


T A R T A L O M .
Cili ’ -к г „Gubicz András.“ —  „A cigányok magyarorszá

gi történetei. Szántay Aladártól.—  „Erdélyi képek. X X X V i. 
Első Kákóczy György síremlékének rommaradványai.“ 
Straulert Ödöntől. —  „E gy fekete k irály folyat.“ Dr. Blank 
“után Stököli/ Viktor tól. (Folyt.) —  „F ák, mint egészség- 
őrök. —  „Magyar versek a múlt század végéről. Közli : 
Hajdú Lajos, tanár. —  „A  szemről és szemrontásról. Breuer 
Arminttól. —  E gy hét történet«/ Vadnay Károly tói. „V e

gyes közlemények.“ —  „Zenemüvek/ —  „Szerkesztői ize" 
netek.“ —  „A kiadóhivatal üzenetei.“ —  „Újdonságok.“ 

Képék : Gubicz András. —  Első Rákóczy György sír 
emlékének rommaradványai. (Rajz. Straubert Ö.) —  Blanc, 
Basszam és Prideaux vasraveretése. —  Rasszam és társai 
nak fogadtatása Theodorosz áltál. (Egy király foglyaidhoz 
cimű cikünkhez.)

Zenemüvek.
—  ( Táborszky és Parsch pesti miikereskedésében megjelent):
1. „Barbara-Walzer zongorára Kreisler Jánostól; ára 

80 kr.
2. „ Vilma-polka-mamrka* ; zongorára Körmendy József

től ; ára 50 kr
3. „Szerelmi nyilatkozat“ ; nocturne, zongorára Karlsdor- 

főrtő l; ára 60 kr.
4. „A  bálban. Az oltárnál. Mézeshetek. Zongorára Langer 

Jánostól; ára t frt.

—  ( Táborszky és Parsch mükereskedésében megjelentek) :
1. „La premiere soirée,u (Az első estély). Francia négyes ; 

zongorára irta Lichtig A d o lf; ára 1 frt:
2. v Két kis z en ed a ra b (Tréfa és Vigasz és Az albumlap.) 

Zongorára szerzé Bakody Lajos. Ára 1 frt.
3. „ 8 iidóma-csárdásu ;  zongorára Vajda F erenctől; ára 

50 kr.
4i „ IrmaTa francia négyes ; azerzé Balázs Kálmán ; ára 

50 kr.

Szerkesztői üzenetek.
—  Pesten : B-i K-fnek. A 45-dik számban fog meg

jelenni.
—  Pesten ; T. L.-nak. Az elsőt fölhasználjuk.
—  Becsbe: L. Gy.-nak. Nem úgy van az, miként ön állítja. 

Kazinczy óta máig ültetgetik át azon irodalom legszebb vi
rágait s pedig nagyobb sikerrel, mint az előttünk fekvő k í
sérletben.

—  »csabadkóra : dr. W . S.-nak. Várjuk az Ígértet is,
—  Szegedre : L . A.-nak. Hasontárgyu, de gondosabb k i

dolgozású cikk már régibb idő óta vár nálunk közlésre. Az 
előbbieknek baja szintén a nem igen gondos kidolgozás volt.

—  Ragályon ; 8 z. F.-nek. A levelet postára adattuk. L a 
punk mülapjainak ára becsomagolással : egy-egyé 1 frt. 30 
kr. Azon más,vállalat előfizetési föltételei nem állanak ren
delkezésünkre.

A kiadóhivatal üzenetei.
Sz. Somlyó. T — i urnák. A tévedésről meggyőződtünk. 

Kérjük a cím beküldését s azonnal intézkedni fogunk.

Ú j d o n s á g o k
* {Király ö felsége) e hó 25-ikén esti fél 6 órakor 

külön vonattal utazott el a budai indóházból a 
keleti útra. Az indóháznál sokan voltak, többi 
közt a minisztérium összes tagja, ő  felségével 
utazik gr. Andrássy Gyula és gr. Beust is. A  mi
niszterelnök kíséretében van Vértessy Sándor 
hé «személy nők, Szende Béla honvédelmi osztály- 
tanácsos, továbbá Kecskeméti Aurél hirlapiró, és 
b. Pongrác.Emii miniszteri titkár,ki szintén szokott 
irogatni. Az egyiptomi alkirály öt jegyet kül
dött a miniszterelnöknek, hogy „magas állású hi
vatalnokok“ utazhassanak vele. Az utazás Bazi- 
ásig történik vasúton, aztán gőzhajón. Ali hasa 
nagyvezér, Omer hasa seraskir, és b.,Prokesch 
Rustsukban várják király ő felségét. (5 felsége 
Várnában a szultán yachtjára fog ülni.

* (A belügyminiszteri tárcáról) b. Wenkheim  
Béla lemondván, a Lipót-rend nagy keresztjével 
való kitüntetés után e méltóságától föl is mente
tett, s utódja Rajner Pál harsi főispán lett. Az ed
digi belügyi államtitkár Szlávy József is lemond
ván betegeskedési okokból e hivataláról, fölmen
tetett és szolgálati elismeréséül a szent 1st ván-rend 
középkeresztjét 'nyerte. Utódjául Tóth Vilmos, 
belügyi miniszteri tanácsost emlegetik.

* {Xántus Jánostól) e napokban számos és nagy
becsű küldemény érkezett a múzeumba. Eddig 
pompás rovarokat, halakat és gyönyörű madara
kat gyűjtött, melyeknek elkészítésével most fog

lakoznak a múzeumban. Négy eddig ismeretlen 
pókfajt is küldött. A  madarak közt van egy igen 
szép nagorius, egy pár vireo, egy ammodromus stb. 
Eddig összesen 76 láda küldemény érkezett s je 
lenleg is több van útban. Xántus most a khinai 
úgynevezett „rongyos szigeteken“ időz s onnan 
át fog menni bosszasb időre (Ján évekre) Ausztrá
liába. A  kormány 10,000 frtot bocsát rendelkezé
sére évenkint, hogy a muzeum számára gyűjtsön. 
Mily buzgón és helyes megválasztással eszközli 
ezt Xántus, arra elég példa eddigi küldeménye is. 
Múzeumunknak eddig is madár-gyűjteménye volt 
a legszebb, s ezt sok tekintetben szintén X án 
tus buzgalma idézte elő ; most e gyűjtemény már 
oly gazdag és kitűnő, hogy egyike a világ b ő 
szebb madár-gyűjteményének. Múzeumunkn к 
mindenesetre nagy haszna van belőle, bogy X  rí 
tus megszűnt a keletázsiai expeditió tagja lenni.

* {Az országos honvédegylet által) a rokkant 
honvédház tárgyában kiküldött bizottmány okt. 
21-én ülést tartván Vidats elnöklete alatt, azt ha
tározta : 1-ör. Kéressék meg Pest várvsa közönsége 
egy teleknek, ha lehet, ingyen, különben pedig 
olcsó áron átengedése végett. 2-szor. lntéztessék 
az országhoz felhívás adakozásra; a felhívás el 
készítésével Jókai Mór bizatott meg.

* {Zászlószentelés.) Az 1-so honvédzászlóalj lo
bogóját Pesten f. hó 31-én szentelik föl. Ha szép



ö tö d ik  év i fo lyam . 43. szám . Pest, 1869. Október 28-án.

(Jubicz András.

Hazánk anyagi s szellemi felvirágoztatásának 
előmozdítói egyforma érdemmel birnak? annál in
kább, mert e kétnemű felvirágzás egyikét a má
sika nélkül nem is képzelhetjük, egyik a másikát 
segítvén elő.—
Az érdem ki
válóbb koszo
rújára tarthat
nak azonban 
számot azok, 
kik nemzetük 
anyagi vagy 
szellemi hala
dásában az el
ső úttörők kö
zött valának, 
mert ezeknek 
működésűk a 
nyomdokaikat 

követőkénél 
sokkalta nehe
zebb.

Bár edd ige
ié nem nagyon 
gyakran tehet
tük, mindig ki
váló örömünk
re szolgált, va
lahányszor a 
h a z a i  i p a r  
vagy kereskedelem egy-egy kitünöbb tagját 
ismertethettük inog olvasóinkkal. Ma Gubicz 
András, pesti gépgyáros egyszerű, de áldásos 
pályáját mutatjuk fel, melynek bizonyára

mindenki őszinte sajnálkozására, — a halál né
hány nap előtt szakított véget.

Gubicz András — kinek nevét hazánk minden 
mezőgazdája ismeri, — 1820. októbei 20-kán, a

J á s z s á g b a n ,  
.Jász - Jákóhal
mán született 
Atyja egy szerű 
földmi vés lé 
vén, anyagi kö
rülményei nem 
engedték gyer
mekeit kellő
leg kiképez- 
íetnie, miért is 
Audrás fiával 
csak a helybeli 
elemi iskolákat

Uubicz András.

elhagyta szülőföldjét s tapasztalatok szerzése vé
gett tiz év alatt összevissza járta Magyar- s Kr- 
délyországnak csaknem minden részét, ezenkívül 
Ausztria főbb városait, s végre Bécsben tőd lőtt

4",
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több dvet, bol a legelökekelöbb gépgyárakban 
folytatta tanulmányait.

Bécsbó'1 1848-ban jött le s ekkor előbb az ó-bu
dai hajógyárba, azután pedig az állatgyógyinté
zetbe lépett, az állatgyógyászatot tanulmányozni, 
honnan a honfi-kötelesség öt is szabadságharcunk 
csapatai közé szólitotta, s itt a forradalmat egész 
Világosig mint ezredkovács szolgálta végig.

A közös gyásznap után visszatért szülőföldjére, 
hol mint egyszerű kovácsmester foglalkozott 
egész 1854-ig. Ekkor feljött Pestre s itt egy gaz
dasági gépgyárban gyárvezető lett, miglen 1856- 
ban fölszerelte most is jó  hirben álló saját gép
gyárát, mely készit mindenféle gépet, de legin
kább a föld megmiveléséhez szükséges eszközö
ket. Jeles ekéit 1857-ben először tüntető ki s ju 

A cigán yok  magyj

Történetíróink közül e téren még senki sem 
működött; egyes krónikákban néha-néha tétetik 

# ugyan említés a czigányokról, de a feljegyzések 
legtöbbnyire homályosak, az akkori idők bélye
gét viselik magukon, s ezenkívül gyakran még 
nevetségesek is. Csodálkozva kell látnunk, hogy 
jelesebb történetíróink is mennyiben tévednek e 
dologban. Egyik azt mondja, hogy már II. Endre 
király alatt lettek volna cigányok Magyarorszá
gon, egy másik história-iró még előbb szerepelteti 
Magyarországon a cigányokat, s még az újabb 
korban is akadt egy tudós férfiú, a ki mindezt 
igaznak vallja, és történeti ténynek hiszi.

Ezen egyes hibás adatokat figyelembe sem vé- 
vén, s magasabb látkört Övezve fel, történeti hiteles 
feljegyzésekre, oklevelekre, és az akkorban élt 
jelesebb historikusok hitelt érdemlő memoirejeire 
figyelve, lássuk a cigányoknak magyarországi 
történeteit.

Egy régibb szakaszában munkámnak kimutat
tam, hogy'a cigányok Magyar- és Erdély országban 
J4 17— 1418-ban jelentek meg, kiigazítva Kato
nának azon hibás véleményét, hogy mi indította 
őt arra, hogy a cigányokat csak az 1423-dik év
ben szerepeltesse először Magyarországon, s egy
szersmind megcáfolva mindazok véleményét, a 
kik Katona, illetőleg Oefelius után indultak ki, s 
hitelt adtam Pray és mások feljegyzéseinek, a kik 
1417 — 1418-ra teszik a cigányok hazánkbani első 
megjelenését.

A cigányoknak Magyarországban kiváltságait 
biztositó első oklevél Zsigmond, magyar király 
uralkodása alatt 1423-ban kelt. Alig van olyan

talmazta érdemmel az orsz. magyar gazdasági 
egyesület, s azóta a hol csak megjelent ekéivel, 
azok mindenütt az első jutalmat vívták ki.

Gubicz Andrást alig 12 évig tartott gépgyár ősi 
pályája alatt igen számos éremmel való kitüntetés 
érte, mind az itthoni, mind a külföldi kiállításo
kon. Hasznos s az országra nézve áldásos tevékeny
ségének leghívebb tükre gyanánt azonban álljon 
itt alább gyártmányai számának kimutatása 1861- 
től 1868. végéig, mely rövid nyolc év alatt készí
tett : ekét 13.000 darabon felül; 4000 ekotalyigát; 
200 mélyitő ekét; 600 töltögető s kapáló ekét; 
500 magtakarót; 900 boronát; 1300 rostát; 100 
porhanyitót; 200 szecska- és répavágót s 100 rög 
törőt, tehát összesen mintegy 20,900 darab gépet.
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nak adott kiváltságlevelet, ezek közt megemlí
tendő a Bolgár Tamásnak 1496. adott szabadság- 
levél, melyben Bolgár Tamás vajdának, és az 
alatta levő 25 sátorbeli cigányoknak, kik a török 
elleni harcokra golyókat öntöttek, tetemes, é3 a 
Zsigmond király által Lászlónak adott kiváltsá
gokhoz hasonló szabadság biztosittatik.

Ily okmányokat majd minden király adott- 
egyes cigány-csapatoknak, s általában ily okmá
nyok rendszeres lajstromozásából áll a cigányok 
története.

Vannak azonban egyes momentumok, hol a c i
gányok mint olyanok tűnnek fel, a kik hazánk 
ama zivataros viszonyaiban olykor kardot rán- 
tának.

Így 1557-ben úgy lépnek fel a cigányok, mint 
a kik Erdélyország, illetőleg Zápolya érdekében 
harcoltak. Ez történt XagyTdánál 1557-ben.

Zápolya 1564. egy cigánycsapatnak adott ok
levelet, moly szerint a 13 szepesi városokban, min
den bántalom nélkül járhatnak kelhetnek, és ezen 
városok elöljáróinak kötelességükké tétetik, hogy 
a cigányokról ölne mulaszszanak gondoskodni.

Bár azt ki kell is mondanunk, hogy a cigányok 
nem maguk jószántából és lelkesülésböl, hanem 
a kényszer miatt harcoltak, de dicséretükre le
gyen mondva, elég vitézül tartották magukat, s 
tisztán régi megrögzött szokásuk, a sok beszéd és 
haszontalan fecsegés által jutottak amaz állapotba, 
azon szerencsétlenségre, mely Nagy-Ida alatt rájuk 
bekövetkezett, és a melyből, mint látni fogjuk, Zá- 
polyára veszteség, számos cigányra szomorú vég, 
s az összes cigány-nemzotre hosszú gyalázat kö
vetkezett.

Л mint a krónikákban feljegyezve van, a tény 
állása a következő :

Az akkori időkben Magyarországban két király 
uralkodott, s az ország harmadik részén a török 
szultán parancsolt.

Egyik fél a másikat minden módon meg akarta 
rontani, s a legkisebb alkalmat is felhasználták; 
hogy ellenfelüknek kárt és veszteséget okoz
zanak.

Így történt, hogy Ferdinánd egyik vezére, Puk- 
haim, el akarta foglalni Nagy-Idát, a melyben ak
kori időben Perényi Ferenc (Franciskus Préni 1 
Katona tom. XII. ros X X X .) volt a vár ura.u

Perényi Ferenc előre gondoskodott a vár vé 
delm éről; marhákat és más éleiomszerokot szállít
tatott be, s nem lévén reménye, hogy a vár jelen 
őrizete képes volna megvédeni s visszaverni az 
ostromot, megparancsolta, hogy a Nagy-Ida mel
lett levő falvakból, az ott lakozó cigányok a kik

különben is nagyon jártasán tudnak bánni a lö
völdöző szelekkel, feles számmal hajtassanak a 
várba, s részint fenyegetés, részint pedig csaloga
tás s megjutalmazások által bátorságot kell belé- 
jök  önteni. Mily számmal hajtattak be Nagy-Idára 
a cigányok, arról hallgatt a krónika. Ezeren min
denesetre felül voltak, mert maga Turótzi az utol
só ostrom alatt megölt cigányok számát ezerre 
teszi.

Pukhaim nem sokára eljött, s megkezte az ostro
mot, s mint katona említi, a cigányok három Ízben 
derekasan és bátran visszaverték Pukhaim vitézeit.

Pukhaim reményt vesztve, hogy Nagy-ldát el 
nem foglalhatja, el akart távozni. A cigányok uj
jongtak örömükben; tapsoltak, daloltak, vigadtak. 
A császári hadvezér nem is merte többször meg- 
kisérleni Nagy-Ida vívását. Szépen összeszedte 
magát s azon utón, amelyen jött, haza akart térni. 
Ezt látván a cigányok, a falakon elkezdtek kia
bálni :

„ Jól jártatok átkos gonoszok ! most egy sír alá 
temettünk volna el benneteket, de az a szerencsé
tek, hogy mind elfogyott már puskaporunk, más
képen ugyan innen el nem menekülhettetek 
volna átkos gonosz nemzetségek !“

A Pukhaim seregében levő magyar katonák 
meghatották a cigányoknak ez ostoba kiabálásait, 
s nem mulasztották el rögtön hírül vinni vitéz Puk
haim hadi-vezérnek. Pukhaim nagy örömmel visz- 
szaforditá seregét, s elkezdte Nagy-ldát újra vi- 
vatni.

A cigányok többé ellen nem állhatván, elkezd
tek ki erre, ki arra futni, azonban minden késő, 
menekülni többé már sehova sem lehetett Miti- 
raim fiainak. Pukhaim Nagy-Idának ura lön, s az 
ott talált cigányokat, számszerint ezeret, egész ki- 
méletlenül és barbár módra leölette.

Ez a hires nagy-idai veszteség rövid leírása. A 
cigányok mondáiban és regéiben számtalan vonat
kozás tétetik e szomorú gyászos helyre ; e re
gékre majd müvem másik szakaszában még vissza 
térek.

A  nagy-idai veszedelemben ki volt a cigányok 
vajdája? arról a krónikában — legalább tudtomra 
—• nem tétetik említés. Katona, illetőleg Turótzi, 
midőn ez esetet leírja, végül azt jegyzi meg, hogy 
a mi a görögöknek Thermopilae, az volt a cigá
nyokra a nagy-idai szerencsétlenség.

Elhallgatva a cigányoknak Erdély országban 
történt dolgait, mint a melyeknek külön szakaszt 
szenteltünk, nézzük tovább az egyes jelenségeket, 
melyek о nép történetében érdekes momentumok 
gyanánt tűnnek elő.

43*
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1616-ban Thurzó György, az akkori időkben 
palatínus, Ferenc vajdának egy kiváltság-levelet 
adott. E kiváltságlevél tartalma hasonló az előbb 
általunk felhozott többi szabadság-levélhez, az
zal a különbséggel, hogy mostan Ferenc vajda 
nem a golyóöntés és más efféle hadi szerek ké
szítése, hanem katonáskodás miatt érdemelte ki ez 
oklevelet.

1654-ben törvénykönyveinkben is tétetik em
lítés a cigányokról: „Zinggari et eius modi vaga- 
bundi ect.w cimü szakasz a kóborló cigányokat, a 
kik lopni és gyújtogatni merészlének, megbüntetni 
rendelő. E végzés több országgyűlésen újra meg 
újra megerösittetett.

A Zápolya idejében történt zavargások alkal
mával többen voltak Zápolya táborában azon 
haszontalan nemzetből, a mely cigánynak nevez
tetik.

1514-ben a cigányoknak az akkori erdélyi vaj
da egy darab földet Ígért — a mely Bosznia és 
Bulgáriával határos, —  a kémkedés és más efféle 
szolgálatok körül szerzett érdemek megjutalmn- 
zásáért.

1676. a cigányok Patakon a várban tüzet gyúj
tottak, s nem tudni vigyázatlanságból vagy pedig 
készakarva ; mint Írva van, heten fogattak el, s 
közöttük egy francia mérnök is volt, a ki már 9 
év óta folytonosan velük kóborolt.

1602. Básta egy levelet akart küldeni. A veszé
lyes utón senki sem merte elvinni, mig végre cse
kély összegért egy cigány fel nem ajánlotta szol
gálatát.

1667. szerfelett érdekes egy történésznek a ci
gányok felől irt feljegyzése s az újabb időkben 
már a történetíróknál mindig gyakrabban talál
kozunk egyes memoirekkel, de az elfogultság 
bélyegét legtöbbnyire ezek is magukon viselik.

Egyes feljegyzések szerint a legrégibb időkben 
a cigányok hóhérok gyanánt is szerepelnek. Így 
p. o. Dózsa cigány-kezek által végeztetett ki.

A X V I— X V II. századbaan hány nemesnek 
élete oltatott ki cigány-kezek által ama szomorú 
időkben, mikor Erdélyben a Báthoriak uralkodtak!

Karácsony György, a fekete ember, szintén ci
gány-kezek által végeztetett ki.

A cigányokról némelyek azt a hirt költötték, 
hogy emberevők volnának. Ide vonatkozik Ilont- 
megyének 1782. a cigányok ellen hozott végzése. 
8 mig legközelebb egy 1790-ben Németországban 
kijött conv. Lexicont olvastam, hol a cigányok 
mint emberevök emlittetnek, — az újabb korban 
e téves hitet több német tudós igyokekezett meg
cáfolni. Ez eset kifejtésébe nem bocsátkozhatunk 
mélyen, mivel mind a tér szűke, mind pedig az 
idő visszatart, s e dolog munkáin XI l d i k  részé
ben tüzetesen tárgyaltaik.

A habsburgi dinastiától kiadott udvari ren
deleteket, szárnszorint 200-at szedtem össze, me
lyek I. Ferdinándtól kezdve, a legújabb időkig 
kiadattak, s ezekből a cigányok történeteire leg
többet napfényre lehet hozni. Mária Terézia az 
újabb időkben mindent elkövetett, hogy e népről 
a civilisatio szelleméhez képest gondoskodjék.

Majd József császár akarta e népet civilizálni, 
azonban mire mehetett ? Eletébon, igaz, kivitte a 
mit akart : a cigányok közt népszámlálást tartatott, 
s egyes helységekbe osztattak be, hol egyházi 
és polgári kötelezettségek teljesítésére kénysze- 
rittettek, de később bekövetkezvén József halála, 
ők újra emancipálták magukat, s visszanyerték az 
előbbi alkotmányt. 8 о nép még most is, habáraz 
idők folyása alatt közülök némelyek ellent nem 
állhatták a civilizátió hatalmának, e nép folyvást 
bolyong. Majd később, reményiem szeretjük s 
óhajtjuk, hogy a megérés stádiumába lép ez az 
ügy, s a eigáuyok kényszerülnek belátni, hogy se
hol, de sehol civilizátió nélkül egy nomzet sem lé
tezhetik. 8 hogy a cigányok eddig is az idők viha 
rán keresztül nyomtalanul el nem vesztek, kö
szönjék Magyarország generozitásának, nagy 
lelkü3égének, s mig Európa annyi más nemzete 
száműzte a cigányokat, egyedül a magyar volt, 
ki befogadta, sőt a mennyiro tehette, nagylolkü- 
leg gondoskodott róluk. Ha a nomzet e nagylel
kűséget igy folytatandja, éljő az idő, melyben a 
bolyongók házaikba térnek, s a haza egyszerű 
munkás fiaivá válnak.

Szá n fai/ A la ff ár.

E r d é l y i  к é p e k.
XXXVI. Első Rákóczy György síremlékének rommaradványai.

A gyula-fehérvári székes egyház nyugoti és éj
szaki bejáratánál több szerte heverő faragvány 
vonja magára figyelmünket. Tekintsd meg, utazó,

о romokat, hisz .a fény és jólét, szenvedés és nyo
mor nyitott lapjai azok.

Az itt roppant költséggel felállított síremlékek
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között kétségkívül I. Rákóczy Györgyé volt a 
,cÉPiag y8Zöriibb, miről világos tanúságot tesz azon 
körülmény, hogy a tökéletesen szétdult fejedelmi 
emlék romjaiból*) később a felodhetlen nevű 
Bathyányi által két oltár emeltetett.

Képünk a feliratos négyszögü táblát és k ivá
lóbb rommaradványokat tünteti szem elé, melyek 
igy összeállítva, mintegy három láb magassággal 
bírnak.

Л fekete márvány gazdagon vala vert ezüst 
domborművű címerekkel diszitvo, minek azonban 
jelenleg csak helye látszik.

Л latin fölirat ira e z :

Una liaec non unam faciein tibi marmora monstrant,
Spectator laudum splendidus orbis adest.

Spend Pelides impatiensque fűit.
Jam q’ labescentis patriae fortissimus Hector 

Cui nec vis ncc epés abstulit ulla pedem.
A  G cllo, Sveco múltúin exoptatus Achates 

Tardignadao pacis quo acceleraret iter,
Marte improviso, sic arbiter otia fecit 

Pannoiae felix grataq’ Teutoniae.

M agyarul:

Ezen márvány nem egy alakot mutat neked; 
szemlélő, itt a dicséretek fényoskodő köre van ; 
csodálni fogod első Rákóczy Györgyjeles hős bá- 
mulatraméltó sorsát és tetteit. Valamint a v i
szontagságoktól megrongált pálma jobban virít, 
úgy ő is az Eoik és Hesperok fenyegetéseitől. Lel- 
kiismoreténok tisztaságára József, emlékére a
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Excelsi herois miraberc fata Georgi 
R ákóczy primi, factaq mirifica 
Ponderibus tentata magig ceu palina vircscit.

Sic ipse Eois llespcriisque m inis:
Casta mente Joseph, mire memovi Mithridates, 
E t v ig ili cura lucidus A rgus erat.
D ivinae Alfonsus studio legisq ’ Josias 
Sacrati Hunniádé«*) dcdaleiq’ eliori 
Pracsago inge do ас svacla rcdivus Ulisses,

* )  Lásd a „Székesegyh áz ism ertetését“ a 30. számban. 
'*) E boly liomályos lévén, nem tudom a Hunnokat vagy 

I, 11unyadiakat érti-e ?

bámulatos Mitriades, a fénylő Argus volt ő őr
ködő gondosságára nézve. Az isteni parancsok 
teljesítésében Alphonsus és Josias a hunniadok 
és Daedalok szontolt karai. Előrelátására, j e 
les elméjére és ékesenszólására az újjászületett 
Ulysses és a megvettetésben türelmetlen, mint 
Pelides. Igen bátor Hector a hanyatló hazában, 
az ő nagy erejét semmi remény nem törte meg. 
Achates ö, ki a gallok és svédektől erősen kiván- 
tatott, midőn a lassan terjedő békének útját nem 
sojtett háborúval siettetné, a nyugodt hős Pannó
nia és Toutoniának mogszerzé nyugodalmát .

Straubert Ö.
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E gy fekete  k irá ly  foglyai.
(Folytatás.)

Egy hónappal később Sternnek, magdalai bör
tönében, társa lett egy szegény fiatal irlandi, ki 
Gondarba érkezvén, hogy ott Caméron konzul 
oldala mellett titkári minőségben működjék, —  
elég szerencsétlen volt a fekete királynak egy 
szép európai szőnyeget ajándékban fölajánlani, 
melynek rajza fölségsértést képezett. Ez tudnillik 
az oroszlánölő Gerardnak egyik vadász-jelenetét 
ábrázolta s ime, miként értelmező Theodorosz ezen 
tárgyat: A török spahi öltözetében levő Gerard 
nem jelenthetett egyebet, mind Törökországot; 
az oroszlán az maga Theodorosz volt, kit a török 
hatalom megtámad . . . tehát vasba és börtönbe 
való ezen rébusz szerencsétlen felajánlója. Vasba 
és börtönbe veté Theodorosz a hittérítőket is, kikre 
lassankint rá birta tenni kezét, s végre 1864. ta
vaszán nem minden megdöbbenés és felindulás 
nélkül esett Angliának értésére, hogy diplomatiai 
ügyvivője, Caméron is osztozott sorsukban, mi
dőn ünnepélyesen tiltakozott azon méltatlan bá
násmód ellen, melyben nemzetboliei részesittetnek.

Ezután nem sokára egy rajzónnal irt levél 
érkezett Camérontól Masszuáhba, az angol al- 
konzulhoz; о levélben elé volt sorolva a foglyok 
száma és neve, s megyjegyzé, hogy szabadulásuk 
egyedül attól függ, hahogy a király udvarias vá
laszt nyer azon levelére, melyet néhány hó előtt 
az angol királynéhoz intézett.

Nem minden habozás nélkül határozta el végre 
magát az angol külügyminisztérium az érzékeny 
és szeszélyes „királyok királyának“ a kívánt le
velet megküldeni s ennek veszélyes és nehéz kéz 
besitésével ádeni politikai ügyvivőjét, Rasszam 
Hormuzd nevű örményt bizá meg, ki mind nevel
tetése, mind hosszas keleti diplomatiai pályájánál 
fogva bármely európainál is alkalmasbnak látszott 
az ethiópiai udvar szirtjei és zátonyai közt ide- 
oda evedzeni.

Követnek türelme valóban még hatalmasb kí
sérteibe nem jutott. 1864.julius 23-kán kelt partra 
dr. Blank kíséretében, Masszuában. Másnap a log 
udvariasabb szavakban üzoné Theodorosznak, 
hogy ö felsége, az angol királynő által küldetett 
egy levéllel, hogy azt átadja személyesen. Többek 
közt arra is kérte ő felségét, a néguszt, hogy tu
dassa vele határzatát e tekintetben, s kegyesked
jék számára Masszuáhba fegyveres kíséretet kül
deni.

Bármily tökéletlenek is Abissziniában a közle
kedési utak, Theodorosz válaszának mintegy négy

hét alatt meg kellett érkeznie. Ö neki azonban 
úgy tetszett, hogy válaszára egy évig várakoztas
son, s az még ekkor sem volt sem névaláírással, 
sem pecséttel ellátva, következőleg som udvarias, 
sem íinom nem vala. Theodorosz levelében nem 
átallotta elősorolni a foglyok irányában elkövetett 
erőszakoskodásokat, úgy hogy sorai inkább őrült, 
hogy sem eszes lény müvének látszottak. Végre 
parancsot adott a követnok, hogy induljon az ő 
fölkeresésére a nubiai Szudánon keresztül, moly 
a leghosszabb ut s ott a mellett épen a kholera is 
uralkodott. Bevárván előbb a cairói magasb brit 
ügynök utasításait, miután még Prideaux hadnagy 
is Rasszam kíséretéhez csatlakozott, ez végre oki. 
lö-ikén útnak indult az előirt nyomokon. Theo- 
doroszt csak három hó múlva, Abisszina legdélibb 
végén érték el, hol lázadás tört volt ki uralma el- 
len, s hol Blanc szavai szerint: „a fekete király 
visszatolásul raboltatott, gyujtogattatott és gyil 
koltatott. A királyi táborhelytől több napi járó- 
földön egyetlen emberi lényt som lehetett találni, 
sem barmot avagy szalmafödelü kunyhót.“

Theodorosz felszólította a követséget, hogy 
menjen Kuratába , jelentősége és gazdagságára 
nézve Abisszinia második városába, hol — úgy
mond,— vissza fogja adni nekik a Magdalában 
tartott európai foglyokat.

Rasszam Kuratából, a Tana nevű tó keleti 
partjáról, honnan az Abbaj vagyis Kék-Nilus 
ered, intéző kormányához kedvező híreit. Levele 
1866. april 15-kéről kelt s Angliába csak az idő
ben érkezett, midőn már Elad is oda jutott, azon 
abissziniai hittérítők egyike, kiket Theodorosz 
leginkább kinoztatott s kit a szeszélyes kényur 
oly tartalmú levéllel küldött Viktória királyné
hoz, melyben minden Ígéretét visszavonja. Nem
csak hogy régibb foglyait nem bocsátá szabadon, 
de sőt még Rasszamot, kíséretét, sőt azon fegy
verkovácsokat, munkásokat és mesterembereket 
is elfogatá, kiket számára az angol királynő cse
rében küldött a hittérítőkért, hogy lőpor-malmo
kat, fegyvergyárakat s más, a hadviselésre szük
séges intézeteket alapíthasson a maga számára.

Angliában a közvélemény mindeddig nem igen 
érdeklődött az abissziniai hittérítők sorsa iránt; 
tévesen vagy alaposan, elég az hozzá : azzal vá
dolták Caméron konzult, hogy utasításain túllé
pett s igaztalan eljárásával fölgerjoszté Theodorosz 
gyanúját és haragját; de a királynő követének 
elfogatása, ki azzal volt megbízva, hogy a kon
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zult és társait kiszabadítsa, oly lény volt, melyet 
szégyenfolt nélkül egy nemzet el nem nézhet. Ily 
körülmények közt Anglia elhatárzá, fegyveres 
erőhöz nyúlni.

Egy hadi-haj óraj küldőtök a Vörös-tengerre, 
s 1867. őszén egy szárazföldi sereg is kikötött 
Zulában, a hajdani Aduliszban.

S most átengedjük a szót di\ Blanc-nek.

II. Magdala.
Azon hegység végébon, mely délfelül а Так- 

kazo forrásait körzi, néhány meredek falú s rop
pant mély szakadás által elszigetelt fensik terül 
e l ; ezok legjelentékenyebbje, mely keletről nyri
góinak húzódik s melyet a Kék-Nilusba szakadó 
Bakhilo és Dzseddah környez, az úgynevezett 
Dalanta. Dalantából tiz-tizenkét mértföldnyire 
tisztán megláthatni a magdalai magaslatokat.

Azon terület, mely Dalanta felől a Bakhilo 
partján meredek sziklafalat képez, ezen folyam 
másik partján nem emelkedik oly hirtelen, ha
nem fokról-fokra több fensikot képez, melyeket 
mélyen szaggatnak át a Bakhilóba futó, meredély 
vízmosások. Ezen fensikok felett, a többitől el
szigetelve, szabálytalan háromszögben hatalmas 
hármas sziklahegy emelkedik, melyek közül a 
nyugatnak eső Fáhla, a keletnek Szélasszié, és a 
délkeletnek Magdala nevet v isel; egymással úgy
nevezett hegynyakak vagy kisebbszerü fensi
kok által vannak összekötve, s némely helyen 
borzasztó mély szakadások által elszigetelve. Ez 
azon helyiség, melyet Theodorosz végső menhe- 
lyéül választott. Ezen hegy-erődök az utóbbi idő
ben tüzérséggel valának ellátva, s gyengébb ol
dalaikat falak védték. Magdala, mely köztük a 
legelső, fellegvárat képezett.

A háromszög közepén, mely néhány száz lé
péssel alacsonyabb, mint a hegy-erődök, az Iz- 
lámzsi-lapály terül el. Itt parasztok mívelik Theo
dorosz számára a földet, s az erődök parancsno
kai és katonái itt több falvacskát és tanyát emeltek.

Theodorosz Magdalát nemcsak várul, hanem 
börtönül, rak- és magtárul, s végre nejei és csa
ládja számára monhelyül használta. A királyi 
lak és a tartalék-magtárak az erődnek csaknem 
egész közepét foglalták el.

Theodorosz házai egyátalán nem hasonlitottak 
királyi palotához. Ugyanegy mintára valának 
építve, de sokkal nagyobbak, mint ez ország más 
házai. О ritkán lakott bennük, mert ha az erő
döket meglátogatta, sokkal jobban szerető sátorát 
az Izlámzsi-sikon, vagy valamely szomszédos ma
gaslaton kifesziteni.

A  közös börtön, hol a politikai vétkesek, a tol
vajok és gyilkosok vegyest senyvedtek, mintegy 
öt-hat erős-záru kunyhóból állott, s ezeket az őrök 
lakai vették körül, melyek egész a meredély szé

léig terjedtek. Dél felé egy szabad tér nyílt. F og
ságunk idején a börtönökben s őreink lakain hat- 
százhatvanan voltunk bebörtönözve, kik közül 
mintegy nyolcvanan lázban haltak e l ; százhet
venötöt a négusz szabadságba helyezett; három
százhetet ki végeztetett, kilencvenegyen pedig a 
mi (angol) vitéz katonáinknak köszönhetők életü
ket. A fogda szabályai —  bizonyos tekintetben —  
igen szigorúak voltak.

A kunyhók légköre büzhödt és mételyes volt. 
Itt a szegény, éhen haldokló csavargó együtt volt 
a vérét több csatában ontott katonával, a tarto
mányi kormányzóval, sőt magával a négusz fiá
val, vagy valamely legyőzött vetélytársával. Kö 
zepettük az őrök egész éjjel tüzelve, hogy vilá
gos legyen, s nem ügyelve a szerencsétlenek szen
vedéseire, zajosan kacagtak s játszottak. Hajnal
ban megnyílt az ajtó. Azok, kik elég szerencsé
sek voltak a közös börtön közelében drága pénzen 
épített saját kunyhóval birni, ebbe vonulhattak, 
mig a többiek börtönük körül kóvályogtak, éhes 
farkasokként türelmetlenül várva kenyerükre. A 
királyi kegyelem számukra csak épen annyi ke
nyeret engedélyezett, hogy meg ne haljanak. 
Mások együvé láncolva csatangoltak, náluknál 
gazdagabb társaiktól alamizsnát kérve, vagy ha 
volt rá engedélyük, ajtóról-ajtóra jártak, a min- 
denség nevében esdve irgalmasságot. A fogda őrei 
kimondhatlanul brutálisok voltak. Annyi éven át 
voltak a legiszonyúbb nyomorral mindennapi 
érintkezésben, hogy az emberség legkisebb szik
rája is kialudt szivükből.

1867. apriljében oly általános fölkelés támadt 
Theodorosz hatalma ellen, hogy a Magdalához és 
a Cselga melletti Amba-Zer erődhöz közel eső 
tartományokon kiviil nem birt többet azon néhány 
holdnyi földnél, melyre sátorai valának kifeszitve. 
Európai munkásai által több ágyút készittetett, 
de tartva tőle, hogy azok a gaffai öntődéből a lá
zadók kezei közé juthatnának, azért átvitette sa
ját táborába.

Az európai munkásoknak Gaffából távozta után 
nem sokára megérkezett Angliából Fiad s Tlioo- 
doroszszal april 26-án találkozott. Első találko
zásuk nem volt nagyon barátságos. Fiad átnyúj
totta az angol királynő levelét s Merewether tá-
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homoknak, я Vörös-tenger vizein levő angol po
litikai ügynöknők, dr. Bockonok,sa főbb foglyok 
rokonainak több rendbeli sorait. Fiad fölemlítő, 
begy Merowothertől egy kitűnő távcsőt is hozott 
számára. Thoodorosz látni kivánta ezt. A távcső 
igen nagy lévén, jó  időbe került annak felállítása 
s a király szeméhez alkalmazása, úgy hogy Theo- 
dorosz türelmetlenkedni kezdett.

—• Vigyétek egyik sátoromba! — mondá; — 
majd megpróbáljuk holnap ; azonban tudom, hogy 
ez nem jó távcső, s hogy ezt nekem nem jó  szán
dékkal küldték.

Thoodorosz ezután mindenkinek meghagyta,

kértem, s ők megtagadják ezt lökön • hát hadd 
jöjjenek és harcoljanak ellonom ; s ha meg nem 
verem ökot, tekintsetek asszonynak !w

Fiad másnap a kormány által küldött ajándé
kokkal jött elő ; a számunkra, foglyok számára 
hozott élelmi-szereket külön rakta, azonban Thoo
dorosz mindent lefoglalt, még a számunkra hozott 
ezer dollárt is, azon ürügy alatt, hogy az utak 
igen veszélyosok.

April 29-dikén Thoodorosz elökoresto a táv
csövet; tisztjeinek egyike azt kitűnőnek találta, 
Theodorosz azonban kifogást tett ellene, hogy 
nem lát vele semmit. „Ne küldözzenek nekem

Шанс, ltasszam és Prideaux vasraveretése.

hogy vonuljon vissza, s azt mondván Fiadnak, 
hogy üljön le, kérdező tőle : „Láttad a királynét V“ 
Fiad igonlőleg válaszolt s hozzátové, hogy öt 
küldő a néguszhoz szóbeli üzenettel. „S mi ez ? “ 
—  kérdező Thoodorosz azonnal. „Anglia király
néja — viszonzá Fiad — tudatja általam, hahogy 
fölséged nem helyezi szabadságba azokat mind
járt, kiket oly régóta és jogtalanul tart fogságban, 
akkor nem számolhat tovább barátságára.“ Theo
dorosz ligyelmesen hallgatott, sőt az üzenetet több 
ízben ismétolteté is. Némi szünet után igy szólt 
Fiadhoz : „Én az angoloktól barátságuk jelét

ilyesmit, hogy örömet okozzanak nekem velő ! 
mondá; —  ez épen olyan, mint az a szőnyeg volt, 
melyet nem rég Kéraus által küldött volt n jkem : 
azonban isten segedelmével vasra verettem ezen 
szőnyeg hozóját. Az az ember, ki ozon ajándékot 
hozta számomra, egyszerűen irigységet akart ben
nem gerjeszteni, mintegy igy szólván : Ámbár 
király vagy, s ámbár kitűnő látcsövet adnak ne
ked, te azt még sem használhatod.“

Fiad mindent rnogtett, a mit tohetett, de hiá
ba, — hogy ő felségét ozon nézettől oltéritso s 
hogy meggyőzze öt, miként a létező , barátság jo
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léül ajánltatott föl neki. Másrészt azonban kinyi
latkoztatta, haliogy a királyné óhajtását nem tol- 
jesiti, rá nézve szerencsétlen kimenetelű háborút 
idéz föl stb. Theodorosz bámulatos hidegvérrel 
hallgatá, s midőn Fiad megszűnt beszélni, igy 
szólt: „No félj semmit! a győzelem istentől jön. 
En bizalmamat nem az erőbe, hanem az Úrba 
helyezem, s az segiteni fog. Bizalmam van azon 
istenben, ki igy szól : „Ha van hited, azzal hegye
ket is mozdithatsz ki helyükből oly könnyedén, 
mintha mustármagok lennének.“ Azt is mondá,

hogy ha Kasszamot nem is verette volna vasra, a 
dolgok mégis úgy fordultak volna, minthogy nem 
küldtek volna neki munkásokat. О tudja Bell és 
Plawden idejéből, hogy az angolok nőm barátai, 
s ha ezen emberekkel mégis jó l bánt, ezt szemé
lyeik iránti tekintetből tette. Végre igy fejezte 
be szavait: „Én istenre hagyom magamat; ö fog 
végezni a csatamezőn.“ (Poytl. köv.

(Dr. Blanc után.)

Szokott/ Viktor.

— Egy utazó

Sehol sem hat valami kevés zöld jótékonyab
ban a szemekre, üditöbben a lélekre, mint városi 
házak és lakások közelében. Fájdalom azonban a 
három, sőt négy emeletes „bérházak“ odabenn 
egyre szaporodnak és mindinkább uzsoráskod
nak odakünn az éltető levegőt lehellő gyepek, kér 
tek és fák rovására. Ez által a városok, főleg a 
nagy és hirtelen növekedők, naponta egészségte
lenebbek lesznek egész mélyen a földbe le, úgy 
hogy még csak iható vizet sem adnak többé. A 
megmérgezett kutak Berlinben, Drezdában, Bécs- 
ben, sőt Pesten is oly számmal szaporodnak, mint 
mennyi Londonban már sok idő óta van ; épen igy 
stirüdik a méregtelt levegő a magas, sűrű utcák és 
beépitet udvarok besejében.Ujságlapok s közönség 
eleget panaszkodnak e miatt és mindent elkövet
nek ellene, de hasztalan ; a leghathatósabb volna, 
ha a hatóság végre erélyesen föllépne az uralkodó 
fapusztítás, a kertek és nyilvános térek beépitésc 
ellen. Mert a fák inkább, mint bármi más, főfor
rásai az egészséges földnek és egészséges levegő
nek. Megemésztik a szénsavat, mely az emberek 
és állatok által kileheltetik, és helyette élenyt, él
tetőlevegőt lehelnek ki zöld leveleikből. Ezenkí
vül gyökereikkel kiszívják azon rósz anyago
kat a földből, melyek azt, és kiváltkép a vizet 
abban megmérgezik. Egyszersmind kedves véd- 
szellemek gyanánt szolgálnak a nyár forró és 
szúró napsugarai ellen. Mily szépen és kellemesen 
m< solygnak a fák és bokrok ezrei, virágok és 
nedves pázsitok közül a ködös, komor London
ban!  Londonban, hol azonkívül száz meg száz 
nyilvános, fás és bokros tér, squares és nagy liget 
mértföldnyire húzódik a háztengeren keresztül! 
Olaszországban, Egyiptomban és másutt is sok vá
ros zöldben fekszik. Az angolok és hollandiak a 
régi famüvelést megtartották s kiképezték, és pe-
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cg sont des ctrbres.a Mégis csak iák ! Még egy nyo 
moruságos gyökér is sokat ér, ha nohány lombot 
hajt-

Itt még igen sok természetbuvárlati észrevételt 
idézhetnénk, azonban csupán következő természet- 
törvényre szorítkozunk : minél több erdő irtatik 
ki, annál több gyümölcsözi) és tápláló föld nyére
tik; de ha a puszta föld az erdők nedvesítő és ter
mékenyítő védelmét nélkülözi, kiszárad és időnél 
sivataggá és pusztasággá válik. Az éj szak-német 
síkságok e pusztulásnak néznek elébe, hol az er
dők és fák mindig irgalmatlanabbik kivágatnak. 
Még a folyók is, melyek erdőkből táplálkoznak, 
mindinkább összezsugorodnak, pl. szemlátomást a 
gyönyörű Elbe. Humboldt látott egy folyót, mely 
erdős hegyen eredt, s az erdő kivágásával elenyé
szett, de 20 év után újra felbugyogott, mert ez idő 
alatt a hegy ismét megerdősödött.

Megfogható tehát, hogy Ke’et-Indiában ез át i 
Iában keleten századokig tartó istentelenség után 
erdők és vizek ellen, paradicsomokat mint változ
tattak át forró, száraz, dögleletes sivatagokká, és 
most e paradicsomokat mesterséges erdősités által 
iparkodnak helyreállítani.

Az amerikai köztársaságok éjszaki részeit az 
utóbbi ötven év alatt az erdőktől tökélesen meg
fosztották, úgy hogy télen hideg, nyáron forró 
száraz szelek az emberiséget siettetett halandóságra 
kárhoztatják.

Szóval, a fák városban ablakunk alatt, megbe- 
csülhotetben és kifogyhatatlan gyógyszeres üve
gek a szűk utcák ártalmas kigőzölgései ellen.

Azért ügyeljünk a fákra! Azok valóságos egész- 
ségőrei a nagy városoknak 1

M agyar versek a mu l l  század végéről.*)
I.

A magyar szabadság és magyar ruha visszajövése alkalmatosságával.
1. Hát rebegek ? lám az egek bár kezdtek setétől ni, 

Látszanak ismét derülni.
Széled a gyász —  в tán ez a száz

többet nem is ér.

A ja j s szélvész —  múlik, fogy vész,
Л már ólaiéit sereg—  mely rég a hab közt ténfereg, 
Fölészméle —  mert rég éle

benne a friss vér.

Ó gyelcg a hamu közt is egyegy kis szén,
Nem is véled, pedig éled a közepén.

<2. Megpesdüle —  s felhevüle
Magába nj erőt szív —  az értéktelenné lett szív, 
Pattog a mejj —  régolta mely

fulad, eped, sír.

Nohát ha még —  szíved nem jég,
Ha benned az a lélek -—  rnelyt einlítni is félek, 
Nem indít-e, nem hevít-e

most a magyar hír ?

A  síirü köd napodról lehullott lluda felett,
E hely körül —  ki nem örül,

hát mi le h e t.?

3. Oh dicső száz! —  mint lehány s ráz
Magáról minden szennyet, —  mely t a német műbe vett.
Hol a manér —  halssráf, gallér ?

német majma,

Hol a bufa —  ország csú fja?
Hová hdt az eszkába —  melybe senyvedt sokat lába 
Csak még a bál —  hogy gyakran áll, 

az a baj ma,

Lehullott a német színes politia mázza 
Sok értetlen —  bár illetlen

másképen ma gy a rázza. 

Composui (szerzettem,) 1700. Mező István.

Poétái játék
melyet Csokonai M ihály kedves barátom játékos béka-egér-harcának emlékezetére magához megküldöttem

Négy pipa dohányból állott 
Játékidat olvasván,

Bámultam a szembe szállott 
K ét vitéz truppok vasán, 

Mondhatom kárt tett szivemben, 
Mert szintúgy eseng-bong fülemben 

Pallosok pendiilése.

Csakhogy hallám is, elhalék,
Mint kit a menykő lecsap ;

B ezzeg jó, hogy ott nem valék,
Nem ért valam ely kardlap.

I
I *) Néhai Mező István, református lelkész hátrahagyott 
I dolgozataiból.
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Mert bár hordjam minden felöl 
M agyar kronológiánkat elöl,

A  csatának nincs párja.

Sőt egy sokat ért öregnek 
Emlitvén Fisignátot,

H ogy taván egy ily  seregnek 
Vitéziből vert g á to t:

Borzadt, s lévén igy felele 
Enthüziasmussal tele 

E z a vén oraculum :

Én csak sok kakukszót érék,
Sok szép kényért megettem.

De ily  csatát, két ily  derék 
Nép közt még nem sejtettem ;

A  tokaji veszedelem 
A latt is ilyen félelem

Hazánkban nem ögyelgett.

Látván még jobban buzdulni 
Rázkódó öregemet,

S az eszét szárába h u lln i:

A  szem ről és

Vajmi gyakran láthatjuk, hogy sokan oly kí
méletlenül járnak el szemeikkel, mintha épen 
ezek megsemmisítésére törekednének, mintha a 
lélek e tükre nélkül is élvezhetnék a nagy világ- 
egyetem örökké ragyogó diszeit. De ezek a szem- 
fénynyel ép úgy járnak, mint sok mással történik 
e világon : mig bírjuk, nem tudjuk megbecsülni; 
de ha részben vagy tökéletesen elvesztettük, is
merjük csak fel megbecsülhetien értékét, mire 
azután annál súlyosabban érezzük a veszteséget.

Már maga a természet int bennünket, hogy a 
szemet, mint szent ereklyét őrizzük, mert mély 
csontágyba helyezte, gazdagon ellátta körülvevő 
kötszövettel, hogy ez minden nyomást ellensú
lyozzon és mellső, kifelé irányzott felülete pillá
val és pillaszőrrel bir, hogy ez irányban is ment
ve legyen káros befolyásoktól.

A szem eleme a világosság, és ha ez utóbbit 
hatalmas életingernek ismerjük el, legmagasabb 
tokban nyilvánul ez értéke a szemnél. De ennél 
ép úgy, mint mindennél, mit ingernek nevezünk, 
sem a nagyon gyönge, sem a tulorös, liánom csak 
egy meghatárzott középfok felel meg természe
tünknek. Huzamos hiánya a világosságnak erő
sen gyengíti a láterőt ; de a nagyon fényes is tul- 
ingerlés által semmisiti meg.

Mindenekfölött kerülendő a kápráztató fe
hér felületek huzamos megtekintése, különösen 
ha ezek a naptól meg vannak világitva, milye
nek : hófeiületek, fehérre meszelt házak, szoba
falak stb. A sarkvidékeken igen gyakran fordul
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A tantermek is világosabbak lehetnének, mint 
a minők legtöbb esetben ; nem csoda tehát, ha a 
íiatal tudós már 16 éves korában szemüvegen át 
nézi a világot. De hogy vannak emberek, kik ép 
és tökéletes látorő mellett szemüveget használ
nak,hogy — mint hiszik — tekintélyüket növeljék, 
felfoghatlan, de való tény, miről meggyőződni 
mindennap elég alkalmunk lehet, különösen na
gyobb városokban. Ki szükség nélkül szemüve
get használ, meg lehet győződve, hogy rövid idő 
múlva valóban szükségből fogja használni.

Gyermekek, de gyakran felnőttek is azon rósz 
szokással bírnak, hogy tökéletlen világításnál, fél
homályban olvasni vagy irni szeretnek. Egy be 
nem végzett munka vagy megkezdett érdekfo- 
szitő történet, melynek végére kell jutni, gyakran 
alap-okai a rövidlátásnak, mert a szem minden 
nyomása és fájdalmassága tekintetbe nem vétetik 
a cél elérése mellett.

Л láterőt gyengítő befolyások közé tarto
zik a látpont reszkető vagy gyors tovamozgása. 
Kosz szokás tehát menés- vagy kocsizás-közbon 
olvasni, mert ez a szemnek idővel bizonyosan 
ártalmára szolgál.

Minden gyors átmenet a sötétből világosra 
vagy megfordítva/a szemnek igen ártalmas; van
nak esetek föl jegyezve, midőn valamely sötét 
hely hirtelen kivilágítása által azonnali, gyógyít
hatván vakság állott be. Ez oknál fogva célsze
rűtlen, ha a kelő nap fénylő sugarai a hálószo
bába esnek, és talán az ébredő szemeket közvet
len találják. Legcélszerűbb a hálószobákat mér
séklőt félhomályban tartani.

De célszerűtlen azon világítás is, moly a szo
bának rendesen csak kis részét világítja meg, 
mig a szoba másik vésze annál homályosabb, 
mint oz átlátszatlan fedéllel bíró lámpáknál tör
ténik. Egyáltalában a gyertya és lámpafény, mely 
rendoson sárgás, elmosódott fényt nyújt, már e 
tulajdonánál fogva sem alkalmas annyira a szem
nek, mint a napfény, és azért aláterö oly megeről
tetését som engedi meg, mint ez utóbbi. Mester
séges világításnál a szemnek tehát annyival in
kább gyakori nyugalomra van szüksége. Egész 
éjeken át folytatott munka nem csak az álom 
hiánya miatt bir egészségrontó befolyással, bá
nom a láterőt is nagyban gyongiti. De ha vala
mely munka által a szem nagyon igénybe van 
véve, moly egyszersmind a mesterséges világí
tást mellőzhotlonné teszi, úgy a világos, nyugodt 
és egyenletesen égő lámpa-láng sokkal célszerűbb 
az ide s tova mozgó gyertyalángnál.

Л sziliek közt a világosak, különösön fohér

világos, vörös, sárga vagy kék a láterőt leginkább 
gyengítik, a sötétek kevésbbé. A  szemre legjóté
konyabban hat a zöld és sötétkék szin, azért so
káig tartó megerőltetésnél a zöld és kék szénivé 
dök a legjobbak.

A látorő fentartására és erősítésére szolgál a 
többször említett elővigyázaton kívül a diaoteti- 
kus oszközök közt főleg még kettő. Az első a 
látorő gyakorlásában áll nagy láttávolban, külö
nösen szabad, de leginkább zöld területeken. Ily 
gyakorlatok, melyek főleg azoknak ajánlatosak, 
kiknek s/.emei gyakori gyengítő befolyásoknak 
vannak kitéve, legjobban akkép eszközöltetnek, 
ha a szemet oly gyakran, mint csak lehet, zöld, 
gyengén megvilágított térekon engedik nyu
godni és időnként a láthatár szélén levő tárgyak 
(pl. bokor, fa, ló) t ’szta fölismeréséig erőltetik. 
Ily megerőltetés idővel valódi csodaerővel bir a 
szemre: innen magyarázható az erdészek felette 
éles látási képessége.

A láterő fentartására és erősítésére szolgáló 
második diaotetikus eszköz: a szempillák, szem
űid, valamint lialántéktáj naponkénti mosása fris 
vízzel, közvetlen a lefekvés előtt. Valóban mi sem 
erősiti inkább a szem idegzetét és nincs szer, mely 
jobban megóvná a szemet a vérbőségtől (a leg
több szembaj föokától),mint ez egyszerű, ártatlan 
szer. De ha a szem gyakran ki van téve káros 
befolyásoknak, úgy e mosást napjában többször 
lehet ismételni.

Minden más óvó vagy erősítő szertől, melyekkel 
többnyire hivatatlanok mesterkednek, gondosan 
kell őrizkedni. Egyátalában kerülni kell az 
ugynovezett házi szereket, ha még oly egyszerű
eknek és ártatlanoknak látszanak. Nem egy em
ber vesztette már szemfényét ily ártatlan, gyön
géd háziszerek használata által.

Azért a szemüveget is csak mint utolsó segéd
eszközt használ juk, és a mennyire lehet, gyöngét 
válasszunk, főleg a szem szükségének megfelelőt, 
mert különben könnyen inkább kárunkra, mint 
hasznunkra szolgál. Ida már szemüveget vagyunk 
kénytelenek használni, úgy, ha csak lehet, irás- és 
olvasásnál tegyük le; ha ezt tenni elmulasztjuk, 
Játerőnk igen meggyengül, s nem sokára erősebb 
szemüvegre szorulunk. I^egkártékonyabbak az 
ugynovezett „ z w ik k e r e k mert többnyire ferdén 
állanak a ázom előtt, és igy a napsugarak erősebb 
törése által a szem idegeinek erősebb izgatását 
eszközük, minek természetes következménye a 
láterő tökéletes gyengítése.

Óvjuk tehát, a mennyire tőlünk függ, e leg-
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becsesebb érzékünkét káros befolyásoktól, s szol- I mol, mint „pénzzel“ megszerezhető birtokkal 
gáljanak e sorok intésül azoknak, kik a szem- | bánnak. B r e u e r  / írm in .

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Okt. 25.)

086

(VK.) Valljuk be őszintén, hogy midőn néhány 
év előtt havonkint egyszer megjelenni láttuk őt a 
képviselőhöz szószékén, nem azért, hogy egy-egy 
hatalmas szónoklatot tartson, hanem hogy közö
nyös arccal és még közönyösebb hangon őrölje le 
a ház havi költségvetését: meg sem álmodtuk, 
hogy nemsokára a miniszteri támlányok egyikén 
fogjuk megpillantani.

Hanem hát ez a carrierek időszaka!
Egy kis hallgatag, de következetes képviselő- 

ség, egy kis erélyes főispánkodás, egy kis kelle
metlen királyi biztoskodás a hevesebb megyék 
nyakán — s az, a mi folytatásul következik, nem 
kevesebb, mint egy miniszteri tárca, és pedig a 
legfontosabbak egyike, az, a melyikre egykor 
Szemere Bertalan annyira teremve volt, és a me
lyikre mostanában a közvélemény Csengery An
talt jelölte ki, a ki azonban rögtön „beteges“ em
ber lett, mihelyt e tárcával megkínálták.

Rajner Pál — Barsmegye főispánja —  még ha 
akarta volna, sem állhat elő ily kifogással. О már 
külsejében is maga az egésség, maga a férfiasság. 
Mondják, hogy szellemében is meg van az erő, s 
ha nem valami világra szóló kitűnőség is, de eszes, 
tapasztalt, higgadt megfontolását és szilárd meg
győződésű férfi, szóval, birtokában van oly tulajdo
noknak, melyekkel b. Wenckheim után — kinek 
mellét mamár aLipót-rend nagykeresztje s egész 
lényét a belső titkos tanácsosi méltóság disziti — 
nem lesz valami nagyon nehéz kitűnnie. A vissza
lépett báró méltán áll ugyan közt'szteletben, mert 
mindig hazafias mágnás volt, finom modorú, lova- 
gias jellemű; hanem a mai idő más kaliberű mi
nisztereket kíván, több erélyt aközben, s demok
ratább nézeteket a szellemben.

A báróval együtt lépett vissza Szlávy József is, 
e kitűnő államtitkár, kinek helyét most Tóth Vil
mos foglalja el, e fölkapott fiatal képviselő, ki gőz
mozdonyon emelkedik. Egy hét előtt még kicsi
nyeltük színházi intendánsnak, sma már államtit
kár, ki meglehet — maga fog választani inten
dánst. A  budavári nap e nyájas fényéből még Cson- 
gery Imrének is jutott egy csomó ; mert e puritán 
férfi ma már „méltóságos ur“ a miniszteri taná
csosi karszékben. Ot különbennem csábítja a cim, 
de a helyet, ha egyszer elfoglalta, meg fogja ülni 
emberül. Csak azt no kívánják tőle, hogy a mi

niszteri szalonokban is pompázzék. Nem arra szü
letett, hogy nyakkendőjén (ha van) perfekt csok
rokat kössön, hanem hogy dolgozzék. О egy fából 
van faragva Kerkápolyval, kivel most egy minisz
tériumban fog működni.

E változások különben nőm az egyedüli fontos 
események Budán. Történt ott egyéb is. Éppen 
ma vau a napja, [hogy a király (ki csak oly örö
mest vadászgat Gödöllőn, mint él ott csöndben, 
egyszerűen a királyné) keleti útjára indul.

Az egész világ iránytűje kelet felé van most for- 
ditva, hol egy nagy elme fogta magát, s megvál- 
toztatá a földrajzot. Elszakított két világrészt, 
hogy összekössön két tengert. S e csodamüvet, 
mely Lesseps nevét örökössé s a hála tárgyává 
teszi, megy most nézni, a ki csak teheti. Mennek 
fejedelmek, nagy urak, tudósok, kereskedők és 
irók. S megy a magyar király is, hogy II. Endio 
után az első legyen, ki látta Konstantinápolyt és 
Jeruzsálemet. Ha csak egy kéjút volna szóban, 
akkor egyet sóhajthatnánk a százezerek fölött, a 
melybe ez kerülni fo g ; de ez érdek-út is egyszer
smind, mert a suezi csatorna nem azért esik a mi 
Adriánkhoz oly közel, hogy ne vonhatnánk belőle 
sok hasznot, ha e jó  alkalmat nem nézzük közö
nyösen. Az volt eddig is a baj, hogy a Bécsbon 
lakó magyar királyok nem kolet felé tokintgett.ok, 
hanem Frankfurtba jártak.

Gróf Andrássy Gyula szintén kiséri a királyt, 
s mivel az egyiptomi alkirály öt utijegyet is kül 
dött neki, néhány főhivatalnok s egy-két iró 
(úgy mondják: hogy ICecskeméthy Aurél és b. 
Pongrácz Emil) az alkirály költségén fogják meg
járni Egyiptomot, a hová most annyian vágynak, 
és oly kevesen juthatnak.

Azalatt itthon folyni fog az országgyűlés, s 
bizonyára a pénzügyér nem egyszer fogja szin
tén úgy érezni magát a piros támlányban, mintha 
hánykódó bajón ülne a fekete tengeren.

Az ő „vastag könyve“ az államvagyonró! 
igen dicséretes munka ugyan, mely mutatja, hogy 
Lónyay nagyon tevékeny miniszter, de midőn hat 
milliónyi meggazdálkodást mutat k i, akkor bi
zony nom egy embernek jut eszébe: hogy ha 
ennyit meg lehetett gazdálkodni, miért nem se- 
gitnok sok terhén, s miért nőm gyámolitnak 
sok fontos ügyet?
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A sajtó még mindig a bélyeg terhe alatt n yög ; 
uj postaház máig sincs; a népnevelés csak lassan 
fejlődik, s bár a főváros szépítéséről fboulevar* 
dókról, hidakról) most igér a kormány egy tör
vényjavaslatot : eddig bizony kevés történt Bu
dapest emelése végett is.

Szóba fog jőni közelébb a nemzeti szinház is, 
(hir szerint: Tisza Kálmán szólal föl érdekében), 
mert valahára már ennek ügyét is rendezni kel
lene. Beszélik ugyan, hogy egy nagy királyi dal
színház építése épp most forog a szőnyegen, de a 
színházi kérdés nálunk mindig olyan hamvadó tűz 
volt, moly egy-egy nap fölvillant, hogy aztán 
hosszú időre elaludjék. Fújni kell tehát, hadd 
vessen lobbot, s világa mellett intéztessék el va
lahára ez az ügy is, mely a közműveltségre igen 
fontos, habár nem egy táblai ránk szeret minél ke
vesebbet adni rá.

A nemzeti szinház — majd minden este tanúi 
lehetünk — nem felel meg azon büszke címnek, 
melyet visel. Operájának achill-sarkai mindig ki
rínak, valahányszor egy klasszikus dalmüvet 
vesznek elő, minő például a „Don Juan,“ mely
nek mindösssze is két másodrendű szerepét tud
ják jól betölteni: Zerlinát és Leporellót Pauliné 
asszonynyal és Kőszeghy vei. Drámai személyzete 
(kivált a férfiaké), oly kicsiny és hézagos, hogy 
minden este ugyanaz az egy személyzet játszik, 
mely noha mindig tanul, nem képes annyi érde
kes színmüvet tanulni be, a mennyi egy folyvást 
jó  játékrendhoz kell. A művezetésben sok a hiány, 
a gazdászati eljárásban még több, a pénztárban 
pedig —  nyolcezer forint. Ide is ember kellene 
tehát a gátra, még pedig miolébb!

Ember azonban akad, csak keresni kell.
A múlt héten találta meg emberét az állatkert 

is, mely Xántus eltávozása óta igen gyönge igaz
gatás alatt állt. Most Ilogyessy Kálmánt (Gibbon 
magyarítóját) választák meg igazgatónak, ki he
lyettes elnöki minőségében is sok buzgalmat fej
tett ki. О ugyan nem zoológ, de elődje som volt 
az. Hanem az ő keze alatt a kétszáz talléros alli
gátort aligha feledték volna künn a hideg leve
gőn, hogy bele voszszon s csupán bőre jusson a 
múzeum kitömött állatai közé ; mert ő gondos, 
figyelmes ember, ki szereti az állatkertet s nem

V e g y e s  k ö

Történeti naptár. Október M  30-án Bonaparte 
győzelme Wred-en Ilanau mellett 1813. —  Na
poleon Lajos bonapartistai tervforralása Stras- 
burgban 1836.
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Sczitovszky János született 1785. — Az éjszak - 
amerikai Egyesült-Államok elnökévé Lincoln Áb- 
raliám választatott 1860. — Cseh nemzeti tünte
tés Prágában az egyetemi ifjúság által 1860.

2. Bethlen hadai Bécs előtt 1619. —• A capuai 
capitulatió 1860. — Jellasich bevonul Bécsbe 
1848.

3. Boromaeus Károly f .  1584. — Magyaror
szág vegyes házasságot köt 1527. — Windisch- 
grätz kihirdeti Bécsben a statáriumot 1848. — 
Lamoriciére olasz nobiüvé tétetik 1860.

4. Suwarow beveszi Prágát 1794. De la Ro
che festész -J* 1856. — Svédország egyesül Nor
végiával 1814.

5. Nagy tűzvész és zsidóüldözés Bécsben 1406.
— Inkermani csata 1854. — Klar Alajos, cseh 
tudós + 1860. — A trieszti honvéd vadászok az 
esküt megtagadják 1860. — Omer pasa megveri 
az oroszokat Igur mellett 1855.— Svédországban 
a zsidók emancipáltatnak 1860. — Keppler f  
1530. K özli: V. A.

* (.Pompejus és Brutus szobi a). Körülbelül két 
hó előtt érdekes szobrokat találtak Pompéjiban, 
melyek történelmi és művészeti szempontokból 
egyformán érdekesek, s a külföldi képes lapok 
siettek is a két szobor rajzát azonnal megismer
tetni. A Pompéjiban folyton tartó ásatások alkal
mával a föld alatt három lábnyi mélységből — 
Lucilius Pompilius házában — két mellszobrot 
hoztak napvilágra az ásók. Nápolyba vitték, hol 
a szakértők azonnal megvizsgálták. Az eredmény 
az, hogy az egyik szobor: Pompejus magnus 
szobra, a másik Brutusé, Caesar egyik gyilkosáé. 
Mindakettőt összehasonlították a Rómában levők
kel s a hasonlat kétségbevonhatatlan. Csak ab
ban különbözik a most föltalált Pompejus-szobor 
a rómaitól, melyről azt mondják, hogy ugyanaz 
volna, melynek talapzatánál a vérrel elborít *tt 
Caesar összeroskadt, hogy ezen a vonások több 
méltósági érzetet, több fenhéjázást fejeznek ki, 
bár kinyomata egészben véve nemes és szelíd. 
Brutus mellszobra mély önérzetet, szilárdságot 
fejez ki, semmi dac nincs vonásain, melyek szin
tén szelídek. Vonásról-vonásra megegyezik a lei- 
irással, melyet Cicero nyújtott róla. Mindkét szo
bor a nápolyi múzeumban van kitéve. Mindket
tő a legszebb márványból van faragva. Az 
egyiken több szakértő valami festék-maradványt 
is vett és? re, melyből azt lehetne következtetni, 
hogy a rómaiak akkortájt festették szobraikat.

* (Az Egyesült-Államokban?) az utóbbi három év 
adatainak összevetéséből a követkőző eredményt

lehet kivonni. Minden 97 emberre esik egy halott, 
minden 103-ra uj szülött; minden 170-ik ember 
hirlap-előfizető ; minden ezer közül három iszákos ; 
minden 8000 közül egynek gyára van ; minden 
9000 közül három válik ki olyan, kit két évnél 
továbbra ítélnek el; minden 11,000 közt van két 
gyilkos, s minden 12,000 közül három gyilkosság 
áldozata. Az öngyilkosok arányát nem lehet 
meghatározni, mert az aránytalanul ingadozó.

* (A pápák statisztikája). Most, midőn a figye
lem egy része Rómára van irányozva a nemso
kára egybeülendő koncilium miatt, érdekesnek 
tartjuk az alábbi adatokat közölni. Szent Péter 
óta IX. Piusig 293 pápa uralkodott; ezek közül 
31 bitorlónak, antipápának van kinyilatkoztatva. 
A 262 törvényes pápa közül 29 erőszakos halál
lal múlt ki, kik vértanuk lettek; 35 más pápa is 
erőszakos hallálal múlt ki, de nem lettek, vagy 
még most nem vértanuk : ezek közül négyet 
(VIII. Jánost, VI. Leót, VII. Leót, és XII. Já
nost) meggyilkoltak; A  262 pápa közül tehát 34 
múlt ki rendkívüli módon. Huszonöt pápa fosz
tatott meg méltóságától, vagy száműzetett, nem  ̂
is számítva az avignoi pápákat. Összesen 35 pápa 
van szakadárnak, eretneknek mondva, t  i. az első 
pápák közül 13, kik nem hitték Krisztus istensé
gét, s később 22, kik Borangar tana felé hajlot
tak. V. Leóról mondják, hogy asszony volt. Hu
szonnyolc pápa csak idegenek segélyével tartotta 
fenn magát székében; nevezetesen VI. Orbánt a 
magyar király, nagy Lajos. Ezek közé tartozik 
IX . Pius is, ki következő segítségekhez folyamo
dott, az osztrákhoz, spanyolhoz, a franciához 
kétszer, nápolyi II. Ferdinándhoz, Lamoriciere 
fekete csapataihoz, majd II. Ferenc zsoldosaihoz, 
majd pedig önkéntesekhez, kikből a pápai csapa
tok állanak. Ez adatokat bő részletekkel Petru- 
celli de la Gattina állította össze egy füzetben, 
melynek cime „Levelek a conciliumról,“ s mely 
most jelent meg.

* (A könyvtárak óriása.) Az angol nyilvános 
könyvtárak legtöbbjében egy óriás könyv kelti 
föl a figyelmet, mely 4 öl bosszú és két öl széles, 
ha pedig felnyitja az ember, fél lábnyi díszes 
betűkkel az angol hősök neveit és életkorukat 
látja följegyezve a könyvekbe. A papír vastag, s 
azonnal észrevesszük, hogy csupán e célra gyár
tatott. A könyv cime: „Az angol hősök Pant- 
heonja,“ s Londonban 1832-ban nyomták. Nyo
másához külön papír, külön betűk és külön sajtó 
kellett. Csak száz példányt készítettek az óriás 
könyvből, s ezek mind Angliában vannak.

Pent, 1869. Nyomatott az BAthonaoum“-l)an.





idő lesz, a RákoamezŐn, s ha az idő nem kedvez
ne, a pesti plébánia templomban lesz a szertartás.

# (A z  1869—70-1Ж évi sUUistikai tanfolyam ) f. hó 
26-ikán volt megnyitandó a magyar kir. tud. egye
tem Il-od emeleti jogtani termében, s ugyanakkor 
tartatott folytatólag az 1-sŐ eladás ie. A fóldmive- 
lés-, ipar és kereskedelemügyi magyar kir. minisz
ter szándéka szerint, az általa szervezett ezen tanfo
lyam nyilvános lévén, csak a helyiség tér nagysága 
szab határt a statistika iránt érdeklődő hallgatók 
számának. Minthogy azonban a tanfolyam befeje
zése után az előadott tárgyakból vizsgák is tar-* 
tatnak̂  az erre illető hatóságaik által kötelezet
tek, vagy magukat önként kötelezők rendes hall
gatókul vétetnek fel a tanfolyamba, mely célbői 
a rendet beiratáson kívül a helyszínén tt fognak 
beíratni a jelentkezők.

# (H egyessi K álm án,) az állatkert eddigi buzgó 
helyettes elnöke, a választmányi gyűlésen egy
hangúlag, közfelkiáltással megválasztatott igaz
gatóvá.

'* (A  K a ra a yorgyevits f é le  fejedelem  gyilkossági 
p örben )e napokban a^esti fenyitő törvényszék ülést 
tartott в ebben elhatározta, hogy miután a szerb 
kormány vonakodott kfazóJgáltotni a gyilkosság
ra vonatkozó eredeti okmányokat, a belügymi
nisztérium szólittassék fel, hogy az okmányok hi
teles másolatát szerezze meg a törvényszék szá
mára. %\

# (A z  egyetem i nVvétiykert szám ára) az igazga
tóság megvette Bartl hires virág-kertjéből a szép 
orchidea-gyűjteményt De baj, hogy á munkások 
hanyagsága folytán az uj üvegház még nem készült 
el s igy a szép gyűjteményt nem lehet beren
dezni. Páriából is megérkeztek a megrendelt növé
nyek, miáltal az üvegház csínra nézve igen sokat 
nyert. Különben is több télé Ízléses s egyúttal gél
szerű átalakítást vittek rajta véghez.

# (A  bécsi egyetem  haUgatáina к szám a) az 186%- 
ki tanévben volt 3868, tehát 564-gyel több mint 
megelőző évben. Egyedül az orvoshall|atók szá
ma 1503, tehát háromszor több mint Berlinben. 
Négy év óta az orvoshallgatók száma megkétsze
reződött. A hallgatók közül 2754 Áustriábol, 1 9 2 9  
M a gya rorszá gból, 94 pedig külföldi volt. A 
magyar tanulók csaknem 2000-re menő száma 
hangosan sürgeti a pesti egyetem reformját.

# (P oisonjjban  m uzeum  felá llítá sá t) tervezik s 
az eszme oly viszhangra talált a lakosságnál, hogy 
már közel 1200 db régiség ajándékoztatott e cél
ra s vannak egyes darabok a ХШ -ik századból ie. 
A tárgyak egyelőre a városház egy helyiségében 
vannak felállítva; az érdem ez ügy körül, mint 
iiják, főként Könyöki reáltanárnak tulajdoní
tandó.

# (G yu rm án  A d o lf) közelebb elhunyt hírlapíró
nak sírja fölé állítandó emlékkőre a hírlapírói 
körökben gyűjtés rehdeztétvén, e célra 78 ft gyűlt 
bé é e napokoanaz adakozók különösen az elhunyt
nak barátai egybegyűltek, hogy a sírkő iránt in
tézkedjenek. Elhatároztatott, hogy a sírkő lehe
tőleg egyszerű legyen, s a fenmaradandó összeg 
a z  özvegynek adasíék.

# (A  kecskem éti ipá regylet) kijelentette az elől* 
járóság előtt, hogy a városban felállítandó ipar

iskola alaptőkéjéül, rendelkezése alatti 1000 fo 
rint összes vagyonát alapitványképen felajánlja.

*  (Debrecenben iparos iskola felállítása) iránt ad
nak be szakférfiak kérvényt a városhoz s való
ban e szükséget pótló intézet valószínűleg rövid 
idő alatt létre is fog jönni

* (A  zákány-zágrábi vasutson al) meg nyitása
nov. 20-ikára van kitűzve. *

* (É g i háborúról írnakj) mint természeti ritka
ságról Zágrábból, hole hó 20-ikán erős villámlás 
és dörgés közt vonult át nyárias zivatar.

* (A sopronyi szabad kömives páholy) nagy rész
vétnek örvend. Közelebbi ülésében számos uj tag 
vétetett fel, s pedig a lakosság minden osztályá
ból, mi főként annak tulajdonítandó, hogy az 
egylet felvilágosító, népszerű iratokat is terjeszt.

* ( A  Corvina /. évi augusztus hazában) meg
kezdvén tényleges működését ennek első ered
ménye gyanánt eddig 18 füzetet bocsátott nyilvá
nosság elé. Ezen füzetek a következők: 1. Cor
vina kis naptára 7 iv, ára 16 kr. 2. A  népbankok
ról, irta Kenessy K. 4 iv, ára 8 kr. 3. A  fösvény 
népies regény, irta Milesz Bélal-eö füzet 6 iv, ára 
15 kr. 4. A  fösvény népies regény, irta Milesz Bé
la, 11-dik füzet 5 iv, ára 15 kr. 5. Attila isten osto
ra, irta György Deák, 2 iv, ára 6 kr. 6. A  malom 
alatt, irta Jókai M., 5 iv, ára 12 kr. 7. Érzsók asz- 
szony története, irta Jámbor Jeremiás, I-ső füzet,
5 iv, ára 15 kr. 8. Erzsók asszony története, irta 
Jámbor Jeremiás, 11-dik füzet, 5 iv, ára 15 kr. 9. 
Egy igaz polgár élete, irta Győry Vilmos I-sö fü
zét, 4 iv, ürn 15 kr. 10. Egy igaz polgár élete, irta 
GyőryJVilmos, 11-dik füzet, 4 iv, ára 15 kr. 11 . Egy 
igaz polgár élete, irta Győry Vilmos, lU -d ik  füzet
6 iv, ára 20 kr. 12. Zrínyi Miklós, irta György 
Deák, 2 iv, ára 5 kr. 13. Természeti képek, irta 
Greguss Gyula, I-ső füzet, 10 iv, ára 30 kr. 14. Ter
mészeti képek, irta Greguss Gyula Il-d ik füzet, 9 
iv, ára 30 kr. 15. Dalos könyv, 6 iv, ára 30 kr. 16. 
Magyar nép naptára, 11 iv, ára 30 kr. 17. Egy 
honvéd naplója) Vajda János, 8 iv, ára 25 kr. 18. 
Toronyi Tamás, írta György Deák, 2 iv, ára 8 kr. 
Megrendelések az elősorolt müvekre a kitett 
árak mellett úgy az igazgatóságnál (Pest reál-is- 
kola-utca 14. szám) valamint minden vidéki ügy
nökségnél eszkőzölhetők. Reméljük, hogy a t. kö
zönség méltányolva a társulat üdvös törekvését, 
minél nagyobb számmal fogja megrendeléseit esz
közölni.

* ( Az иj ’épület megváltásának Ugye) a közeleb
bi városi közgyűlés elé fog terjesztetni. A tanács 
körében azon nézet jutott érvényre, hogy legcél
szerűbb lesz, ha maga a város veszi kezébe a 
megváltást s tárgyalásba boosátkozik a katonai 
kincstárai.

* (Д kaszái főtemplom) a góth építészetnek ha
zánkban egyik legnevezetesb emléke, közelebb 
javíttatván, rósz kezekben forgott. Az anyag 
gyenge volt, a ragasztás hanyag, a felrakott góth 
torny ócskák egy része már lehullott, s a mi a 
legsajnálatosb ily tiszteletreméltó régiségnél, 
cifra festéssel akarták a munka hiányait eltakar
ni. Már áz előbbi püspök sem stylszerüleg javít- 
tatá ki e templomot*






