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

az 1870. évre szóló átalánosan kedvelt dús tartalmú

NAPTÁRAK.
úgymint:

Lidércz-riaptár.
Rémtörténotek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenések stb. gyűjteménye. Sok

képpel. Ara 60 kr.

NEVESSÜNK!
Uj huiiiori82tiktis naptár.

Ara 40 kr.

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

Protestáns képes-naptár.
Szerkesztette Ballagi .t!dr, tanár. Ára 50 kr.

Falusi gazda naptára.
Szerkeszti Dr. Farka* .Mihály, földbirtokos. — Ára 80 kr.

Balpárti népnaptár.
Balpárti polgártársai számára. — Szerkeszti Vasgyúró Tamás. — Ára

50 krajezár.

A magyar gazda

t á r c z a- na p t á ra.
Szerkeszti Kégly Sándor. —Kemény vászonkötésben 1 ft.

Jó barát.
Nagy k<'p»*s naptár.

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

Országgyűlési naptár.
Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes közleményekkel. Szerkeszti

Szemes Pál. — Ára 60 kr.

Magyar családi naptár.
Borászati naptár.

Szerkeszti Gytírky Antal. — Ára 80 kr.

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

Első magyar

katonai naptár.
Magában foglalja a honvéd-törzstisztek arcz képcsarnokát és az uj honvéd-
tisztikar névsorát. Szerkeszti Bethlen Olivér, a „Honvél" kp szerkesztője-

Ára 60 kr.

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

Ára 60 kr.

9íeuer iíliiftrtrter

ftír Ilngarn unfc %>ubenbüv#en.
Ára 50 kr.

Határ id ó-naptár,
hivatalnokok, ügyvédek, jogyzők, orvosok, gazdatisztük számára. Kötve

1 forint 20 krajezár.

Magy. nők házi naptára.
Szerkeszti Benyiczky Irma. — Ára 60 kr. *

Kisgazdák naptára.
A magyar nép számára. — Megírta egy kisgazda. — Ára 30 kr.

Kiadó-tulajdoHos Heckennitt Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetera-uteza 4-ik szám alatt).

43-ik szám
l3

Tizenhatodik évfolyam,

Pest, október 24-én 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyött: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Onpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpau Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. "WKl

igtatásnál
minden i

ési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Woilzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön

Hirdetési
7 krba
után 30 krajezár.

Mohácson át vettem utamat Pécs felé.
Pesttől Mohácsig a Dunán jöttem gőzössel,
innen aztán vasút röpített be Pécsre. A Du-
namente ép oly szép és regényes volt, mint
Baranyának az a része, melyet Mohácstól
Pécsig érintettem. Ipar és szorgalom talált
itt most hazát, mintha nem is ez a föld
volna az, mely hajdanában annyi vértől
ázott, s mely oly borzadalmas meséket örö-
kített meg Magyarország krónikáiban.

A mint Pécs városához közeledik az
utas, imposáns látványban gyönyörködhetik.
Terjedelmes

völgyben
fekszik a. vá-
ros, egyrésze
felkapaszko-
dik a hegy-
oldalra,mely
a völgy kör-
zetének lán-

czolatához
tartozik. A
tért körítő

hegyek nem
kicsinyek, de
nem is ma-
gasak; hegy
és domb a
szemet gyö-
nyörködteta
öszhangban
váltakozik; s
a hegyek és
dombokon:

boráról hires
szőlő, erdő,
vetés és buja
legelő.

A városaz
egyik hegy-

lánczolat
hosszában

vonul el. —
Egy része a

hegyoldal-
ban fekszik, lejtős, lankás helyen; de minél
fölebb, annál inkább kevesbülnek a házcso-
portok. Mindenütt azonban, a hegyoldalon
és a völgyben, ékeskednek a templomok és
kápolnák, melyeknek nagy a száma Pécsett.

E város története ugyszólva leolvasható
templomairól. Élő emlékekkel bir a legtá-

A p é c s i s z é k e s e g y h á z .
volibb korokból. Az egyik emlék azt az időt
hirdeti, mikor még csak bálványoknak volt
szabad áldozni, s ki az igaz istent akarta
imádni, annak a föld felszinéröl el, a kata-
kombák setéiébe kellett rejtőznie. A másik
azt a gyászos időt hozza emlékedbe, midőn
Magyarországot elgázolta a török. A kereszt
eltűnt s a félhold hirdeté a tar uralmát a
keresztyénségen. Fürdők, mecsetek és mina-
retek voltak jelzendők az ö uralmának örök
voltát. De az örök és fényes uralom hamar
véget ért; a kereszt ismét diadalmaskodott

A pécsi székesegyház keleti oldala.

a félhold fölött, a keresztyénség müvei visz-
szaadattak eredeti rendeltetésüknek; sőt me-
cset és minaret — illő kifüstöltetés után —
jezsuiták tanyája lön.

Ez alkalommal Pécsnek csak két, kiváló
fontosságú emlékét akarom röviden megis-
mertetni: a katakombát s a székesegyházat.

A katakomba, mely 1770-ben fedeztetett
fel a székesegyház mellett, elismert archeo-
lógusok véleménye szerint, a maga nemében
egyedüli egész Közép-Európában. E föld-
alatti kápolnának előcsarnoka is van, egé-
szen sötét, miután sem ablakkal, sem sze-
lelövel nem birt. Keletkezését az ősrégi
keresztyén korba, hazánk viszonyaihoz ké-
pest, az V., Vl-ik századba kell tennünk.
Mindenesetre nevezetes emlék; tanuja annak
is, hogy a keresztyénség hazánk földén, az
itt lakott népeknél már a magyarok honfog-

lalása előtt
el vala ter-
jedve.

E kata-
komba bol-
tozatát fest-
mények éke-
sítették, me-
lyeknek nyo-
mait és tö-
redékeit ma
is láthatni

még, s ta-
nulmányoz-
hatni azokon
az ősrégi ke-
resztyénség
felfogását, s a
vallásos esz-
mék alakítá-
sát. A kápol-
na alatt te-

metkező
volt; 13 ró-
mai keresz-
tyén sirt ta-
láltak itt.

Eső és ned-
vesség—fel-
fedeztetése

után is na-
gyon meg-
rongálták e
katakombát.

— A pécsi káptalan tehát elhatározá e ká-
polna befedetését, hogy mint az ős keresz-
tyénségnek keleti Európában egyedül fön-
maradt emléke, megóvassék az enyészettől.
Gerster K. pesti akadémiai építész utasításai
szerint 1864-ben a katakomba körtü kiásat-
ván a föld, több hónapon át szárittatott;
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aztán a kápolna boltozata fölé egy uj bolto-
zat emeltetett, mely vízmentes mészszel vo-
natott be, hogy a nedvesség és víz leszivár-
gását megakadályozza, E munkálatok körül
nem csekély érdeme van Jónás József akkor
plébános és örkanonoknak, ki lelkiismeretes
buzgalommal fáradozott e becses történelmi
kincsnek az enyészet és pusztulástól meg-
mentésén. E katakomba mellett emelkedik
Pécsnek más hasonnemü nevezetessége, a
székesegyház.

Képeink kétfelől mutatják be az olvasó-
nak e szép építményt: homlokzatát és a
város felé néző oldalát.

Maga a székesegyház egy dombon emel-
kedik. Előtte sétatér diszlik, keleti és nyu-
gati oldalát meg imposáns épületsor foglalja
el, a püspöki palota és a papi lakok; gyö-
nyörű képet nyújt a dombon emelkedő temp-
lom, czifra uj góth stylben épült oldalával,
melynek párkányzatán a 12 apostol szobrai
emelkednek.

Szolimán Szigetvárt ostromolta, e templom
török mecsetté lön átváltoztatva. Talán e
templomban is hangzott akkor az ima —
mely hangzott Szolimán nagy birodalmában
mindenütt, hogy Allah bénítsa meg a sziget-
vári hős rettenthetlen karját!

A török uralom végével e templom is
vissza lön adva eredeti rendeltetésének; de
hogy minő állapotban, mutatják ma is a tor-
nyok, melyek igen sokat vesztettek az épí-
tészet eredeti diszéből. A templomot, mely-
ben másfél századon át, törökök gazdálko-
dának vala, folyton újítani, javítani kellett.
Végül 1805-ben hozzá kezdtek gyökeres re- j
noválásához. Húsz éven át tartott e munka,
s Pollák pesti építész vezeté. A templom
ekkor nyeré azt a czifra ujgóth diszt, mely
eléggé kápráztatja a szemet, s melyet a város
felöli oldala után hiven ábrázol képünk.

Kapcsolatban a fentebbi czikkel közöljük
• e § v derék férfiúnak rövid életrajzát, ki sok

E templom, nem is annyira mint* épité- : érdemet szerzett magának a pécsi székesegy-
szeti remekmű, de történelmi becsénél fogva '• ház és katakomba megóvása körül is.
s./inté:i páratlan. A pécsi székesegyház az Hiszen nemcsak az bír gyönyörködtetni,
ó-román építészetnek hazánkban egyedüli : a m\ „agyszerü, rendkívüli, vagy megdöb-
nagyobbszerü példánya. Külsejéről alig gya- bentő. Miért gyönyörködnénk csak a me-i
nithatni e tekintetben jelentőségét; szép és ; rész kormányosban, ki a felkorbácsolt tenger j
czifra, mint minden a mi uj góth ízlésben ; háborgó hullámain uralja hajóját, --•• mely-j
épült; de becse az ó-román építészetnek : n e k talán nem bír ura maradni ? És miért!
egyes fenmaradt részleteiben, s a bent rejlő gyönyörködnénk csakis az üstökösben, mely
föld alatti kápolnában fekszik. tünde fényével rémülésbe ejti a babonások

E templom egyike legrégibb építménye- ezreit, de jő és tűnik ép oly hirtelen, mint a
inknek. Keletkezése egykorú lehet a keresz-
tyénségnek a magyarok közti megszilárdu
lásával. Lehet, hogy e templom még azok

hogy keletkezett — nyom nélkül; én részem-
ről inkább gyönyörködöm az apró csilla-
gok milliárdjaiban, a melyeknek fénye kisebb

sorába tartozik, melyeknek alapjait Szent! ugyan az üstökösnél, de kitartó és örök. Ez
István király veté meg. Az ó-román építészet, j a csillagtenger, melyben szerényen megvonj
— melynek egy kiváló példánya a pécsi ^ m a g á t minden egyes kis fénylő pont, ineg-
székesegyház — Európa némely tartomá- j futja és végzi pályáját örök törvények sze-
nyaiban már a X. században fejlődést ért; j rint rendesen, a feltűnés viszketege nélkül
hazánkban még csak a XII. században lép föl,
a pécsi s a székesfehérvári, III. Béla által
épített ó-román templomokban.

sokkal nagyszerűbb és sokkal inkább gyö-
nyörködtet.

íme egy egyszerű életrajz, mely nem

mint ha-
mint a tudo-

A pécsi székesegyház sok viszontagságon j s zól merész kormányosról, sem valamely
ment át, ujabb kezek sokat toldották ahoz; j kalandorról, ki üstökös gyanánt fénylik, "s
innen azon ellentét az építészetben. ! a két j aztán elenyészik — milyenekről a világ-
oldalának góth építményeit nem létezőknek j história eleget beszél; ez életrajz szól egy
tekintjük, előttünk áll az eredeti, régi ö-ro- . egyszerű szerény férfiúról, a ki becsületesen
mán templomoknak alakja, a bazilika, négy 1 teljesítette pályáján kötelességeit,
sarkán négy toronynyal, melyek azonban zafi, mint a népnek pásztora, s mi
magával a templommal legcsekélyebb szer- j mányos oktatásnak apostola.
ves összefüggésben sern állnak. A templom \ Jónás József apát s pécsi székesegyházi
maga három hajóra oszlik, melyeknek min- { kanonok, kinek nemes jótékonyságáról csak
denike félkörii apsisban végződik. ; nem régen is ujabb tényeket közöltek a lapok,

A templom keleti része alatt nagy kitér- j 1797-ben, január 31-dikén született az akkor
jedéaü altemplom, vagy kripta vonul el. E J Zala-, most Veszprémmegyéhez tartozó Felső-
kripta elfoglalja az egész templomnak felét,s j Őrsön. Atyját korán elveszítvén, Parragh
öt hajúval bír, melyet hatalmas oszlopsoron i László göllei plébános által neveltetett föl,
nyugvó boltozat tart össze. Az altemplomba j s körében már igen korán nagy kedvet nyert
a templom közepéből vezet le lépcső; régebb j a z egyházi pályához. Miután agymnasiumot
a templom két falának közelében vezettek | 6 éven át Pécsett, a bölcsészetet 2, a jogi
föl a lépcsők az altemplomból. E följáratok , tanfolyamot 3 éven át Pesten kitűnő sikerrel
ódon dombormüvekkel valának ékesítve, me-
lyek nem annyira a kivitelben, — mert bizony
néha, a mi a tagokat s az arányokat illeti,
elég otromba faragványok — mint inkább a
jellemző felfogás által meglepők.

Mint említem, e templom III. Béla király
korában épülhetett. Biztos adataink erre vo-
natkozólag nincsenek. — A XII. században
ugyanEurópaszerte már az uj-román építészet
virágzott, de ez időben még III. Béla székes-
fehérvári temploma az ó-román styl szerint
épült; a pécsi székesegyház építészete pedig
teljesen egykorú amazzal.

Azóta sok vihar, sok pusztítás érte e
templomot. Hazánk azon vidékén feküdt,
melyet leggyakrabban látogatott a török, s
mely legrosszabban volt török uralom
alatt. Mégis, midőn 1526-ban egész Pécs-
városa leégett, a dombon fekvő templom
épen maradt. Később, azon idötájt, midőn

elvégezte, nevelőatyja és Juranics Antal
pécsi püspöki helyettes közbenjárásukra a
bécsi Pázmáneumba küldetett a pécsi egy-
házmegye részéről. I t t a négy évi theologiai
tanfolyamot befejezvén, s a keleti nyelvekből
is letevén a szigorlatot, áldozárrá szentelte-
tett föl, és pedig saját megyés püspökétől
nyert engedély folytán a székesfehérvári püs-
pök Wurum József által, 182 l-ben; s még azon
évben Göllén, nevelő egyházában, mutatá be
zsönge áldozatát (primitiáit). Segédlelkészül
Etényben, majd Szegszárdon működött, hon-
nan 1728-ban Szepessy Ignáez pécsi püspök,
az általa alapított lyceuinba a bölcsészet s
történelem tanárául hivta meg. Öt év múlva
az 1833-ban alapított jogi tanszékek egyikére
helyeztetvén át, egész 1848-ig, 14 éven át, a
politikát s ipar- és kereskedelmi jogtant adta
elő. De tanári minősége mellett már 1834-
ben szentszéki ülnökké, 1835-ben ugyanott

ügyészszé, s 1845-ben tiszteletbeli kanonokká
neveztetett ki. 1838-tól 1848-ig alyceumban
mint helyettes igazgató is működött.

1848-ban, a tanév végével a jogi tanfo-
lyam megszüntettetvén, a hittani székre
helyeztetett át, hol két évig működött. 1850-
ben valóságos kanonokká neveztetvén ki, e
minőségben többféle hivatalt viselt; jelesen
öt éven át székesegyházi plébános és kerületi
esperes, s a városi összes elemi iskolák igaz-
gatója, majd 1856-ban czimz. apáttá mozdit-
tatván elő, az egyházmegyei elemi iskolák
főfelügyelője s tolnai főesperes, 1864-ben
örkanonok, 1867-ben éneklő kanonok lön,
mig a fejedelemtől 1860-ban a Ferencz-József
rend lovagkeresztjót nyerte.

Ezek az egyházi pályán töltött élet egy-
szerű adatai. Közösek számos, többé-kevésbbé
érdemes s ugyanazon téren lefolyt élettel.
De ez egyszerű adatok mögött két nagy elvet
találunk: a tevékenységésajótékonyság elvét.
Mig a szerencse annyiaknak heverés párnája
s önzésük hizlalója csak, Jónás Józsefnek az
előmenetel minden lépcsője a szélesb körű
tevékenység, s minél többek irányában gya-
korolható jótékonyság eszközévé lön.

Jónás József tevékenységi körének első
szélesebb mezeje a tanári pálya volt. Teljes
készültséggel lépett arra. A bölcsészeti és
hittani tudományok alapos ismerete mellett,
melyekbe mint leendő pap korán bevezette-
tek, mint hazafit a jogtani ismeretek buvár-
lására is vezette lelke. S nemcsak hogy a
pesti egyetemen jogot végzett, de később
mint szegszárdi segédlelkész, a megyei tör-
vényszéknél mint félesküdt joggyakornok
alkalmaztatta magát-, a mi igen ritka példa,
s egyedül az ismeretszomj és hazafias érzés
által leli magyarázatát. Ily készületek után
lön tanárrá; s 22 évig maradt e pályán,
különböző ágaiban a tudományoknak, de
egyenlő lelkesedéssel, buzgalommal <és siker-
rel működvén mindenikben. S nemcsak tanár
volt ő a tanári pályán, hanem tanférfiu a szó
legszélesebb értelmében. Mint a lyceum, majd
a városi s végre a megyei összes népiskolák
igazgatója, felügyelője, tevékenységének tá-
gas tért talált, s azt teljes mértékben be is
töltötte.

Különösen jelét adta erélyének s hatá-
rozottságának a forradalmat követő idők-
ben, midőn az absolut kormány a tanügybe
is illetéktelenül beavatkozván, egyedül az
ő határozottsága menté meg a Szepessy-
féle intézetet, hogy az állam arra is rá
ne tegye kezét, s az a nemzeti nyelv és a
szabad tudomány iskolája maradhasson to-
vábbra is.

Neki lehet köszönni, hogy midőn a kor-
mány a pécsi lyceumot, mert a Thun-féle tan-
rendhez alkalmazkodni nem akart, bezáratni
s illetőleg algymnasiumi rangra leszállítani
elhatározd, a már akkor prímássá lett Sci-
tovszky, előbb pécsi püspök, közbenjárásával
mégis ki tudá eszközölni, hogy a nyolcz osz-
tályú teljes gyinnasium engedélyeztessék s
a vidék nagy örömére megnyittassék. 0 ne-
veztetett ki annak igazgatójává is; de a küz-
delem sikerrel végződvén be, felmentetését
kérte, ő, ki mig rá szükség volt, oly erősen
megállta helyét, s a zavaros idők alatta majd
150,000 forintra menő lyccumi alapítványt
eszélyes gazdálkodása s erélyes kezelése által
meg tudá menteni, s csonkitatlan adá át az
utána jövőknek.

Mint városi és megyei tanfelügyelő
ritka buzgalommal vitte hivatalát, évről évre
kimerítő jelentéseket, érdekes statisztikai ada-
tokat, gyakorlati javaslatokat mutatott be a
felsöbbségnél, s alatta a tanügy folytonos
emelkedésnek és virágzásnak örvendett.

A tanférfiu e tevékenységét a szorosabb
értelemben vett egyházi pályán is bebizo-

nyította Jónás József. Mint kanonok öt éven
át lelkipásztorkodott a székesegyházi plé-
bániában , mint valódi pap, a szenvedők
vigasztalására. Mint a káptalan javainak
kezelője számtalan bizonyságát adta ügyes-
ségének, erélyének, gazdálkodó szellemének;
keze alatt minden virágzott és emelkedett.
Tevékenységét minden irányba kiterjesztette.
Nagy érdeme van, a többi közt, a pécsi szé-
kesegyház közelében álló 1770-ben fölfede-
zett ősrégi keresztyén katakomba, valamint
az altemplomba vezető régi lejárásnál talált
dombormüvek végenyészettöl való megmen-
tése körül. Az ö indokolt ajánlatára készít-
tetett a székesegyház számára egy, a város
összes óráit pontosan szabályozó minta-óra.
Az egész egyházmegye iránti érdemei közül
csak egyet, mely jótékonysági szellemét is
bizonyítja, említünk meg, az egyházi férfiak
nyugdíj-intézete körüli tevékeny és sikeres
buzgólkodását.

Mint mondám, Jónás József életének
jellemző vonása a tevékenység mellett a jó-
tékonyság. Mint pap és lelkipásztor, mennyi
könyet törült le kisebb, de időszerű jóté-
konyságával: ki tudná elsorolni? Csak nyil-
vánosságra jutott jótékonyságait emiithetein.
1865-ben a pécsi jog-lyceum újra megnyíl-
ván, ösztöndíjul 1000 forintnyi alapítványt
tett a joghallgatók részére. 1000 ftot 1856-
ban a pécsi káptalannál tett le, hogy annak
kamatai a káptalani javak virágoztatására
fordittassanak. Ismét 1000 frtot az egyház-
megyei alapítványi pénztárba tett le, hogy
annak kamatai egy jeles tanító-jelöltnek
adassanak évenként. 200 ftot a szent István
társulatnál alapított, hogy a társulat kiad-
ványai a pécsi tanitó-képezde könyvtárának
adassanak. A pécsi székesegyház Mária-
kápolnáját hét művészi olaj festmény nyel
gyarapította.

Végre említsük meg legújabb nemes
tettét, mely csak nemrég járta végig a hír-
lapokat s még élénk emlékezetben van. E
folyó évi jun. 24-én 10,000 ftos alapítványt
tett a pécsi iparos osztály műveltségének
emelésére s egyúttal a szenvedő emberiség
javára: 6000 ftot, t. i. az iparos ifjak pécsi
egyletének ház vételre, 4000 ftot pedigapecsi
irgalmas atyák kórháza mellett épitendő
fürdőre, a koródában gyógyítandó szegény
mesterlegények használatára.

lm, ennyi s ily emlékei vannak az im-
már 72 évre terjedt, munkás és jótékony
életnek.

A jó öreget a sok munka s az életkor sze-
mevilágától is megfosztá; de lelkének fényes
még az élet, mert vigasztaló s megnyugtató
emlékei derült fényt vetnek a testi éjszaka
homályába. Élvezze még soká jó tettei ön-
tudatát s szolgáljon példányul sokaknak a
tevékenységben és jótékonyságban! G.

A faluban mindon néma,
Csak egy alak nyög fel néha,
A ki nem bír elaludni,
S egyre vágynék futni, futni . . .

Hernád vize csillog, szalad
Szomorú fűz ágak alatt, —
Nem zavarja semmi, senki . . .
Roggol egy holttestet vet J<i.

Ábrányi Emil.

Hernád v i ze. . .
Hernád vize csillog, szalad
Szomorú fűz ágak alatt;
A csillagok bele néznek ,
Oly halványak, oly fehérek . . .

.Szomorú fűz ágak alatt
Beh keserves ének fakad, —
Mintha egy húr megszakadna,
Mintha ogy szív meghasadna . . .

— „Én nem hagyok átkot néked,
Én most is szeretlek téged!
Megtehetted, a mit tottél,
Engem soha nem szorottél!" - •

A faluban minden néma,
Csak egy gyermek sír fel néha,
A ki anyját hívja, várja,
Várja, várja . . . a kia árva!

Egy besorozott naplójából.
1850—51. — (Vége.)

Bécsben eleinte egy belvárosi kaszárnyá-
ban szállásoltak el, de itt oly nagy feltűnést
okoztunk, a bécsi nép olyan, a rajongással
határos rokonszevvel tüntetett ki bennün-
ket, hogy azután többé nem volt szabad ki-
jönünk a kaszárnyából. Az utczán összecso-
portosult minden egyes honvédtiszt körül a
nép, bámult mint valami csoda-tüneményeket,
és csak a nagy terrorismus alatti félelem
tartotta vissza, hogy viharos éljenzésbe s
egyéb tüntetésbe nem tört ki.

Ezt a nimbuszt megirigyelték a tábornok
és parancsnok urak, mert azonnal elrendel-
tek bennünket a gumpendorfi kaszárnyába,
a hol egy hétig formális rabok voltunk, ösz-
szezsufoltan, csaknem mint a sóshal egy-
máson, a padlóra szórt szalmán heverészve.
lakásaink épen semmiben sem különbözvén
egy disznó-óltól.

Hogy mily nagy volt az európai nemzetek
tisztelete, bámulása a magyar iránt, arról a
jelen ivadéknak fogalma nem lehet, de sőt,
ha azt hiven előadnám, hihetlen is lenne az
előtte.

Az ötvenes években franczia, angol nera-
zetbelinek lenni — nagyon halavány dicső-
ség volt a magyaréhoz képest. Még 1855-ben
is szinte zavarba hozta az embert a rendkí-
vüli figyelem, mit magyarsága keltett. Több
hónapot töltve ekkor Bécsben, a legnépesebb!
mulatóhelyeken, ha egy asztalnál magyarok
ültek, észre lehete venni, a mint a többi
asztalok közönsége halkabban beszélt, hogy
hallhassa a magyar hangokat, s a figyelem j
folytonosan oda fordult.

Hát még aztán Olaszországban! Itt a ro-
konszenv, tisztelet csaknem az imádásig fo-
kozódott, már tudniillik főleg az osztrák
sereg által elfoglalva tartott részekben.

A legelőkelőbb házak termei nyitva vol-
tak bármely volt honvédtiszt előtt, a hol
ünnepeltetének, s oly kitüntetésekkel halmo-
zák el, melyek a szerényebbeket sokszor za-
varba is hozták. Azonképen a nép részéről |
is határtalan szeretet s tisztelet nyilatkozott
irányunkban. Ez volt szenvedéseink enyhítő
balzsama. A szabadság fölkent vértanúinak
tártának bennünket.

A tömérdek ezt tanúsító jelenet közül
jellemzésképen megemlítem azt, midőn egy
czipész boltjába menvén, a mester engem,
fiatal pehelytelen arezom után, az osztrák\
mondurban nem mindjárt ismert föl ma-
gyarnak. Maledetto tedesconak tartva, csak
ugy könnyedén beszélt velem, mint más
emberi halandóval. Én nem törődtem vele,
s nem is akartam tudtára adni kilétemet, de
a beszélgetés alatt az olasz vizsgálni kezde,
s mulattató volt a drámai procedúra, a mint
lassankénti kombináczió folytán rájött, hogy
én alighanem magyar vagyok. Mikor már el
akartam menni, habozva, szent félelemmel
kérdé: mi nemzetbeli vagyok? Kénytelen
voltam megvallani magyarságomat.

A jó ember mindent kiejte kezéből, s
karjait széttárva, miután jól kicsodálkozta
magát, mintha mondta volna, uram, nem
vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj! — lá-

baimhoz borulva kért bocsánatot, mivelhogy
nem ismert föl azonnal. Azután bekiáltotta
feleségét, gyermekeit, hogy lássanak egy
magyar volt honvéítisztet. Azután mind-
nyájan kikisértek a kapu elé, s könybe
lábadó szemekkel mondák utánam: Evviva
Ungheria!

Az ezredhöz érve, melybe kiki sorozta-
tott, még roszabb vagy jobb sorsa volt, a
szerint, minő lelkületű egyén volt az ez-
redes.

A mint egynémely társamtól később
hallottam, voltak ezredek, melyekben iszo-
nyú boszantások s lealázásoknak lettek ki-
téve. A legénység insultálta, a század-parancs-
nokság minden alacsony szolgálattételre
vezényelte őket, minők például: ebéd után
asztal- s edénymosogatás, udvarsöprés stb.

A divatos sértő elnevezés Kossuth-hund,
Olaszországban leginkább ,,brigant" volt.

Hanem részemről e tekintetben szeren-
csés voltam, a leghumánusabb ezredes alá
kerülvén, mely a cs. hadseregben valaha lé-
tezett. Schwarczelnek hittak e derék embert,
s mintha csak saját jó természetét lehellte
volna egész tisztikarába, mindnyájáról csak
a legnagyobb dicsérettel szólhatok.

Parancsot ada ki, mely szerint a ki ben-
nünket boszant vagy hasonló sértő szóval
illet, 25 bottal büntettessék. Nemcsak, de
azt is meghagyta, hogy a legénység csak per
„Sie" szólítson minden ;volt honvédtisztet,
természetesen mi őket azonkép szólitván. Itt
azután békében voltunk, s hálából oly jól
viseltük magunkat, hogy az ezredes igen
meg volt velünk elégedve, a mit bizonyít az,
hogy pár havi szolgálat után majd mindnyá-\
jan altisztek lettünk.

Egy év múlva egy császári kegyelem*
okmány folytán jobbadán mind haza bocsát-l
tattunk. De hazajövet Bécsben még egy
válságos jelenetem akadt, megint egy deutsch-
meister káplárral. Ugy látszik, ezek legdü-
hösebbek voltak a honvédre, miután régi jó
hirökön a honvéd viszonyok némi csorbát
ejtettek.

Ez a káplár ugyanis ebéd után engem
parancsolt ki, hogy mossam le az edényeket
és asztalokat. Bevett szokás volt derék köz-
honvédeinknél, hogy ha volt honvédtisztet
vezényeltek ilyes szolgálatra, azonnal elő-
ugrott kettő-három a szállítmányból, s elvé-
gezte a dolgot. Ekkor is előállott azonnal
egy pár, de a káplár nem akarta engedni,
hogy helyettem teljesítsék e műtétet, s meg
akarta mutatni, hogy azt azért is nekem kell
elvégezni. En pedig határozottan kijelentet-
tem, hogy azt semmiesetre nem teszem. Hi-
vatkoztam a szokásra, mely megengedi a
helyettesítést, még az örállásban is. A káp-
lár gorombáskodni kezdett, s fenyegetőzött
Én nyugodtan azt feleltem, hogy vigyen
rapportra az őrnagyhoz, vagy ha nem, fele-
lős lesz minden rósz következményekért.
Ugy látszott, bízott ügyében, s azonnal az
őrnagyhoz mentünk, a ki azonban — végte-
len örömömre! — nekem adott igazat. Ekkor
már átalán beállott a jobb fordulat, s az
irántunk való animositásnak,legalább a tisz-
tikarban, vége volt.

Más ezredekből nem ily könnyű volt a
szabadulás. Például K. P. barátom, az alez-
redes, Cattaroban — a lehető legroszabb vi-
szonyok közt, hol unalmát csak a skorpiók
nagy számával folytatott örökös háború űzte
el némileg — teljes öt évet töltött. A Kom-
lóban láttuk viszont egymást újra, s nagyo-
kat ittunk — mint ö szokta magát kifejezni
országos hirü toasztjaiban — a multak emlé-
keért, a jelen örömére s a jövő reményei
fejében! ' V. J.
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Kazinczy Ferencz 110-dik születés-
napjára.

Alig pár héttol ezelőtt járta végig lapjain-
kat azon óhajtás, hogy a csak most felfedezett
Cserei-féle Kazinczy-levélek adassanak át az iro
dalomnak s déési tulajdonosuk —
hacsak kivonatban is — tegyo azokat
közzé. Mi örültünk a fölfedezésnek,
do nem óhajtjuk kiadásukat darabon-
ként s megmondjuk miért.

Kazinczy Ferencz nyelvujitási
érdemeit nem szükség elemezni és
ismételgetni most, midőn — 10 év
óta legalább — a kis gyermek is tud
róla annyit, hogy nevét ismeri.
Október 27-én lesz tiz éve annak,
hooy a magyar nemzet, mint nem-
zet ülte meg születésének százados
évfordulóját, mely 1849. után az
első önérzetes, férfias lépés volt
nyomasztó viszonyaink megváltoz-
tatására. Áldozott obben a nemzet a
múlt nemes küzdelmeinek, egy re-
formátor érdemeinek, s tüntetett a
jelon ellen a jövő érdekében. Meg-
tette kötelességét, de teendője még
nincs bofejozve; nem emelt Kazin-
czynak egy állandó emiékot müvei
kiadása által.

Pár nap múlva Kazinczynak
110-dik születési évfordulója kövot-
kezik be. Itt az idő, hogy a nomzet
s legelső sorban az Akadémia meg-
emlékezzék: róla s határozza el mü-
veinek egy önálló, teljes kiadását.
Ezt Kazinczy szelleme, irodalmunk
jövője és saját becsületérzetünk kö-
veteli.

Nem kívánunk lehetetlent. Jó
akarat kell csupán s pár év múlva
a nemzet felmutathatja egyik legki-
tűnőbb emberének minden művét,
mint teheti ezt — habár a körülmé-
nyek miatt nem is egész teljesen —
Vörösmarty, Petőfi, Arany és Tompa műveivel.

De hallom az ellenvetést, hogy Kazinczy dol-
gozatainak nagy része forditmány, melynek kor-
szerűsége ma már olvoszett s a miknok nyelvezete
sem állja ki már mindenben a kritikát. Igaz, de
Kazinczy ez időszorint nem is annyira ezekért ér-
demelné meg
az uj kiadást,
mint levéleiért.
E nemű dol-
gozatai őt a
világirodalom
legkitűnőbb

epistolograph-
jai mellé he-
lyezik s épen
ereszben nincs
complet kia-
dása. Saját, a
az Akadémia
által halála

után rendezett
kiadásai for-

ditmányait
hozzáférhető-
vé tették, de
romek stylüés

irodalom- s
közművelődés

történetileg
ritka becsü lo-
velei részint
szétszórvák,

részint most is
kéziratban he-
vernek. Ezek
kiadása tohát
égető szüksé-
gesség és be-
csületbeli kö-
telesség most,
a midőn még
összegyüjthe -
tők, mert fél-
század, vagy
tán csak egy évtized multával is az nem lesz kivi-
hető többé.

Epén ez okból nom óhajtom tehát, hogy Csere".
Miklóshoz irott levelei is csak darabonként, vagy
— mint lapjaink mondják — kivonatilag közöltes-
senek, mert ez által érdekük legnagyobb része

elvész s a felhasználhatás is mog lesz nohozitvo
kétszáz magyar hírlap és oly könyvtárak mellett,
melyekben talán egyetlenegy magyar lapot sem
lehet feltalálni hiány nélkül. Hiába keresünk idő-
szaki irod. munkákat akár a Múzeum, akár az
Akad íinia vagy Egyotem könyvtáraiban, — vidé-

Jónás József.

kieket számban se vehatvén — mert ezekben vagy
épen nem, vagy csak csonkán találhatók fel lap-
jaink, s igy Kazinczy levelei ily szórványos közzé-
tétel által csak ugy nem lesznek megmentve a
jövő számára, mintha valamelyik családi levéltár
pora között kéziratban hevernének.

Toldy szerint néhány kötet, az Erd. Múzeuméban
is, egyszóval a nagyobb rész könnyen hozzáférhető
helyeken létezik, csakis az összeállító munkás
kéz hiányzik. E részben Toldy Ferencz volna a
legilletékesebb, ha ő meg nem volna annyira elfog-
lalva, hogy Kazinczy életét sem bírta kiadni 10 év

alatt, daczára annak, hogy az Aka-
démia firmája alatt s előfizetési utón
lőn megkezdve kiadása.

De mind az egyén megválasz-
tása, mind egyéb teendő az Akadé-

.NX m i a hatásköréhez tar tozik, mi csakis
^ x azon óhajtást nyi lvánít juk ki, h o g y

vajha a 110-dik év meghozza K a z i n -
czy emlékének a z t , a mi t a 100-dik
csak kis részben volt képes meghoz-
ni, ledönthetetlen s elfelejthetetlen
emlék gyanánt!

: Végszóul kiírom Toldynak egy
1 régibb művéből*) azok névsorát, a

kikhez Kazinczytól levelek szólanak,
s a miknek tetemes része ma îs meg-
van, noha csak kéziratban. Es pedig
bebörtönöztetése vagyis 1794. előtti
időtől fogva fennmaradt levelei van-
nak gr. Beleznai Miklóshoz, Besse-
nyei Györgyhöz, Czirjékhez, gr. Esz-
terházi Károlyhoz, Fejérváry Ká-
rolyhoz, XbppiKárolyhoz, Kovachich
Mártonhoz, Kovács Ferenczhez, Mol-
nár Jánoshoz, báró Orczy Lőrincz-
hez, I. Péczeli Józsefhez, báró, ké-
sőbb gr. Ráday Gedeonhoz, Rájnis
Józsefhez, Ráth Mátyáshoz, Baróti
Szabó Dávidhoz, Szentgyörgyi Ist-
vánhoz, Szilágyi Sám. superinten-
denshez, ifj. Szilágyi Sámuelhez.

1801-en vagyis kiszabadulásán
inneni levelei a követkozőkhez szól-
nak: Berzsenyi Dániel, Cserei Mik-
lós, Csokonai V. M., gr. Dessewffy
József, Döbrentei Gábor, Fabchich
József, Földi János, Guzmics Izidor,
Horváth Ádám, Horvát István, Jan-
kotvich Miklós, Kis János, Kölcsey,

Kriebel János, gr. Mailáth János, Németh László,
Pyrker László, Rumy Károly, Sipos Pál, Szent-
györgyi József, Szentmiklóssy Alajos, Szombathi
Jáno3, Szögyényi Zsigmond, gr. Teleki József, gr.
Teleki Sámuel, Toldy Fer., Ungvárnémethi Tóth
László, Vályi-Nagy Ferencz, Virág Ben., Vitko-

vics Mih., id.
és ifj. báró

Wesselényi
Miklós, Zádor
György, Sze-
mere Pálhoz,
irott s Toldy
szerint ,,leg-
érdekesb és

fontosb levél-
gyüjteménye"
meg van sem-

misítve, ha
ugyan egyes
töredékei a

„Szemere-
Tár"-ban fenn
nem marad-
tak.

Kisebb szá-
mú levelei im
ezekhez szól-
tak : Aranka,
Bajza , Bá-
rány Ágoston,
Báróczy Sán.,
Bártfay hisz-
ló,J3/íniczLa-

Szigliget.
Balatonvidéki táj.

Szent-György.

Karolja fel oz ügyet az Akadémia, s ha egy-
szer megkezdte: gyorsan megy a munka,annyival
is inkább, mivel b. c. Kazinczy Gábor már a leve-
lek nagy részét összeállította, a mit az Akadémiá-
nak — ha csak használat végett is — megszerezni
nom lenno lehetetlen. Saját könyvtárában is van

kas S., Decsy
Sámuel, Édes
Gergely,-End-
rödi János,

Engel, Ercsey,
Fáy András,
Fejér György,
Ferenczi Istv.,

Hegyesd. Csobáncz. gróf Festetics
Gy., Holéczy

Mih., b. Hormayr Józs., Horvát End., /̂ raz Sám.,
Kállay Fer., Kerekes Ábel, Kisfaludy Károly és
Sándor, /fí«« Imre, Kovacsóczy Mihály, Kulcsár

*) A Magyar költészet kézikönyve. Pest, 1857. 8r. 39.
40. lap.
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István, b. Lakos Jáno3, Márton István és József,
Nagy Gábor, Nagy Józs. prépost, Pápai Sámuel,
II. Péczeli Józs., Perger János, b. Prónay László
és Sándor, Ragályi Tamás, Révai, Ruszék József,
Sághy Ferencz, Sándor István, Schedius Lajos,
Sz'ibó István, gróf Széchenyi Ferencz és István,
Székely Sándor, Szemere Bertalan, Szenvey Józs.,
b. Szcpessy Ignácz, Sztrokay Antal, Tétii Takáts
Józs., Dukai 'Takács Judit, Tóth Ferencz, Ürmenyi
József, Vörösmarty.

Ha végig tekintünk e névsoron: ebből is látni
fogjuk, hogy az ő levelei irodalmunk fejlődésének
történetére kimondhatatlan becsü források, de a
ki csak megizlelteis levélirálya zamatát: az helye-
selni fogja indítványunkat, mely Kazinczy 110-ik
születési évfordulóját összes müvei, vagy legalább
levelei teljes kiadása által ohnjtja emlékezetessé
tenni. íi

j kaiban a hajdani magyar urak hatalmát hirdető
váraknak múltja, melyet különösen Szigligetet

! illetőleg, Iháros-Berényben (Somogy) Inkoy József
| ur levéltárában feltalálható régi okmányok nyo-
mán állítottam egybe.

1. Szigliget.

Még szt. László uralkodása előtt Botond ve-
zér családjáé lóvén a szigligeti uradalom, s ebből
az "utolsó magvaszakadt Botond a szomszéd Ra-
poska falut kiszakasztván, a fehérvári káptalannak
ajándékozta *), ennek özvegye pedig 1080-baa
azon uradalomnak felét Vajvoda de Megyos-nek
adván, másik felét végrendeletileg a benezéknek
hagyta. Azonban Megyés vajda ezen barátoktól
a nekik hagyott felerészt vasmegyei jószágáért,
Dömölkért megcserélte, melyet ezen szerzet mind-
eddig is bír. — Az irt 1080-ban, szt. László
koronaherczeg korában, Szigliget, Ederics és Vita
között határozván, a határozásra Edericsnek

várra is királyi adományt nyervén, a statutiót is
végre hajtatta. Ez ellen ugyan a Báthoriak mint
állítólagos közelebbi Újlaki féle vérrokonok ellen-
mondottak, mi azonban sikî r nélkül elhangzott,
miután aLengyeleket ad recipiendam contradictio-
nis rationem, nem idéztették meg. A Lengyelek
közül László mint Somogy követe jelen volt az
1504-ki rákosi országgyűlésen.

Zápolya alatt Török Bálint is mint Szigliget
birtokosa szerepelt, propter adhaesionem, de annak
török rabságra hurczoltatása és az 1552: 20. t. ez.
a Lengyeleket ismét meghagyta előbbi birtokaik-
ban mindaddig, mig a fonyódi várkapitány Magyar
Bálint Lengyel Brigittát nőül vévén, sógorait
Lengyel Gáspárt és Boldizsárt önhatalmilag azok-
ból "kivetette, a miért ezok részéről a somogy-
megyei követ által az 1563-ki országgyűlésen
bepanaszoltatván, az 55. t. ez. szerint a hatalmas
foglaló beporeltetett, a pernek azonban a magnél-
kül elhalt Magyar Bálint végét nem érte, és igy
csak halála után juthattak birtokba sógorai. Á

Négy régi vár a Balaton vidékén.
Az utazó, ki a sümegi Bakonyban az ország-

úton délnek tartva Tapolcza felé siet, mit sem sejt
a Balatonvidék regényes szépségéről, mely az
erdőből kiértekor feltárul előtte, majd csaknem
egyszerre feltűnvén Szent-György hegye, Bada-
csony, a gulácsi Csúcs és halápi hegyek; mégis a
szigligeti, csobánczi és hegyesdi váromladékokkal
fedett hegyek mind eredeti egymással össze nem
kapcsolt hegyek, melyek közül majd mindegyik-
nek talaja különbözik a másikétól. Ugylát3zanak
e hegyek a közöttök elterülő lapályból kinőni,
mint a buborék a csendes Balatonból, mely délről
ezen vidék partjait szegélyezi; és o hegyeknek ol-
díilai, Hegyesdet és Csúcs hegyet kivéve, a bada-
csonyi név alatt már régóta hírre kapott balaton-
melléki bortermő szőlőkkel vannak eltakarva.

E vidék szépségét, regényességét már többen
leírták és zalai koszorús költőnk is mogénokelto,
nom untatom tehát részletes leírással az olvasót,
a/.onban azt hiszem, érdokolui fogja ezen, omladé-

A pécsi székesegyház homlokzata.

akkori urát László grófot (comes) és a vitai köz-
birtokosokat meghivatta.

A tatárfutáskor Szigliget elpusztulván, ismét
a bonezésok birtokába korült, kik a várat három
év alatt, felépítették, melynek tágas udvara néhány
holdra terjed, hol a várőrség könnyen gyakoroltat-
hatott. Később a király által kicseréltetvén, Újla-
kiak lettek annak urai, kiknek magvaszakadása
után 1490 körül szállott a Lengyel családra, mely-
nek egyik tagja a XV-ik század közepén Vasme-
gyébe'n lakván s Újlaki megbízása folytán a
hegyesdi grófnak 2000 aranyat mint zálogösszeget
lefizetvén, Szigligetet birtokába vetto, és abban a
család az érintett magvaszakadás után is mind
eddig megmaradt, miután nemcsak a szigligeti,
hanem az^ezzel átellenbon, a Balaton túlsó partján
fekvő Lengyeltóti terjedelmes uradalmára is, s
ebben foglalt, a Balaton partján fekvő fonyódi

*) A t. közlő ur ez adatára vonatkozólag meg kell
jegyeznünk, hogy Botond vezértől származó családról nem
tudnak az eddigi ismeretes tört. kútfők. Szerk.

midőn az idéző levelet egy zalavári konventualista
néki a fonyódi várban kézbesítette, Magyar Bálint
a szegény barátot megtámadván és bántalmazván,
a Balaton partján egy csónakba behajtatta és azon
csónakot maga rúgta be a sík vizre ezen szavak-
kal : „Vado bestia pap", és miután a szerencsétlen
barát a csónakban evező nélkül hosszasb ideig
a hullámok által ido s tova hányatott, és egy ked-
vező szél által a csónak Fonyód alá visszaterel-
tetett, ekkor a moo-ongesztelődött várkapitány
két hajós legényt mellé rendelvén, őt a badacsonyi
túlsó partra kiszállittatta, a mintakonventualistá-
nak konventjéhez intézett relatiójából mind ezek
kitetszenek. Azonban nem ijedt mog a vitéz vár-
kapitány az országgyűléstől és az oz által elrendelt
perbefogatástól, mert egy év múlva a trónra jutott
Maximilián király neki ezen szavakkal „compla-
centiam regiam nostrum tibi significamus" köszö-
netet szavazott azon katonai érdemeiért, melyoket
a szigligoti és foayódi várakból kirándulásai
alkalmával a törökökön kivívott diadalaival arat-
hatott.
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Szigligetet d lrőla Balaton , másfVlől pedig az
ennek lapályát szegdelő egri, tnpolezai, biliegei
és lesenczetomaji folyók által a vár fenállása ide-
jében okozott posványok körözvén, már ezeknél
fogva is a vár soha be nem vétethetett, mig ^ égre
villám által sújtva, elégett és elpusztult, miután
azelőtt 1618: 49 és 1022: 3(5 t. ez. szerint az állam
költségén reparáltatott. *

A szigligeti és lengyeltóti, csak fidgra adomá-
nyozott és birt, a Somlai, Fájízi, Korotnai és Pető
családokkal vér és osztályos összeköttetésnél fogva
Baranya, Somogy, Zala és Mosonmcgyékben 212
falunak és pusztának tulajdonos-birtokosai, a
Lengyelek Imrében és Gáspárban a fiágon kihal-
ván, azoknak javaiban leányaik örökiisödtek, Im-
rének Anna Kiss Ignáczné, Gáspárnak Julianna
báró Pásztori Menyhértné és Krisztina báró Pu-
teáni Venczeliié maradván, néhai Annától Terézia,
előbb Inkci Antalné, utóbb báró Majthényi
Istvánné, ettől Inkry József somogy-csurgói volt
követ, Zsigmond Somogynak 1848-ik előtti kö-
vete, Lajos és Iphigenia, Majthényi Anna gróf
Forgács Antalné származtak. Gáspárnak utódai
nevezett Juliánná bányától Imre- tábornok, Krisz-
tinától báró Puieáni József a zala-tapolczai kerü-
lőt 1848-ki követe, Sándornak fia Kálmán tüzér
százados. Ha e lap tere megengedné, hosszabban
leirnám Annának valódi nemes, jótékony jellemét,
s majd példanélküli vendégszeretetét, kihez senki
vigasz és segítség nélkül nem folyamodhatott, s ki
minden tisztjét és cselédjeit nyugdíjjal ellátta.

2- Csobánrz.
IV. Béla épittette o várat magas meredok

hegy tetejére,molynek területe mintesrv 10 holdra
terjed. Kik voltak ennek urai a régi korban, nem
kutathattam ki, de a 14-ik században már a Gvu-
lafyakat uralta, kik közül a 17-ik századelőjén
egyik, László anyai jószágára Erdélybe költözvén,
Boeskainak ott helytartója volt. Egyik Gyulafy-
nak loányát Tököli, özét podig Estoráz vevén nőül,
igy korült ezen vár az Eszterháziak birtokába; de
szintén egyik Gyulafynak leánya Saári Samuhoz
monvén férjhez, ez is mint egyik örökös lakott a
várban. A zalai törvényszéknek 1074-ben hozott
azon végzését olvastam, melyben a csobánczi vár
alkapitánya Böki vagy Baki Márton részére ho-
zott kedvező ítélet végrehajtatni rendoltetik, de
ezen okmány a várurát meg som említi, hanem a
felperes rangjáról csak azt jegyzi meg „Sacntis-
BÍmae Majestatis arcis Csobár.cz vicecapitaneus."
Ezen Bakinak maradékai Csobáncztól ogy órányi tá-
volságra fekvő faluban, Kővágó-Eörsön telepedvén
le, most is számosan vannak. Szóbeli hagyomány
szerint az utolsó Gyulafy akuruezoknak egyik alvo-
zére lévén, Rákóczival Törökországba kibujdosott,
ezen verssel: „Jó borii Badacson, jó halu Balaton
Isten hozzád! Csobáncz engem többé nem látsz."
Kiutahiában megfordult mének vők egyike beszélte,
hogy egy ott lakos Gvüle nevű gazdag birtokos
őt és társait gyakran megvendégelvén, azt monda,
hogy a Rákóczival kiköltözködött Gyulaf\ nak
utódja. Ha a csobánczi uradalomnak mostani ura, a
horczeg levéltára a kutatóknak feltárul, Csobánez-
nak múltja körülményesobbon fog kiderülni.

3. Hegy esd-
Egy ezukor süveg alakjában felmagasió

hegyre szintén IV. Béla alatt oly kisszerű vár épít-
tetett, melynek területe cst.k 4 öl széles és 8 öl
hosszú, alább azonban a hegyoldalban tágasabb
térre épitett falak romjai kivehetők. Zsigmond
királynak 1433-ban Mantuában kelt levole szerint
e vár ura Zechon volt (talán Szécsi vagy Szécse-
nyi?); o levélben arról értesiti a király Zechen
Mártont, miszerint ezen várat Rozgonyi püspöktől
kiváltani és Salgó Miklósnak adni akarja. E sze-
rint tehát Zechen sem volt más , mint usufructua-
riusa azon várnak. Birta-e vagy nem Salgó Miklós,
erről hallgat az én krónikám. Utóbb ezen vár
Sárkány család birtokába jutott, kik közül egyik
Zalának alispánya, ogyik pedig mint az I(i25: 25
t.cz. is kitetszik, azalavári várban a fogy vergyárnak
felügyelőjo volt. — I. Ferdinánd uralkodása
végén őzen vár a szükséges őrsereg nélkül elha-
gyatván, és csak egy hajdú által őriztetvén, azt
a hagyomány szerint Bajazid török alvezér 200
emberrel csellel foglaltáéi; ugyanis egy,a csobán-
czi vagy keszi szőlőhegyből azon hajdú számára
bort vivő parasztot elfogván, ezáltal magátés se-
regét azon éjjel a vár kapujához vezettette, mely
a törökök által megijesztett paraszt felszólítására
kinyittatván, azok berohantak s a várat elfoglal-
ták, s ezután innét a Balaton vidékére rabló ki-
rándulásokat tettek. — Erről Nádasdi nádor érte-

sittetvén, ostromló soieget küldött ITegyesdro gr.
•Salm Eginó vezénylete alatt, ki is Gyulafy Cho-
rom és a Szigligetnél cmlitctt Magyar Bilint alve-
zéreket maga mellé vévén, azt Sírvárról ide von-
(a'ott ágyukkal os'tromolt;itta,és makacs ellenállás
után be is vette, mint ezt egykorú krónikáink leir-
ják, és akkor kerülhetett ezen vár Gyulafynak,
mint I.Iegyesd környéke birtokosának közére. De
hogy ezt valaha Nádasdi bírta volna, mint a „Ha-
zánk és a kü!f<31d"-ben állittatott, annak se hire,
se hamva, akár a megyei, akár a Saári család
levéltárában, pedig ezen családból, mint már Cso-
báncznál említettem, Saári Samu Gyulafy Eúfro-
sinát birván nőül, ennok unokái Péter és Mihály
ssintén mint Hegy esd birtokosai szerepeltek. És
ezen időben avarban egy Gyulafy öreg leány la-
kott jurc capillari gyóntató atyjával, egy baráttal
együtt, kinok halála után ismét annak fivérei
biriák. Az utóbbi időben Kovács család is közbir-
tokos volt Hegyesden; esek valószínűleg Sárkány
családból származnak, kiknek azonban utódjaitól
birtokrészciket részint herczeg Esztorházi mint
Gyulafy-féle örökös, részint Saári, Dobosi és
Forintos Cíaládboliek vették meg, de a vár alatt
olnyuló kis f.ilunak kizárólagos földesura az urbé-
riség megszűntéig Eszterházi volt.

4. Szent-György.

Ezen köröskörül szőlőkkel beplántált oldalú
hegynek mintegy 100 ho'd területű tetején szin-
tén IV-ik Béla alatt egy vár épittotett, miről
azonban csak szóbeli hagyomány tanúskodik. A
17-ik század elején Egyed család kékkúti helység-
ben, Kővágó-Eörs szomszédságában birtokára uj
adományt kérvén, a homo regius ésCapitularis azt
a holyszinén nem statuálhatták, hanem statuálták
az oda félórányira fekvő Köveskálla helységből, azt
mondván a relatoriában„non potuimus ire ad faciem
loci ob metum hostis christiano nomini infestissimi."
E szerint tehát Kékkutat a török , Kövoskállát a
német bírta, kik között az ellenségeskedés s a Bala-
tonvidék lakosainak zaklatásai napirenden lévén,
sok nevezetes osemények történtok, melyeket Clio
nem jegyzott fel, do e vidékeknek a tatár és török
futásban s a belháboruban sokat szenvedett lako-
sai között sok szóbeli hagyomány kering a múlt
időkről.

A hogy teteje nyugot-északi részén épített
kápolnának romjai most is láthatók, azonban nem
messze egy régi nagyobbszerü épület falainak már
csak eltemetett alapkövei látszanak, és valószínű-
leg erre építtettek a vár falai. Szent-György hegy
oldalait a Lengyel családból Inkeyés báróPutoáni
mint Hegymagas, herczeg Eszterházi mint Raposka,
gróf Eszterházi mint Kisapáti, a veszprémi püspök
mint Tapolcza, Hertelendy és Horváth mint Diska
földesurai birván, Diskán kívül a három helység
határai felnyúlnak a hegytetőre, mely azon földes-
urak között e f. évben az alispáni bíróság előtt
támasztott perben kötött egyességnél fogva fel -
osztatott.

E várak közül Szigligetet és Csobánczot zalai
koszorús költőnk oly kodvességre jutott regéibon
megénekelvén, folfohászkodik a várurak dicső ko-
rára, és Somló regéjénok prologusábin azt vissza-
kivánni látszik; ón azonban nem tartok volc, miután
azon várurak a vár vidékeinek ostorai valának , s
egymás ellen háborút viselvén, egymás várait.kira-
bolták és csak az igazságos Mátyásnak sikerült
ezeket féken tartani. Jaj volt azon férjnek s apá-
nak, kinek szép nejo vagy szép leányai voltak. A
szigligeti vár ura a pölöskei várat diskai várkapi-
tánya által megtámadtatván, kiraboltatta, és mi-
után ezért megporoltetett, de megbízását (missio
commissio) a felperes bo nem bizonyíthatta, felol-
doztatott. A várkapitány ugyan elmarasztatott, de
mint az exequens jelentette, az executiokor a
várkapitány megszökvén, annak mi értékét sem
találta, és igy ózon nyilván és mindenek szeme
láttára történt rablás épon ugy nu'gbo3zulatlan
niaradt, mint Magyar Bálint hatalmas foglalása s
a törvényes birtokosok kiverctese. Ki nom emlék-
szik, ki törvénykönyvünket olvassa, miként ragadta
el Bakics Pétor Révay Fcrencz nejét Forgách Zsu-
zsannát ennek vára ostromlása és bevétele után, és
az 1688-ik évi országgyűlés 26-ik t. ez. olvasható
rendeletére sem adá vissza, hogy több ily hasonló
eseményeket elő ne soroljak. Ámde szerepeltek ily
hatalmas rabló-lovagok ezen korban Európa majd
minden országában annál inkább, mert pártolá
őket azon kor követelménye. Azért festi igy Müller
János azon kort: „A. nemesség foglalkozása a há-
ború, zűrzavar az ország képe, és nyomoruság a
lakosok történote." Mezriczky Péter.

A v a k o k f a l v a .
(Egy orvos n£ piájából.)

Ezelőtt néhány évvel Madridban az ottani
orosz követségnél dr. Junge-val ismerkedtem meg,
ki Pétervárott már akkor is igen jó hírű szemorvos
vala. Dr. Junge az orosz kormány megbízásából
utazott, hogy tapasztalatokat gyűjtsön a szemgyu-
ladás azon neméről, mely háborúk alkalmával a
katonaság között gyakran kiüt s többnyire bor-
zasztó pusztításokat visz véghez. A beszélgetés
köztünk természetesen csakhamar Spanyolországra
tért át, még pedig azon tartományokra, hol az
említőit szembetegség legpusztítóbb mivoltában
észlelhető.

Mondám kollégámnak, hogy Murcia tarto-
máryban van néhány helység, molyek közül egy
Albatera nevű falut különösen a „vakok faivá"-••
nak neveznek. Minthogy pedig dr. Jungo a spa-
nyol nyelvben teljesen járatlan volt, kért engem,
hogy őt az emiitett helyre kisérjem ol. A minisz-
tériumtól ajánló levelet szereztünk Alicante tarto-
mány kormányzójához, kinok hatósága alá Albatora
tartozik, s másnap estve vasúton Alicanteba
utaztunk.

Itt a tartomány kormányzója Írásbeli paran-
csot kézbesített nekünk, melyben valamennyi
alcaide-nak (község-bírónak) meghagyja, hogy
minket minden szándékunkban szóval és tettel
segítsenek és számunkra mindenütt szállásról is
gondoskodjanak.

Mikor megérkeztünk, másnap röggel magunk-
hoz hivattuk az alcaldet s közöltük vole a kor-

I mányzó parancsát. Miután e hivatalnok, ogy
becsületes, barátságos öreg ember, az iratot elol-
vasta, kijelenté, hogy az egész falu rendelkezé-
sünkre áll, csak mondjuk meg, hogy mi a szándé-
kunk. „Szembetegeket karunk látni, sennor
alcalde, s megkisérleni, ha vájjon a falunak é?
vidékének, molyon oly nagy átok a szombetogaég,
nem lehotnénk-e valamibon hasznára."

„Akkor, uraim, felette rósz helyon keresked-
nek, — feleié az öreg — mert itt bajosan fognak
önök szembetegokro találni, s annál kevésbbé va-
kokra." E beszélgetés alatt házi gazdánk s két
leánya hozzánk jött, s mi csakhamar felfedeztük a
két leányon a már említett szembaj nyomait. „No
lám — feleltük az álcáidénak — már is két bete-
günk van, pedig e házból még ki sem kellett
mennünk."

A leányok, mikor ezt meghallották, nom igon
hizelgő titulusokkal tiszteltok meg bennünket, a
nagy sietvo távoztak ol, hogy anyjuknak o két
idegon hallatlan orczátlanságát olpauaszolják. „De.
hát miért hivják o helységet a „vakok falvá"-nak,
— kérdezem az álcáidétól — ha nincsek benne
vakok?" „Uram, ez csak olyan szóbeszéd a nép
között. Itt nincsenek szembetogek. Itt nem fog-
uuk önök találni sem szembetegeket, sem va-
kokat!"

Sok vesződségünkbo került megértetni az al-
calde úrral, hogy mi pusztán csak tudományos
érdeklődésből jöttünk Albateraba,nem pedig azért,
hogy néhány rongyos tallért keressünk. Mondám
neki, hogy minket a kormány bízott mog Albate-
rának s környékének beutazására s kértein őt,
hogy hirdesse ki a faluban, miszerint valamennyi
szombotog gyűljön össze a vendéglőbon, hogy
nekik ingyen orvosi sogélyt nyújthassunk. Az
ingyen szó bezzeg nem téveszté el hatását • az
álcáidéra, mert azonnal más hangból kezdett be-
szélni s o feltétel alatt csakugyan beleegyezett a
betegok ide rendelésébe.

„Ne vegyék tőlem rósz néven, caballerók, ha
oleinte nem biztam önökben. A falu lakói valósá-
gos utálatot éreznok az idegen orvosok iránt, mert
hej sok csaló besompolygott már e czim alatt
Albateraba s itt a szegény botegok és vakok sze-
meibe sok haszontalan kotyvalékot csopegtotett
be, melyeket méreg drágán fizettetett meg magá-
nak ; persze, hogy az ígért gyógyulás elmaradt,
hanem a gézengúzok, mihelyst jól megzsebelték
magokat, ill a borek, nád a kert, éjnek idején
mind megszöktök. Most már se pénz, so posztó.
Nemcsak egyszer történt oz igy, hanem számta-
lanszor. Igy tehát önök is csak akkor várhatnak
Ő3zinte bizalmat a lakosoktól, ha jó előro kijelen-
tik, hogy a betegeket ingyon fogják gyógyítani;
akkor talán majd azok sem vonakodnak az önök
tanácsát igénybe vonni, kik most ugyszólva szé-
gyenlik bevallani, hogy botegok. Most már hiva-
talszolgámat megbízom, hogy hirdettesse ki a
faluban az önök nagylelkű szándékát. A szeren-
csétlenség mindenesetre borzasztó; mert falunk-
ban, melynek valami 2300 lakója van, csak ebben
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az egyetlen faluban is több mint 300 merő vakot
fognak önök találni. Mondhatnék minden harma-
dik vagy negyedik ember szembetog itt."

Kértük az alcaldot, hogy falujának s a közeibe
fekvő vidéknek viszonyairól egyet s mást beszóljon
ol még nokűnk s maradjon velünk, hogy láthassa,
miképen fogjuk a szembetegeket megvizsgálni.
Erre készörömest, ajánlkozott,s már csak jelenléte
is nagyban lohasztá a bűtegek bizalmatlanságát,
kik esik ugy özönlöttek a vendéglő felé. Rövid
idő alatt nemcsak e ház, hanem annak udvara és a
ház előtti szabad tér is megtelt emberekkel, kik
tolongva csődültek hozzánk s mindenik azt szerotte
volna, hogy legolébb őt vizsgáljuk meg, mert hi-
szen hát ingyon történt az egész!

E napon, bárha már meglohetőson későre járt
az idő, mikor az első beteg jolontkezott, 75 igon
veszélyes beteget vizsgáltunk meg, mert nagyon
természetes, hogy legelébb is a legreménytelenob-
bek járultak hozzánk. Többen voltak, a kiknél
orvosi műtétei (mesterséges szemgolyóképzés) által
a láterő javulását lehetett romélni s megígértük
nekik, hogy másnap operálni fogjuk őket. Roppant
sok fáradságunkba korült, hogy az embereket
megint szétoszlassuk, mert azt akarták, hogy ha
valamiképen lehetséges, még holdvilágnál vagy
egy homályosan égő olajlámpa fényo mellett is
vizsgáljuk mog őket.

Mikor szemtükör segélyével tettünk vizsgá-
latot, olyankor természetoson gyertyára is volt
szükségünk; de som én, sem kollogám nem gon-
doltunk arra, hogy egy m-ijdnem 3000 lélekkel
biró faluban ogy árva szál gyertyát som fogunk
találni. így hát a lakosok egy küldöttséget mo-
nesztottok a helység Cura-jához (lelkész), hogy
tőle egy pár viaszgyortyát kérjen, melyekot aztán
a pap azzal a megj ;gyzéssel küldött el hozzánk,
ho""y azok ugyan a szent szűznek volnának szen-
telve, hanom ő ennek a jó asszonyságnak majd
másokat fog gyújtani. (Vege ki>\r.)

Világhírű opálbányák.
Kíváncsian fogják kérdezni sokan, hol vannak

ama világhírű opálbányák s máris kitárják szel-
lemök vitorláit, hogy a gondolat szárnyain átre-
püljenek vagy az aranydus Amerika síkjaira, vagy
a zordon Ázsia északi partjaira —- s alig fogják
hinni, hogy azok nem mások, mint a hazánk sáros -
megyei olysvai vidékének északi részén fekvő
vörösvágási opálbányák.

S hogy e bányák nem ragyognak még valódi
fénvökben, mint a magyar koronának legszebb s
legdrágább gyöngyei: annak oka nem másban
fekszik, mint az elmúlt mostoha idő viszonyokban,
melyok oly súlyosan nehezedtek nemcsak a bányai,
hanem átalában az összes magyar iparra. D; az
alkotmányos kormányzat bizonyosan uj napot ho-
zand őzen oly fontos bányákra s általuk a m. kir.
kincstár pénztárára is.

A vörösvágási opálbányák máskéj) dubnyiki
bányák nőve alatt is ismeretesok. Előbbeni átalá-
nosabb nevöket a hegyekről kinyúló magas dom-
bon szétszórt Vörösvágás falujától nyerték,
utóbbit pedig — kivált ujabb időkben — azon
Dubnyik nevű hegy adá nekik, mely a simonkai
terjedolmes hegység keleti részét képezi, s melyben
a bányák voltakép feküsznek. Hogy e bányák
kiváló becsét fölfoghassuk: okvetlenül meg koll
történetökkel, anyagilag jövedelmező értékökkel
és néhány rajok vonatkozó mineralogiai észleléssel
ismerkednünk.

E bányák történetével való megismerkedés
már magában véve érdekes. Do részint, mivel a
vörösvágási opálbányák mivelése a legrégibb idők-
től fogva, szándékosan titok fátyolába szokott
burkoltatni, részint mivel a bányák bérlői távol
lakva, a bányák vezetése rendeson idegen ország-
beli igazgatókra bízatott: azért e bányák őskori
történetéből nem maradt fenn egyéb, mint a nép-
monda. A nép pedig erősen ragaszkodik azon
szájról szájra szállt ősi hagyományhoz, hogy az
opálokat egy pásztorfiu találta volna Ibi, midőn a
dubnyiki hogyről több sokszinezetü opálkövet
játékszer gyanánt magával hazahordván, végre
felserdült korában, egy teli ládában összehalmo-
zott csillogó kövocskéickol, szerencséjét megpró-
bálandó Eperjesre indult, s váratlan siker koronázta
eladásuk által, s a vörösvágási opálbányák dicső
jövőjét megalapította. Hogy azonban ezen bányák
Magyarország legrégibb bánvai közé tartoznak s
hogy koletkozésöket ogészon a harmadik századra
Kr. o. vihetjük föl, ahoz igen alapos történeti tanú-
bizonyságaink vannak. Ugyanis a római történet-
íróknál olvassuk, hogy a római császárok diadém-

jait 8 kincstárait több nagy becsü, sok szinbon
játszó kövek — opálok —• ékítették volna. Már
pedig ezen opálok Amerikából nem hozathattak,
— mivel az akkor még ismeretlen vala és az
amerikai opálok úgyis csak harmadrendűéit —
hanem egyodül a vörösvágási vagy dubnyiki bá-
nyákból származhattak, a melyek 33 évben Kr. e.
Pannoniával bizonyosan a rómaiak birtokában
valának.

Jelenleg e bányák birtokosa a magyar kir.
kincstár, a mely ujabb időkig a bécsi kényszer
alatt régi tévos szokásait követve, titkos offyrtek
utján csekély áron adatja bérbe hazánké kiváló s pá-
ratlan kincseit. 1849-ig Fohérváry bérelvén azokat,
rövid ideig nemcsak ő maga mint bérlő, hanem
kivált az igazgatók, hutinannok, sőt a bányászok
nom megvetendő jóllétnek örvendtek. Do a mély
titoktartás mellett sem lévén eléggé óvatos eljá-
rásában: a mo3tani bérlő Goldschmidt nevű izra-
elita megelőzve őt, 1849-bén 11 ezor forint évi
haszonbérért 20 évre bériette ki azokat. Megré-
mülve azonban az 1867-ki váratlan fordulattól,
nehogy elütOisék a már megizlelt szép jövedelem-
től, ujolag minden offortek nélkül kitudta eszkö-
zölni Bécsben az alig alakuló magyar kormány
mellőzésével s kijátszásával, 20 évi bérletidojének
meghosszabbítását.

Érdekes lesz már, hogy a vörösvágási opál-
bányákban fekvő kincs becsét méltányolhassuk,
azok jövedelmével legalább némileg megis-
merkedni.

Nem irigység, sem gyűlölőt ösztönöz ezon
nyílt felszólalásra, hanem egyedül a tiszta hazafi
kötelesség érzete. Magyarország népe nyög a
nagy teher alatt s a koroua-kincsek — legalább
itt pazarul dobattak oda — másnak — egyetlen
család meggazdagodásának áldozatul. Ne higy-
jetek a csalfa prófétáknak, a kik néha-néha geolo-
gok, főbányaigazgatók stb. alakjában itten C3ak
azért fordulnak mog, hogy épen az igazság ellen-
kezőjét hirdessék a világnak azon nagy kincsekről,
melyekot a dubnyiki földalatti szörny csillogó
méhében rejteget.

Ott ragyogtak a múlt évi párisi világ-kiállí-
táson a magyarországi — részünkről mogveftt
vörösvágási opálok, melyeknek mogszemlolésénól
az egész világ s kivált az angolok és amerikaiak
tátott azájjal állottak. S mit mondanak majd hozzá
a honatyák, ha megtudják, hogy a múlt évi már-
czius havában 16 db. tyuktojásnyi nagyságú opál,
és kisebb mintegy két vékányi találtatott azon
bányákban, melynek használatáért évenként csak
11 ezer forint haszonbér fizettetik a m. kir. kincs-
tárnak? Mit mondanak hozzá, ha megtudják,
hogy o bánya néha kovós nap alatt — mint a
múlt évi márczius havában 8 —10 millió frtot is
hoz be? Vagy koll-o még nagyobb bizonyíték e
bányák ropptnt jövedelméről — a többieket egé-
szen mellőzve -- mint az, hogv e kimondhatatlan
kincsei finomításánál hét csiszoló — sohleifor —-
majdnem folytonos alkalmazást nyer!

A bányákban pedig 120 —150 bányász foglal-
kozik '20—30—35 krnyi csekély napidíj mellett, a
kik az ujabb időbon már rendszerezett bányákban
nagy föivigvázat és egy igazgató vezetés;1 alatt
éjjní - nappal egymást fölváltva vakandok szorga-
lommal túrnak s munkálkodnak. Mert m:;gj egye-
zendő, hogy régi időkben az opálokat nem bánya
alakú menetekben, hanem csak a felső földréteg
ásásával, le- és kikaparásával keresték.

Czélszerü lesz ezekután még az opálról ás-
ványtani szompontból is elmondanunk nemieket.
Az opál nem egyéb mint jogoezült mészköneg
(kalkhydrat), molynek a kova-sav, vas-éleg s kovés
alkohol vegyülete cgyütteson adja az opál úgyne-
vezett tüzet, vagy máskép mondva, a sok színben
játszást.

Mindez időig az ásványtan azon véleményben
volt, hogy az opál-képződés ideje már lejárt volna.
Pedig ez nem áll, mit onnan mondhatunk, mórt
találhatók folyvást oly gyönge, pépanyagu opálok,
a melyek még csak az első képződés korszakában
vannak. Mennyi idő kívántatik ezek jegeczülésé-
hoz ? az bizonytalan. Do hogy e csakis trachyt
kőzetben található gyenge pépanyag csakugyan
keletkező opál, arról meggyőződhetik akárki oly
módon, ha ez anyagot valami posztóra fel- s letö-
rülgetve, azonnal észreveszi mind azon sajátságokat
és színekor, a melyekkel az opálkő bír. Hogy tehát
a nemes opálok e hegyekből a terjedolmes Simon-
kából valaha kifogynának: attól nom kell fél-
nünk.

Sőt az igazság érdekében ki kell jelenteni,
hogy netnc>s opálok nemcsak Vörösvágás melletti
Huvész és Ófalu holység-határiban léteznek s ta-
láltatnak, hanem az egész dargói hegységben. s

ebből kiágazó és Nagy-Mihály mellett fekvő Hra-
dok nevű domb mélyében is; bár bizonyos, hogy
minél távolabb a simonkai tisztább trachyttól: a
nomos opálok is mindinkább ritkulnak.

De szintoly alapos azon állítás is, hogy az
opáltormelés fejlesztése körül hiányzanak e követ-
kező főtényozők: 1. az opálbányák kincstári ön-
álló s ügyes kezelése; 2. oly kiképzett s buzgó
geologok, kik kellő szakismerettel és lankadni
nem tudó buzgalommal járnának el ezen, hazánkra
nézve oly igen fontos s áldásos ügyben; 3. oly
vállalkozók, a kik félreeső, sok kincset magában
rejtő völgyben egyesitett erőkkel nagy dolgokat
mivolni s nemcsak magoknak, hanem a hazának is
dicső — opálszinekkel játszó — jövőt teremteni,
elég erővel s elszántsággal bírnának !

Benyo E. 1.
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XH. Károly svéd király Zilahon.
A magyar akadémia okt. 15-ki rondcs heti

ülésében Szilágyi Fere.ncz levelező tag ily czimü
felolvasást tartott: „XII. Károly svéd király Zi-
lahon 1714-ben, mint Zoványi György helybeli
reform, pap és püspök vendége."

A nevezett svéd király sok viszontagsággal,
valamint kalandokkal s regényeseknok mondható
eseményekkel teljos uralkodói pályájának o neve-
zetes episodját a magyar olvasó közönség eddig
csak hiányosan, sőt hibás és valótlan adatok alap-
ján ism'rte; e részben a történelmi igazságot s a
tényállást fólolrasó most legolébb derítette fel
Zoványi György életirásából merített közléseivel,
mely a zilahi ret". egyház levéltárában találtatik.

E kézirat fölfedezésére alkalmat adott bécsi
svéd királyi követségi titkár Burenstam urnák, a
volt erdélyi udv. kanczellária levéltárára felügyelő
Szontgyörgyi Gyula osztálytanácsos úrhoz folya-
modása, hogy t. i. eszközölné ki a XII. Károly
zilahi útjára vonatkozó s azon levéltárban netalán
létező okmányoknak és adatoknak lemásolását,
melyeket a király életéről kiadandó munkájában
használhasson. Nevezett osztálytanácsos ur ily
czélból b. Wessolényi Miklós urnák irt Zsibóra, s
mivel e levél megérkeztekor épon ott volt Szilágyi
Ferencz, ki a b. Wesselényi család levéltárában
búvárkodott — • ő magára vállalá azon dolognak
eligazítását s a kívánat teljesítését, mihelyt Zilahra
visszatérend. Igy lett fölfedezve az említett czélra
tartozó két okmány, egy a középszolnoki megyei,
a másik a zilahi rof. egyház levéltárában.

Az első: azon msgye tisztségénok Zsibón
1714. október 11-én tartott gyűléséből „a svécziai
király ő felségének Törökországból hazajövetele

; alkalmatosságával" a megyén keresztül utazása
közben kivántató különböző takarmányi, valamint
éb'lmi czikkeknek beszerzése végett tott intéz-
kedése.

A második iromány: „Zoványi Gy. biogra-
phiája," mi e püspök jegyzeteiből s a hazai törté-
nelem nagy kárára el veszett naplójából készitetett.

XII. Károly a 18-dik század első negyedét
csaknem egészen elfoglaló északi nmgy háborúban
a szeszélyes szerencse valtozandóságát nagy mér-
tékben tapasztalta. Több országot megreszkettető
s hatalmának hódolni kényszerítő vitéz tettei, fé-
nyes győzedelm :i után a pultavai csatatéren 1709-
b:in július 8-án I. Petur orosz czártól nagy vere-
ségot szenvedett, s ugy szólva, mindent elvesztve
a török földre menekült, hol a portát folyvást az
oroszok elleni háborúra izgatva, részint Bendorbcn,
és Varnitzában Moldovában, részint a Drinápoly
mellett eső Djmosika nevű kis városban öt évig
tartózkodott, mig nem hazulról kapott'rósz hírek
következtében 1714. október elején Oláhországon
s Erdélyen, névszerint Nagy-Szebenen s Kolozs-
váron keresztül országába haza indult.

ío-en terhes és fáradtságom volt nagyobbára
lóháton utazása, s Kolozsvárra hasmenésben szors-
vedve érkezett, és ott még számos kísérői — u. m.
300 katona, egy tábornok, pár segédtiszt s néhány
cselédei közül logtöbben vagy elhaltak, vagy
botegen tőle elmaradtak, s igy orvosi tanács foly-
tán azon városból csak másod magával, u. m. Lieveu

•) XII. Károlynak Kolozsváron keresztül utazását egy
azon kort sajátszorüleg jellemző okmány bizonyítja. Az
1724-ik évben az erdélyi ,.katholikus státus" egy emlék-
iratot terjesztett fel az udvarhoz, melvbeu a császárt rá
birni akarták, hogv az unitáriusoknak a"Krisztus istenségét
tagadó „istentelen sectáját'' az országból száműzze, legalább
annak vallása szabad gyakorlását tiltsa meg, miután azt
Európában sehol másutt nem tűrik, s a svéd király is, midőn
Kolozsvártt volt, bámulva értusült arról, hogy «z unitáriu-
sok vallásukat szabadon gyakorolhatják. Aszal is kiváutótc
a felterjesztést gyámolitm , hogy azon kegyf munkaeri
(azon unitáriusok kiül lözéséért) sokaknak hite szerint az
Isten a császárnak fiu örököst fog adni.
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tábornokkal útnak indult Zilah felé, hová Zoványi
György helybeli roform. pap és püspök házához
szállott, kivel több évvel azelőtt Hollandiában a
franekeri egyetemen ismerkedett meg.

Közép-Szolnokmogye a királynak a megyén
keresztül utazása alkalmából elfogadására igen
nagy készületekot tett, mint a megyei tisztségnek
Zsibón 1714. október ll-kén tartott üléséből a
végre tett intézkedése mutatja. E szerint gondos-
kodni kellett, hogy legyen a király számára: 140
köböl búza, 300 köböl abrak, ebből 30 köböl árpa,
200 szekér széna, 6 veder vaj, ugyanannyi méz, 60
szekér „pro vectura," 300 tyúk, 50 lud, 10 pulyka,
2000 tojás, 40 récze, 3 kövér sertés, 2 bornyu,
1 ó és jó szalonna, 6 hordó bor, mindenik 40
akós, 10 berbécs, „a megye mind négy járására
reportálandó" mentői több vadak, halak, ma-
darak stb.

A kir.ily november 14-én reggel gyengélkedő
egészségben érkezett meg Zilahra, hol Zoványi
püspök fogadta. A király azonnal ráismert, s hozzá
latinul e szavakat intézé: „Nekem ugy tetszik,
hogy én tégedet valaha láttalak," mire a püspök
válaszolá, hogy ő felsége Franquorában látta őtet,
egyszersmind engedelmot kért ő felségének ,,egy
dictiocskát mondani" s a király nyilatkozatára,
hogy „meghallgatja örömest ismerős emberétől" a
püspök egy csinos latin beszéddel üdvözölte, Euró-
pától Ázsiától bámult, magasztalt vitézségét, di-
csőségét kiemelvén, országába,annak dolgai rendbe
hozása végett visszatérését Isten munkájának ne-
vezé, s a magyar és erdélyi elnyomott protestáns
reformált vallás sérelmeinek „a legszükségesebb
helyekon királyi tekintélyével" orvoslásáért ese-

dozett. A király hasonlag latinul kogyteljesen vá-
laszolt a beszédre.

A király ugyan mindjárt tovább akart utazni,
do Zoványi kérésére végre a püspök nejétől ez
alkalomra készített obédot elfogadta, s Lieveu
tábornokkal együtt jó izűn ettek, s a király az
asztalra jóféle érrnolléki aszuszőlő borból is ivott,
s ebéd után kissé magát kipihenni egy ágyba
ledőlt, 8 oly mélyen elaludt, hogy esti 7 óráig fel
sem serkent. így az éjjelre is ott maradt, s reggel
megújulva, s vidám ábrázattal miután Zoványi
hospitalitását megköszönte, tovább utazott. A ki-
rály ez útját oly gyorsan folytatá, hogy Pesten 8
Bécsen keresztül, nyolezad napra nov. 22-én éjfél-
kor már Stralsundba, Svéd-Pomoránia tengeri
városába megérkezett.

E g y v e l e g .
** (Miksa császár életéből.) a .,M. P." a kö-

vetkező adomát beszéli el: Mikor a szerencsétlen
mexikói császár még osztrák főherczeg volt, Kon-
stantinápolyból egyszer útnak akarta indítani
egyik hajóját, mely asztali ezüst ékszerei s uti kész-
leteivel volt megterhelve. A kapitány arra kérte a
herczeget, ne indíttassa el a hajót, mert éjjel biz-
tosan vihar támad, s a hajó monthetetlonül elvész.
A horczeg azonban az indulási parancsot nemcsak
megujitá, de egyszersmind kijelenté, hogy ő maga
is a hajóval megy s megmutatja a kapitánynak,
hogy nincs mitől félni. A kapitány megdöbbenve
kérte ismét a herczeget, hogy ha a hajót elindittatja
is , de legalább ő maradjon, mert a vihar nem lesz

mindennapi, a mint a tapasztalati előjelek mutat-
ják. A herczeg indulatosan kérdé: „Ki rendelke-
zik itt, én-e vagy ön?" — „Kétségen kívül her-
czegséged." — „Akkor 11 órakor az éjjel indulni
fogunk. Én készen leszek, — a kapitány ur pedig
lásson a készülődéshez rögtön." — Nem volt több
ellentmondásnak helye, — s a kapitány kiadta a
rendeletet, hogy a gépet be kell futni, mert indul-
nak.

Miksa főherczeg 11 órakor türelmetlenül várta
a jelentést az indulásra, de nem jött senki. Elmúlt
l/2-12 tőre, még sem érkezik senki, végre nagy
későn csakugyan jönnek jelenteni, hogy a hajó
egy órával előbb elindult a horczeg parancsa sze-
rint, csak épen őt magát hagyták el. A lapok
nemsokára jelenték, hogy a vihar a herczeg hajóját
is elnyelte, s nem menekült meg róla egy élő lélek
sem. A becsületes hajóskapitány feláldozta saját
életét, — do megmentette a horczegét azzal, hogy
egy órával korábban indult, mint a parancs
szólott. És azzal hogy megmentette a nagyszerű
haláltól, a kisszerűnek adta zsákmányul. — Egyéb-
iránt az eredmény egy.

** (Fontos találmány.) Klosterneuburgban
közelebb kisérlctet tettek egy uj találmánynyal,
melynek czélja a hajótörést lehetetlenné tenni.
Midőn a kísérletre szánt hajó az illető anyaggal
megrakatott, azon meglepő tünemény állott elő,
hogy a hajó a viz felett lebegett a nélkül, hogy
érintette volna; az anyag tudniillik sokkal nagyobb
hajóra volt számítva, s csak midőn a legénység s
hajóteher rakatott a kísérlet tovő hajóba, akkor
ereszkedett vizre.

Levelek a magyar birodalom keleti
részéről.

II.
Én legkevésbbé sem csodálkozom azon, hogy

a legtöbb német és némely angol utazó egész elra-
gadtatással emlékezik az ordélyi szász nép fejlett-
ségéről , helyhatósági intézményeiről. Magyar
ember szeme is elkáprázhatik, ha betekint a ren-
dezett községi életbe és a városok előrehaladott
polgárosultságába. Falukon koldus, legalább szász
nemzetiségű, nem látható: a napszámos is oláhok-
ból , néhol magyarokból telik. Az utczák szépen
sorba vannak épitve; díszes templom, kiemelkedő
papilak és iskola, csinos községi ház mindenütt.
Szalmával födött fa-épület csak elvétve található.
Ilyen a szász községek képe. Határaik rendezet-
tek; kövér közlegelőik vizek mollett feküsznek ;
azokon nagy kiterjedésű csordák és ménesek.
Községi mént mindenütt tartanak, gondosan táp-
lálva.

Hogy népiskolaügyök mennyivel áll elől a
magyar fajén, arra nézve legyon olég 12 barczai
községnek épen előttem fekvő adataiból néhányat
ide jegyezni.

Emlitott 12 községben 2571 szász nemzeti-
ségű iskolaköteles közül 2552 jár rendes iskolába,
6-tól 15 éves koráig. Iskola-épületeik egészséges,
tiszta kő-épülotok; tanítóikat egyremásra 400
fttal fizetik, és annyi tanitó foglalkozik a tanitással,
hogy emiitett községekben egyromásra 45 gyerek
esik egyik keze alá.

Börtönstatisztika jelonleg nincsen rendelke-
zésem alatt, hanem annjit tudok, hogy a sok szász
államfogoly között alig lehet egy - egy szászra
akadni.

Az ember megütődik ezen adatokra: vájjon
lehetséges-e, hogy igazak legyenek itt minálunk,
az oly sokáig elhanyagolt magyar birodalomban?

Tossék ezekhez sorba járni a városok inté-
zeteit, különösen a minden fajta magasabb tanuló
intézeteket; megvizsgálni azoknak rendezett,
tiszta helyiségeit, a gondosan összeszerzett tan-
eszközöket, gyűjteményeket, könyvtárakat, való-
ban kérdheti a szemlélő: van-e mindez többre vive
valahol ?

És nom elégesznek meg, hogy gymnasiumaik,
reáliskoláik ily kitűnő állapotban vannak, azokon
kívül ott áll mindenütt a jól berendezett testgya-
korda és lövölde.

Hogy egy szóval mindent mondjak: meglát-
szik, hogy Németország áll előttök mintául.

Mi pedig mindozekbon bizton tűzhetjük
magunk elébe mintául a szászokat. Do csak
ezekben.

Néhány vonást vázlatosan jegyzek fel már

T A R H Á Z.
olyat is, a melyek egészszé és igazzá teszik a képet,
és a melyek után az olvasó belátja, hogy voltaké-
pen Szászország sem egészen monnyország.

Azon kezdem, hogy az emlitott 2571 iskola-
köteles közül 15-nél nem megy több felsőbb isko-
lába, holott a falvak mind közel fokszenek a város-
hoz, és a nép elég jó módú, kibírni a felsőbb
iskoláztatás költségeit is.

Még egy más jelenség. Ezek a szász községek
ilyen jó módúak voltak, az időkhöz viszonyítva
mindig, a meddig a történelem visszaemlékezik
rajok. Még a harezviszályok sem zavarták őket
annyira, mint másokat, mert mindig ugy igyekez-
tek, hogy mindenik fél kíméletét megnyerjék.
Rendes következtetés utján azt kellene hinni,
hogy minden embernyom kiválasztott közülök leg-
alább néhányat, a kik nagyobb vagyonosságra tet-
tek szert és községök szűk körén tul terjedő életet
folytattak.

Meglepő, hogy erre alig van példa. A falusi
szász ember elvégzi iskoláit ma is, mint végezte a
nagy apja; szülei választására megházasodik a
faluból, mint házasodott a nagy apja; szántja föld-
jeit, megfizeti adóját, mint a nagy apja : de átalá-
ban som értelmesebb, sem gazdagabb a nagyapjá-
nál. Vágya sincsen tovább emelkedni; mintegy
pmodestinatioszerüleg megnyugszik, hogy isten őt
szántóvetőnek teremtette. Legmagasabb ábrándja
a falusbiróság, vagy egyházi gondnokság.

Ezért nem adja gyerekét is magasabb isko-
lába; ugy képzeli, hogy ott csak a senatorok és
papok gyerekeinek kell tanulni, mert képzete sze-
rint |isten azokat szánta senatorokká és papokká.
A felsőbb rendeletekből, melyekot levett kalappal
hallgat, — tudja, hogy van a világon király és mi-
niszter is; de azok, képzete szorint, nem Brassóban
és nem Szebenben születtok.

A stagnatiónak oz a képe látható magasabb
értelmiségüknél is. Néhány család tartja kezébon
minden városban a város és vidék politikai és
egyházi kormányzatát. Azoknak van jóllétök és
tisztességök , s megelégesznek, ha gyermokoik
olfoglalharják az ő halálukkal megüresedő he-
lyeket.

Ez az oka, hogy például Brassóban, e nagy
kereskedő városban, ha a legvagyonosabb emberok
után tudakozódul, ma már első sorban nom szá-
szokat, hanem oláhokat hallasz emlittetni. Magya-
rokból oda nagyobbára csak szegény iparosok
telepedtek, minthogy az értelmiséget és vagyont
lecsapolni közel van Háromszék: mindamellett
néhány oly gyors emelkedést tanúsít a vagyonoso-
dásban, a minőre szászoknál nem lehet példa.

A szász nép mindamellett ragaszkodik hagyo-
mányaihoz makacsul, és a legszabadabb intézmé-
nyeket is ellonségesen fogadja, ha azok századok

óta megszokott egyhangú életét fenyegetik válto-
zással.

Innen magyarázható idegenkedése a valóban
szabad szellemű magyar alkotmány iránt.

És ez a nép nem akarja észre venni, hogy
makacs ósdisága mekkora voszélylyel fenyegeti.
Csak egyet! Brassóban már többségbon vannak az
oláhok, és a szász faj csokély szaporasága mellett
nem is képzelhető, hogy újból kisebbséggé válja-
nak ; az oláhok egyre nagyobb vagyonra tesznek
szert, mig a szászság vagyoni állapota marad in
statu quo; az oláhok már erélyesen hozzá kezdet-
tek mivelődési intézeteik fejlesztéséhez is: olyan
gymnasium-épületök van Brassóban, mely ritkítja
párját: kell-e sokáig várni, hogy a város és vidék
igazgatását is kicsavarják a szász faj kezéből ? És
akkor mi lesz a szász nép logmivoltebbjeiből, a
kik fiúról fiúra szállitván mérsékelt vagyonukat,
fiúról fiúra örökölték a közigazgatási hivatalokat,
és nem képezték magokat semmi más pályán ?

Egy példát beszélek el arra, hogy minő
intézmények alatt sorvad, minőkhöz ragaszkodik
oly makacssággal ez a látszólag oly fényes mivelt-
ségü faj.

A volt törvény Brassóban, isten tudja mióta, és
isten tudja minő viszonyok szükségéhez mérve,
hogy a ki csak egy papot hiv a temetésre, az nem
fogadhat zenét; a ki két papot hiv, az fogadhat
ugyan zenét, de csak a váron kivül zenéltothet;
csak a ki kettőnél több papot hiv, az zenéltethet
házától elkezdve.

Közelebbről egy szegény iparos halt el; ba-
rátjai temettotték; hivtak két papot, mert háromra
nem tolt és zenéltetni kezdettek bent a várban. A
papok megállottak és tiltakoztak a törvénytelen-
ség ellen. De akadt egy szász iparos, a ki okos-
kodni mert, és igy okoskodott: A zenét mi fizetjük
nem a papok; huzatjuk hát, a hol tetszik és ők ne
szóljanak belő. Hogy mért nom hívtunk három
papot? Azért, mert roszul tettük, hogy kettőt is
hivtunk. Az imát csak egy mondja el; mért fizet-
nők a mást ingyon? Azzal ki is adta az utat
egyik papnak.

Ilyen botrány nagy esemény, hosszú idők alatt
nem ismétlődő, az obrigkeitot isten rendelésének
tekintő szász földön. Lett is nagy eredménye, mert
minden lelki fájdalom daczára eltörölték a drága
ősi törvényt. Most már egy pap mellett is szabad
zenélni.

Én őszintén óhajtanék a szász nemzetnek
még néhány nyugtalan polgárt, a ki okoskodni
merjen a hagyományos intézmények felett, — mert
valóban fájdalmas ezt amivoltségben mossze haladt
népot igy tespedni látni, hagyományai és szűk
szellemű intézményei miatt.

Réthi Lajos.
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— („Gömöri Lapok") czim alatt vegyes tar-
talmú heti közlöny indult meg Rozsnyón, mely-
feladatul tűzte ki Gömörmegyo anyagi éŝ  szellemi,
gazdászati s kereskedelmi, ipar és bányászati ér-
dekeit képviselni. Első száma csakugyan kiválókg
gömöri dolgokkal foglalkozik, s ha a többi is ily
ügyesen lesz összeállítva, azt hiszszük, meg fog
felelni föladatának. — Tárczájában érdekes leírást
közöl a Koburg-huszárok hazatéréséről 1848-ban.
— A lap szerkesztője és kiadója: Kovács Márton.
Ára negyed évre 1 ft 40 kr.

** (Tanodat szervezés) czimmel hat íves füzet
jelent mog Aigner Lajos kiadásában Rill József,
vingai polgártól. Ára 60 kr.

** (Ráth Mórnál) közelebb sok jeles könyv
fog megjelenni. Ilyenek: Gyulai Pál összes költe-
ményei, diszes kiállításban, a költő arezképével;
Tompa összes költoményei; b. Eötvös Józseftől „A
XlX-dik század uralkodó eszméi" újra átdolgozva;
Szemere Bért. hagyományaiból három uj kötet. To-
vábbá Laboulaye „Észak Amerika történetének"
fordítása 3 kötetben; ugyancsak Laboulayo „Paris
Amerikában" ez. műve 2-ik kiadásban, — Toldy
Ferencztol: „Irodalmi arczk épek" két kötetben. —•
Horváth Mihály „Magyarország függetlenségi
harcza" is 2-ik, átdolgozot kiadásban jelenik mog
nemsokára.

** (Újvidéki lapok.) Újvidéken két uj poli-
tikai szerb lap fog megjelenni. Az egyiket Subotics
János volt zágrábi septemvir, ki a moszkvai etno-
grafikus gyűlésben való részvéte miatt vesztette
el állását, fogja szerkeszteni. A másik lapért,
mely a „Serbski Narod" czim alatt Gruic újvidéki
tanár által fog szerkesztetni, Stratimirovics tá-
bornok teszi le a caufiót.

** (A Corvina könyvkiadó-társulat) f. év aug.
havában megkezdvén tényleges működését, ennek
első eredménye gyanánt eddig 18 füzetet bocsátott
nyilvánosság elé. — Ezen füzetok a következők:
1. Corvina kis naptára. 7 ív. Ára 16 kr. 2. A Nép-
bankok. Irta: Konessey K. 4 iv. Ára 8 kr. 3. A
Fösvény, népies regény. Irta: Milesz Béla, I. füzet
6 iv. Ára 15 kr. 4. II . füzet 5 iv. Ára 15 kr., 5.
Attila isten ostora. Irta: György Deák, 2 iv. Ára
6 kr. 6. A Malom alatt. Irta: Jókai M. 5 iv. Ara
15 kr. 7. Erzsók asszony története. Irta: Jámbor
Jeremiás, I. füzet 5 iv. Ára 12 kr. 8. II. füzet 5
iv. Ára 15 kr. 9. Egy igaz polgár élete. Irta: Győry
Vilmos, I. füzet 4 iv. Ára 15 kr. 10. II. füzet 4 iv.
Ára 15 kr. 11. III . füzet 6 iv. Ara 20 kr. 12. Zrí-
nyi Miklós. Irta: György Deák, 2 iv. Ára 5 kr.
13. Természeti képek. Irta: Greguss Gyula, I. fü-
zet 10 iv. Ára 30 kr. 14. II. füzet 9 iv. Ára 30 kr.
15. Dalos-könyv 6 iv. Ára 20 kr. 16. Magyar nép-
naptár 11 iv. Ára 30 kr. 17. Egy honvéd naplója.
Irta: Vajda János, 8 iv. Ára 25 kr. 18. Toronyi
Tamás. Irta: György Deák, 2 iv. Ára 8 kr. Meg-
rendelések az elősorolt művekre a kitett árak
mellett, ugy az igazgatóságnál (Pest, reáliskola-
utcza 14. szám), valamint minden vidéki ügynök-
ségnél eszközölhetők.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia") bölcsészeti,

törvény- és történettudományi osztályának okt.
18-án tartott ülésében Lónyay Menyhért másod-
elnök (és pénzügyminiszter) elnökölt. Henszlmann
Imre a kalocsai ásatásokról tartott értekezést;
előadta, hogy a kalocsai érsektől áprilban kapott
me^hivást az ott eszközlendő ásatások vezetésére.
Augusztusban kezdették meg a munkát a mostani
egyház o^yik sarkán, s csakhamar nyomára akad-
tak a régfegyház kereszthajójának, melyet értekező
a XIII. századbelinek tart. Talált azonban később
egy harmadik, még régibb templom alapjaira is,
melyet már egyenesen szent István korabelinek
tart, s e mellett régi sírokat is. Henszlmann végül
fölkérte az ülést, hogy Haynald érsek urnák álio-
zatkész segélyeért köszönetét nyilvánitsa. Utána
Szilágyi Ferencz olvasott föl érdekes érteezést XII.
Károly svéd király Zilahon tartózkodásáról. Ezt
mai számunk külön czikkben ismerteti.

= (A nemzeti színház) kezelési pénztárában
a hivatalos lap szerint, nyolez ezer forintra menő
hiány mutatkozott a közelebb tett vizsgálat után.
A hiány a pénztárnokot terheli, de eléggé bizo-
nyitja, hogy a felügyelet és ellenőrzés nem volt
meg a kellő mérvben. S ez ismét sajnos jole azon
szomorú viszonyoknak, melyekbon e nemzeti inté-

zetünk gazdászati ügye is sok éven át tengett. A
reform itt is elodázhatlanná vált s azon teljhata-
lom helyett, molylyel a színház eddigi igazgatója
a hivatalnokok szorvezésére nézve fel volt ruházva,
szabályok szükségesek, melyeknek foganatosítása
fölött szigorúan kell őrködni. S talán a közönség-
nek is meg lehetne engedni, hogy egy tekintetet
vessen ezen eddigelé zár alatt tartott titkos világba.
A bevétel és kiadások havonként kimutatása, mint
az a legtöbb országos intézet részéről történik,
egyszerű s mégis helyes eszköz volna a közönség
tájékoztatására.

** (A pesti állatkert) igazgatójává Hegyessy
Kálmánt választották meg, ki eddig helyottos elnöki
minőségébon is igen dicséretes buzgalmat fejtett
ki. — Az állatkertnek ujabban Peitler váczi püs-
pök ur, 20 pesti mérő különféle terményt ajándé-
kozott, a miért az igazgatóság köszönetet nyilvá-
nít. — Egy szomorú hirt is veszünk az állatkertről;
200 tallérba korült krokodilja elpusztult, s most a
múzeumban tömik.

** (Gyomron) az előkelőbb földbirtokosok,
élükön gróf Teleki Sándor, egy olvasó-kört ala-
pítottak, melynek eddig 26 tagja van, s számos
lapot járat. _

— (Értesítés.) A nemzeti torna- és tűzoltó
egylet azok számára, a kik a tornatanitó képző
tanfolyamba fölvétetni óhajtanak, emlékezetbe
hozza, miszerint a tanfolyam f. é. november l-jén
veszi kezdetét és jövő évi ápril végéig tart. Fölvé-
teli föltételek: Bovégzett 8 gymnasialis osztály,
vagy ezzel hasonló képzettség és a tornázásra
alkalmas testalkat. — Kivételes esetekbon o sza-
bálytól az állandó vizsgálati bizottság eltérhet. —
A beiratások f. é. nov/ l-jétől ugyan e hú 5-kéig
tartanak, Pesten, az egylet tornacsarnokában, 5
pacsirta utcza 3. sz.

Egyház és iskola.
** (Statisztikai tanfolyam.) A földmivelés-,

ipar- és kereskedelemügyi minisztérium által ez idén
is megnyitandó statisztikai tanfolyamra a beiratá-
sok e hó 25-ig történnek a minisztérium statisztikai
osztályában, kismező-uteza, 3-ik szám, 2-ik emelet
a délelőtti órákban, a beiratkozok tetszéséhoz
képest rendkivüli vagy rendes hallgatóknak, mely
utóbbi esetben vizsgatételre kötelezik magukat, s
ennek sikeréről bizonyítványt is nyernek.

** (A nöképzö-egylet) vasárnap délben nyi-
totta meg intézetének tantermét. Veres-Benitzky
asszonyság, mint az egylet elnöke, tartott rövid
megnyitó-beszédet.

^ ** (A vallás- és oktatásügyi miniszter) dr. An-
tal Gyulát, a pécsi püspöki joglyceum helyettes
rendkivüli tanárát, az ausztriai általános polgári
törvényből egyetemi magántanárrá lett képesítése
folytán ezen minőségében megerősitette.

— (Tanítók segélyezése.) A vallás- és közok-
tatási miniszter Mantó György kovásznai elaggott
rof. tanitónak, tekintve 39 évi népoktatási buzgó
szolgálatát, s szegény gyámoltalan állapotát, 100
frt segélyt engedélyezett; HolkóDániel ágost. hitv.
nyugalmazott tanitónak pedig a néptanitás terén
47 év folytán szorzott érdemei s különösen sze-
génysége tekintetéből 100 frt segélyt utalványozott.
° © (Közoktatásügy Törökországban.) Török-
ország jelenleg egy oly lépést tett mog, melyre
Ano-oT- s Francziaország még eddig nem tudták
magukat elhatározni. Ugyanis a török kormány
által kiadott uj iskola törvény az elemi iskolák-
ban való közoktatást kötelezetté teszi. A törvény
pontos határozatokat foglal magában,mind a ne-
talán me^eno-edhető kivételi esetek, mind a ható-
ságok által a törvény megtartására nézve gyakor-
landó^ellenőrsóg, mind a hanyag szülők ellen
alkalmazandó kényszer-eszközök iránt. Az elemi
iskoláknak vagy muzulmánoknak, vagy keresz-
tyéneknek kell lonniök, ama lakosság jolleméhoz
képest melynek számára vannak szánva; ellenben
azon intézeteknek, melyek növendékeiket a ly-
ceumok látogatására készítik elő, vegyes jellemet
kell viselniök, s mind muzulmán, mind keresztyén
növendékeket felvonniök.

Közlekedés.
** (A levelezési lapok) forgalma már az első

napokban akkora mérvet öltött, hogy két nap
alatt csupán a központi pesti postahivatalnál 16,000
darab adatott el. Már a vidékről is kapott szer-
kesztőségünk ily lapokra irt tudósításokat, s va-
lóban ez utón lehetne legczélszerübbon az érdekes

és rövid tudósításokat a lapokhoz beküldeni. —
Kettős előnyük van: először nem lehet rajok hosz-
szadalmasan irni, 2-szor szállításuk igen olcsóba
kerül, csak 2 kr.

/ (Pest és Bécs közt) a gőzhajó közlekedés
már meoszüntettotett; egyelőre Pest és Győr közt
fognak még közlekedni a gőzösök.

Balesetek, elemi csapások.
/ (Tűzkárok.) A belügyminisztérium kimu-

tatása szerint kövotkező helyeken voltak mostaná-
ban tetemesebb tűzkárok: Hevesmegye Pely köz-
séo-ében 100,000 ftra rúgott a kár, Csákányházán
Nyitramegyében pedig 24,250, meg Ocsován (Zó-
lyommogye) 60,000 frt, Tüskevárott múlt hóban
62 család maradt fedél nélkül, okt. 11-én pedig
ismét tüz volt, s újra leégett 254 épület, ugy hogy
a községben csupán 26 ép ház van.

** (Tűzvész.) Nemes-Szakácsi somogymegyei
helységben f. hó 14-én reggelre körülbelől 60—65
épületet, köztük 43 lakóházat hamvasztott el a
tűzvész; ezenkívül több csépeletlon gabnakészlet,
takarmány és állatok estek martalékul a pusztitó
tüzelemnek. A tüz 13-dikán délutáni 3 óra tájban
ütött ki, állítólag Pipa nevű lakos sertés-ólán,
pipa által. A lakosság többnyire szüretelt, vagy
kinn a mezőn foglalkozott.

** (Egy 17 éves ácsinas) szombaton egy mala-
czot hajtott a kőbányai utón. A malacz elszaladt,
a fiu utána, s a közúti vasúton oly szerencsétlenül
osett el, hogy a kerék keresztül ment rajta és
rögtön megölte.

W\ njság?
** (Ö Felsége keleti utjának) programmja kö-

vetkező : hétfőn (okt. 25-én) délben különvonaton
elutazás Baziásra; kedden (26-án) öt órakor reggel
megérkezés Baziásra, s onnan kisebb-nagyobb ha-
jókon Rustsukig; 27-én délelőtt 11 órakor megér-
kezés Rustsukba, aztán vasúton Várnába, éjjel
Konstantinápolyba; nov. elsejéig időzés a török
fővárosban; nov. 2-án elutazás Athénbe, hová ő
Felsége másnap érkezik; nov. 4-én éjfél előtt utra-
kelés Palaestinába; 8-án reggel kikötés Jaffában,
onnan lóháton Ramleh-be, hol az éji szállás lesz;
nov. 9-én lovakon a Ramleh-től 12 órányira fekvő
Jeruzsálembe; nov. 11-kéig időzés Jeruzsálemben;
nov. 12-én visszatérés Ramlehbo; 13-án JaíFába,
hol hajóra kelnek; 14-én megérkezésPort-Saidba;
17-én Izmailába; 19-kén elutazás Suezbe; 20-kán
Kairóba, hol a visszatérés rendjét megállapítják.

** (A királyné Gödöllőn.) Erzsébet király-
nénál egyszerűbb életet csak ritkán élt fejedelem-
nő, és főlog a gödöllői kastély látszik arra hivatva
lenni, hogy ez egyszerűséget mindenben nevelje
már olkülönitett fekvésénél fogva. A királyné
naponként magános sétákat tesz a parkban, mely
a közönség olől csak kivételesen van elzárva. A
királyi gyormokok a helységbe rándulnak, nem
egyszer elegyednek a nép közé, s mig Rudolf ko-
ronaherczeg tüzes paripáján járja meg nevelője
kiséretében a határt, Gizela főherczegnő spanyol
öszvérén gyakorolja a lovaglás művészetét. A
királyné, mint tudva van, szintén szenvedélyesen
lovagol; száguldva rohan át a legveszélyesebb
árkokon, melyeken kisérete csak vontatva ugrat-
hat át. — A királyné kedveli a falusi foglalkozá-
sokat, és a gazdaság minden ága iránt rokonszenv-
vel viseltetik. Kertészkedik, virágokat ültet, és
maga állítja össze a legizlésteljesobb bokrétákat.
Minap a park végén elterülő zabföldön rövid, ta-
karos ruhában, sarlóval jelent mog a munkások
közt.

** (Vogt Károly,) a hires természettudós, ki
Magyarországgal mindig rokonszenvezett, a jövő
hóban készül meglátogatni Pestot. Ha csakugyan
oljő, felolvasásokat is fog tartani „az ember őstör-
ténetéről."

= (Honvédemlékek.) Jászberényben e hó
14-kén tették le a 165 elvérzett honvéd emlékére
emelendő oszlop alapkövét a városház előtti téren.
A templomi gyász-isteni tisztelet után Halmai
József, a jász-kunkerületi honvéd-egylet .elnöke
tartott beszédet, nagy néptömeg jelenlétében.
Délután diszobéd volt felköszöntésekkel. Éltették
a királyt, a régi és uj honvédeket, gr. Ráday Ge-
deont, Kossuthot és Damjanich özvegyét.— A
pered-zsigárdi honvédemlék leleplezése f. hó 7-én
ment végbe. A szobor 2 öl magas gránit obeliszk.
Nyugati oldalon o latin felirat olvasható: „In ons
perodiensibus vindices libertatis patriae contra
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Austro-russicas phalangos proelio acriter instau-
rato gloriose occubuere." Az északi ésdélioldalok
rövid magyar felírásokat viselnek. Az emlékbe-
szédot Földes Gyula pozsonyi lakos mondta, utána
Ujházy honvédtiszt beszélt, minek végoztével a
közönség a porodi temetőbe vonult a hősök sir-
jaihoz. Az ünnepély végeztével megkezdődött a
poharazás és felköszöntés, távsürgönyt küldtek
Kossuthhoz Turinba stb.

= (A király és királyné) f. hó 24-én érkez-
nek Budára. 25-én a király több magas látoga-
tást fog fogatni és a diszobéd után, melyre számos
vendég lesz hivatalos, elutazik Egyiptomba; a
királyné pedig ismét kimegy Gödöllőre, honnan
csak november elején költözik be Budára.

= (József föhg.) honvéd főparancsnok e hó
végén hir szerint Kolozsvárra fog utazni.

= (A képviselőház) október 21-diki ülésében
Jókai a bankügybon tett interpellácziót, mire a
pénzügyminiszter legközelebb válaszolni fog. Go-
rove bonyujtá az iparviszonyok rendezéséről szóló
törvényjavaslatot. Ezután a központi bizottságnak
jelentése olvastatott föl három törvényjavaslatról,
melyeknek egyike a birák áthelyezéséről és fele-
lősségéről szóló a legközelebbi hétfői ülésre tűze-
tett ki tárgyalásra.

© (Belügyminiszterré) biztos hirek szerint
Rajner Pál, 1865-ben Hontmogye ipolysági kerü-
letének képviselője, majd barsi főispán — fog
kineveztetni s kinevezése még Ö Felsége elutazása
előtt közzé fog tétetni. A „P. Ll." értesülése sze-
rint Majthényi és Péehy jelöltségéről komolyan
szó som volt, hanem először Csengery Antalt kínál-
ták meg a belügyminiszteri tárczával, de ő egész-
ségi tekintetek miatt nem vállalkozott. Szlávy
József szintén nem vállalta el, sőt Szlávy a bel-
ügyminisztériumi államtitkárságról is lemond s
helyébe Tóth Vilmos min. tanácsos lép.

= (Az irói segélyegyletnek) a „Vasárn. Ujs."
szerkesztőségénél levő perselyét Gyulai P. titkár
a napokban felnyitván, abban egy kottős Napóleon-
arany, 3 frt és 40 kr. találtatott.

** (Pesti őszi lóversenyek.) Vasárnap d. u. 2
órakor kezdték meg az őszi futtatásokat a lehető
legkellemetlenebb szeles, hives időben. Ez első nap
a 3000 frtos kladrubi dijat (melyet ő Felsége adott
udvari méncslovainak nyereményeiből) az idei
„Nemzeti díj" nyertese: „First Lord", b. Wenk-
heim — Czindcry Béla tulajdona vitte el; a pesti
polgárok által adott mintegy 1500 frtos dijat gr.
Wenkhoim Rudolf „Chief" sárga ménje. A pesti
lovar-egylet 1000 frtos diját Taxis hg. „Veüchen"
novü nyerte. Az „Ivadék verseny" (2000 frt dij)
gr. Batthyányi István „All-my-Eye" nevű lova
lett nyertes. — Második nap kedden szakadt az
eső, de azért folyt a futás, s nyertek: „Kladrubi
handicap"-ban gr. Szapáry Iván „Violett"-jo; a
Ritter-dijt (332 arany) gr. Wenkhoim Rudolf
„Chief"-je, a 300 aranyos államdijt gr. Batthyányi
István „All-my-Eye"-je.

** (A pesti esküdtszék) előtt 18-án tárgyalták
a közvádlónak Sassy Árpád az „Arany Trombita"
czimü lap felelős szerkesztője elleni sajtóperét. Az
esküdtek vádlottat 7 szóval 5 ellenében felmen-
tették.

** (A nagy Kristóf alatt) a váczi-utezán van
photograph-kirakat. Múlt szombat délben oda állt
o kirakat elé egy ombor, beverte az üvegtáblákat s
kivette belőle aRanoldor János, voszprémi püspök
képét. Az ott álló konstábler természetesen fölvi-
lágositást kért az illetőtől o megmagyarázhatlan
Ranoldor-vonzalomért, s ekkor kitűnt, hogy az
illető őrült.

— (Dr. Encz Ferencz és dr. Málnai J.) jeles
borászaink a fővárosból Kolozsvárra utaztak. Borá-
szati szempontból járják be Erdély bortermő
helyeit.

** (Azt a rablót,) ki okt. 5-én az irsai határ-
ban egy 12 éves pásztorfiut agyonütött 8 21 darab
sertést elrabolt, folytonos nyomozás után okt. 8-án
Kecskén elfogták. Trencsénmegyei csavargó, neve
Lakatos.
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** (Hymen.) Gr. Károlyi Pálmát okt. 16-kán
vezette oltárhoz gr. Dezsőfy Aurél. Az osketés
Pozsonyban történt, hova a mátkapár mindkét ol-
dali vérein kivül megérkezett Vinczenza melletti
birtokáról a monyasszony édesanyja, gr. Károlyi
Györgyné is.

** (Megkövült emberi csontvázakra) találtak
Bánfi-Hunyad mellett a sziklákat tördelő vasúti
munkások. Egyik ép a sinvonal hosszában feküdt,
8 igy, mielőtt észre lőhetett volna venni, a munká-
sok csákányütései alatt darabokra töredezett, egyes
tagok ebből láthatók csaknem teljes épségben,
igy egy lábszárcsont. A másik a bevágás oldalában
kőréteggel van összeforrva, legalább erre mutat-
nak a kiálló lábszárak; a lábfejeket ennél is
letörték a munkások csákányai. — A hatóság e
ponton a munkát megszüntette, hogy tudományos
szakférfiak a helyszinén az illető kövületet körül-
fogó kőrétegekből megítélhessék, mily korra tehető
ez emberi hullák odajut ása.

Nemzeti színház.
Péntek, okt. lő. „Bang és szerelem.'''' Vígjáték 3 felv.

Legouvé után francziából fordította Feleki.
Szombat, okt. 16. „Don Jüan." Víg opera 2 felv. Zené-

jét szorz. Mozart.
Vasárnap, okt. 17. „Mátyás király lesz." Eredeti tör-

téneti színmű ő felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, okt. 18. „PaulJones a kalóz." Dr&ma. 5 felv. Irta

Dumas üj.; ford. Egressi 15.
Kedd, okt. 19. „A porticii néma.'1 Opera 5 felv. Zené-

jét szerz. Auber.
ISzerda, okt. 20. „A fösvény." Vígjáték 5 felv. Irta

Moliére; ford. Kazinczy G.
Csütörtök, okt. 21. „Norma." Opera 2 felv. Zenéjét

szerz. Bellini. — {Doria de Cau assz. utolsó föllépte.)
*$( (Heti szemle.) Pénteken a ,,liang és szerelem'''

járta, elkoptatott .régi darab. — Szombaton: „Don Jüan"'
Mozarttól. A czimszerepet Odry énekelte és sok helyt igen
jól. Odry ügyesen játszik, hangja megnyerő rokonszenves,
de még kell neki egy pár évi komoly stúdium. Pauli és De
Cau'Mari asszony nem rendelkeznek elég hanganyaggal egy
Mozárt-féle operára. Az est dicsősége Paulinéé volt, kinek
Zerlina egyik kiváló szerepe s éneke és játéka egyaránt ki-
tűnő volt. — Vasárnap: „Mátyás király lesz" Szigligeti
egyik nagyobb, de gyenge darabja; föhibája hogy három
hőse van, t. i. Gara, Szilágyi és végre Mátyás is; van benne
némi drámai elem s egy pár mozzanat, de egészben véve
tableauk sorozata. A mi az előadást illeti, Szilágyit Szigeti
Imre elég jól játszta, különösen az országgyűlési beszédet
minden affectatiotól menten szépen szavalta. Náday (Mátyás)
hatással játszta a sátor jelenetet. Kovács Gyula sokat emelte
Gara szerepét, s kitöréseit, mint a megtörést szépen adta.
Föl kell említenünk Karikást és Gyeröfit, kik harmadrangú
szerepeikben ügyesen alakítottak. Szintúgy Réthit és Bene-
deket. — Hétfőn: „Paul Jones" régi divatu rémszinmü. —
Kedden: „Porticii néma'" Rotter Irma szépen játszta a
néma szerepét. — Szerdán: „Fösvény" leszámítva Benedek
indokolatlan tipegő járását és Sántának némi túlzását az elő-
adás egészen sikerült volt, s a közönség igen jól mulatott,
— legszabatosabban játsztak: Szathmáriné és Szigeti Imre ;
meg kell még említenünk Komáromit és Paulait, kik jól
alakítottak.

Szerkesztői mondanivaló.
— Lepsény. Cs. ö . Gyulai Pál „Romhányi" czimü köl-

tői beszélve a jövő nyár folytán fog teljesen megjelenni, 6
énekben.

— Zsombolya. A czikk nem közölhető; tárgyát széf
retnők, de kidolgozása végetlenül gyarló. Kivánata szerirt
visszaküldjük.

— Edelény. T. Sajnáljuk, de nemcsak hogy P—t nem
látunk önben rejleni, hanem — e költeménye után ítélve —
épen semmi költői tehetséget sem. Sem érzelem, sem kép-
zelet, sem a kifejezés ereje, csak szók — szók — szók.

— Érsekújvár. M. B. Még sem közölhető. De a
tehetségnek nyomait látjuk küldeményében. Azért még tü-
relem, tanulmány és kitartás.

— Arad. G. O. Az alföldi képben egy uj vonás sincs.
Nem érdemes a közlésre; iskolai gyakorlat, — annak sem
a javából.

országgyűlési képeket mintegy 50 arczképpel —
rajzolta Jankó.)

Tartalma a következő: Első rész: A magyar
képviselőház 1869-ben (Az elnökök, jegyzők, párt-
vezérek , kiválóbb képviselők stb. jellemzése a
képviselőház pártjainak s egyes csoportozatainak
ismertetése.) Számos képpel. — A képviselőház
tagjainak czélszerüen összeállított névsora. — A
képviselőház állandó bizottságai. — Az 184"/s-
diki törvények szentesítése és az 1848-diki nem-
zetgyűlés megnyitás / (két képpel). — Alkot-
mányos életünk ujabb korszakai. I. Az 1848-ki
átalakulás. II . Az alkotmányosság felfüggesztése.
Az absolut és átmeneti korszak. III . Az 1865

 8-ki
országyülés. Az alkotmány helyreállitása. IV. Az
uj törvények. — A közoktatási törvény s annak
végrehajtása. — A magyar honvédelem (József
főhg és hat honvéd főtiszt arczképével.) — Az
igazságszolgáltatás jelen állapota hazánkban. —
A horvát-magyar kiegyezés. — Az 1869-ki ország-
gyűlés első ülésszaka.

Második rész: Vegyes olvasmányok. (Számos
képpel.)

Elbeszélések 184%-ből. A 11-dik zászlóalj
kecskéje. — A betyár. — A gavallér-politikusok.
— Egy alkotmányos fejedelem Afrikában. —
Siami ikrek. — Chinai óriás. — Nürnbergi vas-
szűz. — Velocziped. — Amerikai gőzember. —
Egy csizmadia mint követjelölt. — Apróságok.
Óriási bizalom. — Az öreg vitéz. — Ország-
gyűlési botrány. — Végül az országos vásárok
jegyzéke.

A hat tömött ivre terjedő naptár ára 60 kr.

SAKKJÁTÉK.
517-ik sz. í. —Herczeg Soutzo Mihály tói

(Romániában.)
Sbtét.

Nyilt tér.
— Heckonast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-

ban megjelent és minden könyvárusnál kapható:
Országgyűlési Naptár 1870-re.
Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes

közleményekkel. Szerkeszti Szemes Pál. (Az

í b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

Az 512-ik számú feladvány megfejtése.
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)

Világos. Sötét.
1. Fa8—hl h7—h6
2. e2—e4 Fa7-b6
3. Vgl-b6 Kc4-d3
4. Fhl—f3 . • • , Kd3-e4
5. Ff3—e2 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — A pesti sakk-kör.

Hftvid értesité*. F.-Nyárád. G. K. A kérdéses leve-
leket nem kaptuk. Az 506-ki feladványt illetőleg kijelent-
jük, hogy egy világos futár al-re és a sötét huszárnak
h7-ről b3-ra való áthelyezése a feladványt helyrehozza. —
Haraszti. Gr. F. B. Az amerikai sakk-dióban Va8—d8-ra
sötét huszár d6-ra felel meg.

Hibaigazítás. A múlt számban megjelent 516-ik fel-
adványban b8-ra világos futár helyett sötét futár állítandó.

Hónapi, és
hrtinap

24
íiö
SJb
27
28
2t)
30

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholiknses

H
protestáns

naptár

Október
V. 23 Rafael
Krizant, Gaud.
Dömötör vért.
Sabina szűz
Simon és Juda $
Zenobius, Nara
Alfonz f

C 21 Rafael
Krizsán
Döme
Szabina
Simon Juda
Narozisz
Klaudia

Hold változásai.
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ElSProbus;
Karpus
Naz. Gergely
Luczius
Longinus
Oseás prof.
Lakács ev.

Utolsó negyed

i P T Á R.
Izraeliták

naptara

Marches.
l9Böjt,Sát.
20 [ü. al. elk.
21 [bün. m.
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28 Templom
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4
4
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TARTALOM.
A pécsi székesegyház (két kép és egy arczképpel).

— Hernád vize . . . — Egy besorozott naplójából (vége).
— Kazinczy Ferencz 110-ik születésnapjára. — Négy régi
vár a Balaton vidékén (képpel.) — A vakok falva. —
Világhírű opálbányák. — XII. Károly svéd király Zilahon.
— Egyveleg. — Tárház: Levelek a magyar birodalom
keleti részéről. — Irodalom és művészet. — Közintézetek,
egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. — Ralesetek,
elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinház — Szer-
kesztői mondanivaló. — Nyilt tér. — Sakkjáték. — Heti-

I naptár.
I - — — -
1 Felelóssierkesito: Nagy Miklós. (L. magyar-utexa 21 BX.
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HIRDETÉSEK.

váczi-uteza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett

fehérnemüek, csipke-és menyasszonyi-készletek
raktárából.

Gyermek- vászonnemüek:
Nyitott gyermek-ingek 90 kr., 1, 1.20, 1.75, 2 forint és fölebb.
Hosszú vánkosok vászon- vagy perkálból, 3.75, 4.50, 6, 8—12 ftig.
Piquét-takarók 1.50, 2, 3, 4, 5 forint.
Vászon-főkötőcskék 42, 65, 80 kr.
Háromszegletes kendöcskék 40, 50, 60, 80 kr.
Szorítok, szélesség és hosszúság szerint, 25, 35, 50 kr.
Szakálkák, piquét-böl vagy viaszos tafotából, 32, 45, 60 kr.
Pólyaszalag, fehér vagy színes, 70, 80, 90 kr.
Hosszú vánkosba való levarrt betét-paplan 2 forint 10 kr.
Pellenkák vászonból 65, 75, 80 kr.; viaszos tafotából 65, 70 kr.; flanellból ki-

varrva, 1, 1 forint 20 kr.
Szőtt zubonykák 50, 60, 70, 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1.20, 1.50, 1 ft. 75 kr.
Zubonykák és főkötöcskék együtt; kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2, 2.75,

3 forint 50 krig; szalaggal díszítve 2, 2.50, 3, 4 forint. 632 (2—6)

Olcsó pipere czikkek.
1 színes perkail gallér 6 kr.
1 pár perkail kézelő 1 2 kr.
1 hímzett álló gallér 12 kr.

Kézelő és gallér 40 kr., 50 kr., 75 kr., 1 forintig.
Jabots és moll-csokor 40 kr., 60 kr., 1 forintig.

Stuard gallérok 60 kr., 1 ft., lft.50kr.
Selyem cravattok 15 kr., 2 0 kr., darabja ^P6
Pongyola fokotok 75 kr., 1 ft, 1 ft. 75 kr- és a legfinomabb

fehérnemüek minden áron.

TÜRSCH F.-nél
Pesten, váczi-uteza, 19-dik szám alatt.

633 (2—6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivtalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

A VILÁGTÖRTÉNET
tankönyve.

Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.
Irta

dr. WEBER GYÖRGY.
A tizedik bővített kiadás után.

I. kötet. Az ó világ története. (501 lap) 2 ft. 40 kr.
II. kötet. A népvándorlás s az egyistenhivés megalapítása. A közép-

kor. (400 lap) 2 ft. 40 kr.
III. kötet. Az újkor története — a franczia forradalomig (379 lap) 2 ft.
IV. kötet. Az uj és legújabb kor története a franczia forradalomtól a mi

időnkig (1865). (392 lap) % ft.
V. kötet. A német és magyar irodalom történet vázlatban és az egész műre

vonatkozó tárgymutató. 432 1.), fűzve 2 ft. 40 kr.

LIEBIG-fele HÖSKIVONAT
FRA1 -BENTOS-ból (Dél-Amerika)

LIEBIG-féle HÜSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

Nagy megtakarítás a háztartásra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely Vs részszel olcsóbba kerül mint a

fris marhahúsból készített. — Készitése s megjavítása mindennemű levesek, mártalék s
főzelékeknek stb.

Erb'sitö szer gyengék s betegek számára.

Aranyérem, Paris 1867. — Aranyérem, llavre 1868.

Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. ez. fogyasztó közön-
séget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báró L1EBIG J. tanár 8 dr.
PETTENKOFER M. aláírásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

Részletes árak az egész osztrák-magyar birodalom számára.
1 angol font tart. tégely '/» angol font % angol font '/s angol font

5 frt. 80 kr., 3 frt., 1 frt. 10 kr., 92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések s gyógyszertárakban.

Nagybani raktár: ismétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
levelezötagjainál:

THALLMAYER A. és társ. Pesten. 556 (5-16)
VOIGT JÓZSEF és társ., s KLOGER és fiánál Bécsben.

Árverés "TízM •

HAAS FÜLÖP ÉS FIAI
bntorkelme- és szőnyeg-gyárosoknál.

A mélyen tisztelt helybeli közönségnek többszörösen nyilvánitott abbeli kívánságára, hogy Pesten
is rendezzünk butor-kelméink és szőnyegeinkre egy nyilvános árverezést, elhatárzók, miszerintmagyarhom
tisztelt vevőinknek alkalmat szerzendők, jó és szolid, habár nem épen a legutóbbi divat szerinti áruinkat
olcsó árakon megvásárolhatni. Itt helyben Pesten

az evangélikus iskolaépületnek (siitó-utcza, 1. sz. alatt)
2-od emeleti tágas és szép nagy termében, egy, az 1863-ik évben rendezetthez hasonló s átalános tetszéssel
fogadott nagyszerű nyilvános árverezést rendezünk, ugy mindennemű bútor-kelméink és lábszönyeseink,
mint asztal-, ágy- és uti-teritöink, függönyeinkre stb.

Utolsó árverezésünk óta 6 év folyt le, mely idő alatt bécsi, ebergassingi, mittendorn, hhnskoi, brad-
fordi és lissonei gyáraink folytonos működésben lévén, azon helyzetben vagyunk, úgyhogy kitűzött czélunk-
nak, mint a mélyen tisztelt vevőközönség kívánalmainak megfelelő mennyiségű és minőségű árukat bocsát-
hatunk árverés alá.

A tekintetes városi hatóság által ezen árverezés mogtarthatására felhatalmazva lévén, figyelmünket
főleg arra irányzók, hogy vállalkozásunk a legszolidabb alapon nyugodjék, mivégre összes elárverezendő
áruczikkeinket több nappal az árverezés megkezdése előtt a nagy közönség beható megvizsgálása alá helyez-
zük, oly formán, hogy a fent kitett árverezési helyiség már f. é. október hó 18-án megnyittatik, s 23-ikáig
reggeli 10 órától 12-ig, az árverezés napján pedig ugy reggeli 8 órától 10 ig, mint délután 2 órától 6-ig, az
áruk beható mecszemlélhetése végett nyitva tartatik, sőt ugyanott az összes árukat s az egyes daraboknak
kikiáltási árait is magában foglaló árjegyzékek (Cathaloge) állandanak a közönség megszemlélésére.

Ezen rendelkezéseink által a vonni szándékozóknak alkalom nyujtatik nem csupán az áruk jóságáról
minden tekintetben meggyőződést szerezni, hanem maguknak azon darabot, melyre árverezni szándékoznak
már eleve ki is választani.

Maga az árverezés a kiküldött biztos jelenlétében f. évi október hó 25-én veszi kezdetet, s a
vasár- és ünnepnapok kivételével minden napnak reggeli 10 órától 12-ig szakadatlanul folytattatik mind-
addig, mig az elárverezendő áruk el nem fogynak.

A kikiáltási, illetőleg becsáron alól a tárgyak el nem árusittatnak. 640 (3-4)
A leütött áruk azonnal átveendők, s a vételár készpénzben lefizetendő.
Megvett és kifizetett áruk többé vissza nem vétetnek. __ '

Pesten, 1869. évi október havában. I lUftS Fl'ilŐp ©S

645 Hirdetmény,

Kész férfi-ruhák
legjutányosabb áron kaphatók és

megrendelhetők

BAJUSZ JÓZSEF
férfi-szabónál,

Pesten, hatvani-uteza, a postával szem-
ben, a barátok épületében, a

„honvédhez."

Csak alapos gyógyítás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget

(férfi gyengeség)
gyakori magömlések, valamint végké-
peni tehetetlenséget katonai és polgári
kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Wetes J. g y a k
orvos és szülész, az itteni cs. kir. Kar-
nison fökórházban kiszolgált osztály-
orvos , minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyezélokhoz jól
beosztott rendelő-intezetében Pest,
kis mező-uteza 33. sz. 1. emelet, (a „Te-
réziához" czimzett gyógytár szomszéd-
ságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1-4
óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kivánstra gyógyszerről is
gondoskodik. 697 (10-12)
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Vadász- és védő-fegyverek.
Nevezetesen:

Egycsövfl percussiós fegyverek tt. 7.8U—15 ftig.
Kétcsövü percussiós vadász-fegyverek, vas-csövekkel tt. 14.50—20 ftig. Ruban-csövekkel

ft. 20.50—26 ftig. Zsinóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.

Kétcsövfl Lefaueheux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.

Kelcsövfl Laneaster (hátultöltö) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-esövekkel ft. 85 —120.
Lefaueheiix marok- (zseb-) revolverek, batlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaueheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerű simák ft. 12,13, 14. Finomabbak,

ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, 30 — 50. — 10 és 12 lövetitek, különnemü kiállításban ft. 39—45.

Egyszerű zseDpUztolvok (tercerollok) párját ft. 2.50 — 12.—
Kéícsövft » •• » ft, 4.80—20.-
Flobert-tele szoba-czélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19—25.
Papirtöltenyek, Lefaucheux-feg'yverek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrétft. 16—32.
Készen töltött vörös rezpatroiiok, revolverek számára, százát 7m/m ft. 3.20, 9"/» ft. 3.80,

12m/m 4.20.
Mindenneműlökapaesok, fojtások, töltó-készöletfkLefauoheux-fegyverek számára,

vadásztáskák, Lffuncheux patrontartók és övek,lAporhilkök.l—5 fontnak való tüzmentes
lőportárak, söret-zsacskók, lökupács-gépek, vadászkürtök és jelsipok, fpgyyerszij-
jak. tegyvertokok s minden egyéb legújabb vadászo-szerek dus választékban, jutányos
árak mellett ajánlják •;

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.
Különösen kiemeljük, miszerint írásbeli megbízásoknak gyorsan és leg-

nagyobb figyelemmel felelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegy-
vert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
bérmentve küldetik vissza, inassal cseréljük ki, vagy esetlegesen annak értékét téritjük meg.

K i m e r í t ő árjegyzékkel kivfinatra szolgálunk.

607(4-6)

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-
nak évek hosszú során tett ta-
pasztalásai alapján, Kwizda Fe-
renoz János által készítve, Kor-
neuburgban ; kutya-botegség,
vidatáncz, nehézség, csúz s a ren-
des kutya-betegségek ellen.

Ü^T Biztos óvszer a ve-
szettség ellen. "^PSi

Egy skatulya ára 80 kr.
Valódi minőségben kap-

ható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza
7-dik szám. 645 (1—3)

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia
meggyógyit azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a

leggyorsabb s legsikeresb.
Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.

Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.

Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél, király-
utcza 7-dik szám alatt. 650 (1 — 6)

h

Biztos és gyors megölése

a patkányok és egereknek,
egy cs. kir. kizárólagos szabadalm. patkány- és egér-irtószerrel

gyertya-alakban.

Egy darab ára 50 kr. o. ért.
Valódilag kapható Pes ten : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-

utcza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezóvárosaiban. 646 (1 — 4)

Nemzetközi kiállítás Amsterdamban 1869*
A Liebig-féle tiuskivonat-társiilat.

mint minden előbbi kiállításon, ugy most is a legmagasb kitüntetést kapta,
ugyanis:

a nagy becsület-diplomát
(mely az aranyérmen is felüláll.)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ikj
szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

A t. ez. közönség e huskivonatot illetőleg — összehasonlítva alulirt
társulat produktumát a kereskedésben előforduló hasonnemü készitmények-

— . r B 1 • » j ™ m . /-J w r » w^ £i TW / \ FII A t \ jkel, újból meggyőződhetik annak kitűnő minőségéről, a ez alkalommal
I I I I \\ m ifi 1 l l I á l l \ ti I I I l II í î iétolvo kérjük báró Liebig J. tanár s dr. Pettenkofer M. urak aláirá-
MJJ\ I. M 11 l f l i T L U J. i l l l KJ MI \F m. lm. *W 8ával ellátott bizonylatlevél szíves figyelembe vételét, —hogy bizonyosak

lőhessenek abban, miszerint a Liebig-féle társulat huskivonatát valódi
és hamisitlan minőségben kapják.

Liebig's Extract of Meat Compagnie (Limited).
London, október 1869.

48, Mark Lane. 644 (1-4)

a legújabb és legjobb források után.
Szerkesztve

FARKAS ELEK által.

Dictio arium latino-hnngaricam.
(8-rét, 511 tömötten nyomott lap). Fűzve 2 forint.

váczi-uteza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett.

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák.
A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.

Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy jól álló dere-
kat, a ruhaalj elöhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt beküldeni.

1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint és feljebb.

1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 36, 40,
50 forint és feljebb.

1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, o0,̂  60, 70 ft. évS feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllből, myrtussal diszitve,

70, 80, 90, 100 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 100,120,150 forint és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6—20 ftig.
Az emiitett szöveteken kivül más szövetekből is készíttetnek ruhák.
Nagy választék mindenféle crinolinokból, különösen estélyi öltözetekhez

ajánlom az uszályos erinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
Legújabb fehér lóször alsó szoknyák 4, 5, 6, 8, 10, 12 forint. 634 (2—6)

KURTZ ALAJOS
újonnan nyitott papirkereskedése

PESTEN,
a hatvani- s magyar-uteza sarkán

(az orvosi kar épületének átellenében)
ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű író-, levél- és rajz-
papirok, ugyszinto mindennemű iró- és rajz-eszközeit, és mindenféle
iskolai szükségletekben nagy választék! valamint nagy raktárát
minden fajta vonatozott kereskedelmi- és ipar-könyvekben a log-

jutányosabb árak mellett.
Nemkülönben mindenféle levél-papirok monogrammal és névnyomattal

elkészíttetnek. 618 ( 6 - 7 )
100 db. 8-rét levél-papír névvel vagy két betűvel — ft. 50 kr.
100 » » finom » " » » » — » 80 »
100 » » » » monogrammal . . . . 1 » 20 »
100 v » » szines » " . . . . 1 » 50 »
100 » látogató-jegy kőnyomat — » 90 »

Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban s legjutányosabban eszkö-
zöltetnek, ugyszinte mindennemű bor-diszárnk, mint fénykép-albumok, iró-
mappák, jegyzőkönyvek, pénztárczák, tintatartók nagy választékban kaphatók.

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

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, október 31-én 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vanarnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — í'snpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vattárnapi l'jság ég Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba szamittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben; Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-díj külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Kégóta szárnyalt a hir, s mind határo-
zottabb alakot ölte, hogy b. Wenckheim Béla
leteszi a belügyminiszteri tárczát s kilép a
kormányból. Nem nézetkülönbségek, vagy
épen meghasonlás, tisztán egészségi okok
idézték elé e végre csakugyan bekövetkezett
kabinet-változást. A lelépő miniszter helyére
a hir a legtarkább kombinácziókkal jelölte
az egyéneket. S a megtörtént kinevezés előtt
alig egypár nappal tudott megállapodni
Rajner Pál barsi főispán személyében.

Rajner Pál, bár nem tartózik átalakulási
küzdelmeink legfőbb szerepvi-
vöi közé, oly jellemről ismere-
tes, s oly politikai múlttal bir,
mely teljesen igazolja a fejede-
lem és minisztertársai bizal-
mát, melylyel öt az ország
kormány tanácsába emelték, s
pártja jó reményét, melylyel öt
magas hivatása küszöbén üd-
vözlik. Tiszta, mocsoktalan élet,
közelismeréssel találkozott jel-
lemszilárdság, erős meggyőző-
désektől vezérelt erős akarat,
buzgalom a közpályán, s a bár
nehéz hazafiui kötelességek tel-
jesítése körül, tudományos ké-
szültség s alapos politikai isme-
retek, tapintatosság és kitartó
munkásság, — eddigi magán- és
közéletének im ezek kiválóbb
jellemvonásai.

Rajner Pál 18:23. február
28-án Pesten született; s ugyan-
itt végezte gymnasiumi tanul-
mányait is. 1885-ben a bécsi
Theresianumba vétetett föl s
ott végezte a bölcsészeti és jogi
tanfolyamokat, hét év alatt,
1842-ig. Tizenkilencz éves volt,
egészen kifejlett értelmi tehet-
ségekkel s korához képest ritka
készültséggel.Egészképeztetése
az államszolgálatba való léphe-
tésre volt irányozva, s arra öt
kiválólag alkalmatossá tette. 1844-ben tehát
a m. kir. udvari kanczelláriához ment, hol
előbb mint gyakornok, csakhamar mint tisz-
teletbeli fogalmazó lön alkalmazva.

Itt s e helyzetben találták őt az 1848-ki
politikai változások. Az első magyar felelős
minisztérium kineveztetése után mint ren-

R a j n e r P á l .
des fogalmazó alkalmaztatott a földmivelési
és kereskedelmi minisztériumnál Klauzál
alatt.

Abureau azonban csakhamar szűk lett a
hazáért melegen dobogó fiatal kebleknek. A
harczi riadó fölhangzott s a haza határait
ellenség támadta meg. A ki a kardot birta,
nem szívesen forgatta a tollat, ha csak
hülyén sutban ülő anyámasszony katonájá-
nak nem akart tartatni. Rajner Pál, a fiatal
fogalmazó is, négy havi szabadságot kérve
hivatalából, a honvédek soraibalépett. Eleinte

< R A J N E R PÁL.

Ivánka Imrének volt hadsegéde, s midőn ez,
mint parlamentair a népjog ellenére elfoga-
tott, Rajnert Guyon ezredes vette hadsegédül
oldalához.

A forradalom után a családi tűzhelyhez,
a magány rejtekébe vonult vissza. Családja
Barsmegye előkelő családai közé tartozott s

ö haza menve, elvonultan élt családja két
birtokán fölváltva. Kevesebb hajlammal
birván a gazdálkodás s az élet anyagi foglal-
kozásai, mint a szellemi munka iránt, szóra-
kozást s tevékenységhez szokott lelkének
tápot leginkább könyvekben keresett. A nél-
kül, hogy hivalkodó reményeknek adta volna
át magát, melyek a megpróbáltatás amaz
évei alatt, tavaszról tavaszra ábrándos képek
tüneteivel biztatták a vérmesb gondolkodá-
suakat, szintoly kevéssé engedte át lelkét a
tompa kétségbeesésnek, mely setét szem-

üvegén a jelen bukásában a
múlt és jövő megsemmisülései
is látta. Elevenen érezte s erősen
hitte, hogy nemzetünk nem ve-
szett el, sem az alkotmányos

• 0 nemzetek sorából végkép ki
nem lépett; hogy késve bár,de

• J? 4* a J°kk fordulatnak előbb-utóbb
^ be kell következnie, s a hazafira

szerep vár még, ha magát a
türelem és várakozás évei alatt
arra képesiti. Mohón ragadta
meg azért az alkalmat, melyet
annyi fiatal közt neki is, a nem
keresett nyugalom nyújtott
magasabb kiképeztetésére. Ko-
rában már csak önképzésről
lehetett szó, s ő iskolailag be-
végzett tanulmányait a legki-
tartóbb szorgalommal folytatta
csöndes otthonában. E tanul-
mányok a legszélesb értelem-
ben vett politikai természetűek
voltak; a magyar közjog,a kül-
földi politikai állapotok és in-
tézmények s a történelem ké-
pezték annak főbb irányait.

Hosszú várakozás, 12 év
múlva következett csak be az
idő, midőn tanulmányait hasz-
nosíthatta is a közjó érdekében.
Várva várt idő volt az; mert
bár a tudomány magamagának
is czél s dúsan fizeti kamatait

szellemi gyönyörben annak, ki ifjúsága örö-
meit reáköltötte, de a hazafi, önmagán kivül
hazájának is kivan használni szellemi kin-
cseivel. — Az 1860. októberi diploma után
a megyék restauráitattak; a közélet első
sorompója megnyilt a hazafiak előtt. Még
azon év deczemberében, Barsmegye alkot-

44-ik szám.


