(is

6-ik szám.

Hatodik kiadás

Tizenhetedik évfolyam.

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

Köztudoinás.

titkai s veszélyét

Értekezések a neinzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
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Függelékké! a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

BÁRON TESTVEREK

rtgályelleni legWztosb óvszeréről,

s férfi és uó; ivarszerek boncitani ábráival.
Ára : 1 ujforint.
Postán megküldve 1<» kmt! több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

bank- és pénzváltó-üzlete Pesten,
legjutányosabb áron

Dr. Eiber V. P.

veszi az uj magyarországi jelzálogom

Pesten, József-uteza 66-ik számú
saját Lázában.

szőlíkáltsági kötvényeket.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám), megjelentek és minden hiteles köny vírusnál kaphatók

Adomák és jellemvonások

1

Pest, február 6-án 1870.
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n forradalom és honvéd-életből.
(8-rét 192 lap) fű ive 80 krajezar.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtat&snál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadi-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Farsangi czikkek

Kilián György m - kir. egy. könyvkereskedésének bizomúnyában,
Pesten, váczi uteza, Drftsche-félc Jtázban, megjelent:

ajánl i il

KERTÉSZ ÉS KÍSÉRT

lNvstfii, Dorottya-utcza 2. sz.. a „magyar király'- czimn szállodával
szemközt.
Viaszgyöngyök,olcsók a báii ruhák djsziBáli legyezők.
Legújabb j>árisiak, változatos kiállításban
1 f't. -20 krtól kezdve 30 ftifigyzők simák <5s áttöröttvk 35 krtól
2 ftig, selyem részekkel és festésekkel
diszitve, 2 ft. 20 krtól 10 ftig, mely
utóbbiakból az idén különösen uj is
ajánlandó nemek jelentek meg tánozos«ők és kísérő hölgyek számára.valamint
külö'nnemi: álarczi oHHzokoklu-;: il!ö iss.
ag)* keílví'HségnvK ói wmlru'k az idén
uj :

Le^yezö-horgok,

díszesen bronccból készülve s láncsocskíikkal ellátva, mehekre a legyezők tánczközben felfüggesztketők, kiállításukhoz
képest 8ő kr. — í! ftig darabja.

tésébez és finom a valódiakhoz hasonló
nyakgyöngyök 10 krtól 6 ftig sorja.

Báli bokréta tartók.
Legújabb nemei felette <lu.-. \ ál.iszickban.
darabja 75 kitől 8 iiip.

Táncz-reudcL
i\.*Martii.IMII. meftiekir.thí'l" minták Nagy
saját reucíoimém szí^nnt g\ orsan szereztc(<iek niojí.
Fiizértánez (C'otillon) érmcir, sok meg
lepő uj nemekben. * <Hi,- választ kban
tartatnak készletben.

illatszerek

Angol, irauezia és belföldi készítmények
legkedveltebb nemei, ugyani?:
Szappanok 10 krtól 1 ft. 50 krig. HajkeÁlarczok.
nóehiik ,'iö krtól 2 ft. öOkrig. Haj-olajok
:;6 krtól 1 ft. 50 krig. Bajuszpedrók 25
Győrinek .Üarczok lü kr. —60 krig.
krtól 1 ftig, fugporokés lbgtiszlitó péKözönségesek urak és hölgyek számává
pek 26 krtól 2 ftig
15 kr.--l ftig.
Eredeti torzképek.áliatíejek stb. IH) ki tói Legfinomabb illatszerek.melyeknek valódiságáért kezeskedünk: Farina J. M
4 ftig. Domino-álarezok sodronyból,
kölnivize Bayley és társa Essboquetje.
selyem, atlasz és bársonyból 40 kriói
Heudrie. líimmel. Atkinson. Violet.
-' ft. 60 krig.
Piiiüud a soeieté liygicni<|ue. Kigand,
Brillant álarczok igen könnyük és kedTreu-X(iglisch-féle,',ToekeyClubb. Vioveltek 1 ft. 20 krtól ;i ftig.'
la, líezeda. .lasmiu. rózsa, Patchonly.
'lacfás pféli-orrok 16 — 60 krig.
Ylang y láng és sok iivi; igen kedvelt
illatnemei 80 ki tói 4 ftig. és gyori.au
Ékszerek,
általános kedveltségre jutott Kastner
bőig;, tk os urak részeit'. legújabb ízlésben
magyar bokrétája üvegcséje 1 ft. 50kr.
aczel. teknösbékalitíj, elefántcsont, kris- Finom'nrezfestékek 40 krtól fi ftig. Pnltáh. earniol, jet, dobié or, utánzott gyéelierin 80 krtól 1 ft. 50 krig. Vinaigre
máiilok, utánzoti. korrllgyöngyökböl s'tb.
de toilette 8<> krtól •_'ftig. Rizspor 40
készülve és nevéü'i-tesjn :
krtól 3 ftig.
Kkszer-készl<!tek,óss7,ehangzó w.Usü mell- Arany, ezüst és gyémánt haj]>or 1 ff- 20 ^ytüt és fiilfiiggöket tartalmazók 76 krtól
Egyéb pipere-rzikkek
flOftig, ínelltük (iroeUok) 10 krtól lu
dús választékban és minden áron:
ftig, legújabb hajdiszek Chiguon bogr
lárok és fésűk ;;«> krtól 1O fti s , mak- llüj. ruha, bársony és kalapkefék, fog-.
ékek 10 ftig, iiigeiő- és inguj-Kombok
köröm- és féstitisztitó kefécskék. Minkészletekbci. is £> ki tol 7 ft. fto kriej.
ilennemü fésűk, kéi.i é> zsebbeli tükselmwl és i,vakkeiidó-tük 10 krtól','.
rök, haj fürt-hengerelv és liajfürt tekerftig, muúailloitok -0 krtól 6 ftig. ór«esek. liajlúk. gomboslúk, köröin-reliínezok 10 krtól G fiip, sziniiííz és álarszelólv. kcjztyii-gombolók és tágitók.
ezos ékszerek.
köröm-ollók, kolmi;:ó ollók slb.

Lcvólbeli megrendelések kíilönö* fii;>tlenunel ps svoi^an rszközftliihick. kérjük iizonb in » ki.lciendO társy nránnk k'ó7.o!i<ft K
roeáttát. Mep nem relrlö tárgyak vi^szavek-tnek.
7i'7 (-2

Hat vízimalom bérletéhez egy jóravaló szakavatott társ kerestetik, levélben vagy személyesen is értekezni lehet Francsck P á l
.

,

vasúti es posta állomás Issasze«h.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
f Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

bérlővel,

^0 (<>_,«)

7

KHKMiniW

kézikönyv,inüegyefenii, erdőszeti és más rokon intézetek előadására
és mérnöki használatra, különös tekintettel hazai viszonyainkra.
Irt a

725(2-2)

KRUSPÉR ISTVÁN, .

;\ budai kir. Józfet'műegyetemen a gvakcrlati mértan és felső geodiifia tanára.

Wi köiiyomatii táblával. - ÁraTft.

Fiiszerkereskedés megnyitás.
Van szerencséin ezennel n t. ez. közönségnek tudomására hozni, miszerint a B. és J. ezeg alatti fűsz-erkereí-kedést átvettem, melyet ogyátalában
friss
árukkal eilátvdn. ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez. közönség1 becses bizalmát jó. olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni. '
Ennek követkcz.tóbea ajánlani

jóféle s tisztaizlésii

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5 í o nt

Portorico-kávé 3 ít. 40 kr. Plant-Í ív Ion-kávé . . 4 ft. 20 kr.
Arany-Java-Uávé
• -i ,, 80 ,, Cuba-kávé egész finom 4 „ 40 „
. 4 „ — ,. ; Gyöngy-kávé egész fin. 4 ,. 50 „
továbbá:

Ciukor. b r a s H Í A i ' - i i l l l i i i e - g y p í l l t I í'f.. legfinomabb jamaikairhum, Pecco-virá)S?- és Souchong-thea, sardinék, mustár és sajt-félék
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Árminnál

(ezelőtt B a n l i o í e r é s J á y , )

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögleten, 11-dik szám alatt
Vidéki megrendülések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét, mellett a legííy.'rsabban eszköxöltetnek.
"
717 (7f-l2)

A <• fz- vidéki közön8ég;nek! Üzletem könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt Eenyomott tájrajz,
mely a lánczhMtól veszi künduiás: pontját!

U

• i

•\ \
\

Un

.színház

Kiadő-tnlajdonos lloken,^^ tinv/Aáv. — Nyomatott saját nyomdájában resten 1S7» (egyetem-uteza 1-ik szzám alatt).

M«' ; y '•

Rochefort
Uly férfiút mutatunk be olvasóinknak,
kiről egy idő óta az egész világ beszél, s kit
Francziaországban az uralkodó hatalomra
nézve félelmessé maga az uralkodó hatalom
tett. Tapasztalásból tudjuk mi is, hogy az
absolut kormányok az árnyéktól is félnek,
mint a kit a rósz lelkiismeret bánt. Ilyen
árnyék volt ugy szólván Rochefort másfél
évvel ezelőtt, midőn éles humorát és satyrikus tehetségét, mely addig az élczlapokban
és ujdonsági rovatokban nagyrészt a társadalmi téren mozgott, a politikai térre vitte
át. A kormány kezdte üldözni, s rövid idő
alatt nagy emberré tette a franczia nép szemében.
Rochefort 1830-ban született.
Atyja marquis volt, s ő is viselhetné a grófi czimet, de nem viseli. Ifjabb koráról kevés bizonyos
adatunk van; azt mondják, hogy
nem volt mindig olyan demokrata
és köztársasági, mint most, s az
orleanistákkal tartott. Azt is
mondják, hogy az ötvenes években a jelealegi kormány szolgálatában állott, még pedig Haussmann mellett, kit később annyit
ostorozott tollával. Mint iró néhány évvel ezelőtt a „Charivari"
czhnü élczlapban, s a „Figaro"ban, a párisiak e kedvencz lapjában, kezdett föltűnni, s irt néhány
apró vígjátékot is. Hanem Villemessant a „Figaro" szerkesztője,
kinek elve senkivel sem rontani
el a barátságot, s ki különben
mindegyik párt kedvére tart munkatársakat, kénytelen volt Rochefortot munkatársai sorából elbocsátani, mint mondják, a kormány
kivánatára, mert a kormány észrevette, hogy abban, a mit Rochefort ir, a közönség a sorok közt is
olvas, s e tekintetben Rochefort
különös ügyességet fejtett ki a
császári család ellen intézett gúnyolódásainak elburkolására.
Midőn 1868-ban az uj sajtó-törvény eleije epett, mely szerint arra, hogy valaki
P°t indítson, nem volt többé szükséges a
a n y
en
edél e
ho^
S y > Rochefort elhatározta,
gy maga ad ki lapot. Meg is indította a
,,l*ntern e «. t (Lámpás), melyhez munkatárs

Henrik.

sem kellett, mert ö maga irta meg. Az első
szám hatása rendkivüli volt; nem bírtak
annyit nyomatni, hogy mind el ne kapkodták volna. Telve volt az gúnynyal és a legkíméletlenebb élczekkel támadta meg a
császárt, a császárnét, a császári család többi
tagjait, a minisztereket és a szereplő egyéniségeket. Az első számot még nem foglalták
le, de sajtópert már ezért is kapott; a második és harmadik számot azonban lefoglaltatta a kormány, mindazáltal sok példány
jutott a közönség kezére, s ezek aztán ágióval keltek. A három számért elitélték Roche-

ROCHEFORT HENRIK.

fortot három évre és 30,000 frank birságra,
de mielőtt elfogták volna, menekült Brüszszelbe. Itt folytatta lapját, s ő és barátjai
minden szám Francziaországba becsempészésére valami uj módot találtak ki, mig végre
a belga kormány is felmondta a vendégsze-

retetet, s a „Lanterne" megszűnt, hanem
Rochefort látogatására ezerén és ezerén jöttek Brüsszelbe, s a mit meg nem írhatott,
elmondta szóval, s Rochefort a párisi nép
bálványa lett.
A múlt évi átalános választások alkalmával Paris egyik kerületében Jules Favre
ellen léptették fel, s ez hiba volt, mert a közönség józanabb része még sem tekintette
méltónak arra, hogy Favre-val mérkőzzék.
Meg is bukott, de miután Gambetta, kit
Paris első kerülete és Lyon városa is megválasztott az utóbbi megbízatást fogadta el,
s az előbbiről lemondott, a pótválasztás alkalmával Rochefort nagy
többséggel választatott meg a
mérsékeltebb Carnot ellenében.
A kormány, s illetőleg a császár,
bírt annyi tapintattal, hogy szabadon engedte visszajőni Francziaországba Rochefortot, ki részt is
vett a választási mozgalmakban,
bár ez idő alatt a dicskör, melylyel a nép körülvette, kezdett
már homályosulni. Nem volt szónok, s az első napokban alig volt
képes néhány szót elmondani választói előtt, kik pedig folyvást
szóra késztették. Az esküt, melyet
törvény szerint Francziaországban minden képviselőjelölt köteles
letenni, letette ő is, bár ez az eskü
hűségre kötelez a császár és alkotmány iránt; de Rochefort, midőn
e miatt kérdőre vonták, azt mondotta, hogy letesz ő még tíz esküt
is, ha akarják, s meg fogja tartani
ugy, mint Napóleon Lajos megtartotta azt az esküt, melyet
1848-ban az alkotmányra és köztársaságra tett.
Rochefort helyet foglalt a törvényhozótestületben, s szólott is
már néhányszor. Első nyilatkozatai higgadtak és parlamentarisok
voltak, hanem azóta már többször
• kitörtbelöle a„Lanterne"szerkesztője,sha csaklehet,igyekezikválasztói legfőbb
kivánatának eleget tenni, s sértegeti a császárt. A múlt év vége felé politikai napilapot
indított „Marseillaise" czim alatt, melynek,
okulva „Lanterne" példáján, egy ideig békét
hagyott a kormány, bár folyton izgatott s
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nevezetesen az adó megtagadására szólíTamás ur egészségére! Mondhatom önöknek'
T a in á s , a n a g y .
totta fel a népet. A jelenlegi dynastia és
uraim, hogy Tamás úrban miniszter veszett
kormány bukásáról ugy beszélt, mintha az i — Nagyon sok ember óluirajza, elbeszélés formában. — el. Minő éleslátás, ,mily gyors felfogás,
már holnap következnék be, s ígért mindent |
mennyi higgadtság! És tegyük hozzá, uraim,
.
Irta KAZÁR KMIL.
az esetre, ha ük lesznek az urak. A jelen
hogy mennyi jellemszilárdság! Azt is tegyük
év január 10-kén történt azonban, hogy a
Akármi baj történt a szegfii-utezában, hozzá, hogy mily igénytelenség! Uraim, ha
császári család egy tagja, Bonaparte Péter | rögtön Izsák Tamás elé terjesztették, mert az ember egyszer tért nyer — nos, uraim,
megölte Noir Viktort, a „Marseillaise" egyik ; abban az utczában senkinek sem volt oly akkor meg fogja látni a világ, hogy ki ez az
munkatársát, mely esemény részleteit olva- nagy tekintélye, mint neki, daczára: hogy Izsák Tamás.
sóink már ismerik. A „Marseillaise'' január ott lakott egy jogtudor, egy képviselő, egy
Ily lelkesülten beszéltek Izsák Tamásról
12-ki számában erre egy ezikk jelent meg, I gőzhajó-kapitány s vagy tizen az úgynevezett a szegfü-utezában mindenütt.
mely már nyilt lázadásra, fegyverfogásra | értelmiségből. Izsák Tamás pedig mindössze
A kitűnő férfi minden üres idejét, mely
szólítja fel a népet s határt nem ismer a ! is városi tisztviselő volt. A szegfii-utezában hivatalos teendői mellett maradt, „övéi"
csáhzár szidalmazásában. A főállamügyész ; mindenki tüzbe merte volna tenni kezét arra, körében töltötte, mint barátait és tisztelőit
Roehefort kiadatását kérte a törvényhozó \ hogy Izsák Tamás bölcs, nagytudományu és szokta nevezni. Kétségtelen, hogy a jeles
testülettől, s miután az uj kormány, mely a ! tapasztalati! férfiú.
! férfiúnak világos tudata volt ama nagy tiszparlament nagy többségét birja, kabinetNagy ember volt, és születése napján, teletről, melyet a szegfii-utezában kivívott
kérdést csinált a dologból, ki is adták s '• neve napján mindig oly meglepetésben ré-magának.
Rochet'ort ismét el van Ítélve ö* hónapi fog- szesült, miből kitűnt, hogy a szegfü-uteza
Es ezek daczára Izsák Tamás, a higgadt
ságra és 3000 frank pénzbirságra. Elitéltetése ; Izsák Tamást tenyerén hordozza. Izsák Ta- és bölcs férfiú, szerencsétlen ember volt,
nem idézett elő eddig komoly zavarokat, mit más, mihelyt befordult a szegfü-uteza sarkán, mardosó skorpiókkal szivében. Egy elkoptarészben annak lehet tulajdonítani, hogy a [ birodalmában volt. melynek gyalázatos kö- tott, de találó hasonlattal azt mondhatjuk
kormány nagy mérséklettel, a lehető leg- vezetén katonás léptekkel, emelt fővel, s felöle: hóval fedett vulkán volt. Keble forkisebb büntetést kérte reá az államiigyész átalában oly magatartással ment végig, rongott, égett!
által; részben pedig annak is, hogy Roehefort ! melyet méltóságteljesnek lehet nevezni. A
Egy lélekbúvár rögtön gondolkozóba
sokat vesztett már befolyásából. Roehefort va- tisztelt férfiút jobbról is, balról is köszön- I
|
eshetett
volna, ha látja Izsák Tamás elborult
lóban nem is bir olyhivatással az államférfiul tötték, a gyermekek elébe futottak, kezet
arczát,
és
hallja, midőn biisan fölkiált:
szereplésre, mint a milyennel pártja felru- i csókoltak neki, az öreg asszonyok egészsége
„Uraim,
szomszédaim!
én a sors üldözöttje
házni szeretné, s nagyobb hírnévre, mint a i felöl kérdezősködtek. Az egész szegfü-uteza
|
vagyok.
Uraim,
barátaim,
én eltévesztettem
mennyit érdemelt, csak a rendkiviili körül- j bizonyítja,hogy Izsák Tamás a tisztelet szám|
életpályámat!"
De
ily
értelmes
lélekbúvár
mények által tett szert. Izgató, s mint ilyen 1 talán nyilvánulása közt is mindig megma;
nem
volt
Izsák
Tamás
környezetében.
Tanultalán még fog is szerepelni, de kormányozni radt annak, a minek ismerték: komoly és
i
ságos
fölkiáltásai
—
melyek
gyakoriak
volés egy nagyobb mozgalmat erős kézzel ve- méltóságteljes férfiúnak.
zetni aligha lesz képes. Élö példa azonban : • Abban az utczában soha sem volt családi tak, — mindössze még rejtelmesebbé tették
minden kormánynak arra nézve, hogy mi- | ünnep, hogy Izsák Tamást meg ne hittak j öt, s azt eredményezték, hogy ha valamelyik
képen nem kell az embereket félelmesekké ' volna, s ő megjelent szeretett alattvalói közt, j tisztelőjének fiacskája sokat faricsgált, a gontenni azzal, hogy túlságos fontosságot tulaj- ' komolyan és fenségesen, kegyteljesen és jó ' dos szülök így szóltak: „a fiút ácsnak, asztaI losnak vagy bodnárnak kell adni, nehogy
donitsunk nekik.
étvágygyal. Mindig az asztalfőhöz ültették, eltéveszsze életpályáját."
Arcza és alakja rokonszenves, s a magán- minden ételt ö érintett először. Nagy kitünTamás, a szegfű-utczai nagyság, ki valóéletben sokkal szelídebb ember, mintsem tetés volt mellette ülni. Ha beszélt, mindenki
ságos uralkodója a szomszédságnak, máshol
képzolnök, bár, mint minden párisi hírlap- i hallgatott; ha hallgatott, mások csak. sutmindenütt a legalázatosabb férfiú volt. Félt
írónak, neki is voltak párbajai. Egészsége az togva beszéltek. Ritkán adott valakinek
szólni, óvakodott véleményt mondani, és
utóbbi izgalmas napokban sokat szenvedett, j igazat, sa szegfü-uteza lakói ebből következhelyeselt mindent. De a hol nem ismerték,
s barátjai nincsenek minden aggodalom tették, hogy mennyire fölöttük áll Tamás ur.
ott újra fölemelte fejét. Azonban csak egy
Különben öreges és búskomoly ember
//. A.
neílkül.
jó ismerős kellett, és Tamás meg volt semvolt, tul az ötven éven. Magas, szikár termisülve.
mete már meggörnyedt, de gyakran látták
Két életet élt. Egyiket a szegfű-utezában,
Szellemi
toborzó.
i fölegyenesülni, midőn egész tekintélyével
másikat a nagyvilágban, hol együgyii, hátra!
föllépett. Kies vonásu arczát sohasem hagyta
(Pu'iiáz. doejcomberben. 1849.)
maradt embernek tartották. Nagyon terméel
a nyugalom. Legfeljebb homlokát redőzte
Vachttt Sándor költeményeiből.
szetes, hogy az előbbi terrénumot tartotta
össze, mikor — a szegfü-utczabeliek vélehazájának, s ez utóbbiba csak remegéssel
Egy kopott domb, vélhotnéd
ménye szerint — a méltóság egész glóriája
lépett. Ezt az utóbbit gyűlölte is.
Rósz vakand-turásnak,
vette körül fejét. Hangja majd éles, majd
Látszik rétje szögletén
Szűk iroda-szobájában sokszor egyediig
mélabús, majd komoly, majd csengő volt,
N. N. városának.
volt,
s tisztviselő társai rábizták még a mamint a hogy a mondandók kívánták. Látni
A csekély domb üregén
guk
munkáját
is, mert Tamás úrral madarat
kellett volna Tamás urat, midőn mellén
Többen osztakoztak:
is
lehetett
volna
röptében fogatni. Ilyenkor
keresztbe téve karjait, így szólt: „Barátim,
Benne szép huszárfiúk
szomszédaim, rám hallgassanak!" Lehetet- rejtett érzelmei gyakran kitörtek. HomNegyvei.en nyugosznak.
Mind csatában vesztik el;
len volt rá nem hallgatni. Hosszú kabát- lokán megjelentek a vészteljes felhők, sokkal
Kik által 3 mi csellel?
ban j á r t , s minden másodnapban borotvál- félelmesebben, mint övéi láthatták a legA patak kő tírjol.on
válságosabb pillanatokban is. Szemei szikrát
kozott.
Nem beszéli azt el.
löveitek volna a haragtól, ha ugyan a szeMég az írástudók sem
Ha uj lakos ment a szegfü-utezába, azon- meknek meg volna e salétromszerii terméVoltának hű őrök,
nal megkérdezték tőle : ismeri-e Izsák Tamás szetük.
Eg\edül a néprego
urat? Aztán lelkére kötötték a tiszteletet és
— Nyomorultak, kik nyakamba vetitek
Szól in így felölök:
becsülést.
Már midőn rég elhuzák
az igát! En ismerem tréfáitok aljas indokait,
Estve a harangszót,
Az uteza a „fekete szegfűhöz" czimzett értem élezeiteket. Elbizakodott pöffeszkedők,
Föld dói kikelnek ők,
borháztól
nyerte nevét, és a csapiáros Izsák ugyan mi vagytok ti? Egy-két évvel tovább
S járják a ttborzot.
Tamás
leghatártalanalb
tisztelői közé tarto- jártatok iskolába. De ha én nekem engedi a
Vigan járják, gyönyörűn
zott.
Dicsekedett,
hogy
Tamás ur vele leg- sors, hogy tanulhassak, ma lábaim előtt
Pong a sarkantyútok!
Egy bogár sem dong ekkor,
bizalmasabb, s nem egyszer mondott el a fetrengnétek. Jobb módban születtetek, mint
Hallgat a kis szúnyog. •
a többieknek — nagy titokban — oly dol- én. Ez az egész. Születtem volna csak én
Köröskörül gyolcsinges
gokat, mikből azok arra a meggyőződésre jobb módban, cselédeim is különbek lennéPórlegények állnak,
jöttek, hogy a derék öreg úrral nagyon mos- nek, mint ti! Leltemre, most sem cserélek
S első szóra örömest
tohán bánt a sors, s ő azon férfiak közé tar- veletek. Nem tudok versenyezni szilaj nyelCsapnak fel huszárnak.
tozik, kik szilárd jellemüknek lettek dicstel- vetekkel, nem tudok ugy mozogni, mint ti,
S vége csak akkor szukád
de természetes eszemet mindnyájan írigylíjes, de szerencsétlen áldozatai.
A víg toborzónak,
tek.
Beszéljetek, tegyetek akármit is, azért
Már initiőn a kakasok
— Uraim! — kiáltott fel nem egyszer a
Virradóra szólnak.
„fekete szegfű" — jeles és kitűnő tehetség- mégis csak nekem van igazam.
Ekkor ők mind negyvenen
ről van szó, kit végtelen egyszerűségében a
Ily felháborodások után még magasabbra
Ismét sírba szállnak,
j világ nem ismer, s ki ellen a sors összeeskü- emelte fejét, ha egy szegény ügyes-bajos
És pihennek kebelén
dött. Uraim, azért adjuk meg neki a kellő ember lépett az irodába, és még kevélyebben
A hősi halálnak.
tiszteletet Szomszéd, ürítsen velem poharat Ífordult be a szegfii-utczába. Ilyenkor egész
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hűtlenség és minden javaik elvesztése büntetés
terhe alatt mostantól kezdve áruikat som eladás
és C3ere, sem lerakás végett Váradra vinni ne
merészeljék, hanem vásárra és lerakásra szánt
3-ik mutatvány Jakab Elüknek Kolozsvár története áruikat és kereskedési czikkoiket szállítsák D-sbre8
czimű koszoruzott pálya-mftvéböl.
czen mezővárosába. )
A káptalant ez sem hajtotta meg; eza király
Kolozsvár története ragyogó vonásokat nyújt egy 1477. május 6-án Tatán kelt parancsleveléből
e nagy király jelleméhez, mikből népszerűségét és világosan látszik. Ugy emlékszik — igy szól a
igazságos-volt át meg lehet Ítélni. Hadd mondjak király ebben, a budai préposthoz — hogy már
el néhányat.
három időhatárt tűzött ki a váradi káptalannak
Hogy az adott szóban bizó polgárokat rósz arra nézvo, hogy a magyarországi és erdőntuli
szándékú hitelezők rászedésétől megóvja, ime a szabad kir. városok és közötte fenforgó vámfizetés
kiváltság, mit biztosításukra adott. „Elébe járul- dolgát illető kiváltságait mutassa elé, s ámbár ez
tak — úgymond a király — Szabó Ambrus kolozs- ügyet már saját lekötelezésénél fogva elvesztette,
vári biró és Éppel Lőrincz esküdt polgár, s pana- mindazáltal mintegy ráadásul elhatározta — úgyszosán adták elé maguk és összes polgártársaik mond — hogy még ez előmutatásra ogy időhatárt
nevében, hogy nekik az erdőntuli részekből! nemes engedjen. A legszigorúbban parancsolja tehát emés más birtokos emberektől nagy boszuságokat és iitett prépostnak, hogy más parancsot nem várva,
károkat ktll szonvedniök az által, hogy azok vásár | nevezett káptalant ezen királyi levélnél fogva az
alkalmával és máskor is közéjök bomenvén, alku ő nevében, mint személye képviselője intse meg,
és egyezés szerént áruikat hitelre és becsületrs hot>y a vásnvételi jogot illető minden kiváltságaimegveszik, sokszor készpénzt is szoktak kölcsö- kat a következő Szentgyörgynapi nyolezados törnözni, s mikor a fizetés ideje eljő,s a polgárok őket vényszéken előmutassák, a pr'post pedig azt halaaz iránt megszólítják, .különböző nehézségeket és dék nélküllássa el és végesze be, s tegye bizonyossá
akadályokatgörditenekelé; hivatkoznak arra,hogy a káptalant arról, hogy ha a kijelölt nyolezados
ők ország nemesei, s ha bárkiknek tartoznak, csak törvényszéken igazságukat elő nem mutatják, sem
a nemesek törvényszékén készek s kötelesek meg- a magyarországi, sem az erdőntuli városok lakosiafelolni érette. Ezáltal a polgárok gyakran áruikat nak meg nem engedi, hogy az ő birtokaikban többé
és pénzoket is elvesztik. Kérték azért ezek orvo- | vámot fizessenek..S ha szinte a király valamely
soltatását. A király —- úgymond — mindenekelőtt véletlenség miatt a mondott törvényszakasz megaz igazság által indittatva, de továbbá azért, hogy tartását el is halasztaná, a prépostnak kötelessége
a szegény panaszló város polgárain segítsen, 1486 lesz az ügyet okvetetlen bevégezni, mert nem
május 18-án Visegrádon kelt nyilt levelében meg- j akarja, hogy a mondott város polgárai egyéb dolengedte: hogy jövendőben,ha valamely nemes vagy i gaikat elhagyván, csuk evvel az ügyesbajos dologbármely más egyén Kolozsvár városában akár vásár gal nyomorgattassamik.4) Erre a káptalan —mint
utján, akár másképen adósságot csinál, s a fizetésre a király megkegyelmező levelében írja — szivébe
felszólittatva, azt teljesitni vonakodik, a hitelező szállva, hozzá folyamodott, kijelentette, hogy a
ügyét vigye Báthori István ispánhoz és az erdőn- királyi parancs szerint kész mindarra, a mi jogos
tuli részek vajdájához, a ki maga, vagy helyettese és tisztességes igazságát előmututja, s jövendőre
a hitelező első panaszos folyamodására idéztesse az nézve a király, a főpapok és országnagyok által
adóst maga elébe, s az ügyben az előadott és bebi- megállítandó igaz vámmal megelégszik. Es igy a
zonyított panasz értelmében sommás és rövid ítélet király megengesztelődött, városukat meglátogatta,
utján az igazságot szolgáltassa ki, 8 a panaszlónak vásár- és vámjogukat kegyelemből, visszaadta;
a ráruházott királyi tekintélynél és saját jogi és bírói azonban addig is, míg a szabályozás megtörtént
hatóságánál fogva szerezzen teljes elégtételt."1) volna, a vámszedést szigorú ellenőrizés alá vetvén,
íme Mátyás királynak a tiszta adóssági ügy arról nyilvános jegyzéket vitetni parancsolt. Igy
rövid perfolyam utján elintézésére nézve adott bánt el Mátyás a papsággal, melynek egyébiránt
királyi rendelete, a mi ezelőtt szinte 400 évvel j jeles férfíai iránt kitüntető jóindulattal s kegyokölt! Hasonlítsuk öss/.e evvel a mi bár legrövidebb | lemmel volt.
lefolyású jogügyünket, s az összehasonlítás előnye
Máskor ismét a szomszéd nagybirtokuakkal
kérdésenkivül, a nagy király által behozott intéz- i
í
szemben
vetto oltalma alá a polgárokat. Nevezetes
mény javára esik. . . . Menjünk tovább.
e tekintetben a szamosfalvi nemesekhez, különösen
Kolozsvárnak kereskedelmi czikkeivel vám- Erdélyi Istvánhoz és Gyorőfi Istvánhoz, a kolozsmentes ide-oda járhatási joga volt a király egész vári polgárok, lakók és egész közönség panaszos
birodalmában. Sokan nem vették tekintetbe. A kérése következtében intézett parancslovele. Ebben
polgárság panaszolt, s a király kifejezetten meg- eléje terjesztették, hogy a nevezett nemesek kihagyta egy nyilt levelében, hogy tőlük kapu- és tudja minő vakmerőségtől indittatva, a panaszló
vásárvámot senki ne vegyen, egyéb fizetésre se I városiakat rut és szokatlan kifejezésekkel, boszukényszerítsék őket, se áruikkal menő cselédeiket, í sággal, bántalmazással és károkkal illetik, némes a ki teszi — igy szól a király — örökségét és lyiket közülök saját szántóföldjükön megverik, a
vámjogát veszti el, ha pedig a vajda, fő- vagy másikat kifosztják, megint a másikat halálosan
alispán nem teljesitik a király parancsát, becsüle- megsebesítik oíannyira, hogy többnyire kevesen
tét s hivatalát.2) E parancs hangja és tartalma merik közülök házukat és városukat miattuk olmutatta, hogy az nem félretétel, sem feledés, hanem j hagyni. Minthogy pedig — úgymond a király —
megtartás és botöltés végett volt kibocsátva. A I ő azt hiszi, hogy mindezeket a mondott polgárok
váradi káptalan mégis ellenkezőt tett, s az ott I béketürése és hallgató természete okozza, de haátmenő kolozsvári és más városok kereskedőitől j sonló bánást ő többé eltűrni nem akar, ennélfogva
szerfölötti vámot zsarolt. Buda, Pest, Székesfehér- nekik javallottá, intette okot, egyszersmind pedig
vár, Kassa, Szebon, Brassó, Kolozsvár, Beszterczo tartozó hűségi engedelmességek kötolezése alatt
és Segesvár városok a király előtt siralmasan pana- megparancsolta, hogy hasonló boszantásoktól es
szoltak. A király — úgymond 1467. jul. 6-kán háborgatásoktól ozutánra szűnjenek meg, s KolozsBudán kelt parancslevelében — mint katholikus vár polgáraival és közönségével békében és jo
és kegyes fejedelemhez illik, békésen kívánta a szomszédságban éljenek; különben, ha azok önvefőlek közt az ügyet olintéztetni, még pedig, mint- delmezése által, s az ellenük intézett boszusagok
hogy a fizetési mennyiségről a felek előmutatott visszautasítása közben netalán ők is megsértetnéirataiból megbizonyosodni nem lehetett, választott nek, azt egyedül saját békétlenségeknek fogják
biróság vagy vámárszabályozás — limitatio —
5
által. De a káptalan ügyvédei oly vakmerők voltak, tulajdonithatni. )
E parancslovél eredetije nincs meg. A mit
hogy sem egyezségre, sem szabályozásra hajolni
nem akartak. Akarván azért a király — a mint használtam, egy 1488-ban költ kolozsmonoston
hogy avval uralkodói tiszténél fogva tartozik —az konventi átirat. Mi okozta annak akkori feleleveigazságtalanul elnyomottak terhét megkönnyitni, nítését, nem tudom. De a következő 1489-ik évben
s a perlekedésnek végét szakasztani, a királyi nov. 2. Budán költ egy oklevél némi világot vet
tanácsban levő egyháznagyok és országbárók egy- rá. Ebben a király Dorogházi László királyi udértelmű tanácsából az áruk azon cserehelyét, mely vari itélőmestort, Thologdi István erdőntuli alvajeddig Váradon volt, s melynek alkalmával ott a dát és Zöld István nagybányai kamaraispánt
vásárvám — a túlságos vagyonszomj miatt — a nyomozó biztosoknak nevezte ki, s őket utasítván,
panaszoló városok súlyos megterheltetésével nap- hoo-y mivel Kolozsvár városa nagyobb részben,
/•amig8 szokta
mondani. A
házasság egyéb- ról-napra
mértékfelett megnöveltetett, onnan Deb- piaczi szentegyházával együtt szerencsétlenül leümölc8telen volt
d e a
é i ? y,
.
bölcsek pél- reczenbo, mint kereskedésre és árucserére minden égett, s ezen rosznak minden alkalmatossága es
J ra, Tamás vigasztalta magát, a remény- tekintetben alkalmas mezővárosba áttétetni végezte oka sok tekintetnél fogva szamosfalvi Mikola *ei g horgonyát a j ö y ö b e yetvén_
és határozta, megparancsolva az előszámlált váro- ronezot terheli, meghagyta, hogy egy bizonyos
sok polgárainak és keroskodőinek, hogy örök
8

fensöbbségét éreztette. Zsarnok volt, s a
szegfü-utczabeliek félelmes tisztelettel emelgették előtte fövegeiket, s hallgatták kemény
szavait, melyeket a világ, a sors és gyakran
egyes szegfü-utczabeli ellen is intézett.
Izsák Tamás tehát boldogtalan ember
volt, eltelve nagyravágyással, és küzdve,
egyetlen utczát kivéve, az egész világgal,
mely útjában állt becsvágyának. Kétségbeejtő helyzet, mely azonban a nagyságok történetében épen nem ritka.
Tamás, a mi nagy férfiunk, arról is
meg volt győződve, hogy szegfü-utczabeli
alattvalói képtelenek őt akár tudományos,
akár vallásos, akár társadalmi, akár pedig
politikai forradalom által odaemelni a világban, hol a hírlapírók észreveszik, s a történelem figyelmébe ajánlják. Nagyravágyása
lánczokkal született, s le volt kötve. Tamás
hasonlított a teknösbékához, mely mindig a
magasba néz, de képtelen oda repülni.
Sorsán semmi sem változott születésétől
kezdve. Apja szegény asztalos volt, Tamás
szegény városi tisztviselő lett 450 frt évi
fizetéssel és semmi mellékjövedelemmel.
Látni lehet, hogy becsvágya már igen zsenge
korában kitört s elterelte öt a gyalulópadtól.
Kétségkívül ritka szellemi képességeinek
folytonos sugdosásai tartották öt vissza,
hogy az iskolai viszontagságok daczára (melyekbe burkolva csak az ádáz sors kezdte
meg kísértéseit), megmaradt a kitűzött ösvényen. A fiatal Tamás jól ismerte nagy Napóleon modását: „mindenki saját sorsának
kovácsa." E jeligét irta könyveire, s e
jeligével jelölve nyomtatott egyszer száz
iv levélpapirost. De mindenféle mostoha
körülmény — melyekről Tamás oly bőven
tud beszélni — megakadályozták e kitűnő
lélek emelkedését, s a kitűnő lélek hüvelye
arra lett kárhoztatva, hogy saját fentartására
ostoba irkafirkákat másolgasson, végre pedig
egy szűk iroda fenyőfa asztalához lánczolta
tott, hol Tamás átérezte Prometheus minden
kínszenvedését.
— Az én lelkem rablánczokba van verve!
— sóhajtott sokszor a sorsüldözte kitűnő
férfiú, midőn jobb karjára a damisz karmantyút húzta föl, hogy kabátja ujját a tinta és
íróasztal eshetőségei elöl megvédje.
Lelkiismeretes és pontos tisztviselő volt,
s társai annyira uralkodtak fölötte, hogy a
barátság czime alatt huzatták vele az igát.
Tamás ritka éberségii figyelme által mindig
tudta,mikor társai berántották valamibe, de
hallgatott és tűrt. Dolgozott más helyett is,
ha annak hivatalon kívüli teendői voltak, vagy
pedig mulatott. Még az írnokok is igénybe
vették szívességét, s tánczvigalmokra az ő
attiláját öltötték föl. Sokat tréfáltak vele.
Ha vastag volt a tréfa, Tamás feldúzta orrát',
három-négy napig mindenkire neheztelt.
Senki sem kérlelte meg, s végre az ötödik
nap Tamás oly barátságos arczezal nyitott
be az irodába, mintha semmi sem történt
volna.
Izsák Tamás házas ember volt, hanem
neje évek óta betegeskedett, s csak veröfényes napokon hagyta el szobáját.Összeaszott,
rút kis asszony volt a felesége, kinek ifjúkori
bájairól azonban Tamás egész lelkesülten
tudott beszélni. Gazdag leány is volt, de a
mostoha sors tönkre tette családját, a betegség pedig elragadta szépségét és egészségét.
Mindazáltal most is maga az áldás, — mint

Miért volt Mátyás népszerű? s miért
igazságos király?

(Folyt, köv.)

) Látható az oklevéltár CXXXVI. száma alatt.
) Látható a CLVII. szám alatti oklevélben
s
) Látható P. 35 szám- alatti oklevélben a váro S1 levéltárban, oklevéltárunlíban CLVI. az. alatt.
4

i) Látható az oklevéltár CLXXH. száma alatt.
") Látható az oklevéltár OXLlV. száma alatt.
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72
a biró udvarában levő kazal fát, közötte megta«
Iáinak három hasábot, melyen az én nevem veres
krétával fel van irva, hozzák azokat ide; fogják
meg a biró poroszlóit és hozzák azokat is magukkal élőmbe."
A darabontok futva-futának, meghányták az
uj kazal fát, két irott hasábot nemsokára megtaláltak, 8 a királyhoz vivén, a király kérdezte a
birót: „Hol vetted
ezt a fát?" A biró
megrémült s reszketve monda: „A
jobbágyokkal hozattam." ,, Kicsoda
vágta fel?" kérdé
tovább a király, A
biró hallgatván a
tett kérdésre, a király megriasztotta
s parancsolta, hogy
mondja meg. „A
városbeli szegény
nép vágta fel" —
felelt a biró. „Kicsoda vitte be az
udvarodba?" kérdé ismét a király,
s az egyik poroszlóhoz fordulván,
s így szólott hozzá:
„Lator! nézd meg
az orromat, sima-e
az? Lator! — ismétlé a király —
most is ég a hátam
ütésed m i a t t . . . . "
És monda a körülötte levő uraknak: „Lássátok a
nagy kegyetlensé„Bethesda" kórház Pesten.
get" — és megbeszélé
nekik
az
egész
históriát."
oklevélilog bebizonyított első égés, Kolozsvár tör- nyökére volt dűlve, s kérdi tőle: „Mit adsz, ha
Ezután monda a király a birónak: „Te hamis
ténetébe a tény és indokai feletti sajnálkozás segítem bevinni a fát?" „Eredj kurva-fia, hordjad
hamar, mert különben mindjárt mogkékül a biró! ebnek, kurva fiának mondái, és hogy a
érzetének kifejezésével bejegyezve.
Ez égés után a piaczi templom megujitatván: hátad." És a királynak váltig kellett a fát hor- fahordásért fizetést kívánok vala, meg akartad kóebből némelyek elegendő alap nélkül azt vonták dani; de hordás közben három hasáb fára veres kitni hatomat; o fákat hátamon kellé behordanom,
ki, hogy azt Mátyás király építtette; másfelől a krétával nevét felirván, időteltén észrevétlenül ihol kezem irása rajta, meg nem tagadhatod. Mi
homlokzatra valószínűen ekkor alkalmazott, de are- elosont s hadseregéhez Gyaluba visszament. Har- és a többi szent királyok nem jobbágyul adtuk a
formácziókor letördelt felírásból, — melyet ma- madnap múlva bejött Kolozsvárra, néhány napi városoknak a szegény népet és falukat, hogy a
bírók és tagyarok Mánácsok rabul
tyás királyra
— ™— - • ~^K^-fi
birják azokat.
vonatkozónak,
Nem a ti jobba szászok néágyaitok ők,
mely még akhanem mindkor létezett
i
nyájan én
betűkből ítéljobbágyaim
ve
SAXO:
vagytok, mint
NUM-nak olszintén amavastak a rezok a szeformáczió kezgények is; s
detén a két
minthogy ők
elem között
együgyüek —
éles vita fejszegények! az
lődött, mit Já•ő gondviselénos Zsigmond,
süknek terheit
választott kiti rátok rakrály 1568-ban
tuk , azért,
határozván
hogy
ők a vávégképen el:
rosoknak
épíelőadását aktésére segítkorra hagyom
ségül legyefenn.
nek.
Még a neÁlljon itt
meseknek
sem
még a kolozsadtuk
a
szevári biró törgény népet
ténete.
jobbágyul
„Egy alvagy rabul,
kalommal Máhanem csak a
tyás
király
földet adtuk
hadsereggel
nekik, az ő
Erdélybe
vitézségekért,
menvén — írja
hogy ők és a
Heltai Gáspár
szegénység
_(Bánffi)Huis
majorkodnyadon sorgéjanak rajta; s
től titkon elminthogy a
A pesti skót missió iskolája Pesten.
távozott, s paszegényekélik
raszt-köntösben Kolozsvárra bemenve, ott fel « alá az ott raulatás után hivatta a birót és tanácsot. A mint a nemesek földét, s arról a király adója melutczában keringett. Azután a mészárszékbe ment, szemben voltak együtt, kérdé a birót: „Mint van lett nekik is adót adnak és bizonyos napokon szol8 ott a vágó-padra ülve, láblógatva vizsgálódott. a város? épül-o, nem-e? van-e valaki, a ki a sze- gálnak nekik; a nemesek ezért viszont nekik avval,
Evvel szembon lakott a város bírája, ki a város génységet nyomorgatja vagy nincs." „Felséges hogy gondot viseljenek rajok, és őket megoltaljobbágyaival tömérdek tűzifát hozatott volt be s a urunk! — feleié a bíró — felséged oltalma alatt mazzák."
„Te hamis és kegyetlen biró — forditá okkor
kolozsvári néppel fel vágatván: a poroszlók által a jó békességben vagyunk, a szegénységnek nincs
semmi nyomorusága." A király monda szolgáinak: a király beszédét a kolozsvári bíróra — minthogy
„Menjenek el a. darabontok, nézzék, hányják meg te ily törvénytelenséget miveltél, és a szegény
*) Látható az oklevéltár CLXXXI. száma alatt.

határozott napra Kolozsvárra vagy más közel levő
alkalmas helyre egyetértőleg jelenjenek meg, s a
szomszéd nemeseket és nom-nemeseket s másokat,
kiket azon dolog érdokel, egybehiván, s tőlük a
szokott hitet és esküt bevovén kellő és törvényes
nyomozást vigyenek végbe, s ha nevezett Mikola
Ferenczet e szörnyű bűn végrehajtójánaktalálják,
szamosfalvi jószágába, a király e részben rajok
ruházott hatalmánál fogva, Kolozsvár városát azonnal örök jogon igtassák bo s birtokába adják, bárkik
ellentmondása akadályul nem lévén.6)
Az eredményről semmi további
adat. Erre nézve
a bővebbi nyomozás az ezutáni kutatók feladata. És
itt csak annyit
jegyzek meg, hogy
az önvédelemre
mintegy utat nyitó
királyi parancslevél felelevenítése
után hihetőnek látszik, hogy Kolozsvár és a szamosfalvi birtokosok
közt a versenygés
újult erővel tört
ki, boszu és viszszatorlás váltották
fel egymást, a mi
utoljára a város e
nagy szerencsétlenségével végződött.
Legyen ez, mint

piaczról a szegényebb sorsú népet a maga udvarába behajtatta, hogy azok a felvágott fát kazalba
rakják. A poroszló a királyt is előltalálván: ,, Jere
to sima orrú — monda neki — hordj fát biró uramnak." „Hány pénzt adsz?" kérdé a megszólított.
„Ebet adok neked" — lőn a felelet, pálczájával
jót húzott a válla közé, s elhajtá őt a biró háza
elibo a vágott fa mellé. Mikor oda ért, a biró kö-

népet szemem láttára erőszakkal megraboltattad:
ezért akasztófa lenne helyed; de hazámon nem
művelem ezt a szégyen dolgot, hanem azt, hogy
harmadnapra a fejedet üssék el. Neked pedig
lator poroszló, törvénytelenségnek hóhéra! minthogy te a szegénységet kínoztad, nekem minden ok
nélkül hátamat megütötted, s ebbel kínáltál engemet, harmadnapra vágják el jobb kezedet, molylyel ütöttél engomet és a szegényeket, s annakutána kössenok egy nagy hevedert nyakadra, s
avval egyetemben az akasztófára felakaszszanak!"
És a másik poroszlónak monda: „Te szegény kergető lator! téged harmadnapra a perongér alá
vigyenek, és ott jó hármat üssenek pálczával a
hátadra; annakutána a városból kiűzzenek, s országomból kimenj, mert ha országomban megtaláltatok akasztófa lesz helyed."
„És ezek mind igy lőnek" 6 ) — zárja bo
előadását Heltai.
Csoda-e, ha a királyt életében szerette, halálában megsiratta, 8 ma is mint jóltevőjét emlegeti
a nép ?
Hogy e lap olvasóinak fogalma legyen arról,
mily helyet foglal el Mátyás király Kolozsvár

tosabbá lett; adózási s honvédelmi viszonyaira
csak egy-egy adattöredék vet némi világot; az
egyházi és vallásos élet, a tudomány mezején
örvendetes jelenségek tűnnek fel ; nemesszivü
polgárok és polgárnők, egyházi férfiakkal, főranguak a városi tanácscsal versenyeznek a vallás
és erkölcs, a humanitás és műveltség előmozditására szolgáló intézmények megalkotásában, egyházak alapitásában sat. előljárván mindenben a
király, szóval: e korszakbeli adatok Kolozsvárt
az önkormányzás, politikai és polgári szabadság?
a társadalmi jóllét és műveltség emelkedő fokán mutatják. Ez jó beligazgatásról, rendezett
társadalmi állapotról tesz tanúságot, a mi viszont a polgárok politikai érettségét s közügy
szeretetét, szorgalmát és tiszta erkölcsét feltételezi.
Ha megfontoljuk, hogy a szomorú és vidám élményeket az emberek és társadalmak életéhez maga
a történet fűzi, ha aaon foltra, melyet Kolozsvár
loyalis érzelmén az 1467-ik év ellenállhatlan hatalmú eseményei ejtettek , a királyi bocsánat és
későbbi feddhetlenség leplét boritjuk: e korszak
Kolozsvár történetének oly szép részét teendi,
í melynek látásán a szív áttnelegül, a lélek önérzetre

nagy, majdnem minden mást absorbeáló szerepet
játszik mostanában nálunk a politika társadalmi
életünkben, ép olyat játszik a skótoknál a vallás
és egyház ügye. — Maga az, a mi a skót nemzetiséget az angoltól olkülönzi,s daczára a két ország
állami egységének, folytonosan fenntartja, — nem
annyira nemzetiségi, mint inkább vallási s egyházi
szempont. — Angliában a püspöki egyház a túlnyomó; mig a skótok puritán presbytériek. —
Valamint nálunk ujabban hazánk közjogi kérdése
körül alakulnak s küzdenek a pártok: ugy Skótország népessége az egyház és állam közti viszony
mikéntje körül oszlott s oszlik pártokra; mely
pártok itt már határozott válaszfalakat húzva,
ugyanazon hitvallás alapján bár, — különböző
egyházakat képeznek. így vált ki legújabban,
1843-ban az u. n. „Free Church" (szabad egyház)
a skót államegyházból; s napjainkban, ennek &z
államegyházból már előbb kivált másik két egyházzal való egyesülése vagy nem egyesülése az,
mi Skócziában a kedélyeket ép ugy foglalkoztatja,
mint nálunk a közös ügyi kérdés.
De a skótok vallásossága nem marad csak az
elkülönzés és viták terén; hanem, — mint azt a

Creusoti kovács műhely. (A munkások az izzó vastömeget a kohóból a gőzkalapács alá szállitják!)

történetében, más szóval: mit köszönhet neki e
város, az e korszakról irt történetrészt összevontan
ime ide igtatom.
Kolozsvár vára Mátyás alatt egy uj és egy
kiujitott bástyával lett díszesebb s erősitettobb;
belső rendezését homály fedi, de műemléki becsü
köz és magán épületeinek száma növekedett; birtok területéhez egy-két jószágrész járult; határszélei épségben maradtak, népessége emelkedett,
helyhatósági alkotmánya bővült és erősbödÖtt;
— de nagy hézag, hogy törvényhozásban való
részvétéről nincs emlékezés, közigazgatási és törvényhozási hatósága és szervei az ős választógyűlések helyett a szükségszülte másodfokú választás utján, a magyar és szász nemzetiségűek
egyenjogúsága alapjára lőnek fektetve s egybeállitva, miáltal mindkétfél az erkölcsi erőkifejtés
terére g befolyásuknak ott érvényesítésére lőn
utalva; perügyei folyama rövidebb és egyszerűbbé
^"i; önkormányzati joga védve volt az egyházi
^vármegyei politikai hatóságok irányában; földművelés©, kézipara, kereskedelme élénkké, biz-

gyűl, s a mai nemzedék büszkén]adja át az utódokra a szent hagyományt: ez Mátyás a dicső
magyarIkirály alatt volt, s e királyt Kolozsvár
szülte !

A skót missió Pesten.

A skót missió bár jó ideje működik már
Pesten, mégis nagyon keveset, sőt semmit sem
tud róla nemcsak a vidék, hanem a pesti közönség
nagy része is. Az alább következő sorok szolgáljanak azért rövid ismertetéséül a munkás keresztyénség és tiszta emberszeretet ez intézményének.
Épen azért, mert ez ügy annyira ismeretlen
nálunk, némi előzményekot kell szorosan vett
ismertetésünk elé bocsátanunk, hogy magunkat
megértethessük. ^
Az angol faj vallásossága átalánosan ismeretes. Anglia, Skótország, Észak-Amerika virágzó
egyházi élete, s az a fontos szerep, melyet ott a
vallás a társadalomban játszik, világosan mutatják
ezt. Do ezen három ország között is Skótország
vallásossága felülmúlja a másik kettőét. Bátran
) Heltai Gáspár, Cronica az Magyaroknak Dolgaikról elmondhatjuk, hogy valamint Olaszország a szép
hazája, ugy Skóczia a vallásosságé. — A minő
sat. MDLXXv.CoWratt, 179.1.

gyakorlati angol fajtól várhatjuk, — buzgó s
messze kiható tevékenységben nyilvánul. Jelszavuk: „how to do good?" ( = miként tegyünk jót?)
Az államegyházból kivált egyházak vetélkednek
egymással az egyházi hivatalnokok minél tisztességesebb díjazásában; kivetett egyházi adóról szó
sincs, önkénytes adakozások tartják fenn az egyházat. Az egyházi czélokra tett adakozások közösen kezeltetnek, s a közös pénztárból nyerik a
lelkészek egész országban egyenlő díjazásukat, mi
jelenleg 2000 forint évi fizetésre megy. így érhetik el aztán, hogy a legszegényebb egyházban is
tisztességes fizetéso van a papnak; s a lelkészek a
megélhetés miatt, hivatásuktól idegon foglalkozásokra nem lévén szorítva, egész erejöket az egyház
ügyének szentelhetik. — Ekként hat vissza egyik
tényező a másikra. A nép vallásos buzgalma teszi
lehetővé, hogy jóra való, munkás papjaik vannak;
s ismét a tevékeny papok nagy befolyással vannak
a nép vallásos buzgalmának fenntartására s fejlesztésére.
Csak igy lőhet az, hogy e vallásos nép, azonkivülhogy sajátjegyházát fényesen fenntartja, meszszire kiható keresztyéni tetteket is végez. — Nagy
öszszegoket áldoz az otthoni erkölcstelen, saz egy-

•(o

házzal nem igen szoros össztát^ítotésljen élő cső- S ha nom történtek is sürü áttérések, — bár erre melyben Assy és társai dolgoztak, igazgatóját bocsássák el, és hogy a munkások sogélyegyletének
eseléknép ja\itására ; fenntartja összeköttetését az is volt s van több példa, — ez iskola mégis nagy
igazgatását egészon a munkásokra hagyják. E kö'•gyház a kolóniákban s a kontinensen szétszórt hatással volt, s van ma is a szeretet szelíd tana
vetolésekre a gyár birtokosai és igazgatói nem állmagvainak
elhintésére.
—
De
ettől
eltekintve
is,
''útfeleivel, s ezeket lelkészekkel látja el; fáradtak rá s igy kellett aztán a katonaság segélyéhez
ez
iskola
a
legjobbak
egyike
a
fővárosban.
Mutatja
hatlan tevékenységet fejt ki a kerosztyénség s
~ az elöljáróság közbeléptéhez folyamodni. Hanem
nyugoti czivilizáezió terjesztésében a nem-keresz- ezt az is, hogy pár évvel ezelőtt annyi gyermek azért a mint mondottuk, a dolog igen csendesen,
jelentetett
be,
miszerint
a
helyiség
nom
volt
eletyének között.
u<>y szólva parlamentáris utón érte végét.
íme néhány adat a 900,000 lelket számláló gendő bofogadásukra, s a missiónak mérsékelt
E lapok előbbi folyamaiban*) ez ipartolop fekskót szabad egyház (Free Church) ilynemii mun- tandíj szedése által kellett eszközölni az erejét
vését, nagy mérvű gyárintézeteit, gépoit, vasols
már-már
fölülhaladó
szám
csökkentését.
Jelenleg
kásságáról (18(> 7 évről).
*486 fiu- és leánynövendék jár ez iskolába, kik leg- vasztó és vasöntő kemenezéit, vas és kőszén báBelmlssiói ezélokra gyüjtetett 35,000 írt.
nyáit, vasmű gyárait s különösen a vasúti sínek
Külmissióra 170,000 forint. — A külmissiói nagyobb részben izraeliták.
műhelyét mutattuk be olvasóinknak, most pedig
állomások közül 6 van Kelet-Indiában, 1 Katt'raAz utóbbi időkig bérolt tantermekben volt
legelőbb is keletkezésének és bámulatos emelkedériában (Dél-Afrika). Ez állomásokon a missiona- elhelyezve oz intézet, s csak nem régen költözött
sének történetét beszéljük, el röviden s azután
riusok ti \ éuenysége nem csupán piedikálásra át a lipótvárosi hold-uteza 7. sz. a. lek vő saját
mogint körülnézzük magunkat az iparviltig ez
szorítkozik, sót ez aránylag foglalkozásuk cseké- épületébe. — E díszes iskolaépületet — molynok
óriási hangyabolyában.
lyebb részét teszi; hanem az ifjúság nevelését s a rajza itt látható, — múlt évi november 23-kán
A nagy emberek életrajzát intő és buzditó
betegek gyóyyitámt is felöleli. Az indiai állomások szentelték föl ünnepélyesen s adták át a nevelés
például
el szokták boszélai, miért no mondhatnék
közül nedven (Kalkutta, Madras, Bombay) nem- ügyének. Az ünnepélyen főt. Török Pál ref. püsel
mi
ugyanez
okból egy nagyszerű iparvállalatcsak elemi iskolákat, hanem e felett gymnasiumot pök ur, s tiszt. König ur, az egyik missionarius
s bölcsészeti tanfolyamot is tart a missió, s külön tartottak beszédeket német nyelven; majd a másik nak hasonlóan igen érdekes történetét?
1782-ben a „Creusot" egy vadon és lakatlan
nőtiövel.lét. Úgyszintén van majd mindegyik állo- missionarius, tiszt. Moody András ur tartott mamáson kórháza is, melyben az orvostant is elvég- gyárul rövid bőszedet. Moody ur 5 év óta működik völgy, még Charbonniéres (kőszéubányák) nevet
zett missionariusok gyógyítanak. — Mind a tanítás, Pesten, s nyelvünket annyira elsajátította, hogy viselt, mórt kebelében kőszéntelepet vettek észre.
mind az orvoslás, természetesen ingyen történik. tisztán folyó magyar beszédével egészen meglepte A kőszén akkortájban már kezdett igen becses
— Az áttértek száma (daczára, hogy a skótok a hallgatóság magyar részét. Mondta, hogy náluk dologgá lenni Francziaországban. Egy társulat
különösen 1829 óta nagy buzgalommal láttak itt az ó és uj testamentomi isten-ige alapjára van fek- állt össze tehát, melybon maga XVI. Lajos király
hozzá a térítéshez) igen csekély, ogy állomáson I tetve az oktatás és nevelés, ezt kijelentik minden- is részes volt, hogy ez ásvány-égőszerből hasznot
sem számlál többet 200 tagnál a benszülöttek ke- ' kor a szülőknek, kik gyermekeiket hozzájok vi- szerezzen, de nem voltak használható közlekeresztyén gyülekezete; de annál többet látogatják szik ; elmondta továbbá, hogy bár jelenben a taní- dési utak.
A Francziaor8zág közepét átszelő főcsatorna a
az iskolákat. 186%-ben Kalkuttsiban volt 4895 tási nyelv iskolájukban német, mert a németajkú
,,Canal
du Centre",-melyet századok óta terveztek
gyermekek
fölös
száma
ezt
szükségessé
teszi,
de
növendékük, Madrasban 2134, Bombayban 1145.
— Az áttérések e csekély száma nom csüggeszti '•erős reményük van ahhoz, hogy idővel a magyart és a mely Sully és Richeliou gondolatát is oly sokat
el a skótokat. Erősen hiszik, hogv a növendékek ; fogják bevenni tanítási nyelvül. Végre a jelenvolt foglalkodtatá, végre csakugyan határozattá lőn
szivébe elhintett migvak meghozzák egyszer gyü- pesti tanfelügyelő, Zichy Antal ur, a legnagyobb és Grauthey mérnököt bízták meg e fontos mű kimölcseiket ; elég sikernek tartják, ha az indus örömét nyilvánitá e tanintézot fölött, mely min- vitelével. Ugyan ez időben a gőzgépet is, melyet
gyermek megtanult keres/.tyénileg érezni s gon- den tekintetbon a legújabb országos törvények Watt oly szerencsésen tökélyeskett, használatba
dolkozni, mert igy — bar külsőleg a bráma val- szerint van berendezve, s melybe — mint monda vették a „Creusot"-ban. Egy iszonyú nagy henlásban maradjon is, — bensőjében már nagy át- — égi magvak fognak eltüntetni a növendékek ger, melyet 1782-ben a híres angol vasöntő Wilkinson készített, még máig is látható a vashámor
alakulás ment keresztül, melynek nyomai, ha egy- kebelébe.
udvarán. Okosan tették, hogy menhelyet nyújszer e nemzedék felnő, bizonyosan meg fognak
Ez épület, — tércs és világos tantermeivel, s
tottak e tiszteletre méltó rokkant hősnek, a szerény
látszani az indus társadalmon.
alkalmas lakosztályaival a tanítók számára, —
A Free Church 1843-tól 1866-ig 3 millió 64,000 forintba került, ugy hogy magára e czélra kezdet dicső tanujának.
A központi csatornán a hajóközlekedést csak
forintot áldozott külmissióira. S minő hévvel ka- külön gyűjtések történtek Skótországban. A 3
rolják ők fel ez ügyet! Már a kis gyermek meg- tanító és két tanítónő fizetése évenként mintegy 1793 vége felé lehetett megkezdeni. E közben a
„Creusot", hiányozván a szükséges közlekedési
szokja a „Missionary bex"-bu ( = missiói persely) 4000 forintra megy.
eszközök, kénytelen volt a kőszén sogélyé\ol egy
vinni vasárnaponként krajezárjait; ha valahol naAz iskolán kivül egy kórházat is, „Bethesda
gyobb társaság jő össze, felhasználják az alkalmat névvel, állított fel e misslö,3 évvel ezelőtt Pesten. nagyobb árkeletü portékát előállítani — t.i. vasat.
missiói gyujtésro; számos buzgó egyháztag jelen- Vallás- és nemzetiségre való tekintetnélkül ingyen, Aztán meg a vidék porondjából üveget is lőhetett
tékeny összeget hagyományoz o czélra; téli hosszú vagy nagyon csekély díjért ápolást nyernek ebben a készíteni bármily mennyiségben. Mária Antoinette
estéken a nők, ha összejönnek, ruhákat varrnak a betegok. 1868-ban 352-re ment a gyógykezeltek királynő kezdeményezésére és fővédnöksége alatt
egy kristályüveg-gyárt alapítottak. Mig tehát a
missiói állomások szegény növendékei számára.
száma; kik közül 111-en az intézet helyiségeiben királyi férj ágyukat öntetett, addig a királyné
A bel- és külmissióhoz a 40-es évek elején a ápoltattak, 241-eu pedig bejáró betegek voltak. A
gyönyörű metszett poharakat és üvegeket ké3/.itókót egyház még igy harmadik tért is ölelt fel: a gyógyítás hasonszenvileg történik, s a betegápolást
tetett. E gyár egész 1832-ig működött; ekkor
zsidók térítését. — Ha az előbb elmondottakat gon- a kaisersvyerthi intézetből kikerülő diakonisszák a
aztán megszűnt, de a Verrerie (üveggyár) név
dolóra veszszük, s ehhez még azt, hogy a puritán leguagyobb gyöngédséggel és sikerrel végzik. A
máig is használatban van, a gyártelep egyik jóskót íiép igen nagy előszeretettel van az ó testa- diakonisszák kijárnak betegápolás végett a városra
kora nagy részét nevezik igy. Két óriási téglamentomi szigor, s így rnaga az ó testamontom is, különösen a gyülekezet betegeihez. Tudnunk
kémény most is mnt ttja az üveg-olva3Ztók helyét.
iránt: akkor nom fog előttünk különösnek tetszeni kell ugyanis, hogy e missió egy kis egyházközség
Az ágyúöntöde túlélte az üveggyárt és a
az, hoyry a skótok a zsidók térítésére missiót álli- élén áll, melynek magvát a pesti ref. német gyü„Creusot" az egész forradalom és császárság alatt
tottak fel. Ok, vallásos leikök szemüvegén át egé- lekezet .képezi, s épen ezért a missió leginkább
mindig dolgozott a kormányhatalom számára. Az
szen mást látnak a zsidó népben, mint egyebek; „a pesti ref. leányegyház^ czimmol nevezi magát.
öntött és bronz-ágyuk, a golyók és kartácsok inelőítélet helyett szent részvéttel tekintenek az ó A Bethesda épülete, mely egyszerre 50 beteget
nen árasztották el akkor Európa csatatéréit. A
testamontomi nép ez utódaira, s a fölötti szána- képes befogadni, a városliget kö/.elébou,rózáa-uteza
négy öntött oroszlán, mely Parisban az „Institut
lommal, l>ogy ezek nem részesülnek az épen közü- 8. sz. a. fokszik. Udvarán szépen berendezett díszes
de Francé" kapuját őrzi, ugyanő korból való és
lök kipattant legnagyobbszerü emberi intézmény, angol park van, az üdülő betegek számára.
creusoti készítmény. Talán oz volt az egyetlen
a kerosztyénség áldásaiban. Az ősi földről eltéveA keresztyéni szeretet s áldozatkészség e két békésebb szellemű megrendelés, melyet az akkori
lyedtektt oda visszavezetni, lőn tehát kitűzött
épülete
s intézete bizonyára megérdemli, hogy kormány a „Crousot"-nál tett. Epén ezért 1815szándékuk.
'
minden emberbarát meglátogassa. Mogtanulhatjuk ben, mikor az átalános béke oly hirtelen válta fel
E czélból a kontinensen több missiói állomást itt, mit lehet buzgósággal s összevotott vállakkal a harczias időket, a „Creusot" nem tudván oly
alapítottak a zsidók között. A Free Church-nek, kivinni!
gyorsan átalakulni, megállott; de azután csakhaKomáromy Lajos.
— mely 1843-ban történt elszakadásakor, az álmar az ország legkitűnőbb iparosai vették át
lamogyháztól átvette a zsidó missiót, —jelenleg
vezetését és ők öntötték a párisi gázvilágitáshoz
b" állomása van Európában: Amsterdam, Boroszló,
a vascsöveket és a marly i uj gépet.
Prága, Pest, Ancona és Konstantinápoly, melyek
A Creusot.
Mindazáltal a „Creusot" a legjobb igyekezetföntartására évenként 30 — 40 ezer forint adoEzelőtt néhány nappal a „Crousot" munkásai tel s a legbölcsebb vezető kezekben sem volt képos
mány gyüjtetik. — A pesti 1842-ben lőn felállítva, leginkább a vallásos koblü s jótevő főherc/.eg- közül mintegy 10,000-on ,,strike"-t csináltak, az- atöbbi gyárakkal és öntödékkel a versenyt kiállani,
asszony, Mária Dorottya, József nádor neje véd- az : fölmondták a szolgálatot. E távirati hir leve- mig végre hosszas vajúdás után 1837-ben az egész
szárnyai alatt. Azóta, néhány évi megszakítással, rőleg hatott mind a börzére, mind pedig az telep a Schneider testvérek kezébe ment át, kik
folytonosan jótékonyan működik e missio fővá- iparvállalatok vezetőire egész Francziaországban, azt jelenleg is bírják. Ez időtől fogvaa „Crousot"
rosunkban, czélja lévén a zsidótérkés mellett mert egy ily nagy mérvű munkás-mozgalom igen nem szűnt meg folytonosan emelkedni. Az erőmüegyszersmind az átalános emberszeretet és jóté- könnyen pangásba hozhat majd mindenféle üzle- tani készítmények műhelye is ez időből való, s épen
tet. Azonban a múlt hó 19 és 20-án kiütött válság akkor keletkezett, mikor a vasutak és gőzhajók
konyság gyakorlása.
1844-ben egy iskolát állított fel a missió, 25-én már teljesen véget ért, s minden visszatért mind szélesebb használati kört kezdettek hódítani
maguknak, és igy lett aztán a „Creusot"-ból e
melybe valláskülönbség nélkül, ingyen vetettek föl, a régi kerékvágásba.
a taníttattak elemi tantárgyakra a gyermekek. Alig
Mihel) t a mozgalom komolyabb fordulattal tekintetben is a világ egyik leghiresebb és legjobb
akadt eleinte egy-két tanítvány. De az a, vallásos kezdett fenyegetőzni, azonnal katonaságot rendel- hirü gyártelepi.'. Az intézetet a központi csatornászollem, az a jóakaró melegség, m e l y iskolájukat tek „Creusot"-ba, de szerencsére semmi veszé- val egy vasút kötötte össze; a kőszénbányászat, a
átlongé, nagy hatással volta kis gyermekek kedé- lyesebb összeütközés nem történt. Az úgynevezett különböző éreznetnek ügyes kizsákmányolása, az
lyére, s mind több-több növendéket vonzott inté- „strike" oka pedig a következő volt. A múlt hó öntött és kovácsolt vas czélszerü előállítása és fölzetükbe. A kis tanterem csakhamar szűk lett, és 20-án a „Creuaot" munkásai felmondottak, mivel használása — egy szóval minden javult és tökélenagyobbról, majd többről kellett gondoskodni. A egyiküket, bizonyos Assy nevűt, azelőtt való napon tesedett. Az egész vidék is csakhamar érezni kezdé
növendékek leginkább izraelita szülők gyermekei- elküldötték a gyártelepről néhány pajtásával e szerencsés átalakulást s e fokozatos előmenetelt
ből kerültek ki, mivel ez iskola ép azon városrész- együtt. A munkások ezek visszafogadását követelben lön felállítva, hol ezek legszámosabban laknak. ték s azt kívánták, hogy annak a műhelynek,
«) L. Vasáru, üjs. 1868. évf. H. sz.

és emelkedést. Hogy ez emelkedés mily gyors vala
és a munkások száma s működésök oredmenye, a
roppant nagy termelés mily óriási mérvben szaporodott, fentebb emiitett czikkünkben számokkal is
kimutattuk. Az ott felhozott adatokhoz jelenleg
csak annyival járulunk, hogy a munkások összes
fizetése evőnként 14 millió 400 ezer frankra megy.
Most már kiki elképzelheti magának, hogy ez Intézet mily borzasztó alaptőkével rendelkezik. A
munkások alapítottak egy sogélyozési pénztárt
(caisse de prévoyanco), melybe kiki tartozik betenni fizetése 2 és % százalékát, s még e jövedelmen kívül is van két külön alapítványa mintegy
450,000 frankkal. E pénztár segélyezi az iskolákat,
melyek mind felekezet nélküliek, a gyógyszertárt,
mely dijnélkül adja orvosszereit, s végre a protestáns és katholikus tomplomot. Úgyszintén a munka
közben szerencsétlenné, nyomorékká lett munkások számára is évenként valami 60,000 frankkal
rendelkezik, a mely összegből különösen a bányászok és kovácsok részesülnek leginkább, mert aző
foglalkozásuk jár legtöbb veszedelemmel.

lékonyan engedelmeskedik, fölomolkedik s ismét
lezudul az éreztömbro, s annak némi szabályos
alakot kölcsönöz. A salak, mely magával ragad
minden tisztátalanságot, az érez hosszában folyik,
melyből hasonlóan csillogó szikrák pattognak
szét 8 hullanak le a műhely kőpadlatára. A kovács
többnyire álarezot visel s kozoit és lábait kemény
bőrből vagy vaslemezből keztyükkol és lábbelikkel védi a sustorgó szikrák ellen.
A gőzkalapács alól az erezet a kicsipkézett
vagy fogazott nyujtódákhoz viszik, melyoknok
vágányai (közei, fogai) közül aztán, hajlékony
lévén mint a kaucsuk, sínekké vagy rudakká
nyúlik, vagy pedig az épon csak e czélra szánt
kemenezékben újból fölmolegittotve és összeillesztett nyujtógépek közé helyezve, széles lemezekké
idomul, melyeket mi pléhnek (vaslemez, bádog)
nevezünk. Irtózatos nagy ollók, melyeket hasonlókép gőz mozgat, a sínek, rudak és lemezek
széleit szögletesro vágják; az aczél ugy fogja
a vasat, mintha csak vászon volna. Végre podig a
még meleg sínek végoit egy kerek reszelő egyenlővé reszeli. A szédületes gyorsasággal mozgó
Lépjünk be egyik legnagyobb kovácsmű- reszelő fogai alól ragyogó szikrazápor sziporkázik
nelybo, melyet első képünk ábrázol. Azokat a mű- szét, mely az egész műhelyt megvilágítja.
S. L.
helyeket, ahol a különböző ércztartalmuanyagokból az ércztartalmat kiválasztják, olvasztó-kémen ezeknek nevezik, (németül: Hochofon. francziául:
hauts-fourneaux, mert ezek a gyártelep legmagasb
Adomák és jellemvonások a skót
pontján feküsznek.) A „Creusof'-ban 15 efféle
életből.
műhely van; o sötét, mogorva épületek, melyek
Egyiptom és Assyria tégla- és Máriásait juttatják
— Dean Hamsay könyve. —

[ mily ugy volt készítve, hogy folyto-iosnn fcn-o gjon némi ketyegéssel, tönkre van téve. A», ur nő
csak bámulá a titkot, mig a szakácsné elő n'?m j ött
s nagy haragosan nem monda: „hogy ő csík n em
nézhetto el, hogy ez az istentelen dolog az egész
szent vasárnap ott forogjon és kelepeljon az ő
konyhájában-."
Egy alkalommal valamelyik vidéki város környékén a nyulak nagyon elszaporodtak s annyira
noki bátorodtak, hogy bemontek az emberek
ház-ii közé, a mi a szétszórt hegyi lakásoknál könynyen megéghetik. S egy vasárnap reggel a templomba menők látják, hogy ogy nyúl is üget a domb
oldalon velők egy irányban Egy öreg ember nem
állhatá meg, hogy rá no szóljon: „oj, te gonosz állat, te is tudod, hogy vasárnap van." Értvén
alatta, hogy ma bizonyára nom találkozik ember,
a ki mogölné.
Annak a majorosnénak a felelete is társa lehet
a szakácsnéjának, kit az úrnője kérdezett, hogy
jól tojnak-e a tyúkok, s az asszony egész komolysággal válaszolá: „bizony jól asszonyom, mindon-'
nap megtojnak, még a szent vasárnapon is !"
Jellemvonása a skót parasztnak, a természeti
tüneményeket, időjárást s"tb. szigorún s vallásosán ugy tekintoni, mint isten legjobb rendelését.
Lord Rutherfurd gyakran beszélt a dorgálásról,
melyet egykor egy juhásztól kapott. Beszédbe
ereszkedett vele a hegyek közt, s meglehetős erősen fejezte ki boszankodását a rósz idő fölött, hogy
mire való már ez az irtózatos köd, melytől az ember az orráig se lát. A juhász, nagy magas alak,
élesen mordult rá: „hogy mire való a köd, uram ?
(Folytatás.)
— arra, hogy megnedvesitso a földet, harmatot
adjon
a fűre, és — tévé hozzá egész ünnepélyes
A vallás nagy szereplését a 3kót életben már
seggel
— az az isten akaratja," — s azzal elforjeleztük föntebb. Ennek egyik vonása a vasárnap
szigorú megünneplése. Mindennemű mulatóhely, dult a lordtól méltatlankodással.
Ugyanazon érzelmet fejeli ki Lord Cockbolt, vagy középület zárva egészj nap. Minden foglalkozás megszűnik. Sok családban még nem is főz- burn juhászának a folelete urához. Együtt ültek a
nek, hanem az előző napon elkészített hidog f hust hegyoldalon, s az ur észrevévén, hogy a juhok a
eszik, mert az a vasárnap megtörése volna. Élve- leghidegebb részen vonták meg magukat, azt
zetre nem gondol senki. Látogatást tenni ismerő- mondja a juhásznak: „John, ha én juh volnék, a
söknél, a legbotrányosabb dolgok közé tartoznék. halom másik oldalán feküdném." — »>Ugy ám, —
A család egészen Önmagába vonul, s csak egy mond a juhász, —- de ha uram juh volna, akkor
czélból lép ki a világbi, — hogy templomba men- több esze volna."
jen, s onnan megy ismét haza bibliát olvasni, éneA szives, apai viszony jelzésére, a melyben a
kelgetni s végezni a házi katechisatiót. A családfő lelkész állt hallgatóival, itt van egy megtörtént
összegyűjti maga köré az egész háznépet, a cse- esőt. John Brown, Witburn papja e század elején,
lédekkel ogyütt, és sorba kérdezi ki őket a káté utazott ogy reggel ponyján, hogy a szomszéd fazikkeiből, s azok felelnek készséggel, áhítattal, luban a sakramentomot kiszolgáltassa. Útközben
a ház úrnője ugy mint a logkisebb szolgáló cseléd. eléri egyik hallgatóját s megszólítja: „Mitcsiiálsz
A vasárnap ilynemii megünneplésében van sok itt, danet, ebben a meleg időben?" — Hát uram,
szép, de sok túlságos is, s o tulság kivált az egy- — monda az asszony — Haddingtonba megyek az
szerűbbeknél gyakranakomikumba vág. A zenélés alkalomra, s délután önt akarom papolni hallani."
minden faja — még a jámbor zongora is —szintén „Jól van, jól, danet, do aztán Kinél töltőd az éjt?"
tiltva van vasárnap. Az orgonának pedig, még a ,.Nem tudom még, uram, d-3 a gondviselés jó, s
nevétől is mogborzadt a régi puritán skót. Ma már majd gondoskodik számomra is egy ágyról." A
ez sok részben megváltozott, legalább a mi az pap tovább ügetett, de nem feledkezett meg aláorgonát illeti, s az angol püspöki egyházzal való zatos hallgatóján')!, s csakugyan a délutáni istenérintkezés következtében az egyes presbytéri egy- tisztelet végén, mielőtt az áldást elmondta volna,
házakban is gyönyörű hangú orgonák és kitűnő igy szól a szószékről: „Hol van az az öreg asszony
vegyes énekkarok alkalmaztatnak. Da azért még a íci velem jött Witburnből?" „Itt vagyok, uram,
Creusofi beváes a harapófogóval.
erősen vitás az orgona kérdése ma is.
— kiáltá egy élos hang, a hátulsó ülésből. „Jól
eszünkbe, együtteson egy kolosszális egészet kéMikor a magas egyháznak egyik pártja, mely van, találtam ágyat számodra, ott fogsz aludni
peznek azon hegy aljában, melyre a város építve a művészi elemek hasznalatát — mint a zenéét, Jönnie Fife-éknál."
van. Totejükön ott prüsszög a nagy torok, mely váltogató énekét, tömjénét stb. — szinte a túlzáA halál utáni életet a skót köznép ugy tofüstöt és lángot okád; alant pedig az öreg masina sig viszi az istentiszteletbon, legelőször mutatá be
kinté, mint teljes bizonyosságot, s az ottani életet
szuszog irtózaíos robajjal, mig a csurgókon át magát Skócziában, egy_ püspöki templomban prófolyton foly kifelé a mogolvadt salak, "mely az bálta meg a dolgot Edinburghban. Egy gazdag is a földi élet viszonyai szerint méré, s valami sajátságos naiv hittel szokott nyilatkozni róla.
öntöde talaján izzó lávafolyam gyanánt kigyódzik
úrnő, ki maga Í3 tevékeny részt vett a mozgalom
Egy kovács élt Invernessben feleségével, volt
tova, sziporkázó csillagokat lövellve szét a levetámogatásában, nagyon óhajtotta, hogy egy ked- nekik két fiuk is, kik apjukat segítek a mesterséggőben.
ves nőcselédje is, ki a régi iskolából való presby- ben. Szorgalmasok voltak, de még se nagyo'i bolA megolvadott vasanyagnak az a része, mely toriana volt, hallja egyszer az ő istentiszteletüket. dogultak. Az öreg egy házat vett, jelentékeny
kovácsolásra és kovácsmunkákra van szánva, innen Csakugyan el is vitte a leányt egy vasárnap magá- részben hitelre. Ettől fogva életének egyetlen
aztán a kovácsműholybe vándorol. E műhely, val a templomba, s mikor jöttek ki, kérdi tőle, czélja volt, hogy ezt az adósságot letisztázza, de
talán mondanunk is fölösleges, hasonlóképen rop- hogy hát, hogy tetszett neki az egész. „Igen szép,
az nagyon sok volt noki, s olhalt a küzdelem koz pant nagy terjedelmű, de azért itt egy hüvelyknyi igen szép, — mond a leány, — de nagyságos aszgy üvelyknyi
tér sincs el veszve haszontalanul; mindenütt
a mun- szonyom, iszonyatos dolog igy tölteni a vasárna- ben. Fia folytatta az üzletet a régi szorgalommal,
és nagyobb szerencsével. E közben az órog asszony
ontalanul; mindenütt a munká
pot." Eszeágában som volt, hogy ez is istentisz- is megbetegszik, s mondja fiainak, hogy közel van
kások fáradhatlnn keze működik. Itt az úgynevetelet lehessen.
végórájához, a minthogy ugy is volt. Ekkor az
zett pudetteur (dagasztó, gyúró, tehát valóságos
Egy angol művész utazott Skóczián keresz- öregebb fiu oda megy hozzá: „Anyám, te nemsovasgyuró) az olvasztó-kemencze nyílása felé hajolva, honnan az izzó fehér vas légmérséklote, tül, s a vasárnap épen egy kis városban érte. kára együtt leszesz apámmal; bizonyára sok elvalami 1800—2000 fok özönlik ki feléje, ke- Hogy az idő teljék, sétálni ment, s szemei kivül a mondani valód le*z noki; de ne felejtsd el, anyám,
veri, gyúrja és dagasztja az izzó olvadmányt. — helységen egy sz< p várromon akadtak meg. Meg- el ne felejtsd és megmondd neki: az adósság
Arcza is eléggé mutatja, hogy e terhes foglalkozás- kérdez egy arra elmenő földtnivest, hogy legyen ki van fizetve. Tudom örülni fog noki, ha meg,
nak megfelelő erős izomrendszerrel és testalkattal olyan jó, mondaná meg nevét annak a kastélynak, hallja."
a
de nem kevéssé bámult el a paraszt szigorú felelemeg a természet s a foly
Haaonló felfogás nyilatkozik a következőben.
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tok tolom, hogy az ogész eget végig kopogjam,
keresvén a ti atyátok fiait."
De mindezeknél eredetibb és jellemzőbb a
következő társalgás a halálos ágy mellett. Egy
öreg glasgowi csizmadia ott ült felesége ágya
szélén, a ki haldokolt. Az asszony megfogá kezét,
„Nos, John, mi most elválunk. En jó feleséged
voltam, John." „Csak olyan közepes Jonny, csak
olyan közepes" — feleié a csizmadia, nem lévén
hajlandó az igaznál többet mondani. „John, —
kezdé újra az asszony — igérd meg, hogy a stravoni ó-temotőbe temottetsz, anyám mellé, nem
tudnék pihenni békén itt az idegen nép közt,
Glasgow sarában és füstjében." — „Jól van, jól
van Jenny, feleségem, — monda John csendesen,
— majd csak ide a közel temetőbe teszünk le
először, s ha ott nem nyughatol békén, majd megpróbálhatjuk Stravont."
Az iskolás gyereknek a monyországról bőszéit
tanítója. A fiu ugy látszik érezte olykor-olykor
Rpja kezét, mert a magyarázat után oda fordul a
tanitóhoz: „Ott lesz az apám is?" A tanitó monda
neki, hogy természetes, ő legalább azt hiszi,
hogy ott lesz. „Nem is mék én akkor oda!" —
monda a gyerek egyszerre.
(Vége köv.)

Egyveleg.

* *(A magyarországi és az európai borter•
melés összehasonlitva.JDr. Hamm Vilmos „Európa
borászati térképe" szerint a legújabb kimutatások
alapján, a következő arányokat mutatja: az évenkénti termés Francziaországban 50.000,000, Ausztria- s Magyarországon 42.000,000, Spanyolországban 25.000,000, Olaszországban 16.000,000,

Portugallia 9,000,000, Törökország s a Dunafejedelemségek 6,000,000, Görögország s az Archipelagos 4,000,000, Délnémetország 2.500,000, Svájcz
1.000,000, európai Oroszország 650,000, ÉszakNémetország 550,000, Atlanti szigetek 300,000
hectoliter. (1 hectoliter 2 ausztriai akó és lV2itcze.)
E szerint tohát a magyar-osztrák monarchia az
összes európai bortermelésnek majdnem y a -adát
szolgáltatja, s ha dr. Hamm adatai holyesek, —
melyeket pedig hivatalos kimutatások után állított
össze, — akkor a magyar-osztrák birodalom évi
átlagos bortermelése valóban 42.000,000 hectoli- j
ter-re, vagyis 84 millió osztrák akóra rug; és ha
ebből a roppant bortermésből annak körülbelül
^3-ad részo a magyar szent korona területére csík,
akkor rámegy Magyarország évi borprodukeziója
56 millió osztrák akóra, mely dr. Hamm fentebbi
kalkulusának példájára akónként szintén csak
3 frtra becsültetve, 168.000,000 frtnyi értéket
képvisel; s ha továbbá Magyarország összes bortermelésénekkét harmadát, vagyis 37 V3 millió akót
szintén mint a belfogyasztás szükséglete tárgyát
veszszük fel, megmarad még a külkeroskedés számára 18V3 millió akó, mely okszerüleg kezelve,
mint az exportra alkalmas jó és tartós bor évenként legalább is 180—200 millióval szaporithatná
a nemzet jövedelmét, a mi annyival valószínűbb,
mivel Francziaországnak összes bortermelése, mely
szintén nem sokkal hágta túl az egész európai
termés Vj-adát, már jelenleg is 75—100.000,000
frankra becsültetik évenként.
**» (Párisi demokrata-gyűlés.) Egy hang a
teremben: „Uraim! egy indítványt tennék! Kérjük
meg az urakat a karzaton,hogy máshová köpjenek,
és ne miroánk." — Egy hang a karzatról: „Nagyon összo vagyunk szorulva, és nem tehetünk
máskép." — Válasz a teremből: „A tisztességes
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i a farsangról.
A mi csak egyszer van egy évben, akkor is
olyan szűken kimérve, mintha a nyomorúsághoz,
dologhoz, bajokhoz, böjtöléshoz szokott embertől
még ezt a néhány rövid gondmentes napot is irigyelnék a — kalendárium-csinálók. Pedig a dolgos embor, a kinek tavasz nyílásától, késő ősz
beborultáig, sárban, vízben szabad ég alatt nem
sokkal van jobb dolga, mint az ökörnek, a mi az
eke elé van fogva; — a nyomtató lónak pedig épon
jobban megy sorsa, lévén „a ló szája" be nem
kötve; — a dolgos embernek, a ki összeszodte a
fehér kalácsnak való búza-szemet, és toló szűrto
háromszor kapált törpe venyigékről a tíz akóa
hordót, bizony nagyon édeaen esik abból a kakas
tejjel sütött fehér kenyérből egy falatot békességeson megenni s a tiz akóa hordóból egy jó ízű
búkergető kortyot húzni rá jó barátok között.
Ezt pedig csak a farsangon tehoti.
Farsangon, mikor az őszi vetés gyémánt szemeit a jó isten betakargatta vastag hótakaróval, s
a burok alatt a csira jól bele áshatja magát a
mélyen hasított földbo; akkor nem kell neki emberi munka sogitségül, csak az iston szeme jól vigyázzon rá, őrizze meg ólmos esőtől, — eső után
kemény fagytól, akkor a jó termés reményében
megérdemel egy pár könnyű napot, a kinek már a
nehoziből is kijutott a része.
Sok jól eső órát eltesz az ember olyan időkről, a mikor nem szabad a boldogságra időt szakítani, a farsang örülni való napjaira, s utoljára a
rövid jó napokra annyira összehalmozódik a mulatság, hogy szinte dolgot ád végig élvezni. Olyan
dolgot, a melyben nem szokás fáradtságról panaszkodni.
Régi közmondás, hogy „szegény ember sorsa
farsangon fordul meg," régi és igaz, különösen
ha ugy magyarázzuk, a mint az értette, a ki e szókat legelőször kimondta.
Tudni kell, hogy a házasságok nagyobb része
farsangon köttetik, s a mi a rövid pár hétről lemarad, arra aztán nincs is idő uj borig. Pedig farsangtól uj borig jó egy pár lépés, még ugrásnak
is beillik.
A mit az isten, a ki a szivekben lakik, meg a
vén asszonyok, a kik afonókákban laknak, éveken
keresztül össze ókumlálgatnak, arra többnyire a
farsang adja rá az áldást.
Áldást vagy átkot, majd kitudódik; de előre
legalább mindenik annak hiszi.
A vénasszonyok a falu nagy hatalmasságai, a
kiknek a szája, ha imádkozik, mogüdvözit, ha megszól, elkárhoztat; ezek rendezik a földön a fiatalok

szívügyeit, s a kiket ők egymásnak szántak, azt
közönséges ember el ne válaszsza.
Sógorasszony, komámasszonynyal összesúg:
— Az a mafla Ferkó bizony ítéletnapig se
mén Éva gyereket megkérni.
— Attól fél, hogy nem adja az apja, négy lovas hintót vár az a nagyraláti anyja, az öreg meg
nyakig van a kalapba, nem lát a szemitől; oda mén,
a hová a felesége vezeti.
— Ejnye, ejnye no! — No majd teszünk
arról, nézzen kend el felénk délebéd után, ott lesz
Verőn ángyó is, majd beszélünk egy kicsit.
Délután összeül a parlament, olhatároztatik,
hogy „Éva gyereket nem adjuk ki a faluból, az
olyan jó loány olfér, de ol is illik a szülőfalujába."
Az podig annyit tesz, hogy Ferkó fiam, tied
már Évicza.
Nem is lehet az máskép, három esztendeje,
hogy a közvélemény összeboronálta őket, három
esztendője, hogy senkivel se tánczolt a fiu, csak
Halmos Éviczával; három esztendeje, hogy Forkó
gyereket bort inni nem látták. Lehetetlen az, hogy
egymásé ne legyenek.
Hire szalad a határban, hogy Halmos Eviczának bekötik az idén a fejét.
— Ki köti be?
— Ki kötné be, én kötöm be; én loszek a
„gügyü."
— Kinek köti be kend ?
— Kinek másnak, ha nem a Förgoteg Fereneznek?
Ángyomasszony podig beköti, ha mondta; ha
már mondta, meg is teszi.
Egy hétro már a verebek is arról csiripolnak,
hogy kérő áll a Halmos Éviekhez; Verőn ángyó a
„gügyü", a farsangon ol is tánczoljuk a lakadalmat.
És abban nincs kétség, ha Verőn ángyó a
gügyű.
Gügyünek nevozik podig a nép nyelvén azt
a tisztos asszonyságot, a kit a házasulandó legény
követképen maga előtt olküld czirkálni a lányosházhoz, hogy mikép állnak ottan az ő akcziáí;
nyitva lenne e az ajtó, ha ő kopogtatna?
Ismerjük ezt a giigyüt mi is, hanem mi
Tantinak, Mili nénének, vagy Biri néninek nevezzük. Akárhány uri házasságot az ilyen Mili
tantok kötnek meg. . . .
Attól pedig nagyon sok függ, hogy milyen a
választott parlamentair ? Forkónak az ügyében
meg lőhetünk nyugodva; Verőn ángyó kezében jó
kézbon van a dolga.
Értenünk kell, hogy vannak a falun öreg
asszonyok, a kiken a többiok becsülik a kort, má-

ember zsebkendőjébe köp." — Más hang: „A
zsebkendők idejo elmúlt, a szabad embernek nincsen zsebkendőjo, de nincs is szüksége rá. A zsebkendő főúri találmány, s annálfogva szólítsuk fel
az aristokratákat, kiknek zsebkendőjük van, hogy
távozzanak a teremből. (Tapsvihar.) Mi tovább is
lekopunk." — Az olső hang: „Tohát j ó ! Feszitsék
ki a tisztességes emberek esernyőiket, hogy ne
logyonek kitévo a karzaton levők neveletlenségeinok."—Hangok a karzatról: „Az esernyő a fanatismus, a sötétség jelképe, a szabadon gondolkozó
nem használ esernyőt. Az esernyő a vallási türelmetlenség szüleménye. Halálra azokkal, kiknek
gyűlésünkben osornyőjük van." (Helyeslés és zaj.
A rondőrbiztos feloszlatja az ülést.)
** (Noir Viktor családja.) A Bonaparte Péter
herczeg által megölt Noir Viktor atyját Salamonnak hívják és órakészitő. Salamonnak atyját Salmenak hívták s zsidó-mészáros volt Kirchheimbolandenben. Midőn a francziák Pfalzot elfoglalták,
ÍSalme a nemzotőrséggol Kirchheimbolandenből
Parisba ment. Itt a franczia hadseregbe lépett,
csatározott Olaszországban, részt vott a wagrami
ütközetbon, kapitányi rangot nyert s a becsületrend lovagjává lett. A császári csapatok egyik
legszebb és vitézebb katonája volt. Morvaország
egyik városában egy izraelita kereskedőnél volt
elszállásolva, beleszeretett leányába, s miután az
atya nem engedte meg, hogy leánya férjét Francziaországba kövesse, Noir kilépvén a hadseregből, apósának üzletében Morvaországban maradt. A kereskedelmi pályán nem tudván boldogulni, nejével és fiával csakhamar Parisba
költözött, hol tanítással foglalkozott. Fiát, Salamont (Noir Viktor atyját), igen szigorú körülmények között hagyta hátra. Ez, miként említettük,
órakészitő.

soknál respektálják a nyolvot; a kiben mindakét
jó tulajdon meg volt, az a mi Verőn ángyónk.
Verőn ángyóról hetven éves korában is azt
mondták: hamis egy „menyecske"; hanem a hang
melyen azt mondták, a tisztelet hangja volt.
Ma lánynézés, holnap lánykérés, holnapután
Fqrkó már a pap előtt is volt Éviczával „szemre"!
három hét múlva meg az oltár előtt.
Ilyon dolgokkal foglalatoskodnak a szegény
emberek falun, mikor nincs egyéb dolog a mulatságnál és a szerelmeskodésnél, meg a mi azt követi
a házasságszerzésnél. Nem sokban különbözik a
falutól a város, a falusi ember szivo is csak olyan
húsból van kimérve, mint a városi emberé; azok az
érzelmek laknak egyikben mint a másikban, olykor megesik, hogy az elsőnek annyival több érdeme van, hogy mesterkéletlenebb.
Városban és falun a farsang csak a mulatságok, a gondtalan élet, a jó kedv, a szerelem és
házasságkötés ideje.
Falun a jókedvű lakadalmak, a mikbe vendégeket vőfélyek hívogatnak, s a hol egyszerű
emberek örülnek az egymás kedviért s mulatnak
jól — ingyen barátságból; megjárná valaki, ha
fizetésért akarna oda monni: — városban pedig a
sok százféle tánczvigalom, a mikbe öles falragaszok
hívogatják a közönséget válogatatlanul, a ki megy,
ott lesz; a hol összesereglett, egymást tán soha se
látott közönség mulat és tánezol — boléptidij
mellett; megjárná valaki, ha fizotés nélkül akarna
oda bemenni . . .
A farsang a legnagyobb demokrata ünnep,
mely egyenlővé tesz mindenkit; az öröm nem válogatja, kinok szivében születik, a farsang zászlaja
alatt mulatók egy és közös örömet éreznek, kiki a
maga módja szerint.
A farsang nem ismer kort; nincs gyermek, a
kinek nem szabad, és nincs örog, a kinek nem lehet
vigadni, tánczolni; mig a vig napok tartanak, félre
rakja a gyerek a könyvet, az öreg meg a podagrát
és mulat egyik is, másik is, egyik tánczolva, a másik
a tánezolót nézve; gyönyörködve s arra az időre
visszagondolva, a mikor még neki is „lőhetett."
Még a templomokba is bovoszi magát a farsang, s
a pap a szószékről prédikál a szerelmesek históriájáról, mely kezdődik imigyen:
„Az anyaszentegyház házasulandókat hirdet"
stb. — és végződik az oltár előtt imigyen: „holtomiglan, holtodiglan."
A kik a farsangból ki nem akarnak maradni.
siessenek kapuzárás előtt, mert a ki innen elkésik,
borszürés utánig de sokszor megbánjál
Varga János.

Melléklet a Vasárnapi üjság 6-ik számához 1870. febr, 6,
Irodalom és művészet.
— (Révész Imre folyóiratából,) a „Magyar
egyházi és iskolai Figyolmoző"-ből mejelent az I.
é» II. (kettős) fűzőt. Legnagyobb tért benne az
1868-diki népiskolai törvény elleni éles és beható
polémia foglalja el, mely azonban még, ugy látszik,
távol áll a befejezéstől s folytatása következik. A
vita érdeméhez szólni itt nincs helyén; de bármennyire eltérő nézeteink legyenek is, mint a
tudós szerzőnek, kimondhatjuk meggyőződésünket, hogy oly férfiak részéről megindított eszmecsere, minő Révész Imre, mindenesetre hasznos, s
a közérdekű és nagyfontosságu ügyre csak nyereséges lehet. — Azután egyházi és iskolai krónika
következik, mely a külföld egyházi mozgalmait s
nevozetesb egyházirodalmi jelenségeket érint.
Érdekes adalék a füzet végéhoz mellékletül csatolt
„Hittéritési tudósítások" 1. száma az amerikai s
nevezetesen grönlandi eszkimók közötti hittéritésről. — Ujolag ajánljuk e nagy figyelemreméltó
folyóiratot, moly havi füzetekben jelenik mog s
előfizetési ára egész évre 4 frt.
** (Halotti énekek.) A helv. hitv. ogyház gyakorlata szerint irta Kállay István. A magyar
reformált egyháznak már 1592-ben volt egy halotti
ének-gyűjteménye, mely azóta sok kiadást ért,
mig nem Tóth Ferencz dunántúli szuperintendens
egy válogatott gyűjteményt tett közzé több évtized
előtt. Ugy látszik, hogy Kállayé nem múlja felül
e régi gyűjteményeket. Megjelent Rimaszombatban Kármán S.-nél, s ára 60 kr.
** („Adalékok az ujabbkori társadalmi eszmékhez.) A folyó sz. zsinatok alkalmából közli
D. J . " czim alatt egy füzetet vettünk, melyben
sok minden bele van vegyítve, do czimének megfelolőlog vajmi keveset mond. — Kiadta Noséde,
ára 30 kr.
** („Bátori Schulcz Bódog emlékiratai az
1848— 49-ki szabadságharczból",) kiadta és sajtó
alá rendezte Egervári Ödön 1848—49-diki honvédhuszár-hadnagy. — E könyv a hős katona
életrajzát s viselt dolgait adja elő, sok érdekes
epizóddal a 49-ki harczokból. Benno van Schulcz
Bódog arczképe iá, kinok mint honvéd-ezredesnek
a honvédok adák a „Bátori" előnevet. A csaták
leírását néhány tervrajz is világosítja. A munka
iránt nem várt részvét mutatkozott, ugy hogy első
kiadása nem volt elég az előfizetők kielégítésére.
Ezért az ujabban érkezetteket Egervári, mint a
munka kiadója, néhány napi várakozásra kéri,
a mig t. i. a második kiadás megjelenik. Előfizetőket Egervári Ödön február közepéig egy írtjával
elfogad.
** (Az „Erdészeti Lapok") ez évi folyamának
első füzete megjelent. Következő czikkek vannak
benno: A magyar-horvát tengerpart erdősítése.
Nézotek a juhlegelőről az erdőben. Részvénytársulatok erdei termékek értekositésére. A métermértékről. Fanomeink elnevezéséről. A fenyőfajok
meghatározásáról. Az orsz. erd. egyesület előterjesztése a m. kir. bolügyminiszterhoz az erdőkárositások meggátlása ügyében. Adatok aműszótárhoz.
Különfélék. A kitűnően szerkesztett szaklap előfizetési ára egy évre 5 frt.
** (A „Természettudományi Közlöny") februári
füzeto következő tartalommal jelent meg: „A
talaj és éghajlat bofolyása az ember művelődésére",
Balogh K. a természettud, társulatban tartott
fölolvasásának folytatása. „A földrengés", Berocz
Antaltól. Vogt fölolvasásainak ismertetése. Apróbb közlemények. Társulati ügyek.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tudományos akadémia.) A második (társadalmi és bölcsészeti) osztálynak január
3l-én tartott ülését az osztály uj elnöke Horváth
Mihály rövid üdvözlő beszéddel nyitámog; azután
átadta az elnökséget ez ülésre b. Eötvös Józsefnek,
8
maga a felolvasó asztalhoz ült, hogy „A magyar
e
gyház függetlensége szent István alatt" czimü
fékezését megtartsa. Horváth Mihály ez értekezése erólyos hangú védirat némely német történetj^Wk, s különösen Gfőrernek azon állitása ellen,
°gy II.Henrik némot császár Magyarországot, logf j^b egyházi tekintetben, bizonyos függő állásba
el
7ezte volna a német birodalommal szemben, oly
.°rma állásba, a minőbe Boleszlav lengyel királyt
ls
sikerült helyeznie. Értekező kimutatja, hogy ez
tévedés. Mind Géza, mind István király a leghatározottabb függetlenséget őrizték meg országuk és

a magyar egyház számára. Sőt e függetlenséget a
fennmaradt adatok szerint, Rómában Sylvester
pápánál, épen maga II. Honrik eszközölte ki sógora,
István király számára. Az ő diplomatiai érintkezései következtében határozta ol a pápa, hogy a
magyarországi metropolitaságot függetlenné toszi
a német egyháztól. így történt az is, hogy a lengyel királynak szánt koronát szent István nyerte el.
E felolvasás után szintén Horváth Mihály indítványára elhatároztatott, hogy a magyar chronologiai
naptár szerkesztésére kitűzött pályázati határidő,
moly ez évi május elején járna le, egy évvel meghosszabbitatik, minthogy ily műnek összeállítására
az előlegesen kitűzött egy évi idő aligha volna
elég. — Ékkor az osztályülés összes üléssé alakulván, Hunfalvy Pál a könyvtár állásáról tőn jelentést. A rendezés lassanként előrehalad. Elrendeztetett a múlt év végéig összesen 13,114 munka,
vagyis, miután minden munka egyre-másra három kötetre számitható, (mert vannak száz kötetnyi munkák is,) a rendezett és megszámozott
kötetek mintegy 40,000-re rúgnak. Azonban még
egy szak sincs teljesen kimoritve, s vannak olyan
szakok is, például a biográfiák, encyclopediák,
melyekre csak ezután kerül a sor. Az olvasó-termet mintegy 6800-an látogatták mog. — Orbán
Balázs „Székely-föld" czimü 6 kötetes munkája
kiadásának támogatására, az akadémia 25 példányra előfizetett.
** (A nemz. színházi enquete) bevégzé működését. Utolsó ülésében, csütörtökön megállapította
a munkálatairól a belügyminiszterhez intézendő
fölterjesztést. Ebben ki van fejezve az az óhajtás
is, hogy vajha a belügyminiszter intézkednék a
vidéki színészet mielébbi rendezéséről, s a budai
népszinház fentartásáról is.
** (A nemzeti múzeumhoz) kineveztettek: Frivaldszky János természet-osztályi igazgató-őrré,
dr. Krenner Józsof ásványtani őrré, Janka Viktor
fű veszeti őrré s Ligeti Antal képtár i őrré. Mind
jeles szakférfiak.
** (Az orosz-magyar gazdasági egyesület)
febr. 13-dik napján délelőtt 11 órakor tartja számvevő közgyűlését a köztelken, — melyen az alapszabályok érteimébon, a következő (1870/75) hat
évi cyclusra egyszersmind az elnökség és igazgató
álasztmány is újból fog megválasztatni.
** (Kemény Zsigmond) a Kisfaludy-társaság
elnöke tudatja, hogy Szőko János, a társulat pénztárnoki állásáról lomondván, a Kisfaludy-társaságnak 35,296 ft 6 krt tevő vagyona a magyar
földhitelintézetház hiány nélkül átszolgáltatott.
A társaság alapitóit fölkéri tehát, hogy kamataikat ezután a magyar földhitelintézet pénztáránál
(bálvány-uteza, 5. sz.) fizessék be. A pártolói
illetmények azonban ezután is a titkárnál (Pest,
aldunasor 22. sz.) fizetendők.
** (A „Corvina") uj igazgatója, Szabó f,Riihárd, a napokban adta ki programmját, melyben
több figyelemre méltó pont fordul elő. Először is
a társulat czélját fejtogoti, aztán irodalmunk és
köny vpiaczunk hátrányaira tér át. Részletezi a társulat által megindítandó könyvtárakat, melyeket
16 csoportra oszt; végre az irókat támogatásra és
az ügynököket buzgóságra kéri föl.
** (A nemzeti kaszinó) olhatárzá, hogy a hatvani utcza sarkán háromemeletes palotát épít, boltok nom lesznek az épületben, hanem az olső emoloten a kaszinói helyiségek, a többin podig lakások nőtlen tagok számára; de mivel a kaszinó
csak százezer írttal rendelkezik, a még szükséges
300,000-et törlesztési kölcsönre veszi föl. A kaszinói tagjai közül a váltóhamisítások folytán megszökött gr. Ráday László nevét múlt vasárnap
kitörlek.

Egyház és iskola.
_ (J. kerületi pápai helv. hitv. fötanodában)
az első félévi közvizsgák febr. 21—26-dik, — az
érettségi szigorlatok, jogi s egyéb magánvizsgák
podig február 28. és márczius 1-ső s 2-dik napjain
.artatnak.
— (Apesü református fögymnasiumban) és az
ílemi iskolákban a folyó 1869/70-iki iskolai év
ilső felében a félévi vizsgák e következő rendben
;artatnak meg: Februárius 16-án d. u. 3—6-ig az
őzen félévben érettségre monendő ifjak előleges
magán-vizsgája; 19-én és 20-án d. e. 8 —12-ig és
d. u. 2—5-ig írásbeli érettségi vizsga; 20-án d. u.
2 órakor a mestorinasok vizsgája; 21-én 8— 12-ig
d. e. és d. u. 3—6-ig szóbeli érettségi vizsga; 23.
24, és 25-én a délelőtti órákban a gymnasium, a

délutáni órákban pedig az elomi fiu- és leány-osztályok vizsgái leendenok. A gymnasium különböző osztályaiba bejegyzett magán-növendékek
közül az I—VI. osztálybeliek februárius 24, a
VH-ik osztálybeliek 25-én a délutáni órákban
3—6-íg hivatnak fel a magán-vizsga letételére.
Kelt Pesten, 1870. január 30-dikán. — Az igazgatóság.
— (A szinészeti tanoda igazgatósága) ezennel
közhírré teszi, hogy a jövő 187°/, évi tanfolyamra
jelentkezők f. évi márczius 13—20-ig, mindig d. e.
10—12 órakor a tanoda irodában (ujvilág-uícza
16-ik sz. 2-dik emelet) fognak beíratni. A felvételre megkivántató feltételek a következők: 1. Nőknél legalább 14—15 éves, férfiaknál legalább 18
éves életkor. 2. Csinos, színpadias alak. 3. Tiszta,
csengő hang, hibátlan kiejtés a drámai, ezenkivül
jó zenészeti hallás az operai szakhoz. 4. Annyi műveltség, mennyit a fenirt korban mindenkitől megvárhatni. A tanfolyam 4 évig tart. A növendékek
tandijt nem fizetnek, sőt a legtehetségesebbek és
legszorgalmasabbak a 2-ik évtől kezdve ösztöndíjban is részesülnek. Pesten, 1870. január 29-én,
Paulai Ede a szinészeti tanoda titkára.
** (Ingyenes gyorsirászati tanfolyamot nyitott) Markovics Iván országgyűlési gyorsiró. A
tanfolyam 4 hónapra van kiszabva és az előadások
hetenként háromszor tartatnak a pesti egyetem
nagy épületének 3-ik emeletén.

Mi újság?
** (A honvéd-menház javára) e hó 13-dikán
lösz a nagy álarczosbál, melyet a pestvárosi polgári
bizottság rendez a rodoutban. A menház alapja
napról-napra nő: Kőrös városa — a főbiró inditványára ezor forintot szavazott meg raja ;Siskovics
Tamás képviselő 100 frtot adott; a pestvárosi hivatalos orvosok és gyógyszerészek 581 frtot; a
szarvasi egyesült ács-molnár ezéh 5 ftot, a tabi
czizmadia és szűrszabó ezéh 4 ft. 50 kr.; több
zombóri honleány podig 184 frt 25 krt s ogy aranyat gyűjtött.
— (Kossuth Lajosnak) egyik pesti barátjához
irt leveléből közöl néhány részletet Berecz Antal
lapja, a „Természet." Kossuth igy ir a magyar
kir. természettudományi társulatról:
„Örvendeni fogok, ha a természettudományi
társulat ez évi közlönyét mihamarébb kaphatom.
E társulat engem nagyon érdekel, mind hajlamaim
folytán, mind azért is, mert én e társaság fejlődésétől culturai tekintetben sokat reméllek, talán
véganalysisbon többet, mint a m. tudós társaságtól. Nom mintha ennek munkakörét s tevékenységét elismeréssel nem méltatnám különösen nemzeti szempontból, hanem mert amaz oly téren
mozog, moly századunk fő dicsőségét képezi, s
melynek gondos mivelésével lehet főképen nemzetünket a világcultura színvonalára emelni."
;
Továbbá érdekes és szép eszmét pendit meg a
következő sorokban:
„ . . . Municipiumokról szólva, eszembe jut a
Kew-Gardens múzeumban (London mellett) a
mindenféle fa- s egyéb növény-gyűjtemény. Nagyon tetszett ez nekem s nagyon tanulságosnak
találtam. Mikor először láttam, azt mondám magamban: no, ha iston haza segit, ilyennek, de
tökéletesebbnek kell lenni minden törvény-hatóságban, melyben saját ásványai, fái, s többi
növéuyei láthatók lösznek és mindenütt kell lenni
egy értelmes muzeumőrnek, ki vasárnap és ünnepekon a népnek ezekből hol egyről, hol másról
magyarázgason; mert minden ismeret hasznos; de
leghasznosabb ha azon természetet
ismerjük,
melynek közepette élünk.*'
** (Az Eszterházy-képtárnak) országos költségen leendő megvétele tárgyában Ungmegyo bizottmánya is felterjesztési intéz a képviselőházhoz,
s egyúttal megyeszerte gyűjtést rendelt e czélra a
szolgabirák által.
** (Balassa Antal) ienérmegyei földbirtokos,
K.-Nyéken, jan. 30-kán 52 éves korában meghalván, másnap kihirdetett végrendelete szerint:
Nyéken levő igon jól berendezett gazdaságát,
átalában minden itt levő ingó és ingatlan vagyonát, lakása béltartalmán kivül, a pesti isfcolára, —
a bodméri összes birtokát pedig a pápai főiskolára
hagyta; továbbá Budán a tabáni főúton levő házát,
melyet a napokban 45,000 ftért kértek tőle, — a
pesti ref. iskolának hagyta. Ezen két iskola fogja
a kisebb hagyományzókat kielégíteni. Többi
közt a magyar akadémiának hagyott ötszáz
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forintot. A k.-nyéki, bodméri, fejérvári és gár- í Szaki János 1 frt. Neje részéről 50 kr. 6 gyermek
mit ugy látszik, a művészet komoly kultusa
donyi ref. egyházaknak is jelentékeny összeget részéről 1 frt. 80 kr. R. Tótb Mihály 25 kr. össze- táplált; bizonyos közvetlenség ömlik el játékán
rendelt kifizettetni; — minden cselédének, ki 10 sen 3 frt. 55 kr. Vatthay Tamás Szalonta 50 kr különösen ott, hol a valódi nőiség nyilatkozik,
évnél régebben nála szolgál, fejenként száz frt, az Horváth Miklós Poroszló 20 kr. Id. Kiss István akár az érzolmesség, akár a vidor könnyedség
egy évnél régebbieknek podig 25 ft Összeget ha- Szabolcs 1 frt. Gödény Imre leik. Homok 2 frt. alakjában. S ez a mit benne legtöbbre becsülünk,
gyományozott.
Néhány ájtatos hallgató Homok 1 frt. 30 kr. Szűcs s ez volt, mi a közönséget oly élénk tapsokra ra** (B. Wenkheim volt miniszternek) jan. 31-én János Homok 20 kr. András József Csóra 3 frt. gadta, midőn nagyanyjától elbúcsúzott, midőn ola főispánok egy diazalbumot nyújtottak át, arcz- Melegh Benő Tihany 5 frt. Tóth János Miskolcz beszélte dajkájának a párbajt, s midőn végro
képoikkel s molegszavu ajánlattal. Rajner Pál, 5 frt. Félix Ákos által többen B.-Csabáról: Reők Anatolba szeretve, föltárta előtte belsejét. A köWenkheim utóda a belügyminiszteri széken, mint István 5 frt. FikkerLipót 2 frt. Félix Ákos 5 frt. zönyös falusi leány tettetett szerepéből fokozatosan
volt barsi főispán, szintén az album fölajánlói közt 20 kr. Kemény Mihály 3 frt. Szemian S. 1 frt. és természetosen siklott át a szerelmes herczeevan, s ő is megjelent a bucsu tisztelgésnél, melyet Uhrinyi Andor 10 frt. Kiss Péter 2 frt. Csorba leány szerepébo, a naiv komikum egypár jól elMihály 1 frt. Hüke József 1 frt. Strahak Ernő 50 talált vonásával; egy szóval Helvey L. k. a. nom
lakoma követett.
** (Ezüst menyegzö.) Gróf Cziráky János és kr. Scheifler Hugó 50 kr. Rácz Lipót 1 ft. Sztraha mindennapi jelenség szinpadunkon, s a közönség
neje gróf Dezasso Louise febr. 1-én tartották a György 2 frt. Varságh Béla 2 frt. Gally Sámuel véleményéhez csatlakozva, örömmel üdvözöljük őt
pesti kegyesrendüok kápolnájában ezüst menyeg- 1 frt. Fennes Pál 1 frt. Kulpin Dávid 40 kr. Haan a jövő reményébon.
A
zőjüket.
Albert 40 kr. Uhrinyi István 1 frt. Novak Dániel
** (A pesti közúti vaspálya-társaság tiszti- 2 frt. Bajcsy János 1 frt. Szailer Mátyás 1 frt.
Szerkesztői mondanivaló.
kara) február 17-én a pesti polgári lövölde ter- Vidvoszky János 1 frt. Bartóhy József 5 frt.
— Gyöngyös. Egy előfizetőnek. — Köszönjük a
meiben zártkörű tánczvigalmat rendez.
Bartóhy László 1 frt., összesen 51 frt. Idősb
— (A kolozsvári szinházban) múlt héten Küzdi Albert és neje Pest 1 frt. 45 kr. Ifj. Küzdi figyelmet, melylyel közleményeinket kiséri, valamint az
érdekes adalékot is D. F. közelebbi czikkéhez, hogy t. i.
lépett fel először egy szép reményű fiatal énekesnő, Albert és Erama testvérek Pest 1 frt., összesen 96 „Wimpeller, tréfásan Krisztopolszki, most a hatvan-misEngel Gizella kisasszony, s mint a „Kolozsvári frt., azaz: kilenczvenhat forint, mely öszeg tek. kolczi vasut-épitésnél a kápolnai osztály irodájában vau
Közlöny" irja, osztatlan tetszést nyert. Hangját Vidacs János urnák kézbesitetett. Pest,"l870. alkalmazva — és akkori elveit mai nap is hűségesen vallja."
és iskoláját egyaránt dicsérik. A fiatal művésznő január hó 31.
Küzdi Albert,
— Családi kép stb. Ezekben is látszik a tehetség,
de egészen jól kivivé egyik sincs. Az elsőben kevés
külföldön, jelesen Münchenben a legelső éneka hirlap kiadó-hivatal pénztárnoka.
a praegnans vonás; egy van, s az Petőfi „Egész úton
mestertől nyerto kiképeztetését.
haza felé" kezdetű versére emlékeztet. „A szabadító"
** (A szent-endrei kerületben) gr. Ráday
Nemzeti s/Anhaz.
czimü kis románezot jobban ki kellett volna színezni,
László helyébe febr. 14-én választanak uj képa testvérek és barátok, a hős fiák elfelejtik a rabot
Pétitek, jan. 28. „A völgy lilioma." Dráma 5 felv. hogy
börtönében,
s szabaditására csak kedvese, a gyenge
viselőt.
Irta Barriére; ford. Feleki.
lyánka jó. Az „Öreg bátya" csak egy kis momentum, elég
** (A „Pester Lloyd") közli a jelentést, meSzombat, jan. 29. „Dinorah." Opera 8. felv. Zenéjét csinosan irva, de kevés egy képnek. - Várunk még közöllyet Sztrokay pesti főügyész Rákóczy János, pest- szerz. Meyerbeer.
hetőbbekre.
Vasárnap, jan. 30. „A vén bakancsos és fia a huszár."
megyei volt főjegyző bűnügyében adott bo a
— F.-Gyarmat.^ Köszönjük az ajánlatot, hogy még
Ered. népszínmű 8 felv. Irta Szigeti József.
városi fenyitő törvényszékhez. E szerint Rákóczy
Hétfő, jan. 31. „A mizantróp." Vigj. 5 felv. Irta többet is küld; de az ilyenekből nem kérünk többet:
ur a magát kivégzett Móczár Forencz megyei alü- Moliére, ford. Szász K.
Szivem egy terjemes világ,
gyészszel egész váltógyári üzletet folytatott, a
Kedd, febr. 1. „A boldogság első napja." Vig opera 3
Több tartományból áll,
felv. Zenéjét szerz. Auber.
Hol mindenik fölött uralg
főügyész eddigelé 17 hamis váltójára akadt.
febr. 2. „A szerencse gyermeke." Jellemrajz 5
Egy érzelem-király.
** (A bécsi minisztérium) hosszas vajúdás felv. Szerda,
Irta Bircbpfeiffer S., ford. N. N. —(Helvey Laura k. a.
— Lepsény. Cs. Ö. Közleményét adni fogjuk. Vidéki
után megalakult. Az eddigi niniszterok közül elsó színi kísérletéül.)
:udósitásokat, kivált el nejn késve érkezőket, ezután is
megmaradtak: Plener, Griska, Herbst, Brostel,
Csütörtök, fobr. 3. ,,Borgia Lucretia." Opera S felv. ízivesen veszünk.
Hasner s az utóbbi miniszterelnökké neveztetett. Zenéjét szerz. Donizetti.
Uj miniszterek: Wagner altábornagy honvédelmi,
Banhans földmivelési, Sremayer közoktatásügyi.
„Szerencse gyermeke," febr. 2-kán. Her** (Gozsdu Manó) hétszemélynök febr. 2-kán mance szerepébenüeíwey Laura k.a., a szini tanoda
71 éves korában meghalt. Vagyona nagy részét növendéke totte első kisérletét és meglepő sikerrel.
532-ik az. f.
mint „Gozsdu-alapot" az erdélyi és magyarországi Évek óta nem fogadott a közönség kezdő művészKővágó-eörsi G o l d S a m u - t ó i .
görögkeleti románoknak hagyta nevelési ezé- nőt ily élénk s annyira megérdemlett részvéttel.
Sötét.
lokra.
Valóban Helvoy Laura nem mindennapi jelenség,
már első fölléptével oly tehetségnek mutatta
... ** (Halálozások.) Orló'sy Ferencz nyűg. kir.
és országos pénzügyi tanácsos neje, Lintzy Jósefin magát, kinek fejlődéséhez szép romónyeket köthejan. 16-án elhunyt. Az elhunyt matrona átalánosan tünk. Nem annyira színpadi csinos alakja, rokontisztelt s szeretett hölgy volt Mármarosban. — szenves arcza, csengő hangja, tiszta kiejtése s
Leuthner (Loránd János) volt tüzér-kapitány és tanulmányra mutató értelmes játéka ragadta tapsra
komáromi kapituláns, a múlt év utolsó havában a közönséget, mint inkább érzelmes bensősége s a
hunyt el Londonban, hol mint mérnök, sikeresen valódi nőiség bizonyos varázsa, mely egypár jelemunkálkodott. — Gámán Miklós, volt honvéd és netbon mintegy körülsugározta játékát.Elsőjeleneto
ügyvéd 49 éves korában Szász-Régenbon meghalt. nem volt biztos, még annyira sem biztos, mennyit
— Rényi Rezsöné, szül. Majláth Viktória assz., kezdőtől is megvárhatni, sőt az egész első felvonásm. hó 30-án Esztergomban meghalt. — Galanthai ban tartott lámpaláza, hangját sem tudta eléggé
gróf Eszterházy Géza, legszebb férfi korában várat- jól használni, néha igen halkan beszélt, avagy
lanul elhunyt január 23-án. Atyja, gr. Eszterházy itt-ott az élességig emelkedett; de minden ujabb
József és édes anyja, rátki és salamonfái Bartho- jelenet bátorabbá tette, mintegy előttünk fejlődött, erősödött, s játéka mindvégig emelkedőben
doiszky Rozália egyetlen fiukat siratják benne.
volt annyira, hogy a végjolenotekben egypár mozzanatot ugy játszott, hogy jeles színésznőnek sem
vált volna szégyenére. Azonban egy kezdő színésznő
Adakozás.
A honvéd rokkantak menházára Heckenast "átékában nom annyira az árny- és fényoldalak
Gusztáv hirlap kiadó-hivatalához 1870. jan. hóban öhetnok tekintetbe, mint tehetségének természete,
a
b
c
d
e
f
g
beküldött adakozások jegyzéke: Vajda János Bel- szolleménok iránya, fantasiájának ereje, kedélyéVilágos.
nek
gazdagsága.
S
e
tekintetben,
a
mennyire
az
várdról 30 kr. Veress Károly által N.-Szalontáról:
Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond
Rohacsek Fer. 1 frt. Bán Imre 1 frt. Krech Sánd. első föllépésből ítélhetni, sok dicséretest mondhatunk.
Helvey
k.
a.
szerepét
átérzé,
s
a
művé1 frt. Krech Nándor 1 frt. Krech Mihály 1 frt. VeAz 527-ik számú feladvány megfejtése.
ress Iatv. 50 kr. Vajgert Márton 50. kr. Gróss szit a természetes bensőségben látszik keresni.
Bernát 1 frt. Balog Jakab 1 frt. Balog Ján. 50 kr. Az affectatio kevés nyomaira akadtunk benne,
(Czenthe Józseftől Miskolczonn.)
AufnortEde 1 frt. Hlosef Ferencz 40 kr. Lehman mely kezdő költőt és színészt oly kirívón szo- Világos.
Világos, a) Sötét.
Sötét.
Venczel 10 kr. Veress Károly 1 frt. Veress Ign. kott jellemezni. Mozdulatai nem mesterkéltséget 1. Hd6—bö
Ka2—b3
2. Ff 6—al
Kb3—a2
20 kr. Hudik Márton 10 kr. Salánki Mihály 10 árulnak el, osak nem elég gyakorlottságot; szaval- 2. F f 6 - a l
Kb3-b4 (a)
3. Hb5-c3
Ka2—al:
4. Bb6—blf
kr., összesen 11 frt. 50 kr., Kuthy Emil Nagy- latában, ha szomorú, könnyen beleesik bizonyos 3. Hbö—c3f Kb4—tetszés
Kanizsa 2 frt. Fonauer József Pécs 1 frt. Propper siró hangba, ha podig vig, hajlik bizonyos túlélés 4' B vagy F. ad mattot.
Helyesen fejtették meg: Veszprémhen: Fülöp József.
Lipót Nyírbátor 5 frt. Kov4ca István N.-Dorog felindulásba, de ez inkább idegesség, érzelmeit
20 kr. Ifj. Kovács János 20 kr. Farkas Márton eléggé fékezni nem tudás, mint modor. Nem hi- — Jászkiséren: Galambos István és László. — Homonnán:
Farkas Bertalan. — Mihályon: Meller Dávid. — A peati
Újvidék 60 kr. Szálai János által többen Biáról: ányzik benne az élénk fantasia és fogékony kedély, sakk-kör.

HIRDETÉSEK.
77(4-5)
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Hónapi-és
hetinap
6
7
8
9
10
11
12

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikos es protestáns
naptar

Február

Görög-orosz
naptár

Január (ó)

B 5 Dorottya sz. B 5 üorotty. 25 D Gergely h.
Komuald apát
26 Xenophon
Kikárd
Máthai János IS Salamon
27 Ján. Chrisost.
Apollónia szűz Apollónia
28 Syriai Efreni
Skolasztika szűz Skolasztika j 29 Ipoly
Dezsér, Eufroz. Árpád
30 Nagy Vazul
Lulália sz. 31 Czirus János
Eulália szűz
Hold változásai. ' £) Első negyed

Izraeliták
naptara

]Sí

hossza

1

»P
tél

n

1 hossza

3

Adar B.
f. P- ó. P- ó.
5 Izrael
317 31 7 22 5
6 Izsák
318 31 7 20 5
7B. Móz.h. 319 32 7 19 5
8 Esó-ünn. 320 33 7 17 5
9 Izmael
321 34 7 16 S
10 Joakim
323 34 7 14 5
1123.§abb. 323 35 7 13 5
8-án esti 7 óra 35 pereskor.

]

p.

8
10
15?
13
15
Ifi

f.
9?,
34
4fi
58
70
88
9fi

p.
19
19
14
19
3fi
15?
8

TARTALOM

Kochefort Henrik (arczkép). — Szellemi toborzó. —
Tamás
a nagy. —Miért volt Mátyás népszerű? s miért igazi kél
nyűg.
j ságos király ? — A skót missió Pesten (két képpel). — A
ó. P- ó. P- Creusot (két képpel). — Adomák és jellemvonások a skót
10 4 11 9 életből (folyt.). — Egyveleg.— Tárház: Valami a far10 27 re
sangról. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyle10 51 0 10
11 18 1 13 'ek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetineste51 32 19 naptár.
1 21 4 20
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
1 d

mérték szerint készítve.
30, 35, 40, 50, 60 ftig.

Párisi legyezők.

A DRESSLER J.-féle porczellán-gyárból

2.50, 3, 4, 5, 8,10, 30 ftig.

különösön ajánlandó:

Összes árjegyzék ~V@

Ebéd-készlet

6 személyre
11 írttól 50 frtig Thea-készlet 6 személyre
4.50 írttól 15 ft
12
„
^
20
„ 50 „
>>
5>
1 *
)>
6
jj 35 ,,
>>
» gazdag aranyzással 40
„ 250 „
Reggeliző kávéra s theára 1 és 2
Kávé-készlet 6 személyre
3.50 „ 12 „
személyre Platteau-val vagy a
nélkül . .
2
„ 25 „
"
»
»
5
„ 30 „

bérmentve.
9*
»•.

Konyha-edény porczellánból vagy Chainot-földböi minden nagyságban és alakban a legolcsóbb árakon ; továbbá mindennemű porczellán-tárgy.
A főraktár van:

-i

sr
«
NI
í»

CO

Bálvány-ulcza, a Mocsonyl-féle házban 1. sz. alatt.
Vidéki megrendelések az árak utánvétele mellett a legpontosabban intéztetnek el.

Bálvány-ntcza, a Mocsonyi-féle házban 1-sö szám.

SAKKJÁTÉK.

H E T l - N / <PTÁ\ R.

Báli ruhák

áruhely.

Karlsbadi poraellán.

a
(SJ
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Ez a l e g o l c s ó b b

KiszeJa Károly fegyvergyáros,
Pesten, országút, a Zrinyi-kávéMz átellenében,

ajánlja gazdagon berendezett raktárát revolverek és hátultölto pisztolyokból
a legújabb és legjobb rendszer után, a legjobb minőségben.
> / r N E J á ^ ' v * k 6 1 v a g y zseb-revolver, 6
Ugyanaz kettős mozgással, vésve 18—19 ft.
, Wcsiny,
y, egyszerű
!<
5i
„
ébenfaS" tó ' ifc » mozgással,
ÍL^'lr™'
9-9.50kr. markolattal
vésés nélkül
22—30
Ugyanaz vésve
10 -10.50 „ Ugyanaz kettős mozgással, elefántcsont
25 —38
Ugyanaz elefántcsont markolat1 4
1 8
Ugyanaz 12m/m, egészen nagy,
~
Ököl-r e volver,9m/m, nagyobb,
kettős mozgással, 6 lövetü, véegyszerűbb mozgással, vésés
sés nélkül
lg 20
nélkül
11 — 12
Ugyanaz kettős mozgással, vésve 22—24 "
Ugyanaz kettős mozgással, vé" Ugyanaz kettős mozgással, ébensés nélkül
U-,14.50 kr. fa-markolattal
24—36
Okől-revolver 12m/m, nagy
Ugyanaz kettős mozgással, eleegyszerű mozgással, vésés nélfántcsont
28 45
kül
. . . .
"
. 14—18 ft. 10 és 12 lövetü revolverek, diófa-markolattal
28—36
Lefaueheux-revolver csővel
6 lövetü, 7m/m, kicsiny, egyUgyanaz elefántcsont-marko"
szerű mozgással, vésés néllattal
45-50,,
kül
12
12—12.50 kr. Lnncaster-revolver, 6 lövetü,
I2m/m, csővel, nagy . . . .
28
Ugyanaz egyszerű mozgással,
vésve
Egy pár egycsövü hátultöltő
"
gy
Ugyanaz
kettős mozgással vésés''
pisztoly
9-lo
nélkül
"
. .
14 —1450 k Egy pár kétcsövő hátultölto
pisztoly
15-18,,
Ugyaraz kett. mozgass, vésve 16-16.50 * Egy
pár egycsövü Lefaucheux
ébenfa"
markolattal
. . . . é b f 18—20 ft pisztoly
io
Ugyanaz kettős mozgással, eleEgy pár kétcsövü Lefaucheux
"
íántcsont-markolattal
pisztoly• . . , - • • • . . 18—20,,
22—30
Ugyanaz 9m/m, középnagyságú''
Hez-töltesek, erősen töltve, száza:
m
n
kettős mozgással, 6 lövetü'
_J^ A J
9m/m. 12m/m.
vésés nélkül .
_
g
.
o
1 6
1 7n
3f tft.2 20kr.
kr. 3 ft^ökíT 4 4ft.
Töltés-tartók,e ntokok,
csomagolás, a legjutányosabban számittatnak
tetszésed
i ^ ' ' d ? l é 8 e k gyorsan s a legnagyobb gonddal teljesittetnek. Nem
tetszeseseteben 14 nap alatt minden fegyver kicseréltetik.
7 3 3 ( 1 —12)
* " ^ Valamennyi fegyver löképességeért jótállás vállalfatik

t

n

&•

s

9?

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-nteza 19-dik sz. alatt.
714 (4—4)
€ s a k alapos gyógyítás biztosit utöbajok ellen.
T i t k o s

[betegségeket
s tehetetlenséget,
elgyengült férfierőt,
jgyakori magömlések, sőt a végképeni
j: tehetetlenséget katonai és polgári kór\ hazakban sikerrel használt egyszerű
j módszerrel bámulatos gyorsan és alaJposan (az újonnan keletkezetteket 48
Jóra alatt) gyógyitja Weiss J . gyak.
I orvos és szülész, az itteni es. kir. garI ntaon fökórhazban kiázolgált osztály j orvos, minden alkalmatossággal ugy a
j titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
I beosztott rendelft-intézetében Pest,
I kis mező-uteza 83. sz. 1. emelet,(a „Teí réziához" czimzett gyógytár szomszédj ságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
! reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
I óráig.
I
Férfiak és hölgyek részére külön
I bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabI ban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
Igondoskodik.
675 (11—12)
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4.sz. a.), megjelent és minden hiteles könyvkereskedésben kaphatók:

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.
Szinnyomatu czimmel.
8-rét 320 lap) fűzve 2ft. 50 kr., vászonba
kötve 3 ft. 60 kr , diszkiadásban 5 ft.

Titkos

betegségeket
I még makacs és üdült bajokat is agy koródában, mint magán gyakorlat f°ly~
tán több ezer betegen legjobbnak
I bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában ragy életmódjában gatoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyít

Med. úr. flelfer Vilmos

| Pest, király-atcza 27. szám Medete-háíban, l-s<5 emelet, délelőtt 7—9-ig, dél1
után 1—4 óráig.
_
Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatlk, 8 kivánatra a gyógys z e r e k is megküldetnek.
676 (4-12)
Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kaphatók 1
tudomány kézikönyve. Szerző vprinciple3 of social j
Tódor németül kiadott. Magyarra
fordítva s függelékkel megtoldva id. M á n d y
kajának átdolgozata. Angolból fordította HalaszImre.(XVl
Péter által. ( V I H , H 2 •
' • s ' r é t ) fösve . . . . . . . . .
. 80 k r
0 fűzve
. 4 ft. 50 kr.
Kogler N. J. ÁHalános vagy elméleti államtan. (VIII, 282 lap, Nyolczadrét)
nséges és magyar részszerü katbolikns egyhazjog alapvonafűzve
1 ft. 60 kr.
(268 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 20 kr.
Ribary Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és középtapaedagogiája vagy neveiéerői irott könyve, melyet dr. Rink Fridrik
nodák felsőbb osztályai számóra. (IV és 482 lap, 8-rét) fűzve . . • 1 ft. 80 kr.

80

Dr. GROSSMANN,

szem- és falorvos
PESTEN,

Józseftér I l i k sz. alatt, Groszféle házban.

StF" Rendel hétköznapokon délelőtti 11—12 és délutáu 2—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 722(4—12)

Cége-, légcső- és torokbajban
szenvedőknek!
Orvos és sebésztudor

LÖRI EDE

a bécai orvosi kar tagja, a bécsi közkórház yolt másodorvosa, Türk tanárnak
gége-, légcső és torokbetegségek osztályán Bécsben.
681 (U—10)
1 9 " Kendéi a fennemlitett bajokban,
d. u. 2—4 óráig, váczi-utcza 6. sz. a.

Leszállított

szerezhetők általunk következő jő munkák:
Asbóth János, egy bolyongó tárczájából 2 köt. (3
frt.) csak 1 frt. 40 kr.
Hantos Gusztáv és Kubinyi Lajos. Uti jegyzetek
Nyugoteurópa fővárosaiban (1 frt. 75) csak 50 kr.
Spitzig leiig naptár l867-ro(90 kr.) csak 40 kr.
—
— ugyanaz 1868-ra (90 kr.) csak 40 kr. (az
1867. évfolyamból még mindössze 30 példány létezik.)
Kassay Adolf, az uj polgári perrendtartás magyarázata a törvény eredeti szövegével (1 frt. 50 kr.)
csak 80 kr.
Illiszt Jenő, ábránd és való beszélyfüzér 2 kötet
(2 frt.) csak 90 kr.
735 (1—2)

Minden bárhol és akárki által hírlapokban
vagy külön jegyzékben hirdetett munkák általunk is ugyanazon áron szerezhetők.
Raktárunkon az irodalom minden ága van
képviselve, és folyton található egy gazdag választéka minden tudománynak.
Ódondászatunk számára jó munkák jutányos
árak mellett, mindenkor vétetnek vagy mások ellen
becseréltetnok.
Vidéki megrendelések legpontosabban teljesittéinek, könyvjegyzékekkel kívánatra ingyen és
bérmentesen szolgálunk.

Rosenberg testvérek,

Pest, február 13-án 1870.

bel- és külirodalmi könyvkereskedése és nemzeti ódondászata (antiquarium.)

Pesten, egyetem-utcza 2-ik szám, a hazai pesti takarókpénztár uj épületében.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.

Összegyüjté egy Bach-huszár
(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 8 0 krajezár.

r

7-ik szám.

Farsangi czikkek
ajánlják

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten, Dorottja-utcza 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával
szemközt.
Viaszgyöngyök,olcsók a báli ruhák díszíBáli legyezők.
téséhez és finom a valódiakhoz hasonló

Legújabb párisiak, változatos kiállításban
nyakgyöngyök 10 krtól 6 ftig sorja.
1 ft. 20 krtól kezdve 30 ftig.
Falegyezők simák és áttöröttek 35 krtól
Báli bokréta-tartók.
2 ftig, selyem részekkel és festésekkel Legújabb nemei felette dűs választékban,
diszitve, 2 ft. 20 krtól 10 ftig, mely
darabja 75 krtól 8 ftig.
utóbbiakból az idén különösen uj <ís
ajánlandó nemek jelentek meg tánezosTáncz-rendek
nőktískisérő hölgyek számára, valamint raktárukban megtekinthető minták vagy
külöiinemü álarczi öltözékekhez illő is. saját rendelmény szerint gyorsan szerezNagy kedveltségnek örvendnek az idén
tetnek meg.
az uj:
Füzőrtáncz (Cotillon) érmek, sok meglepő uj nemekben, s dús választékban
Legyező-horgok,
tartatnak készletben.
diszesen bronceból készülve s láncsocsIllatszerek.
kákkal ellátva, melyekre a legyezők tánczközben felfüggeszthetők, kiállításukhoz Angol, Iranczia és belföldi készitmények
képest 85 kr. — 3 ftig darabja.
legkedveltebb nemei, ugyanis:
Szappanok 10 krtól 1 ft. 50 krig. HajkeÁlarczok.
nőcsök 85 krtól 2 ft. 50 krig. Haj-olajok
35 krtól 1 ft. 50 krig. Bajuszpedrók 25
Gyermek álarczok 10 kr. —50 krig.
krtól 1 ftig, fogporok és fogtisztitó péKözönségesek urak és hölgyek számára
pek 25 krtól 2 ftig
lő kr.—1 ftig.
Eredeti torzképek, állatfejek stb.3O krtól Legfinomabb illatszerek,melyeknek valódiságáért kezeskedünk: Farina J . M.
4 ftig. Domiuo-álarczok sodronyból,
kölni vize. Bayleyés társa Essboquetje.
selyem, atlasz és bársonyból 40 krtól
Heudrie, Rimmel, Atkinson, Violet,
2 ft. 50 krig.
Pinaud a societé hygienique. Rigaud.
Brillant álarczok igen könnyük és kedTrcu-Nuglisch-féle, Jockey Clubb, Vioveltek 1 ft, 20 krtól 3 ftig.
la, Rezeda, Jasmin, rózsa, Patchouly,
Tréfás pléh-orrok 15 — 50 krig.
Ylang y láng és sok más igen kedvelt
illatnemei 80 krtól 4 ftig, és gyorsan
Ékszerek,
általános kedveltségre jutott Kastner
magyar bokrétája üvegcséje 1 ft. 50kr.
hölgyek és urak részére, legújabb ízlésben
aczél, teknősbékahéj, elefántcsont, kris- Finom arezfestékek 40 krtól 3 ftig. Pultály, carniol, jet, dobié or, utánzott gyécherin 80 krtól 1 ft. 50 krig. Vinaigre
mántok, utánzott korálgyöMgyökből stb.
de toilette 80 krtól 2 ftig. Rizspor 40
készülve és nevezetesen -.
krtól 3 ftig.
Ékszer-készletek, összehangzó izlésu mell- Arany, ezüst és gyémánt hajpor 1 ft. 20 kr.
tűt és fülfüggőket tartalmazók 75 kr.tól
Egyéb pipere-czikkek
30 ftig, melltűk (brochok) 10 krtól 10
dús választékban és minden áron:
ftig, legújabb hajdiszek Chignon boglárok és fésűk 35 krtól 10 ftig, nyak- Haj, ruha, bársony és kalapkefék, fog-,
köröm- és fésütisztitó kefécskék. Minékek 10 ftig, ingelő- és inguj-gombok
dennemű fésűk, kézi és zsebbeli tükkészletekben is 5 krtól 7 ft. 50 krig,
rök, hajfürt-hengerek és hajfürt tekerschawl és nyakkendő-tűk 10 krtól 5
csek, hajtük, gombostűk, köröm-reftig, medaillonok 20 krtól 5 ftig, óra
szelók, kesztyü-gombolók és tágitók,
lánczok 10 krtól 6 ftig, színház és álarköröm-ollók, kolmizó ollók stb.
ezos ékszerek.
• Levélheti megrendelések különös figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek, kérjük azonban a koldendö tár$.V arának közelitA meghatározását. Meg nem feleié tárgyak vissza vétetnek.
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Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

fleckenast Gusztáv

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:
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' P ' J » « Politikai 1'jdonsagokat illeíöleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
, ....
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krajcárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcnbrn: «[>|ielik AlajOH, Wollzeile Nr. 22. és HaasfiiNtriii ('>s Voslfr Wollzeile Kro 9.—
külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.
'

Tompa Mihály. Dalok és románezok. A költő arczképével (480 lap
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diszkötésben
3ft.50 kr.
Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, virágregék, negyedik kiadás (8-rét 420 1.) fűzve 2 ft, 50
kr., vászonba kötve 3 ft. 60 kr., diszkötésben 5 ft.

Kollarits József és Fiai

„ÍPSILMTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utezában Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fchérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5ft.50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Férfi színes ingek, 1ft.50 kr., 1ft.80 kr., 2ft.,2ft.50 kr., 3 ft.
Férfi pamut madapolan ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft, 50 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák, magyar, félmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.
50 kr., 1ft.55 kr., 1 ft. 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötők, harisnyák és minden fajú vászon és batiszt zsebkendők és esernyők.
Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8ft.50 kr., 4 ft., 5ft.hímzett 3ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft., 4ft.50 kr., 5—14 ftig, a legújabb franezia mintában 4ft.,4ft.50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9ft.,10 ft.
Hölgy franczia derék-f'ttzö, 1ft.50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft.50kr.
Hölgy perkál-corsettek, 1 ft. 85 kr., 2ft.20 kr., 2ft.25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.
75 kr., 3 ft., 3ft.50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
Hölgy alsószoknyák, krinolinok, lószőrszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csikós éspiquetbarchetből, hálófökötők, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szintúgy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fin vászon ingek, 2 évesnek 1ft.80 kr., 2ft.,4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2ft.20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft.30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50 kr., 14 évesnek
2ft.65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft, 16 évesnek 3 ft., 8ft.50 kr., 4ft.,4 ft 50 kr. Finom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.
Leány ingek, sima s hímzettek, leány corsettek, nadrágok, alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és
irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 40, 50—120 ftig, creas vászont 12
ft., 12ft50 k r , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.
Vászon törülközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6ft.,6 ft. 50 k r , 7 ft, 8 ft, 10 ft.
1 2 - 2 0 forintig.
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Szines agyi kanavászon, vége 9 ft, 10ft,11 ft, 12 ft, 13—16 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft, 5 ft 50 k r , 6 ft. 50 k r , 7 ft, 7 ft. 50 k r , 8—12 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban fflggönyftk, ágy- és asztal-teritök, kaves abroszok, s csemege kendék.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemű és vászonárukban a legnagyobb választékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Rendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást
nem számítjuk.

Kiadó-tulajdonos Heckena&t Gusztáv* — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Felekiné, Munkácsi Flóra.
"Művész hazája szélese világ!" mondja
költő. De szavait csak bizonyos fentart'ásokkal fogadhatjuk el átalános igazságul.
A művészet lényeges szabályai átalános érvenyuek s hajdan- és uj-korban, keleten és
nyugaton ugyanazok. Az örök-szép föelvei
nem esnek a kor és éghajlat változó ízlésének szeszélyei alá. Görögország költői, szobraszi, festői müvei szépek maradnak, mig az
emberekből a szép iránti érzék ki nem hal;
s a bakoontalát, és Firdizzit s
•nafizt nyugaton oly gyönyörrel fogják olvasni mindig, mint
hantét északon és Shakespearet délen. Phidias szobrai előtt
ugyanazon édes ámulattal áll
m
e g a lélek, mint Rafael MadonnájaelőttDeamüvészetnek,
az átalános s mindenütt és
örökre érvényes törvényeken
Kívül, a kor és nemzetiség bélyegét is magán kell hordania,
a melynek kebelében született.
A képzőművészetek tárgyai kevésbbé esnek változás alá; de
a szóló művészetek, a zene, a
költészet, a színművészet e sajátlagos kor- és nemzeti'jelleget oly erősen tükrözik vissza,
hogy az szintoly lényeges alkatrészökké válik, mint az átalános szép. Hiába törekszik az
idegen, sohasem fogja ugy, oly
teljes mértékben élvezni tudni
más kor és nemzet művészetét
mint a magáét; ha szokásait s
szellemét ismeri, ha nyelvét
érti. is, ha gondolkodás- s érzésmódjába áthelyezi is magát,
nem foghatjaföla hatás teljesJégét, nem érezheti a lelkesülé
8 egész hevét, melylyel más
nemzet művészete saját népére
es
korára hatott. Homér legjnüértöbb bámulói sem csüggnetnek ma ugy a vak öreg

szépség mellett, a kor és főleg a nemzetiség véhez, melyen megzendül, s a pillanathoz,
bélyegét. Okát is adjuk. Mert a művészet melyen föl- és elhangzik. Miveltjeink bámulczélja: hatni és pedig erősen, a kedélyekre. ták s élvezték Aldridget, Rachelt, Ristorit;
Már pedig a mit a nemzetiség s kor bélye- de élvezetök még sem lehete oly teljes,mint
gének letörlése által nyerne az átalános em- ha vagy ők angolok, francziák, olaszok, vagy
beri kedélyre való hatásban, az sohasem a művész s művésznők magyarok lettek
érne föl azon sokkal erősebb hatással, me- volna. Megtanulhatjuk, a művész is megtalyet ugyanakkor elszalasztott, saját kórára nulhatja, az idegen nyelvet, szalonokban meg
és nemzetére nem birván hatni ugy, mint is élhetünk nyelvtudományunkkal, csevegéhatott volna, ha korszerű és nemzeti marad. sünkön talán észre sem veszik egy könnyen,
hogy nem anyanyelvünk, —
de ha szónokolni, költeni, vagy
játszani akarunk azon, hiányzani fog (s a ritka egyes
kivétel, ha van, csak erősíti
a szabályt) a hangból a szenvedély ereje, a szeretet bája,
a lelkesedés heve. Teljes mértékben s hatással a színművész csak nemzete szivéhez szólhat. S annyival inkább: csak a
pillanathoz, csak azon szinházi
közönséghez, mely öt közvetlenül látja, hallja. A hir elviheti
nevét messze. Késő századok
olvashatnak Rosciusról, Garrickröl, — de a ki nem látta
őket, nincs rólok fogalma sem.
„A színész" — mond Petőfi —
. „lekötve osügg egy rövid bilincsen: ez a jelen;és a jövőhöz
semmi köze nincsen."
Azért a színművész egyedüli jutalma: a mit a jelentől
nyer. A közönség tapsai, a kritika helyeslése, s az elismerés
nemzetétől, kortársaitól.
E méltó s oly megérdemelt,
és bizony nem irigyelhető, mert
egyetlen jutalomhoz akarunk
mi is e sorokban egy szerény
fillérkével járulni, nemzeti színművészetünk egyik kitűnősége
iránt. Nemzeti színházunk gyér
csillagai egyikéről, a drámát
látogató közönség kedvenezéfr
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Görögorröl, Felekinéről szólunk, kinek
istj! . ePe> melynek őseiről s
FELEKINÉ , MUNKÁCSI FLÓRA.
arczképét lapunk hét év előtt
- o » S ; ; Vaa lzoöl tr ö k É.
akármit
közölte ugyan, de ki e hét év
A művészet egy ágára sem áll e tétel óta annyi uj koszorút aratott, hogy műveszeti I»
' s z é p és az átalános müa m ü v é s l ? e n y e k t i s z telöi, mi azt hiszszük, inkább, mint a színművészeire nézve. A szí- vészi pályája azótai diadalait fölemlíteni,
*>an k i n v c L a n n á l . t ö k é l e t e ^ b b , minél job- nész az élö szó művésze. Az élő szó pedig művészi életrajzát az ujabb adatokkal kim v a
V1
seli magán, az átalános két feltételhez van kötve: azon nemzet nyel- egészíteni, s ez alkalommal legújabb arcza

