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A magy. kir. egye
tem egyik jéles tanárát 
mutatjuk itt be t. olva
sóinknak ; nevét a nagy 
közönség mint kitűnő 
gyakorló orvosét, a tu
dományos világ mint 
sokoldalú tudósét jól is
meri. Az orvos-egyete
men a kórboncztan ren
des tanára,dr. Ar á n y i  
Lajos (azelőtt Lostai- 
ner) született Rév-Ivo- 
máromban 1812-jk évi 
május 29-én, atyja Lo- 
stainer Antal (királyi 
sópénztárnok), a Kolozs: 
yárott megtelepedett 
szászok M e i s c h-fele 
nemzetségéből szármá
zott. Arányit három éves 
korában egy igen va
gyonos n a g y  b á t y j  a 
örökbe fogadta s kiké- 
peztetésére nagy gon
dot fordított; 14 éves 
koráig a latin, német, 
franczia s olasz nyelvek
ben, a rajz-, zencszet- 
s szépírásban mesterek 
által oktattatta. Gym- 
nasialis tanulmányait 
Budán és Pesten — itt 
egyszersmind a bölcsé
szetet cs jogot is kitű
nő előmenetellel — vé

gező. Arányiban nagy
bátyja, ki már a porosz 
háborúban h a d n a g y  
volt, főleg a lelket,nagy
nénje pedig a szivet 
igyekezett kiművelni. 
Nagynénje megismerte
tő vele a XVIII-ik szá
zadbeli magyar Írókat; 
főleg I l l é s  erdélyi 
püspök „Szentek élete" 
czimü müvének, II a 1- 
1 e r „Hármas históriá
jának olvasása gyulasz- 
tá föl a fogékony gyer
mek képzelő tehetsé
gét, úgy hogy előbb re
mete, később missiona- 
rius akart lenni. Mi
előtt a jogi pályára lé
pett, papságra szánta 
magát. — E szándokot 
nagynénje, mint az egy
ház buzgó hive, helye
selte , de nagybátyja 
szilárdul ellenzetté. Az 
ifjú nevelő-apja kíván
ságának engedve, ami 
hez nem vonzódott, a 
jogi pályára lépett; mel
lékesen az angol s gö
rög-nyelvtani előadáso
kat is hallgatta, nem 
mulasztván el a philo- 
logiát, természetrajzot, 
valamint a boncz- és nö
vénytant is tanulmá
nyozni; a festészetben 
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oktatást. 1831-ben Pesten a cholera dühöngése 
alatt szülői házánál tartózkodván mint jogász, 
nagy bátorságot tanúsított a cholerások ápolá
sában ; miért Arányit saját édes anyja serkentő, 
hogy a jog i pályát az orvosival cserélje fö l ; 
mit ő azonnal teljesített, és gondolván, hogy 
valaha majd mint míssionarius (mely eszmétől 
nem tudott megválni) hasznát veheti az orvosi 
tudománynak. Mint orvosnövendék is szorgal
masan gyakorlá magát Arányi a rajzban s mi 
csak 10— lö  év múlva jött divatba, ő már 
1828 — 1830-ban minden tanulmányi jegyze
teit rajzokkal Mustrálta. Boncz s gyógytani 
eredeti rajzai s festményei számos éveken át 
forogtak a szigorlatra készülő növendékek 
kezei közt. Orvosi pályáján a növény, vegy-és 
boncztan valónak kedvencz tantárgyai. A  szün
napok alatt hazánkat és a birodalom minden 
tartományait begyalogolván, megismerkedett 
a népfajokkal, azok nyelvével és szokásaival, 
valamint a helyhez kötött nyavalyákkal, né
pies gyógymódokkal, orvosokkal, fürdőkkel, 
bányákkal s egyéb nevezetességekkel; leraj
zoló a természeti- és művészi nevezetességé
ket, száz ívnél többre terjedő útleírást s érde
kes illustratiókat gyűjtött össze. Létezett 
1830 — 1837-ig az orvosnövendékek közt egy 
természettudományi társulat, melyet egy pár 
lelkes egyetemi tanár is pártolás alá vett. Ezen 
társulat akkori tagjai 5— 6 év múlva a k. ter
mészettudományi társulatot léptették életbe. 
E  zsenge társulat szakbeli értekezések kidol
gozásán kívül főleg a műszavak magyarításá
val foglalkozott. — A  sebészi kórodában elő
fordult nevezetesebb kóreseteket Arányi nö
vendék korában hol rajzban, hol gypszönt- 
vényben törekvők megörökítni, s készítmé
nyeivel a nagyhírű S t a h l y  I g n á e z o t  
ajándékozó meg, ki hála fejében tanársegédi 
állomást és pártfogását igéré buzgó tanítvá
nyának. A  szigorlatok letétele után azonnal 
tanársegéd lőnadicsőemlékü Be ne  F e r e n c z  
mellett. Befejezvén Arányi e két évig  tartani 
szokott hivatalát, Paduába s innen félév múlva 
Béesbe ment, a hirneves tanárok előadásait 
hallgatandó. Bécsben ötödfél évet töltött, hol a 
kórboucztanra, törvényszéki orvostanra, s az 
életmentésre (soterologia) fordító főleg figyel
mét. Közdicséretet aratott „Typoplastica“ czimü, 
egészen eredeti s 32 ívre terjedő munkájával 
utat nyitott magának 1844-ben Pesten mint 
rendkívüli tanár fizetés nélkül a kórboncztan- 
bóli előadások tartására. M ily buzgalommal 
vivé terhes hivatalát, eléggé bizonyítja azon kö
rülmény, hogy 1845-ben minden folyamodvány 
nélkül számára évi fizetés rendeltetett. Most 
már a kenyér keresésre nem szorulván, egészen 
a kórboncztani múzeumnak, mint az intuitív 
tanítás nélkülözhetlen kellékének mielőbbi 
fölállításában fáradozott. — 1847-ben Arányi 
Becsbe küldetett, hogy ott három hónap alatt 
az akkor hírre kapott uroscopiát (vizváladék- 
kémlést) magáévá tevén, itthon közölhesse. — 
A z  1848— 49-ki események is magokkal sodor
ván, 9 hónapig fel lön függesztve hivatalától. 
Magyar nyelven szerkesztett s később néme
tül újra átdolgozott b o n c z t a u i  kéziköny
vének első füzete 1855-ben jelent meg. Midőn 
tisztázgatná ez érdekes müvét, C s a u s z  Már
ton tanárnak helyettesítésére szólíttatott fel, és 
másfél évig  látván el a kétféle boneztannak 
(az ép és a kórosnak) tanszékét, az előadá
sokra rögtönzött 80 Ívnyi táblák rajzolásával, 
melyek közhasználatra a kórboncztani mú
zeumban kiállítják, s a dögleletes lég beszi- 
vása annyira megrontá egészségét, hogy csak 
1860-ban foghatott harmadszor nehéz fölada
tának megoldásához. A  60 nyomtatott Ívre 
terjedendő és 15 Ívnyi táblákkal Mustrált 
„ E l s ő  m a g y a r  k ó r  b o n c z t a n "  sajtó 
alá készen áll. A  „Kórboncztan elemei" czimü 
nem rég megjelent, sajátoá sokratesi modorban

h't kapós műve, ennek hihetőleg csak kis k i
vonatát képezi. 1837-ben érdekes müve jelent 
meg a „pokolvarról"; a „rudnói lelkész" czimü 
munkája máig is jó l ismeretes. — Irt ezen
kívül, akkor Bugát, Flór, Schöpf, AVachtel 
orvosi lapjaiba — valamint jelenleg Poor 
„ G y ó g y á s z a  t "  czimü szakközlönyének 
egyik kitűnő munkatársa. — Kiadóra vár 
a 40 negyedrétü táblával ellátott „ E 1 e t- 
m e n t é  s,“  magyar, latin és német szövegével, 
úgy szintén a jogászok számára készített „tör
vényszéki orvostana," is 900 részint borszeszbe 
eltett, részint kiszárított kórbonezi készítmény, 
százat felülmúló festmény, több viasz gypsz 
és guttapercha-öntvény, végre a Pesten vég
rehajtott J2000 bonczolatnak eredménye, s a 
boncz-jegyzőkönyvek tanúskodnak arról, hogy 
Arányi 18 év óta nem a gyógyítás bőven ju 
talmazó, hanem az intuitív tanok népszerűsí
tésének meddönfizető terén mint tudós buzgól- 
kodik. 1861. július elején lön rendes tanárrá 
kinevezve. Tömérdek munkálódása és elfog
laltsága közt most még az emléktáblák felállí
tásával foglalkozik, az elmúlt dicső iránti poe- 
ticus lelkűiét még mindig élénken lobog a ko
moly tudósban is, kinek szorgalmától az iroda
lom és emberiség még sokat várhat. Vajha 
fönemlített s még kiadatlan nagybecsű müvei 
mielőbb világot láthatnának. Arányinak szel
lemdús előadásait az ifjak mindig nagy kedv
vel és számosán látogatják, — tréfás ötletei 
példabeszédesekké váltak s általában a társa
ságban is a legszeretetreméltóbb egyéniségek 
egyike. b .

Ré g i  t ö r t é n e t .
Es ist ein’ alté Geachiehte, 
D odi bleibt sie iininer neu.

H e in e .

Barna leány elmerengve 
Szőke ifjú ül mellette,

Nincs öröme a leánynak,
Nem örülhet a világnak.

Talán sejti, érzi már,
Hogy fájdalom, mi reá vár,

Vagy szivében régi ború,
És ő azért oly szomorú.

Szeretlek ! most az ifjú szólt,
S bűnös ajkán halk ima volt.

Szeretlek úgy, mint senki még,
Szivet adni csak — nem elég :

Szivemmel éltemet adom,
Ha megveted, elkárhozom.

A leány erre mosolygó lett,
Szép szeméből könyüt ejtett,

Szép kezére könye hullott,
S azt az ifjú nőm hagyta ott.

Forró ajka lecsókolván,
Oh, mi boldog most a leány !

Üdvözítő szép szerelem,
Maradj maradj mindig velem !

*  * *

Tavasz eltelt, eljött a nyár,
A leány kedvesére vár.

Mikor lesz már a menyegző ?
Kérdi öt az őszi szellő.

S itt a t é l . . .  oly virágtalan 
Légben élő sóhajtás van.

„Kiben hiuni, ha ö liazud,
S bizni, ha ő is csalni tud ?

Elfelejtett. . .  ah elhagyott41 — 
Szegény leány igy sóhajtott.

Menyegzőjét ma tartja tán,
S talán gúnynyal gondol reám !

Sir a leány keservesen,
Midőn nem látja senki sem.

A világnak mosolygó nevet,
Az nem érti a könyeket.

„Patak volt könyhullatásom,
Siró szellő sóhajtásom,

Viharrá válik a szellő,
És a patak tengerré nő.

Mindegyre nő a köny árja,
S távol ő, hogy lecsókolja.

Égeti a köny kezemet,
Ah, mentsetek meg engemet.44

Szegény leány, igy panaszol,
Most búról, majd üdvről dalol,

S nem hálhat meg, még mindig él, 
Őrülten őrültről beszél.

„Üdvözítő szép szerelem,
Maradj maradj mindig velem . . . ! “

* * *

Es az ifjú olyan boldog,
Hisz egy tört szív  kicsiny dolog !

I z i d o r a .

K é t  l e v é l .

(Vége).

Tudta, hogy ily dolgoknál rendesen czélt 
tévesztő eszköz az erőltetés, s a szív olyan 
makacs jószág, a mit szép szerivel mindenre 
rá lehet bírni, erőszakkal semmire. Eszébe 
jutott az a viszony is, a mi közte s elkényez
tetett leánya közt uralkodott, s melynek sa
játszerűségéről a fönebbi kis szóváltás elég 
fogalmat adhat. Jobbnak látta tehát félre tenni 
a boszús ábrázatot, és más oldalról fogni a 
dologhoz.

— Hisz a mi azt illeti, — igy folytató 
félbenszakadt beszédét, Géza jóravaló, derék 
fiatal ember, nekem semmi kifogásom nincs 
ellene, sőt igen kedvelem őt, — nem is kíván - 
nék különb vöt magamnak; — csupán egy 
hibája van, de erről sem tehet, — hogy sze
gény. — Sokszor sajnálkoztam rajta magam
ban, mikor láttam, hogy mily szorgalmas és I 
eszes fiú, és sokszor mondám: mily kár, hogy 
nincs vagyona, előkelő származása, nincsenek 1 
pártfogói, bizonyosan sokra vinné, ha mind
ezekkel bírna, — igy meg elnyomorog teljes 
életében, szorgalmának sohasem látja érdem
lett jutalmát, s mig nála sokkal kevesebbet 
érő emberek e talizmánok birtokában fokról 
fokra lépnek magasabbra, ő elvész a minden- 
napiság porában, s esze, iparkodása daczára 
marad a mi volt: koldus, — lépcső, melyen 
mindenki magasra megy, s mely maga egy 
helyben marad mindig. Szegény fiatal ember!
és te szereted őt ? bm, hm. Ha tudtam volna, 
nem adtam volna szavamat a bárónak.

Itt egy kissé megállapodott, újra tölteni 
ostromágyúit. Aztán tovább beszélt.

— Géza most Pesten van, nemde ? No 
majd mi is fölmegyünk a télre. Nagyon sze
retnék vele találkozni oda fönn. De bajosan 
hiszem, hogy legyen belőle valami. Persze ö 
szegény kénytelen egész nap szobában, munka 
mellett ülni, hogy megélhessen, — este pedig 
tanulni, hogy pályáján hátra ne maradjon; — 
színházba, bálokba meg a legjobb szándék

\
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mellett sem mehet — ilyen a szegény ember 
sorsa! meg van fosztva minden mulatságtól 
élvezettől, — mig mások dőzsölnek vigadnak, 
ő külvárosi'kis padlás-szobácskájában könyvei 
mellett kuczorog. Bizony nem hiszem én, hogy 
találkozhassunk vele, bár egyszer is. Egyéb
iránt az nem is lenne rá nézve jó. Minálunk 
mindennap társaság van, minden héten egy- 
szer-kétszer estély — a mi házunk igen el
vonná őt tanulmányaitól, és hátramaradna. 
Pedig neki nagyon kell iparkodni, hogy vé
gezhessen. Három-négy év beletelik, mig ön
álló ember lehet, — szegény anyja beteges,

valami gazdagok. A z  a négy tél a mit Pesten 
töltöttünk sok pénzt elvitt a háztól; no de 
nem sajnálom, a te kedvéért történt. Mármost 
hát, tegyük föl a legjobb esetet, Géza három 
év múlva végez, — kap valami szerény kis 
hivatalt, legjobb esetben megyei eskiidtséget, 
és tegyük föl — még mindig szeret téged, én 
hozzá adlak — mi lesz belőletek ? Te rango
don fölüli kényelemben és bőségben növeked
tél .-hogy birsz majd nélkülözni, nyomorogni
— a bőségből a szükségbe egyszerre leszállói ?
— Hiszen ha én oly gazdag volnék, minőnek 
a világ hisz, nem lenne semmi bajotok, segít- |

előtt, hogy te magadhoz illő partidét fogsz csi
nálni. Én jó  apa vagyok, én mindent megte
szek gyermekem boldogságáért.

Veleghi ur, mire eddig ju tott, annyira 
belejött a lelkesedésbe, hogy egész tűzzel kez
dett a szobában fül s alá járkálni.

— De hát mi lesz — mond csak ! mi lesz 
akkor, h i Géza három, négy év múlva sem ve
het el ? ha nem kap hivatalt ? vagy időközben 
elfelejt? vagy meghal? — mert ez mind meg
történhetik, és ezt mind nem lehet és nem sza
bad a számításból kifelednünk. Mi történik 
akkor? — A z  idő eljár fölötted, a búslakodáí,

meghalhat, akkor elvesztik a penziót, s két 
kis húga is az ő nyakán marad, — bizony na
gyon kell neki sietni, hogy mielőbb végezhes
sen. Három, négy év nem sok ugyan, de mégis 

csak idő.
Veleghy ur megint állomást tartott egy 

kis ideig, s úgy ment tovább.
— Hány esztendős is vagy leányom í  

ugye húsz ?
— Kérem , még csak a jövő hónapban

leszek annyi. ;
— Pardon! nem akarlak véníteni. Tehat 

tizenkilencz -  meg valami tizenegy hónap; 
sok ! sok ! A  leányok a tizennyolez éven túl, 
nagyon hamar vénülnek. (!' élreertés elkerü
lése végett megjegyezzük, hogy ez épen nem 
iró véleménye, mi okból ezennel meg is tesz- 
sziik óvásunkat Veleghi ur vakmerő állítása 
ellen).

— Látod leányom! mi nem vagyunk ám

U ti g li v á r.
(Termoszét után rajzolta Lám Sándor.)

(Lásd szövegét a 262-dik lapon).

hetnélek, — de igy jó lélekkel nem kívánhat
játok, hogy én sanyarogjak értetek. Persze, 
ha én azt tudtam volna, hogy te ebben a rongy 
kis faluban is megtalálod szerencsédet, nem 
mentünk volna Pestre, nem költöttük volna 
négy esztendőn át a drága pénzt, nem mentünk 
volna bálokba, nem kellett volna a sok drága 
ruha, a sok szép smukk, nem kellett volna 
előkelő házat vinnünk, fényes estélyeket ad
nunk, inasokat, fogatot tartanunk: itt laktunk 
volna előbbi egyszerűségűnkben és a fejünk 
sem fájna. De már most megvan, nem lehet a 
dolgon változtatnunk. Mostantól fogva majd 
máskép lesz. Még ma fölmondom a pesti szál
lást, ezentúl itthon fogunk lakni télen-nyáron 

I egyaránt, nem megyünk sehova, nem fogadunk 
el senkit, — én biz eddig sem a magam jó  
szántából kódorogtam, hol he Pestre, hol ki 

I Pestről, terhemre is esett a sok utazás, de meg- 
1 tettem a te kedvedért, mert az volt szemem

az epedés elhervaszt, senkinek sem kellesz, és 
itt maradsz apád, anyád nyakán világ csúfjára 
vén leánynak!

E  szavaknál megállapodott járás-kelésé
ben, s nyaka fölé húzván vállait fontos képpel 
nézett leányára.

— Persze, hogy ez mind nem történnék, 
— folytató, miközben lehocsátotta vállait és 
újra sétálni kezdett, — ha a leányok nem vol
nának olyan bohók! ha be tudnák látni, hogy 
a jólét a kutforrása a megelégedésnek, vala
mint a megelégedés a boldogságnak, s ha egy- 
átalán el akarnák hinni, hogy nem az a bol
dogság, a mit ők tartanak annak, — s hogy a 
jólét, a nyugodt, kényelmes élet ez a fődolog, 
a többi mind lári-fári. Akkor nem kosarazná
nak ki nevetve a szegény leányok egy előkelő 
urat, egy bárót, kire még azonfölül oly dús 
örökség néz, mint Szentgyörgyi grófé, mely
ből fényesen élniük, ragyogniok fényleniök
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lehetne, 3 lenézhetnék ezt a kevély grófot itt 
n i! épen úgy, mint ö lenézett egykor minket. 
Akkor a kurta nemes leánya egyik zsebéből 
kifizethetné az egész grófi falamiát, a kik itt 
redvesednek meg dohos kastélyukban, mig ü 
ha akar Parisban tarthat palotát! B izony!

Itt végkép elhalgatott Veleghi u r , de 
azért nem ment k i a szobából; csöndes nyu
godtsággal sétálgatott tovább, rágyújtott be
széd közben elaludt hosszú megyfaszáru török
pipájára, és kíváncsian leste szavai hatását. 
Nem rohanta meg egyszerre leányát, hogy fe
leljen, adjon választ, i g e n t  mondjon vagy 
n e m e t ,  hagyta szépen gondolkodni, had le
gyen ideje jó l meghányni-.vetni a mit hallott,
— még csak rábeszélő szavakat som mondott 
neki, csupán néha köhintett egyet, és felso- 
hajtott nagy fejcsoválás mellett, h ogy : Hajli- 
ha jh !

, Minka pedig azalatt erősen tusakodott 
magában, hogy mit tegyen ? — A zt meg kell 
vallani, hogy apja jó l ki tudta választani az 
eszközöket megingatására. Szeme elé tartá a 
fényt és az árnyat; a gazdagság előnyeit, a 
szegénység korlátozottságát: a pompát és a 
nélkülözéseket, — a tékozlást és a nyomort,
— az előkelő nagyvilági állást ás az egyszerű, 
mindennapias alárendelt életet; — fegyverül 
használta föl szive ellen szépségét, hiúságát, 
büszkeségét, naggravágyását, — előnyeit fo
gyatkozásait egyaránt, és minden csapása ta
lált, mindegyik mély, érzékeny sebet vágott e 
hiú elkényeztetett leány szivén, kit fényűzés 
és hizelkedések árasztottak el gyermekségétől 
fogva, ki elkábult a nagy világ zajában, hol 
szerelem-ittas imádók seregét látta lábainál.

A z  apa léptei egyhangúan konogtak a 
tágas terem padlatán, s a leány szivében ke
mény liarczot vívott a jobb rész a roszszal. A  
küzdelem makacs volt, de nem tartott soká, s 
mikor Veleghi látszólagos nyugalommal az aj
tóhoz lépve, kezét a kilincsre tévé, zavartan 
kiáltott r á :

— Hova megy apám 1'?
Veleghi visszafordult: egy tekintet leá

nyára meggyőzte, hogy a csata nyerve van.
— No hát megyek Nyulasihoz, mondá, 

megmondom neki, hogy kiadsz rajta, — csak 
nem imádlak itt óra számra egy szóért 1

— De . . . apám___
— No’s ? 1
— Ha apám . . . úgy kívánja. . .
— Hát. . .
— Hozzá megyek Nyulasihoz.
Veleghi nyugodtságot színlelt, mintha igen

természetesnek találná, hogy leánya férjének 
választja ezt az embert, kit még a cselédek is 
m a j o m k é p ü n e k  csúfoltak, — odalépett 
leányához és megcsókolta homlokát.

— Okos gyermek va gy , megérdemlőd 
hogy szeresselek.

Azzal sietett a jó  hirt közleni a báróval, 
ki meglehetősen nyugtalankodott hosszas ki
maradása fölött. n

Nyulasi meg volt lepetve. Őszintén meg
vallotta, hogy nem reménylett ilyen gyors és 
jó  eredményt. Egyátalában nem titkolta ürö
mét. Boldog volt, előre képzelte, hogy mily 
dicső pillanat lesz az, mikor ő, ki még csak egy 
árva varróleányt sem birt elcsábítani soha, 
mint nejét mutatja be Pesten az ország leg
szebb asszonyát.

Veleghi uraság is boldog volt. 0  meg ar
ról álmodozott, mint fognak elbámúlni és irigy
kedni a grófok a kastélyban, ha megtudják, 
hogy leányát a báró jegyzetté el, lei kétségte
lenül egyedüli örököse lesz a gazdag Szentgyör- 
gy i János grófnak.

A z  eljegyzést, a báró kivánatára, zárt csa
ládi körben, még az nap este megtartották. 
Minka felhúzta ujjára a báró gyűrűjét, és re
megés nélkül nyujtá neki kezét, azt a kezet,

melyet három nappal előbb még Géza borított j 
csókjaival, midőn elpirulva fogadott neki örök 
hűséget és szerelmet.

S mikor ez a szertartás' elmúlt, bement 
kis hálószobájába, elővett egy levél-papirt, és 
az uj mátka levelet irt régi kedvesének, tán 
épen azon pillanatban, midőn az az ö szerelmé
ről álmodott boldog szép álmokat.

A  vihar lecsöndesült, a fellegek elvonul
tak, s ragyogó tiszta égbolt derült a nyugvó 
táj felett, mikor a két ifjú — az egyik oly bol
dog, a másik oly boldogtalan, — a boszorkány
várat környező ligetből a Balaton partra ki
lépett.

O ly magasztos, oly ünnepélyes volt a pil
lanat.

A  nap még nem emelkedett ki a hegyek 
mögől, csupán első sugarai ragyogtak a távol 
tihanyi zárda tornyain, s a még távolabb kéklő 
hégykoszorú legmagasabb ormozatán; — a 
pihenő tó nyugvó fölszine oly sima, oly fényes 
volt mint egy aczéltükör, a fölötte emelkedő ké
kes párázaton mint fátyolon keresztül látszot
tak a távoli partok, — s szemben velők (egész 
hosszában láttak végig a tavon) elláthatlan 
messziségre nyúlt ki az óriási vizterület, s ott 
hol az ég kékjével ölelkezett, a láthatár szé
lén nem lehetett megkülönböztetni meddig a 
tó, meddig az ég.

Zavartalan csend terült el az egész táj 
fölött.

Csak a ligetből hangzott feléjük az ezer
nyi apró madár vidám csevegése, kik a hajnalt 
üdvözölték, s néha távol falvak harangjainak 
kongása, mely oly tisztán jött el a viz sima 
felszínén hozzájok, mintha csak fejük felett 
szólana.

A  fűszálakon, a levelektől borított földön 
millió esőcsepp ragyogott, mintha mind meg
annyi könyjei volnának a lehullt faleveleknek, 
melyek ágaiktól lett elválásukat siratják.

A  két ifjú sokáig járkált a parton fel s 
alá, úgy látszék, hogy élénken s nagy érdekelt
séggel vitatkoztak valamiről, mert kezeik he
ves mozdulatokkal kisérték szavaikat, s mikor 
elvégezték a beszélgetést, szenvedélyesen szo
rítottak egymással kezet.

A  két vén cseléd elbámult, mikor látta a 
változást, mi távollétök alatt rajtuk történt. 
Mikor elmentek olyan levert, oly szótalan volt 
mindakettő, — s most ime elevennek, egészen 
megújultak s szemeikből olyan sajátságos fény 
sugárzik. Nem szólnak egy szót sem, és mégis 
megértik egymást, egymásra néznek és tekin
tetük beszélni látszik.

A z  öreg Pálnak Kálmán kiadá a paran
csot, hogy délután indulnak hazafelé, s mikor 
magukra maradtak nyakába borult Gézának, 
átölelte szenvedélyesen, s lázas lelkesedéssel 
kiáltott:

— Ú gy  lesz, úgy lesz 1 ez lesz a valódi 
elégtétel 1

Mielőtt elindultak volna, Kálmán gondo
san bezárta a vasládát, s a végrendeletet ol
dalzsebébe csusztatá.

Másnap délre értek haza, s kik harmad
napja meg csaknem egészen idegenek voltak, 
most legbizalmasabb barátok-ként váltak el 
egymástól, — és oly nehezen esett sziveiknek 
ez elválás. Pedig a viszontlátás — jó l tudák 
— nem volt messze.

Géza a mint haza ért egy levelet talált 
asztalán. Megismerte: kedvese Írása vo lt, s 
boldog elragadtatással szakító föl a borítékot. 
De a mint beletekintett: arcza elsápadt, szive 
elszorult, és szemeit elborító a könny.

A  levélben ez á llt :
„Kedves barátom. Tudósítom önt, hogy 

szülőim kényszerítése fo lytán , ma kezemet 
Nyulasi bárónak Ígértem. Sajnálom önt, ha el-

j gondolom mily fájdalmat voltam kénytelen 
okozni nemes szivének. Óhajtom a találkozást, 
hogy okaimról felvilágosíthassam. Isten önnel, 
ne haragudjék az önt most is szerető Minkára."

Majd, hogy le nem roskadt a mint elol
vasta. De fájdalmai között egyszerre eszébe 
jutott mindaz, mit ama végzetes estén a bo
szorkány-várban megtudott, — előtte állt a 
saját végzete által is igazolt tapasztalás, hogy 
mily hiábavalóság nők állhatatosságában bizni,
— belátta, hogy ily csapás fölött epekedni ne
vetséges dolog, kétségbeesni kisleiküség; s 
mert kételkednie nem volt oka, hogy Nyulasi
— ezen általa annyira gyűlölt, semmi ember,
— csupán rangja és vagyona előnyei által dia
dalmaskodott fölötte : a mint a fájdalmas meg
lepetés helyét szivében a harag és sértett ön
érzet föllángolása foglalta el, tollat vett és vá 
laszul a vett levélre, ezt ir á :

„Kisasszony 1 Önnek teljes jogában állt, 
úgy rendelkezni kezével a mint akar, s nem 
gondolom, hogy lépése felöl bárki is jogosítva 
volna felvilágosításokat várni vagy remélni.
En legalább tökéletesen felmentem ez alól, s 
kérem, hogy az én fájdalmaim miatt ne okoz
zon magának fölösleges aggságokat. Részem
ről, bármennyire sajnálom, hogy óhajtásainak 
meg nem felelhetek, igyekezni fogok lehető
leg kerülni a találkozást. Kívánom, hogy le
gyen ez uj frigyben boldog és szeresse férjét. 
Szörényi Ge'za.“

És hogy meg se is lehessen változtatnia 
elhatározását, azonnal föltette a postára a j 
levelet. Udvardy Vincze.

U n g h v á r.
(Két képpel).

(Vége).

A  hajdani fellegvár, mely egykor a H o l 
monnayaknak s Bercsényinek szolgált lakásul, 
most az ó hitüek seminariuma, s tökéletesen j 
jó  korban van tartva ; áll pedig ez egy magas, 
bástya alakú tömör négyszögii nagy épületből, 
mely belől hason alakú udvart foglal magá- ; 
bán; ezen főépület két oldalról térés udvar ál
tal van körítve, mig ellenben éjszaki és keleti 
oldalain a meredek és az alatta elfolyó Ungh- 
vize k e r ít i; déli és nyugoti oldalain még haj
dani viz árkai is megvannak, természetesen 
viz nélkül s ezen árkokat kerítő faragott kő 
tömör falakon még sok helyütt világosan ki le
het venni az egykori ostrom nyomait. Külső 
árkait most szép kertté alakította át a papnö
vendékek szorgalma, sa hajdani védfalul most 
kerítésül szolgáló omladozó bástya-fokokról 
gyönyörű a kilátás. Észak felé az Ungh vizé
nek kanyargó folyását tágas és festői Völgyé
ben mértföldekre kisérheti a szem, s a távol
ban Nyeviczke sziklavár romjait lehet fö lfe
dezni. Dél felé termékeny rónaság terül el, 
mely az Ungh a Latorcza és Tisza vize által 
öntözve Szabolcs megye felé nyúlik s avval 
határos. Nyugat felé a hegyaljának egész 
lánczolata a tokaji hegygyei együtt kivehető. 
M ig kelet felé a szerednyei, és kaszonyi hegy
ség fog ja el a láthatárt. A  régi városnak egyik 
fő épülete még a hajdani Jezsuita klastrom, 
mely jelenleg püspöki residentiául szolgál, mig 
a képünkön látható újabb, de nem izletesebb 
stylú épületet más mostani birtokossal csatol
tak hozzá. A  mellette levő kéttornyú tem
plom , mely szintén Jezsuita építmény most, 
az ó hitüeknek szolgál székes egyházul.

Van Uughvárnak 8 osztályú gymnasiuma- 
is szintén feunt a várban, a melyben még né
hány kanonok lakása s C—8 magánház és a 
püspöki kert foglalja el az előbb clszámlált 
épületeken kívül a tért.
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Csinos megyeháza, iilely egészen iijkoíi 
építmény, szintén szép emelkedetten fekszik, 
legnyugatibb azon épület-csoportok közül, 
melyek a délről közelgő vándor elé oly meg
lepő szép képet tárnak.

Nem kell e helyen elfelejtenünk Unghvár 
ásványvíz forrását sem, a mely fölé legközelebb 
igen csinos fürdő helyiséget építtetett a tulaj
donos kamara.

Végre pedig a mit mindennél előbb kel
lett volna említenem, vannak üng'bvárnak lel
kes polgárai, kik mindent elkövetnek, hogy 
maguk és a város a kor kívánalmainak szín
vonalán maradhassanak. Épen most működik 
a megye és a város közönsége oly szép két 
eszme testesítésén, melyet megemlíteni kedves 
kötelességünknek tartjuk: ugyanis takarék- 
pénztár és állandó színház felállítása tervez
tetik ; mint halljuk e végre már a magy. kir. 
helytartótanács engedélyét is bírják. Mi síi
kért és áldást kívánunk fáradozásaikra.

„A z  Árpád-vér fimagva szakadtával meg
kezdettek a bonyodalmak az elárvult ország
ban; a leányág rokonai közül többen mint 
trónkövetelők léptek föl a római curiának majd 
pártolása alatt, majd annak ellenére, kezdetü
ket vették a belhábor nyomorai, a minek csak 
a dicső 1. Lajos szilárd alapokra fektetett kor
mányzása lön megsztintetöje; de öt nem áldot
ta meg fimagzattal az ég. A  nagy királynak 
elhunytéval az elszomorodott hazának sok oka 
volt három évig gyászolni, megsiratni a ma
gyar nap alkonyodását. A  nagy királylyal a 
szeretett loyagias fejedelemmel, sírba szállt a 
nemzet daliás dicsősége; az Árpádok utáni 
belvikar ezer körmü karczolásaival újra dúlt 
a haza vérző keblében.

ü gy  látszott azonban, mintha az irgalom 
istene vagy megsokallotta volna már a négy 
folyam vidékein letelepült keletnépének határ
talan sanyarút, vagy mintha elenyészte előtt 
isteni ujjúnak mutatásával ki akarná jelölni az 
utat, melyen lehetséges volt volna még bejutni
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ezély erőszakos hulláma össze-iisszecsapkodott 
fejünk fö lött: egy férfin jelent meg a szoron
gatott magyar nép között, kinek hivatása volt, 
letörleni a haza szentének orczájáról a vérző 
kényeket, megmenteni a hont a kividről fe
nyegető vésztől, elűzni az ellenséget határszé
leinkről, megtörni vágyódásait hódításokat 
tennie a szent koronához tartozó országokban; 
helyre állítani a belcsöndet, a törvények mél
tóságát, letörni e féktelen oligarchia szarvát, 
a veszszen a világ, csak hogy éljen az igazság! 
jelszónak teljes mértékben valósulást adni ; te
kintélyt szerezni a magyar fegyvernek , a 
merre csak villogtatja azt nemzeti haderő; le
mosni a királyi trón bársonyáról a vért, mely- 
lyel azt az asszony király rokona legyilkolá- 
sával beszennyezte; helyre állítani magok a 
fejedelmek által eljátszott királyi legfelsőb’bsé- 
§ eb jogába holyheztetni a végrehajtó hatalmat, 
de jogába, elidegenítlietlen jogába a nemzetet is: 
uj uralkodó dynastiát teremteni; b -iktatni azt 
az Árpádok királyi székében, szóval: a jü-

Mcgycliáza, rcf. templom is papiak llnghvárí.
(Természet után rajzolta Lám Sándor.)

(Lásd . szövegét a 2G2-dik lapon).

II ti n y a ti y J á n o s
és

utolsó hadjárata.

(Vége).

A  Hunyadiak hazánkban különös korsza
kot képeztek, s a rólok nevezett korszakban 
a Nándorfehérvár alatt vivott harcz a legneve
zetesebb, ehez nem kötve Hunyady Jánosnak 
emléke. Eóla igy  ir Kiss Károly :

az önfentartás csarnokába a szétbomlásnak in
dult magyar államösszegnek, vagy hogy a sír
ba dőlendő nemzet vigyen legalább magával 
vigasztalásul az örök enyészetbe egy nem rég 
múlt dicsőségre visszaemlékezést, és sírkövére 
aggathassa a diadal harczias jeleit is : a hosz- 
szas borúra rövid derű mutatkozottt a magya
rok egén. Mert épen akkor, midőn mind a nyu
gatnak mifelénk irányzott kiterjeszkedő vá
gya el-e}mosott bennünket, és mind a két ve-

vendőnek más irányt adni, a történelem lap
jaira dicső, egy nemzet életéhez méltó korsza
kot jegyzeni. A z  isteni irgalom, ezen kül
döttje : Ilunyady Jánps. volt.

Mint hadvezér elvesztette bár ü. a várnai 
ütközetet (1444), el a rigómezeit is (1448) a 
törökök ellen, Giskra ellen sem igen boldogul
hatott a feísö-ipagyarországi erődök közti kur- 

j ezolásaiban; de ha tekintetbe veszszük liazáuk- 
I nak akkori honvédelmi rendszerét, tekintetbe
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j a hatalmas oligarchia ellenében volt állását: 
csodálkoznunk kell, hogy annyi erélyt fejthe
tett ki a török elleni hadjáratokban, midőn 
honn némi tekintetben még hatalmasabb ellen 
kellett küzdenie, mint a nyílt csatatéren; mi
dőn oly igen szerettek az urak a külföld fé
nyes, de soha nem teljesített Ígéreteivel taka- 
ródzni, hogy annál kevesebbet vagy mit se 
tegyenek Huuyady felszólításaira; midőn a 
honvédelemre nézve a legüdvösebb törvénye
ket hozták létre a honatyák, de a végrehajtó 
hatalom azokat életbe léptetni vétkesen elmu
lasztotta, vagy legfeljebb egy évnél tartósabb 
életet adni azoknak nem volt képes soha. A  
mennyit Hunyady ily  zsibbasztó körülmények 
közt tett, csodánkat érdemli, és ő korának első 
rangú hadvezérei közé méltán sorolható.

Említettük, hogy cseh és lengyel rabló 
lovagok bent dúltak, IV . Frigyes sem tartott 
békét, a törökök Szerbia szélén leselkedtek, 
pusztító apró harczok merültek fel itt is, amott 
is. 42,000 főnyi idegen harezosra lett volna 
szükség a mozlimek elleni kereszteshadra, és 
a Német-birodalom tétlenségbe esett. A  fegy
vernyugvás a törökkel végihez közeledett. — 
Hunyady megtett minden intézkedést, hogy 
megvédhesse a határszéleket, had osztályait 
harczkészen tartá.

N ándorfehérvár=Belgrád=Alba-G raeca= 
Bielograd, a Kubar hegytető Kozma kúpjának 
végmagaslatán 100 lábnyira feldomborodva 
á ll; a Duna és Száva közi szögelletben a tu
lajdonképi erőd, és hadi tekintetben nevezetes 
pont volt, — 1086-ban került magyar uralom 
alá, 1343ban Dusán, a bosnyák király, alakí
totta állandó erőddé! 1443-ban Brankovics, 
Zsigmond királynak cserébe engedte által a 
várat, 1440-ben már fel volt szerelve a hely, 
ismeretesek voltak szakálos ágyúi, puskák is 
léteztek, de oly kényelmetlenek voltak, hogy 
a magyar harczosok a keleties kézíj mellett 
maradtak.

1456-ban százötvenezer válogatott fegy
veressel érkezett II . Mohamed az ország szé
lére, s seregét Buda elfoglalásával kecsegtető, 
300 ágyút vonatott magával s olasz-német tü
zérekkel kezeltető, 64 hajó hurczoita a szerb
partokra a készletet. A  szultán nem akarta 
tűrni, hogy Belgrádban magyar őrség tanyáz
zon, azért hadait mindenekelőtt e vár alá szál- 
lítá, ennek elestével bírni akarta Szerbiát, 
hogy Magyarországot is meghódíthassa.

A  nándorfehérvári csata előzményeit a 
bolgárok földén keressük 1454-ben Krusevác- 
nál, 1455-ben készületek tétettek 1456-dik 
évre. Hunyady saját költségén 10,000 gyalog 
s lovas katonát állított ki s fegyverzett fel. — 
Kapisztrán ez időben tűzte ki a keresztes zász
lót a Duna alvidékire, a hadjáratot a király 
személyesen kívánta vezényleni. — A  hadak 
gyorsan siettek rendeltetésük helyére, hogy i:t 
a fejedelem lobogója alatt küzdjenek, de László 
király Ciliéi tanácsára Bécsbe vonult ki s a 
hadviselés terhét egészen Hunyady vállain 
hagyta, — s ő sértve ugyan, de nem háborítva 
e csíny által, Szilágyi Mihályt tette Nándorfe
hérvár parancsnokává, kinevezett őrseregi ve
zéreket, s Kapisztránra az ő testi s lelki jó  
barátjára bízta a buzdítást. A z  ozmán sereg 
elöhadai junius első napjaiban már Belgrád 
közelébe, és mint fentebb leirtuk nagy szám
mal voltak, — a török hajóhad is a vár alá 
ért, egyik része a Duna, másik a Száva torko
latát foglalta el. A  városhoz közel fekvő Szent 
Magdolna egyházból hadiszertár lett, tevéken, 
ökrökön, bivalokon szállíttatott belé a sok nyil 
tegez, lőfegyver és élelem, sátorok tarka töme
gei emelkedtek mindenfelé, a tábori malmok 
éjjel-nappal őrlötték a lisztet, a kemenczékben 
süttettek a kenyerek; vágómarhában sem volt 
szükség, a hadak jókedvüek voltak s a szul
tán előre megesküdött, hogy 14 nap alatt ura

lesz a várnak s nem ujul kétszer a hold, midőn 
ő Magyarhont elfoglalja. A  tüzelést julius ele
jén  kezdte meg s elzárolta a várost s várat 
úgy vizen mint szárazon. A  készületek s tér 
vezetékről, melyek e hadjáratra vonatkoznak 
igy  ir Kiss K á ro ly :

April elején érkezett Budára egy futár, ki 
bizonyos hírét hozá, miszerint I I . Mohamed ha
daival Rumélából már Bolgárországba nyo
mult , Nándorfejérvárt s több más magyar ke
leti végiielyet táborítandó, hogy azoknak le
győzése után átkelhessen a Dunán. Hazánkban 
az ezen évi hadjáratnak csak aratás utáni meg
nyitására tervezett készületek azonnal oda 
változtak, miszerint azt még a tavaszszal kell 
megkezdeni. A  pápa követével közölve lön a 
terv, miszerint azalatt, m ig a magyar hadak a 
töröknek a Dunán szándékozott átkelését meg
gátolják, az ottani várakat legvégső veszélyig 
védelmezendik, az olasz hajóhad munkálata 
kezdetét vegye, nevezetesen szükséges leend 
megtámadni Byzancot, hol a szultán uj ha
talma még nem volt biztosítva kellőleg, hogy 
ez által Mahomed kéuyteleníttessék haderejé
nek egy részét délkeleti tengerpartjainak vé
delmére fordítani, s igy ő Magyarország ellen 
kevesebb haderővel fog rendelkezhetni; az 
aragóniai király tengerészete az aegeumi v i
zekbe nyomuljon, a szárazon működendő ha
dak is kielégítő számban minél előbb lépjenek 
fö l; Epirozs hegyeiből Skanderbég ugyanez 
időben törjön ki, Kis-Ázsiábán pedig a karamá- 
niai basa szinte fegyvert ragadjon; a velenczei 
dogé, a milánói kerczeg a üorencziek s más 
olasz fejedelmek helyzetük és erejükhöz képest, 
vizen és szárazon küldjenek segítséget minél 
előbb; a keresztes kábor a szent atya követé
nek buzdítása, és Kapisztrán János magával 
ragadó szónoklata által szer.e az országban és 
külföldön újra kihirdettessék.

Minden ezen tervezetnek s harczias ké
születeknek csak egy része valósult. A z  ara
góniai admirál Filo Boldizsár sok gályával 
megjelent az adriai vizenyeken, Skanderbég 
táborába ezer lovast s néhány gyalog harczost 
szállított, ide gyülekezett több csoport keresz
tes is, jobbadán francziák magok közül válasz
tott vezérek alatt. Május havában a külföldről 
is számos keresztes Magyarországba, a Duna 
partján gyűltek össze, hol Kapisztrán a ke
resztes zászlót kitűzte. Hunyady 1U,U0U jól 
fölfegyverzett gyalog és iovas katonát állított 
ki saját költségén, 2ü,0UU-t remélt összeíobor- 
zani az ország költségén.

A z  országos gyülekezet Győrből Budára 
jött át. Ide érkezett a király is Ciliéi társaságá
ban. Vigalom volt utón útfélen, nehogy a fiatal 
fejedelem unatkozzék. Elérkezett Hunyady is 
bizodalmas barátjai kíséretében, köztök Ka- 
pistrán János is. A  király jó  kedvében, miután 
oly könnyen sikerült neki a budai s több más 
vár birtokába jutni, mert Cdlei suttogása után 
azokat mind Hunyady hatalmában hitte lenni, 
a pozsonyi grófi méltósággal jutalmazta meg öt. 
Itt fogadta el a király a sz. atya uj követét, a 
Sanct Angélának ezimzett kardináit. Budán 
az ezerféle alkudozások s tanácskozások közt 
minden más egyebet lehetett észrevenni, csak 
az egymásbaui bizodalmát nem; a királynak 
mégis sikerült Hunyadyt kibékíteni Ciliéivel. 
Ennek azonban eszeágában sem volt a,béke. 
Hunyady jó l tudta azt, szivében ö sem érzett 
semmi vonzalmat a ravasz udvaroncz iránt.

A  szertetanyázó hadak parancsot kaptak 
gyorsított marsban a Duna alvidékére sietni, 
mert a király személyesen akarja vezényleni 
a hadjáratot. Huuyady előre elsietett a táborok 
helyére, megteendő minden intézkedést a kirá
ly i föhadi szállás elrendezésében. A z  ország
ban elterjesztetett és élénken fen is tartatott 
azon hir, miszerint maga a király is táborba 
akar szállani. Nem vesztette el ez némileg ha

tását, mert a hadak annál gyorsabban siettek 
rendeltetésük helyére, miután alkalma lett az 
országnak szeretett fejedelme királyi lobogója 
alatt a legveszélyesebb harczmezőn dicsőén 
harczolni, a hazáért s vallásért elvérzcni, ha 
kell. Hazafias ösztönnek szép volt, czélszerü is 
a hír, de tréfának csúf és lealacsonyító; pedig 
azzá lett. A  király t. i. Ciliéi tanácsára a meg
rendelt udvari nagy hajtóvadászat ürügye alatt 
Ciliéivel s követőivel odahagyta Buda várát, 
mellékes utakon mindig vadat űzve, az ország
ból elillant, Bécsig meg sem állott, a hadvise
lés súlyát Hunyady vállain hagyta.

A  királyi udvarnak ezen csúfos elillanása 
Budáról s az országból csak annyiban nyugta
lanító Hunyadit, mennyiben az által a királyi 
tekintély az országban nagyot csökkenhetett, 
miután látni kellett a magyarnak, hogy a tör
vények kívánalmai ellenére, a király közöttük 
lakni nem szeret. Egyébiránt ezen csíny Hu
nyadyt mit sem háborító, még azzal sem gon
dolt, hogy Ciliéi intézkedése következtében, 
pártja (a sátánnak is vannak imádói, voltak 
Dirik urnák is : azok t. i., kik nem saját érde
meik, hanem egyedül csak a királyi udvar ra
gyogása által óhajtották fénybe állítani csalá- 
dukat, kik gyűlölői voltak Hunyadynak, irigy
leni tudták a sohannai — mint ők nevezték 
— érdemeit, de vele a hazaszeretet pályájáu 
versenyt futni nem) mind hozzá állott, mind 
visszavonult a hadjárattól; és azon ürügy alatt, 
miszerint az ország belcsöndére is szükség 
ügyelni, az országban szerte széledért.

Ciliéi jó l volt értesülve, mily roppant se
reggel nyomul a szultán Belgrád a lá ; jól 
tudta azt is, mily csekély a magyar hadak 
száma az ellenségéhez képest; meggyőződött a 
felöl is, mily kevés segély érkezett a szándé
kosan zsibbadva tartott külföldről, többnek 
érkezésére alig lehetett már számolni, bizo
nyosnak vélte tehát, hogy Hunyady e hadjá
ratban kudarczot vallanü, és ha ő talán nem 
is életét, de tekintélyét, népszerűségét veszteni 
fogja az országban.

II. Mahomed szultán lön e hadjáratban is 
a támadó fél. Drinápolyból indult ki. Hadásza
tának alapzata ismét Sophia város lön azon 
hegytönk közelében t. i., melyen a Balkán, 
Despot, Egris és Perindagh hegyek ágazatai 
egybe csomósodnak. Markában tartotta a szul
tán itt a Dunáról Bulgáriában, a Morava völ
gyeiből Szerbiában, Salonikból Albánia felől 
föltekerődző utaknak hálózatát, innen át kap
csolatban maradt székvárosával Drinápolylyal; 
működésének tárgyazatául Nándorfejérvárt 
tűzte ki, hadászatának vonalát áttette a Nisz- 
szava partjáról a Nagy-Morava völgyébe, ter
vezete szerint ebből egy külön vált osztagot 
azon mellékvölgyekbe volt küldendő, melyek
nek nyílásai Szendrötől Nandorfejérvárig a 
Dunára tárulnak. A  sopliiai táborból szin:e 
küldött egy külön vált osztagot Viddin felé, 
egy másikat a Tim ok völgyében Negodina felé 
a Dunához, feladatuk volt ezeknek a Morava 
völgyén le Szendrö felé hadászó seregzömnek 
jobb oldalékát a netalán Bulgáriában kalan
dozó könnyű magyar hadak ellenében menten 
tartani. Marsutjának indult az ozmán sereg, 
osztályai lassan mozogtak, de bizoutosan s v i
gyázattal élőre. A  múlt évi rósz termés Szer
biában, és a harmad évi hadjáratnak pusztí
tásai szükségessé tették a Brankovic táraiból 
nyert tápszereknek egy napi marstérrel hát
rább a sereg után öszvér és ökör-vonta szeke
reken vagy a tevék hátán való vitelét.

A z  1454. évi hadjárat végével a győzel
mes magyar hadsereget Viddinnél hagytuk, 
ott töltötte a te let; de miután a reá követke
zett évben misein történt a harczok színhelyén: 
a török sem mozdult a Maricza völgyében 
megszállott tanyáiból, a magyarok részéről is 
az év csupa tanácskozással, a pártszellem-szülte
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áskálódásokkal tölt el. A  zászlóaljak nagy ré
sze fegyver alatti kötélyeit bevégzetteknelc 
tekintő s az országba költözött, csupán Hu- 
nyady saját harczosai, s néhány önkénytes 
csapatok maradtak a zászlók alatt. Ezen had
sereg is Hunyady rendeletére 1456. tavaszán 
kitakarodott Bulgáriából, átkelt a Dunán s 
annak bal partján felhuzódott Belgrád felé, s 
ott egyesült más több hadakkal. Szegednél 
szedte azokat össze Hunyady május utolsó 
napjaiban. Erdélyből e's’ más vidékről sereg
lettek oda. Karomig nyomult ezekkel előre. 
E  mozgalmával a vezér megakadályozd, hogy 
a rabló törökök nem mentek beljebb az or
szágba alkalmatlankodni. Kapisztrán lengyel 
keresztesei szinte Karomhoz értek. íg y  akarta 
Hunyady megkezdeni az uj hadjáratot védelmi 
rendszerben.

Külföldről azonban még mi segítség sem 
mutatkozott, pedig a várt segédhadak fogadá
sára minden készület megtétetett, a kitűzött 
állomásokon mindenütt kalauzok várták a ha
dakat, azokat az ismeretlen vidékben vezeten- 
dök; a meghatározott áron kiszolgáltatandó 
élelmi szerek felhalmozva a táptárakban készen 
állottak még a napok is meg voltak határozva, 
melyeken a hadak ide s oda elérendőnek. De 
a német fejedelmek scrgei közeledésének még 
hire sem hallatszott, Kázme'r lengyel király 
pedig jelenté, hogy országát a tatárok beütése 
fenyegeti, hadakat nem küldhet, Fridrik csá
szár saját birtokából a kiütött nyugatlanságok 
miatt Magyarország segitésére mit sem tehe
tett ; a csehek megtagadók a királytól a kívánt 
segedelmet. Elhagyta Magyarországot, mint 
már em lítők, saját királya is ; de nem hagyta 
cl erkölcsi tehetőségében létező istene. Hu
nyady János lön ezen isteni sugallatnak végre
hajtója, s ö megkottözteté minden tehetségét. 
Szilágyi M ihály, a fővezér süve, lön parancs
noka Xandorfejérvárnak, alatta az őrsereg ve
zérei vo ltak : Országh Mihály és a spanyol 
Bastida János. Koroghi János a maehovi bán 
a fővezérhez csatlakozott harezosaival, ,s lön 
jobb keze rendeletéinek végrehajtásában. Élelmi 
és felfegyverzési szer a várakban és táborok
ban elég; hajókat gyűjtött a Dunán, Száván és 
Tiszán. Kapisztrán János lelki-testi barátja a 
fővezérnek fáradatlanul hirdeté s osztá a ke
resztet, szervező, mint lehetett, a gyülevész 
népet.

Belgrádot kellé'Hunyadynak felmenteni 
mindenekelőtt julius 14-én a vizen kezdett 
hajóhadaival támadást, eleinte tiizi fegyverrel, 
azután kard, nyíl, s parittyára került a sor, 
több törők hajó lett a láng martaléka, a küz
dés öt óráig tartott, míg végre a kettős keresz
tes lobogó lett a vizen győztes, 3 török gálya 
sülyedt el, négy gálya és 20 kisebb jármű esett 
kezünkbe, fel lett szabadítva a Duna és Száva, 
az erődnek őrségét meg lehete erösbitni. Julius 
21-kéu a szultán Nándorfehérvár rongált fa
lain akart az erődbe jutni, a dobok peregtek, 
kürtök rivaltak, megkezdődött a tusa, a harcz 
folyt éjjel-nappal, mígnem julius 22-kén vége 
lön a rendszeres harcznak, s déltájban a Nán
dorfehérvár fel lett mentve, a törökök egy ré
sze kardra hányva, itt esett el Khazán bég is.

Hunyadnak karját s a vele volt a szent 
hüségü hős barát Kapisztránt újból rettegte a 
török, élő sir volt a föld és a nagy folyam mint 
vér pirosult.

A  magyarság Jézus jelszót rebegő ajak
kal rontott a törökre. A  magyarokat Hunyady 
az ellenség hadát Mohamed vezényletle, utób
bit bal oldalán nyillövés érte, s veszélyes se
bet kapott, eszméletlenül vitetett el a csatatér
ről s táborát ijedtség, rémiilés fogta el. — A z  
ozmán háromszor egymásután veszített csatát. 
Julius 23-án fel volt szabadítva Nándorfehér
vár, 24,000 török hulla hevert a csatatéren, 
Mohamed fényes táborának minden készlete a

magyarok hatalmába esett. A  szultán Rume- 
liába húzódott.

Hunyadynak oly fényes volt e győzelme, 
hogy azzal a haza iránti legszentebb köteles
ségét rótta le, de e győzelme egyszersmind 
végrendelete is volt, mert 20 nap múlva (aug. 
11.) egy öldöklő kór áldozata lön. Legyőzetle- 
nül halt meg mint thebáni Epaminondás.

A  délutáni első órai harangozás egykor 
Hunyady emlékére, Jézusnak a nándorfehér
vári ütközetben elesett katonáiért való imád
ságra volt a pápa által rendelve.

A  kik Hunyadynak utolsó hadjáratát stra
tégiai és tacticailag akarják bírálni, azoknak 
Kiss Károly „Hunyady János utolsó hadjárata" 
czimü müvét ajánljuk.

Hunyady 70 éves volt, midőn elhunyt, 
lefolyt hadviselése fáradalmaiban László ha 
osztozott, ehez igy szólott végperczeiben: 
M a g o z z á k  f e l  s z i v e t e k b e n  a t y á t o k  
p é l d á j a ,  a z  ö r ö k s é g ,  m e l y e t  r á t o k  
h a g y o k ,  i s t e n f é l e l m e  s a h a z a  s z e 
r e  t e t e.

Midőn a nagy férhu porhüvelye összeom
lott, e szavakkal búcsúzott tőle Kapisztrán, ki 
őt karjaiba tartó: G y ő z t é l  J á n o s !  — Ide 
vonatkozólag igy  ir Kiss K á ro ly :

Midőn Kapisztrán személyiségét itt emlí
tésbe hozom, nem akarom állítani ez álltai, 
mintha ő valamely kitűnő katonai egyéniség 
volt, vagy épen még hadvezéri tulajdonokkal 
is birt volna. O bátor férfiú volt, rendíthetlen 
a legnagyobb veszélyek közepett, szónoklatá
val be birta vezetni a harezosokat a halál leg
irtózatosabb pusztításai közé, és a gyakran.fel
bomlott rendet a fegytelen gyülevész keresz
tes nép között csupán személyes fölléptével, 
szívre ható dorgálásával helyre tudta állítani. 
Minő bizalommal, minő feltétlen engedelmes
séggel csüggött Kapisztránon a harezok em
bere, például feljegyzetté a krónika Dugovics 
Titus elszánt áldozatát Nandorfejérvár tornyán. 
Ugyanis a város falainak megrohanásakor egy 
vitéz janicsár a torony fokára kitűzte már a 
félhold zászlaját, győzelmet ujjongatott, báto
rítva hítta fel bajtársait. A  torony belüregei- 
ben hallá ezt Dugovics, azonnal fölsietett an
nak párkányozatára, megküzdendö ott a zász
lós janicsárral. Dugovics, kardjával nem fér
hetett a magát vitézül védő törökhöz; ölbe ra
gadó tehát őt, igy  akarta letaszítani á torony
ról, azonban igy sem boldogult, az izmos moz- 
lim megbirkózott igy is Dugovicscsal. Ez küz
delem közben megpillantó a kereszteseit a kör
fal védelmére vezető Kapisztránt. „Üdvözü- 
lök-e, apám! kiadta kérdezöleg Dugovics, ha 
levetem magamat e pogánynyal a mélybe?" 
— „Üdvözölsz, fiam !‘ felelt a barát, a vértanuk 
szent koszorúja leend jutalmad, áldásom kö
vesse vitéz tettedet! ! ! “  Dugovics erre egy 
rúgást adott magának, fölemelte az öt átkarolt 
törököt, s lehuzant vele a falak mély árkába. 
A  keresztesek Hosanna in excelsis-t énekeltek 
lent a körfalak alján ; a félholdas zászló igy 'e l
tűnt a torony fokozatáról.

Kapisztrán nemsoká élte túl Hunyady 
barátjának elhunyták A  nandorfejérvári dicső 
évben october 26-kán a szent Fercncz-szcrzc- 
tcsek újlaki kolostorában halt meg. A  nép 
szentnek tartó öt még életében, csillagkoszorút 
látott már fején, de a szentek sorába a római 
szent atya engedőiméből csak 1690-ben ju t
hatott; ünnepét a katholikus világ október 
23-kán iilli.

T íz győzelme volt Hunyadynak az ozmán 
haddal nagyhirü vezérein, s a magyarokat, az 
irányábai rendithetlen tisztelet indította arra, 
hogy később fiát Mátyást a koronára érde
mesítek ! R. E. S.
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A cagalmamilpai barlang Mcxicóban.
Felmenetelünk hosszú ideig tartó v o lt ; 

mily rettenetes u t ! . . . m ily örvények! . . . . 
még a Kigondolásnál is reszketek. Hála az ég
nek mégis elértük minden veszély nélkül, a 
barlangba, a csudálatos bejárathoz, a mely 
legkevesebb hetven láb magas és 150 láb szé
les, a mint egy hires utazó kiszámította. A  kő
sziklák, melyek a nagy boltozatot képezik, 
olyan pontos mértékkel vannak elhelyezve, 
miszerint első tekintetre azt hittem, hogy em
beri kéznek müve az. A  nap már jó  magasra 
emelkedett a láthatáron, s elárasztotta fényé
vel a vadont, mely minket környezett, a fákat, 
a kősziklákat és a folyamot. Rémület féle ér
zelem fogott el, midőn a földalatti mélyen kivá
gott nyíláshoz közeledtem, és, míg elvakítva a 
napfénye által, alig tudtam megkülönböztetni, 
a sötétség közepett, a mely a barlangot betöl
tötte, a meredek utat, melyet egy igen nagy 
boltozott szoba környezett, gyengén megvilá
gosítva azon tűz lángja által, melyet az indu
sok gyújtottak odabent. Óvatosan haladtunk 
át az előbarlangon, a moly mintegy 150 láb 

' hosszú lehet s a mely kígyózva nyúlik a kő
sziklák között. — Eljutván a földalatti pa
lotának küszöbjéhez, mintha földhöz ragad
tunk volna, állottunk ott egy helyben, bá
mulat és c3událkozás fogott el bennünket, 
midőn tekintetünket ezen a setétség közt ve
szett bizarr alakokra esett, midőn a természet 
ezen árchitecturájának óriási szeszélyeit meg
láttuk : midőn a csepegő kövek ezen múzeumá
nak phantaszikus ritkaságai szemünkbe ötlöt- 
tek. M ivel még nem ebédeltünk, indusaink el
aprított gályákból tüzet gyújtottak, hogy ételt 
készítsenek, mielőtt a földnek bensejében bő
vebb vizsgálatot tennénk. Ú gy látszott a lán
gok veres Jobogásánál, mely a sűrű homályban 
reszketett, mintha füzünk egy lyuk volna, s 
társaim .már csaknem ijedté tettek, s midőn 
tekintetemet körülhordoztam, nem nyugtat
hattam magamat, rezegni látván a fényt az 
óriási kövek foglalványain. Huszonnégy fe- 
nyőfaágból készült fáklyát gyújtottunk meg s 
osztottunk ki embereink között. K — és én 
nagy égő viaszgyertyát tartottunk és elindult 
a társaság vezettetve az útmutatók által, a 
k ik megvilágítók a barlang falait, és nem 
szűntek meg figyelmünkbe ajánlani, hogy ne 
távozzunk el egymástól. Számtalan kereszt- 
utra és tetemre akadtunk; szerencsétlenségre 
lehetetlen ezen labyrinth csudáit leirni, mert 
fellegekhez hasonlóan, annyi különféle alakot 
mutatnak, hogy elmondani lehetetlen.

A z  első terem 200 láb hosszú, 170 láb 
széles és 150 láb magas és ez a legpompásabb. 
Falai a szivárvány minden szineit já tszák ; a 
a padlózat fölött a csepegő-kövekből alakult 
redőzetek; fehér csalképek, pálmafák, oszlop- 
csoportozatok, pyraraisok, előcsarnokok, oltá
rok s ezer fantastikus alakzatok környezik 
minden oldalról a szemlélőt. Van egy kiváló 
alak, a mely mindenki figyelmét magára vonja, 
egy hosszú szőrit bak, a mely az ördögnek 
testben lett megjelenését ábrázolja. Némelyek 
azt állítják, miszerint ezen barlangban nincse
nek élő állatok, de én állíthatom, hogy dene
vérekkel van az megnépesítve; és mig végre, 
utasok, kik éjjel ott jártak, valamely parduez 
látogatását vették észre, melynek ordítása, 
közbelegyen mondva, föld alatti menydörgés
nek hangzott elüttök.

A z  első teremből kiérve, egy valódi egyp- 
tomi templomba lépünk. A  mint pontosan meg
határozták, ez a pharaok korabeli ős építmény 
va la ; felismertem borzasztó bálványaikat, sza- 
bályszorütlcn állataikat és a sok obcliskek és 
pyramisok alakja oly tökéletes, miszerint haj
landó vagyok hinni, hogy az első egyptomi
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építészek ihletve voltak, midőn az ehez hasonló 
barlang ritkaságait építették.

E gy  kisé távolabb úgy tetszett, mintha 
megkövesült mezőségben lennénk. Midőn a 
forrásokra néztünk, azt hittünk, hogy megfa
gyott bennük a viz, a kőből alakult fák mohá
val voltak borítva. Ezen újabb terem mintegy 
400 láb hosszú lehetett.

Innen kettős erkélybe léptünk, a mely 
egy oszlop sor által két csaknem egyenlő részre 
volt osztva. Boltozatja nedves volt s fejünkre 
időnként vizcseppek csepegtek. A  finom mun
kák, a bizarr oszlopok, a fülkék egyiptomi 
építészet nyomait viselték magokon. Kissé tá
volabb pyramisokkal környezett fürdőszoba 
van s oly fényes, miszerint a legtisztább ala- 
bástromnak hinné az ember. Itt a barlang igen 
nagy, körülbelül 200 láb széles. Ezen kettős 
csarnok után tüstént egy más iszonyú előszo
bába értünk, melynek boltozata tele van 
metszve kúszónövényekkel s ezen felül még 
igen nagy kartifiólból font füzérrel van kör
nyezve, a mely a barlang óriási ős lakóihoz 
méltó eledel lehetett.

Mindezen a viz cscpegése által előidézett 
ritkaságok között egy a legmeglepőbbek kö
zül, kétségkívül, a karzatokkal szabályosan 
körülvett ámphiteatrum, hol egy orgona még 
most is látható, . melynek néhány sípja még 
most is képes tompa hangot adni.

Ezen megkövült uradalomban valóban 
valami titokteljes népfajt és ezen műremekek 
között némi művészi népet képzeltem magam 
elé, és midőn látám, mint csepeg a viz csep- 
penként alá s elgondoltam, hogy ezen óriási 
alakokat ezen vizcseppek vésik, érzem, hogy 
értelmem megsemmisül a végtelen előtt, visz-

Egyletek és közlntézetek.
(Sí a g y á r  Tu d .  A k a d é m i a.) Junius 10-kén 

rendkívüli összes ülés tartatott. Az elnök, gr. D e s s e w- 
f fy  Emil ur, a rendkívül nagy száminál egybegyiilt ta
goknak előadd, hogy már régebben volt szándéka közölni 
az Akadémia tagjaival a nagy gyűlésnek általa kitűzött 
határnapját, e szándékában azonban előbb gyöngélkedő 
egészségi állapota, mely a falazást tette szükségessé, 
Pestre jövetele után ő Felsége utazása és némely sürgős 
hivatalos teendők végzése akadályozok. E közben vette 
az Akadémia azon határozatát, melyben felkéretik, hogy 
az érintett nagy gyűlés augustns lil-ke helyett novem
ber 2-ára mint egyszersmind az akadémia alapitasa 
negyven éves ünnepére tegye által. El kell mondania az 
okokat, melyek az Akadémia ezen kérése ellenében arra 
birják öt, hogy továbbra is megmaradjon az általa kitű
zött határnap, u. m. augustns 19-ke mellett. A tiszt, el
nök ur által elősorolt, okok nem birták az Akadémia je
len volt számos tagjait megyözni azok alaposságáról, 
mit is legjobban bizonyított azon körülmény, hogy egyet
lenegy tag sem szólalt fel azok támogatására; ellenben a 
kik szóltak, ezek közt alclnük b. Eötvös József, Kubi- 
nyi Ferencz, gróf Károlyi György, Zsoldos Ignácz, Toldy 
Fereuez gr. Andrássy György, stb. mind egyhangúlag 
ellenük szóltak, és a heves gyűlés alatt nehány tag 
igen kemény kifakadásokra ragadtatott el.

Az elnök úr azonban megrcndíthetlenii! megmarad
ván határozata mellett, az akadémia jelen volt tagjai 
jegyzőkönyvileg kifejezők sajnálkozásukat, hogy elnök 
ur, általános óhajtásuk ellenére is, megmaradt a kitű
zött határidő mellett. Junius 12-érc az elnök úr igazga
tósági ülést tartatott, melyen jelen voltak: Andrássy 
György, Cziráky János, Károlyi György, Károlyi Istváu 
Miké Imre grófok, Deák Ferencz, Kubinyi Ágoston és 
Majlátb György. Ezen igazgatósági ülésről a P. S . tudó
sítója Írja: „Az elnök gróf clüadá azon titkos indoko
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szagondolván az evek es Századok hosszú so
rára, a mély lefolyt, mig ezeu esudálatra méltó 
mü elkészült.

Ezen földalatti helyet már négy órányi 
mélységig kutatták, a nélkül azonban, hogy 
vagy alapját, vagy eredetét felfedezhették 
volna. Mi, vezetőink állítása szerint, csak 2000 
lábnyira tartottunk le ; tovább is akartunk ha
tolni, de a kövek, melyek a boltozatról lesza
kadni látszottak és a kristály szikladarabok, 
melyek utunkat boríták, visszafordulni kény
szerítettek. — Elérvén a barlang nyilasához, 
figyelmesebben vettem szemügyre a labyrinth 
kanyargós kijárását, melyen áthaladtunk s 
láttam, hogy lehetetlen lett volna viszont üd
vözölnünk a napot, ha vezetőink nincsenek, a 
k ik azon utón, melyen mentünk, helyenként 
szalmát hintegettek, azért hogy visszamentök- 
hou magokat tájékozhassák. — Nemrégen az 
utasok egy csontvázat fedeztek fel, kinek feje 
már jegeczczel volt borítva; e szerencsétlen 
kétségkívül egyedül lépett e barlangba, hogy 
vagy az üldözések elöl meneküljön, vagy hogy 
kíváncsiságát kielégítse; de csakhamar elté
vedt s az éhség és szomj miatt meg kelle hal
nia ezen források szélén, a melyeknek vize 
nem volt képes szomját oltani, ezen kőgyü- 
mölesök előtt, a melyek csak gúnyolták éhsé
gét, ezen magányosságban,melynek visszhang
jai nyögéseit verék visza, és a melynek gaz
dái a szemfedéllel beburkolt kísértetek, nem 
indultak meg szivszaggató siránkozásain.

Megemlítem még, hogy az elhagyogatott 
szalmák, mint valami világítótorony a legfel- 
emelkedettebb helyekre tétetnek, és midőn 
visszatérnek az indiánok engedelmet kértek, 
hogy elégethessék azokat ott, a hol vannak a
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tisztítótűzben lévő lelkekért, a mit mi nemes 
szivü^n meg is engedtünk... Közeledvén a 
föld allatti hely nyilához, a világosság, a mely 
a bemenet boltozata fölött behatott, valóban 
úgy tetszett, mintha valami tüzforrás öntene 
el m inket... A  föld belseje nyitva állt előt
tünk s láttuk a ritkaságok gyönyörű gyűjte
ményét ; azonban oly édes a nap, a kék ég, a 
zöld természet látása, hogy akaratlan is Dante 
felkiáltása jutott eszembe, midőn Citta Dolente- 
böl kimegy.

Jaques Arago után francziáhol 

Káloai L ipót.

Hunyadinak kóbor törökök általi 
uiegtámadtatása.

(Képpel).

A dicső Hunyadynak arczképét múlt szá
munkban hoztuk; jelen képünk azt a jelene
tet ábrázolja, Szemlér  tanár eredeti rajza 
után, midőn a halhatatlan hős a szerencsétlen 
rigó-mezői ütközet után kohór törökök kezébe 
esik. Feledhetlen történetírónk, Szalay,  e 
jelenetet igy Írja le; „Hunyady a selianai bér
ezek között három kóbor török kezébe esett, 
kik őt mindentől, a mit nála találtak, megfosz
tották. Az egyik most uj zsákmány után né
zett, a másik kettő magával vitte a foglyot. 
Útközben észre veszik, hogy a kifosztogatott 
még egy arany keresztet visel mellén, össze
vesznek, hogy az melyiküké legyen, s agyba, 
főbe verik egymást. Hunyady megragadja az 
egyiknek szablyáját, (lásd képünket), megöli 
vele, és a másikat megszalasztja.“

TÁRCZA.
kát, melyek öt arra birták, hogy az akadémiai nagygyű
lést s a palota megnyitási ünnepélyét augustns 19-éré 
tűzze ki. Ez okok oly természetűek, melyek az akadémia 
nyilvános ülésében annyi sok tag, számos közönség és 
hírlapi tudósítók jelenlétében, nem voltak elmondhatók, 
s a melyeket még most sem vél elnök gróf közzé teendők - 
uek. — Az igazgatóság tagjai egyértelmtileg meggyőződ
tek, hogy az elnök gróf ildomosán és sok tapintattal 
járt el ez ügyben, s köszönetét mondottak neki eljárásá
ért, mely, habár egyidöre kellemetlen félreértésre és fe
szültségre adott alkalmat közte és az akadémia tagjai 
közt, az eredmények által, melyeket az által elérni kí
vánt és sok részben már is elért, az akadémia összes 
tagjainak szavazatával megszerzendi részére rövid időn 
az indamnity-billt. Az igazgató tanács, a mennyiben az 
építkezés czélszeriisége, szépsége rovására nem esnék, 
az elnöki magyarázatok után belenyugodék a kitűzött 
batáridőbe, teljesen meggyőződvén, hogy e vitás kérdés 
végre is az elnök és akadémia közegyetértésével fog 
végződni. Erről mi is teljesen meg vagyunk győződve. Saj
náljuk, hogy ezúttal világosabban nem szólhatunk/4 Mi 
szívből óhajtjuk, hogy az elnök ur titkos indokai csak
ugyan képesek legyenek az akadémia tagok nagy ré
szének aggodalmait eloszlatni, és részére mielőbb meg
szerezni — az indamnity-billt!

(A m a g y a r h o n i  f ö l d t a n i  t á r s u l a t  
1865.) május 31. szakülésében tartottak előadást; Ber- 
nátli J. másodtitkár, ki a nógrádmegyei Medves la
posáról származó likacsos bazalt vegyelemzését közölte. 
Szabó J. első titkár ur közölte földtani kirándulásának 
eredményét Baranyamegyének délkeleti részébep. Alkal
mat szolgáltatott erre a bécsi udvari ásványgyüjtemény- 
ben egy Dolerit-kézidarab Baáuról, Baranyavár mellett; 
hozzá jött, hogy eruptív kőzet a birodalmi földtani inté
zet által kiadott térképen sem fordul elő. Talalta ezen 
kőzetet két helyen, u. m. Baán és BatiuáuaL Baaunal a

kőzet tömeges, alant friss, fent mállott; födi Congeria- 
márga és homok, ezt megint Lösz. Batinánál fel vau j 
tárva, mint Eruptiv-Breccia vagy 100 lábnyira függélye
sen ; Lösz réteg födi. Ezen kőzetet, mely itt a Dunáig 
terjed és ezen folyóban szirtsarkantyuként működik, al
kalmazták a Ferencz-csatorua vizrekeszei építtetésénél j 
a beton készítéséhez. Tóvábbá hozott értekező a mohácsi | 
szigeten levő, de már felhagyott mészkőbányából (Szek- 
cső átellenében) köveket, melyek másodkori mészkövek. 
Ezeu, tudományos szempontból érdekes kőbányák adnak 
a mohácsi sziget földtani architecturájáról tökéletes fel
világosítást ; a szigetet és a Duna jobb partját köti viz 
alatt tömött mészközet össze, mely a sziget déli folytatá
sán a mozgó kőzet lerakodását elősegíti, s igy a sziget 
elenyészését hátrálja. A példányokat a szekcsői szigetről 
adatokkal együtt Papé urnák köszöni. Mig Baranyaváron 
és Baán laginkább Fischek és Galba urak szives támo
gatását említi fel. Kubinyi Ferencz ur bemutatott kő
zet- és ásvány-példányokat, melyeket a nemz. muzeum 
számára gyűjtött, s leihelyeit és földtani viszonyait csak 
említvén, mindenről máskor részletesen és kimerítőleg 
ígért szólani. Végre Zsigmondy ur egy igen szép Euargit- 
ásvány-példáuyt mutatott be, melyet Párádról Kauffmann 
ur általa küld a múzeumnak, ezen ásvány eddig csak 

I Peruból ismeretes, Párád a második lelhely a világon.
B e r n á t h , második titkár.

Irodalom és mttvéwet.

(A c o r p u s j u r i s t )  Gegus Dániel, szegedi vá
rosi tanácsos, magyarra lefordította, és hir szerint — 
folyamodott császár ő Felségéhez, hogy a m. kir. curia 
törvénytndói által átvizsgáltatását megrendelje, s egy
szersmind engedje meg, hogy a fordítást ő Felségének 
ajánlhassa.

— (A z eg y e t emi  k ö n y v t á r b a n  b ú v á  r- 
k o d ó k u a k )  kedves lesz azon hir, hogy Márki

______________
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József tr, könyvtártiszt, könyvjegyzékével már annyira 
haladt, hogy a j o g  i- k ö n y v e k  sorozatát már köze
lebbről sajtó alá adja. Úgy hiszszük, felesleges ajánlanunk 
e sorozat megszerzését.

(Ú j h u mo r i s t i k u s  lap.) Hir szerint a „Füles- 
Bagoly “ czimü megszűnendő humoros lapot már a 
legközelebb időben egy uj ily lap váltandja fel, melynek 
neve: „B ojtorján -, szerkesztője B a l á z s  Sándor, a 
magyar' olvasóközönség előtt kcdvezöleg ismert beszély- 
irónk. A lap Mandellónál készül megjelenni.

(A n e m z e t i  s z i n h á z  i g a z g a t ó s á g a ) ,  
Meyerbeer legújabb dalművének’ az „Afrikai nő“nek 
partitúráját meghozatta, minélfogva serény előkészü
letek tétetnek e dalműnek mielőbbi szinrehozatala végett. 
Az erre fordítandó próbák az operai erőket kiválóbb 
méi tékben elfoglalván, Wagner .,Lohengrin“-je egyelőre 
felretétetik.

( T ó t h  J ó z s e f , )  nemzeti színházunk jeles mű
vésze e hó 20-dikáu szabadságra megy, még pedig 
Marmaros-Szigethre, a hol néhányszor vendégszerepel. 
A júliusi szünidők alatt pedig a fürdőket fogja hasz
nálni.

(M ü n c h e n b ő l)  f. hó 11-ről estve 11 óráról a 
következő távirati közlés érkezett Bécsbe Wagner 
„Tristan és Isolde“ operája előadatásáról: Az előadás 
a mondott nap estvéjén végbement és sikere tökéletes 
volt. A szereplők jól működtek, s az egész, nagyszerű 
benyomást hagyott hátra.

0 ( F *  Lapunk mai számával veszik t. ol
vasóink uj „előfizetési felhívásunkat." 
Nem tartalmaz az sem nagy ígéreteket., 
sem dicsekvő hivatkozásokat a múlt fél
évi folyamra. Minden tőlünk kitelhető 
erélylyel törekedtünk t. előfizetőinket 
kielégíteni és ez ezentúl is főtörekvésünk 
leend. Hogy mennyire sikerül majd ki
tűzött czélunk elérése, azt a t. közönség 
pártolásának aránya fogja bizonyítani, 
melybe is lapunkat tisztelettel ajánljuk.

Budapesti hírek.
(A z o r s z á g o s  m a g y a r  g a z d a s á g i  

e g y e s ü l e t  k ö z g y ű l é s e . )  Junius 10-kén délelőtt 
10 órakor tartá a Köztelken közgyűlését az országos 
gazdasági egyesület. Elnökölt Festetics György gróf. Az 
elnök megnyitó beszédében előadá, hogy az idei kiállítás 
igen érdekes és válogatott vala. Fokozta érdekességét 
ö Felsége megjelenése, ki további pártfogását ígérte az 
egyesületnek, végül áldást kívánt az elnöklő gróf az 
egyesületre. A szokott elnöki jelentést nem mutathatá 
be az elnök, s ezért bocsánatot kért a közgyűléstől, mert 
az utóbbi idők sok teendői gátolák, és azon körülmény, 
hogy több tárgy még elintézetlen. E jelentés bemutatá
sának az év végére halasztását kérte. Ezután felolvasta
tott a január óta újonnan belépett tagok névsora, melyet 
lapunk egyes közleményeiből már ismer a közönség. — 
Felolvastatott a megjutalmazottak névsora. Erkövy az 
egylet 30 évi munkásságának áttekintéséről szóló je
lentését a kiállítási teendők sokasága miatt nem készít
hető el, azonban igéré, hogy minél elébb kidolgozza. — 
Ezután a köztelki részvények kisorsolása következett, 
kihúzattak a következő sorsjegyek : 126. Károlyi Lajos 
gróf. 16. Andrássy György gr. — 37. Keglevich László 
gróf. — 198. Károlyi György gr. — 152. Szabó István.
— 24. Andrássy György gr. — 169. Károlyi György gr.
— 17. Andrássy György gr. — 62. Széchenyi István gr.
— 135. Károlyi Lajos gr. És ezzel a gyűlés 11 óra körül 
eloszlott.

(A p e s t-1 o s o u c z i v a s u t-t á r s a s á g) ké
relme folytán a magy. kir. udvari kanczcllária részéről, 
egyetértÖleg a cs. k. kereskedelmi ministeriummal meg
engedtetett, hogy a pest-losonczi vasút kőbányai állomá
sától 184 öl hosszában a Barber és Kluzemanuféle sör
főző házakhoz vezetni kivánt vasúti szárnyvonal kié
píttethessék. Egyébiránt a szóban forgó vonal csekély
ségénél fogva, annak szabályszerű bejárásánál a vasúti

főfelügyelőség képviselőjének közbenjárása szükséges
nek nem mutatkozván, az mellőzendő lészen.

( L u c z e n  b a c h e r  P á l  i p a r o s )  négy gőzö
sét egy „Duna“ nevű ötödik gözvontató hajóval szaporí
totta. E hajó Ruston gyárában készült s arra lesz ren
deltetve, hogy az evezős hajókat vontassa. Vajha mie
lőbb megérnők, hogy a budai part hosszában megszün
tetnék a hajóhuzó lovaknak minden emberi érzést sértő 
kinzása s mindazon veszély, mely a hajókötelek ide-oda 
sodortatásával egybe van kapcsolva. Ily képet a civilisált 
főváros úgy sem tűrhet sokáig. S—ny.

Vidéki hírek.
(A z e r d é l y i  m u z e u m  m e g n y i t á s a )  

jun. 6-án történt. A muzeum igazgatósága a muzeum 
oszlopzatos előcsarnokában fogadá a választmányt, mely 
múzeumi alelnök, Szabó József tudor ur vezérlete alatt 
pontban 10 órakor érkezett meg. Az ünnepély jelentősé
gét Brassai Sámuel igazgató ur mondá el, kifejtvén az 
intézet czélját, annak mi módon történt létrejöttét, fel
említvén az egyesek által hozott áldozatokatt, különösen 
kiemelvén ama nagyzszerü adományt, melyet Mikó Imre 
gróf ur ő nagyméltósága a muzeum-épület és parknak 
felajánlása által tön. Örömteljes éljenzés lett válasza ez 
utánzásra méltó hazafias tett felemlítésének. Most igaz
gató ur a választmányt az egyes termekbe vezeté, hová 
a választmány által véghezvitt ezen szakértői szemle 
után mindenki bemehetett. Az idő kissé borongós lévén, 
a közönség nagyobb része csak később kapott bátorságot, 
és délfelé érkezett nagyobb számmal. A legtisztább re- 
naissa nce-izlésben épült kis muzeum, pompás kilátásá
val, kies parkjával, kol’tulipánfák, s a legszebb platánok 
s nyárfák díszelegnek, mindenben magán hordja szelle
mét. Az épület berendezése nagyon czélszerü. Az előcsar
nok, mint minden múzeumban, régi kötáblákaL sarcoPha- 
gokat, romai téglákat s több efféléket tartalmaz. A föld
szint az ásvány gyűjteményt foglalja magában ; a termé
szetiek tára s a régészet az emeletben van. Az ásvány- 
gyűjtemény elég gazdag; a természetiek tára különösen 
a ragadozó madarakból igen sok szép példányt foglal 
magában ; az érmek és régészeti tárgyak elég változa
tosak, a magyar lovagkorból néhány szép fegyvert 
láthatni. (K. K.)

(A d e b r e c z e n i  s z i n ü g y - e g y l e t )  f. hó 
5-kén ez évi tisztújító közgyűlését megtartván, az egész 
tisztikar újból megválasztatott. Eszerint Csanák József 
ur, ki az elnöki gondokat ez ideig viselte, ismét elnök
ké lett.

( F e l h í v á s . )  A fehérmegyei gazdasági egye
sület — saját szállásán — folyó évi junius hó 19-én 
délelőtt 9 órakor ülést tartand, mely alkalommal az egye
sület újra alakulásának programmterve is tárgyalás alá 
fog vétetni; — ezen ülésre mind a választmányi, mind 
pedig a tagtársak tisztelettel meghivatnak. Kelt Sz. 
Fehérvárott junius 12-én, 1865. Elnöki megbízásból: 
Fekete János titkár.

Nemzeti szinház.
(A nem z. s z i n h á z  i nt endáns át ó l )  a lapok a 

köve tkezö nyilatkozatot közölték: „Ámbár elvem ellen cse
lekszem, midőn azon egy pár lapnak (számuk hála isten
nek, csekély) válaszolok, melyek szünet nélkül a nemzeti 
szinház ügyeiben gáncsoskodva legújabban is megrovan- 
dónak találták azon eljárásomat, hogy ArtötDesirée k.a. 
most s az általa előadott dalművekben vcndégszerepel- 
tettera, mégis teszem azt a nagy közönség iránti tiszte
letből s kijelentem, hogy Artót Desirée k. a. először csu
pán junius 1-tÖl 10-ig terjedő időre volt megnyerhető s 
későbben nem, a holnaputáni (junius 12-ki) búcsú elő
adásra pedig csak ma ígérkezett. A mi az előadott sze
repeket illeti: vendégszcreplö művészek maguk hatá
rozzák meg a szerepeket, melyekben fellépni óhajtanak, 
s világhirü vendégmüvésznönk az általa előadott dal
műveket szerződésileg kikötötte. Hogy választása a kö
zönség s az intézet érdekében történt, bizonyítja egy
részt a közönségnek nyújtott rendkívüli műélvezet, más
részt a majdnem példátlanul kedvező anyagi eredmény. 
Pest, junius 10-én 1865. R a d u ó t f á y  Sámuel, Udv. 
tanácsos és a nemz. sziuház intendánsa.*1

Zene.
( F e l h í v á s  a h o n i  D a l e g y l e t e k h e z . )  

A pest-budai zenede országos zeneiinnepélyrendező bi
zottmánya következő felhívást intézett a magyarhoni 
dalegyletekhez, melylyel külön hivatalos levél alakjában 
is minden dalárda elnökségét megkereste : Tisztelt Dal
egylet ! A pestbudai hangász egyleti zenede e folyó 1865. 
év folytán fennállása és működése negyedszázados évnap
ját fogja megérni. Ezen rá nézve nagy fontosságú napot 
minden tőle kitelhető módon a lehető legfényesebben s a 
hazai zeneművészet további fejlődése és emelésére nézve 
a legeredménydusabb alakban óhajtja megörökíteni. E 
czélból, de főleg a művészet érdekében, szövetkezve a 
főváros legtekintélyesebb művészei és müintézetével, va
lamint ebbeli törekvése támogatására felkérvén a fővá
ros számos buzgó és nagy befolyású műkedvelőit, polgá
rait : elhatározta, hogy ez alkalmat egy — hazánkban 
eddigelé még nem létezett — országos nagy zeneünne
pély rendezése és megtartására fogja felhasználni. Hogy 
pedig ezen már magában véve is ritka érdekű ünnepély, 
minden tekintetben forduló s messze kiható pontot ké
pezzen a hazai műtörténelemben s ragyogó fénye a haza 
határain túl is szétáradjon: az e czélból megalakult üu- 
nepélyrendezö bizottmány s az általános közvélemény 
óhajtása folytán, annak vezényletére világhirü hazánkfia 
s korunk művészeti büszkesége, Liszt Ferencz hivatott 
meg, ki e meghívást a legkészségesebben el is fogadta. 
A tervezett zeneünnepély határideje szent István király 
ünnepét megelőző hétre tűzetett k i ; jelesen pedig 
augusztus 20-án, ez lévén úgy is hazánknak legnépsze
rűbb országos ünnepe — a testvérfőváros összes dalegy
leteinek közreműködésével egy nagyszerű dalár-előadás 
terveztetik nyílt téren s a szabad ég alatt. Midőn tehát 
a pestbudai zenede és bizottmánya a t. ez. dalegylet az 
ezen országos ünnepélyben való részvéte általában, kü
lönösen pedig a dalárelöadásábnn való közreműködésre 
egész bizalommal és tisztelettel felkérni kedves vendég- 
szerető kötelességének ismerné, biztatja a remény, hogy 
ebbeli meghívását mentői számosabb működő tagja meg
jelenésével fogja viszonozni. A fentebb kijelölt dalár- 
ünnepélyen közösen előadandó énekmüvek e következők 
lesznek: 1. E r k e l  Ferencz „Kölesei hymnusza** 2. 
L i s z t  Ferencz „Harczi-dalai** 3. M o s o n y i Mihály
nak — B a l o g h  Zoltán „Ébresztő1* czímii költemé
nyére — ez alkalomra szerzett férfikara ; és 4. M e n- 
d e 1 s s o h n B. „A művészekhez** irt férfikara. Hogy 
pedig a bizottmány mielőbb tájékozhassa magát az ezen 
előadásban résztvenni s közreműködni óhajtó dalegyle
tek, azok képviselői s működő tagjai száma felöl, és 
azoknak úgy kellő elhelyezése, valamint a vasúti s gőz
hajói utazás feltétéinek is lehető megkönyítése felett 
eleve indézkedhessék; tisztelettel kéretik a t. ez. dal
egylet, hogy a következő pontokra nézve legfeljebb f. 
junius hó 25-ig a bizottmányt következő czím alatt: 
K ü r c z János ügyvéd urnák, mint a pest-budai zenede 
jegyzőjének, Pesten, belváros kígyó ntcza 3. sz. a. — 
tudósítani szíveskedjék. 1-ör: Minő alakban óhajt a t. 
ez. dalegylet résztveni az országos zeneünnepélyben; 
mint működő vagy pedig csak mint magát képviseltető 
testület, vagy általában meg fog-e azon hivatalosan 
jelenni ?

2- or: Ha mint működő testület óhajt résztvenni; 
hány taggal, nevezetesen: hány első és második teno
rista és bassistával fog megjelenni s ez esetben a közös 
előadásra kitűzött énekdarakok szólam-példányaiból 
mennyit óhajt magának megküldetni, s végre :

3- or : Melyik napon fog megérkezni a fővárosba ?
A pestbudai zenede és bizottmánya egy olyan nagy

szerű országos zeneünnep megtartására vállalkozott a 
magyar haza dicsősége és a honi művészet emelése érde
kében, hogy nem kétli, miszerint törekvése a haza minden 
részébeu a legmelegebb részvéttel és pártfogással fog 
találkozni. Midőn tehát a t. ez. dalegyletet ismételve fel
kéri a bizottmány a fentkijelölt pontokra szolgáló válasz
nak mielébbi beküldésére : hazafiui tisztelettel vagyunk- 
Pesten, jun. 1-én 1865. A zenede ünnepélyrendező bizott
mánya nevében : b. Or c z y  B éla . elnök.

Tartalom  : Dr. Arányi Lajos (képpel.) — Régi történet. — Két levél. — Ungvár (két képpel.) — Hunyady János — (Képpel.) A cagahuamilpai barlang Mexikóban.
— Hunyadynak kóbor törökök általi megtámadtatása (Képpel.) — Tárcza : Egyletek és közintézetek. — Irodalom és művészet. — Budapesti hírek. — 
Vidéki hírek. Nemzeti szinház. Zene.
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Előfizetési fölhívás
az

„0 r s i  ág T fi k r e"
czímü szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.

Midőn az új év kezdetén az „Ország Tükre11 kiadására és szerkesztésére vállalkoztunk, e lap anyagilag úgy állott, 
hogy folytatása tetemes áldozatokat igényelt. Azóta előfizetőink száma jóval szaporodott ugyan; de nem oly arányban, hogy 
a lapunkhoz kötött igéiteknek kívánságunk szerint teljesen megfelelhettünk volna; annyit azonban jó lelkiismerettel mond
hatunk, hogy tetemes áldozatokat hoztunk és készek vagyunk ezentúl is hozni, hogy e csinos kiállítású képes lapot, mely 
négy év óta forog a magyar közönség kezén, ezentúl is fentarthassuk. Visszapillantva a közelebb lefolyt félévi folyamra 
nagy nehézségekkel kellett kíizdenünk az időközben szükségessé vált nyomda változtatása által; ez némi elkéséseket okozott, 
miket a legnagyobb erélyességünk daczára sem tudtunk elkerülni. Ezen nehézségeken most túlesvén, ezentúl a lap pontos 
megjelenése biztosítva van. Ugyanezen körülménynél fogva némely kép nem sikerült úgy, ahogy magunk is óhajtottuk 
volna; azonban dicsekedés nélkül mondhatjuk, hogy az adott képek nagyobb része iránt elismeréssel nyilatkozott a közönség. 
Újabb Ígéretek helyett ismételjük előbbi szándékunkat, mely nem más, mint hogy minden áldozattal ezentúl is igyekezni 
fogunk, hogy lapunk a szép iránti fogékonyságét és ez által a közműveltséget terjessze a hazábán.

Különösen pedig azon leszünk, hogy lapunk tartalmát jeles irók dolgozatai által érdekessé tegyük.
Műmellékletül oly képet fogunk adni (Ví évi előfizetőinknek két hó múlván, negyed évi előfizetőinknek pedig, 

mikor az utolsó évnegyedre beküldik az előfizetési pénzt) a mely mind tárgyára, mind művészi értékéré nézve t. előfize
tőinket. bizonyára ki fogja elégíteni.

Az „Ország Tükre11 ezentúl is másfél íven hetenkint négy ke'ppel fog megjelenni.
m ? *  Előfizetési ár egész évre 12 frt, félévre 6 frt, évnegyedre 3 frt.
A z  előfizetési pénzek lleutsch testvérek kőnyomdájába (harminczad-utcza 3. sz.) küldendők.
A  t. gyűjtőknek nyolcz beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
Pest, júniusban 1865.

G y á r f á s  F e r e n c * ,
kiadó és felelős szerkesztő.

H I R D E T É S E K .

m

LINCOLN
arczképei?

valamint más

az Ország Tükrében
megjelent

é r d e k e s e b b  k é p e k  i s ,
DEUTSCH TESTVÉREK

k ö i i y o i n d á j á b a i i ,
(harminczad-utcza 3-dik szám),
’külön finom lenyomatban,’

igen jutányos áron kaphatók.

Árjegyzék

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

a régi német-szinház-épület, nagyhid-utczai sarkán.

Függönyök 3 —17 f i ,  csipke kendők 3.50—60ft ,  csipke köpenykék 10.50—60fi  ujjolag 
nagy valásztékban érkeztek.

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

1 vég 12 ró/Vá Moll: 3 f i ,  3 ft 90 kr., 4 f i  10 kr., 4 f i  55 kr., 5 f i ,  5 f t  50 kr., 5 f i  75 kr., 
6 f i  50 kr., 6 f t  75 kr., 7 'fi 15 kr., 7 f i  50 kr., 8 f i ,  8 f i  75 kr., 9 f i  30 kr., 10 f i  25 kr., 
14 f i  70 kr.

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

Ívég  12 rö f Batist: 5 f t  75 kr., 6 fi5 0 k r .,  7 f i ,  7 ft7 0 k r .,  8 ft4 0 k r .,  9 f i  30 kr., 10f t  
12 kr., 10 f t  80 kr., 11 f i  50 kr., 12 f i  50 kr., 13 f i  90 kr., 15,16,17 fi.

Pergői % 8/4 mindennémü fa jta .
Mouslin 6/ 4 8/4 sima és virágos.
Tárlatán, Creppe, IUusion minden színben.
Pamut- és sdyem-csipke-szövetek.
Csipkék czérna-, pamut- és selyemből.
Ara-, kalap- és fökötö-fátyolok.
Bárbok moll-, czérna-, csipke- és selyemben.
Gallérkák moll-, batist-, bruxeBes- és creppböl.
Gallérkák kézelővel szintén.
Chemisettek szintén
Zuáv ingecskék I f i  50 krtól kezdve.
Alsó szoknyák % és egész hímzett: 3 f i  50 krtol 12frtig.
Betétek és szegélyek 22 krtól kezdve.
Zsebkendők moll- és valódi batisthol.
Crinolinok, amerikai és mindenféle.
Függönyök, csipke, és mouslin-szövetü.
Csipke, nagy-kendők, Botonde- és Beduin köpönyegek.

Beczék, fejdiszek és negligé fókötők, és minden e szakba vágó női pipe
rék a legolcsóbb gyári árakon.
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Butor felfi'isitő fényt
melylyel mindenki az ócska bútorok elvesztett fenysé- 
gét könnyen helyrehozhatja, anélkül, hogy az asztalost 
segítségül kellene hívni, és mely továbbá mint kép- és 
tükör-ráma fénymáz legjobb sikerrel felhasználható, ajánl

M ay ae  Fülöp, készítő.

Pesten kapható:
Höffler unokaöcacseinél, városház-tér „Fortunádhoz. 
Mészáros testvéreknél, barátok-tere, a ,zöld kigyó'hoz. 
Looser Péternél, Erzsébet-tér, és 
Wanko Dániel fiánál, Dorottya-utcza.
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I l i i  1 ,
rumburgi vászon kereskedésében Bécsben

az utolsó nagy halmaz

valódi  r u m b u rg i  vászon,
további : sziléziai hegyi vásznak, rumburgi asitalneuittek, törttlköiő-kondök, 

kauavásznak, s a legszebb vászon- és batiszt-isebkemlök,

melyek egy csődtömegből átvétettek,

U f T ’ 50 % a gyári áron alul-
adatnak cl. .

A vászonyáru’; valódiságáért és teljes rőfmértékért jótállás biztosittatik.

Megrendelések — a pénzösszeg beküldése, vagy postai utánvét mellett gyorsan, pontosan 
8 a leglelkiismeretesebben eszközöltetnek. — Árszabályok és mustrák kívánatra elkül- 

detnek. a * "  A megrendelési levelek e.czim alatt küldendők:

„S. Meth, Rothenthurmstrasse Nr. 29 in Wien.“
1 tuezat fehér vászon-zsebkendő gyermekek számára, gyári ár 2 fi . GO kr., most csak 

_ _  ____  ________ /  f i ,  20 kr,. '_______________________
1 tuezat nagyobbszerü vászon-zsebkendő, gyári ár 4 f i i ,  most csak 2 fr t  50 kr.

1 tuezat finom rumburgi vászon-zsebkendő, gyári ár 8 fr t, most csak 4 fr t.

1 tuezat legfinomabb vászon- és lutiszt-zsebkendő, gyári ár 8, 9, 10, 12, 14, 1G fi , most 
csak 4 f i  50 kr., 6, 7, 8, 9 ftig  a legfinomabbak.

1 tuezat jóféte cseléd-tor idközőken Jő ára 2 fit 50 kr., 1 tuezat damasz-törütközőkéiülő 
vagy damasz-asztalkendő ára most csak 4 f t  50 kr., 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ftig.

1 damasz asztalteriték G személyre: 5, G, 7, 8, 9, 10 fiiig 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 fehér fonalvászon, gyári ár 18 f t ,  most csak 9 f i  50 kr.

1 darab mángolatlan házi-vászon, gyári ár 22 f t ,  most csak 11 forint.

1 darab 30 rőfös rumburgi kr easz-vászon, gyári ár 25 ft ,  most csak 13 forint.

1 darab 37 rőfös kézi fonalvászon, gyári ár 30 ft ,  most csak 14 ft.

1 darab finom rumburgi vászon 6 ingre, gyári ár 32 ft , most csak 16 f i .

1 vég rumburgi vászon 8 ingre, gyári ár 34 f t ,  most csak 17 fi .

1 vég 38 rőfös hollandi ezérnavászon, gyári ár 32 ft , most csak 15 ft .

1 darab 40 rőfös rumburgi ezérnavászon, gyári ár 35 — 45 f t ,  most csak 18—22 ftig. 

1 darab 50 rőfös hollandi vászon, gyári ár 44—55 fi ,  most csak 22— 28 ftig.

1 darab 30 rőfös konslanczi vászon, gyári ár 56—80 fi ,  most csak 22— 40 ftig.

1 darab 54 rőfös egészen kitűnő rumburgi vászon ára most csak 2G, 28, 30, 35, 40, 45, 
.50, GO—70 fiiig a legfinomabbak.

w  Ezenkívül gyors eladás végett van még kitűzve: 20,000 röf különféle vászon
maradék, darabja 35. 40, 45, 50, 60, 70—80 krig.

í/tF *  A most divatban levő gyapjú-alsószoknyák ára most csak 5 forint. * 50

S l C A f e  nntebő elősorolt áruczlkkek mihamarábbi eladása tekintetéből — azon vevők, 
kik legalább is 25 ftig  vásárolnak, fé l tuezat finom francziabatisztkendőt, —
50 f t  bevásárlásnál 1 darab női ruhakelmét, — 100 f i  bevásárlásnál 1 divat- 
szerű longshawU — kapnák Jtltalom dlJul.

A legnagyobb

DM
váczi-utcza,

„Ypsilanti”■hoz

Pesten5
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb 
választékban mindennemű fehérnemüek fér
fiak, hölgyek és gyermekek számára, u. m.:
20.000 darabnál több férfi ingek rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja 3 ft, 3 f 

25 kr., 3 ft 50 kr., 4 ft, 4 ft 50 kr., 5 ft,5 ft 50 kr., 6 ft, G ft 50 kr., 7, 8, 10, 12 ft
10.000 darabnál több színes férfi ingek, 1000 különböző mintában, régibb mintája 2 ft 

legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr., 3 ft.

Fehér pamut-madapolan-férfi-ingek, 1 ft 75 kr., 2 ft, 2 ft 50 kr., 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr., 2 ft. 50 kr. 

3 ft, 3 ft 50 kr.

Női ingek rmuburgi és hollandi vászonból hímezve, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr. 
8 ft, 9 ft, 10 ft, schweitzi és franczia mellmustrával, 4 ft, 4 ft 50 kr., 5 ft, 5 ft 50 
kr., 6 ft, 7 ft.

Fiú ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr., 2 ft 10 kr., 6 éves 1 ft 85 kr., 2 ft 40 kr., 8 éves 
2 ft, 2 ft 45 kr., 10 éves 2 ft 10 kr., 2 ft 65 kr., 12 éves 2 ft 40 kr., 2 ft 90 kr., 3 ft 
50 kr., 14 éves 2ft65kr., 3 ft 15kr., 4 f120 kr., 16 éves 3 ft, 3 ft 50kr., 4 ft, 4 ftőOkr

Színes fiu-ingek, 4 éves 1 ft 25 kr., 6 éves 1 ft 40 kr., 8 éves 1 ft 55 kr., 10 éves 1 ft 
75 kr., 12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr., 16 éves 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli ezikkek férfiak és 
hölgyek számára, nagy választásban.

Főraktár a legjobb 3*/2, 4 és 5 röf széles amérikai krinolinnalc fehér vagy hamusziu 
darabja 2 ft .50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Színes alsó-szoknyák legfinomabbak, darabja 6 frt 50 kr., 7 frt, 7 frt 50 kr.
Ferstei orvos tyúkszem-irtószere egy üvegeeske 50 kr.

Es sok egyéb kész fehérnemű ezikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmente- 
sen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, ereas és börvász- 
nakhan a legolcsóbb gyári árakon.

Vászonzsebkendők, duezatja 3 ft, 3 ft 50 kr., 4 ft, 4 ft 50 kr., 5 ft, 5 ft 50 kr. 6 ft 
7 ft 50 kr., 8 ft, 9 ft., 10 ft, egész 20 f t i .

Törülközők, duezatja 6 ft, 6 ft 50 kr., 7 ftg8—16 forintig.
Színes ágyi kanavász, vége 9 ft, 10 ft, 11, ft, 12 ft, 13—16 frtig.

Valóságos vászon-asztalnemű.
Asztalkendők duezatja 5 ft 80 kr., 6 ft 20 lkr., 6 ft 60 kr., 7 ft 50 kr., 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban 6 személytő 14-ig. Asztali készletek 6, 12,18 és 21 

személyre. Legjobb minőségű kütö-ezérna csomója 1 ft 20 kr. és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritők, piqué és tricot-paplanokból, kávéskendőkbÖl és minden e 

nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett ezikkcknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az ár- 

jcgygyel ellátott czik 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki 
nem.elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár clőleges beküldése mellett vagy utánvétellel 
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések 
mustra szerint leghamarább elkészíttetnek.

Kollarits József és fiai.
Mai számunk mellékletei: az „Ország Tükre" s a „Családi kör“ előfizetési fölhívása.

Pest, 1865. Gyurian és DEUTSCH TESTVÉREK gyorssajtónyomása. (2 sas-uteza 5. sz.)




