


T A R T A L O M .

Cikkek : „Inczódy László honvédezredes.“ — „A. He- 
jryalia.“ Z m b o r y  G u s z tá v tó l . (Folyt.) — „A Nibelung-ének.“ 
S z a n a  T a m á s tó l . — „Hogy ölték meg Budát ?“ (Költemény.) 
S z á n - K á r o ly . — „A címerekről.“ S ip o s  S o m a . — „Egy 
életbiztosítási történet.“ P. J.-tői. — „Egy hét története.“

V a d n a y  K á r o ly tó l . — „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.“ 
— „Szerkesztői üzenetek. — „Újdonságok.“

Képek : Inczédy László. — Hegyalja képek XII. Tolcsva. 
XIII. Sárospatak. (A „Tokaj-hegyaljai Album“ után.) — 
Buda halála.

I r o d a l o m  s z e n é s z é t .
—- ( A  n N i  e b e lu n  g - é n e k “ S z á s z  K á r o l y  f o r d í t á s á b a n )  már 

teljesen megjelent Ráth Mór kiadásában, tiz nagy negyedrét 
füzetben, számos pompás rajzzal diszesitve. Most már postai 
utánvét mellett cégyszersmind 2 ltjával megrendelhetni nála 
a pompás rajzokhoz illő góthizlésü bekötési táblákat is. Mai 
számunkban bővebben ismertetjük a Niebelung-óneket s mu
tatványt is közlünk belőle számos rajzai egyikével.

- -  ( „ K ö l t e m é n y e k “ )  irta Dobó László, Osterlamm bizomá- 
nya ; ára t  ft. Dobó Lászlótól lapunk is közlött néhány csi
nos költeményt, melyek tehetségre s gondos kidolgozásra 
mutatnak. E csinos kiállítású kötetben pedig a fiatal költő 
válogatott müveit adta ki.

— (T á r c a - n a p tá r  1 8 6 9 - r e u ) , kiadja Csáthy Károly Debre
cenben ; ára 20 kr.

—* ( riD e le g a e ió - p o lk a ú)y zongorára szerzé Mihályi Ignác. 
Kár, hogy nem hegedűre készült ez a delegáció-polka, mert 
akkor volna benne nemcsak szépség, hanem valóság is, mint
hogy úgy kell táncolnunk, a hogy a delegáció hegedül, ta
valy pedig már elég csehül hegedült. Különben e delegaciós 
zenemű Táborszky és Parschnál jelent meg s ára 60 kr.

—- („ E r e d e t i  m a g y a r  á b r á n d o k “), 1. A férfi álma, 2. A ma
gány, 3. A nővonzalom, 4. Az elhatározás. Zongorára szerié 
Fáy Lőrinc* E művek is Táborszky és Parsch mÜkereske
désében jelentek meg s áruk 1 ft.

Szerkesztői üzenetek.
— V is k r e  : Most már jönni fog j a másik a másikban. Ha | 

magyar köriratú az a pecsét, akkor kérjük beküldeni. A raj
zot várjuk.

— H a la s ir a :  Köszönjük s óhajtását teljesíteni fogjuk.
—- P e s te n  : St. M-nak. Hazánk azon része rajzban és leírás

ban már több helyütt jelent meg.
—. S z é k e s fe h é r v á r o t t . G. e-nak. A szives tudósításokért 

köszönet. — A küldemények utolsójában érzés nyilatkozik, 
mely azonban a v é g é n  köznapivá válik.

— P e s t e n : B. K-nak s P. G-nek. Nem közölhetjük.
— P á p á r a  : R. M-nak. Nem üti meg a mértéket.
—• P e s t e n : T. G-nak. Szívesen láttuk.
— P o z s o n y b a : V. P-nek. A cikk teljes jóakarattal van 

írva, de azt több oknál fogva nem közölhetjük ; 1-ször, mert 
a megvakuláeok nem csupán szemgyuladások következmé
nyei ; 2-szor, mert szembajokban legcélszerűbbnek tartjuk 
lelkiismeretes orvoshoz fordulni, ki a teendőkre nézve tudo
mányon alapuló utasítást ád; 3-szor, mert félő, hogy igen 
sok szembaj König öngyógyitó eljárása mellett annyira 
veszélyessé válhatik, hogy aztán késő az orvosi segély.

U j d o n  H á g о k.
— {Kormányunk hazai művészetünk emelésére) 

több rendbeli ösztöndijak és segélyzések által 
igyekszik hatni. így  főleg b. Eötvös József közok
tatási miniszter buzgalmának köszönjük, hogy Szé
kely Bertalan 1000 ft segélylyel Rómába és Ná
polyba útAzhatott az ottani nagyszerű képgyűjte
ményeket tanulmányozni; hogy Izsó Miklós 
szobrászt szintén 1000 frt. ösztöndíj képestté ma
gát BeHin és Rómában tökélyesitetm, hogy a 
tehetséges Munkácsy 800 fr. ösztöndíjjal Düsszel- 
dotfba mehetett a legkitűnőbb német életkép
festés» mellé; hogy Keleti Gusztáv már a múlt év
ben is 1000 á  segélylyel tanulmányozhatá a kül
földi képcsarnokok berendezését, a mire idén is
mét 1000 ft kapott; s hogy Ligeti Antal múzeumi 
képtárörti Markó után legkitűnőbb festészünket 
Szintén most kapott 1000 ft ösztöndija képessé 
teszi a nyáron a Bihar és Zaránd-széli havasokat 
8 az ott elterülő Óriási rengetegeket beutazhatni, 
mely vidék kimerithetlen festészeti szépségeit még 
sem hazai, sem külföldi művész nem igyekezett 
vásznon megörökíteni. Midőn azonban eddig árva 
művészetünk nevében közoktatási miniszterünk
nek hazafias buzgalmáért teljes méltánylatünkat 
és köszönetünket fejezzük, ki, — bár az eddig 
jutalmazottak egyikének nemes buzgalmában sem

kételkedünk, — mindamellett kívánatosnak tar
tanók, hahogy jövőben az ily ösztöndijak kiszol
gáltatása bizonyos föltételhez köttetnék, ahhoz 
példáúl, hogy mindegyik ösztöndíj azott kötelezze 
magát az ösztöndíj ázás évében legalább egy mü
vét — mint tanulmányai eredményét — az orszá- 
szágos képzőművészeti társulat helyiségén köz
szemlére kiállitani ; mi egy részt a művészet iránti 
érdekeltség fölgerjesztésére, azután pedig arra 
szolgálna, hogy nyújtassék alkalom a kritikának 
— ezen legilletókesebb itélőszéknek - -  nyilat
koznia : vájjon mennyiben érdemli meg az öszlön- 
dijazott továbbra is az országos segélyt ?

* (tJózsef nádor szobrát) ö felsége kívánságára 
csak a tavaszszal leplezik le.

* {Szaklapot ad ki jövü évben) a természettudo
mányi társulat havonkint „Természettudományi 
Közlöny“ címmel. Minden hó elsőjén, (kivéve 
aug- szept. és októbert) egy három íves nagy fü
zet jelenik meg. A tagok ingyen kapják, mások 
pedig 5 frttal fizethetnek elő rá. Szerkeszteni 
Szily Kálmán fogja E vállalat igen üdvös, s elter
jedését a tudomány érdekében őszintén óhajtjuk.

* (Az angal magyar bank) hir szerint egyik cél
jául tűzte ki fővárosunk emelését. így  e napokban 
is angolok fognak Pestre érkezni, kik Anglia leg-



Inczédy László honvédezredes.
Szabadságharcunk kiválóbb szereplőinek már 

egész bosszú sorával ismertettük meg olvasóinkat, 
s e sorozathoz most ismét egy oly férfi élotirását 
csatoljuk, mól) szintén adatokat nyújt azon kor 
történeteihez.

Inczédy szüle
tett Kolozsvárit 
1800. aug. 8-án.
Szülői Inczédy 

László fókor- 
mányszéki taná 
esős és báró Ke 
mény Katalin vol
tak, kik leggon
dosabb nevelés
ben részesiték. —
Tanúlmányait a 
kolozsvári ov. rof. 
főtanodában vé 
gezte, s miután az 
erdélyi kir. főkor

mányszéknél 4 
évet szolgált, gye 
rekkorától táplált 
katonai hajlama 
újból feléledvén,
1831-ben kadét 
lett.

Az 1848-dik évben, a főhorcog Ferenc Károly 
f)2-dik gyalog sorezrednél főhadnagy és hadfo
gadó tiszt volt Somogymogyébon , Kaposvárit, 
hol az ott alakúit nemzetőrök begyakorlásában 
mint császári tiszt részt vett; mig István főherceg

és nádor a 8 dik h. zászlóaljhoz századosnak ne 
vezte ki.

Julius 19-én zászlóaljával Szt.-Tamás alá ment. 
Később a 8. és 4 dik zászlóaljat (ez utóbbinál

szolgált mint szá
zados Inczédy 

testvére, az „er
délyi hős“ név 
alatt ismeretes Sa
mu, kinek arcké
pe és életleirása a 
„Hazánk s a Kül
föld.“ 20-dik szá

mában jelent 
meg,) E s z é к r e 
rendelték, honnan 
Szent-Tamás alá 
visszament, s je
len volt Mészáros 
sikertelen megtá
madásánál.

Midőn Moga al
tábornagy októ
ber 16. és 21-én 
a magyar sereg
goi Ausztriába 

bement, I. L. mint 
a 14. h. zászlóalj őrnagya honvédéivel Holtso 
császári tábornok dandárához volt beosztva. Ez 
utóbbi bemenetel alkalmával Holtso tábornoktól 
azon feladattal bizafott meg, hogy gróf Andrássy 
Gyula őrnagy (mostani miniszterelnök) zempléni
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zászlóaljával; (e zászlóaljnál szolgált mint szá
zados id. gróf Bethlen Ferenc), fél század Sándor- 
huszárral es két ágyúval, egy a Duna felé eső 
völgyben fekvő falut, mely állítólag horvátokkal 
volt megrakva, bevegyen, s azután a táborhoz 
csatlakozzék. E feladatát teljesítette is, de ellen
ségre nem talált, s küldetésének oredményo ne- 
liáuy beteg horvát közvitéz letartóztatásából 
állott.

Az október 30-án történt schwecháti csata al
kalmával a 14. h. zászlóalj Schweidl ezredes dan- 
dárához tartozott, mely a középhad (centrum) má
sodik hadcsapatában állott. E csatában I. L. 
magát kitünőleg viselte, mert a Görgei vezérlete 
alatt állott előcsapat megfutamodását látván és 
meggyőződvén, hogy a futó tömeg honvédéit is 
elsodorja, a Bécsbe menő csinált út bal oldalán 
felállított zászlóalját a Duna felőli jobb oldalra 
vezette, mi által honvédéi a futás-vonalból ki
vétetvén — mindaddig megállották, mig a vissza
vonulásra rendelet érkezett; és a 14-dik h. zász
lóalj e hősies megállása s a magyar hadsereg- 
jobb szárnyán megmaradt ágyútelep folytonos 
tüzelése nagy befolyással volt, hogy a császáriak 
a magyar hadsereget üldözni nem merészelték.

Ezután novemberben részt vett Guyon ezredes 
nagyszombati hadjáratában, melynek bevégezte 
után Nezsiderre rendelték.

Midőn december 16-án herceg Windischgrütz 
Párendorfot megtámadta, I. L. Karger ezredes 
dandárával Mosony felé vonúlt vissza. E vissza
vonulás Féltorony (Kasimir) községig háboritla- 
núl folyt, hol herceg W. a hátramaradt nezsidori 
dandárt elfogni szándékozván, nagy lovas erőt 
állított föl. Karger dandára azt nem sejtvén, útját 
Mosony felé folytatta, s midőn Féltoronyhoz ér
kezett, nagy ellenséges lovas csapatok támadták 
meg. E véletlen megtámadás azonban a vitéz 
huszárokat és a 14. zászlóalj hős honvédéit meg 
nem rettentette, kik a támadókat visszaverték s 
a csatát addig folytatták, mig a páron dórii ma
gyar hadseregtől elvágott Győzei, báró Wieder- 
sperg és Kmety őrnagyok zászlóaljaikkal, egy 
osztály Koburg huszárral s fél üteg ágyúval, a 
csatatérre érkeztek. Karger dan darát c csapatok
kal megerősítvén, támadólag lépett fel, de az el 
lenség túlnyomó ereje s a sötétség miatt Észter- 
házára visszavonúlt , honnan pár nap múlva 
Győrbe érkezett, s Görgei tábornok hadseregéhez 
csatlakozott.

Ez alkalommal a 14. h. zászlóalj magát külö
nösen kitüntette. A csata folyama alatt ugyanis 
I. L. zászlóalját egy, a falu mellett húzódó széles

sánccal ellátott rét mellett felállítván, épen ren
dezni akarta, midőn vele szomben a réten hosszú 
tömeg lovasságot, — mely alatt a föld valósággal 
rengett — feléje vágtatni pillantott meg. Hirte
len átgondolván, hogy állásánál fogva segítséget 
nem remélhet, tömeget pedig alakítani az idő rö
vidsége miatt lehetetlen, rohamot vezényelt, s a 
szembe futó lovasságot az arcvonalban felállított 
zászlóaljával, roppant kiáltás közt, szuronyszo- 
gezve támadta meg. A roham alatt azonban In- 
czédynek szerencsés gondolatja, hogy a fegyverek 
meg vannak töltve, eldöntő e kényes helyzetet, 
mert honvédéit, az ellenségtől alig 30—40 lépés
nyi távolságra —• lövésre vezényelte, mire azok 
a futás közben rendetlenül lövöldözni kezdettek, 
s miután a lövés következtében 9— 10 ellenséges 
lovas a földre terült, a többi futásban keresett 
menedéket. így Inczédynek szerencsés ötlete, s 
honvédéi vitézsége megmenté a dandárt az elfo- 
gatástól.

Különben a hivatalos „Közlöny“ 1848. decem
ber 23-ról 196. szám alatt e hős tettről követke
zőleg ir :

„Decemb. 16-án egy gyalogzászlóalj — Inczé
dynek 14-dik számú honvédéi — az ellenségnek 
egy zászlóalj közeledő lovasságát irtóztató kiál
tás közt szuronynyal rohanták meg és megsza
lasztották.“

Erre a szerkesztői megjegyzés következő :
„Ez csak nem hallatlan bátorság. — Ily tet

tet csak Dessaix vitt véghez Egyiptomban a pirá- 
misoknál, melyekre Napoleon ezen szavakkal mu
tatott, — katonák 40 évszázad néz alá reátok.“

Midőn herceg W. d ecemberben Pest felé elő- 
nyomúlt, a 14. zászlóalj Görgői tábornok dandá
réhoz tartozott. 1849. január 3-án a tétényi csa
tában azonban I. L. lovával elesvén, bal térdét 
oly keményen megütötte, hogy a Vácon túli első 
állomásról, gőzfürdő használás végett, Szegedro 
volt kénytelen menni. Ott 14 napi gőzfürdő hasz
nálás után lábát jobban érezvén, Debrecenbe 
ment, s mivel távolléto alatt alezredesnek novoz- 
ték ki, és a 14. zászlóalj parancsnokságát Bu
ko vszky őrnagy vette át, magát a magyar kor
mány rendelkezése alá helyezte.

Azután a kormány több nevezetes megbízás
ban részesítette, mig Klapka tábornok és he
lyettes hadügyminiszter Hatvani őrnagy helyett a 
zarándi hadsereg parancsnokának nevezte ki.

Hatvani abrudbányai megverotéso után I. L. 
a szétvert sereg parancsnokságát Brádon átvette, 
do mivel rendelkezésére csakis fél század huszár 
és 84. lőfegyverrel ellátott székely állott, másnap
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érleltek, hogy csak tapintatos kézre volt szük
ség, mely összefűzze az addig külön állott ré
szeket.

így szokott ez történni minden népies éposz- 
szal, minden népies monda körrel.

A Nibelung-ének gyűjteménye а XIII. század 
első tizedének végén, 1210 körül lett egészszé 
összefűzve, épen azon időkben, midőn a l:rai 
lovagköltészet világszerte legnagyobb diadalait 
ülte. A németek e régiség miatt tartják a Nibc- 
lung-óneket nem:.eti büszkeségüknek, s oly ho
mály nélkül tündöklő kincsnek, melylyel csupán 
Homer époszai versenyezhetnek.

Mi magyarok, kik az elfogulatlanság szemüve
gén tekintjük ez époszt, ha nem osztjuk is min
den tekintetben a németek véleményét, s ha nem 
állítjuk is azt oly magas polcra, minőt számára 
szülőhazája követel: benne a középkori költészet 
egyik legszebb ereklyéjét látjuk és oly műnek 
tartjuk, melyet irodalmunk számára meghódítani 
nagy érdem.

Ha a Nibelung-éneket e kor lovageposzaival 
összehasonlitjuk, minden tekintetben ö\é az első
ség, s a Krisztus ótai irodalomnak talán egy 
müve sincs, melyben a tárgyilagosság oly magas 
fokát érte volna el, mint épen e regényes monda
körben. Sőt sok tekintetben meghaladja a görög 
eposzt is, a mennyiben annál emberibb. Homer 
mellett veszt ugyan az alakok változatossága, a 
színezés elevensége, de van ismét egy előnye : az 
emberi sz nvedély önálló működése.

A Nibelung-ének eredete, mint forrása, egy 
régi mondára vihető vissza. E monda középpont
já t a Nibelungenhort név alatt szereplő s majd 
napvilágra hozott, majd elsülycsztett kincs ké
pezi, moly az emberre, bírva úgy, mint elve
szítve, csak nyomort és veszedelmet okoz. E kincs 
eredeti hazája, még Ázsiából hozott ős-régi mon
dák szerint, északon van, az óriások, törpék és 
szörnyek hazájában. Ki azt onnan először el
hozza, ifjú hősnek kell lennie, istenek nem
zetségéből származó. E „győzedelmes vitéz“ meg
öli a kincset őrző szörnyeket, s úgy jut hozzá. De 
a vészthozó arany miatt neki is veszni kell, és 
pedig a költői igazságtétel természete szerint — 
saját ballépése következtében. Migerös harcokat 
vív s vitézi életpályájához hű marad,mig a „harc- 
szüz“-nek (Bryn-hilde") hódol: szerencsés, ereje 
és bölcsesége által. De a „gonoszság“ (Grim-hildo) 
letériti őt a hősiség útjáról, s a bujaság karjaiba 
vezérli. Erre elhagyja szerencséje s a „sötétség 
íiaiM (NiÜungr) megejtik őt és olvoszik kincsét, 
melyet erejükben bizva, századokig a folyóban

elsíilyesztve tartanak, mig őket is a „véi boszu“ 
(Atli) hatalma meg nem dönti.

A mesét о jolvi értelmezéséből Lachman ra
gadta ki. A. szereplő egyéniségek nála már félis
teni hősökké és emberekké válnak, bár a kincs 
fontossága ós jolviségo megmarad annyiban, hogy 
az veszély thozó. Siegfrid, a kincs birtokosait meg
ölvén, hatalmába ejti azt; rendkívüli erőhöz jut 
általa, de vesztét is annak köszöni. Mert elje
gyezvén magának Brunhildet, a harcias király- 
leányt, tőle azt Gundahar király, Siegfrid ura, 
kívánja magának, helyébe saját nővérét, Grim- 
hildot ajánlván nőül. Siegfrid láthatlanná tevő 
varázsa segélyével meg is nyeri urának Brunhil
det, de a királylányra nézve megalázó titkot s i 
já t nőjének elárulván, ez a kevély Brunhild meg
szégyenítése végett kimondja a z t; miért a bosszús 
nő, a nyílt harcban sérthetetlent, orvul öleti meg. 
Erre a kincs visszakerül eredeti uraihoz, s azok 
azt a Rajnába sülyosztik.

A monda о ponton válik hősregévé. Szigfried 
az eredetileg isteni monda-alak, az eposzi tárgya
lásban félistenné, sőt épen hőssé sülyed.

A Nibelung ének mondái alapjaiban valódi tör
ténelmi elem aligha van, vagy ha igen: úgy az 
nagyon vissza van tolva az élőkor ködébe. A Ni
belung-ének történelmi oldalán, dacára a kuta
tásoknak, még mindig sűrű homály borong.

E történelmi oldal azonban minket kovésbbé ér
dekel; íő maga a költemény, melyot már hazai 
nyelvünkön is egész élvezettel olvashatunk. A 
Nibelung-ének, miként minden nép-éposz, kelet
kezése óta tömérdek apró változáson ment át, s ko
runkra mintegy 20 változatban maradt fenn.Lach- 
mann éles kritikája állapitá mega Nibelung-ének 
teljes szövegét, úgy a mint jelenleg közkézen fo
rog, bár utána is történt azon Simrock és mások 
által némi változtatás.

Eposzunk két részre eszük; az első Szigfried 
haláláig terjed, mig a második egészen a boszú 
müvének van szentelve, s az Attila- és Detro- 
mondával köti össze magát.

Főszemélye, kinek sorsa az egész költeményen 
átvonul s ki az egész époszbau a legvégzotesebb 
személy — a wormsi királyi udvar gyöngye, a 
szűzies, ártatlan Kriomhilda. A királyleányt há
rom vitézlő testvér tartja, ápolja: Gunther (a va
lódi király) s két öcscse Gcrnot és Geislhcr. A 
négy testvér özvegy édes anyja, a vén Utó ki
rályné is él még, s mind együtt laknak Worms- 
ban, a Rajna mellett. Udvaruk sok fényes dalia 
fészke; ott vannak : Hágón, testvére Dankwart) 
a motei Ortewoin, és a hegedős Volker.
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]<; rövid bőm utatás után az eposz ogyszorro a 
történőt folyamába vezet, Kriemhild álmot láta :

Kriemhildíi szűz szivének ily álom tűnő fel :
Hogy ö soká, híí gonddal egy vad sólymot nevel,
S azt kot sas elragadta. . . mint c gyászképzoté :
Nagyobb keserv a földön ennél nem érhető.

Ь hogy anyja — líte asszony — elölt panaszkodott,
Az így adott felöle hű magyarázatot:

„A sólyom, kit növelsz majd, az egy nemes vitéz ;
Az isten óvja öt meg, különben odavész !K

Do о magyarázat nem búsitja Krimhildet; 
ártatlanságában elhatározta, hogy sohasem fog 
szeretni s férfira gondolni.

Do Niederlandban egy ifjú, hős királyfi növe
kedők, az erős Szigfrid, ki hírét hallja a bájos 
burgundi hölgynek, s vágyra gyúl iránta. Értté 
megy 12 vitézével, hogy ha másképen nem lehet, 
erővel is kivívja választottját. De a midőn meg
érkezik, titkát nem árulja el; „jött“ — mondja 
— „hogy országot nyerjen vagy veszítsen a via
dalban.“ Л vad Ilagon egyszerre felismeri a lo- 
gyözhotlen Szigfriedet, s Wormsban szívesen fo
gadják. Do a bős és a királyi szűz csak egy év 
múlva találkozhatnak, bár Kriomliild az első pil
lantásra megszereti lovagját. Gunther ellen há
borút indít a szász és dán király, Szigfridnek 
ezek elen kell viaskodnia. Legyőzi mindkettőt, 
diadallal tér vissza, s diadalának dija (mily finom 
vonás!) Kriomliild látása, üdvözlése.

A történőt szélesebb medret ás. Л Rajnán túl 
nagy szépségű és nagy erejű királylány él, ki sze
relme birtokáért harci votélyt tűz ki. E királylány 
Brunhild. Gunther király elhatározza vakmerőn, 
hogy kérőül lép föl a királyi szűznél. Tervéről 
hiába akarja leverni Szigfriod, útnak indúl. Csak 
négyen mennek el: Gunther, Szigfriod, Hágón és 
Dankwart. Gunther nem is boldogulna a kalandor 
növel, de Szigfried csellel megnyeri számára, s a 
király Brunhild megszerzéséért Kriomhildet adja 
a hősnők. E csel első csalfasága Szigfricdnek. De 
még nagyobb hibát követ el, midőn a kettős nász- 
eskü után, saját nejét is elhagyva, a makacs nőt 
a nászágyban újra lebirja a király számára. Л nő 
gyűrűjét és ővét Szigfrid diadaljelül nejének adja 
át, ki magára van hagyva a találgatásban. Kriom- 
hild többet gondol, mint valóban történt. Hiszi, 
bogy Brunhild Szigfriod rimája volt. Midőn a két 
nő összcperol, Kriomliild о váddal sérti a király
nét. Mi tormészetosobb, minthogy о sérolom bő
széit kíván, s hogy a boszú áldozata — Szigfried

lesz. Szigfried halálát ép az idézi elő, ki öt legjob 
ban szereti. Előidézi kétszeresen. Félő gondosko
dásból ugyanis a szegény nő fölfedi Hágón előtt 
férje testének egyedül sebhető bolyét. Miért ne V 
Hageut hű rokonnak, barátnak véli. De Hagen 
bon sok a ravaszság ; Szigfried növekedő befolyása 
az udvarnál eleitől fogva sértette, s nem tűrhető, 
hogy nála vitézebb dalia legyen. Titkon orv mód
jára leszúrja őt. Szerencséje, hogy sebhető he
lyét érte!

Kricmhild Szigfriedben legdrágább kincsét 
veszté el. De a rettenetes csapás egész lényét meg
változtatta, Megtanúlta, hogy hallgatni és titkolni 
kell. Egész szivét a boszúnak szentelő. Se Gun- 
therhez, se Hagenhoz egy szót sem szólott, nem is 
üdvözlő őket. A kincs, a Nibelungok kincsei pe
dig Szigfried hazájában maradt. De a ravasz Ha
gen végre is kivitte, hogy kincsét haza hozatta 
Kriemhild. A kincset, midőn megérkezett, a Raj
nába süllyesztők. Do előbb megfogadták, hogy 
soha som maguk fel nem veszik, sem a helyet? 
hova rejtették, senkinek fel nem fedezik. A kincs 
elsülyedt, Kricmhild pedig tizenhárom évig siratta 
férjét.

Szigfried halálával a tulajdonképeni Szigfried 
monda be van fejezve, s a Nibelung-ének máso
dik részét kizárólag Kriemhild boszúja tölti be. 
E második részben szerepel Etele, a húnok ha
talmas királya, mint Kriemhild második férje.

Kriemhild, miként Szigfriedet egykor Hagen, 
úgy csalja a burgondi udvart tőrbe. Neki csak 
Hagen vére kell; do Hagen miatt ezerek lakói
nak. Testvéreit, jó barátjait, ez öldöklésben 
ogyenkint veszti el, mig végre magának is, mint 
ennyi vérontás okának, buknia kell. E részből 
közöljük alább a „ Hogy ölték mer/ Budát Pl cimü 
fojozetet.

A költői igazságszolgáltatás hozza igy magá
val. Bűnért bünhödés.

Ez a vázlat.
Nőm akarjuk a részleteket külön kiemelni, az 

egész hősköltomény szépségeit hosszan magasz 
talni. A Nibolung-ének maga magát dicséri s Rátli 
Mór áldozatkészsége folytán olvasóink most 
már egyenkint megismerkedhetnek szépségeivel, 
és élvezhetik ama magasabb gyönyört, mit csu
pán kiváló műremekek olvasása nyújt. E néhány 
sort csak bemutató kíséretül adtuk a németek 
nagy nemzeti bős költeményéhez. Széptani mélta 
fására ivek kel lenének.
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H o g y  ö l t é k  m e g  B u d á t ?
(A  Nibelung-énekböl.)

A  kinek kardja nem volt, kezébe mi akad :
Egy-cgy asztalt ragadnak, meg hosszú padokat; 
Tréfát i.em ért a burgond, hejh, most nem érti csak • 
De súlyos szék-ütéstől horpad sok hún-sisak !

Buda vitéz csapatja csatára szállni kész. 
így  ment föl a terembe ezerjó bún vitéz,
Hol asztalnál ült Dankwart s a csatlósok hada. 
Közöttük itt rettentő harag-láng gyúlada.

A mint Buda vitéz az asztal elébe lép,
Dankwart, a marsall, szépen köszönti őt ekép :
„Üdvöz légy, Buda herceg, mi köztünk e tanyán.
M i szél hoz erre? vágyom, ha tőled hallanám!“

,Ne mondd, hogy legyek üdvöz,‘ —  Buda felel neki, 
Mert jöttörn életednek hamar végét veti,
Bátyád Hagen miatt, ki Szigfrid gyilkosa volt,
Bűnét te, sok vitézzel, kell hogy ina meglakold.‘

„Ne, jó Buda k irály fi!“ Dankwart lovag felel, 
„Különben meg kell bánnom, miért is jöttem el !
Még gyermek voltam én, hogy Szigfridet megölék.
Hogy hogy ? rajtam keresné vérét a nője m ég?w

,Bővebben nem tudom, hogy történt; de annyi áll : 
Barátid gyilkolák meg, —  Hagen s Gunther király. 
Csak rajta ! Éltetektől meg kell ma válnotok, 
Halálotokkal adni Krimhildnck zálogot/

„Sajnálom hát“ —  viszonzá Dankwart—  „ha abba’ van, 
Miért is vesztegettem reád kérő szavam !u 
S az asztaltól felugrik a gyors lovag legott,
Rettentő hosszú kardja kezében villogott.

Gyorsan, mikép a villám, Budára vág vele,
H ogy lábához gurult le szép sisakos feje.
„Ne! ez a nászajándék !u —  kiált Dankwart vitéz, 
Nudung szép özvegyének, ha inennjegzőre méssz !w

„A szép asszonyt majd holnap, másnak eljegyezik. 
Vágy megszolgálni érte ? —  Megkapja, mint ez it t !Cí 
Ezt egy híí hun levente beszélte meg neki ;
Budát hogy tőrbe ejték Krimhild Ígéreti.

Látják Buda vitézi, hogy urok elcsék.
Vendégtől eltűrjék ezt? mi szörnyű vereség! 
Fegyverrel a dühös nép azokra rárohan.
Hajh, a Buda halálát megsiráták sokan !

Övéihez hős Dankwart fcnnszóval igy kiált :
„Végünk van jó legények, várhatjuk a halált!
De legalább boszútlan, gyáván ne várjuk el,
Haljunk meg becsülettel, ha úgyis veszni kell !tt

A  hontalan vendég, hejh, hogy védte mind magát, 
liánokat a teremből mig kiszoritlmták. 
Fegyvertelenektől elhullt ott ötszáz fegyveres . . . 
Vértől lön a ruhájok átázott és veres.
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Mindjárt mégis hallották e szörnyű gyász-mesét 
Etel király vitézi, (liejh, zokon is esek !)
Hogy ötszáz daliával megölve lms Buda;
S я Hagen öescse tette s a csatlósok hada !

Etele mitse’ tud még; kétezren, hun urak 
Indáinak, többen is tán, tüzelve bősz harag;
Ott rátör a szolgákra hős sergök a tanyán, 
Dühöngve, hogy belőlük hírmondót sem hagy ám !

Hitetlen hunok igy a tanyára rontanak;
Hiába védi ott benn magát csatlós s lovag 
Mit ér erő, vitézség V el kelle veszniük 
Minden sarokban vér foly. jaj kél, haló hörög,

„Oh jaj szegény tejemnek,“—  hős Dankwart igy beszél. 
„Helyet nekem, ti liánok ! hadd fájja meg a szél 
Egy kissé a szabadban szegény forró fejem . .
Csak nyomál az ajtóhoz, csatázva szüntelen.

Dühösen a teremből kiugrik a lovag.
I I lejh, hány csapás zádált künn siskára ájolag.
I Soknak, ki nem lata, benn minő csodát mivel,
1 Most sújtó fegyverétől gonoszán veszni kell
j
I „Adná csak ég,“ szólt Dankwart, „hogy volna egy kö

vetem,
Ki bátyámhoz, Hagonhez vinné üzenetem :

I Magamat itt hogy környez végső veszedelem,
Tudom, ő megsegitne, vagy itt veszne velem.

Hegyaljai képek. X II I . S Á K O á -P A T A K . (A „ T o k a j-H eg y a lja i A lburn“ után . S z ö v e g e  a 77.3. 1.)

Irtóztató esetről csodát most halljatok :
Kilencezer csatlós, mind, lekaszaboltatott,
M eg tizenkét levente, —  Dankwart egész hada. . . 
Az ellenséggel szemben ö állt csak, egymaga.

: Feleltek a liánok rá •* ,Magad lész a követ,
Ha halva viszünk pajzson, bátyádhoz tégedet. 
Akkor : mi érle öcscsét, Hagen megtudja majd. 
Te is hozál Ételre nagy kárt és szörnyű Ъ *jt.‘

Elhallgatott a lárma, a csatazaj szünék ;
Dank wart a hős, keserves szemmel szétnéző még,
S szólt: „Jaj, minden vitézem s bajtársiról oda van! 
Most ellenségeim közt, hajh, igy állok egymagain !

„Ejh, félre hiá szókkal ! hagyjatok szabadon, 
Mert sok vitéz páncélét még vérrel áztatom ! 
Gátolja ám ki bírja • —  az udvarhoz megyek, 
E  gyászról uraimnak hogy hirt magam vigyek !

Sok kard kemény csapása zádált ez egyre rnég ; 
Hajh, sok asszonynak érte még kény tölté szemét; 
Pajzsát fölebb emelte, szíját leebb ereszté,
Sok sisak szép acélát omló vérrel fereszté.

Erős csapásból mór hátrált Etel hada,
S közel se merve menni, karddal nem támada; 
Pajzsát lövöldözök csak nyilakkal ágy lelő, — 
Súlyáért kénytelen volt, hogy földre ejtse le.
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Ételfogó, pohárnok hall nagy fegyver csörejt.
Teli pohárt kezéből sok önként földre ejt,
A  tálat messze dobja, melyet vitt volna fel,
A bajnok a lépcsőnél sok új ellenre lel.

„IIejh, jó ételfogók, t i ! hát ez a dolgotok, — •
Kiált a fáradt bajnok —  „itt utam állnotok? 
Hordjátok csak az ételt vendégeknek körül ;
Hadd vigyem uraimnak, a mi történt hírül.“

j Nehánynak, a ki bátrabb és útját állta lenn,
I Olyant vágott nyakába kardjával hirtelen, 
i Hogy ijedten a többi mind útat engedett.
I Nagy ereje csodákat bizony tőn eleget.

S z á s z  K á r o ly .

A c í m e
Sokan azon hiedelemben vannak о képirási 

jegyek iránt, miszerint nem egyebek hiú külső
ségeknél, melynek által a társadalmi élet s a tudó 
mány épen nem vitetik előbbre s melyeknek 
az volt eléggé szomorú értékük, bogy a közel 
múlt időkben a velők járó kiváltságukkal mint 
valóságos kaszt korlátok álltak a nemesség és a 
köznép közt.

Anyagi értékük nem is volt több a személyi s 
jelesen a nemesi címereknek, s a korszellem, mint 
az egyenlőség eszméjének egyik gátlóját, ezen 
értéküket, hála az égnek, el is torié. Azonban ne 
higyjük azt, hogy más értékük nincs, ezt már az 
eléggé megcáfolja, hogy egy önálló — a meny
nyiben igy is mivelhotő — tudomány: a heraldika 
tárgyát képezik.

Sokan e fölött is csóválják fejőket, de a heral- 
dica, vagy is címer tudomány iránti kicsinylésük 
bizonyára méltánylattá növi ki magát, ha meg
tudják, miszerint ez a história s geneologia egyik, 
igen is hasznavohető segédtudományát képezi. 
S ha ily — mint azt mindenki beláthatja — nem 
csekély értékkel bírnak о kis képirási jegyek, tán 
nem fogja untatni az olvasót, ha történetüket s 
hazánk cimerének ismertetését közöljük pár 
sorban.

De mielőtt ezt tennők,előre kell bocsátanunk a 
címerek osztályzását, vagyis a cimcr viselője sze
rinti elnevezését. Ha a címer személynek adatik ; 
személyinek; ha 'öbb s igy nemzetséget képző 
személyeknek, nemzetséginek, — ha érdemekért 
nemesinek, és pedig a) polgáriakért polgárinak, 
b) papiakért egyházinak, —• s végro, ha morális 
testületnek, mint p. o. tartományoknak, megyénok, 
városoknak: о testületek neve szerint, ha ország
nak, országinak neveztetik.

A címerek voltaképen a XII-ik században oly-
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v ál asz (ó-fejedel em és fóka marás egy királyi pál
cát toldott mint ea király által adott kitün
tető jolt a 1525-ben a oinior jegyei egy porosz 
sassal szaporodtak a lengyol királytól adományoz
va Györgynek, mint első tölo függött porosz feu
dális hercegnek. К pdlda azért hozatott itt fel, 
miszerint világosan lássa az olvasó a címerek- 
nők feljebb említett értekét, lássa azt, hogy a 
cimer-tudomány a gonoologiai és históriai tudo
mányoknak mindig hasznos segítője lehet, mert 
a mellett, hogy önállóan is növelhető — mint 
minden tudomány — összeköttetésben áll mind
kettővel.

Előbb és ogy időben a személyi címerek kelet- 
kcztóvol, kezdtek használatba jönni az országi, 
tartományi, megyoi és városi címerek, molyok 
vagy valamely az ország, tart mány sb . törté
netének avagy hely viszonyának momentumából, 
illetőleg rajzolatjából vétettek, vagy képzelem al
kotta jegyekből állíttattak össze.

Hazánkat illetőleg az ország címere többféle 
változáson ment keresztül; mígnem mai alakjá
ban megállapodott.

Elődeink, a hunnok, országcimerül elsőben 
egy féktelen lovat, nem különben két kiterjesztett 
sas szárnyát, azután rövid idő múlva egy kivont 
kardot tartó oroszlánt, majd ismét nehány hollót 
használtak. Attila pedig mára IV. században ezek 
helyett címerül egy koronás sast használt, mely a 
magyarok által is elfogadtatott megtolopedésiik- 
kor, későbben azonban mással csorélték löl, még 
podig egy pajzszsal, mely két részre osztva, jobbjá
ban négy fehér s ugyanannyi veres mezőt , baljá
ban három hegyen álló kettős keresztet, később a 
a kereszt alatt ogy koronát tartalmazott, s moly 
cimer máig is mint Magyarország cimoro használ
taik .

Ez országi cimor jegyeinek eredetéről és jelen
téséről eltérők a véioményok. A négy fehér mo- 
zőt illetőleg legelfogadhatóbb azon állítás, misze 
rint ez hazánk négy főfolyamának : a Duna, Tisza 
Dráva, Szávának jelzése. A kettős korosztet né
melyek szent István mint apostoli király jegyé
nek vélik, mások ismét azt II András királynak 
tulajdonítják, azt állitván, hogy azt az úgyneve
zett hospitaláris rend iránt viseltetett jóindulatá
ból tétotto az ország címerének jegyei közé. Ez 
állítás ollonébon, mivel az első logvalósziniitlenebb, 
elfogadhatóbb az, hogy о kettős kereszt a szin
tén András alatt folyt keresztes háborúk jelzése. 
E bábomban András is részt vett s okkor nyeré a
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Л mi a heraldikát illeti, e tudomány már aXIL. 
században mivoltetett, s mivelői heraldoknak ne
veztettek.

E tudomány számos műszóval bir, melyeknek 
elsajátítására nem csekély idő, és szorgalom ki- 
vántátik, gyakorlati üzéséhez azonban, vagyis a 
cimer- és pecsétmagyarázathoz, nem csupán о 
műszavak igényeltetnok, hanem mindenek előtt a 
heraldikai jelképek ismerete, a historizálás, mely
ben a cimertudásuak históriai kútfők nyomán 
kell eljárnia a hyerogliphumok értelmezése körül,

s a kritika, mely által a cimer igaz vagy ha
mis volta derittetik ki.

Hazánkban régebben Kazinczy Ferenc irt több 
heraldicai értekezést , s újabban pedig Nagy 
Iván bocsátott közre egy északba vágó terjedel
mes munkát a „Magyarország családai címerekkel 
és leszármazási táblákkal“ című könyvben.

Ebből is látható, hogy nincs tárgy — látszassák 
bár az a legcsekélyebbnek — mely észszerű ke 
zelés mellett no volna alkalmazható az egyete
mes tudomány szellemépületének szilárdítására.

S  ip a  fi S o m a .

Egy életbiztosítási történet.
Pár évvel ezelőtt a M* város közelébeni hídon 

egy ember hulláját találták meg. A találó jelentése 
folytán megtörtént a hullának hivatalos Fttamo- 
zása, mely azt bizonyitá, miszerint a hídnak 
mindjárt elején egy még életerős s a magasabb 
ranghoz tartozó egyén, mellén történt lövés által 
gyilkoltatott meg. A golyó a tüdőt fúrta át s a 
szivet horzsolta, úgy, hogy a halálnak azonnal 
be kellett kövezkeznie. Hogy itt gyilkosság tör
tént, érősen hitték, azért a gyilkos elfogatha- 
tására a szükséges lépések azonnal megtétettek. 
A tettnek tizenkettőtől két óráig kellett történ
nie éjjel, a mint ezt a már megaludt vér s a hullá
nak minden tulajdonsága is tanusitá. Ezelőtt való 
este vastag hóréteg takará be a földet, minek 
folytán a kirendelt bizottmány a lábnyomokból 
ezeket következtette s állapította meg : A hídnak 
a város felé néző részén, hol a hulla is feküdt, 
ogy út vezetett el, hol а кос ik és gyalogosok 
nyomai összevegyűlten látszottak; a hidra senki 
sem lépett. Világos volt tehát, hogy a meggyilkolt 
a városból jött, honnan őt a gyilkos is követte ; 
úgy látszott , hogy ez utóbbi az előbbit, kit mi 
L-nek nevezünk, a hídnak mindjárt elején meg
szólította, L. megfordult s a gyilkos lőtt. Tárcát, 
órát stb. nem találtak nála ; röviden: itt rablás is 
követtetettel. A bizottmány követé mosta gyilkos 
nyomait a hídon át egész egy félreeső téglaégo- 
tőig; ezt már régen nem használták s a kószáló 
csürlio nép s naplopók mint tartózkodási helyet 
vették igénybe. Itt találták L-nek üres tárcáját ; 
s órájának külső müvét, a tok és a lánc, a talált 
széndarabok után Ítélve, mogsemmisittottek, 
hogy minden a felfedezésre vezethető nyom cle- 
nyészszék. A kunyhótól tovább vezető nyom most 
az út felé kanyarodott, tovább tohát nem vala 
nyomozható,

Az ebéd alatt, melyet egy, a küldöttségben 
résztvevő fatal hivatalnok az m—i vendéglő
ben költött el, a jelenvolt vendégektől egyet- 
mást úgy esetleg hallott a meggyilkolt személyi
ségét illetőleg, ki könnyelmű ember volt, ki tete
mes vagyonát eltékozolta, és életét fiának javára
20,000 ftnyi összegig biztosította. Az elbeszélő 
azon szavakkal zárta be, hogy az illető talán 
azért gyilkoltatott meg, hogy e jelentékeny össze
get fia nyerje kezéhez, mert igen valószínűnek 
látszott, hogy idővel L. önmaga fogja életét kiol
tani, mivelhogy vagyoni álapota igen zilált volt. 
Ha pedig ő Öngyilkos leondett, úgy az összeg 
is elveszett, mivel a biztositó társaságok ily eset
ben különben kötelességük teljositéséio nem kö- 
toleztetnek.

— Hátha önmagát végezte ki ! — mondá ma-, 
gában a kiküldött, s az egészet ravaszul úgy ron- 
dezé, hogy mint orgyilkosság tűnjék fel!

E gondolat nem hagyá öt nyugodni s azon
nal a hely színére sietett. Sokáig könyökölt a 
hid karfáján s nézett merően a vízre. Mihamar 
észrevette, hogy a viz fölé nyúló bokron egy saru 
maradványa függ, moly mindenesetre azon szán
dékkal volt oda dobva, hogy a vízbe essék, eset
leg azonban felakadt. Lement s a sarut fölhozta. 
Ebből tulajdonképen csak a talp volt meg в о kö
rül egy zsineg. A talpat a hóba nyomta, s azt 
találta, hogy о nyom a gyanított rabló nyomá
val tökéletesen megegyez. Most о talpat a maga 
lábára köté, úgy, hogy e talp orra az ö csizmá
jának sarkára jutott s a régi nyomok mollctt 
egy pár lépést tett s a nyomok tökéletesen 
egyenlőknek találtattak. A régi nyomoknak szi
gorúbb megvizsgálása után a zsinog lenyomatát 
is meg találta, molylyel a talp meg vala erősítve. 
Azon következtetést vonta tohát, hogy L a tég-
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laégotöből jött s pedig visszásán felkötött talppal, 
bogy azon látszat származzék, mintha a gyilkos 
a hídról ment volna oda. Valószínűleg tárcáját 
és óráját is ö mag i vitte oda. „De miként tün
tette ol a pisztolyt V“ kérdd önmagától a hivatal
nok. Sokáig keresett támpontot, mig végre a hid 
karfáján épen ott, hol a hulla feküdt, egy kis sérü
lést vett észre. A fának őzen sérülése úgy nézett 
ki, mintha valaki a karfán át valami kemény tár
gyat keresztül akart volna dobni, s ez a karfába 
ütőd vén, azt meghorzsolta. Hosszú gondolkodás 
után egy gondolat villant meg agyában. Egy 
halászt hozott elő, kinek gcreblyo vagy póznával 
a hid alatt keresnio kellett. Végre egy zsineget 
húzott ki, melynek mindkét végén nehéz tárgy 
függött; az egyik volt a pisztoly, a másik ogy 
nagy kő. A biztos úgy vélekedett, hogy L. 
elérkezvén az öngyilkolás helyére , először 
a követ áttevő s függni liagyá a karfán s

aztán végző ki magát. — A holt kéz engedő a 
a pisztolyt esni, a kő súlya pedig a karfán át a 
vízbe rán tá; a karfa sérülését a fegyver vasré- 
szoi okozták, midőn a kő átrántotta.

A biztos felfedezéséről jelentést tett, az ügyál
lást jól megvizsgálták s a  biztositó társaság L. 
fia ellen pert indított. Ennek következtében még 
több s szigorúbb vizsgálat tétetett s a tör
vényszék végre Ítéletét abban állapította meg, 
hogy itt ön- s nem rablógyilkosság forog kér
désben. Oly esetek, hogy valaki magát halál ese
tére biztosítja, aztán magát kivégzi s az öngyil
kosság nyomait elháritani igyekszik, nem ritkák; 
a leirt esetnek érdeke azonban пет csekély a 
benne alkalmazott roppant eszélyesség miatt, és 
az ombor valóban nem tudja, vájjon az öngyil
kos, vagy a fiatal rendőr eszélyességét bámul- 
ja-o, ki о csalárdságot fölfedezte.

P  J.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(November 30.)

(VK.) A „fehér lap“, melyen sok ideig 
nem állt egyéb, mintegy nagy kérdőjel, végre 
az „új szövetség“ mologon hangzó igéivel van 
betöltve. A múlt szerdán — melynek történetét 
nemcsak a heti krónisták röpke tolla jegyzi föl, 
hanem a történet nomtője is, — megjelentek végre 
a horvát követek, hogy húsz évi viszály és mog- 
hasonlás után ismét testvéri kozot nyújtsanak le 
lénk. Zuvics beszéde a béke lobogója volt. „Hor
vát- és Szlavonország képviselői — úgy mond 
szakadatlanéit ott lesznek, hol a haza és nép jó- 
zanúl felfogott érdeke, a magyar korona egysé
gének védelme és az alkotmányos kormány tör
vényszabta törekvései a tényezők.“

S о szavak a lelkesedés éljenét idézték elő. 
Minden párt férfiai fölálltak, hogy a társország 
harmincegy képviselőjét melegen és őszintén üd
vözöljék, csak a nemzetiségi túlkövotolök marad
tak ülve. A közöröm fényéből egy sugar sem lát
szott rájuk osni; mint komor árnyak, melyek 
nem e világból valók, vonták meg magukat támlá
nyaik zugolyában.

Nekik nem kell a testvérjobb, ők „nyel\- 
kőrületeket“ akartak.

A nemzetiségi kérdés, moly ogy hét óta a napi 
rendet képezi, ép jókor került s ünyogre, ugyan- j 
akkor, midőn a horvátok kibdkttlt drzolmokkel | 
foglaltak liolyot a kdpviselíiliAzban, moly fölött |

most már testvériesen leng a nemzeti és horvát 
vörös-fehér-kék zászló.

Van, a ki szeretné oda tűzni még a román és 
szerb lobogókat is, hogy a magyar egészen el
enyésszék köztük; de о „jámbor“ óhajtás, mely 
csak álarcásan mer föllépni, hiú füst, melynek 
nincs veszélyes tüze. Emésztheti azt, ki szenve
délyesen táplálja magában, de nemzetiségünket 
nem fogja elem észten i.

Majd mindenki azt hivő, hogy ez a kérdés na
gyobb lobbot fog vetni. De a nemzetiségi aposto
lok is úgy jártak, mint a nagyidai hősök. Veszte
gették lőporukat jó előre minden kis csetepatéban, 
úgy hogy a nagy ütközetnél nem maradt sem elég 
készlet, sem pedig uj taktika. Majd mindont hal
lottunk már, a mit elmondtak, kivéve a fiatal Mo- 
csonyi szürke doktrínáit, s az egész ostromcsapat 
jg°n gyöngének látszott szemben ama phalanx- 
xal, melyet a jobb és baloldal vezérszónokai ké
peztek. Báró Eötvös sohasem beszélt lelkesebben, 
mint ez ügyben, kimutatva a túlkövetelések kép
telenségét, s Tisza Kálmán szavaiból tán egy al
kalommal semlángolt úgy föl a hazaszeretet tüze, 
mint most, midőn azok ellen léptek sikra, kik ál
lami újjáalakulásunkban a részek kiváltságai
nak szeretnék áldozatúl vetni az egész ország 
erejét és szabadságát. Méltányosság és önérzet 
vezető szónokainkat о küzdelemben, s a vita,moly 
már a múlt hét vége felé egészen kimerítő az
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ház türelmdt; megnyugvást fog szerezni az egész 
országban. Megadni mindazt, a mit lehet, s nem 
kockáztatni semmit abból, a mi Magyarország 
létalapját képezi — ez lett az eredmény.

De a megoldandó kérdések száma ezzel még 
nem fogyott el. Van más is: kisebb-nagyobb cso
mó, s köztük egy, a mi igen gyűlöletes — a ,,kö 
zös nyugdijak.“

Hiába, állapotunk még mindig olyan, mint a 
ködképek változása. Már előttünk áll, mindig mo
solygóbb szinben, a kibontakozó új táj viránya; de 
maradt valami még az elébbeni képből is, mely 
éppen egy sötét éjszakát ábrázolt. Ily maradvány 
a „közös nyugdijak“ terhe is. Sajnos rá gon
dolni, hogy ez az ország, melynek annyi szük
sége van, bogy még a népnevelésibe sem bir ele
get költeni, százezrekkel táplálja ép azokat, kik 
egykor a haza érdekei ellen szolgáltak, s kik dü
hös zászlóvivői voltak a németesítésnek, mint egy 
gr. Nádasdy, s vakoszközei az alkotmány-tiprás- 
nak, mint egy gr. Zichy Herman Az egész név
sor, mely annyi pénzt emészt föl, a leggyászosabb 
emlékeket kelti föl.

S a kormány — fanyar arccal bár, — de még 
is azt mondja: hiába, fizetni kell őket, mert meg
ígértük, a kiegyezés egyik föltétele gyanánt. Ek- 
kép e kérdésből kormányválság lehet, s ennek' 
meggátlása képezi most a jobboldal törekvését. 
A múlt szombaton a politikai szinfalak közt egész 
lázas idegesség uralkodott, s a mester szavai 
sem tudá egészen megnyugtatni a tanítványokat 
és hiveket.

E kérdés felhője — mondják —• meglátszott a 
miniszterelnök egyik estélyén is, hol különben 
nem csak a csillárok szoktak ragyogni, hanem a 
szivélyesség, jókedv és vendégszeretet is, úgy 
hogy már a bécsi delegátusok és horvát képvise
lők egész otthonosan érzik magukat. A házi asz- 
szony valóban kitűnő úrhölgy, ki mindenkit le 
tud kötelezni, kivéve egy pár komor hírlapírót, 
kik nem veszik tőle jó néven, hogy nemzeti szín
házunkat a Salvi „olasz o p erá jáv a l kívánja bol" 
dogitani. Mondják, hogy ez idegen művészi „inva" 
siódnak, mely oly sokba kerülhet, éppen ő volna 
a legnagyobb pártfogója. S hiába ! a szalon ná
lunk még mindig hatalmasb, mint a sajtó, s ekkép 
el lehetünk rá készülve,hogy jövő tavaszszal a nem
zeti színház operájában megfogjuk érni az olasz- 
magyar szövetség ékes quodlibotjét, midőn majd 
Norma olaszúl A dJgisa pedig magyarúl fognak 
beszélgetni egymással, s a közönség kénytelen lesz 
megérteni őket. Csakhogy aztán a nemzeti szín
ház mondjon is le azon becsvágyról, hogy magas

műintézet, mert sem a theátro francaise, som a 
várszínház nem szoktak kaput nyitni a polyglott 
előadásoknak, s „nemzeti“ voltát mind abban ke
resi, hogy egyedül az anya-nyelvet ápolja. Nálunk 
ellenben oda tűzik ugyan mindenüvé a nomzoti 
címert, de könnyen feláldozzák az elvet, mely an
nak jelentőséget adna. Aztán — valljuk be — 
jobban is szoktuk szeretni az idegent, mint a m a
gunkét.

Hány silány francia terméket bocsátott már 
a kritika szabadon, mig a Bérezik Árpád „Nép
szerűségiét, moly gyönge mű ugyan, de kétség 
kívül tehetségre mutat, összevissza tépte. A drá- 
mabiráló bizottságnak is kijut, a mért elfogadta. 
Ha azért kárhoztatják, hogy gyönge müvet foga 
dott el: ennek van alapja; de midőn valaki azzal 
is gyanúsítja, hogy a kormá nypárt iránti kacér
kodásból bocsátotta e vígjátékot színpadra : ez 
már oly állítás, mely csak gondolk ozás hiányából 
eredhetett. Vájjon nem azt a politikai vétket — 
a népámitást és csaló demagógiát — ostorozza*é 
e vígjáték, melyet ép a baloldali közlönyök vezér- 
férfiai ítéltek el a legjobban ? Nem maga Tisza 
Kálmán szólalt é föl legerősebben, midőn ily nép- 
ámitások folytán „a társadalmi rendet“ kockáz
tatva látta ? Es a mi szabad a szó széken, meg van- 
e tiltva a színpadon ? Sajnos dolog, midőn nem 
csak egy pár fütyülő ifjú, hanem bírálók is össze
tévesztik a domokratiát a demagógiával, s a sza
badéi vüség Tartuífe-joinek ostorozásában a sza
badéi vüség megtámadását látják. Eddigelé ily 
eszmezavarban csak a „hegymögi“ lapok szen
vedtek, midőn páter Knittélius rajzát a vallás 
megbántásának vették. Továbbá abban sem Bér
ezik volt az első, hogy a népet a demagógia h i
székeny és elcsábított eszközeként festé. Shaks- 
pearo is ugyanazt tévé a „Coriolán“-ban, mert 
mint egy jeles bíráló ép ez alkalommal jegyzi 
meg: a „lángeszű költők a népet mindég philoso- 
pliiai szempontból tekintették, s épen azért nem 
hízeleglek hibáinak, hogy javítsák.“

He midőn Bérezik felfogását védjük a karzati 
és hírlapi füttyök ellen, melyek egyforma konfú
zióból eredtek, teljességgel nem tapsolunk neki, 
miután csakugyan - gyöngo vígjátékot irt, laza 
cselokvénynyol és érdektelen hőssel.

S miért fogadta el mégis a bíráló bizottság V 
Kétségkívül azért, mert számba veszi nem csak a 
müvet, hanoin a tehetséget is, melytől idővel jó 
munkákat várhat, ha képzi magát és saját hibáin 
okúi. 8 drámairó hogyan okulhat jobban, mint a 
színpadi közvetlen tapasztalás utján? Katona .Jó
zsef is sok gyönge müvet irt, mielőtt „Bánkiján“
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első bankárjaival és vállalkozóival állnak össze- írtért. Szombaton déli fél 1 órakor ugyanazon 
köttésben. Azért jönek, hogy a helyi viszonyokkal egyén jelent meg Stock boltjában s a neki eladott 
megismerkedve, egy nagy egyöntetű tervet késeit- láncot visszakövetelte. Az aranyműves azt vála  ̂
senek Pest emelésére. Összekötő vasút a Margit- szólta, hogy azt már vissza nem adhatja, mert 
szigetnél, a rakpartok kijavítása, a gyárak eine- már beolvasztotta s ez alkalommal egy fordulatot 
lése, a vizvezetés és légezeszvilágitás célszerüsitése tett, mit azon egyén felhasználván, hátulról orozva 
stb. vannak terveikben. az ékszerárust súlyos vasdarabbal a jobb halán-

* (Pest egyletei és intézetei,) A városi tanács tékon főbe ütötte, mire az leroskadt A tettes 
kimutatása szerint Pesten ez idő szerint 165 egy- erre még kétszer ütötte fejbe Stockot, ki segé
det, intézet, gyár és szállitó vállalat stb. van. Eb* lyért kiabálván, először is egy fiatal szabósegéd, 
bői 23 tudományos, művészeti és nevetései egylet, Eiha János jött be a boltba, kinek kiáltására töb-̂
44 jótékonysági, 29 társadalmi és gazdasági, 69 I bén jöttek be segítségre, a tettest elfogták s a vá- 
kereskedelmí, ipar, kézműves, gyári és szállító- rosházára kisérték. Riha akként adja, elő a tényt, 
intézet. Magából értetik, hogy itt csak a hatósági- hogy ő a segélykiáitásra Braun kereskedővelbe- 
lag megerősített alapszabályokkal bíró társulatok futván á boltba, őt a tettes megrohanta s kétesövíl 
vaunak számba tévéi . pisztolyát rásütötte, ez azonban csütörtököt ím:o»r
1 * (Curiosum.) Magyar Ovárott, egy bécsi láp dott, mire a pisztolyt a tettes kezéből kicsavarták 

tudósítása szerint, a magyar kormány meg a őt megkötözve a városházára kísérték, hol kide- 
akarja tartani tannyelvül a németet rült, hogy a merénylet elkövetője Takács Lájoá-

* (Régiségeket találtak) Ó-Budátt ismét , nem 26 éves mező-túri születésű kereskedőségéd, ki
messze onnan, hol már több ízben akadtak érdekes utolsó időben kávéházszolga volt. Előadása sze- 
tárgyakra. Ezek római sírok. Rómer jeles régé- rint Ő a láncot 11 írtért vette Stocktól, azonban 
szűrik azonnal a hely színére sietett Zsigmondy szorultságban lévén, azt ismét eladta Sípoknak 3 
mérnökkel s két eirt fölnyittatott. Az első csé- írtért s feltete magában a láncot visszaváltani s 
répböl és téglából állott; a téglák egyikére e sió azon esetre, há Stock a láncot nem adná visza, bo- 
„LEGHADF volt vésve. A csontvázon semmi szuból agyon akarta ütni az arany művest, magát 
különös nem volt található. A másik szabályo- pedig agyonlőni. E célból a bajos-téren vette azon 
san épült sírban: egy gyermek csontváz volt, egy lábnyi hoszu vastag székérdérék*szeget, a 
melyen egy ezüst fülbevalót találtak. A múzeum- melylyel Stockot főbe ütötte és a kétcsövű pisztoly 
nak fog átftdátni. pOStaserétteí van töltve s ugyanilyen találtatott a

* (Nagy- Vdrädr<tty*z a bir érkezett, hogy Sza- zsebében is. Stock életvetszély ben van az orvosok
niszló Ferenc megyés püspök végkép lemondani állítása szerint; az eset igen felJármazta a várost 
készül . s még este is sok nép állt a bezárt bolt előtt s kü-

* (Egy fiatal és vidéken lakó roko- lönfélekép beszélék el egymásnak a merénylet 
nait akarván meglátogatni, eltökélte, hogy kellő történetét.
díszben lépi föl. Mivel azonban pénze nem volt * (Egy pariéi lap) azt a hirt költé, hogy Kos- 
hozzá,rósz útra lépett; bement a Barschi-féie ék- suth közelebb néhány óráig P e s tm volt, titkosan 
ezerkereskedésbe s otbínindenfélét mutogattatott értekezett Deákkal, kihonnmaradásraakartabir- 
magának, miközben egy 80 ftos garnitúrát köté- ni, de Kossuth visszautasitá ©kívánatét, 
nye alá rejtve, elfáyoZott. Másnap az ékszérész * (Sarolta császárnéról azt irjákr)  hogy állapota 
esetfeáetó^triálkozván a lánynyál, elfogatta.Azon- tetemesen javúlt. Álmatlan éjei hem oly g^koriak.

S  kezdett s bevallá bűnét. Könyei dacára Újra levele^ s gyakran festés zongoráz. Sőt néha 
a > Vidéki гокоШ  arra is gondol, Я Ш  a mexikói császáwág vissza- ;

állításának történetét meg kellene inna.
* Äala-Egerszegen Horváth * (Rablás.)

Gyulá telkek kertészgazdáoak a ráskótái hegyen szürkületkor, két kO^émberekkoi 
léTÖ g y ü ^ l c ^  keHjéhen egy ncálvitle“ nyáfi á piac fö helyén &1^# Y ^hhart
fajtájú almafa' júliusban újra virágozván, a gyű* állapodván, árról hát ember egyszerre a boltba 

pedig 13 alma, tökéletesen megátok **
npV. elején, a mit ritkán előforduló ; -  ez idei igen mivel s z < ^ á № a ^ ^ w , b^ett^

• szén őszünknek tulajdoníthatni. náh fegyverével fejbeütve leterité.kettő pedigfel-
/ W *  h e r e n d i eddig csak buiwtt fegyyerrel a bennlevö k ^  mas és boltoe- ;  
hyugM ^ ^ V # ^ á t ^  bírt Raktárakkal, közelebb nőnek hallgatást p aran cso lt,n ü g  a  több^árom  
Pwten to lS e iít  egyet, Sárkány váci-utcai isme- aé árukat csomagonként és a legnagyobb с^еп- 
retes kereskedésében. Gyári áron lesznek ott кад»- deéséggel a -kocsira hordta, -  p d y  » ^ a W t >  
hatók a pompás herendi gyártmányok, melyek vi- boltoené az áruaeztab alatt a  m ^ s ^ b á b a n s n -  
látótttete a leenagyobb figyelmet ébresztők. szott és onnét az ablakon segítségért kiabált, mire

merénylet) történt a rablók hirtelen kooahto k a p u s  i  f  
a múlt pénteken Pestén, fényes nappal és a leg- utcán végighajtatva felismeretlenttl oltüntek. A 
élénkebVforgalmú úri utcában, S Д  aranymű- boltosnö áUitása szerint be voltok konnozya. - -  
vés kereskedésében. Még több nappal olöbb egy Az eddigi nyomozásból úgy tttmk ^  mintha a 
ismeretlett egyén jelent meg Stock András ékszer- Maroson át Csanád-vagy Aradinegyébe, mentek 
árus boltjában s neki egy arany láncot adott el 8 volna.

. .■ • ■ ‘ . - ' V



* (Szalag oroszul) Szalayt egy orosz történész: 
Nil Popov, egy orosz, nyelven irt munkával ismer
tette „Szalay magyar történetiró, és a magyarok 
története Árpádtól a pragmatica sanctióiga óim 
alatt, mely Szent-Pétervárott hagyta el a sajtót.

* (A porosz királyról) írják, hogy éjjelenkint 
alig alszik valamit. Rendesen éjfélig van ébren s 
kora reggel már fölkel, úgy hogy ritkán nyugszik 
többet 5 vagy legfeljebb 6 óránál. Legtöbb idejét 
szobájában tölti, s igen sokat olvas. Kiváló ked
velője a természettudományoknak s kézi könyv
tárában nehány hadtani és politikai munka kivé
telével csakis ily könyveket lehet találni. A király 
utóbbi éVekben sokát szenved a köszvény miatt. 
Kedélye komor, a mi annál inkább feltűnő, mert 
palástolni igyekszik.

* (Mazzini nem halt meg,) mint párisi lapok Írták 
Ellenkezőleg, betegsége jobbra ford ólt.

(GÖzeró a jégén.) Mint Szent-Pétervárról írják, 
ott társaság alakúit, mely gőzerő segedelmével kéj
utazásokat rendez jégén. — A lokomotív 25—30 
lóerejü s mindenben hasonlít a rendes vasúti loko- 
motivhoz, kivéve, hogy kerekeinek talpa rovátkos, 
úgy hogy a sima jégén is elég kapaszkodó ereje 
legyen, de nem oly élesen, hogy a jeget mélyen 
feltördelje.Minden fennakadás elkerülésére elől egy 
hótisztitó szerkezet van. Az igy készült közleke
dési eszközzel hosszabb utazásokat fognak ren
dezni Szent-Pétervárról Finnlandba, Lappóniába 
és más oly tájakra, melyekben az év nagy részé
ben a téli fagy eddig megátolta a vizi közlekedést 
Európa többi részeivel. A vaggonok kényelmesek 
és fütöttek lesznek — s köztük háló-, játék-, 
ebédlő-, olvasó- és concert-waggonok. — Hirsze- 
rint a találmány egy franciától ered.

Figyelmeztetés
minden korbeliek, de leginkább öreg korban élőkhöz!

Alulírottnak az orvostéren hosszabb búvárkodás után sike
rülvén olyan biztosán ható gyógyszert feltalálni, mely a tüdőguta, tü- 
dőhurut, mellhörgés, mellégés és ragacsos flegma fel nem köhöghotése 
esetében, kölönösen azonban az öregeknél, kik leginkább tavaszszal és 
őszszel szoktak kitéve lenni a tüdőguta, tüdőszélhüdésnek (Schleim
schlag) sikerrel használható s a hektikárai hajlamot is eltávolítja.

Bátorkodom a n. é. közönséget arra figyelmeztetni, hogy 
az említett gyógyszert könnyebb használat végett pilula (labdacs) 
alakban készítőm, melyből 100 db. üvegben, saját pecsétemmel lepe
csételve s használati utasítással ellátva, nálam Debrecenben, ugyancsak 
itt helyben Telegdi fi. Lajos könyvkereskedésében, és dr. Rothschnek V. 
Emil gyógyszertárában kapható, sőt utófizetés is megrendelhető.
Pesten főraktár ©gyedül tettes dr. Wagner Dániel gyógyszertá

rában váczi-ut 59. sz. a.
Ára egy üvegcsének vagy 10Ö dbnak 3 ft о. é.

írásbeli megkeresésre egyéb bajokban is orvosi tanácsom
mal szívesen szolgálok.

Debreczen november 18-án 1868.
Lakásom szept. 1-től kezdve Szent-Anna utcán a kuttal 

szemben Kecskés-féle házban.
Ocsyáry Ede,

orvos Debreczenben, 
am . к. term, tud; társulat r. tagja.

B O L O N D  M I S K A  N A P T Á R A
1869-re.

S o k  k é p p e l .  —  Á r a  80 kr.
Tartalom : Naptári rész. — Újévi vers. — A száz éves kalendiriom jö

vendő mondásai* — Az esztendő ünnepei. — Hogyan kell az esztendő 12 hónap
jának minden napjára egy-egy élczet előre megálmodni. — Kipfelhauser költe
ménye K. L.-hoz. (Pendant T. K. hasonló czimtt költeményéhez.) — Egy réztoll 
emlékiratai. — Uj választási auspiczíumok (képekben.) — Ritkaságok. — Az 
pjabb politikai műszavak magyarázó szótára. — Szabványok a subventionált 
írók számára. — Arany ABC az absolutismus idejéből. — Hány kézen megy át 
a subventió ? (képekkel.) — Szabó-bál (farsangi genrekép.) — A hires generális. 
Ad nótám: Háry János, az újabbkor egy ismerős tábornokáról.) — Flekelesz 
Samuol és Uraczy szolgabiró, (képekkel.) — Vasúti kaland. — Tessék vásárol
ni*— Ki volt nagyobb ? (Épen a 100-dik paródia.) Jótékonyságok. Uj fóti dal. 
Vegyes karricaturák (képekkel.) — Egy mezei költőnőnél. — Buda-Pest panorá 
mája. — Alispáni jelentés egy bizottmányi gyűlésen. — Bolond kérdések és 
okos feleletek.— Egy sokat utazott és sokat tapasztalt ember tanácsai. — Jövendő mondások az elmúlt dolgokról. r "

P ilu le s Dcliaut.
Ezen k i t ű n ő  

ha s h  a j t  ő s z er  
a*, mely Franczia- 
oraz ágban 1 egált* - 
iiinosabban alkal- 
maztatik.

Ellentétben más 
hashajtó - szerek- 

_ _  kel, ez  c s a k
a k k o r  m ű k ö d i k  jól ,  b a i g e n j ó  
t á p l á l ó  é t k e k k e l  és e r ő s í t ő  
t a 1 о к к a 1, u. m. b о г, к á v é, t h e a, 

jó h u s m á r t a l é k  stb. vétetik be 
e'e emésztetik meg. Hogy az eml érnék 
ezen pilulák által hastisztulása legyen, 
választhatja azon órát és evési időt, 
mely vágya vagy foglalkozásával leg
inkább megegyez. (Lásd a kézikönyv 
utasítását.)

Egy katulya ára 1 frt Г0 kr. 

Főraktár Magyarországra nézve:

Tflró< József Й 'ш е ";
király-utcz* 7. sz.

Medaille de la soclété dee scien
ces industrielles de Parle.

Semmi llszhaj többé)
MELANOGÉNE
DIoquemaretŐl Rouen- 

. bői. Gyár: Ronenben, rue I Saint-Nicolas 89.
A baj és szakáinak pil

lanatnyi gyors, — bármely 
árnyazatu, a bőrre nézve 
minden kártékony hatás  
nélküli festésére.

' Ezen festöszer legjobb 
valamennyi eddig használtak közt. 
Főraktár: Pesten Török J. gyógy
szerész urnái- király-utcza 7« sz. 
Ara 8 ft 60 ki, postán 20 krral több.




