlván min(Bajkay Jenöné nönevelö- s felsőbb nöi- deme. S íme főleg azért volt az ő beigtatása oly
denkorra minden adatgyűjtőnek egész az aprólé- tanodájában) (Pest, belváros Lipót-utcza 40. sz.) a nagyszerű, milyent Zágráb még soha sem látott.
kosságig menő pontosságot.
rendes előadások oktobor 4-én kezdődnek. E jól — A nagyszerű ünnepély azonban nem volt árny_ (Jelentés.) A „Beniczky Lajos életrajza és felszerelt s helyesen vezetett fiatal intézetbe, — nélküli; az ellenpárt abban részt sem vett, pedig
kufstoini naplótöredéke" czimü könyvre az előfize- hol a nőnevelésben Í3 óhajtandó minél nagyobb ala- Horvátországban e párt nem csekély számmal és
tési határidő október hó 15-kéig meghosszabbittat- posságra s egyszerűségre van fektetve a fősuly — befolyással rendelkezik. Feje: Stroszmayer itt, sotn
ván, Heckonast G. kiadóhivatala (Pest, egyetem- felvétetnek a nőnövandékek részint egész, részint volt; zokon vette, hogy nem ő, hanem a nálánál
utcza 4. sz.) az előfizetést — fűzött példányra 2 csak reggeltől estig tartó bentlakásra, vagy egye- sokkal fiatalabb Soics püspök volt az installans kir.
forint, diszkötésüre 3 írtjával — továbbra is elfo- dül a tanórák látogatására. Bővebb értesülést az biztos. Ugy Antal és György Jelacsics grófok a
gadja. A példányok bérmentesen küldetnek szét. intézetben szerezhetni.
Irodalom és művészet.
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ogynehány kanonok Zágrábból eltávoztak, hogy gükbe inonnek viasza. — A szabadságolt Esték, kik
— (Szini felhívás.) Felkérotnek azon vidéki
tanúi se lehessenek. Sajnos, hogy e szép ünnopély a gyakorlatokra a budai városmajori táborban ösz- t. ez. szinészek és szinésznok, operetté-énekesek és
nem lehetett egyszersmind a pártok kibékülési pontosittattak, s kik félfelszerelésük által kedélyes énekesnők, kardalnokok és kardalnoknők, tánképet nyújtottak — kedden már haza bocsátattak. ezosok és tánezosnők, kik a téli idényre még szerünnopélyo is!"
_.....
= (A pénzkrizisre) vonatkozólag azon nyilat- Megjegyezzük, hogy ez az ezred magyar, — 8 ződni kivannak a torontálmegyoi szinügyet pártoló
kozatot hozza a hivatalos lap, hogy a magyar pénz- városmajori táborukban, a sok sárgafekete és fehér bizottmány által biztosított becskereki színházhoz
ügymininiszter több millióra menő összeget bocsá- kék mellott nemzeti zászlók is lobogtak.
— biztos havi fizetésre, — legyenek szivesek feltott a nemzeti pénzintézetek rendolkezésére,illotőleg
** (A visegrádi romok közt) múlt vasárnap tételeiket alólirttal e hó végéig Szabadkára béra pillanatnyi pénzzavar elodázhatására. A „P. Ll." szentelték föl a Zách Klára emlékének szánt ko- mentes levélben tudatni. Szuper Károly a becsszerint ez összeg több mint 11 millió frt, s a magyar resztot. Nagy néptömeg volt jelen, Viktorin József kereki szinház mű-vezetője.
földhitelintézetnél és az első hazai takarékpénz- plébános a kereszt felállitója meleg történelmi
tárnál tétetett le.
visszaemlékezésekkel telt beszédet tartott; elszaNemzeti szinház.
= (Személyi hirek.) Horváth Boldizsár igaz- valta a nép előtt Arany Zách Kláráját, s végül a
Péntek, szept. 17. „A fösvény." Vígjáték 5 felv. Irta
ságügyminiszter betegségéről a P.N. azt irja, hogy szózat zondült meg a romok között. A kereszt
Moliére; ford. Kazinczy Gábor.
orvosi műtét következtében állott be, s komolyabb vasból készült s meg van aranyozva, ogyik oldalán
Szombat, szept. 18. „Az afrikai nS." Opera 5 felv. Zejelentőséggel nem biró lázból áll, moly 10—14 görögül: „E jelbon győzni fogsz"; másik oldalán néjét szerz. Meyerbeer.
napig ágyhoz köti a beteget. — Ldnyay pénzügy- pedig: „Clarae de genereZach. In tristem memóVasárnap, szept. 19. ,.Lelencz.'1 Eredeti szinmü 4 felv.
miniszter a bányavidékeken utazik, és sorban riám eventuum hic loci funestorum 17-ae apr. Irta Szigligeti.
Hétfő, szept. 20. „Haramják." Szomorujáték 5 felv.
látogatja a bányákat; szept. 2-án Selmeczen volt. 1330. MDCCCLXIX." olvasható.
Irta Schiller ; ford. Toldy Ferencz.
Türr István tábornok Kiss József olasz királyi
** (Patikárus Ferkó,) a fővárosban jól ismert
Kedd, szept. 21. „Ernáni." Opera 4 felv. Zenéjét
ezrodes kiséretében Pestre érkezett. — Zichy Mi- jeles népzenész, innen elköltözik, s a „D." szerint szerz. Verdi.
Szerda, szept. 22. „Szép molnárnö." Vígjáték 1 felv.
hály orosz udvari festő hazánkfia, múlt héten még ez évben Debreczenben telepedik le.
Sz.-Pétervárról Pestre érkezett.
** (Andrássy Gyula grófnak) egy inasa a — És „Nyelvtan." Vígjáték 1 felv. írták Labiche és Yully.
ford. Feleki.
•* (B. Eötvös kultuszminiszter) erdélyi útjá- komorna szekrényéből 200 frtot ellopott s megCsütörtök, szept. 23. „A fekete dominó," Vig opera 3
ban 18-án Gyula-Fehérvárott volt, hol Alsó-Fo- szökött.
felv. Zenéjét szerz. Auber.
hérmegye főispánja nagy ünnepélyességgel fogadta,
** (A Fertő tava helyén) mely, mint tudjuk,
19-én Balázs falván és Nagy-Enyeden volt, 20-án kiszáradt, széles kukoricza földek vonulnak el, s
Szerkesztői mondanivaló.
Tordára, s még ugyanaz nap Kolozsvárra érkezett. ott, hol néhány évtized előtt vitorlás csónakok
— Komjáth. L. M. Az arczkép közlését még most
Előtte való nap ért oda gr. Mikó közlök, miniszter, jártak, egy Mexikó nevű uj gyarmat alakult, mely- korainak tartanok. Várjuk el a szép eredményeket!
s mindkettőt ünnopélyea küldöttségek fogadták, nek már 100 lakosa és iskolája van.
— A.-Sugataif. O. P. A képek szerencsésen megérs Kolozsvár polgársága lelkesülten üdvözlé.
** (Két hitelintézeti hivatalnok) a napokban keztek, s a második számút kivéve, mind használhatók is
ugyanezért kérjük, alkalmilag, a szöveget is. A
** (Izsó Miklós) visszajött Erdélyből, hova fogadásból átuszottt a Dunán; 9% perez alatt tet- lesznek;
másik dologra nézve mi is azt hiszszük, hogy a hires taxiték
meg
o
veszedelmes
munkát
és
teljes
egészségben
Orbán Balázs társaságában rándult le szobrokhoz
colog méltatását lesz, jobb a szaklapokra hagyni. Üdvözlealkalmazható márvány keresése végett. Talált is a üritgették ki rá a megnyert pezsgőpalaczkokaí.
tünket !
— Szamosnjvár. Sz. G. A műkedvelői előadás részszékely földön igen gyönyörű fehér márványt, de
** (Egy fiatal ügyvéd) Bortalanffy nevű, kin
a bánya megkezdése igen nagy költséggel járna. a tébolyodás jelei már többször mutatkoztak, csak- letes és terjedelmes leírására nincs elég terünk. A város és
életéből tán egyéb feljegyzésre méltó eseményekre is
Izsó most Zrínyi Miklós a költő szobrát késziti a ugyan megőrült. A napokban a városligetben vidék
lehetne találni.
nemzeti múzeum számára carrarai márványból.
levetkezott, elkezdett tánczolni, s azt mondta, hogy
— Z. Jankához. Lehet, hogy Janka gyönyörködik
** (Szigligeti Ede) a „Szökött katona" száza- ő madár, ki a fákon repdes. Midőn meg akarták benne; de mi nem találjuk közölhetőnek.
— Pest. Sz. B. A kivánt küldeményt a kijelölt helyre
dik előadásakor neki adott emlékkoszorura vonat- akadályozni, egy mészgödörbe ugrott, melyben
kozólag levelet intézett a szinház drámai művé- — szerencsére — kevés volt a mész. Az őrházba juttattuk.
szeihez, melyben szerényen irja: „En a sorsnak kisérték, hol vizet kért, s miután ivott, a poharat
•. sok hálával tartozom, de legtöbbel azért, mert hevesen csapta a székhez; azonnal bekísérték a
SAKKüATEK.
midőn hivatásomat követve, életczélomul a magyar Kókuskórházba ápolás végett.
drámairodalom művelését tűztem ki, a nemzeti
** (Az ohscoen irodalomra) és fényképészetre
513-ik sz. f. — Bayer Konrádtól
szinháznak mindig voltak s most is vannak, — s erős verdíctot mondott közelebb egy angol esküdt(Olmützben.)
bizom istenben: lesznek is — oly kitűnő és tehet- szék. Két londoni egyén vádoltatott botrányos
Sötét.
séggel áldott művészei, kik darabjaimnak életet nyomtatványok és fényképek terjesztésével, s az
tudnak adni. Fogadják még egyszer forró, igaz esküdtszék, azon megjegyzéssel, hogy ezek erkölcsi
hálámat!"
méregkevorők, s ép oly súlyos büntetést érdemel** (Erkel Ferencznek) hétfőn ünnepélyesen nek, mint a kik a testet meggyilkolni megkísérlik,
adták át azt az ezüst serleget, melyet részéro a mindkettőt 18 havi fogságra s kényszermunkára
múlt évi debreczeni dalárközgyülés készíttetni ítélte.
határozott. A serleg s a hozzá mellékelt táleza
** (Szentesről) szomorú dolgokat írnak az U
dombormü készitésüek. A sorleg maga imposans Ll-nak. Egy Négyesi nevű ember vagyona exocusulyu és alakú, s a legfinomabb dolgozásu. Egyik tió alá kerülvén, a lezárolás után félórával házát
oldalán ily felirat olvasható: „Erkel Ferencznek, felgyújtotta, mire elfogatván, börtönében magát
a magyar zene koszorús hősének, s a hazai dalogy- falakíisztotta. Nagy gyanú volt különben rá, hogy
letek főkarnagyának emlékül." Mig a másik oldala most 8 éve Berényi nevű tekintélyes polgárt megama dal- és zeneegyletok neveit mutatja betűrend- ölte. —• Egy kocsis pedig a katonáskodástól való
ben, melyek e serleg költségei fedezésére adomá- félelemből akasztotta fel magát s midőn holttestét
nyaik és gyűjtéseikkel hozzájárultak.
orvosi vizsgálás végett kiásták, a nép ellenszegült
** (Károly román fejedelem) Münchenben a bonczolásnak, melyet karhatalommal kellett
időzvén, az ottani műkiállitásban nevezetes vásár- végrehajtani. — Oroszi, kinek kezességre szabalásokat tett. Megvette többi közt Benczúr Gyula donbocaátását a semmitőszék már 6 hete elrenhazánkfiának szinnyomatban már megjelent fest- delte, máig is börtönben van.
— (Adámosi Székely Bertalan) kitűnő festőményét a I I . Rákóczy Feroncz fogságát 2400
művészünk édes atyja Székely Dániel nyugalm.
frtért.
a
b
o
d
e
f
g
*• (Viktor Emánuel) olasz király megrendelte főkormányszéki titkár, szopt. 15-kén 73 éves koVilágos
rában
Kolozsvárit
elhunyt.
Béke
poraira,!
Schrecker helybeli fényképész műtermében Feroncz
Világos indul s az 5-dik lépésre mattot mond.
József ő Felsége színezett arczképét.
** (Halálozás,) Dienes Sándor sárosi apát és
** (A honvédruhák) Pozsony, Buda és Bécs- Eperjes városi plébános életének 72-ik, áldozárből való szállítására vonatkozólag a honvédelmi ságának 48-dik évében e hó 17-dikén Eperjesen
Az 508-ik számú feladvány megfejtése.
minisztérium pályázatot hirdetett. A. szállításnak meghalt.
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)
gőzhajón, vagy vasúton kell történnie, s mint kato— (Adakozások.) A „Vasárnapi Ujság"
Világos.
Sötét.
nai szállítmány kezeltetik.
szerkesztőségéhez boküldettek : Nemes - Szólókról
1. Bh6—h3
Kg4—h3:
** (Csapatmozgalmak.) A gyakorlatok miatt Szakonyi István Bem tábornok síremlékére 5 frt,
2. Hd8 — f2:f
tetsz. sz.
fővárosunkban öszpontositott 8-dik dzsidás, 4 és horezog Voroniecki siremlékére 5 frt, Beniczky
3. Bc;?-hS matt.
11-ik dragonyos ezredek ismét visszamennek téli Lajos siremlékére 3 frt. — Egerből Lenkey Károly
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
szállásaikra; a tüzérség lovasságának nagy része honvéd huszár ezredes Beniczky Lajos emlékére
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Ctákvdron: Kling
Pozsonyban teleltetik. A Kassa, Lőcse és Eger 2 frt. — Zomborról Jablonkay Gábor hg. Voro- Iván. -O.-Bebán: P o l á k . - Jászkiséren: Galambos István.
közül öazpontositott csapatok 23-kán rendes őrsé- niecki siremlékére 1 frt.
— A pesti sakk-kör.
I

1 tí

H E TI-NAPTÁI
Hónapi-és
hetinap
2 6 Vasár
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csőt.
1 Pént.
2 Szóm.

Katholikusés protestáns
naptár

Szeptember

C ' 9 Cziprián
Kozma 1 temjén
\ enczvl kir. £
Milifily fóaagv.
Hieronymus
Renugius ]>k.
Theophil püsp.

t, öróK-oroKZ
naptar

Izraeliták
naptara

Tisri

Septemb. (ó)
C 18 Nílus
Eleazar
Venczel
Mihály
Jeromos
Aladár
Lucián

14 EUKer.fin
15 Nicetás
IC Eupheinia
17 Zsófi Kántor
18 Eumenius
19 Trofiin
20 Eustaehius
Hold változását. C Utolsó negyec

21
22
23
24
25

26

Palm. ün.
(ívül. «n.
Tőrvény
[öröm
Abzolon

27 Sab.Noa
28-án 10 óra

í

TARTALOM.

•
Zrínyi Ilona (arczkép). — Zrínyi Ilona keserve. —Egy
| gazdag ember életnézetei (vége). — Az andamani majom
nyűg. | (képpel). — A körmöczi vártemplom (képpel). — Sacrakél
kél nyűg. hossza
hosa ZA
mentő Kaliforniában (képpel). — Különös végrendeletek
f. P- ó. P- ó. P- f.
P- ó. P- 6. P(vége). — A magyar történelmi társulat gyűlése Ipolysághon.
183 22 5 55 5 47 64 55 9 0 10 52
— Decsi János közmondás-gyűjteménye. — Egyveleg. —
45
77
11
59 j Tárház: Lőporszagu tárczaczikk. — Irodalom és művészet.
184 21 5 56 5
23 9 40
185 10 5 58 5 43 90 7 10 30 este
! — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Ipar,
186 10 5 59 5 41 103 11 11 28 1 52 ; gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek, elemi
187 18 6 1 5 39 116 .'i9 TOgS. 2 44
csapások. — Mi újság?— Nemzeti szinház. — Szerkesztői
188 17 fi 9 5 37 130 33 1 7 3 49 | mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
189 16 6 4= 5 35 145 7 1 50 4 10
! Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21 sz.)
26 perczkor este.
N !»P

H o 1(1

HIRDETÉSEK.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten egyetem-utcza 4. sz.Y
megjelent s minden könyvárusnál Magyar- éa Erdélyországban kapható:

Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG TARCZA-NAPTAR
A magyar gazda

és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

Szerkeszté

KÉGL Y

1869. okt. —decz. folyamára.

SÁNDOR,

a magyar kir. természettudományi társulat rendes tagja.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képpel illusztrálva, s „Országgyűlési beszédtár"-ral és más rendkivüli mellékletekkel bővítve.)

Bolti ára 1 forint.
Ezen 15 ivre terjedő naptár, mely az idén már negyedszer jelenik meg,finomangolvászon kötésben, tárcza-alakban van, ugy hogy azt mindenki kényelmesen zsebében hordhatja, s alább elősorolt tartalmán kivül folyó jegyzetekre az idén kétszer annyi tiszta
lappal s egy irónnal van ellátva.

Előfizetési föltételek:

postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordatva.

TAETALMA:

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt:

1. Az összes gazdászati és kertészeti teendők mind a 12 hónapban. 2. Az egyes takarmányfélék és elkészítési módjuk. 3. Vetőmag szükséglet kimutatás. 4. Vetési és aratási
Évnegyedre (október—deczember)
2 ft. 5 0 kr. ideje az egyes gazd. növényeknek. 5. Gazdasági növények termés-átlaga. 6. A magvak
csiraképességi, kikelési és tenyészeti tartama. 7. A magvak esirázási tartama. 8. Gabona
s egyéb magvak súlya. 9. A gazd. állatok naponkinti tápszükséglete. 10. Takarmányértábla. 11. Harmincz font szénával felérő takarmányadagok. 12. Legjobb takarmányÉvnegyedre (október—deczember)
1 ft. 5O kr. téki
füvek. 13. Vetésre ajánlható fűmag vegyitékek. 14. Legelő jövedelem. lö.Köbláb tartalma
az egyes takarmányféléknek. 16. Zöldségmagból 100 Ű láb térségre kivántató mennyiség.
17. Egy igás fogat végezhet naponkint. 18. Egy napszámos végezhet naponkint. 19. CsiÉvnegyedre (október—deczember)
Ift.2 5 kr.kózási, borjazási, ellesi idő. 20. A fogak megjelenése és kiváltása idejének táblás kimutatása. 21. Az üzekedési idő tartama. 22. A párzásnál egy him állatra számitható. 23. MedSÓT Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisítelet-példánynyal kedves- dig alkalmasak az állatok a tenyésztésre. 24.' Azon betegségek, melyeknél az adás-vevések
kedünk — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
törvényesen, megszüntetnek. 25. A gazd. háziállatok betegségeinek gyógyítása. 26. Alom
mr Teljesszámu példányokkal július 1-től kezdve meg foly- szükséglet kimutatás. 27. A gazd. háziállatoktól nyerhető trágyamennyiség. 28. Egy 1600
• öles megtrágyázására kivántató mennyiség. 29. Az egyes trágyafélék főalkatrészei. 30.
vást szolgálhatunk.
Az istállótrágya apadása. 31. Gazd. épületek térségének kiszámítása. 82. Az erdőmivelési
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala viszonyokról. 38. A tüzelőanyagok aránylagos értéke. 34. Gömbölyű fák körtér kiszámítása. 35. Cséplö és nyomtató rész kiszámítás. 36. Napszámok és napidijak kiszámítása. 37.
/•. _o\
(Pest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt).
Vadászati naptár. 38. Gyapjunyirósi átlag. 39. Őrlési számitások. 40. Sorvetővel való vetésnél szem előtt tartandók. 41. Atalános szabályok a selyemtenyésztésnél. 42. Baromfi
tenyésztés. 43. A takarmányfélék ásványi alkatrészei. 44. A takarmányfélék konyhasó tartalma. 45. Olajtartalma az egyes gazd. növényeknek. 46. különféle hévmérők összehasonlítása. 47. Apadásarány a gazd. terményeknél. 48. A métermérték és sulyrendszer. 49
Kamatkiszámitások. 50. Bélyegilletékek. 51. Országos vásárok.
(1—3)

Csupán a Vasárnapi Ujság:

Csupán a Politikai Újdonságok:

LIEBIG-féle HDSR1Y0HAT

FRA1-BENTOS-ból (Dél-Amerika)

LIEBIG-féle HÜSKIVONAT-TÁRSŰLAT^LONDONBAN.
Biztos éa gyors megölése

Nagy inegtakaritás a háztartásra nézve.

patkányok s egereknek,

x

Azonnali eléiíllitása erőteljes húslevesnek, mely k részszel olcsóbba kerül mint a
íris marhahúsból ktíszitett. — Készitése s megjavítása mindennemű levesek, mártale'k s
főzelékeknek stb.
Erb'sitS szer gyengék s betegek

egy cs. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerre
gyertya-alakban.

számára.

Aranyérem, Paris I867.j-Jl£aiiiyéreiii, llavre 1868.

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. ez fogyasztó közönséget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, baro LIEBIG J. tanár s dr.
PETTEPÍKOFER M. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

Részletes árak az egész osztrák-magyar birodalom számára.
l antrol font tart. tégely

5 frt. 80 kr.,

% angol font

3 frt.,

% angol font

1 frt. 70 kr.,

7s angol font

92 kr.

Kapható: a legtöbb kereskedések s gyógyszertárakban.
Nagybani raktár: ismétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
levdezb'tagjainál:
TIIAUiM/VYER A. és társ. Pesten.
S56 (2-16)
VO1GT JÓZSEF és társ., s KLOGER és fiánál Bécsben.

604

BECKER KAROLT V.

(5-6)

kész fehérruha és rövidáru kereskedése
Pesten, fehérhajó-uteza 1. sz.

a fehérhajóhoz" czimzett szállodába helyeztetett át,
(ezelőtt Servitalér 5. sz.)
Ajánlja magát mindennemű fehérruha és ágynemű készítési rendelések elfogadására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabású ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, irlandi s kreasz vászon- es
szines nyári ingekben ugyszinte minden nagyságú gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbelíekben. Nemkülönben nagy mennyiségben találtatnak készen a legújabb divatu női ingek, nadrágok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- és kötö-ezérna, kötő- és himzőgyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- s gyapot-pertli, — gyapot,
ezérna- s selyem-füző - varró-, hímző-, kötő- s horgoló-tű - hajtü és gombostű, s
gyüszú szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fej kötő s öltönyök, női és férn
harisnya és minden ebbe vágó eszközök a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. FOG-PAPÍRNAK
Fáczányi H. gyógyszerésztől Pesten,

rheumatikus fogfájás

ellen.

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utoza
7-ik sz. — Beszterczebáoyán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánfiy ésfiai.—
Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy István. — Győrött: Lehner F. — Jasscnovában: Dedovits J . — Kassán: Novelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvárt!: Wolf J . — Lúgoson: Kronetter J .
— N.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Hamaliár G. gysz. — Soborsinban: Franké A.— Sopronban: Pachhofer L. — Segesvárt: Teutsch J . B. — Tisza-U.jlakori: Iioth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.
— Varasdon: Dr. Halter A. — Veröezén: Bész J. K. uraknál.
589 (7—7)

Legszebb és legolcsóbb képes folyóirat.
Előfizetési felhívás

TARKA VILÁG
KÉPES HEGÉLŐ

szövegben és rajzokban dús változatosság!! folyóiratra.

Előfizetési feltételek:

Postán küldve, vagy Buda Pesten házhoz hordatva.
Évnegyedre (október—deczember)
1 ft. 5 0 kr.
Félévre (október—márczius) 1869—1870.). . . . 3 „ — „
Háromnegyedévre (október—június 1869—1870.) t ^ " &O „
WQT Folyó évi
év januártól kezdve teljos számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
szolgálhatunk.
W

A pénzes levelek bér mentes küldése kéretik.

S W Gyűjtőinknek tiz előfizetett példány után tisztelet-példánynyal

kedveskedünk.

I (1-3)

^ „Tarka Világ és Képes Regélő" fciadó-hivatala,
(Pest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

540

Tizenhatodik évfolyam.

40-ik szám.

Függönyök

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

Vadász- és védo-fegyverek.

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-uteza 19-ik szám alatt.

Nevezetesen:
Ettjcsíivfi percussiós Ulti verek ft. 7.80—15 ftig.
Kétcsővii percussiós vadasa-fegyverek, vas-csövekkel ft. 14.50—20 ftig. Ruban-csövekkel
ft. 20.50—2(5 t'tig. Zsiaóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.
Kétcsüvfl Leíaucheux (hátultöltő) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-. Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.
Ketcsövű Lancaster (hátultöltö) vadász-fegyverek, különaemü damaszk-csövekkel ft. 85—120.
liefnuc-hriiv marok- (zseb-) revolverek, batlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerű simák ft. 12,13,14. Finomabbak,
ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, 30—50. — 10 és 12 íövetüek, különnemü kiállításban ft. 39—45.
Egyszerű zsebpisztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50—12.—
Kétcsövü
»
»
»
ft. 4.80—20.—
Flobert-iele szoba-czélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19—25.
Papirtöltenyek, Lefaucheux-fegVverek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrétft. 16—32.
m
Készen töltött vörös rézpatronok, revolverek számára, százát 7 / m ft. 3.20, 9"%, ft. 3.80,
12'"/m 4.20.
Mindennemű lökupacsoií. foitasak.töltő-líészflletek Lefaucheux-fegyverek számára,
vadásztáskák,Lef'aucueux patróntartóke§ övek,lőportülkök, 1—5fontnak való tüzmentes
lőportárak. »öret-z*acskók. lokupacs-gépek. *adaszkürtök és jelsípok, fegyverszijjak. leje} vertokok s minden egyéb legújabb vadaszo-szerek dns választékban, jutányos
árak mellett ajánlják

Heckenast Gusztáv künyvkiadő-hiratalábar.
Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám), megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A magyar elöidökböl.
irta

Mór.

Második kiadás.
(Jókai munkái 54—55.) (16-rét 267 lap),
fűzve 80 kr.
Csak alapos gyógyitás biztosit utóbajok ellen.

betegségeket
s tehetetlenséget
(férfi gyengeség.)

Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.

-JQS?r~ Különösen kiemeljük, miszerint írásbeli megbízásoknak gyorsan és legnagyobb figyelemmel felelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegyvert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
bérmentve küldetik vissza, mással cseréljük ki. vagy esetlegesen annak értékét térítjük meg.
K i m e r í t ő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.
607 ( 2 - 6)

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. Karnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
597 (6 — 12)

„YPSILAiVTIHOZ"

ajánlkozik mérsékelt díj mellett egy jó családból származott tanárjelölt, ki e téren már
évek óta sikerrel működik, s ki a tantárgyakon kivül a német nyelvből, s szükségben
a zongorából és rajzból is oktatást adhat.
619(2—2)
~
Levelek kéretnek: „A. Z . " betűk alatt Bécsbe, Wieden, poste restante küldetni .

vászonruha gyári raktárban

kereskedelmi tanintézet

czimzett legelső

váczi-ntc/áhan Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű krsz tVhérnemuek féríiak. hölgyek és
Férfi-Ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandiszámára.
vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.

50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., ö ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Férfi szines ingek. 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi pamut inadapolan ingek, 1 ft, 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., á ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft.
t'érfi-gatyák, magyar, felmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.
50 kr., 1 ft. 55 kr., 1 ft, 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., ;i ft., 8 ft. 50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötök, har.snyák és minden fajú vászon és batiszt zsebkendők és esernyők.
Hölgy vászon illttek. sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft,, 5 ft. hímzett 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft,, 4 ft. 50 kr., 5 — 14 ftig, a legújabb franczia mintában 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 Ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.
Hölgy franczia derék-füzö, 1 ft. 50 kr.,2 ft, 50 kr., 3 ft., 3 ft, 50 kr., 4 ft., 4 ft.50kr.
HölKV perkal-corsettek, 1 ft- 85 kr.. 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.
75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
HAIgy alsószoknyak. krinolinok, lószörszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csíkos éspiquetbarchétből, hálófökötök, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szintúgy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fin vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2 ft., 4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2 ft. 20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft 30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2ft.90kr., 3ft. 50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr.. 4 ft., 16 évesnek 3 ft,, 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft 50 kr. Finom színes és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.
Leány ingek, sima s hímzettek,leány corsettek, nadrágok,alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és
irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 40. 50 — 120 ftig, creas vászont 12
ft., 12 ft 50 kr., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.
Vásaon törülközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft.
12—20 forintig.
Szilié., « K y i kanavászon, vége 9 ft., 10 ft., 11 ft., 12 ft., 13—16 ftig.
Asztnlkendök, kötegje 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 7 ft. 50 kr., 8 - 1 2 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, ágy- és asztal-teritök, kávés abroszok, s csemege kendék.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemű és vászonárukban a legnagyobb választékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Kendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást
nem számítjuk.
605 (3—9)

Első nyilvános magasb

Bécsben, Praterstrasse 22. sz. alatt.

A logközelobbi iskolai év f. évi október 4-én veszi kezdetét, a
boiratások szeptember 25-től kezdve történnek. Programmok az igazgatóság részéről irigyért küldetnek meg.
WF~ A végzett tíinhalgatók, a cs. kir. hadseregben az egyévi önkéntes szolgálat kedvezményét élvezendik.

Porges Károly.

613 (3—4)

igazgató.

Előfizetési felhívás

i Közlöny

(1860)

eddig „Falusi Gazda" c/iniü időszaki lap 9. évi folyamára.
Kiadó-tulajdonos:

Heckenast Gnsztáv.

Felelős szerkesztő:

Wagner László,

a in. k. Józsefműegyetemen a gazdászat tanára stb.

E l ő f i z e t é s i

ár:

Évnegyedre (október—deczember) . 1 ft. 5O kr.
Félévre július—deczember) . • • • 3 „ — „

Az előfizetési pénzeket a „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatalának
(Pesten, egyotem-utcza 4-ik szám alatt), a lap szellemi részét érdeklő közlemények és levelezéseket pedig a „Gazdászati Közlöny" szerkesztőségéhez (Pesten, bálvány-utcza 18-ik szám alatt) kérjük beküldeni.
BHF* A „Gazdászati Közlöny" megjelenik negyedrétü 5 ívnyi havi
füzetekben, számos képpel, minden hó 15-én.
(1—3)

Pest, október 3-án 1869.

Titkos

KERTÉSZ ÉS EISERT

Kollarits József és Fiat

J é k i

A „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

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

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

Greguss

Gyula.

(1829-1869.)

A korán elhunyt férfiú, kinek itt arczképét közöljük, egyike volt legkitűnőbb tanáraink és természettudósainknak, sőt anynyiban csaknem versenytárs nélkül állott
természettudósaink közt, a mennyiben művészi iró is kivánt lenni, s a tudományt
Ízléssel párositotta.
Greguss Gyula 1829. decz. 3-án Eperjesen született. Atyja Greguss Mihály volt, a
tudományosságáról szintúgy, mint szabadelvüségéről és tanitványai között rendkívüli
népszerűségéről ismeretes tanár, hazánk ág. hitv. iskoláiban
első, ki a magasabb, nevezetesen bölcsészeti tárgyakat magyar nyelven kezdte előadni.
Anyja Farkas Lívia, a szintén
híres rozsnyói tanár, Farkas
András leánya. Tanárfia,tanár
unokája, maga is tanárságra
volt hivatva.
Inkább csendes, mint eleven
modorú gyermek volt; de azért
eleven eszü, mit bizonyít az,
hogy alig négy éves korában
már olvasott. Ezt játszva, mintegy önmagától tanulta meg,
mert szülei óvakodtak gyermekeik elméjét akár túlságosan,
akár idő előtt megerőltetni.
Édes atyja 1833-ban Pozsonyba hivatván tanárnak, Gyula
az egykori koronázó városban
kezdte meg iskoláit; de csak a
legalsókat: mert atyjának 1838ban bekövetkezett kora elhunyta után anyja Rozsnyóra,
anyja házához költözött a családdal. Itt folytatta Gyula tanulmányait, s bevégezte a mit
most algymnasiumi folyamnak
neveznek. Az akkor úgynevezett philosophiára (a mostani
fögymnasiumi folyamra) Pozsonyba ment(184y 6 —184 6 / 7 ),
jogásznak Eperjesre (l84 7 / 8 .).
Szorgalmánál s kedélyességénél fogva tanárai s iskolatársai egyaránt szerették.
A szándék, hogy iró lesz, még Rozsnyón
merült fel benne. A vérmes fiatalok azt tervezték ott többek közt, hogy valamennyi
korszak és nemzet legfőbb színmüveit ma-

gyárra fordítják; összeállottak vagy öten s
kiosztották a teendőket: Greguss Gyulának
Shakespeare és Calderon jutott. Ez az oka,
hogy spanyolul, és kapcsolatosan portugálul
is megtanult; mihez utóbb az angol, franczia
és olasz nyelv megtanulása járult.
A tudományokon és nyelveken kivül a
zenét is ápolta s kitünö zongorászszá képezte
magát.
A forradalom, mint jogászt, Eperjesen
találta. Csaknem befejezett jogi tanulmá-

GREGUSS

GYULA.

nyait félbenhagyva, a rozsnyó-kerületi képviselővel mint gyakornok az 1848-diki pesti
országgyűlésre sietett, itt azonban a tollat
csakhamar karddal cserélvén föl, a legelsők
között honvédtüzérnek állott. Először nyugat felé rendelték: résztvett a győri táboro-

zásban, a schwechati csatában, a Simonics
ellen indított hadjáratban; 1849. elején
ujonezok betanítására Debreczenbe, illetőleg
N.-Váradra küldöttek, s Windischgraetz Budapestre vonulása napján (jan. 5-kén) a legutolsók között — ökrök vontatván az ágyúkat — hagyta el a fővárost. A szigorú tél s
a nehéz ut sanyarai megtörték, Debreczenben, N.-Váradon betegeskedett, tavasz felé
pedig a bácskai hadsereghez rendeltetvén,
N.-Becskereken typhusban tört ki baja. Kiépülvén, az egész dél-magyarországi hadjáratban résztvett
a temesvári csatáig (1849. aug.
11.), mely után Mehádiáig verődvén, itt osztrák foglyul
esett. Valahogy menekülve, hónapokon át lappangva és bujdosva, végre sikerült a besoroztatást kikerülnie s. uj pályát
kezdhetett.
Azon viszonyok közt leghazafiasabbnak s függetlenebbnek
a mérnöki pályát látta s a bécsi
polytechnikum növendéke lett.
A politikai üldözésnek azonban
mégis martalékul kellett esnie
:
;:;N
S 1854 elején elfogták. Miért ?
'->
meg nem mondták. Szerencsére
í -^ •
pár hét múlva elbocsáttatott s
ismét a tudománynak élhetett.
Szegény ifjú lévén, szabad
óráit leczke-adással értékesítette, hogy tanulmányait folytathassa. Látogatta az egyetemet is, és hat év alatt a physikai
s mathematikai tudományokban annyira kiképezte magát,
hogy azonnal Bécsben is tanárszéket foglalhatott volna, ö
azonban nem ugy vélekedett,
hogy magyar tudós hazája széles e világ: haza jött, átvette
— Hunfalvy János kezéből —
Leiningen Károly honvédtábornok fia Ármin és unokatestvére Emich nevelését, 1857-ben pedig a
pesti ág. hitv. gymnasium tanárai sorába
lépett. A pozsonyi és selraeczi lyceumok részéről kínált tanszékeket el nem fogadta,
hogy időközben Pestre költözött édes
jával és testvéreivel maradhasson.

