
AZ ORSZÁG TÜKRE. NEGYEDIK ÉVFOLYAM.

lányai, egy kereszt és más apróságok, melyeket 
mind az ö egykori sajátjának tartanak, továbbá 
N a g y  P é t  e r orosz czár egy eredeti okmá
nya, melyben a ravanizai kolostornak több 
adományokat tett, és azt néhány kiváltságos 
joggal ruházta fel.

„Én fényes holdvilágnál értem e kolostor
hoz, s ez fehér templomával és keresztfolyósó
jának nyúlánk oszlopaival, a várromok kellő 
közepén állva, melyek három' oldalról veszik 
körül, felette meg a lombos fákkal sűrűn be
nőtt magas hegyeivel oly hatást tesz az ide

genre, melyet egy hamar el nem feled. Es ha 
még oly szerencsés, mint én valók, ' hogy egy 
ünnep előtt itt tartani szokott nagy búcsuk 
alkalmával jön ide, akkor igéző szép tájképpé 
válik e kolostor, a körülötte tanyázó s szép 
nemzeti öltözetben tarkázó néptömeggel (lásd



AZ ORSZÁG TÜKRE. .180 NEGYEDIK ÉVFOLYAM.

második képünket). A gyülekezet, közepén egy 
régi fa árnya alatt ott iil az ősz dalnok és 
fájdalmas lelkesedéssel zeng hős dalokat a 
IC o s s o w o - liarcztéren vívott csatáról, és a 
hallgatódzók arcza mélahús kifejezést ölt L á- 
z á r  ezár szerencsétlen sorsa m iatt! . . .

Ballo3 Gyula.

Verbőczy érdeme a magyar jog élctfejlő- 
désc és nemzeti egység körül

(Folytatás.)
A z  elégületlenség nőttönnőtt; általánossá 

kezdett válni a meggyőződés, hogy a törvény
kezési hiányokat javítani k e ll, s meghatározni, 
hogy melyik törvény érvényes, melyik nem ?

A z  1498-ki országgyűlés az ország törvé
nyeinek és törvényesen fennálló szokásainak 
összegyűjtését Adám itélőmesterre hízta.

De úgy látszik, Adám itélőmester nem 
hirt megmérkőzni a munka roppant feladatá
va l; azért az 1500. 10. t. ez. elrendelte, hogy 
e feladatot a nyolezados törvényszék összes 
tagjai oldják meg.

Azonban ennek sem lett sikere.
Oly férfiú kellett ugyan is, a ki a honi 

törvényeket nem csak alaposan ismeri, hanem 
ki egyszersmind az európai jogtudomány szín
vonalán álljon, a ki még egyrészről át van 
hatva a jo g  magasabb elvei által, másrészről 
ismerje a hazai jogéletet, s ennek lelkét, a 
nemzeti szellemet, mely jogunkban sajátságos 
kinyomatot lelt, mely eltérőleg a többi európai 
népektől kívánalmainak, a magyar nemzet szo
kásainak és jellemének megfelelő eredeti jogot 

| alkotott.
És a király ilyen férfiút Verbőcziben is

mert fel, ki országbírói itélőmester volt, ki is- 
í merte az ország fényes törvénykezési korát, 

és tudta, hogy jelenleg miben rejlik a baj.
A  munka óriási nagy, de ép oly fontos

volt.
A z  országgyűlésen hozott törvények ösz- 

szegyüjtve még nem voltak, az orzzág külön
böző részein sok egymással különböző jogi 

i szokások divatoztak, — különöneu az utóbbi 
időben, mióta a törvényhozás hanyatlani kez
dett ; szóval oly feladat várt Verböczyre, mely
nek megoldására nem csak mesterség, hanem 
ha szabad igy  fejeznünk ki magunkat, jogtu
dományi müvészség kellett. Kellett tudomány, 
mely a zavarból egy uj korszakot teremtsen, 
mely az óriási anyagot, melyet egy kiválóan 
jogászi nemzet majd kétszázados jogélete a 
szükséglet kívánalmai szerint előállított, a tu
domány által rendszeritse, és az ellenmondáso
kat úgy egyenlítse ki, hogy törvényeink szel
lemével m egegyezzen; de a magán érdekek
nek is, megfeleljen.

És Vcrhöczy e nagy feladatnak megfelelt, 
és megírta müvét, melynek czime „a  dicső 
Magyarország és kapcsolt részei szokásos jogá
nak hármas könyve.“  E  mü a magyar jogiro
dalmak egyik legkitűnőbb m űve; és eredmé
nyét tekintve epoehalis jelentőségű lett.

A világon kevés jogi könyv mutat fel oly 
fontos eredményt, mint Verbőczy ezen mun
kája.,,

0  munkájában a jogelméletet a gyakorlat 
felfogásával párosította, minden jog i kérdést, 
melyekre nézve a hazai bíróságok bizonyta
lanságban voltak, tapintattal fejtett m eg; és 
mig egyrészről bebizonyította, hogy kora jo g 
tudományának színvonalán áll, más részről si
került kivívnia — mi legnagyobb dicsősége — 
a magyar nagy jogász nevet.

A ki a „hármas könyv" tartalmáról czime 
után akarna magának fogalmat szerezni, az 
könnyen azon csalódásba esnék, miszerint azt 
vélné, hogy az csak szokásos jogot tartalmaz. 
I’edig Verbőczy a fennálló s szokásban levő 
magyar jogot irta meg; azért Írott, törvénye

ket, országos végzéseket is felvett munkájába, 
s gyakran saját véleményét is fejtegette, hogy 
az eszmék tisztuljanak.

A  közjogra vonatkozókat is sokat talá
lunk benne.

Csak ily sok oldalú és alapos munkát ér
hetett oly kitüntetés, hogy az 1514-ki ország
gyűlés, — a boa legtekintélyesebb jogtudósai 
által megvizsgáltatta — elfogadta, és az egész 
ország osztatlan tetszésben részesítette, hogy- 
Európa leghíresebb jogászai elismerésre mél
tatták, és hogy újabb jogfejlésünk egyik leg
hatalmasabb előmozdítója lett, és jogéletünk 
vele egészen összeforrott, és becsében az idők 
folytán csak emelkedett.

Verbőczy „Hármas könyve" legnagyobb 
érdemet vívott ki magának nemzeti jogunk 
fennmaradása körül belbecsén kívül, tagadha
tatlan, hogy az idő is kedvező volt mind meg
írására, mmd fogadtatására s életbeléptetésére 
nézve.

A z  a nemzedék, melyben Verbőczy élt, 
látott egy dicső kort, mely hazánk legboldo
gabb kora volt, látott a magyar trónon egy 
nagy királyt, ki hadi és országlási dicsőségén 
kívül, a törvényhozó dicsőségét vívta ki ma
gának ; ki alatt jogunk mind az elmélet, mind 
a gyakorlat terén virágzó fejlődésnek indult, 
de épen ez a nemzedék tanúja lön ezek ellen
kezőjének, a nemzeti hatalom és a jogélet szo
morú hanyatlásának is.

íg y  igen természetes, hogy az ellentét 
nagyon szembeszökő volt, hogy a jogreform 
megakadása érzékenyen bántotta a kedélye
ket ; a javítás szükségének kívánalma pedig 
mind hangosabban nyilvánult.

És a jo g  reformálás még lehető volt, az 
ország egysége meg vo lt, a törvénykezés min
den eleme habár nem is a kívánalomnak meg- 
felelőleg, de működésben volt, és jogéletünk 
bírta a tényezőket egy reform kivételére s jo 
gunk nemzeti irányát még megtartotta.

És Verbőczy szerencsés volt a magyar 
jogélet fénykorát tapasztalásból ismerni, s igy 
tudta, hogy jelenleg miben rejlik a baj.

A z  isteni gondviselés akarta, hogy Ver- 
böczy 1514-ro bevégezze müve megírását, 
mert csak igy lehetett nemzeti jogunkat meg
menteni.

Két évtized múlva ez már nem lett volna 
lehetséges. Egységes magyar jogról már szó 
sem lehetett volna.

A  mohácsi vész és ezt. követő szerencsét
len körülmények Magyarhon egységét s önálló 
léteiét megsemmisítették.

A  nagyváradi béke után Magyarország 
3 részre osztatott fel. A z  egyik rész Ferdinánd, 
a másik Szapolyai uralma alatt maradott, a 
3-dik rész pedig az ország szivével együtt tö
rök hatalom alá került.

Ha a hármas könyv már ekkor életbe nem 
lépett volna, ha azt Verbőczy oly tökélyiyel 
s nemzeti jogunk szellemének oly megfolelü- 
leg meg nem Írja, m'dőn az éltapodott hon 3 
részre daraboltatott, lassanként három több
féle jog  lépett volna éleibe, melyek, miután a 
közös törvényhozás és az önálló nemzeti lét 
kellékei hiányoztak, az idők folytán megszűn
tek volna igazi magyar szellemű jogok lenni.

Ezt érezték már a X V I-ik  század közepe 
táján, és Verbőczy érdemeit fényesen bizo
nyítja a Quadripartitum-szerzőinek ezen sza
vai : „D e ipso quidem Tripartito Opere hoc 
pronunciare libere ingonuequc possumus, qnod 
nisi felic.oribus illis udhuc temporibus Vcrbö- 
czyana opera illa prodiissont in lucem, nugna 
profceto párs rituum et consuetudinum judi- 
cialíunujue lnijus liegni obscrvalionum per 
subsequentes postea bellorum procellas atque 
tempostates, quao in canipis potissiinmn Mo
hács in similitudinem eladta Cannensis deto-

nuerunt, cum tót clarissimis illis obrutis inge- 
niis pressa iaceret."*)

Igen csak az által maradhatott fenn ma
gyar jog, hogy Verbőczy hármas könyvét 
még a mohácsi vész előtt megírta.

Pedig a magyarnak idegen szokások, 
idegen törvények és instititutiók behozatala 
mindig hátrányára és veszedelmére voltak.

Mint keleti eredetű nép, jelleménél, nem
zeti szokásainál fogva és történeti fejleményei 
folytán, a nyugati népektől majd nem minden
ben lényegesen különbözött. A magyar, mint 
magyar csak úgy létezhetik, ha a műveltség 
kívánalmai szerint nemzeti sajátságait igyek
szik kifejteni.

A nyugati népektől elütő szellemi s tör
ténelmi különbségünknél fogva, igen megma
gyarázható, hogy a mi nyugaton a viszonyok
nak és a nemzetek sajátságainak megfelelő 
volt, az nálunk csak zavart és nemzeti beteg- j 
séget idézett elő, s hogy a hűbériség, mely 
egész nyugat Európa államai rendezésében 
irányadó elvül szolgált; nálunk az, bár két 
nagy király közel tiz éven át mestorilog 
akarta keresztül vinni, a maga valódiságában 
soha meg nem honosulhatott. És a mennyiben 
mégis hatott, azt jótékonynak épen nem leli ■- 
tett mondani.

De lássuk, hogy az eldarabolt Magyarhon 
részeiben miként lett Verbőczy a magyar jog
élet egyik éltető alkatrésze, s minő követke
zése lett volna annak, ha Verbőczy munkáját 
még a mohácsi vész előtt meg nem Írja.

Azon részben, mely a felséges Habsburg- 
házbóli királyokat uralta, miután a magyar 
jog számos jogi kérdésekre nézve határozott 
szabályokkal — melyek minden honfiaktól i 
egyaránt kötelezőknek ismertettek el — nőin 
birt; miután jogunk nagyrészben a szokás 
alapján keletkezett, és a szokás pedig rendsze
res formákban öntve s általános elvek által 
szabályozva nem volt, nem igen természetes-e 
hogy Magyarország ezen részében, mely oly j 
szoros érintkezésben volt a német tartomá
nyokkal, a magyar jog lassanként elveszte j 
nemzeti iránylatát, s helyébe a német jog lé
pett volna.

Megtörténik ez akkor is, ha a német jo.g 
behozatalára más idegen befolyások s kísérle
tek nem történtek volna is. Megtörtént volna 
pedig a német vagy bármi más idegen jog ér
vényre jutása azért, mert azon zavart jogi vi
szonyokat, melyek Ulászló korából fennma
radtak ezen korra, előbb utóbb csak rendezői 
kellett volna; de mivel ezen zivataros időkben 
erre az országgyűlés sem alkalommal sem ké
pességgel nem b irt, ezen bajokat csak idegen 
jog behozatala által vélték volna elháríthatni.

Váljon hogy a Praxis eriminalis törvény 
erejére nem emelkedett, hogy idegen törvények 
és jogi elvek meg nem honosultak, ez nem 
Verbőczy müvének érdeme-o?

Igen, minden idegen befolyásnak jogunkra 
a „Hármas könyv," s ennek alapján kifejlett 
magyar jog szellemi, és azon kegyelet, me.ly- 
lyel e hon jogászai nagy mesterük iránt visel
tettek, áilott ellen.

Do tegyük fel a legjobbat, hogy rende
zetlen jogviszonyaink s hiányos törvénykezé
sünk daczára is, a magyar jogélet nemzeti 
irányban fejlődött volna tovább, mégis mu
tathatott volna-e fel oly szerencsés eredménye
ket mint igy?

Határozottan állíthatjuk, hogy nem !
Meg fogunk erről győződni, ha tekintetbe 

vesz szűk azt, hogy 1526-tól fogva a XVII-dik 
század, végéig törvényeink inkább köz mint 
magánjognak, hogy a fennálló jognak oly sok
szor elrendelt írásba foglalása kellő eredmény-

*) Lásd ftr. Wénzel Gusztáv , .Magyar és Erdélyi
magánjog romlszcrc“ 01. lapját.



s ?  -
AZ ORSZÁG TÜKRE.

felé, mert már egyszer tilt volt ott károm na
pig az oláh vasliámorosok fiainál; a félszemű 
kertészné végét-hosszát nem érte a sok szem
rehányásnak, a miért apja olyan kegyetlenül 
bánt v e le ; a tiszttartóné azt mondta; soh’se 
nézett jót ki annak az alamuszta kölyöknek 
a szeméből; a praefectus leánya — ki Pesten 
növekedett, de a farsangot Kolozsvárt töltvén, 
akkori szokás szerint igen kellemesen tudta az 
r  betűt j - vei vegyíteni — kezet összesapva föl
kiáltott : „Jessus, beh gonosz gyerm ek!“  — 
Cak a számtartó bátorkodott mindezekre az 
ismeretes magyar példabeszéddel megjegyezni: 
rósz fejsze nem vész el.

-  177 -

a kaptás mokány kanczának, minthogy külön
ben jó húsban volt, nem esett nehezére az üge
tés, s ebédre már a másik falu határában vol
tak. Itt, a mig a lovat itatni, abrakolni kellett, 
elkezdte gazdája Geczit tanítni az énekekre. 
E lőbb: „Világéletemben nem szerettem az ep
ret" — de ezt csak mulatságból; legfeljebb ha 
este a korcsmában az ivóknak elfúja az ember,
— adnak érte egy pohár bort; „Oh ti magas 
egek, rátok apellálok!“ ; „Fölemeld Kádár sze
meit az é g re " : ez régen nagyon módiban volt,
— most is el lehet énekelni egyszer-egyszer; 
„Bűntől terhes lélek mire áhítozol ? ! ;  ezt leg
inkább szeretik, legjobban meg kell tanulni
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fordult. A  rendkívül szeplős és vásott képű, 
továbbá len-, helyesebben csepühaju kelnerrel, 
ki ezelőtt a radnai birbicses Leopoldnak se
gédje volt, sok országot bejárt s névszerint egy 
pesti királyutczai kávéházban is szolgált: 
csakugyan szövetkezett Geezi tökéletes lóvá- 
tételére. Márton benn volt egy pohár papra- 
morgóra. A  lenhaju, vörhenyeges képii gaz 
kópé kiment az állásba, hol Geezi a félszem ü 
lovat csutakolta, s iziben hozzáfogott a manő
verhez.

— Sorvus fö ld i! Még nem is láttalak. 
Most te indultál el az öreggel ? — Mi a poz- 
dorjás ménkő! Te nem igen rég vagy a vén

t

B e 1 g r  n d.
(Lásd szövegét a 178-dik lapon.)

Volt is valami a  dologban; hanem egy 
egész hét kellett, mig Geezi a kastély kaput őrző 
két kővitéz árnyékában helyét Mogorral együtt 
újra elfoglalta, s egy fé l nap volt szükséges, 
mig vándorlásai történetét ki tudtam csikarni 
belőle. 0  a jégveremből kimenekedve, buvá- 
ban és boszuságában az országúira futott s ott 
a vadaskert szélén t ulálkozott egy dévai kol
dussal. Ez két kerekű talyigáján épen az aradi 
nyagyvásárra hajtot t, de fiát — ki vezetőjéül 
szokott szolgálni — betegsége miatt kénytelen 
voltotthonn hagyni, s a  mint a siránkozó gyer
meket meglátta, lovát megállítván, mindjárt 
alkuba ereszkedett vele. Elragadó vonásokkal 
festette a jó  életet, a mi a Bánátban rajok vá
rakozik, a nagy jövedelmet, mimesteö’ségökkel 
já r  (neki egy aradi vagy iugosi nagyvásár 
20— 30 pfrtot is behoz); hisz így  szereztem azt 
a kis zsendelyes házat az oláh-soron, fi. un — 
monda biztatókig — ökrös ember mind ; t két 
szomszédom, de biz egyikkel sem cseréin é k ! 
Én már maholnap megöregszem, nem járha. tok 
szorteszélyel, hol a fiamat hol téged kiiidlck el 
a talyigával, s fele haszon mindig ncke f  
marad.

— De hát olvasni nem kell?  tudakold 
Geezi elnyomott rémülettel.

— Mire kellene, biztatá a koldus. Fél ka
rodat hátrakötöm; fejedet kemény rozscsiriz
zel betapasztjuk; megtanulsz két-három éne
ket s több hasznát veszed te annak, mint a vi
lág minden kalendáriumának.

A ll a vasár, Geezi felül a talyiga sarkába;

— és a többi. Hanem Geezi a szóval is igen 
szűkén tudott bánni, az énekhez pedig egye
lőre épen nem érzett hajlandóságot; a lelkes 
öreg, ha az országúton magukra voltak, tízszer 
is reágyujtott, de ő csak igen-igen csendesen 
kívánt accompagnirozni; ezért bátyám uram 
(ig y  kellett nevezni) egy délután (pedig uj 
szita szegen függ), igaz, hogy kissé boros álla
pottal, erősen összeteremtettézte s avval fenye
gette, hogy mindaddig nem ad neki enni, mig 
az éneket hiba nélkül el nem fújja. Geczinek
— ki már a szekerezéssel is jóllakott volt, 
kezdett nem tetszeni a mulatság. Érzett va
lami olyanformát, mintha az olvasás daemona 
az éneklés álorczájába öltözött volna, eszközül 
a szőke szakálu és krumplifejii praeceptor he
lyett a nagy bajuszu vaksi vén koldust vá
lasztván. E zt is csak sejtette inkább mint 
érezte, elgondolni pedig teljességgel nem tudta 
s egész megadással tovább kocsikázott. Reggel 
felé Márton bác3Í is kijózanodott s barátságo
sabban kezdett vele társalkodni.

Tán valahogy összegyalulódtak volna, 
azonban egy izetleu tréfa jött közbe, — ez az 
egész gschaftet tönkre tette. Délben érkeztek 
Dobrára, hol a nagy-fogadós régi jó  embere 
-yolt .Márton uramnak; most is egész örömmel 
lá tták  a háziak, s mindjárt észrevették, hogy 
fia  Pista nincs v e le ; ezt kivált a ruczaorru, 
kamiai konyhaszolgáló sajnálta s kétszer is el- 
óbégi'tta. Aztán látván, hogy Geeziben, — ki 
pedig Pista helyettese volna — semmi kárpót
lást nt'm  találhat, minden keserűsége ellene

Márton keze alatt. Heh? Hiszen még a szemed 
sincs kiütve IMit tátod a szádat ? ! Tudd meg 
öcsém: a ki az öreg Márton vezetője akar 
lenni, ő annak szemét kiüti, s nem mondom, 
hogy a félkezét is le nem vágja. Csak nem bo
lond hogy épkézláb embert tartson koldusve
zetőnek, haliaka!!

Evvel futyörészve beljebb sétált.
Szegény Geezi megütődve vette a barát

ságos tudósítást, s hitte, hogy most valami 
gyors elhatározás nélkül ki nem kerüli az ebek 
harminczadját. De az elhatározás, ha volt, 
nála nem is szokott sokáig késni.

A  fogadó előtt nem messzire, nagy kő
sziklák közül rohan elő Maros, Geezi bará
tomnak régi ismerőse. Geezi lépett nehányat a 
kapu felé, s a mint Márton bátyját a pitvaraj
tóban meglátta: usdé! mintha csakugyan sze
mét vették volna, hanyatthomlok neki a viz- 
nek. A lig  telt bele öt jó  toronyboli rainuta, 
már Mogorral együtt fris egészségben a má
sik parton voltak. Erről felöl Vak Márton in
tegetett, kiabált torkaszakadtából.

— Ne bolondozz, fiam, mi az isten csodá
jáért akarsz egyedül elereszteni, ka eddig elkí
sértél ! Gyere velem, azt mondom, — s fogadom 
bitemre, úgy meghizlallak, hogy mire vissza
jövünk, az édes kedves apád sem ismer meg. 
Ha nem jösz, én azt sem bánom öcsém: kapok 
korpára kutyát eleget, hanem te megkese- 
rülöd.

Jó, de ebből Geezi édes-keveset hallott, 
mert a mint az öreget kifelé közeledni lá tta :
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ismét, vesd el magad, fel á párt hosszában 
futni kezdett, míg a falut egy felmeredő bokros 
szirtoroin eltakarta szem elő l: ott ledőlt a fűbe 
s az ijedelem és fáradság nyomása alatt mély 
álomba merült.

Este tiz óra felé lehetett, mikor Mogor 
hangos ugatására fölébred. A  hold fényesen 
ragyogott, s közel a vizen társaságos harsány 
ének hangzott feléje. Nemsokára három sós 
tutaj jelent meg a folyó tükrén, s Geezi — ki 
a székelyeket a faluból ismerte, kétségbeesett 
visítással adott életjelt magáról. A  jó  emberek 
megállították a talpot, s a menekülteket — 
Geczit és Mogort, kik őket a ködligeti part
ról annyiszor üdvözölték — megismervén, 
felvették.

íg y  harmad nap estére már ismét otthonn 
volt Gergely. Apja az eddigiek után végre is 
arra a meggyőződésre jővén, hogy fiából soh’- 
sem lesz két-prédikácziós halott, szabadjára 
hagyta a jámbort. 0  velem ezután is csak any- 
nyit játszott mint eddig, hanem a tanulás ide
jé t rendszerint a mezőn, erdőben töltötte ,* noha 
napokig odaült, s fris madártojással, mogyoró
val, szederrel élt, — de ezekből az én része
met mindig pontosan haza hozta; ha pedig 
egy tengeliczét vagy bába szarkát fogott, azt 
félhalva is elszállította nekem.

Ekkép telt az idő, mig tizenkét éves let
tem s apám a szomszéd városbeli iskolába vitt. 
Ú gy  volt, hogy reggel jókor indulunk; én Ge- 
czitöl már azelőtti este elbúcsúztam. Nem ta
gadom : fájt elválni tőle s a kastélytól, mely
nek keretébe egész eddigi életem képe foglalva 
vo lt ; de az idegen város rajza szivemben tün
döklő kilátások reményét gerjesztette, — s 
mikor történt, hogy a remény napja mellett az 
emlékezet fáklyavilága el ne homályosodjék ? ! 
— A  lovak már be voltak fogva, a kocsis pat- 
tantott ostorával; én borongva, vágyva, alig 
vártam az indulást. Apám még fenn volt kö
szönni ; hátrapillantottam: Geezi szó nélkül a 
lépcső mellett állott, s szegény, piszkos inguj
jával, időnkint szemeit törölgette. Ekkor na
gyon roszul esett, hogy el kelle távoznom,*' 
minden apróságomat neki ajándékoztam; ö 
mindent szomorún nézett. A  mint pedig a ko
csis is felhágott a bakra, hozzám jött, s egész 
búsan ennyit mondott: „Isten áldjon meg.“  
Aztán Mogort felvette s azt mondta: „Nesze, 
vidd el Mogort is magaddal!"  — Neki a vilá
gon nagyobb drágasága nem volt, — azt is ne
kem akarta ajándékozni. Nagy bajjal tudtam 
rábeszélni , hogy tartsa meg. „Legyen az 
enyém, mondtam, de legyen nálad." — Szeke
rünk tova robogott, Geezi keresztül futott a 
kis erdőn s a Kovadomb tetejére szaladt, a hol 
az ut elmegy. Intettem nek i; ő csak ott állott 
a dombtetőn, botjára támaszkodva.

(Vége következik).

Belgrád, és cgj Ihicsií a ravaniza-i ko
lostor előtt.
(Két képpel).

Folyó év elején jelent meg „S  e r b’i a é s 
a s z e r b e k "  czimü érdekes könyvecske. — 
Szerzője D  e n t o n angol pap, ki ezelőtt né
hány évvel beutazta Európának nagyobb ré
szét ; Pesten is töltött egy-két napot, s külö
nös méltánylására érdemesítő a különben elég 
finyás tourista hazai borainkat. — Pestről 
Belgrádba ment, hol tanúja volt azon véres 
drámának, mely ott az 1862. junius 17-kén 
folyt le. E  napon a belgrádi vár basája, min
den előleges intés jvagy figyelmeztetés nélkül 
lödöztette a várost. Olvasóink bizonyára emlé
keznek még az akkoron ott történt rémületes 
eseményekre; miért is ezeket mellőzve, magá

nak a szerb fővárosnak adjuk kivonatos leírá
sát a fent idézett munka helyenkinti haszná
lásával. Kevés európai városnak van szebb és 
kedvezőbb fekvése Belgrádnál. — E gy  fok- 
szerii magaslatra építve a Duna és Száva 
összefolyásánál, e két folyam jelentékeny ke
reskedése itt pontosul össze; mig magas fek
vésének festőiségét még az az ellentét is emeli, 
melyet a két folyam bal, vagy úgynevezett 
magyar partjaiknak hosszukás-keskeny, egé
szen sík alakja képez. A  házak mind félkör 
alakú sorokban egymás fölé emelkednek, és 
egy pillantással végig futhat a szem mindnyá
jukon ; mivel a térség nyugoton a Száva felől, 
keleten a Duna felől mindinkább emelkedik.

A  házak majdnem mind tiszta fehérszi- 
niiek, és e szembeszökő külsőt még jobban 
emelik az élénk zöld lombu orgona, dió, geszte
nye s más fák, melyekkel, mint a legtöbb ke
leti városban, itt is minden ház van körül- 
tiltetve. Legelőbb a vár, nagy mecsetjével, és a 
basa palotája tűnnek szembe, aztán a glacis, a 
székesegyház tornyának aranyozott csúcsa, 
aztán a város legmagasabb pontján álló aka
démia palotája. A z  A  w a 1 a hegy római rom
jaival és gyönyörű kilátással igen festői háttőrt 
képez. Bárminő oldab-ól közeledjék is az utazó 
Belgrádhoz, akár a Száván jön  Nyugot-Euró- 
pából, akár visszatérve Ázsia partjairól: a 
szerb főváros kies fekvése mindig meglepő ha
tást teend reá.

Azon bét vár közül, melyek a bukaresti 
szerződés erejénél fogva a török zultán birto
kába estek, csak Belgrád bir stratégiai fontos
sággal, és az a nagy gond, melyet a török 
kormány a vár kül erődítményeinek jó karban 
tartására fordít, eléggé bizonyítja, milyen nagy 
fontosságot tulajdonít neki. — A  vidék felöl 
nézve a vár alatt egy vársík (esplanade) terül 
el, melyen sok hazafi karóra huzatott, s holttes
teiket ott hagyván rothadni, a levegőt döglele- 
tessé tették. E rémnapokra Belgrádnak számos 
még most is élő lakosa borzadva emlékszik 
vissza. E  sík sok véres összeütközésnek volt 
színhelye a törökök és osztrákok közt a bel
grádi vár különböző körtáborlat idején, vala
mint a törökök és szerbek közt is a független
ségi háború alatt. A  tömérdek embervér azon
ban, mely e kis térségen öntetett el, nem volt 
képes azt megtermékenyíteni, mert alig találni 
fakósziniibb és silányabb füvet, mint milyen e 
vér-itta földben terem. A z  egyetlen gyönyör, 
mit a látogató e kietlen porlepte téren nyer, a 
nagyszerű kilátás a két folyóra, és más birto
kos kezében kellő mivelés mellett egyik leg
szebb helyévé alakíttatnék át. Belül a vár még 
pusztább, épületei többnyire piszkosak és roz
zantak. A  basának uj palotája, mely a vár leg
magasabb pontján áll, az egyetlen jó  karban 
tartott épület, és a hozzátartozó kert az egyet
len egy bely, hol az ember árnyas menhelyet 
talál az égető hőség ellen. — Azon hét vár 
közül, melyek a fennevezett szerződés erejé
nél fogva a törökök birtokában maradt, öt fe
lett két basa viszi a főparancsnokot, és ezekre 
egyszersmind rá van bízva a diplomatiai ügyek 
elintézése is. A z  első rangú (a szerződés köté
sekor Aschir-basa) a vár palotájában lakik, és 
ez a polgári ügyeket intézi el az egész basa- 
ságban; a másik (akkor Etbem-basa) a kato
nai ügyeket vezeti, és egyszersmind a várőrség 
parancsnoka. É v i jövödolmük jelenleg mintegy 
20,000 ft lehet; holott hajdan midőn a belgrádi 
várban egy három lófarku basa székelt, lega
lább négyszer annyi jövödelmo volt. A  mostani 
basa engedve a nyomasztó viszonyoknak, mint
hogy jövödelméből hárem tartása nem igen 
telik, megelégszik e g y  növel.

A  várörség mintegy 4000 ezer v e g y e n  ' 

fegyvernemit katonából áll, k ik többnyire M a- j 
cedonia- és Bosniában toboroztatnak. Hábe.rú 
idejében azonban, minden a városban lakó tö- '

rök is köteles volt tüzér szolgálatot tenni a 
várban, melyért egy csekély évidijat kaptak.

A z  1862. júniusi véres események követ
keztében a törökök kénytelenek voltak a vá
rosból a várba költözködni. A  várost hajdaná
ban körülvevő falaknak és bástyáknak csak 
négy roskadozó kapú és imitt-amott még fel
ismerhető sánezdarabok jelölik nyomait, de 
Belgrád a törökök kényuralma aluli felszaba
dulása óta annyira nagyobbodott, hogy a régi 
város főkapúja az egyetlen jókarban levő kon
stantinápolyi kapú — most a város köze
pén van.

A z  úgynevezett t ö r ö k - v á r o s b a n  haj
danában csak törökök laktak , de mindinkább 
kisebbedett és hanyatlott, és török lakói ma
guk is érezték, hogy közel van azon óra, mi
dőn egészen kiszorulnak onnan. A z  1862. év 
junius 17-dike eldönté sorsukat; egy sötét éj
szaka védszárnyai alatt a törökök a várba me
nekültek ; és régi birtokukat a városban a 
szerb kormány egy vegyes bizottság egyezke
dése szerint megváltandja.

A z  utazóra, ki éjszakról jőve Belgradon 
partra száll, különös behatást tesz a keleti és 
nyugoti, mondhatnék az ázsiai és európai életmód 
és szokások e különös vegyülete, mi itten azon
nal szembeszökik, és érezni kezdi, hogy a török 
birodalom egy ik  előőrsi állomásához ért. Bel
grád most körülbelül 22,000 ezer lakost szám
lál, és néhány évtized óta nagy szellemi hala
dást tett. Tanintézetei szaporodtak; van ol
vasó-egylete , mely majdnem minden európai 
nyelven megjelenő újságot járat, ezek közt van 
14 szerb lap; 3 könyvnyomdája; 20,000 kö
tetből álló könyvtárral, és akadémiája régiség
tárral stb. A z  akadémia palotáját 1862-ben 
M i s c b a A n a s t a s i e v i t s  nagy hazafi aján
dékozta nemzetének, szellemi mivelödése ál
landó csarnokául.

„Belgrád,— mondja idézett angol utazónk: 
— bel- és külvárosaival, vegyes lakosaival és 
ezeknek különböző szokásaik és életmódjuk, a 
hogy jelenleg van, egy uj, jövő nagysága felé 
törekvő város benyomását teszi a szemlélőre, 
és legkisebb kétségünk sincs, hogy kedvező 
fekvésénél és szerb lakosainak szorgalmánál 
fogva, és a mi fő, a törökök aluli felszabadulása 
következtében, melyet csak mintegy harmincz 
év előtt sikerült k ivívn i, nemsokára méltó he
lyet foglaland el_a többi európai nagy városok 
sorában."

M á s o d i k  k é p ü n k  a r a v  a n i z a i 
kolostort ábrázolja, midiin épen egy ájtatos 
bucsujáró gyülekezet tanyáz a körüíette zöl
dellő szép gyepen.

A  kolostort 1370-ben : i  szerencsétlen L á 
z á r  czár építtette, kinek 1 hűlt tetemei ide té
tettek örök nyugalomra; k esőbb pedig a törö
kök szentségtörő pusztításaitól tartva a szer
zetesek V  r d n i k  - b e , a Szerémségbe, v it
ték el magukkal. A  kolost or igen szép regé
nyes helyen fekszik, épen a ion a ponton, hol a 
R  a v  a n i z a - folyócska vö lgye, igen keskeny 
szorossá lesz,, melynek mindkét oldalán magas, 
de bokrokkal diszített sziklafalak emelkednek, 
mig a kolostor déli részén magasló, kúpalakú 
bérez szé.p gyümölcsfákkal, van beültetve. Haj
danában a templom erős várral vo lt körülvéve, 
melynok tornyai és falai roskadásnak indul
nak ; a déli oldalon pedig nagyobbrészt már 
romba dőltek. A z éjszaki oldalon pedig egyik 
toro ny belsejében még most is Lázár czár csa- 
lád.i-kápolnájának maradványai, és ennek egyik 
ff.ilán mintegy 30 láb magas, jó l megtartott 
kép láthatók. A  templom, mint sok más Szer
biában, sokat szenvedett a török idő alatt, és 
századokon át lóistállónak használtatott. Azon 
becses emlékek közt, melyek e templomban 
drága ereklyeként őriztetnek, az isteni tisz
telethez tartozó szent tárgyakon kiviil, vannak 
még L á z á r  czár selyem ingének néhány fősz-
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lányai, egy kereszt és más apróságok, melyeket 
mind az ö egykori sajátjának tartanak, továbbá 
^  a 6 y P é t e r  orosz czár egy eredeti okmá
nya, melyben a ravanizai kolostornak több 
adományokat tett, és azt néhány kiváltságos 
joggal ruházta fel.

„En fényes holdvilágnál értem e kolostor
hoz, s ez fehér templomával és keresztfolyósó
jának nyúlánk oszlopaival, a várromok kellő 
közepén állva, melyek három oldalról veszik 
körül, felette meg a lombos fákkal sűrűn be
nőtt magas hegyeivel oly hatást tesz az ide

genre, melyet egy hamar el nem feled. Es ha 
még oly szerencsés, mint én valók, hogy egy 
ünnep előtt itt tartani szokott nagy búcsuk 
alkalmával jön ide, akkor igéző szép tájképpé 
válik e kolostor, a körülötte tanyázó s szép 
nemzeti öltözetben tarkázó néptomeggel (lásd
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második képünket). A gyülekezet közepén egy két, országos végzéseket is felvett munkájába, 
régi fa árnya alatt ott ül az ősz dalnok és s gyakran saját véleményét is fejtegette, hogy 
fájdalmas lelkesedéssel zeng hős dalokat a az eszmék tisztuljanak.
K o sso w o-harcz téren  vívott csatáról, es a A közjogra vonatkozókat is sokat taía- 
hallgatódzók arcza mélabús kifejezést ölt L á- lünk benne.
z á r  czár szerencsétlen sorsa m iatt! . . .  Csak ily sok oldalú és alapos munkát ér- 

D allos G yula. hetett oly kitüntetés, hogy az 1514-ki ország
gyűlés, — a hon legtekintélyesebb jogtudósai 

„  . „ , . , , ,  által megvizsgáltatta — elfogadta, és az egész 
\  c r b o c z j  é r d e m é  a  l l ia g j a r  j o g  e l c t f e j lo -  ország osztatlan tetszésben részesítette, hogy 

d ó sé  ÓS n e m z e t i e g y s é g  k ö r ü l .  Európa leghíresebb jogászai elismerésre mél- 
(Folytatás.) tatták, és hogy újabb jogfejlésiink egyik leg- 

Az elégületlenség nőttön n ő tt; általánossá hatalmasabb előmozdítója lett, és jogéletünk 
kezdett válni a meggyőződés, hogy a törvény- vele egészen összeforrott, és becsében az idők 
kezési hiányokat javítani kell, s meghatározni, folytán csak emelkedett.
hogy melyik törvény érvényes, melyik nem? Verbőczy „Hármas könyve-legnagyobb 

Az 1498-ki országgyűlés az ország törvé- érdemet vívott ki magának nemzeti jogunk 
nyeinek és törvényesen fennálló szokásainak fennmaradása körül belbecsén kívül, tagadha- 
összegyüjtését Ádám itelőmesterre bízta. tatlan, hogy az idő is kedvező volt mind meg- 

De úgy látszik, Ádám itélömester nem írására, mind fogadtatására s életbeléptetésére 
birt megmérkőzni a munka roppant feladatá- nezve.
válj azért az 1500. 10. t. ez. elrendelte, hogy Az a nemzedék, melyben V erbóczy élt, 
e feladatot a nyolezados törvényszék összes látott egy dicső kori, mely hazánk legbotdo- 
tagjai oldják meg. gabb kora volt, Mtott a magyar trónon egy 

Azonban ennek sem lett sikere. nagy királyt, ki hadi és országlási dicsőségén 
Oly férfiú kellett ugyan is, a ki a honi kívül, a törvényhozó dicsőségét vívta ki ma

törvényeket nem csak alaposan ismeri, hanem gának ; ki alatt jogunk mind az elmélet, mind 
ki egyszersmind az európai jogtudomány szín- a gyakorlat terén virágzó fejlődésnek indult, 
vonalán álljon, a ki még egyrészről át van de épen ez a nemzedék tanúja lön ezek ellen
hatva a jog magasabb elvei által, másrészről kezöjének, a nemzeti hatalom és a jogélet szo- 
ismerje a hazai jogéletet, s ennek lelkét, a moru hanyatlásának is. 
nemzeti szellemet, mely jogunkban sajátságos így igen természetes, hogy az ellentét 
kinyomatot lelt, mely eltéröleg a többi európai nagyon szembeszökő volt, hogy a jogreform 
népektől kívánalmainak, a magyar nemzet szó- megakadása érzékenyen bántotta a kedélye- 
kásainak és jellemének megfelelő eredeti jogot k é t ; a javítás szükségének kívánalma pedig 
alkotott. , mind hangosabban nyilvánult.

És a király ilyen férfiút Verbőcziben is- Es a jog reformálás még lehető volt, az 
mert fel, ki országbírói itélömester volt, ki is- ország egysége meg volt, a törvénykezés min- 
merte az ország fényes törvénykezési korát, den eleme habár nem is a kívánalomnak meg
ás tudta, hogy jelenleg miben rejlik a baj. felelöleg, de működésben volt, és jogéletünk 

A munka óriási nagy, de ép oly fontos bírta a tényezőket egy reform kivételére s jo- 
volt. gunk nemzeti irányát még megtartotta.

Az országgyűlésen hozott törvények ősz- Es Verbőczy szerencsés volt a magyar 
szegyüjtve még nem voltak, az orzzág külön- jogélet fénykorát tapasztalásból ismerni, s igy 
böző részein sok egymással különböző jogi tudta, hogy jelenleg miben rejlik a baj. 
szokások divatoztak, — különönen az utóbbi Az isteni gondviselés akarta, hogy Ver- 
időben, mióta a törvényhozás hanyatlani kéz- bőczy 1514-re bevégezze müve megírását, 
dett; szóval oly feladat várt Verbőczyre, mely- mert csak igy lehetett nemzeti jogunkat meg- 
nek megoldására nem csak mesterség, hanem menteni.
ha szabad igy fejeznünk ki magunkat, jogtu- Két évtized múlva ez már nem lett volna 
dományi müvészség kellett. Kellett tudomány, lehetséges. Egységes magyar jogról már szó 
mely a zavarból egy uj korszakot teremtsen, gerü lehetett volna.
mely az óriási anyagot melyet egy kiválóan A mollácsi vész és ezt k ö v ető  szerenC3át- 
jogaszi nemzet majd ketszazados jogéleté a ^  köriü m é ek  Magyarhon egységét s önálló 
szükséglet kívánalmai szerint előállított, a  tu- ié te lé t  megaemmisitetlék. °  
domany áltál rendszentse, es az ellenmondaso- ö
kát úgy egyenlítse ki, hogy törvényeink szel- , ^  nagyváradi béke után Magyarország 
lemével megegyezzen; de a magán érdekek- 3 re sz™ osztatott fel. Az egyik rész Ferdinánd, 
nek is megfeleljen. a m asik  S zaP ° ly a i uralma alatt maradott, a 

És Verhöczy e nagy feladatnak megfelelt, 3: d ik  réf  P ed iS  az ország szivével együtt tö- 
és megirta művét, melynek ezíme „a dicső hatalom alti került.
Magyarország és kapcsolt részei szokásos jogá- Ha a hármas könyv már ekkor életbe nem 
nak hármas könyve.1' E  mű a magyar jogiro- lepett volna, ha azt Verbőczy oly tökélylyel 
dalinak egyik legkitűnőbb m üve; és eredmé- s nemzeti jogunk szellemének oly megfelelö- 
nyét tekintve epochalis jelentőségű lett. leg meg nem Írja, midőn az eltapodott hon 3 

A világon kevés jogi könyv mutat fel oly részre daraboltatott, lassanként három több
fontos eredményt, mint Verbőczy ezen mun- féle jog lépett volna életbe, melyek, miután a 
k ája. közös törvényhozás és az önálló nemzeti lét 

Ő munkájában a jogelméletet a gyakorlat kellékei hiányoztak, az idők folytán megszün- 
felfogásával párosította, minden jogi kérdést, tek volna igazi magyar szellemű jogok lenni, 
melyekre nézve a hazai biróságok bizonyta- Ezt érezték már a XVI-ik század közepe 
lanságban voltak, tapintattal fejtett meg; és táján, és Verbőczy érdemeit fényesen bizo- 
mig egyrészről bebizonyította, hogy kora jog- nyitja a Quadripartitum szerzőinek ezen sza- 
tudományának színvonalán áll, más részről si- v a i : „l)e ipso quidem Tripartito Opere hoc 
került kivivnia — mi legnagyobb dicsősége — pronunciare libere ingenueque possumus, quod 
a magyar nagy jogász nevet. nisi felicioribus illis adhuc temporibus Verbö- 

A ki a „hármas könyv" tartalmáról ezíme czyana opera illa prodiissent in lucem, magna 
után akarna magának fogalmat szerezni, az profecto pars rituum et consuetudinum judi- 
könnyen azon csalódásba esnék, miszerint azt cialiumque hujus Kegni observationum per 
vélné, hogy az csak szokásos jogot tartalmaz, subsequentes postea bellorum procellas atque 
Pedig Verbőczy a fennálló s szokásban levő tempestates, quae in campis potissimum Mo- 
magyar jogot irta meg; azért Írott törvénye- hács in similitudinem cladis Cannensis deto-

v _ _

nuerunt, cum tót elarissimis illis obrutis inge- 
niis pressa iaceret." *)

Igen csak az által maradhatott fenn ma
gyar jog, hogy Verbőczy hármas könyvét 
még a mohácsi vész előtt megirta.

Pedig a magyarnak idegen szokások, 
idegen törvények és instititutiók behozatala 
mindig hátrányára és veszedelmére voltak.

Mint keleti eredetű nép, jelleménél, nem
zeti szokásainál fogva és történeti fejleményei 
folytán, a nyugati népektől majd nem minden
ben lényegesen különbözött. A magyar, mint 
magyar csak úgy létezhetik, ha a műveltség 
kívánalmai szerint nemzeti sajátságait igyek
szik kifejteni.

A nyugati népektől elütő szellemi s tör
ténelmi különbségünknél fogva, igen megma
gyarázható, hogy a mi nyugaton a viszonyok
nak és a nemzetek sajátságainak megfelelő 
volt, az nálunk csak zavart és nemzeti beteg
séget idézett elő, s hogy a hűbériség, mely 
egész nyugat Európa államai rendezésében 
irányadó elvül szolgált; nálunk az, bár két 
nagy király közel tiz éven át mesterileg 
akarta keresztül vinni, a maga valódiságában 
soha meg nem honosulhatott. És a mennyiben 
mégis hatott, azt jótékonynak épen nem lehe
tett mondani.

De lássuk, hogy az eldarabolt Magyarhon 
részeiben miként lett Verbőczy a magyar jog
élet egyik éltető alkatrésze, s minő követke
zése lett volna annak, ha Verbőczy munkáját 
még a mohácsi vész előtt meg nem Írja.

Azon részben, mely a felséges Habsburg- 
házbóli királyokat uralta, miután a magyar 
jog számos jogi kérdésekre nézve határozott 
szabályokkal — melyek minden honfiaktól 
egyaránt kötelezőknek ismertettek el — nem 
b ir t ; miután jogunk nagyrészben a szokás 
alapján keletkezett, és a szokás pedig rendsze
res formákban öntve s általános elvek ákal 
szabályozva nem volt, nem igen természetes-e 
hogy Magyarország ezen részében, mely oly 
szoros érintkezésben volt a német tartomá
nyokkal, a magyar jog lassanként elvesztő 
nemzeti iránylatát, s helyébe a német jog lé
pett volna.

Megtörténik ez akkor is, ha a német jog 
behozatalára más idegen befolyások s kísérle
tek nem történtek volna is. Megtörtént volna 
pedig a német vagy bármi más idegen jog ér
vényre jutása azért, mert azon zavart jogi vi
szonyokat, melyek Ulászló korából fennma
radtak ezen korra, előbb utóbb csak rendezni 
kellett volna; de mivel ezen zivataros időkben 
erre az országgyűlés sem alkalommal sem ké
pességgel nem b irt, ezen bajokat csak idegen 
jog behozatala által vélték volna elháríthatni.

Váljon hogy a Praxis eriminalis törvény 
erejére nem emelkedett, hogy idegen törvények 
és jogi elvek meg nem honosultak, ez nem 
Verbőczy művének érdeme-e ?

Igen, minden idegen befolyásnak jogunkra 
a „Hármas könyv," s ennek alapján kifejlett 
magyar jog szellemi, és azon kegyelet, mely- 
lyel e hon jogászai nagy mesterük iránt visel
tettek, állott ellen.

De tegyük fel a legjobbat, hogy rende
zetlen jogviszonyaink s hiányos törvénykezé
sünk daczára is, a magyar jogélet nemzeti 
irányban fejlődött volna tovább, mégis mu
tathatott volna-e fel oly szerencsés eredménye
ket mint igy?

Határozottan állíthatjuk, hogy nem 1
Meg fogunk erről győződni, ha tekintetbe 

veszszük azt, hogy 1526-tól fogva a XVII-dik 
század, végéig törvényeink inkább köz mint 
magánjoguak, hogy a fennálló jognak oly sok
szor elrendelt írásba foglalása kellő eredmény-

*) Lásd Dr. Wenzel Gusztáv „Magyar es Erdélyi 
magánjog rendszere'* 64. lapját.
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re soha sem vezetett, s hogy minden kísérlet 
jogéletünket szabályozni, a hármas könyvet 
vette alapul, s ide is tért vissza, és csak azt 
eredményezte, hogy a „Hármas könyv" még 
inkább emelkedett tekintélyben.

I. Ferdinánd alatt, ki a magyar nemzeti
ség és jog iránt mondhatni szeretettel viselte
tett, az 1548. 21. t. ez. a hármas könyv át
vizsgálását rendelte e l; azonban ez tudomá
nyos kísérletnél egyebet nem eredményezett, 
mert a „Tripartitumot" a quadripartitummai 
felcserélni nem tartották czélszerünek.

Csak igy őrizhette meg jogéletünk nem
zeti sajátságait, melyre hogy az idegen befo
lyása gyakran mily káros volt, csak egy pél
dát említek fel.

A XVI-ik században a német törvényke
zési eljárás a mi biráinkra és törvénykezé
sünkre is hatott, s igy történt, hogy pereink 
lefolyása a törvénykezési időnek perszakokra 
hibás értelmezése által meglassúdott *).

Ezen befolyás folytán törvénykezésünk 
mind több kinövéseket szült; a min csak a 
nemzeti szellembeni reformálás segített.

ösztönt az országgyűlési törvények összegyűj
tésére, és a nemzeti jog kifejlesztésére.

(Vége következik.)

A madarak kcdveltetése Indiában.
(Képpel)

Megható az a gyöngédség és szeretet, 
melylyel az indus a madarak iránt viseltetik. 
D i e g o  d e C o u t o ,  portugali történetiró, ki 
e tárgyról részletesen szól, azt is említi, hogy

Í íS igy tovább is a „Hármas könyv" a ma- 
gyar jogélet „palládiuma" maradott és a nem
zet szpnt kegyelettel őrizte meg.

, “ agyarkon nagy jogászai tudományos 
kikepzettségökre a „hármas könyv" bírt leg
nagyobb befolyással, kik elsajátítva ■■.nnnk- 
nemzeti szellemét, hazai jogéletünket ezen 
irányban fenntartani s tovább fejleszteni töre
kedtek.

Indusok, betanított madaraikkal.
(Lásd szövegét a 181-dik lapon.)

Az által, hogy Verbőczy a hazánkban di
vatozó jogot feljegyezte nem csak a magán, 
hanem egyszersmind közjogunknak, szóval 
egész jogéletünknek lényeges szolgálatot tett.

A divatozó jog írásba foglalására adott

*) Lásd Dr. Wenzel „Magyar és erdélyi magán
jog rendszere,’* 200. lap.

több városban tökéletesen berendezett m a
d á r - k ó r h á z a k a t  talált; melyek közt egyik 
legnevezetesebb Cambayában volt. E  kórházak 
részint nevezetes hagyatékokból vagy kegye- 
letes adakozásokból tartatnak fenn. Az idézett 
történetíró azt is beszeli, hogy ö személyesen 
ismert egy dúsgazdag indust, ki vagyonának 
jelentékeny részét egyházakra és más kegye- 
letes czélokra hagyományozta, melyek közt
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igen nevezetes összeg a Cambaya-i madarak 
kórházának is jutott. Ezen alapítványból né
hány ember tartatik , kiknek kötelességük 
uton-utfélen, az erdőn, mezőn és városokban 
a beteg, megsebzett vagy megvakult madara
kat összégyüjteni, és gyógyítás vagy ápolás 
végett a nevezett kórházba hozni. Más egyé
nek pedig ugyanezen alapból pénzzel látatnak 
el, hogy a madárpiaczokon az úgynevezett 
m o r e s e k t ő l  (vadászok) megvásárolják az 
eladásra kiállított madarakat, és mihelyt az 
alku megtörtént kinyitják a szűk bőrtön aj- 
tait, és a „lég urai“ szabadon szálhatnak, a hova 
képzeletük viszi őket. „Sakuntalaban,“ a világ 
hirü ind drámában, is több szép hely van, 
mely a madarak és az emberek közti benső 
viszonyra vonatkozik, mint például az, midőn 
Kok i l a  madár búsméla hangokban panaszolja 
bánatát és a bájos S a k u n t a l a  megérti fáj
dalmát. Több madárfajt az indusok bámulatos 
türelemmel és kitartással mindenféle müfogá- 
sokra és mesterségekre tanítanak be. Különö
sen a „Loxia indica“ nevii nagyon tanulékony, 
és e madárfaj különben is mesterséges fészek
rakása által magára vonja figyelmünket. De a 
madár tanításával nemcsak a szegény sorsú 
indus foglalkozik, ki kis szárnyas művészeit 
pénzért mutogatva ekép keresi mindenna
pi kenyerét; hanem az előkelők is kedvelik 
e nemes szenvedélyt; sőt Ázsia egyik leghatal
masabb uralkodója, M űd  d in  S h a h ,  Laho- 
rében levő mesésfényü palotájában két pompás 
galambházat építtetett, melyeknek boldog la
kóira a legnagyobb gondot fordította, maga 
tanította s pedig oly fényes eredménynyel, 
mely közbámulást gerjesztett. Úgy például 
szabadon eresztett belőlük egy falkát, és mi
dőn magasan lebegtek a levegőben kezével 
vagy egy kis zászlóval adott vezényjelre a 
legnehezebb katonai fordulatokat és kanyaro
dásokat vitték véghez, mig egy másik jelre le
szálltak hozzá, vagy a mint nekik parancsolva 
volt, egyenkint vonultak be fényes lakukba.

A franezia forradalom Juditlija *).
(Kérrd).

Közli: Solymossy Pál.

A caeni postakocsival, mely csütörtökön, 
1793. julius 11-kén, két napi és két éjjeli sza
kadatlan utazás után, erősen megterhelve és 
portól fedve a neuillyi hídon át Parisba gör
dült, egy leányka érkezett meg a vidékről, ki 
szépsége, ifjúsága és szerény magaviseleté által 
a vele együtt-utazók jó indulatát és érdekelt
ségét teljesen felébresztő maga iránt. Nemes, 
kifejezésteljes arczvonásain csöndes kedélyes
ség ömlött el, sötét szemeiben a tiszta, erényes 
lélek nyugalma ragyogott. Öltözete egyszerű, 
normán kisvárosias volt, félig polgári, félig pó
rias, de magatartása a legfinomabb művelt
ségre mutatott, s társalgása kellő bizonyítékát 
adá a gazdag, kiválasztott tanulmányozásnak, 
a jól iskolázott szellemnek sa  gondolkozni szo
kásnak. Az utasok egyikére, ki sokat beszél
getett vele politikai dolgokról, a leányka szép
sége és szellemdússága oly mély benyomást 
tett, hogy ez közös utazásuk második reg
gelén bevallá előtte szerelmét, s kérte, mon
daná meg nevét, s hogy engedje meg, misze
rint hozzátartozóinál ő érette lépéseket te
hessen.

A normán leányka szomorúan mosolygott. 
Az ifjúnak azt feleié, hogy neki oly dolga van 
Párisban, melynek kimenetelétől reá nézve 
igen sok függ, s e végett az ajánlatárai választ 
kénytelen addig elhalasztani.

*) Az e czikkhez tartozó képet jövő számunk ko- 
zandja, minthogy az a czikk végére vonatkozik.
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E szavak után egy barna, göndörhaju kis 
gyermekhez hajolt, egy velők utazó hölgy le
ánykájához, ki közte és édesanyja között ült. 
E gyermekkel órák hosszáig eljátszott és el- 
édelgett, gyakran félre simítá gesztenye szinü 
barna haját, s meg-megcsókolá hófehér hom
lokát.

Végre, hosszas és fáradalmas utazás után 
Francziaországnak nyugati vidékein keresztül, 
megérkezett a postakocsi Párisba.

Dél volt. Az utasok elszéledtek, s a csinos 
normán leányka a Hötel de la Providence, nr. 
17., Rue des Vieux Augustin-be viteté magát. 
Oda érve, csakhamar szobájába vonult, s ki
fáradva a hosszú utazás miatt, délutáni öt óra
kor nyugalomra hajtá fejecskéjét, hogy csak 
másnap reggel ébredjen fel a mély és jótékony 
álomból.

Mily nyugodt kedélylyel kelle e leányká
nak bírnia, mily boldog s önmagával egyetértő 
lélekkel, hogy úgy tudott aludni közepette 
azon napnak, s közepén azon Párisnak, mely 
akkor a forradalom legvadabb rángatódzásai- 
tól szakgattatott és kinoztatott.

Mindenfelől a gyilkosság leskelődött.
Már állott a Guillotine a forradalmi téren, 

azon helyen, hol még csak egy évvel ezelőtt is 
több idő óta állott XV. Lajos érezszobra, s a 
hol hat hónappal ezelőtt XVI. Lajos feje hul
lott a porba.

A legsötétebb templomban ült gyerme
keivel s utolsó barátnőjével és szenvedő-társ
nőjével, Erzsébettel, Francziaországnak a trón
tól megfosztott királynője, Marié Antoinette, ő, 
G'apet özvegye, kinek nehány hét múlva ama 
vérpadra szintén fel kellendett lépnie, mely 
gyermekeit árvákká, öt magát pedig martyr- 
nővé tévé.

A tuilleriák palotájában, mely a fejedel
mek régi fényétől el volt hagyatva, tanyázott 
a nemzeti-gyűlés, melynek ülései mindig vi
harosabbak, tárgyalásai mindig vérengzöbbek, 
határozatai mindig zsarnokiabbak lettek. Mi 
sem maradt meg benne mindazon ideálokból, 
melyek a forradalom megindulása előtt lebegtek 
előtte, mindnyájan szörnyeteg torzalakokká és 
éjjeli kísértetekké alakultak át. A nemesebb 
gondolkozásnak maradéka, azok, a kik a vér 
és borzadály között emberiségüket el nem ve- 
szíték, s a vétség és bűn közepette még az 
erényre gondoltak, ezek, az úgynevezett ,.gi- 
rondiak," a gyűlésből kizárattak, s menekülve, 
a bakó bárdját folyton fejük felett látva, bo
lyongtak szerteszét a vidékeken, hogy az ellen- 
forradalmat rendezzék, s megkísértsék, hogy 
megmenthetnék-e a hazát és szabadságot a 
polgárháhoru által.. . ,

Szomorú kísérlet, mely a hazát meg nem 
menté, őket pedig a vérpadra hurczolá.

Mert a forradalom még nem futotta meg 
pályáját. Még nem állott élére azaz irtóztató 
ember, ki ama végső pontra vezesse, hol önma
ga ellen kellett volna fordulnia, hogy önmagát 
pusztítsa el.

Még nem mondotta ki Robenspierre utolsó 
szavát.

Még itt volt Danton.
Még élt M a r a t !
A franezia forradalom vérengző emberei 

közt ez volt a legnagyobb szörnyeteg. 0  volt 
a vampyr. Neki vér kellett, hogy élhessen. 
Rut, alávaló, piszkos, gyáva és alacsony gon
dolkozása közepett csak egy szenvedélye volt: 
vérszomj ! Ifjúságától fogva elnyomva, szegé
nyen, irigységgel telve mindenki iránt, ki 
szebb, szerencsésebb és előkelőbb volt mint ö, 
hadat üzent az egész világnak. Ellensége volt 
minden jó, müveit és megelégedett embernek. 
Ügyvédévé nevezte magát, nem a szerencsét
lenek és elnyomottaknak, hanem az elégedet
lenek és békétlenkedőknek. 0  nem akart igaz
ságot, a jogtalanság elnyomását, — ő boszut
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akart. Ő  maga volt a bilincseitől megszabadult 
söpredék, a baromi kedvtelés a rombolás felett, 
csupán, a rombolás kedvéért; a gyávaság, mely 
addig, mig a forradalom nemesebb elemei fö
lényben állottak, földalatti üregbe rejtőzött,* 
a pokoli alávalóság, a szennyesség és nyomo
rúság , mely kését vigyorogva suhogtatá, mi
után a vétekre nem volt többé büntetés szabva.

De mégis, még volt egy büntetés 1 A leg
tisztább kéz, mely Franeziaországban található 
volt, szolgálatába állott a sorsnak, hogy a te
remtmények e legszennyesbbikét eltörölje, 
mint a teremtés szennyfoltját.

Marat nagyon beteg volt, mérges vére 
egészen gyuladásba ment át. Csak néhány hét, 
talán csaknehány nap még s ő meghalt volna 
természetes halállal, melylyel a jó emberek
nek is meghalniok kell. De nem ez volt rá
nézve a csillagokban megirva. — Szivének, 
ha csak egy másodperezre is, megtörése köz
ben éreznie kelle amaz irtózatos kínokat, hogy 
van egy erény, mely az örökkévalóság tulaj
dona. Meg kelle jelenni előtte az örök igazság
nak, teljes mennybeli szépségében, utolsó pil
lanatában, hogy őt állati rútsága érzetének kö
zepette tiporja el. Nem hagyhatá el bűntettei
nek szinfielyét addig, a mig meg nem látja 
az angyalt, lángpallosával kezében.

E végre a gondviselés egy leánykát sze
melt ki, kinek keze és lelke még tiszta volt a 
földi vétkek eredendő szenny foltjától; ő ki há
romszáz évvel előbb a Champagne mezőin, a 
a pásztorok között találta fel ama szüzet, ki 
Orleans falaira kitűzte volt a megmentett haza 
zászlóját, ő, a gondviselés, most Normandia la
pályain találta fel az eszközt, mely megbün
tesse a hazán annyi gonosztettet elkövetőt.

Ez azon leányka, ki a oaeni postakocsival 
jött, s ki legirtózatosb elhatározása közben 
lelkében mosolyogni, egy gyermek homlokát 
csókolni és aludni tudott.

Neve Charlotte Corday.
Charlotte Corday d’Armont egyikéből 

származik amaz ősrégi, de elszegényedett 
nemes családoknak, kik közül Normandia, 
eme valódi bölcsője a középkori hűbéres lé
nyeknek, többeket számol, mint akármelyiké 
Francziaország többi vidékeinek. S valóban 
Charlotte atyja, Francois de Corday d’Armont, 
kisked hűbéri birtokán, Ligneriesben, nem 
sokkal boldogabban élt, mint szomszédai, a 
parasztok. De ö mégis férfiú volt, erős önmeg- 
gyöződésü, ment minden előítélettől, igazságos, 
az igazságot szerető, a tudományos irány felé 
hajló, mely a forradalmat megelőzte, s egyszers
mind útját fölülről lefelé fordítá. Nője, Jaque- 
line Charlotte Marié de Corday d’ Armont asz- 
szony, másod unokája volt Corneillenek, Fran
cziaország. legnagyobb dramatistájának.

E leszármazásnak kettős nemessége ko
rán kitűnt Charlotte megjelenésében és lelké
ben. Öt gyermek között ő volt a másodszülött, s 
már kora gyermekségében elveszté anyját. Két 
fitestvére a királyi ezredben állott, a három 
leányka pedig, velők együtt Charlotte is, igen 
jó elhelyezést találtak egyikében ama zárdák
nak, melyek a régi kormány alatt különösen 
tartózkodási helyül szolgáltak a vagyontalan 
nemesi családból származó hölgyeknek.

A forradalom kitörése bezárta úgy ezen, 
valamint egyéb zárdáit is Francziaországnak, 
s azoknak jámbor és előkelő lakónöit szétszórta 
az egész országba.

Mialatt Charlotte két nővére atyjukhoz 
tért vissza, ő egy öreg, hasonlóan nyomasztó 
körülmények között élt nagynénjéhez ment, 
Bretteville asszonyhoz Caenbe.

Itt, az agg nő régi, félig romban hevert 
házában, magányos udvarával, bemohosult fa
laival, s az ezek előtt álló kiszáradt kuttal, 
osztotta meg óráit gazdasszonyi foglalkozások 
közepette, s foglalkozva Plutarch hősies tör-

--------- -----------------------------*--------------------------- V
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tünetei, Jean Jaquea Rousseau természet-evan
géliuma és a szentirás olvasásával, s míg a 
külvilág mindinkább eltávozott attól, ö még 
mindig a szabadság tiszta ideáljáról álmodozott.

A girondiaknak, menekülésük után Páriá
ból, Caen lett gyülhelyükké. Itt látta meg 
Charlotte ezek vezetőjét, s hallá ennek ajkai
ról Marat nevét átkok közt kimondatni.

Ama tény álladók felöl, mely Charlotte 
nevét a hősnővel toldá meg, különböző nézet 
és vélemény uralkodik. Némelyek azt hiszik, 
hogy ama hős önkénytesek egyike iránti sze
relem volt az, a kik a girondiak felszólítására 
csoportultak, megsemmisítő harezra hiva fel 
ezeket a departementnak a terroristák ellené
ben és Páris söpredéke ellen. Mások meg azt 
tartják, hogy maga Barbaroux girondista volt 
az, ki tüzes szónoklata s szép testalkata által 
lángra gyujtá a leányka lelkét. De ő maga 
megczáfol valamennyi ilyszerü érzelmeket utolso 
levelében, melyet fogságából, kevéssel halála 
előtt, Barbarouxhoz intézett.

„Emlékezni fog ön reá -  igy ir levelé
ben — hogy feltevém magamban, miszerint 
megbánatom Pétionnal azon gyanút, melyet ö 
érzelmeim iránt nyilvánított. Ügy hívén, hogy 
oly ember, mint Marat, nem érdemli meg, hogy 
oly sok hős férfiú menjen az ő fejét elvenni, a 
mit még azonfelül el is hibázhattak volna, sőt 
történetesen még sok jó polgárt is romlásba 
vitt volna, s hogy neki egy nő keze épen elég
séges leend.“

Tettének nincs egyébb indoka, mint azon 
vágy: hazájáért meghalhatni.

Mielőtt elindult, búcsút vön szülői házá
tól. Atyját már csak egyedül találta egyik test
vérével ; a másik már meghalt, s két fivére me
nekült. Atyjának azt mondá, hogy ő is ki akar 
vándorolni Angliába, egy menekült családhoz. 
Nagynénjének ugyanezt mondá, de ezt már 
titokban liagyá el, minden búcsú nélkül, hogy 
megkímélje az agg nőt a fájdalomtól. Caen- 
beni lakásával átellenben lakott egy ifjú, ki 
minden nap már kora reggel nehány órát szo
kott zenélni. Ekkor Charlotte mindig felnyitó 
ablakát, s figyelemmel hallgató a hangokat, 
melyek a csendes utczán s a magányos udva
ron át hozzá átrezgettek.

Egy reggel az ablak nem nyílt fel többé. 
Charlotte elment. Agyán egy bibliát találtak, 
benne Judith könyve volt felütve, s a követ
kező sorok irónnal valónak aláhúzva:

„De az Ur, a mindenható Isten, megbün
tette öt, s egy asszony kezeibe adá ötét. Mert 
nem férfi, nem is katona ölte meg őt, sem va
lami óriás nem támadta meg; hanem Judith, 
Merari leánya, terítette öt le szépségével."

Megvolt benne egy vonása a vallásos ra
jongásnak s az ősi önmegtagadásnak. Titok
ban, bensejének legmélyebb alapján, táplálta 
ama borzasztó elszántságot, hogy ölni fog, s 
azután meghalni. De cselekedete mindig csak

a nyilvánosságot kereste. Legjobban szerette 
volna ö a gyávát, a nyomorultat, kinek meg
semmisítését elhatárzá, a szabad ég alatt, az 
összegyűlt nép előtt találni, a Mars-mezőn, a 
haza oltárán, vagy a nemzeti gyiilésteremben, 
Brutus szobra előtt. De Marat oly nagy beteg 
volt, hogy lakását többé el nem hagyhatta, a 
hol folytonos remegésben, kinok között élt a 
legnagyobb elszigeteltségben a zsarnokok zsar
noka. Bizalmatlan volt az egész világ iránt, s 
igy idegennek csaknem lehetetlen volt hozzá 
férhetni. Charlotte ennélfogva kénytelen volt 
cselhez nyúlni.

Elhatározása, mely őt örömmel, habozás 
nélkül ragadta a gyilkosságra, pillanatra meg
ingott áldozatának zárt ajtói előtt, melyek csak 
valami ravaszság által nyílhattak volna fel 
előtte.

„Megvallom — Írja fentebb említett leve
lében Barbaroux-nak — hogy cselhez, biza
lomkeltéshez folyamadtam, hogy őt elfogadá
somra bírjam....“

Másnap korán reggel, a mint Párisba ér
kezett, a Palais Royalban egy nagy kést vett, 
bőrtokkal ellátva, s ezt nyakkendője alá rejtve, 
a Victoire téren egy kocsit fogadott, s beülve, 
odakiáltá a kocsisnak:

— Rue des Cordeliers, nr. 44.
Itt lakott Marat.
A ház nem áll már, s az utcza nevét is 

megváltoztatták. Mai neve Rue de l’Ecőle de 
Medicine, s a Szajna balpartján fekszik, az 
úgynevezett Quartier latin közelében. Még 
jelen századunkban is sok ideig mutogatták 
azon házat, de az újabb korban, az ó Páris 
szűk, ronda, világosság és légnélküli utczáinak 
eltávolításával ez utcza és e ház is eltűnt a 
földszinéröl. Ma már csak a helyet ismerik, 
melyen állott, s ez a 18. sz. az újabb Rue de 
l’Ecöle de Medicine-ben.

E  háznak átellcnében, az akkor még oly 
szűk és szegletes utcza sarkán állott meg a 
kocsi, mely Charlottet húzta. Kilépve belőle, 
közeledett az előtte pontosan lerajzolt bejá
rat felé.

Roskadozó fal volt az, keskeny bejáratú 
ajtóval, mely egy szűk udvarba vezetett. A 
falon túl egy alacsony, szintén roskadozó-fél- 
ben levő épület emelkedett ki, kisded, barát
ságtalan ablakokkal az első emeletben, homá
lyos, visszataszító tekintettel.

Ezek voltak Marat szobái.
Charlotte meghúzta a csengetyü húzót, 

mire az udvarban megszóllamlott a csengetyü 
rekedt, kölletlen hangja, s azután a kapu bejá
rata alatt egy öreg, haragos arczu nő jelent 
meg. Ez volt a kapusnö.

Charlotte előadó óhajtását, hogy ő egy 
caeni polgárnő, s beszélnie kell „a nép barát
jával." így nevezé magát Marat azon hírlap 
után (L’Ami du Peuple), mely által oly elvi- 
tázhatlan befolyásra tett szert Párisnak vér
szomjas söpredéke előtt. De az öreg nő azt fe

leié, hogy Marat előtt senki sem jelenhet meg, 
mert beteg, és nem beszélhet senkivel sem. 
Erre aztán ismét be akarta tenni a kaput.

De Charlotte el volt készülve ezen ellen
kezésre. Egy levélkét vont elő zsebéből, s 
kérdé az öreg nőt, volna-e oly szives ezt Ma
ratnak által adni ?

Ez ellen a sárkány, ki Marat pokolajta
já t örzé, nem tehetett semmi kifogást.

Charlotte eltávozott s visszatért szállodá
jába, s várt Marat válaszára.

De az nem jött.
Délután egy másik levelet irt, mely 

igy szólt.
„Caenből jövök, a felkelők székhelyéről.

A legnagyobb fontosságú tudósításokat kell 
önnel közölnöm, a resbupliea jóllétéért. Ha 
megkapta volna ma reggel irt levelemet, nem 
tagadta volna meg elfogadásomat. A levél nem 
jöhetett önnek kezeibe, s ennélfogva ismétlem 
kérésemet. Különben is én egy szerencsétlen 
nő vagyok, kit a szabadságérti szeretete miatt 
üldöznek. Ez elég lesz, hogy magamat lmzafi- 
ságába ajánljam."

Még e levélre se jött válasz.
Eljött az est, vasárnap, 1793. julius 13-di- 

kán. Hét órakor este most már másod Ízben 
indult Charlotte Corday a Rue des Cordeliers 
felé, Marat házához.

A szűk, fojtott levegőjű utezácskában a 
fülesztö nyári est s a közelgő éj kezdé felütni 
sátorát, s az öreg kapusnő, ki ismét megjelent, 
még bizalmatlanabb volt, mint kevéssel előbb 
délelőtt, s rövidebben akart vele végezni. De 
Charlotte el volt határozva, hogy magát nem 
fogja engedni elutasítani. A szóváltás áthallat
szott a csendes udvaron, s a hangok behallat
szottak a házba.

— Bocsássátok be — hangzott a szobák 
egyikétől, mely hang nyersen és barátságtala
nul hangzók, mint a halálmadár rikácsolása.

E  hang megreszketteté Charlottet, — az 
áldozat hangja volt ez, mely őt hivá, ez volt 
Marat hangja.

De csakhamar összeszedte magát, s az 
udvaron át bement a házba.

Nyomoruan nézett ott ki minden. A fa- 
lépcsözet, mely Marat szobáihoz vezetett fel, 
egészen el volt már viselve, itt-ott eltörve, min
denütt piszkos, szenynyes. A nyomor bűze 
lengedezett az egész házban. Sehol sem volt 
itt semmi jele a nyugodt, barátságos életnek, a 
megelégedettségnek, vagy ama, még oly sze
rény boldogságnak, melynek még a legszegé
nyebb ember is örülni szokott. Minden úgy né
zett ki, mint a rósz lelkiismeret. Az egyetlen 
fénysugár, mely valaha a vétek eme kiinduló 
pontján s eme félhomályon átsuhant, ez volt 
Charlotte Corday nemes alakja, tiszta, mint 
egy angyal, még kebelében a gyilkos aczéllal, 
egy jelenség, ama római hölgyekhez méltó, 
melyeket nagy nevű elődje, Corneille, halha
tatlan drámáiban megünnepelt.

(Vége következik).

TÁRCZA.
Egyletek és közintézetek.

( M a g y a r  Tu d .  A k a d é m i a ) .  Április 24-kén 
történettudományi osztályülés. Ezen első ülésre, melyet 
az Akadémia saját palotájában tartott, a tagok rendkí
vül nagy számmal gyűltek össze, s a hallgatóság is igen 
számos volt. Elnökölt gr. D e s s e w f f y  E mi l .

Elnök a gyűlést egy rövid beszéddel nyitá meg, 
melyben örömét fejezi ki a felett, hogy a nemzet óhaj
tása teljesült, s reméli, hogy az akadémiát ezentúl is a

tudomány tiszta szelleme vezérlendi, úgy, hogy az áldo
zatkész hazafiak nem csak múlt adományaik eredményé
vel legyenek megelégedve, de az Akadémia a jövőre is 
számíthasson reájok.

S z i l á g y i  F e r e n c z  lev. tag emlékbeszédet 
tart Tunyogi Csapó József volt kolozsvári jogtanár fe
lett, s a kolozsvári jogiskola történetét adja elő.

H c n s z l m a n  I m r e  rendes tag a keresztről ér
tekezik a középkori építészetben. —y —t.

Irodalom és művészet.
(E m i c h G u s z t á v )  könyvkiadó-hivatalában 

Pesten közelebb ismét néhány érdekes munka jelent 
m eg: 1) „M á r i a  A n t ó n i a  l e v e l e z é s  e.l/ Az 
eredeti kéziratokból közzé tette gróf Hunolstein. A har
madik kiadás után francziából fordította Beck Hugó. 
Ára 1 fr. 20 kr. — A szerencsétlen királynőről irt szá
mos müvek közt ez egyik legérdekesebb; mert e saját 
levelei, melyek szigorú bebörtönöztetése idejéig, 1792-ik
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julius 4'ig terjednek, mélyebb bepillantást engednek 
tennünk e nevezetes nő szív- és észvilágába, mint azon 
többé-kevésbbé htí és sikerült jellemrajzok, miket más 
irók adtak róla.

2) G örög tü  n dé r me s é k g y e r m e kék  s z á- 
mára, irta Kingsley Károly. Angolból fordította Pulszky 
Ágost. A szépen kiállított mii ára 2 ft 50 kr. Kingsley a 
legjobb élő angol irók közé tartozik, és leghíresebb, 
regény alakban megjelent két müve W e s t w a r d  
Ho !  és H y p a t i a  minálunk sem egészen isme 
retlenek. — Az angol ifjúság nagy szerencséje, hogy 
számos remek és nagyhirü iró róla is gondoskodik, sőt 
kedves kötelességnek tartja, hogy az ő olvasni és ta
nulni vágyó fiatal barátjai számára is írjon nehány mun
kát. így  lett az angol ifjúsági irodalom oly gazdaggá, 
mint jelenleg van. Kingsley amúgy is a népnek fi 
ifjúságnak nagy barátja lévén, a görög ősi korszakot 
dolgozta fel számára a legvonzóbb formában, és mi 
a hazai érettebb gyermekek nevében csak köszönetét 
/szavazunk az i f j ú  f o r d í t ó n a k ,  hogy amúgy is 
szegényes ifjúsági irodalmunkat egy valóban becses 
könyvvel, melyet előhaladtabb korúak is élvezettel ol
vashatnak el, gazdagította.

( N y i l a t k o z a t  é s  k é r e l e m ) .  Azon buzgó 
részvét, melylyel a t. magyar közönség, jelen — az iro
dalomra oly nyomasztó — viszonyok között összes köl
teményeimre szétküldött előfizetési felhívásomat mél- 
fatá} arra ösztönöz, hogy hálául t. előfizetőim névsorát 
is ■— eddig háromszáz körül — közöljem. Minthogy pe
dig még most is mindig kapok elkésett előfizetéseket, 
bár a szöveg már teljesen kinyomva szétküldésre kész, 
ezt május hó elejére balasztám, hogy teljes névsort ad
hassak. Kérem tehát igen tisztelt ivtartóimat, kiknél 
még betöltött iyek volnának, hogy ivöket legfeljebb 
april végéig lakásomra (Pest, ősz-utcza 4. szám alá) 
beküldeni szíveskedjenek. Pest, april 20. 1865. Kai
méi Róza.

( T i l t o t t  k ö n y v e k ) .  A bécsi orsz. büntető- 
törvényszék f. hó 15-kén kelt rendeleténél fogva a kö
vetkező nyomtatványok terjesztése lett eltiltva: 1 La 
maison d’ Autriche et la Hongrie. Pár le Góneral T ü r r. 
(Ausztriai ház és Magyarország. Tiirr tábornok által.) 
Páris, E. Dentu, éditeur 1865. Fölségárulás és közcsend- 
háborítás. — 2. Réponse á Napóleon III. Caesar appré- 
cié á sa juste valeur. (Felelet III. Napóleonnak. Caesar 
valódi értékére leszállítva.) Közcsendháborítás. — To
vábbá a Labienus-féle alkalmi megjegyzések fordításai, 
III. Napóleon ellen elkövetett becsületsértés folytán, a 
franczia követség megkeresésére szintén lefoglaltattak.

Budapesti hírek.

(A I o v a k k a l i  v o n t a t á s  m e g s z ü n t e 
t é s e ) .  Hir szerint a budai dunaparton az ó-budai szi
gettől a sárosfürdőig szokásos Iovakkali vontatás meg
szüntetése a magy. kir. udvari kanczellária részéről, el
vileg helyeseltetvén, a m. kir. helytartótanács egyúttal 
felhatalmaztatott, hogy a város s Luczenbacher testvé
rek közt még múlt évben kötött e részbeni szerződést 
helybenhagyja.

(A nem r é g  m e g h a l á l o z o t t  v o l t  P e s t 
v á r  a s i k ó r h á z i  f ő o r v o s  dr.  T ó t h  J á n o s )  
nagybecsű orvosi bonczmüeszközei, a mostani tnlajdonos 
által Pest városának oly czélból ajándékoztattak, hogy 
azok a Rókus-korházban Toth-fóle alapítványként hasz
náltassanak. A tanács az átvétel iránt már intézkedett is.

(A m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k  e g y l e t e )  
részéről á f. évi marczius 1-jén kihúzott nyerő sorsje- ; 
gyeknek tulajdonosai főikéretnek a nyert tárgyakat egy
leti elnök Damjanich János özvegye lakásáról, (Papnö- 
velde-ntcza I-sö szám) minél előbb elvitetni. A május 
31-ig visszamaradt tárgyak a programm értelmében az 
egylet javára esnek.

(A b u d a i  W e r t h e r - f é l e  g ő z m a l o m )  
hitelezői, mint a ,,P. L l.“ értesül — tegnapelőtt Rózsa 
Lajos elnölete alatt gyűlést tartottak, melyben elhatá
rozták, hogy rószvénytársulattá alakulva folytatják a

gőzmalom működését, s evégre 12 tagból álló választ
mányt bíztak meg a szükséges intézkedések megté
telével.

( Gr ó f  Z i c h y  F e r d i n á n d  ö z v e g y e ) ,  gr. 
Széchenyi Zsófia, a dicsőült Széchenyi István nővére 
meghalt 75-dik évében. Gróf Széchenyi István testvérei 
közöl még csak egy van életben, id. Széchenyi Pál gróf.

(A b u d a v á r o s i  t e s t g y a k o r l ó - i n t é -  
z e t) nyári tanfolyama e hó 24-kén nyittatott meg. Az 
oktatási órák hétfőn, szerdán és pénteken délután 
3—6 óráig.

(A p e s t i  sz.  R ó k u s - k ö z k ó r h á z b a n  a 
ha g y  máz bán) szenvedő betegek száma folyvást apad; 
a hagymázban szenvedő betegek létszáma az utolsó hét 
folytán 105 és 112 közt ingadozott.

( Gy á s z h i r ) .  S a r l a y  L a j o s ,  magy. kir. 
itélő-táblai közbiró, f. hó 21-én szív-vizkórban múlt ki 
életének 49 évében.

Gyermekei és rokonai a legjobb atya és rokon 
elvesztését siratják kora halálában, és mily köztiszte
letben állott számos ismerőseinak körében, bebizonyítá 
az a fényes gyülekezet, mely a végtisztelet megadása 
végett kisérte koporsóját. Béke és áldás lengjen porai 
felett !

( F i g y e l m e z t e t é s ) .  Az Orczy-kert a közön
ség számára a nyári idény alatt esteli 11 óráig, a téli 
hónapokban pedig 7 óráig tartatik nyitva. Oda kutyák
kal bemenni, a gyepre lépni, vagy az utakról letérni, nö
vényeket és virágokat letépni, bokrokat vagy fákat ron
gálni 2 forintnyi birság büntetése alatt tilos.

A fökapitányi hivatal.

Vidéki hírek.

(A nZ ala-S om ogyi Kö z l ö n y é b e n  Somss i c l i  
P á 1) a népbankok mellett szólal fe l; s felszólalásához 
és ismertetéséhez a következő Ígéretet csatolja: „Nekem 
szándékom — úgymond — Kaposvár körül, s ha itt lé
tesül, megyének egyéb vidékein is megkísérteni a De- 
litzsch féle egyleteknek alakítását, teljesen meg lévén 
győződve, miként jelenben a szegény földraives, iparos 
és egyéb kézimunkája után élő, dolgozó ember szorult
ságán csak ilyenek segíthetnek.^ Bár hazánk kitünobb 
férfiai — mondja a „P. N.“— követnék e példát, s körük
ben szintúgy elvállalnák e közhasznú ügybeni apostol
kodást. E tétlenségre kényszerítő időben, hazánkfiai, 
kik az erkölcsi befolyás hatalmával bírnak, alig tehet
nek jelenleg valami üdvösebbet, mintha a népet oly egy
letekbe egyesítik, melyek, mig egyfelől anyagi segélyt 
ígérnek, a takarékosság erénye kifejtésére a legbiztosabb 
alkalmat szolgáltatják.

( Gr ó f  M i k ó  I m r e  a k ö v e t k e z ő  l e v e 
l e t  i n t é z t e  a z  e l s ő  m a g y a r  á l t a l á n o s  
b i z t o s í t ó  t á r s a s á g h o z ) :  „Nagytekintetü tár
sulati Elnökség! Az ínségben levő erdélyiek számára 
folyó april hó 7-ről kelt nagybecsű irata mellé zárt 1000 
oszt. ért. forint kegyadomány kezeimhez jött. A midőn e 
soraim által ez összeg vételét elismerem, egyszersmind 
érette a magam s a segélyzö bizottság nevében a leg- 
bensöbb köszönetét nyilvánítói kedves kötelességemnek 
tartom. — Nagy értékű ez adomány, már magát az ösz- 
veget tekintve, nagyobb azért, hogy korán jő, és legna
gyobb, mivel emberbaráti nemes részvétérzelem szülemé
nye. A nagytekintetü elnökség im ez és hasonló tényei 
által a biztosításnak egy egészen uj és magasztos nemét 
vonta munkássága körébe : biztosítja megtakarításaiból 
ínségre jutott honfitársait a szükség és nyomor ellen, de 
egyszersmind biztosítja maga részére azon közelismerést, 
melyhez én szükölködőink nevében a hála ünnepélyesen 
kifejezett érzelmét csatolom, megkülönböztetett tiszte
lettel maradván a nagytekintetü társulati Elnökségnek 
Kolozsvárit, april hó 16-kán 1865. alázatos szolgája 
gróf Mikó Imre.

( T o k a j b a n  t a k a r é k p é n z t á r i  e g y e 
s ü l e t )  van alakulófélben b. Vaj Miklós ö nagyméltó-

ságanak vezetése alatt. A 40,000 frtnyi részvénytőke 
200 darab 200 frtos részvény kibocsátása által fog be
szereztetni.

( G y ő r ö t t  az  a k ü l ö n ö s  e s e t  t ö r t é n t ) ,  
hogy az olvasótársaság helyiségéből X á n t u s  János 
arczképét keretestül ellopták. Az ismeretlen tettes nagy 
tisztelője lehet érdemes hazánkfiának, vagy — az arany 
rámának. I. T.

Közlekedés.

(U j v a s ú t i  e n g e d é l y ) .  Hoffmann Frigyes 
poroszországi gyárbirtokosnak és Schön János György 
bécsi építésznek egy Gráczból Körmenden és Molnárin 
keresztül Győrig, vagy esetlegesen Gönyőig vezetendő 
vasút előmunkálataira az 1854. évi vasut-engedély-tör- 
vény értelmében az engedély egy évi tartamra oly hoz
záadással adatott meg a kereskedelmi ministerium által, 
miszerint ezen a bécs-triesti és pest-ujszönyi vasúti vo
nalok összeköttetését czélzó vonal tényleges kiépítésére 
a cs. k. szab. déli vaspálya-társulat előjoggal bir.

(A D u n a  és M a r o s  f o l y ó k  t i s z t í t á s á r a )  
irányzott munkálatoknak 1864-ik évi eredményéről kö
vetkező érdekes adatokat közölhetünk: A Dunának Dé
vénytől a Dráva torkolatáig terjedő részében a fentebbi 
időszakban 118 darab fa, 737 darab tuskó, 14 malomkas 
és egy köb-öl terméskő távolíttatott el a hajózási útból; 
a vontató-ut 855 folyó öl hosszaságban tisztíttatott ki s 
azonkívül a partokon még 4335 köb-öl f Öld egyenlítte- 
tett k i ; a parthoz közelebb esett 74 darab tuskó az ado- 
nyi folyamosztályban a vidék lakosai által, 13 malom
kas pedig a mohácsi folyamosztályban az illető tulajdo
nosok által távolíttatott el a folyam medréből; a 4210 
köb-öl part-kiegyenlítési munka a vállalkozónak a szer
ződésszerű évi átalányon felül az államkincstárból a 
szerződésben megállapított egységi árak mellett térítte
tett meg. — A Maros folyóból eltakaríitatott 161 darab 
fa, 319 darab tuskó és 210 darab czölöp, azonkívül pe
dig 1 elsülyedt hajó s 7 köb-öl terméskő. — E munkák 
a Dunán 20,831 ftba, a Maroson pedig 6844 ftba ke
rültek.

Vegyesek.

( R é g i  e z ü s t  p e c s é t n y o m ó ) .  Puszta- 
Fegyvernekről f. hó 11-ről a következő tudósítást kapta 
az „Eger“ : Hogy a mostani Puszta-Fegyvernek va
laha város volt, újabban bebizonyult azon pecsétnyomó 
által, melyet itt helyben egy bizonyos embernél föllelni 
szerencsém volt. E pecsétnyomó tiszta ezüstből van, 
alakja igen egyszerű s minden csín nélküli; fölirása ez : 
„ F e g y v e r n e k  v a r o s a  pe c .  1514.“ Tehát II. 
Ulászló idejéből való ; alkalmasint a pórlázadás nyomta 
földbe, hol oly sokáig rejtve volt. A közlő leveléhez a 
pecsét lenyomatát is mellékelte.

( R e n d k í v ü l i  l o v a g l á s ) .  A „P. L.‘‘ egy 
rendkívüli lovaglásról, melyet egy huszártiszt tön, kö
vetkező adatokat kapott: Zalay, a 14-ik huszárezred 
főhadnagya egy fogadás következtében Galicziában 
Rzesowtól Kassáig 35 mértföldnyire egy és ugyanazon 
lovon (egy arabs heréit szürkén a radautzi ménesből) 
négy perczczel kevesebb mint 41 óra alatt lovagolt. Ha 
ötszöri étetésre 10 órát veszünk, e tért 31 óra alatt 
futtatta meg, mi e nemben a legritkább eredmények 
közé tartozik. Az ernyedetlen lovag jeles lovával 18-kán 
érkezett meg Kassára.

(A B é c s b e n  s z é k e l ő  f r a n c z i a  c s á 
s z á r i  k ö v e t s é g n é l )  szokásban lévő hitelesítési 
s útlevél-kiállítási vagy láttamozási dijak folyó évi 
april 1-jótői kezdve olykóp szállíttattak le, hogy ezen
túl : 1) egy útlevélnek franczia alattvaló részérei kiál
lításáért 2 ft 76 k r ; 2) egy franczia útlevélnek látta- 
mozásáért 1 ft 15 kr k r ; 3) más országokbeli uti-enge- 
dóly- okmányoknak láttamozásáért 2 ft 30 k r; 4) egy 
okmánynak hitelesítéséért 2 ft 76 k r; végül 5) kereszt- 
levelek vagy halotti bizonyítványok hitelesítéséért 1 ft 
38 kr lészen fizetendő.

Tartalom : Sardou Viktor. — Csak engem szeret. — Veröfényes napok. — Belgrád, és egy búcsú a ravaniza-i kolostor előtt (két képpel). — Verböczy érdeme a ma
gyar jog életfejlődése és nemzeti egység körül. — A madarak kedveltetése Indiában (képpel). — A franczia forradalom Judithje. — Tárcza : Egyletek és 
közintézetek. — Irodalom és művészet. — Budapesti hírek. — Vidéki hírek. — Közlekedés. — Vegyesek.
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„Örs
előfizetési felhívás

az

zág Tflbrie”
czímii képes hetilapra, egyszersmind a „magyar Képzőművészeti Társulat11közlönyére.

Az „Ország Tükre", jelen 11-ik számával uj életet kezd. Hogy t. előfizetőinknek uj évben tett Ígéretünket ezutánra annál ponto- 
sabban beválthassuk, újabb áldozatot tettünk s elhagytuk az eddigi nyomdát, és lapunk kiállítása és nyomtatása végett a jó hírben álló ifjú 
Deutsch-testvérekkel szerződtünk, hogy az „Ország Tükre" ezentúl mind pontosság, mind kiállításra nézve nevének és hivatásának még 
kielégítőbben megfelelhessen.

Mióta az „Ország Tükre" kiadását és szerkesztését átvettük, minden áldozattal azon igyekeztünk, hogy lapunk a síép iránti fogé
konyságot és ez által a közműveltséget terjessze a hazában.

Ebből folyólog a magyar képző művészeti társulat is közlönyéül fogadta el az „Ország Tükrét," mely által még nagyobb terünk 
nyilt a társulat műterméből szép képeket közleni, hazai művészetünk ismertetésére és terjesztésére; és mely által egyszersmind eddigi dolgozó 
és belmunkatársainkhoz több uj kitűnő tehetséget nyertünk meg lapunknak aesthetikai becsét gazdagíthatni, és az „Ország Tükrét" a haza 
müveit közönsége előtt érdekessé tenni.

Lapunk egyik főmunkatársa gr. Lázár Kálmán leend.
Reméljük, hogy a haza nagy közönsége, valamint a képző művészeti társulat is komoly törekvésünket és áldozatkészségünket 

pártolás által fogja méltányolni.
Hogy még eddig politikai heti szemlét nem adhattunk, az nem rajtunk múlt, részünkről e tárgyban még nem mondtunk le 

minden reményről.
Lapunk képeinek nagyobb részét ezután is Barabás fogja rajzolni, kit egyszersmind lapunk mükiállításának vezetésére is megnyertünk.
Műmellékletül adott képünk olyan volt, mely közelismeréssel fogadtatott, és azon leszünk, hogy a jövő félév elején adandó jutalom

képünk is kielégítse t. előfizetőinket; kézbesítése pedig oly pontos lesz, hogy semmi ok panaszra nem leend, e tekintetben szigorú intézkedések 
vannak téve.

Az „Ország Tükre" ezentúl is másfél íven, hetenkint négy képpel fog megjelenni.
’3jG $~ Előfizetési ár egész évre 12 frt, félévre 6 frt, évnegyedre 3 irt.
Az előfizetési pénzek lleutsdi testvérek könyomdájába (harminczad-utcza 3. sz.) küldendők.
A t. gyűjtőknek 10% szolgálunk.
Pest, márczius 16-án, 1865.

GYÁRFÁS FERENCZ,
kiadó és felelős szerkesztő.

H  I K D E T É S E  K.
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LegfoiitobbJcgujabl) találmány
a gazda urak részére.

Miután én gyakori alkalommal felszóllittattam több földbirtokos urak által 
arra nézve, hogy találnék fel a juhbélyegzésben valami hasznosabb, gyakorlatibb 
módot az eddig használt különféle bélyegzések helyébe, és pedig olyant, melynek 
utánzása lehetlen volna.

Van tehát ezennel szerencsém a t. ez. gazda uraknak tudomására adni, misze
rint végre sokszoros fáradság után sikerült, hogy e mezőgazdaságban általánosan 
érzett hiányon segítve legyen, oly modot feltalálnom, mely altál a juhászok pajkossá- 
ga valahára meg van semmisítve. Ez tudniillik, egy gombhoz hasonló egyszerű s két 
részből álló kupakból áll, és úgy van szerkesztve, hogy midőn a juh füle e czélra ké
szített fogóval már keresztüllyukasztatott, a két rész reá lesz illesztve és egy nyomás
sal bezárva, mely mindenesetre nézve lehetetlenné válván a kupaknak ismóti felnyi
tása. E jegytől a juhot csupán csak a fül elvágásával lehet megszabadítani.

Az eddig használt ólmozás helyett, mely némileg alkalmatlan, a kupak felső 
részére a tulajdonos neve domború betűkkel már a gyárban vésetik be, és ez által 
minden hamisítás a legjobban meg van akadályozva.

E kupaknak ára ozer számra 40 frt. A lyukkasztó-fogó külön 1 frt, a név
bevésés pedig 1 frt 50 kr.

Ezen kupak a szarvasmarhák és sertések bélyegzésére épen úgy készíttetik, 
és csak abban különbözik a juh-jegytől, hogy nagyobb és erősebb, de használati 
módja ugyanaz és 50 frtba kerül ezre.

Szives megrendeléseknél illendő foglaló beküldése kéretik.

P E X W E L  XjIF Ó T  ,
vasbutor-, gép- és takaréktüzhely-gyára, síp-utcza 22. íz.

Baktár: Erzsébel-tér 10. sz. alatt Pesten.

Árjegyzék

FIGLER ANTAL és TÁRSA
csipke és hímzések gyári-raktárukban Pesten,

a régi nómet-szinház-épület, nagyhid-utezai sarkán.

Függönyök 3—17 ft, csipke kendők 3.50— 60/1, csipke köpenykék 10.50—60f t  ujjolag 
nagy valásztékban érkeztek.

1 vég 12 röf fehér Organtin, 8 minden színben I fi 20 kr., I f i  80 kr., 1 f t  90 kr., 2 ft 10 
kr., 2 ft  45 kr., 2 ft 75 kr., 3 f i  45 kr., 4 ft  40 kr.

1 vég 12 rüfo/i Moll: 3 fi, 3 ft  90 kr., 4 ft  10 kr., 4 ft  55 kr., 5 fi ,  5 f t  50 kr., 5 ft 75 kr., 
6 f i  50 kr., 6 f t  75 kr., 7 f t  15 kr., 7 f t  50 kr., 8 ft, 8 ft  75 kr., 9 ft  30 kr., 10 f t  25 kr., 
14ftf70kr.

1 vég 12 röf Batist Claire: 5 ft 30 kr., 5 ft  80 kr., 6 f i  50 kr., 7 ft, 7 f t  50 kr., 7 f t  75 kr., 
8 f i  50 kr., 9 f i  25 kr., 9 f i  55 kr., 10 fi, 11 f i  20 kr., 12 ft, 13 f i  70 kr.

1 vég 12 röf Batist: 5 f i  75 kr.,' 6 f i  50 kr., 7 ft, 7 f t  70 kr., 8 f t  40 kr., 9 f i  30 kr., 10 f t  
12 kr., 10 f t  80 kr., 11 f i  50 kr., 12 f i  50 kr., 13 f t  90 kr., 15,16,17 fi.

Pergői %  8/4 mindennémü fajtu.
Mouslin 6/ i 8/j sima és virágos.
Tárlatán, Creppe, Illusion minden színben.
Pamut- és selyem-csipke-szövetek.
Csipkék ezérna-, pamut- és selyemből.
Ara-, kalap- és fökötö-fátyolok.
Bárbók moll-, ezérna-, csipke- és selyemben.
Gaüérkák moll-, batist-, bruxeües- és creppböl.
Gallérkák kézelővel szintén.
Chemisettek szintén
Zuáv ingecskék I f i  50 krtól kezdve.
Alsó szoknyák %  és egész hímzett: 3 f i  50 krtól 12 fiiig .
Betétek és szegélyek 22 krtól kezdve.
Zsebkendők moll- és valódi batistból.
Crinólinok, amerikai és mindenféle.
Függönyök, csipke, és mouslin-szövelü.
Csipke, nagy-kendők, Rotonde- és Beduin köpönyegek.

Reczék, fejdiszek és negligé fökötők, és minden e szakba vágó női pipe
rék a legolcsóbb gyári árakon.

Helyiség-változtafós.
A már közel 20 év óta a kigyó-uteza 3-iksz. alatt 

fennálló

konyha-edény, sárgaréz, pakfon, 
lakatos-áruk

SZERSZÁM-KERESKEDÉSE
folyó évi május végével a

DOROTTYA-ÜTCZAI WDRIHÁZBA
költözik.

Pest, april hó 1865.

rumburgi vászon kereskedésében Bécsben
az utolsó nagy halmaz

1^* valódi rumburgi vászon
továbbá i sziléziai hegjl vásznak, rumburgi nsztalncmück, türiilküzü-keudüfc, 

knnavásznak, s a legszebb vászon- és bntiszt-zsebkendők,
melyek egy csődtömegből vétettik át

50 % a gyári áron alul olcsóbbért
adatnak el.

A vászonáruk valódiságáért és teljes rofmértékért jótállás biztosittatik.

Megrendelések — a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett gyorsan,pontosan 
s a légielkiismeretesbbcn eszközöltetnek. — Árszabályok és mustrák kívánatra dküldet- 

nek. A megrendelési levelek e czim alatt küldendők :

„S. Meth, Rothenthurmstrasse Nr. 29 in Wien.“
1 tuczat fehér vászon-zsebkendő gyermekek számára, gyári ár 2 fi. 60 kr., most csak
_______________________________________ 1 fi. 20 kr.___________________________ _

1 tuczat nagyobbszerü vászon-zsebkendő, gyári ár 4 frt, most csak 2 fr t 50 kr.
1 tuczat finom rumburgi vászon-zsebkendő, gyári ár 8 frt, most csak 4 frt.

1 tuczat legfinomabb vászon- és batiszt-zsebkendö, gyári ár 8, 9, 10, 12, 14, 16 fi, most
csak 4 f t  50 kr., 6, 7,8,9 fiig a legfinomabbak.___________________

1 tuczat jóféle csdéd-törüücozökendőára 2 fi 50kr., 1 tuczat damasz-törülközőkendövagy
damasz-asztalkendö ára most csak 4 f t  50 kr., 5, 6, 7,8, 9,10 fiig._________

1 damasz asztalteriték 6 személyre : 5, 6, 7, 8, 9, 10 fiig a legfinomabbak; 12 személyre
még egyszer annyi.______________________________

1 darab ágyneműnek való színes rumburgi kanavász, ára most csak 11,12,14 forintig
a legfinomabbak.________________________

1 darab fehérfgnalvászQji, gyári ár 18 fi, most csak 9 f t  50 kr.
1 darab mángolutlan házi-vászon, gyári ár 22 fi, most csak 11 forint.

1 darab 30 röfós rumburgi kreasz-vászon, gyári ár 25 fi, most csak 13 forint, 
í . h 7 / 7 ■’vászon, gyári ár 30 fi, most csuk 14ft.

1 darab finom rumburgi vászon 6 ingre, gyári ár 32 ft, most csak 16 fi.
1 vég rumburgi vászon 8 ingre, gyári ár 34 ft, most csak 17 fi.

1 vég 38 röfös hollandi ezérnavászon, gyári ár 32 f i , most csak 15 fi.
I darab ■lo röfös rumburgi ezérnavászon, gyári ár 35- döf1, most csak 18—22 fiig. 

i  darab 50 röfós hollandi vászon, gyári ár 44—55 fi, most csak 22—28 fiig.
1 darab 30 röfós konstanczi vászon, gyári ár 56 —80 fi, most csak 22—40 fiig.

1 darab 54 röfós egészen kitűnő rumburgi vászon ára most csak 26, 28,30,35,40,45,50, 
60— 70 fiig a legfinomabbak.

Ezenkívül gyors eladás végett van még kitűzve : 20,000 röf különféle vászon-ma
radék, daraltja 35,40,45,50, 60, 70—80 krig.

.4 most divatban levő gyapju-alsószóknyák ára most csak 5 forint.

.4 fenntebb elősorolt áruezikkek mihamarábbi eladása tekintetéből — azon vevők, 
kik legalább is 25 fiig vásárolnak, fél tucz(U finom franczia batisztkendöt, — 

50 f i  bevásárlásnál 1 darab női ruhakelmét, — 100 f t  bevásárlásnál 1 divat- 
szerű Ion gshaiclt — kapnak J u ta lom d iJ u l.

Pest, 18C5. Gyorssajtónyomat Gyurian és DEUTSCII TESTVÉREKTŐL. (2 sas-uteza 5. sz.)
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