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KÁNYA JÓZSEF

Dr. Vaskovits János
svéd gyógytornászattal egybekötött

Budai vízgyógyintézete
Városmajor-ntcza 318. szám alatt,

biztos és alapos gyógyitást eszközöl idült betegségekben, milyenek: köszvény, csúz,
görvély, bujakór, mercurialismus, vérszegénység, alcoholismus, sápkór, bővérüség,
tulkövérség, astma; a külbör petyhüdtsége s tétlensége, több rendbeli kütegek, vértódulások a fej, torok, mell és egyéb fontos testtájak felé; emésztési s ideges gyomorbajok, aranyér, bélgyengeség; a máj, lép s az alhas vérpangásai; különféle vérkeringési zavarok s a táplálkozás hiányai; az idegrendszer bántalmai és következményei,
annak gyengesége s izgatottsága, hysteria, hypochondria, félfejfájás, szédülés, idegfájdalmak, gerinczagyi szenvedelmek, az azokból eredő gyengesége a végtagoknak, görcsök, reszketegség, a szervezet kimerültsége, éjjeli magömlés, nemi gyengeség, női
bajok, hószámhiány, fehérfolyás,méhbajok; ajánltatik végre mint egyetlen biztos mód
a test megedzésére, kórhajlamok leküzdésére, s utókura gyanánt az egészség teljes
helyreállítására.
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A jó viz, tiszta hegyi lég és kellemes kilátással ellátott intézetben a kényelem,
tisztaság, Ízletes vizgyógyászati élelmezés, s pontos szolgálatról gondoskodva van,
nemkülönben sok czéíszerü újítások eszközöltettek. A gyógykezelés külföldön hoszszabb ideig tett személyes tapasztalatok után nyert legújabb tudományos elvek szerint
kiváló gonddal vezettetik.
Omnibus közlekedés az alagút pesti oldalától az intézetig történik.
Értekezhetni személyesen az intézetben vagy levél áltál; programm kívánatra

16-ik szám.

* Tizenhetedik évfolyam.

Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,
ajánlja újonnan berendezett

női divat- és vászonáruk kereskedését.

Különösen a vászonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;
mert azok gazdag változatosságban és oly kitűnő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányoeabban szabott árakon szolgálhatok.
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Az első

magyar

jselyem-és nemezkalap ^ { ' , g y ári raktárából

Pest, április 17-én 1870.

Dr. Vaskovits János.

küldetik.

Egy, már használt

könnyű nyitott kocsi (Phaeton)

PESTEN,
főraktár: kigyó-tér.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ú j s á g : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
_
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai l'jdonsagoknt illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
tSbbszíri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadé-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.

olcsó árért eladandó.
( 9 * * Közelebbi értesítést ad: a hírlap kiadóhivatal Pest, egyetem-ntcza 4-ik sz. alatt.

KERTÉSZ és E1SERT Pesten,

Dorottja-iitcza 2. szám, a magyar király czimii szállodával szemközt

a tavaszi idény

tekintetéből következő czikkek dús választékát ajánlják:
Tavaszi legyezők.

Közönséges gömbölyűek papírból 12 kr.
»
»
kelméből 30 »
Finomabbak, kivonó előkészülettel, kelméből, selyemből stb., 1 ft. 25 krtól
4 ft. 50 krig.
Falegyezők, különnemü kiállitásuak, 25
krtól 7 ft. 50 krig.

Fa ernyő-legyezők.

Egy egész uj, igen díszes neme a tavaszi
esernyócskéknek, melyek mint legyezők is használhatók, különböző fanemekből készülve, simák és selyem részekkel, 1 ft. 30 krtól 6 ftig.

Napernyők.

Kis félrehajtható tavaszi ernyőcskék selyemből, bélés nélkül, 1 ft. 70 krtól
2 ft. 50 krig.
Selyemből bélelve 2 ft. 40 krtól 3 ftig.
Finomabb nemüek, moire antique és atlaszból, fodrokkal díszítve stb., 3 ft.
40 krtól 10 ftig.
Ktizépnagyságu kézi-ernyők, változatos
kiállitásuak, 1 ft. 80 krtól 15 ftig.
En tout cas-ernyők alpacca és selyemből,
2 ft. 30 krtól 8 ftig.
Napernyők arak számára, 3 ftól 7 ftig.

Lovagló-szerek.

Disznóbőr angol nyergek, 15 fttól a legfinomabb nemüekig.
Angol kantárok 2 ft. 65 krtól 10 ftig.
» kengyelvas-szijjak 2 ft. 50 krtól
3 ft. 30 krig.
Nyergek s kötélterhelők 2 ft. 40 kr.
Nyeregtartók 3—5 ftig.
Kengyelvasak, nyergek, feszítő zabiák s
minden egyéb aczélszükségletek legjobb minőségben.
Felcsatoló, felsrófoló és gép-lovaglósarkantyúk, 1 ft. 40 kr., 1 ft. 60 kr.,
2 ftig.
Lovagló-ostorok és botok, 60 krtól 10
ftig.

Rugany labdák és ballonok.

Minden nagyságú szürkék 10 krtól 1 ft.
20 krig.
Kétszinüek 12 krtól 1 ft. 40 krig.
Festettek 25 krtól 2 ftig.
Kirándulásokhoz igen alkalmas felfújható, zsebbeli ballonok, 60 krtól 1 ft.
40 krig.

Esernyők.

Rugany eső-öltönyök és köpenyek.

Gyertyákhoz valók üvegfedővel, dbjalft.
Petróleum-lámpával, üvegfedővel, s a
légvonat befolyását akadályozó készülettel, 1 ft. 70 kr,

Ujjas öltönyök fejfedővel, 10 ft. 75 krtól
19 ft 50 krig.
,
.. ,
Kocsizó- és lovagló-köpenyek ujjakkal
és fejfedővel, 15 fttól 19 ftig.
Igen elegáns drappszinü esó-öltönyök,
17 fttól 20 ftig.

Plaid-szijak.

Legjobb nemű angol
1 ft. 15 kr., olcsók
6
80 kr.
Valiba akaszthatok 1
ft.50kr.,lft.80kr.
Gyermekek számára olcsók és finomabbak, 40 krtól 80 krig.

•'•>

.-"'• Nagy választékú
raktár mindennemű selyemésnemez-kalapokból urak,
| hölgyek és gyermekek számára, saját és külföldi gyártmányok; kelme-vadászkalapok, házi- és vadász-sipkák, kucsmák, nyakken-1
dók, utazási neniez-topánkák, úgyszintén hölgyi nemez-czipök börtalppal, papucsok és egészségi nemeztalpnk.
j
Az összes formák az alanti|
számok szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mel-J
letté álló számok pontos kité-'
tele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát
kérjük megjelölni.
Kalapok, festés, tisztítás
vagy divatositás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
Nagybani
«s darabonkinti
eladas.

A feltámadás előestéjén, mikor a hivő
világ a szent sir pitvarába zarándokol, hogy
lássa a követ, mely másnap hajnalra elmozdítandó lesz, s hallja az élet igéjét, mely a
legyőzött halálról és a fulánkjától megfosztott koporsóról zeng diadaléneket, húsvét
szombatja estelén, húsvét-vasárnap reggelén,
mi is egy sírboltba vezetjük olvasóinkat, hol

ha nem is egy világra s egész emberiségre
szóló igazságnak, de a nemzeti szabadságeszmének meggyilkolt vértanuja fekszik, mig
fölötte az eszme már uj életre ébredett.
A ferencziek pesti szerzetházának sirboltja ez, melynek belseje im, a Vasárnapi
Újság olvasói előtt föltárul; azon sírbolté,
mely a vallási kegyelet s hazafi hűség kettős

zavarával rejtegette s őrizte, az 1849-diki év
gyászemlékü október 6-dikán, az Uj-éptilet
mögötti téren elvérzett gr. Batthyány Lajosnak, az első magyar miniszterelnöknek halttestét; s őrzi, a titok lepattant pecsétje alól
föloldva, még egy kevés ideig, mig t. i. a
földi maradványok, a nagy halotthoz és a
nemzeti kegyelethez méltó módon, egész

Virágkosár-asztalkák,

s állvány természetes törzs-ágakból, a
kosár szép fonadékból, bronzirozott
levelekkel diszitve;
kisebbek
nagyobbak
nagyok
darabja 6 ft.,
8 ft. 50 kr.,
11 ft.
Finomabb nemüek dús választékban, 25 ft.

Alpacca szövetből 3 ft. 75 krtól 4 ft.
50 krig.
Tafota és selyemből 1 ft. 60 krtól 11 ftig.
12 bordás angol selyemernyök 12 ft.
Angol ruganyernyők 10 ft.

Gróf Batthyány Lajos sírja.

Kerti gyertyatartók.

Sétabotok.

Közönségesek különféle fanemekből, 25
krtól 80 krig.
Befont és nád Boxer-botok 75 krtól 2 ftig.
Finomabb nemüek, különböző nemes fákból, valódi nádból faragványokkal,elefántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
leiette dús választékban, 1 fttól 8 ftig.
Diszes tőrös-botok 2 ft. 50 kr., 3 ft., 4 ft..
5 ft., 6 ft., 10 ftig.
Gyermekek és fiuk számára, 16 krtól
80 krig.

•*•* Szíves figyelembevételül
Levélbeli megbízásoknál ktilünös feladatunk a belénk helyeiéit bizalmat a rendelmény pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelítő árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy minden meg nem
fele
I ó czikket visszafogadunk.
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Patkányok s egerek
leggyorsabb

kiirtása

legbiztosabban eszközölhető, az ő Felsége I. Ferencz József császár által, egy kizárólagos szabadalommal kitüntetett patkány-méreggel gyertya alakban.

k^gy darab ára 50 kr. a. é.

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnáiJkirálv-utcza
7-ik sz. — Besztercíebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánfty és fiai. —
Csáktornyán: Kárász A. - Eperjesen: Zsembery J. — Eseéken: Deszáthy István. — Győrött: Lehner F. — Jassenovában: Dedovits J. - K a * 8 " 1 1 : Novelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. - Kolozsvártt: Wolf J . Kés«eg: Csacsmovich I.
— Lngoson: Kronetter J. — N.-Becskereken: Nedelkovits. es Joannovics A. —
Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán: Bermtiller. — Pozsonyban : Scherz
Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Hamaliár C. gysz. — Soborsinban:
Franké A. - Sopronban: Pachhofer L. - Segesvárt: Teutsch J. B. - TlszaUjlakon. Roth Ign. - Újvidéken: Schreiber F. - Varasdon: Dr. Halter A. Veröexén: Bész J . K. uraknál.
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Kiadő-tulajdonos Heckenast Onsztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (•gyetem-utez* 4-ik szám alatt).

Gr. Batthyány Lajos koporsója a ferencziek sírboltjában.

190

ünnepélyességgel fognak a köztemetőbe át- sirbolt-üreg közepén. A ravatal lábánál nészállittatni.
hány koszorú fekszik; a szeretet kez« tehette
A jelen év fordulatakor pendítette meg csak oda; a nemzet hálája majd el fogja
a Pesti Napló szerkesztősége azon eszmét, halmozni koszorúkkal a rnausoleumot, a
hogy Batthyány Lajosnak ünnepélyes teme- kerepesi-uti temetőben. Hat magas templomi
tés adassék, mi tőle halálakor, a lesújtott s gyertyatartó, roppant viaszgyertyákkal, áll
vére-vett nemzet ama gyásznapjaiban meg a koporsó mellett. így állnak kisértetes vivolt tagadva; s egyszersmind emlékkövére lággal, egy ismeretes képen, a meggyilkolt
is gyűjtést indított s aláírást nyitott meg.
Hunyadi László fölött is, a lobogó gyertyák
....
Az ünnepélyes temetés ügyét Pest főváros képviselő testülete vette kezébe, s intéA koporsó fejénél magas feszület áll;
zésével egy kebeléből kiküldött bizottságot róla a világ Megváltója, a legnagyobb rnar(Királyi Pál elnöklete alatt) bizott meg, tyr tekint szeliden alá arra a martyrra, ki a
melynek első teendői közé tartozott érintke- koporsóban fekszik.
zésbe tenni magát a nagy halott özvegyével
S az egész komor kép fölött a kripta
s gyermekeivel, megállapítani a halttest örökégö lámpája függ le a menyezetről,
hollétét, majd azonosságát, azt átvenni saját mint e setét élet homályai fölött a hit csilőrizete alá, s készen tartani az ünnepélyes laga, hintve a ködökön át biztató világát
áthelyezésre, a köztemetőnek e végre kijelölendő valamely alkalmas pontjára.
A vértanúi halált szenvedett halttestnek
Jegyzőkönyv,
hollétét egész bizonyossággal csak a legközelebbről érdekelt család, jelesen az elhunyt felvéve szabad királyi Pestvárosában, a szentnak magaslelkü özvegye, — és azok tudták, ferenezrendiek templomának sírboltjában, egykik azt s hollétének titkát húsz nehéz éven ezer nyolezszáz hetvenedik évi márczius hó huát oly híven megőrizték: t. i. a ferencziek 8zonkilenczodik napján, délutáni négy órakor,
pesti szerzetházának főnöke s szerzettagjai. Istenben boldogult gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke itt nyugvó földi
Lapunk folyó évi 14-ik számában, a halt- maradványainak a pestvárosi kerepesi köztemetest fölvételét, ugyanazonossága megállapí- tőbe leendő áthelyezése iránt, Pestvárosa közgyűtását, uj koporsóba áthelyezését leírtuk lése által, annak 1870. évi január hó 21-én 2743,
ugyan már; de az egész ünnepélyes cselek- és azon évi márczius hava 9-én 8549. szám alatt
vényről fölvett jegyzőkönyvnek is szeren- kelt határozatával kirendelt bizottmánynak 1870.
évi márczius hó 27-kén jegyzőkönyvbe foglalt
csések leven birtokába juthatni, a nagy megállapodásához, és Pestvárosa tanácsának, őzen
érdekű okmányt mai számunkban közöljük. helyeslő tudomásul vett megállapodásra, azon évi
S most engedjék meg olvasóink, hogy az márczius hó 29-én 9781. szám alatt hozott végzéenyészet lakának, mely azonban a halhatat- séhez képest: Királyi Pál országos és pestvárosi
képviselő elnöklete alatt, Thaisz Elek városi főkalanság folyosója, belsejébe vezethessük.
pitány, Flór Ferencz városi tiszti főorvos, mint
Néhány meredek lépcső vezet le a sír- tanácsilag kiküldött hatósági képviselők, — Elebolt-üregbe; a lépcsők alján egy szent kő- mér, mint néhai gróf Batthyány Lajos fia, s a
szobra áll őrt, mintha őrizné a halottak Batthyány család képviseletére hatóságilag megálmait, hogy élők látogatásai a külvilágból hivott tanú; — továbbá Aul József, Becker KáZettner Károly, Fuchs Ignácz, Hirsch
ne háborgassák, s alkalmatlan lépések zaja roly,
Sebestyén, Sztupa György, Schmiedlecliner György
ne verje föl a mély csöndességet.
és Wimmer Antal pestvárosi képviselők és bizottLeérve, meglehetősen szűk s csak néhány mányi tagok, végre fotisztelendő Piri Cyrill szt.lépésnyi üreg nyílik meg szemeink előtt. A ferenezrendi ez időszerénti perjel és tisztelendő
kripta egész belseje ez, falain köröskörül Dostal Gaudencius és Fritz Erhardus szt.-ferenczszerzetesek jelenlétébon, néhai gróf Batthyány
befalazott fülkék látszanak, egymás fölötti rondi
Lajos fentmaradt tetemei ugyanazonosságának
sorokat képezve; e fülkék mindenikében megállapítása tárgyában.
egy-egy koporsó van, s a siri lak száját kőFennt mognevezett tiszti személyek, bizottlap zárja el, melyre a benne nyugvónak mányi tagok és a Batthyány család képviselője
sir-irata van vésve. Az irást itt-ott ráagga- a meghatározott napon és órában a szt.-foronczrendi
tott koszorúk takarják, a szeretet s kegyelet barátok" templomi sírboltjában megjelenvén, s a
hozományai, a halál évnapján, vagy alkal- történendőkről eleve értesitott perjel és kísérete
milag a halottaknál tett szomorú látoga- által teljes egyházi szertartásos díszben fogadtatván, ezzel együtt az ünnepélyesen megvilágított
táskor.
sírboltba léptek, a hol is, a rendi perjel által néhai
E fülkék között az alsó sorok egyikében gróf Batthyány Lajosnak földi totemeit rojtő sírvan az, hol Batthyány Lajos gróf haltteste bolt megmutattatott.
húsz évnél tovább feküdt. Szűk sirja szája
E sírbolt, a sirüreg koletészaki részében, az
nyitva áll most, s képünkön két szerzetes üregsorozatok földszinti vonalában találtatott elatya ugy áll, égő fáklyával, hogy annak helyezve s helyét egy vörös márványtábla jelzé,
molyon aranyozott botükkol o felirat: „1849-ben
fénye épen bevilágít a setét torokba, hol a Október
6-kán, az Úrban elhunyt G. B. L. Áldás
hű és nagy magyar örök álma egy percze- és béke hamvaira" volt olvasható.
netét átszúnyadta; mert az a husz év, nem- • A nagy halott nyugvóholye ekként megállacsak a teljes örökidőhöz, hanem ahhoz képest pítva lévén, s a sírbolt felbontatván, egy a fej véis csak egy perez — a meddig a Batthyány gével kifelé néző fakoporsó tűnt elő, melyet végre,
Lajos neve élni fog a történetben s az emlé- hosszasabb kőmives-munka után sikerült kifejteni
kezetben. A kibontott üreg mellett a földre s az üregből előhúzni; de ekkor egészen szétés a deszkadarabok eltávolítása után egy
van támasztva az a kőlap, mely husz évig azt ocalott,
a végonyészet határához közeledő, egészen korom
elzárva tartotta. Eredetileg csak három fokoteségű hulla-maradványt tüntetett elő, a nélbetű volt reá vésve: G. B. /,., az is befelé kül, hogy a mumiaszorű tost, természetes fekvő
fordítva, hogy csak az éj s az isten szeme helyzetében megzavartatott volna.
lássa, — áruló emberek meg ne olvashassák.
Az egész hulla-maradvány posztókelméből
A kik tudták e három betűt a kőlap belső készült ruházatba volt öltöztetve. — Egyos részeit
oldalán, azok nem árulták el; az eltemetett illetőleg még tisztán meg lehetett különböztetni,
nője volt, — a a papok, kik sírboltjuk tit- a jelenvoltak emlékében élő dús szakáit, természetes vereses-barna színezetével; — továbbá az alsó
kát, mely a haza titka volt egyszersmind, állkapocsban előtűnő motszfogakat, végre a mahíven megőrizték.
gas domború homlokot, egészon kopasz fejtetőt és a
Most már nem titok. A koporsó (nem az szakálhoz hasonló színű hajzatot a két halántékon
és a koponya hátsó felén. Sőt a homlokcsont beeredeti, mert az összeomlott; Magyarország horpadt
balfelén, a horpadás szólén, egy határoelső dynastái egyike, _ egyszerű fenyőfa ko- zottan simaszélű 3/ -ed hüvelyknyi átmérőjű, félkör
4
porsóban aludt 20 évig) hanem az uj, ércz- alakú rést is lőhetett látni, mely egész valószínűkoporsó ott áll most, egyszerű ravatalon a séggel a koponyába hatolt golyó által okoztatott.
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A szintén megfelelő hosszúsággal bíró tetemek egyéb részein, d/aczára a gondO3 kutatásnak,
egyéb megjegyzésre méltót nem lehetett felfedezni.
A jelenlévők , a hulla-maradványok ezen
megtokintése után, azokat egyhangúlag gróf
Batthyány Lajos személyével, és pedig minden
kételyt kizárólag ugyanazonosoknak találván,
és ebbéli meggyőződésüket ünnepélyesen kijelentvén, a hamvak a régi fakoporsóval, nagy gonddal,
s minden rázkódás elkerülése mellett, egy, e czélra
készen tartott érczkoporsóba helyeztettek, mely
lezáratván, hosszában és szélességében egy szalaggal keresztül vonatott, s a szalag végei négy
pecséttel, és podig Pestvárosa törvényhatósága,
a ferenezrondiek, gróf Batthyány Elemér és Királyi Pál bizottmányi elnök pecsétjével megerősiettettek.
Ezek után a zárda perjele a hamvakat, a
szokásos egyházi szertartások mellett beszentelvén,
s a dicsőült gróf lelkének üdvéért imát mondván,
egy alkalmi beszédbon kiomelte azt: miszerint a
szerzet, engedve sz. k. Pestvárosa törvényhatósági határozatának, nehéz szívvel s fájó érzettel
válik meg e drága hamvaktól, melyekhez a nemzet legmagasztosabb és egyszersmind leggyászosabb emlékei fűződnek, s melyek mint a haza s
annak szabadságáért vértanúi halállal kimúlt nagy
hazafi földi maradványai, 22 éven át, a kolostor
drága és féltett kincsét képezték.
Fclemlité, hogy a szabadság harczának lezajlása után, a nemzetre bekövetkezett gyászos
emlékű korszakban, szemben az uralkodott önkénynyel, a szerzet e kegyelt hamvakat, a haza és
nemzet iránti kötelezettség és saját hazafiui érzeténél fogva híven megőrizte, s ha most, hódolva
a nemzeti közérzület óhajának, meg is kell nyugodnia abban, hogy a dícsőült gróf földi maradványai másutt tétessenek örök nyugalomra, s a
kolostor azon tiszteletben a nemzeti vértanú
porait ereklyeként őrizhetni, továbbra is nem
részesülhet, szent kötelességének ismerendi méltóképen megjelölni a helyet, hol a halhatatlan
emlékű gróf porai nyugodtak, s megörökíteni a
sirt, melynek hantjait a nemzet Clioja a honfibánat legkeserübb könyüivel áztatá, s kéri a bizottmányt, O9zközölné ki azt: hogy a szerzetnek,
emlékezetül a mai ünnepélyes cselekményre, az
arról szóló jegyzőkönyv egy példánya történelmi
okmányként a kolostor levéltárába leendő elhelyezés végett kiadassék, a gyászünnopély megtartásakor pedig, a szerzet tagjainak a gyászmenetnéli részvétel megengedtessék.
Erre Királyi Pál bizottmányi elnök, a szerzetnek a dicsőült gróf földi maradványainak megőrzése körül, a nemzeti vész és megpróbáltatás
nehéz napjaiban is, törhetlen honfiúi érzettel és
kegyelettel párosult magatartásáért Pestvárosa
nevében köszönetét nyilvánította s megígérte,
hogy Pestváros közgyűlését felkéri, hogy a rendi
elnök által fönobb előterjesztett kérelem teljesítését elrendelni szíveskedjék, felkérvén egyszersmind a szerzet jelenlévő tagjaiif: hogy a nagy
halott tetőméit, ünnepélyes elszállíttatásuk napjáig, az eddigihoz hasonló hiv és lelkiismeretes
gondozásban részesítsék, — mely gondozást a
perjel szerzetes társai nevében is, továbbra is
hiven teljesíteni ígérte.
Végre miután elnök a bizottmány tagjait
jelen eljárásukról felvett jegyzőkönyvnek hitelesítésére és aláírására felszólította, a küldöttség —
jelenlétének czélja véget érvén — eloszlott.
A bizottmány kiküldetésének eredményéről
szóló jelen jegyzőkönyvet a tiszti főorvos által
felvett lelettol együtt a t. városi tanács utján sz.
kir. Pestvárosa közgyűléséhez azon kéréssel terjeszti be: miszerint méltányolván a rendi perjel
által szerzete nevében előterjesztett igazságos kérelmét, jelen jegyzőkönyvnek formaszerüleg kiállított egyik példányát a kolostori levéltár részére
kiadatni, nemkülönben pedig a szerzet tagjai számára a gyászünnopély menotébon illő helyet kijelölni s erről a szent-ferencz-rendiek perjelét értesiteni méltóztassék.
Királyi Pál,
bizottmányi elnök.

Thaisz Elek,
főkapitány.

Flór Ferencé,
Pestváros ig. tiszti főorvosa.

Batthyány Elemér.

Jegyzetté:

Barth László,
bizottmányi jegyző.

raiban, de igyekeznünk kell azt adandó alka- fényes korszak nem világit át a hosszú két
lommal meg is érdemelni, mert ellenkező ezer év fölött. A magyarázat egyszerű: zsolHa forradalmunk egynémely ténye és esetben ránk illenének Marius ama szavai, dos hadak küzdöttek zsoldos hadak ellen.
személyisége iránt eltérők is a vélemények: mely szerint: minél fényesebb volt az elődök Polgár nem volr sem itt, sem amott. Önérarra nézve, hogy a nép áldozatkészsége, a pályája, annál inkább fölötlik az utódok zet, lelkesedés sehol, a nemzetek élete apró
honvéd legénység hősiessége a történelem szégyenletes semmisége.
hullámok egymássali küzdelmét mutatja,
legritkább tüneményei közé sorozható, egyA magyar faj minden időben egyaránt hol óriás hegygyé egyik sem emelkedik.
hangú az elismerés künn és benn egyaránt. vitéz természetű, ezt kétségtelenül mutatta
A franczia forradalom méltán jelöli egy
ujabb
korszak kezdetét. Más nevek alatt,
A bevégzés ugyan nem felelt meg a di- épen legközelebbi forradalmunk, melyet számás
alakban
megújult a római nagyság korcső kezdetnek, s e részben forradalmunk zados béke előzött meg, már t. i. olyan,
hasonlít az oly hitregei lényhöz, melynek melyben saját nemzeti ezége alatt és kizá- szaka. A szolgaságnak, a kasztok uralmának .
korszaka tűnni kezd, s kezdődik ismét a poleleje és dereka félistené, de hátulja undok rólag saját hazájáért nem viselt háborút.
'
kigyó vagy egyéb rút állat alakjában végHa e százados álom alatt el nem vesztette gárság, az egyenlőség fényes korszaka.
És a hol csak e varázs ige bár tünékeny
ződik.
ős eredeti vitézségét, teljesen észszerütlen
De a bevégzés a vezetők s tábornokok volna föltenni, hogy az utóbbi husz év alatt pillanatokig valósággá lett, rendkívüli, nagyszerű cselekvések szemkápráztató játékával
müve. Azok közt volt egy pár nagy alak, vesztette volna el ebbéli erkölcseit.
Bem, Damjanics, s a legnagyobb — fájdaNem! e tekintetben a magyar is ugyan- avatta föl magát.
Ezen bűvös eszme hatása soha sehol oly
lom! — Görgei; — de az, a mit a történe- azon erkölcsi törvényeknek hódol, mint a
lem e két év történetében a hallatlan, a pá- vilác bármely más nemzete. A nemzetek is rohamosságban nem nyilatkozott, mint épen
ratlan, a csodával határosnak fog följegyezni, végre mint az egyesek , kihalnak, de a mig hazánkban. Mert valóban, mint tiszta égből
az a közhonvéd s átalán a magyar nép élnek, jellemük, természetük ugyanaz marad. a villám, ide oly váratlanul, meglepöleg csahazafiassága és harcziassága volt.
A'harczias, vitéz népek egész korszakokon át pott le a polgári egyenlőség eszméjének
Mert nem kell feledni e tény megítélé- rút vereségeket szenvednek, s már-már ma- diadala. A franczia népben rég forrongtak
sénél, hogy minél távolabb áll a hadakozás guk is azt hiszik, hogy elpuhultak, elaljasod- ez eszmék, s azután véres erőszakkal esi-'
módja a kéztusától, annál nagyobb mérvű tak. Pedig nem ugy van. Jön egy más karta azt ki az elöjogos osztálytól.
A jó magyar pór, szokott jobbágyi megtényezővé válik abban a begyakoroltság és korszak, a melyben önmagukat látszanak
fölülmúlni,,
csodákat
mivelnek,
s
maguk
is
adásával
feküdt le márczius 14-én, és nem is
a fegyelem. E kettőt pedig egyszerre pár
meg
vannak
lepetve
önmaguk
derékségétől,
hallott,
nem
is álmodott ama szerencséről,
hónap alatt csak középszerű mérvig is kifejmintha
nem
hitték
volna
magukat
ennyire
hogy
ő,
a
föld
legarisztokratább nemességéleszteni valamely ujoncz hadban — a katonai
képeseknek.
nek
jobbágya,
másnap,
mint szabad, egyenlő
világ előtt teljes lehetlennek tetszett százaA nagy franczia nemzetet egykor a kis jogú és méltóságú polgár ébred föl!
dok óta, mióta tudniillik az állandó zsoldos
porosz királyság ugyancsak rútul elverte.
A torony ablakából nemzeti zászló lóhadak tartása szokásba jött.
E nézetet igazolták mindazon hadjáratok, Azután alig egy század múlva egész Európát gott ki, s a falu népe a község házához ment,
melyek ujabb korban műveltebb nemzetek legyőzték ugyanezen francziák. A magyar is tudakozódni, e soha nem látott jelenség oka
rendes és műveletlenebb népek vitéz bár, de századokon át nem adá életjelét egykori felöl. A jegyző azután ott elmondta, hogy
kevésbbé fegyelmezett seregei között foly- naev hősiesség-ének, s már-már nemcsak a a nemes országgyűlés eltörülte a robotot, a
tak le. I. Napóleonnak Afrikában, Orosz- világ, de önmaga is hmm kezdette, hogy jobbágyságot, a törvény előtt és mindenütt
országnak (Diebitsch, Suwarow alatt) keleten romlásnak indult. S azután egyszerre mégis mindenki egyenlő, a nemesség lemondott
viselt háborúi mind azt tanusiták, hogy job- olyat mivelt, melyhez hasonló bravourra minden előjogáról, még czimeiröl is, többé
ban fölszerelt, jobban begyakorolt, s jobban történetünkben a Hunyadiak vagy még tán se nemes, se paraszt, hanem mindnyájan
polgárok vagyunk; tekintetes, nagyságos,
fegyelmezett hadak,noha egyenként kevésbbé a vezérek kora óta sem találunk.
A Bocskay, Bethlen, Rákóczi korszakok méltóságos, nemzetes czim többé nem létez,
vitéz fajból állitvák is össze, rendesen sokkal
naqiiobb számú, vitézebb, erősebb seregeket heroismusa még csak távolról sem hasonlít- az ország első hivatalnoka, a miniszterelnök
levernek, ha azok fölszerelése, igazgatása ható a 49-kihez. Mindent egybevéve, azzal és az utolsó fertály-telkes gazda is csak „poltökélyesebb, begyakoroltsága s főleg fegyel- tán csak az Árpád alatti honfoglalás hő- gártársnak" fogják egymást czimezni, mert
siessége tehető egy színvonalra.
mától fogva szabadság, egyenlőség, testvéme kitünöbb.
^ 48— 9-diki császári hadak 1-ör jobban
Mi lehet tehát e csodatettek indoka ? mi riség fog uralkodni. — Ámen!
voltak fölszerelve; 2-or jobban voltak be- idézhette azokat elő ? mi volt azoknak erA szűrös atyafiak egymás szeme közé
gyakorolva; 3-or a, ' legszigorúbban voltak kölcsi rugója?
néztek, s többnyire kétféle gyanitás közt
fegyelmezve; 4-er átalán sokkal jobb tisztiHa a magyar nemzet egyaránt vitéz ter- oszlott meg kombinacziójuk. Az egyik rész
karuk volt, mint nekünk; (mert jó tisztikar mészetű minden időben, miért hogy minden azt hitte, hogy a jegyző úr egy kissé megképzése még sokkal több időt kíván, mint időben nem arat hasonló diadalokat?
zavarodott elméjében; a másik meg azt
legénységé;) 5-ör kiképzett régi tábornokok
Miért hogy máskor sokkal csekélyebb vitatta, hogy ez valami betanult, az ő kiszázával álltak rendelkezésükre, míg nálunk számú ellenség is leverhette, s ismét máskor kémlelésükre előre kifundált furfang. Vaazok úgyszólván rögtönöztettek; 6-or a csá- i ő ver le sokkal nagyobb számú ellenségeket ? lónak, komolynak senki nem vette. És még
szári hadak is többnyire elismert harczias
Ugyan e kérdést tehetjük föl bármely hetek múlva is, mikor már tényleg is tapaszfaiokból állottak; és még 7-er, a mi legfőbb, nemzetet illetőleg, s mindeniknél ugyanazon talak, hogy a dologban van valami, mert a
a nagyobb szám előnye is részükön volt! stb. okot fogjuk találni.
pap és az uraság is hirdették, robotra senkit
nem
hajtottak, még akkor is voltak gyanakE tekintetben a görög, római,franczia és
Méltán csodálta ennélfogva a világ a
közhonvédek, vagy Kossuth szerint a „név- a magyar nemzetek történelme ugyanazon vók, hitetlenek, kik nem tudtak örülni a
roppant vívmánynak, mert vagy nem tartottelen félistenek" vitézségét, kik ily sokszo- egy tanulságot szolgáltatja.
Mindegyiknél azt látjuk, hogy akkor ták lehetségesnek, vagy valami gonosz czélt
ros előnyökben levő hires hadakat annyiszor
vittek végbe nagyszerű hőstetteket, mikor a gyanítottak alatta.
levertek.
.
r
Voltak, a kik Pesten megfordultak, s
háború
eszméje nem csupán egy kasztot, de
A magyar nemzet regi vitézi híre ujolag
az Összes népet, annak legalsó rétegéig, érdek- itten pláne valamely miniszterrel beszéltek,
meg lön alapítva.
egységbe olvasztotta össze, mikor egyszóval, s tanúi voltak, hogy az egyenlőség csakÉs ha legközelebb ismét alkalom fog az egész népegyetem egyetlen — hazafi — ugyan élet és valóság, mert a miniszterelnyílni arra, hogy a magyar a „honvéd" név osztályt képezett, s egyaránt lelkesedett, nök gr. Batthányi Lajos is csak per polgárés nemzeti zászlói alatt, mint nemzet, küzd- egyaránt érdeklődött, miután minden egyes társ vagy legfölebb „miniszterelnök úr"
jön hazájáért, a kerek világ elfojtott lélek- közember a sorban egszersmind egyenlő szólittatik egyszerű polgárok által.
zettel fogja várnia 48—9-diki hős tettek polgárnak érezte magát a hadvezérrel, a ki
De a magyar nép józan esze csak akkor
ismétlődését.
vette
igazán* komolynak a dolgot, mikor
vezényelte.
És — ne adja a magyarok istene — de
vénre
elérkezett a haza és a nyert szabadság
Bizonyosabb tanácsadó nincs a történeugy lehet, csalódni fog, vagy legalább jóval lemnél. S ez egy nagyszerű, fölemelő tanul- védelmének komoly pillanata. Osztönszerüleg
kevesebbet fog látni, mint_ 1849-ben.
ságot szolgáltat, csak hogy az események érezte, hogy ily roppant nagy dolgot egé Pedio- ha észak lavinái megereszkednek végre is nem puszta véletlenek zagyvaléka, szeri ingyen nem adnak, legfölebb a megellenünk^ szövetségben déli faj rokonaikkal, hanem erkölcsi okok következményei.
szolgálás reményében előlegeznek. És várta,
kik ugyan kevésbbé fegyelmezettek, de anyhogy
ha csakugyan komoly az adomány,
Bárminők voltak az anyagi fegyverek,
nyi val harcziasabbak: — bizony hasonló, vagy mindig a nagyobb erkölcsi erő győzött a majd eljön a perez, a mikor azért meg kell
még nagyobb erőfeszítésre, még nagyobb roppantul nagyobb anyagon, minden időben. adózni pénzzel, vagy, mivel ez nekik nincs,
csodákra lesz szükség, hogy lételünket megA római köztársaság bukása után majd verőkkel.
mentsük.
És épen csak hogy ismerni tanulták, mikétezer év tölt el, s egyik nemzet sem emelAzért ránk nézve nem elég, förödni a
lyen
szép, nagyszerű, fenséges dolog ez a
kedett világhatalommá, egyetlen nagyszerű,
49-ik hősök ránk vetődő dicsfényének suga-
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titka.
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szabadság, mennyire emeli az emberi méltóságot a társadalmi egyenlőség, és kezdek
nagyon érezni, hogy bizony jó lenne, ha ez
igaz lenne, ha ez nem lenne álom, mert ebből az ébredés igen keserű, fájó lenne: akkor
jött az ellenség, mely megtámadta és el
akarta venni ezt a szabadságot. S hozzá
még, ez az ellenség idegen is, még pedig
német volt!
Ekkor aztán mindenki hitte, hogy a magyar nemesség országgyűlésének magasztos
elhatározása komoly valóság, de a mágnások
és pecsovicsok egy kicsiny, bár hatalmas töredéke, egyesülten a némettel nem akarja
annak teljesültét. A lelkesedés, elszántság
lehatolt a magyar nép legalsó rétegének
legmélyebb gyökeréig.
Mindenki sietett a besorozó asztalokhoz.
A volt jobbágy ottan találkozott földesurával, annak fiaival, nem ritkán a helység plébánosával, kik szintén beállottak, mint
közemberek, s alig akart hinni szemeinek,
midőn ezeket a főtisztelendö, nagyságos,
tekintetes urakat maga mellett a sorban
látta, kiket valamely szabadsággal
haza szabadult pajtása, az előbb kisbiróskodott János
vagy József káplár
vezényelt!
Ezek
most az ö bajtársai! És mindezt a
hazáért teszik, és
ama szabadság
megvédéseért, melyet önkéntes jó
szántukból nekik
ajándékoztak!
Mintha a régi
regék, az ó testamentomi csodák
világa újult volna
meg!
Hasonló körülmények a magyarnál kevesbbé harczias népet is a
legnagyobb lelkesedésre ragadtak
volna.
Mert bármilyen
szép eszme maga a
haza, de végre is, a
hol a nép maga fölött egy csaknem
mindenható osztályt lát, s azokat
a haza édes, magamagát pedig csak megvetett mostoha gyermekének tekinti: bizony természetes az, hogy
az ily nép, az ily hazát csak mint mostoha
anyát szereti. Nagy önföláldozásra mindig
csak oly nép ragadtatik, melyet egyszerre két
eszme, a haza és szabadság eszméje lelkesít.
A haza eszményibb, a szabadság azonban
valódibb (reálisabb), hogy ugy mondjuk:
kézzelfoghatóbb fogalom lévén, a kevesbbé
müveit nép ez utóbbit nemcsak jobban érti,
de igen természetes, hogy szorosabban is
van általa érdekelve. Az amerikai igen higgadt, számító, üzér nép, a haza puszta dicsőségének eszméjeért aligha viselne nagy háborút, de a midőn arról van szó, hogy polgári szabadságának jogait elveszitse-e vagy
ne? — az utóbbi négyéves háború mutatja,
mire képes még oly nép is, mely természettől inkább békés, mint harezias foglalkozásra van rendeltetve.
Ha tehát a szabadság és egyenlőség eszméi minden népet nagy önfeláldozásra ragadhatnak, bizonyos, hogy a legnagyobb
lelkesedést oly népnél idézhetek elö, mely

már természettől nemes lovagias lelkületénél
s harezias szelleménél fogva erre legfogékonyabb. Nemzeti elfogultság nélkül lehet
állítani, miszerint arra, hogy minden tagja
egyenlő legyen, legméltóbb azon nemzet,
melyet egy idegen „öt millió lovagnak" nevez3tt el igen találólag. A magyar nép az,
mely a tisztességre sokkal többet ad, mint
anyagi jutalomra. Hiszen még hibául is rójuk neki, hogy ezen igen is kényes, érzékeny
természeténél fogva irtózik a kereskedelmi
pályától, mert egy pár krajezár haszonért
nem akar mindent zsebre rakni. Akármely
utolsó faluban a boltosságot e miatt rendesen valamely örmény, zsidó, német üzi jó
haszonnal. Ki nem tudja a magyar fuvaros
pórokról, vendéglősökről keringő számos
adomákat, melyek mind azon egy tanulságot
szolgáltatják, hogy egy megbecsülő jó szóért
mindent el lehet érni náluk, de goromba,
parancsoló hang mellett semmi ár Ígérete
mellett sem?
A szabadságnak tehát, melyet a 48-dik
törvények a magyar népnek adtak, anyagi

miért? Lehetett volna ékesszólása tizszerte
nagyobb mint volt, ha nem azon eszmét hirdeti-; a mit hirdetett, s ha ezen eszmének
diadalát is nem épen ő maga vivta volna ki,
bizonnyal nem idézi föl amaz önkívülettel
határoj lelkesedést, mely a 49-i csatatereken
a néppel csodákat miveltetett. Az egyenlőség, melynek ö apostola volt, s melynek ő
vivta ki diadalát, az egyenlőség volt ama
varázs hatalom, mely a diadalok fényes korszakát megteremtette.
íme, ebben látom én a 49-i hősi csodák
titkát, de egyszersmind némi aggodalom
okát is a jelen és jövőre nézve.
Jelen politikánk, igaz, hogy egészen más
alapokon nyugszik, mely a nemességnek, ha
talán volna is benne elég nagylelkűség erre,
nem engedi, hogy az egyenlőség eszméjét a
társadalmi téren is a 49-i mérvben keresztülvigye. Mostan királyság vagyunk, s a
királyságnak fényes főurakra, nagyméltóságokra, büszke nemességre van szüksége
keretül és — bástyául a pórság ellenében...
Ügyünk most kizárólag csupán csak nemzeti, nem egyszersmind szabadsági
is. Ha jön az ellenség, védeni fogjuk
hazánkat, nemzetünket, és a közép
rend bizonynyal
lelkesedni fog, de
vájjon a nép, a nép,
fog-e ugy együtt
érezni a felsőbb
rétegekkel, viend-e
hasonló Önérzeteta,
harczba,olyat,tnint
49-ben? El lehetend-e vele hitetni,
hogy épen egyenlő
érdeke is van életét áldozni a honért azokkal, kiket
nekie mély alázattal
nagyságolni,
méltóságolniakell?
Nem emlékszik-e
vissza, hogy ezKossuth alatt nem így
volt,nem fog-e neki
ugy tetszeni, mintha az ujabb ivadék
megszégyelte volna akkori leereszkedését és visszavette a 48-i vivmá.
nyok legszebb erTájkép aCserna-völgyből.— (GregussJános rajza.)
kölcsi részét? Nem
javain tul főleg erkölcsi része volt az, mely érzi-e ma jobban még, mint a Bach korszak
a magyar nép lelkesedését eddig soha nem alatt, hogy ö ujolag — paraszt, a kinek a
látott magas fokra emelte. Anyagi előnyeit méltóságos urak komornyikjait és inasait is
különben is csak később volt érzendő; er- meg kell ténsurazni? Nem fog-e ugy okoskölcsi fölemeltetését azonban azonnal tapasz- kodni, hogy ha48—49-ben lehetséges volt az
talta, s polgári önérzete csakhamar nagy- egyenlő czimezés, az egyenlő polgári méltószerű tettekben nyilatkozott. Hogy már ság, miért ne volna lehetséges az mai napmost nem a születés előjoga, de a valódi ság? Ha azt mondják neki, hogy szeresse a
érdem a határozó, ezt minden lépten-nyomon hazát mindennél jobban, nem fogja-e azt
testi szemeivel láthatta, ezen dicső elvnek mondhatni — mert azóta sokkal tanultabb'
alkalmazását látta az egyenlő czimezések is — hogy hát a méltóságos urak miért nem
használatában, s Kossuth Lajosnak, a nép szeretik jobban a hazát — czimeiknél, és
ügyvédének az ország legmagasb méltósá- miért nem áldozzák föl azt a haza oltárán,
gára való emeltetésében.
ha azt kívánják, hogy ő meg életét áldozza
föl?
Azok közé tartozom, kik a későbbi diaNémelyek azt mondják erre, hogy ez csedalok előidézésében Kossuth Lajos szellemének itélik oda az oroszlán részt. Bármi kitűnő kélység. De ugyanezek másik perczben patábornokaink voltak, nem ők, hanem Kossuth naszkodnak a népünknél jelenleg uralkodó
verte meg az ellenséget. Hogy ékesszólása közöny és egykedvüségről, melyet népünk a
nagyobb volt-e a világ bármely szónokáénál, hirdetett vívmányok irányában tanusit.
azt most nem vitatom, de az iránt, ugy hiA mi népünk szerfölött józan itéletü. ö
szem, átalános az elismerés, hogy szónokla- látja, hogy igen is nyertünk valamit, azt,
tának hatása hasonlithatlanul nagyobb volt hogy az klegeri hivatalnokok helyét magyar
minden eddig ismert nagy szónokénál. De urak foglalták el, a kik ép ugy szedik az

adót, szolgáltatják az igazságot, talán kevesbbé jól, mint amazok, s elég jó magyar
arra, hogy ennek is örülni tudjon, de hogy
ő maga a nép, nyert volna valamit, ha anyagi
téren nem, de legalább erkölcsin, ezt egyátalán nem tapasztalja. A körülmény, hogy
— mint ezt bizonyos lapok aggódva emlegetik — a népnek hagyományos régi gyanakodása, hitetlensége az uri osztály iránt ujolag fölébredt, mutatja, hogy ama
csodatevő szeretetteljes egység,
mely 49 ben az
egész nemzetet
egy testté olvasztotta, eltűnt, és
léteznek
osztályok, melyek egymást — nem szeretik
S a hol
ilyek léteznek, ott
a hazát sem egyformán szeretik,
és baj, ha a határtalanul nagyobb
számú tömeg az,
mely a veszély
napjaiban hidegebb marad
No de — a veszély napjaiban —
talán majd másként lesz.Higyjük
azt, hogy a magyar nemzetben
mindig a „haza
minden előtf'volt
a határozó. Ha a
körülmények ugy
alakulnak, hogy
világos leszen, miként e földön csak
ugy lehetünk tovább is magyarok,
ha egyszersmind
valódi demokraták leszünk, ugy
hiszszük, nem
azok száma lesz
döntő, kik inkább
lennének muszka
főurak, mint magyar polgárok...
Vajda János.
A

Csernavölgyből.
Dél - Magyarország egyik tündéri
szépségben s nagyszerűségben
egyaránt kitűnő tájából,
a
Csernavölgyből
adunk egy részletet. A Csernavölgy
a legjelentékenyebb
a bánsági havasok
völgyei között; harántosan terjed éjszakról csaknem
déli irányban, s az
Képek
Erdélyt Magyarország délkeleti részétől elválasztó havasokból eredő és az alsó
Dunába siető Cserna-folyó teknőjeül szolgál. A
síkságba kinyíló völgytorkolatnál mintegy ötszáz
öl szélességű, de fölebb-fölebb mindig keskenyül,
s néhol annyira Összeszorul, hogy a csaknem köz
vétlen egymás mellett álló meredek sziklafalak közt,
a lezuhogó folyamocska mellett alig van hely egy, a
sziklaoldalba vésett keskeny hegyi útnak. Képünk
épen a szűk hegyszorulat egy ily pontját ábrázolja,
festői íelvétellel, melyen a szem meredek sziklafalon
akad meg, mig a láb a Caernát átivező egyszerű fa<•<*-•

hidon tétováz; szorongva kérdezzük, nem dülnok-e
reánk a súlyos sziklák, vagy emeljük szemeinket a
magasba, hogy egy darab szabad eget lássunk.
Néhol azonban ismét kiszélesül a Csernavölgy. Egyikében e kiszélesüléseknek vannak a
mehádiai világhirü Herkules-fürdők is; bár a tágulat itt is oly csekély terjedelmű, hogy a fürdőházak, a folyam jobb partján nagyrészt, egyik
sorukkal már a hegyoldalra látszanak fölkapaszkodni s a két házsor közötti tér szélessége alig

ványait keresni nem szükség sem Svájczba, sem
még messzebb mennünk, sőt hazánk oly vidékekben
dúsgazdag, melyek alkalmasak a külföld touristáit is ide, a Kárpátok lánczkörébe vonni.

Képek a pusztáról.

3. A gulyás.
A czivilizáczió szolé ma már elhatott egészen
a gulyákig, de csak a szele. A gulya ma is csak
gulya, s a gulyás
ma is a filozófusából
meg a korhelyéből
lesz a falunak. Mihály gazdát legény
korában kirángatta
édes anyja a verbunkosok közül: bakancsos hát nem lett,
hanem azt sem tette
ám, hogy az eke
szarvával törje tenyerét fel, a kaszálásban derekát letörje és petrenczerudat viseljen a
mezőn,és pelyvaport
nyeljen aszérün.Komótosabb életmódot
választott s lőn belőle csillagvizsgáló,
még pedig gulyás,
még pedig számadó.
Igaz, hogy ilyen
módon aztán egyik
nap tészta, másik
nap kása, harmadik
nap tésztáskása, hanem ez életmódba
változatosságot hoz
az a barna menyecske, ki az ételt hozza.
Aztán meg semmi
kifogásom az olyan
mértékletesség ellen , melynek mihelyt akarja, „esett"
bornyu áll rendelkezésére, s esettnek
deklarált bornyuból
olyan felséges gulyáshus, hogy megnyalná száját utána
a viczespán is. (Meg
bizony, mert égetne
a paprika.)

A gulyás ép oly
eredeti s elválhatlan
alakja a pusztának,
mint a csikós. Árva
tölgyfa botjára támaszkodva,bekötött
ujjú szűrében, zsirba
beszegett nagy karamu kalapjában, a
rideg gulya mellett
kiegészítő része az
elláthatlan messzeségnek.
Tetőtől nyakig
csupa
bakancsos,
haja forsriftsmészig
van nyirva, bajusza
pedig méltó volna
ogy Rostás Pálhoz;
de nyakon alól
aztán: szűr, lábri,
karikás, fütykös,
csobolyó, szeredás,
fátyol nyakravaló,
még a pamut zsebkendő is a lábri
zsebben, még a
a pusztáról: 3. Gulyás. — (Gondy és Egey fényképe után Jankó ,].),
szűrnek
bekötött
végű két ujja is,
tizenhat-tizennyolez öl, és az egész tágulat hossza és a pipaszurkáló is a szeredáson, minden csupa
gulyási.
is körülbelül csak negyodfél száz lépést tart.
Bs ezen nincs mit szégyelnie. A gulyásság:
Volt már alkalmunk a Csernavölgy- s a Herrang.
Legmagasb hivatal a szarvasmarha körül,
kules fürdőkről szólni lapunk előbbi folyamaiban;
s a mehádiai fürdőkben legújabban is létrehozott fólötto állván tehéncsordásnak, bornyucsordásnak,
nevezetes átalakításokról nemsokára rajzokkal béresnek, tehenésznek. És tisztesség is a gulyásság.
kisért bővebb leirást is adandunk. Jelenleg egye- Arany együtt omlit „gulyát, ménest" a kondorosi
dül a természet regényes vadonából egy báj és csárda mellett; külföldi jóbarátunk fogalmában a
nagyszerűségben kitűnő pontot volt czélunk be- „gulásflájs" a tiszamelléki barbárságnak ép oly
mutatni; ujabb bizonyítékául annak, hogy a ter- árnyalata, mint a csikós pány vaja, a pandúr fokosa,
mészet meglepő s megdöbbentő szépségeit és lat- s a szegénylegény pisztolya; Schiller Kuoni mar-
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hapásztort együtt énekli mog a helvét hármas szövetség hőseivel; és a magyar mythologiából azt a
meglepő magyarázatot olvashatjuk ki, hogy a gulyás nevezet nem származott a gulyától, hanem
ellenkezőleg gulyás már akkor is volt, mikor még
gulya nem volt, még pedig papi magas hivatal
volt, és neve az áldozat tüzének meg-gyuldsától
származik.
A gulyásság a tudományos szemlélődésre
legalkalmasb hivatalok közé tartozik. A gulya
kiverésétől kora tavaszszal, beveréséig az első hózivatar után, közel a természethez, távol Bucsánszkytól, végtelen sorozata nyílik előtte a figyelemre
méltó tárgyaknak, s a gulyás ész azokat nem
hagyja figyelem nélkül. Elesett marhák belső részeiből betegségeket tanulmányoz (boneztudós), a
beteg marhát jótékony füvekkel, hasznos decoctumokkal gyógyítja (gyakorló orvos), pandurmozgalmakból a közbiztonság állapotára, zsandársisakból, finánczsimléderbol, téglaszin bugvogóból,
kortes kurjogatásból, bandériumok fizásából az
ország dolgaira következtet (politikus), az állat
nyugtalanságából vagy jó kedvéből időjárást
jövendöl (időjós), GönczÖJszekér, Fiastyúk,
Sánta Kata, Kaszás, Tejút stb. körül csak ugy tájékozza magát, mint Brassai bácsi (csillagász), és
végro határozott érdemei vannak a számadás módjainak egyszerűsítésénél, az esett marha bőrével
való beszámolásnál pedig nincs az a pesti börzoüzér, ki rajta tul tegyen.

az olvasót magától a költeménytől, melyet
Jean RenauU legendája.
eredetiben bizonyára végetlenül jobban él- Hogy a harczból megjött Jean Renault,
vezhetne, mint fordításunkban.
Oly bús, vérvesztott, gyönge volt.
„Nekünk is vannak Francziaországban,— — „Jó nap', anyám!" — „Isten hozott, fiam!
A nőd beteg, kicsinyje van."
úgymond Laboulay — népdalaink. Miért nem
kiséri azokat, átalában véve, oly nagy siker, „Eredj anyám, hamar, siess,
s miért nem jutnak oly hírességre, a minőt Agyat nekem, puhára, vess.
érdemelnének? Ez attól van, mert oly nagy Do vesd szép csöndesen, no zajjal,
irodalmunk van; ez magyarázza meg, hogy Szegény beteg nőm meg DO hallja!"
némely nemzeteknél a népköltészet egészen S hogy a harang éjfélre szól,
háttérbe szorul s másodranguvá törpül el. Lelkét kiadta Jean Renault.
A népeknek is, mint a növényeknek, meg Az anyja kezde sirni halkai,
van a maguk virágzása; s jő egy pillanat, Neje meg ballgatózni: mit hall?
mikor egy nemzet összes irodalmi élete egy- — ,,Jnj, mondd csak jó anyám, anyám:
szerre nyilik ki, mint egy föl pattanó virág, Ki sir ott, mintha hallanám?"
mikor nagy irók egész nemzedéke áll elő s — „A gyermekek csak, lelkem lányom,
rányomja a fejlődő nyelvre a maga bélyegét. Foguk fáj, ugy sírnak az ágyon."
Ez történt Francziaországban, XIV. Lajos — „Hát ez mi meg, mondd jó anyám:
uralkodása alatt. Költők, mint Corneille, Szögeznek? — mintha hallanám."
Moliére, Racine, Lafontaine, szónokok, mint — „Lányom, az asztalost hivattam,
Bossuet, mint Fénelon, oly felséges kifeje- Egy deszkát igazgat a padlatban."
zést adtak a franczia eszméknek, mely azon- „Hát most mi meg, anyám, anyám,
nal s azóta is átalános elfogadtatásra talált. Énekszó? — mintha hallanám."
Ezzel elvált az irni tudók nyelve, az irodal- — „Csak a processio kerül,
mi nyelv, azon nyelvtől, melyet a nép beszél. Leányom, a házunk körül."
S ez az oka, hogy Francziaországban bizony „Ah, jó anyám, mondd meg nekem,
Katonás arcz, magas rang, irodalmi dicsőség, nem könnyű dolog Írónak lenni; a ki irni Te is miért sirsz szüntelen?"
gyakorlati tudományosság, — mi kell több arra, akar, meg kell tartania bizonyos formákat, — „Tovább, jaj, nem titkolhatom:
hogy a leányok eszöket veszítsék az omber után. tisztelnie a kifejezés bizonyos elfogadott Jaj, Jean Renault a gyászpadon!"
Es itt tűnik ki a gulyás felsőbbsége minden más
pásztorok fölött. Egyéb pásztorok csak magukhoz módjait, a mint azokat lángeszü irók megál- „A sírásónak mondd, anyám,
Sirt két személyre ásson ám,
valót kapnak feleségnek, szeretőnek; — a gulyást lapítva szabályul hagyták hátra.
„lm ez az oka, hogy a mely nemzetnél S hogy egy kicsinykét szélesb lenne még :
felemeli magához az uri kisasszony, és a legmoghatóbb idyllt teremtik együtt, mely magyar szerel- egy nagy irodalom fejlődött ki s állapodott Hogy a kicsink elférjen bonne még!"
Szász Károly.
mi krónikákban valaha termett. Mert nem puszta meg, a népköltemények oly nyelven szólaképzelődés alkotta a, népköltészet ama gyöngyét | nak, mely nem a mivelt társaság, nem az
mely így kezdődik: Szépen legel a kisasszonygulyája . . . Az a kisasszony valóban létezett, szép irodalom nyelve már: az elfogadott müalak
A ki a csillagát megtalálta.
volt, fiatal volt, művolt volt, édes apjának, az ura- hiányzik belölök. S ez az oka, hogy Fran(Elbeszélés.)
ságnak hatezer hold földje volt, és mégis bele- cziaországban a népdalok nem foglalják el
szoretott az ügyes, fiatal, deli gulyásba, és mégis | azon helyet, a melyet érdemelnének.
Kiskoromtól fogva árva voltam, hat
elmondta hogy:
•
„De ez nem volt mindig igy, s bátran mostoha-testvéremmtd együtt, kik nálam
! állíthatjuk, hogy a tizenhetedik századig idősebbek valának. Hoszantartó és változatJíem bánom en, édes anyám, tagadj meg;
I nekünk is voltak tökélyes szépségű nép- lan egyformaságu neveltetésem egészen saDe a szivem a gulyásért szakad meg.
I dalaink. Legnagyobb részök elveszett, el játságos és rendkívüli természetbe öltözteEn nem tudom: megtagadta-e? Ha tette,
rosszul tetto. A kit egyszer nem restéit megszeretni, hagyták veszni; de még fennvan belölök tett, — ugy hogy inkább ugy nőttem föl,
ne restelje aztán szeretni. A demokratia íston ma is sok; ha több nem volna is, itt van- mintha Borbálának, legidősb nővéremnek,
akaratja, a gulyás isten teremtése.
nak azon kördalok, melyeketa gyermekek gyermeke, nem pedig megboldogult szülőjáték
közben énekelnek, s melyek csaknem imnek leánya lettem volna.
Még pedig különb teremtése, mint sok frakkos
szarkaláb, a ki, soha fiteti marhát nem kergetett kivétel nélkül régi népdalok. NapjainkBorbála mind gondolataiban, mind háziugyan, do nem is tud hevülni, s a ki vértályogot ban már kezdik összegyűjteni s nem egy
asszonyi
életében egy megmásithatlan czélt
soha nem gyógyított ugyan, de a ki, ha a fejét valódi gyöngy találkozik közöttök. Egyet
tűzött ki maga elé, azt, hogy nővéreinek
elütnék, sem tudna olyan verset összeütni, mint a
közlök mindjárt. Egy jeles tudósunk, ki
kisújszállási öreg gulyás, ki Hornért és Napóleont,
férjhez kell menniök s ez egyetlen, de egyhazaszeretetet és haladást, családiasságot és világ- egészen szülő-vidéke dicsőségének szentelte szersmind törhetlen elhatározása oly erős is
nézletot oly szépen nyélbe tudott sütni, hogy a munkásságát, Tarbé Prosper ur, összegyűj- vala, hogy valamennyien jó szerencsét csiszegény öreg Pákh Albert (isten nyugtassa meg,) tötte a Champagne népdalait. E dalok közt náltak, magamat kivéve, kihez pedig legszebb
érdemesnek találta a „Vasárn. Ujs."-ban való ki- van sok igen víg; azon ravasz sfifikus elmés"eményeit köté.
nyomat ásra.
Kg.
ség ömlik el nagyon sokan, a mi a LafonA világ majd minden zugában akad
I taine költészetének oly kiváló sajátsága,
olyan
természetű leány, a milyenné én kinőtj Tudnivaló, hogy Lafontaine lángész volt,
Egy Iraiic/ia népballada.
tem
magamat
— meggondolatlan barázdai de megérzett rajta a talaj, a melyben nőtt, s
billegető,
kinek
bevallott czélja soha sem
Laboulay, a kitűnő és hirneves fran- valamint champagnei bort nem lehet készitni
volt
más,
minthogy
egy jó pártit hajhászczia iró, közelebbről második kiadásban mindenütt, Lafontaine sem születhetett másszon,
halászszon
magának;
meglehetős csinos
megjelent „Discours populaires" (Népszerű ! utt, mint Champagneban. — A vidám dalok
és
eleven,
s
épen
elég
érzelmes
arra, hogy
beszédek) czimü gyűjteményében, a szláv mellett azonban vannak komolyabbak is, bús
egy-két
unalmas
óra
hosszant
igen
kellemes
népköltészetről értekezvén, mintegy előz- és szomorú dalok, s ezek közt találtam egyet,
társ
lehessek,
midőn
kizsaroltam
s föl is
ményül, más népek költészetéről is megem- melyet különösen szépnek tartok.
használtam
azon
csekély
szolgálatokat,
melékezve, többi közt egy franczia népballadát
„A czime: Jean Renault. Ugy látszik, e lyekre a férfiak — kiknek nincs mit jobbat
közöl, mely nézete s nézetünk szerint is,
dal, melyet Reimsban ma is dalolnak, és tenniök — készek. Az egész szomszédságban
minden népek költészetének valódi gyöngyei
j pedig valószínűleg már századok óta, Fran- aligha volt csak egy fiatal ember is, kivel
közé tartozik. Megkísértjük magyarul adni
cziaország más vidékein is feltalálható. Va- egykissé ne szépelegtem volna. Ebben a mese népballadái., bár előre meg kell jegyeznünk,
lódi ballada, melynek egyedüli baja, hogy terségben szépen eltöltöttem öt inas-évehogy a franczia „chanson" rythnmsa legnagyobb részben lekopott róla a fordításban. ! nem Németországból került ki, különben a met, túlléptem huszonkettedik születésnapoA magyar rythmus nem egyeztethető össze legfinomabb ízlésű emberek is mesterműnek mat, a nélkül, hogy kitűzött czclomat elértem volna: midőn Borbála türelmének
a francziával — s ez az oka, mellesleg je- kiáltanák ki.
„Ez a Jean Renault agy szegény katona, fonala kettészakadt s ezt ki is jelentette
gyezve meg, hogy Berangert is oly nehezen s mégis oly tökélytelenül tudjuk for- a kinek a harezba kellett mennie, felségét nekem, oly határozottan és leplezetlenül, a
teherben s gyermekeit és anyját odahagyra. milyen közöttünk soha elő nem fordult;
ditani.
Szegény katona feláldozta magát hazájáért, mert — némely dologra nézt sokkal jobb,
Laboulay az általa közlött balladát ér- kimerülve, vérvesztetten vánszorog haza., ha az ember hallgatag érti egymást, mint
dekes észrevételekkel vezeti be a franczia panasz nélkül. Minden vágya, hogy haza ha véleményét ki is mondja.
népköltészetről átalában, s annak viszonyá- érhessen s otthon halhasson meg, mint szo„Sztella", monda ünnepélyesen, „huszonról a franczia müköltészethez. Előre bocsát- kott meghalni a szegény ember, elszántan és
^rlik évedet
íWprlfit, betölted
betöltédss mindenik
minrtamk ^;:,^-,.J
kettedik
nővéred
juk mi is ez észrevételeket, annyival inkább nem akalmatlankodva senkinek."
saját
tűzhelye
mellett
ült,
még
mielőtt
elérték
mert rövidek, s kevés ideig tartóztatják el
íme a ballada:
volna a te korodat — pedig egyiköknek sem

tomban, migtulfelől a vállalat nehéz volta ér- ! a skót Highlandot írja le. Ez mindenesetre a mundekességét fokozta, — többi kísérleteim mind kának legérdekesebb része. Oly dolgokkal ismerhajótörést szenvedvén. A legnagyobb ma- kedik itt meg az olvasó, minőket még eddig nem
olvashatott egy Angliáról szóló útleírásban sem.
kacssággal tartottam ki a vitát Borbálával — A már említett Clan rendszer ismertetésén
szemben, míg ő is beleegyezett.
kivül igen sok érdekes adat és adoma van itt a
„írnod kell az öreg mr. Frasernek; az hegyi skót nép életéből; majd egész lelkesedéssel
ifjút meg se említsd, s mondd azt, hogy írja le szerző a gyönyörű skót tavakat, melyek a
legfiatalabb nővéred a csillagászatot tanulja, skótok nagy költőjót a híres Skott Waltert annyis mivel nekiek van egyedül távcsövük a vi- szor heviték költői ihloteiro; a komor kinézésü
skót hegyekot, a vadrogényes Trosacks-al; a csoda
déken: igen le volnál kötelezve, ha megen- szépségű Fingál barlangot; a Glen-Coe-t, Ossián
gedné, hogy használhassa."
állítólagos hazáját; a híjdani dalnokok, bárdok,
„Kitüntetésedben van ám egy bökkenő" emlékjeíeit.
— jegyzé meg Borbála, midőn leült, hogy a
Nem lesz talán érdektelen e lap olvasóinak,
levelet megírja; „az öreg ur egykor el volt ha itt egy csinos részletet, mely épen Ossián hazájáról, a Glea-Coe-ról (Kó völgye) szól, egész
jegyezve anyáddal."
Istenem! még most is elpirulok, ha el- terjedelmében közlünk.
gondolom, mily gonoszul vetettük ki hálónGlcu Coe (A Kó völgye).
kat, s hogy csikartunk ki mr. Frasertfil egy
Az ember abban is fölötte áll az állatoknak,
szívélyes meghívót „régi barátnője, Horley
hogy míg azok egy helyre, egv lé<jmérsékre vanMari, leánya" számára.
(Folyt, kov.)
nak szorítva, ő mindenütt képes elélni. Az egyenlítő alatt vagy a földsarkoknál csak ugy el tud élni,
Angolból
Szász Béla.
mint a mérsékelt földövön. Sió sincs róla azonban,
hogy természetére a föld természete, az évszakok
s a levegő nagy befolyással, módosítással no vol„üti levelek Skócziábél."
nának. A völgy lakosa, mintha erezné, hogy maIrta Felméri Lajos. — Sárospatak, 1870.
gasabb légoszlopok nehezednek rá, rendesen nem
Ismét egy ut-leirás! — fognak talán felkiál- tud oly szabadon, oly élénken érezni, gondoltani néhányan, kik Britannia leirását valamely kodni, mint a hegyi nép. A hegy lakója rendszerint
előbbi magyar utazó közleményéből ismerik. Az a kültermcszetet szebben látja, emberi természeEgy vagy két perczig hallgaték, mielőtt igaz, a brit szigetekről jelent már meg az utóbbi tünket magasztosabbnak, becsesebbnek tartja,
mint az egészségtelen s romlott levegőn élő váválaszoltam, mert a kezdettől fogva elnyo- évtizedekben nálunk néhány munka; de azért ne rosi nép. A nagyobb városokban mindennap akad
mott természet, melyet ismeretlen anyámtól gondoljuk, hogy egy-ogy uj productum e nemben öt-hat, némelykor tiz-tizenöt is olyan, a ki meguörököltem, szokatlan érzelmeket zavart föl fölösleges lenne. Minden utazó saját kora kívánal- tálta végképen e világot, vagy a ki megrettent a
maihoz mérten szemlélődik; e mellett az. egykorú
szivemben.
utloirók munkái közt Í3 nagy különbséget tesz küzdéstől, mely az életbon mindenkire vár, vagy
a kinek a szenvedélyek szivét megmérgozték, s
„Borbála", viszonzám remegve, „a kiket egyéniségük, működési terük, életirányuk.
véget vet élotének: szerinte e hitvány portékának,
csak ismerek, egy sincs közöttök, a kit beFelméri ur, — ki (1866—67-ben) íkülföldön meiy számára csak tövisét termott volna rózsa nélcsülni tudnék, a kire föl tudnék tekinteni; léte alatt tisztán tudományos pályára készült, s ki kül, csak ürmöt nyújtott volna öröm nélkül. A
sem — pedig szégyenlem, hogy e szót ki- jelenleg a sárospataki akadémiában a bölcsészet hegyi nép nem ismeri az ilyen sötét kedélyállaegyik tanára, — nem politikai vagy gazdászati potokat. Esze nyílt, mint a bérezek körül elterülő
mondom, — a kit szeretni tudnék."
„Nem csodálkozom, hogy szégyenled ma- szempontból (mint előbb nálunk Szomore vagy látkör; gondolata szabadon szárnyal, mint a szikTéréi tették) igyekezett megismerni az angol lák sasa; érzelme tiszta éfl határtalan, mint a kék
gadat," szólt Borbála komolyan. ,,A te koföldet, mint inkább átalános mivelődési szempont- ég, mely feje fölött elterül. Itala a szabad levegő,
rodban nem várhatod, hogy valakibe ugy ból. Innen van, hogy uti leveleiben, midőn a váro- lehellete szabadság. Hadd maradjanak alant a zabelebolondulj, mint egy tizen hét éves leányka, j sokról szól, leginkább azon tudományos intézetei- jos váro3o':c mérges szenvedélyeikkel, szánalmas
De azt kimondom tisztán és határozottan: vel foglalkozik, a vidéken pedig a népéletet viszályaikkal: fent,a bérczeken van az élet; a heférjhez kell menned, — s jobb, ha ebben tanulmányozza s ismerteti. De nemcsak ismerteti gyek közt honol az igazi hűséges szeretet.
egyetértünk. így aztán, ha valakire elhatár- szerző a vizsgálódása körébe eső intézményeket,
A hegyi skótok életéből, melynek egyszerűzod magad, én, a mi csak tőlem kitelik, szokásokat: hanem többnyire, éles észszel, bírálat sége századokon át daczolni tudott a különféle elealá is veszi, a hol lehetséges a mieinkkel összehamegteszem érdekedben, s ha te is egy kissé sonlítja azokat. Ez képezi munkájának önálló mekkel terhelt czivilizáczióval, kötetekre menő
ügyeskedel és el nem hagyod magad: lehet- értékét irodalmunkban. — E mellett becsessé te- | rajzokat lehetne irni. Amaz életerős természeti
len hogy czélt ne érj. Legyen már egyszer szi munkáját azon körülmény is, hogy Skócziáról fajnak ma csak. elvétve találjuk nyomait vagy
magyar utazó még oly részletesen nem irt mint ő, képviselőit, kik egy elpnsztult ré^i könyvnek
neked is eszed s közeledj valakihez."
„A kiket ismerek: egyik sem kell," vi- s különösen a skót felföld (Highland), Ossian e megrongyolt levelei. Hová lettek hegyi fészkeikből
szonzám durczásan; , a kik pedig engem is- regényes hazájának ismertetése, a felföldieknél az ősi szokásaikhoz, erkölcseikhez hű apák ?e nagy
életben volt sajátságom clan rendszer leirása stb., kérdésre szomorúan felel egy-egy elkésett hű unoka,
mernek, azoknak én nem kellek; másra hát egészen uj irodalmunkban. Szerző — ki mint már ki félve kerüli a népos helyeket, hogy apái fésznem vethetem ki hálómat, mint Fraser fentebb emiitettem — szeroti a párhuzamot mog- | kében fölkereshesse néha-néha azoknak sírjait, s
Mártonra."
tenni mindon alkalommal hazánk és Anglia intéz- elmesélhesse gyermekeinek az ősök dicső tetteit,
Borbála tüzbe jött, s gúnyos mosolylyal ményei közt — a skót felföld leírásánál igen molyoket mindon írott szónál hivebbon őrizett meg
ügyesen, a székely népre emlékezik vissza, megje- a szájról-szájra szálló hagyomány.
fogadta e választ.
löli
o hasonló vonásokat e két nép életében, mely
Obantól északra, mintegy 10 angol mérföld° Helységünk egy népes vas-gyár telep
hasonlóság okai a két nép lakhelyének hegyi nyíre van egy völgy, neve Grlen-Coe, migael nyelvolt, melyben nem igen sok régi származású fekvéséből, s elszigeteltségéből magyarázhatók ki.
ven annyit tesz: borzalom-völgye. A völgyet
vagy magas rangú család élt, de annál több
E 210 lapra terjedő munka, mint már czime északra a Loch-Leven, nyugotra a Loch-Linhé s
velünk egy sorsú, kik kedélyes, barátságos, is mutatja, levelekben van írva, molyoket eredeti- délre a Loch-Etive környezik. Egyike ez a ködös
társaságos életet folytatánk együtt. Laká- leg Szolestoy László barátjának szánt a szerző. — ország logcsudásabb, s borzadalmasabb völgyeisaink kényelmes, uj szabású házak valának, Az egész 3 fő részro különül. Az első részben nek. A hét angol-mérföld hosszú, s harmadfél
kényelmes távolságban egymástól. Ezek kö- Angliáról, voltaképen ennek két fő tudományos mérföld széles sikot óriási hegyek övodzik, s csak
zül egynéhány — köztük a mienk is — egy intézetéről, az oxfordi és cambridgei egyetemekről párholyen szakadnak meg, hogyszorosokat képezve,
elaggult öreg emberé volt, ki ősi kúriáján ad a szerző ig«n érdekes ismertetést; majd pár- melyek fölött a félelmes sziklafalak minden perczhuzamba állítja az angol és skót egyetemeket, ez bon leszakadással fenyegetnek. Odább délre mindig
lakott, mely utolsó hírmondójául maradt főn utóbbiakat tüntetvén fel olyanokul, mint a melyek emelkedik a hegyláncz, s csúcsaival a felhőkbe
azon sokfedelü, kigerendázott Erzsébet-kori sokkal inkább megfelelnek amazoknál a kor igé- vész, melyek különösen a Bidden-Moron (ősz csúcs)
házaknak, melyek az akkor még ismeretlen nyeinek. — Az oxfordi és cambridgei tanulók szoktak szállásolni. Az a lég, mely a Kaukázt,
szén- és vas-telepek fölött állott ük. Kerüle- csolnak-ver3onyének (regatta) loirása igen eleven mint langyos éther érinti, Holvéczia bérczeit örök
tünk földbirtokos aristokracziájának utolsó és mulattató részlet. Átalában szerző, komoly hóval födi: az, Skóczia hegyeit óriási felhőkbe
maradványa, mr. Fraser és fia, teljesen biráló iránya mellett meglehetős humorral is ren- burkolj i, melyeknek csuda alakjairól, mint kísérdelkezik, mi munkájának olvasását a hasznos mel- teties szellemekről szólalnak meg Ossian húrjai.
visszavonult életet folytattak, sohasem érint- lott élvezetessé is t e s z i — A munka második réaze
Csöndesen lépjünk; e helyet, melyen állunk
kezve a szomszédsággal, melynek vidor- a skót Athénnel, Edinburgh-gal foglalkozik;
örök
emlékűvé tette a néphit, megszentelte az emságát és vendégszeretetét nem viszonoz- leírja bonne szerző az ó és uj várost, melyek oly
lékezet. A völgyön egy kis folyó kigyódzik át, a
haták. Senki sem tolakodott magányukba, élos ellentétet képeznek egymással, ugy az épüle- Cona, melyet a hegyoldalakról és tetőkről száz meg
legfölebb azok, kiket a legs?ükségesebb tek mint a lakosok tekintetébea; amott a hajdani száz zúgó és pitak alakjában lejövő víztömegek
ügyek vezettek oda. Az öreg ur már ágy- herczegek és grófo!^ egykor fényes most nagyon táplálnak; ez FengalésÖssian idejében is ott folyt,
banfekvő volt, az ifjúról pedig az volt a elvénült lakaiban piszkos proletár népség lakik, 8 ott hallgatták szőke habjai az édesen opedő kö— emitt, a széles utczáju, olőloges terv szemondás, hogy teljesen tudományos vizsgá- rint finom ízléssel épitott, s Európa legszebb dös homályos énekeket, hátrább emelkedik az Evelódásokkal van elfoglalva. Nem csoda hát, városainak egyikét képező uj városban a tudomány rallin*) széke ma is ugyanazon sziklahomlokon
trónol, mint a boldog aranykorban. Szilárdan áll
ha Borbála kikaczagott, — de mosolya csak
és pénz arisztokrácziája.
A harmadik rész,
jobban neki tüzelt s megerősített határoza- mely az egész műnek több mint %-& képezi, —
*) Fengal neje.
volt annyi tehetsége, műveltsége, mint neked. De ki is kell mondanom, minden szépítés nélkül, hogy minden kilátásod csak
szappanbuborék, s ha valaaii okosabbhoz
nem fogsz, minden tervünk dugába dől. Ugy
veszem észre — eddig nem említem, de
most már csak kimondom — egy nagy hibába estél. A mellett, hogy igen is nyíltan s
épen nem válogatósán tetszelegsz — a fiatal emberek az efélét csakis kellemes időtöltésnek veszik — az a csúf szokásod is megvan, hogy mindjárt kigúnyolod, kikaczagod,
a ki komolyan veti rád szemét, — pedig épen
akkor lenne a legjobb alkalmad, midőn ők
is komolyabban kezdik magukat viselni.
Zavarba kellene hogy jöjj s szavad elakadjon ; el kellene, hogy veszítsd elevenséged, s
bár félig tartózkodnod tölök, mintha meg
volnál ijedve s szintúgy elrémülve a változáson. Egy kis ábrándozás két annyit megér,
mint a legelevenebb vidorság, — mert, ha a
férfiú azt találja hinni, hogy te nála nélkül
is meg tudsz élni: ne félj, nem fog rólad komolyan gondolkozni! Akár tíz tisztességes
szerencsét is el tudnék sorolni, melyeket
avval szalasztottal el, hogy roszkor nevettél.
Ha egy férfiút önérzetében sértesz meg: a
sebet soha többé be nem hegeszted, Sztella."
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még Maimore, Con-Fion *), alatta a térés szikladarab, melyet ma is Fengal asztalnak neveznek,
mind-mind azt beszélik, hogy e föld szent, mert
itt élte Ossian ifjú éveit, itt éneklé népének csatáit a vakmerő vadász kalandjait, az imádott bérezek csudáit, az ifjú szerelmét, a leányka baját.
. . . . Itt zengette a dalokat, melyeket egy világ
csudái és egy világ irigyel!
Mielőtt keletről a Glen-Coohoz juthatnánk,
az ut harmadfél mérföldnyi pusztaságon visz keresztül. A keleti bejárástól jó öt mérföldnyire nincs
nyoma is emberi laknak, 8 az Ouchtrichton, Macdonald házán kivül alig van a völgyben nyolez-tiz
pásztor kunyhó. Pedig a lenyugvó s fölkelő nap
nagyszerű pompája megérdemelné, hogy büszke
palotákat omeijen ide emberi kéz, s azokból bámúlja a bolygók királyát, mikor tündéri palotájából kikéi, s abba ismét pihenni távozik. A látványt,
melyet itt a fölkelő nap nyújt, csak Montblanc és
társai múlják felül, ha csúcsaikat reggel mogaranyozta a fölkelő nap s a csillogó hópelyhek millió
meg millió gyémánt darabként tükrözik vissza az
égi király fölülmulhatlan dicsfényét. Itt szintén
bámulatosán szép látni, mint küzd reggel a hatalmas ködoszlopokkal, melyek éjjel a Buachan-Etyn
és társain szoktak pihenni. A viadal nom tart sokáig, az átlátszó oszlopok alig egy óra múlva a nap
sugarainak engednek, s a viharzó tenger óriási
*) A közhit szerint itt élt volna Ossian, mert dalaiban
e hegyek nevei mind előjönnek. Ö magát Cona-hangjának nevezete. Con-Fion, Fion-Fingal (olv. Fengal) Fin, faun gael
szóból származnék, mely fehéret vagy szókét jelent; Fengal
tehát annyit jelentene, mint a fairheaded=szökefaju.S valóban a skótoknál és ezeknél szokás volt hőseiket hajók után
valamely melléknévvel felruházni; igy Rob-Koy (veres Róbert) Rhoderic Dhu (Tekete Roderik). A nép tudatában igy
élnek; pl. Fengalról a hegyi skót ma is azt mondja neked:
he was fair beaded Sir! (szőke hajú volt.)

hullámainak gyorsaságával nyomulnak le a sziklákról, a völgy keblére. Es most feltűnnek előttünka nap sugaraitól megfényesitett kopasz szirtek,
fák, sziklafalak, melyeken leömlő csermelyek, vagy
zúgok habjai ezer mog ezer drágakő alakjában
tündökölnek. E nagyszerű tükört a vándor fellegek
árnyai homályositják el ottan-ottan, mintha ezzel
akarnának mulatozni, az unalmas hosszú utón. Es
ez a játék igy megy, mig Gruagich**) tüzfényével
az Óceánba merülni készül. Es ha az utolsó sugár
is bucsut vett a Glen-Cloetól, s szürkület, majd éj
borul a völgyre: a csillagok barátságosan ragyognak le a Loch-Loven hullámaira, mely tó, vén
századok óta diszesiti e völgyöt; majd eljő a szelid
déli szél, a Conahulldmaielkezdenek mesésen zúgni,
végre mogzendül a dalnokok hárfája, s felhangzik
a gael dal, a hajdani jó időkről, „régi dal, régi dal,
régi dicsőségről I"

nagyszámú ártatlan nő, ifjú és gyermek. Mintegy
340-re ment azok száma, kik ez alkalommal tűz,
fegyver, éhség, hideg, vagy rémület miatt elvesztek.
A Glen-Coe lakosai közül nagyon kevesen
maradtak életben. A csekély számú menekültek
később vissztértek a völgybe, s mintegy százhatvan főnyi megsiratott és előtalált hullát fektettek
a közös sirba, hogy egyesítse őket egy sir, a mint
egy gyűlölet törülte ki az élők sorából.
A nagy temotkézés után énekeket daloltak a
simái. Mig a dal elhangzott, a hősök (hitök szerint)
a sirból a Walhallába repültek. Képeiket, utódaik
ma is látják a csillagokban. . . .
Unokáik tehát még ma sem haltak ki egészen.
A néhány főnyi kis családi kör, mely Glon-Coeban
él, ma is a legnagyobb iszonyattal emlékezik törzsük balsorsáról; de egyszersmind büszke önérzetÁmde e völgy nemcsak a gaül Homér dalai- tel, őseik és a kelták legnagyobb dalnoka Ossianban, nemcsak megőszült múlt idők énekeiben él: ról, kinek emlékére van e völgy szentelve.
nevét az ujabbkori történet múzsája is véres betűkA külsőleg is csinos kiállítású munkához —
kel jegyezte könyvébe.
Hajdan e völgy, mely ma oly kietlen, a Mac- mely dicséretére válik a sárospataki nyomdának,
donaldok tanyája volt, s az ötszáz főre menő törzs- — 4 kép is van mellékelve, melyek egyike Edinnek az ősz Allan Macdonald parancsolt. Minthogy burghot, másika az angol királyné balmorali kaselőbb I I . Jakab tántorithatlan hivei voltak, a, télyát, harmadika a skót nemzeti öltözetet, negyeVilmos királynak tett minden hűségi eskü elle- dike a Trosacks hegyet ábrázolja.
Olvasóinkat, kik mostanában ugy is szétnére, némely udvaronezok árulkodása folytán, a
király kiadta a parancsot a szerencsétlen törzs ki- szórva egyet-mást olvastak a skótokról, — bizoirtására, s a hóhér szerepet hadvezérére Campbellre nyosan érdekelni fogja e részletes ismertetése
Skóthonnak, melyben az élvezetes mellett bizoruházta.
Az álnok ember barátságot színlelt a törzs nyára sok tanulságost is fognak találni. — A
iránt, s orozva támadta meg őket. Két napi vér- munka, most már a 2-ik kiadásban, Pesten is megfürdő után a Macdon áldok legnagyobb része a szerezhető, hol Aigner Lajos könyvárusnál vau
cselszövény áldozatává lett; köztök az öreg törzsfő. bizományban; de kapható szerzőnél is Sárospatakon.
Komáromy Lajos.
*) A kaledóniak napistene.

TARHÁZ.

A sonkascentelés alkalmával különben nagyon kell vigyázni kinek-kinek a maga csomagAz esztendő legszebb, legköltőibb szaka s a jára, mert nagyon gyakran mogesik, hogy egyikkerosztyénség legfőbb, legszebb ünnepe keresve másik sonka helyett bocskortalpat vagy rongyos
se találkozhattak volna szebben, jobban össze.
bakkancsot visz haza a szentegyház elől. Az pedig
Mikor a természetnek legigénytelenebb pará- azzal történik meg, a ki elmulasztotta a húsvéti gyónya, a fakadó bimbó a faágakon, a dermedt földből nást, vagy a ki pláne szent húsvét napján a szomkitörő gyönge fűszál, az uj életro ébredő lombok szédjára tekintget; már azt olyan fakturás hunczközt a madár dala mind arról beszél, enyhe szellő fut legények nagyon hamar kinézik, hogy kinek
tele virágillattal arról susog, a miről a hívők ezro kell el változtatniuk a sonkát, s ha a tréfából kezdett
orgonaszó mellett énekel buzgó dalokban; minden, sanzsirozás sikerül, hát azért a kicserélt sonkát —
komolyan is megtartják.
minden azt beszéli: „föltámadunkI"
Legnépszerűbb húsvéti szokás marad azonban
Van-e vigasztalóbb valami ez eszménél,' a minek emlékét a keresztyénség a húsvéti napokkal a locsolódás vagy öntözés, melynek történetét töbünnepeli; egy utolsó deszkaszál az, melyhez min- ben többfelé keresik.
Egyik a locsolást Pilátus kézmosásától szárden reményét köti az elsülyedéssel küzködő. A
világon mindenkinek van szenvedése, küzdelme; maztatja, s magyarázatát Pilátus mondásában:
mindenkinek szüksége van a reményre; azért a „Én tiszta vagyok ez igaznak vérétől" találja. A
húsvét ünnepe az egész világé, a húsvét napot kit húsvétkor meglocsolnak, az ártatlan és tiszta
mindenütt megünnepelik, hová a, napvilágnak s a marad mindon hibától.
keresztyén hitnek csak egy sugara elér; ez ünnep
Mások a locsolás történetét az angyaltól veelőtt ledől a felekezeti válaszfal s nyelv és hitága- zetik le, ki a zsidók ajtófélfáit ártatlan bárány
zati különbség a buzgóság rovására nem esik.
vérrel locsolta be; mások ismét a szontasszonyokMint mindon nevezetesebb ünnepnek, ugy a tól, kik Jézus holttestét drága olajokkal akarták
húsvétnak is megvan a maga sajátságos és külö- belocsolni húsvét hajnalán s a máig is divatos
nös jelentősége népünknél, mi a sokféle szokások- rózsavizzel a szagos olajokat helyettesítik.
ban tükrözi magát vissza. S o tekintetben tán
Bárhonnét származzék is azonban e szokás,
húsvét ünnepe áll első helyen, ha oda nem számit- annyi bizonyos, hogy meghódította a fényos uri
juk is azon hajdan virágzó népszokások egész termeket ép ugy, mint a szegény egyszerű nép
hosszú sorát, melyeknok emlékét csak a szóboszéd, kunyhóit; s szagos vizzel vagy tiszta patak vizével
fönmaradt neveik és a háladatos gyermekvilág egyaránt szívesen látják a locsolókat ott is, itt is.
tartotta fönn napjainkig.
Régebben az öregebbek is megcsinálták a
Ilyen a hajdan nagyban virágzó Pilátus-verés, maguk részét o kedélyes tréfában, ma már azonban
a nagyszombati kigyó-, béka-kergetés s a nagypén- csak a fiataloknak hagyják urambátyámék a locsoteki kakas-kukorékolás, a mit különben egynémely lódást, kivéve ha egy-egy kardosabb menyocsko
nebuló mai napság* is elkövet annak az ablaka részelteti húsvét kedden a megszürkült barkót egy
alatt, a kit bosszantani akar. Csak nem oly rég is, kis hűvös megtiszteltetésben.
még a nagyobbak is, különösen a „meglett legéIfjak, leányok hetekkel előbb várják és kények" éjfél után három óra felé sor-kukorékulással
szülnek
a locsoláshoz lyukas gyűrűvel, a mihez
költötték föl az egész falut, hogy nap fölkeltekor
egy
üres
gumilapda van erősítve, telő vizzol,s csak
már minden fölkelhető istenteremtése a kálváriahegyre tartson; ma azonban e szokás csak a egy nyomás kell a lapdán, hogy a ki a gyűrűt
megnézi, a szeme, szája telő legyen vizzel.
múlté.
Ma már ilyen fölszerelt virágbokrétákat .is
A sonka, tojás és bor-szentelé3 némileg már
készitenek
vállalkozó gyárok, kik minden adandó
vallásos jelentőségű, mintegy befejezése a negyvennapi böjtnek, mit azonban a katholikus nép I alkalmat fölhasználnak gyáruk és firmájuk előel nom mulasztana, mert a közbeszéd azt tartja, ' nyére. Ezek a bokréták nagyon előnyösek; a kis
hogy a ki szén teletlenül eszik húsvétkor tojást leányok megszagoltatják a fiatal emberrel, s csak
vagy sonkát, —- annak „csont nő a szájában". egy kis nyomás a virágszáron, és a tőrbe csalt
Ezzel szokták ijesztgetni az önmegtartóztatás gimpli megkapja a magáét.
szent elvével megbarátkozni nem igen akaró ifjabb
Régebben csak kis palaczkokkal végezték a
polgárságot az éd's szüléméit, s apródonként any- locsolást; ez most a gyermekvilágra maradt, kik
nyira beleélik magukat, hogy alkalmilag maguk végtelen kedvtöltéssel ápolgatják az örökölt szois megtartják a szokást a — csont kedvéért.
kást. Már egypár nappal előbb mogtöltetik a kis

A húsvéti ünnepekre.

üveget „otkolontos" rózsavizzel, a miből jószivü
gyógyszerész segédek olyan sokat adnak, mintha
tiszta vizet mérnének, s a mivel félváros minden
kurtaruhás s csipkésfodros nadrágkában járó kis
leányát sorba lőhet locsolni, — kapván mindenütt
olyan szépre festett piros tojást, hogy halálosvétek a „ticscselő" fiuk közé vinni.
Pedig oda viszi a gyerek, arról már le nem
lehet szoktatni; a templomok előtt és utczaszögleteken összecsődült gyerek csoportnak olyan varázsereje van, hogy a ki arra téved , nem bir mellette
elmenni, ott meg kell akadnia.
És ott foly a „ticscsolés" nagyban. Egyik fiu
tart a markában egy piros tojást olyan formán,
hogy a mutató és hüvelyk ujja között csak egy
kis rész látszik ki. A másik fiu aztán ebbe egy
krajezárt beleüt élével. Ha a pénz megáll a tojásban, akkor a tojástartó fizet az ellenfélnek egy
krajezárt; ellenkező esetben a lehulló pénz a tojástulajdonosáé lesz. Mogesik olykor, hogy a krajezár
a tojás helyett a körmöt találja el, de azt már a
gyerekféle egy krajezárért „ticscsolés" közben, de
mog a jó barátságért is szívesen kiállja.
Hány jobb sorsra érdemes tojás pusztul el
ogy nap alatt ily pogány munkában, s a többi közt
hány olyan, a mire a kis leányka édes reménység
közt neve kezdő betűjét vagy ogy szép „hit, remény és szeretet"-ot karczolt. — Hálátlan gyermeknépség, nem is sejted, hogy egy piros tojással
tán egy kis korai Dulcinellácska szivét „ticscseled" össze.
A kis leányok sokkal háladatosabbak; azok
eltoszik a kapott zászlós báránykát, és ezukor
tojást üveg buru alá és esztendők múlva is megemlegetik, hogy melyik kitől való.
Feledhetlen szép napok ezek, a melyekre az
omber késő öregségében is szívesen emlékezik
vissza, s hogy az emberi gyarló emlékező tehetségen könnyítsen az idő, évről évre elhozza s bemutatja az ifjúság e kedves ünnepnapját s évről
évre láthatjuk, hogy még mindig ugyanaz, a mi
volt akkor, midőn mi mentünk tőle reménységgel
a kislányos házhoz az „otkolontos" rozsa-vizzel és
vittük az emlékbe kapott „hit-reményes" piros
tojást a templom olé — ticscsolni; és ugy lesz az
évek múlva, mikor majd a — még szép reménységeinkben élő kis fiuk és kisleányok és azok fiai és
leányai stb. stb. egész századok végéig cselekszik
ezt a szép szokást örömére azoknak, a kik már
csak emlékezni bírnak.
Kívánunk nektek boldog ifjúságnak — boldog húsvét napját.
Varga János.

Melléklet a fasárnapi Újság 16-ik számához 1870. ápr. 17.
Számos éven át San Antoniónak nagy tiszteletben
,llott polgára volt, és fia Ujházy Feroncz ez ideig
igyane városban lakik."
— („Kossuth és a magyar emigráczió török
Egy más tudositás szerint az ősz hazafi önmaföldön") ez érdekes czim alatt jelentek meg Lipga vetett véget életének. — Ujházy László arczcsében, Kossuth egykori titkárának s útitársának,
képét és életrajzát a „V. U." 1868. évi 47-ik száa Napkeleti képeiről irodalmilag is ismert Szőllősy
mában közöltük, s igy e szomorú alkalommal csak
Ferencznek emlékjegyzetei. Szőllősy 1854-ben
azt említjük meg róla, hogy meggyőződéséhez,
halt meg, de hátrahagyott jegyzetei most látnak
Íveihez, mind végig hű maradt. Nemes törekvése
először napvilágot. Sok érdekes, és sok uj is van
nemcsak
a politikai, hanem a tudományos és társabennök s előadása többnyire vonzó. De a közt a
dalmi téren régen 1848 előtt ismertté tette nevét.
mi érdekes és uj van a könyvben, van sok olyan is
1848-ban erélyes kormánybiztos volt, s a szabada mi nem nyilvánosság elé való; annyira kényes
j-harcz befejezése után gyermekeivel együtt
magán természetű dolgok, melyeket, még ha mind
Amerikába
ment, a honnan nem is tért vissza többé
igazak volnának is, közönség elébe hozni nem
hazájába. Nyugodjanak csendesen és békében a
lehet s nem szabad. — A füzet egy tetemes része
távolban is hű hazafinak porai!
a mesmeri gyógymóddal foglalkozik, s végre füg= (A Batthyány-gyászünnep) részleteit már
gelékül uti rajzokat is ad. Ara 1 ft 20 kr.
örülbelől megállapitá az e czélra kiküldött pest— (Ballagi teljes magyar szótárából) legúvárosi bizottmány. A nemzeti múzeum nagy csarjabban a 11-dik füzet (Mérleg — Örököl) jelent
nokát, hol a nagy halott koporsója kitéve lesz,
eg- Tizenkét füzetre volt számítva eredetileg,
m
díszesen föl fogják ékíteni. Három nagy lobogót
de ugy látszik nehánynyal többre fog terjedni.
készíttetnek: egyet az ország, egyet a város s
Kimerítő bősége s szógazdasága azonban csak előegyet a grófi család színeivel. A gyászravatal és
nyére fog szolgálni. Mindon füzet hat iv s ára
a koporsó vörös bársonynyal lesznek bevonva;
50 kr.
a
gyászkocsi 6 lovát 6 magyar díszruhába öltözött
** (Törvényjavaslatok.) 1) Az első folyamoférfi
fogja vezetni. A nemz. lovarda igazgatója,
dásu bíróságok rendezéséről; (a kir. törvényszékek
Szathmáry
K. ogy bandérium szervezésére, a zeés járásbiróságok jegyzékével.) 2) A bírósági végnede
pedig
a
gyász-zene rendezésére kérettek fel.
rehajtókról. 3) A kir. ügyészség szervezéséről.
A
hamvak
átvitele
a baráton templomának sírbolt4) A békebiróságokról és 5) Az államtisztviselők
jából a múzeumba egész csendben fog megtörténni.
nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyeinek és
— (A Batthyány emlékszobor üyyében) Horárváinak ellátásáról szóló törvényjavaslatok, meváth
M., bizottmányi elnök, következő figyelmezlyeket a „Jogtudományi Közlöny" külön melléktetést tesz közzé: „A Batthyány Lajosnak Pesten
letben közlÖtt, most összesen könyvalakjában is
állítandó emlék ügyében a bizottmány megalakulmegjelentek, Heckenast Gusztáv kiadásában. Ara
ván, midőn az e czélhoz való közrejárulásra az ále 7 ivre terjedő füzetnek 70 kr.
dozatkész hazafiakat tiszteletteljesen fölhívjuk,
** (Heckenast Gusztáv kiadásában) ujabban
kérjük egyszersmind a t. gyűjtőket, s különösen
még a következő könyvek jelentek meg:
ama lapok t. szerkesztőségeit, melyek e czélra adoAz 1868 és 1869-ik évi törvények, ugy az azok
mányokat elfogadni szíveskedtek, hogy azokat a
életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsábizottmány pénztárnoka, Sztupa György úrhoz
tott magy. kir. miniszteri rendeletek gyűjtemé(szénatér, üllői-ut 1. szám) beküldeni méltóztassanye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusznak, ki azokról hotonkint kimutatást tesz közé."
táv, nyűg. kir. váltó feltörvényszéki biró. Il-ik
** (Az országos magyar dalár-egyesület) a
** (A közoktatási miniszter) a hivatalos lapban
kötet, 4-ik füzet, ára 80 kr. — Az 1869-ki törvé- nyári dalár-ünnepély programmját már megálla- művészi ösztöndijakra és segélyekre hirdetett pányek, sat. vagyis a fentebbi gyűjtemény egész Il-ik pította ; legkiválóbb része lesz az aug. 20-án az lyázatot. Amazokat igénybe vehetik reményteljes
kötetének ára 1 ft 80 kr.
összes hazai dalegyletek által a városligeti dal- művészek, kik művészi becscsel biró munkákat
A rómaijog institutiónak tankönyve. Dr. Bo- csarnokban előadandó kardal verseny. A 30 krra tudnak fölmutatni; a segélyeket pedig ismeretes
zóky Lajo3 jogakadémiai tanár tói. A 32 ivre ter- tervezett belépti dijakból -bejövendő összeg ötöd- művészek is, akár a képzőművészet, akár a zene
jedő kötet ára 3 ft.
része jótékony czélra fog forditíatni. A bel és kül- teréről. Május 15-dikéig kell folyamodniuk. Mű** (Kodolányi Antal) a kolosztnono3ton gazda- földi vendégek elhelyezésére a szünetelő taninté- vészeti növendékeknek pályázni lehet továbbá a
sági tanintézet igazgatójától még ez év folytán zetek helyiségeit szándékoznak igénybe venni. Az bécsi műakadémiánál magyar ifjak számára engebecses gazdasági munka fog megjelenni Eggen- összes költséget körülbelül 5000 ftra számitják. délyezett 420 frtos ösztöndijakra is, melyeket há** (A süketnémák váczi intézetének igazgató- rom évig élvezhetnek. A pályázat részletei megber^er F. kiadásában. Czime: „Mezei gazd. üzlettan." Hasonló mű a magyar gazdasági iroda- sága) részéről megkerestettünk annak kijelenté- ölvashatók a hivatalos lap keddi számában.
lomban még nem létezvén, egy rég érzett hiányt sére, hogy ott a folyó tanév végével 6 fiu-gyermeki
és 4 leánygyermeki orsz. alapiványi hely jő ürese— (Keleti Gusztáv) a napokban érkezett haza
fog pótolni,
(„Biztos sikerrel használt házi gyógysze- désbe. Ugyanekkor több magánalapitványi hely ii külföldi utjából, s egy szép tájfestményt hozott
rek") czimü gyűjtemény jelent meg, Müller Gyula üresedésbe jő, melyre pályázat nyittatik. Pályáz macával; czime: „A száműzött parkja." A képzőkiadásában. Lehet benne sok jó és hasznos, de bi- hatnak 9—14 év közti gyermekek. Mellékelni kel művészeti társulat kiállításán látható.
** (A vajda-hunyadi vár ujjáépitbjét,) Schulz
zonyosan sok olyan is, mit csak óvatossággal lehet- keresztlevelet, orvosi, oltási és végül szegénység
Ferenczet Lónyay miniszter közelebb bemutatta
ne ajánlani. Az ilyfélékre mondja a latin : „érjen bizonyítványt.
a királynénak; ő Felsége nagy érdekeltséggel
a mennyit érhet." Ara a 210 lapnyi kötetnek 1 ft
nézte a tervrajzokat, kérdezősködött a munkálatok
Közlekedés.
60 kr.
haladásáról s kijelentette, hogy mihelyt a vár épí•• („Egészségi könyvtár") czimü vállalat inf (Vasút Szathmártól-Brassóig >) Lónyaj tése be lesz végezve, meg fogja látogatni.
dult meg Kolozsvárt, s első füzete: ,,A húsevés" Albert és társai engedélyért folyamodtak egy vas
** (Két színházban) tartottak múlt vasárnap
(dr. Nagel után forditá dr. Vélis Simon) most ut előmunkálataira, mely Szathmártól vagy Má
utolsó
előadást: a budai népszínházban, mely a
jelent mog, 61 lapra terjedő füzetben.
ramaros-Szigettől a Szamosvölgyén át Deézsig, lelkesedés egy porezében „hazafiság a nemzetiség** („Ifjúság lapja.") Fekete József, pesti fő- innen Szász-Régenen át a Maros völgyben Gy. Sz.gymnáziumi tanár az „Ifjúság Lapja" czimü vállala- Miklósig, s végre az Alutavölgyén át Brassóig vezet- nek" felirattal láttatott el, s az erzsébettéri bódétát, (mely már negyedik évfolyamát éli) átalakitá tetnék, esetleg szárny vonallal Déézstől Kolozsvárig. ban, mely egy szép tér elrutitása végett a „hazafiság" bosszantására s a „nemzetiség" elnyomására
„A tanuló ifjúság lapjá"-vá, mely képekkel fog
•• (A posta-utalványokat) illetőleg május rendőr igazgatósági parancsszóra hihetetlen gyormegjelenni, minden tizedik napon. A lap egy ré- elsejétől kezdve uj intézkedések fognak életbeszében a tanuló ifjak munkái lesznek biráló észre- lépni. A 10 frtig terjedő pénzutalványok dija sasággal emeltetett fel. Az első Budavárában
vételekkel, s a vállalat tiszta jövedelmét szegény 5 kr. 10 ftól 50-ig 10 kr. és 50 fiól 100-ig 15 kr. találand magának kárpótlást, hol már húsvét első
tanulók kapják. Pályadijak is vannak kitűzve: lesz. — 100 ftig terjedő posta-utalványok minden napján megkezdődnek a magyar előadások a várballadára 6 arany, beszélyre 4, idylli költeményre postahivatal által ki fognak szolgáltatni, s az ed- színházban, melyből évtizedeken át száműzve volt
4, nyelvészeti, mennyiségtani és terményrajzi érte- digi egyszerű blanquettek helyett 5 kros bélyeggel a magyar nyelv. Aradi Gerő mint a budai városi
kezésre 2—2 db. arany, birálatra 5 arany. A jutal- ellátottak fognak életbelépni. — A nyilt pénzes színház és nyári színkor igazgatója, nyitja meg az
idényt a várszínházban egy íprologgal, egy kis
mak okt. 20-dikán adatnak ki.
levelek feladása korlátoltatik és csakis 100 fton vígjátéks egy operettel. Anémet színészet számára
** (Uj zenemüvek.) Taborszky és Parsch kia- felüli, 15 latig terjedő nyilt levelek fogadtatnak
dásában megjelentek: „Fekete rigó csárdás," a el. — Értékpapír küldemények csak 15 laton felül az erzsébettéri helyett egy részvényes társaság már
„Házam előtt van egy borostyánfa," „Kis kutya, 3 fontig csak csomagolva, zsinórozva, és lepecsé- előbb uj hajlékot emelt, a gyapju-uíczai „Varietéé"
színházban.
nagy kutya", és „Kerekdombi kis menyecske" telve vehetők fel.
»* (Furcsa kis tévedést) említ a „M. U." Egy
kezdetű népdalokból, zongorára szerkeszté Tisza
vidéki ur előfizet egy újságra, melynek évnegyeAladár, ára 60 kr.; s az „1870-diki jogász csári újság?
des ára 1 ft 40 kr., s két forintot küldvén, hozzádás", zongorára szerzé Kuncz Géza; ára szintén
_ (Gyászhir Amerikából.) A „New-York Daily teszi: a megmaradt hatvan krajezárért küldjön fia
60 kr.
Tribüné" márczius 21-kéről következő gyászhirt számára egy „kis hegodű"-t. A jó expeditor szalad
Közintézetek, egyletek.
hozza: Ujházy László, Kossuthnak honfitársa és át a játékboltba, vesz egy kis hegedűt s postára
(A magyar tud. akadémia) III-ik osztá- Magyarország függetlenségi harczában a hires ko teszi. Néhány nap múlva aztán megkapja a választ
lyának, a természet tud. és mathematikainak, ápr. máromi vár kormányzója, San Antonióban Texai a hegedűvel együtt. Az ur nem afféle hegedűt
4-én tartott ülése szorosan az osztály körébe tar- statusban márczius 7-kén meghalt. Kora megkö akart, hanoin a Hockenast által kiadott „Kis hetozó tudományos fejtegetésekkel foglalkozék. Leg- zelitettea80-dik évetésereje egészen megfogyott gedű" czimű verses könyv egy példányát.

Irodalom és mÜTészet.

először dr. Say Mór lev. tag, a budai főreáltanoda
igazgatója tartá székfoglalóját, ,,Az állati munkáról és annak forrásairól." Utána Martin Lajos
lev. tag, a pesti távirdai állomás gondnoka a
„Csavar-felületekről" értekezett. Szabó József
osztálytitkár egy előleges bejelentést terjeszt elő
dr. Jurányi Lajostól, a „psilotum triquetum" és a
„ceratozamia" nevű növényeken boneztani és élettani viszonyukat illetőleg tett jelentékeny fölfedezéséről.
** (A magyar-földhitelintézet) f. hó 12-én
tartotta ez évi közgyűlését. Lónyay Menyhért
elnöki beszédéből következő adatokat veszszük ki.
A földhitelintézet a tavali válságon egészen kivül
maradt. A múlt évben elhelyezett zálogjegyeinek
összege nevezetes gyarapodást mutat föl: 1868ban 2 és % millió ftot, 1869-ben pedig 4 millió
írtnál többet tesz az eladott záloglevelek összege.
S az árfolyam is egész éven át alig mutat 2—3
százaléknyi ingadozást 90—93 százalék között.
Természetes tehát, hogy a földbirtokosok bizalma folyton növekszik az intézet iránt. Múlt
évben kölcsönfolyamodvány 330 fél részéről érkezett 7.792,000 írt. erejéig, ebből megadatott 260
fél részére 4.756,500 ft. Az intézet keletkezésétől fogva 30.250,000 frt kölcsönt adott, erre
jelzálogként földbirtok és épületben 91.936,053 ft
érték volt lekötve. A lekötött földbirtok terjedelme 127 D mérföldet tesz. A forgalomban levíf
értékpapírok összege 25 és fél millió. Az adósok
kamataikat pontosan szolgáltatják. Az intézet
pénztári üzlete évről évre tágul. Több minisztérium itt helyezi el pénzeit rövid időre. Az akadémia, írói segély-egylet, Kisfaludy - társaság
pénztárait az intézet kezeli, s pedig dij nélkül.
A pénztári forgalom műit évbea 104 aiillió, az
üzletremény 103 ezer frt tiszta jövedelmet tüntet fel legkisebb számítással, s mivel a tartalékalap
egy millión felül 10 százalék növekedést mutat
az .alapitóknak egy 10 százalékos kötvényük vissza
fog adatni.
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** (Pesten történt.) A józsefvárosi kálváriánál
múlt csütörtökön egy nő csecsemővel karján a b
Szűz képo előtt térdelt s imádkozni látszott. Kis
idő múlva fölkel s a tőle nem messze ülő három
leánykákhoz megy s a legnagyobbikát — tiz éves
lehetett— e szavakkal szólítja meg: „Fogja meg
kisasszony kérem e gyermeket agy porezre, tüs
tént visszajövök." — A leányka készségesen vette
kicsi karjaiba a még piczinyebb teremtést. A ml
elmegy, és soká nem jő vissza. A három testvér
nyugtalankodik. S midőn esteledni kezd s az anya
még mindig nem jő, a gyermekek sirni kezdtek,
mit csináljanak a kis gyermekkel: hazavinni nem
merik, anyjok „agyon verné okot, még öten vannak otthon." Végre a legöregebbiknek volt annyi
esze, hogy a stáczió-utezai bírósághoz ment, s
onnan rögtön egy konstabler kíséretében alíókusba
vitték a csecsemőt. Meglepő látvány volt a három
síró gyermeket szemlélni a csecsemő gyermekkel.
A leánykák zokogva haza futottak, az eltűnt anyát
nyomozzák.
** (Az uj osztrák minisztérium) hosszas vajúdás után végro megalakult: Miniszterelnök s a
földmivelési minisztérium vezetője: gr. Potocki.
Belügyminiszter s a honvédelmi minisztérium vezetője: Taaffe. Igazságügyér s a kultuszminisztérium vezetője: Tschabuschnigg. A pénzügyminisztérium vezetésével Distler osztályfőnök, a
kereskedelmi minisztériuméval Depretis osztályfőnök bízatott meg.
** (A párisi Rothschild-ház)
főpénztárnoka
Tassin elfogatott Paris környékén. Néhány napra
eltávozott, s ezalatt 2 millió frank hiányt fedeztek
fel. Tassin 42 éves és ismerősei előtt igon kedvelt
ember volt.
** (Halál egy kézszoritásért.) A „Kolozsvári
Közlöny" irja: A múlt hó végén Szabó István,
külvárosi földmives borozás közben bizonyos honvéd őrmesterrel kezetc szorított, azonban lelkesedésében kissé több erőt fejtett ki, mint kellett
volna, mire a vitéz fölkiáltott, hogy kezének ilyes
összesajtolása, megropogtatása nom elég kíméletes
bánásmód. Azonban nem kívánt tőle elégtételt.
Nagy J . földmivelő, ki ez esetbon jelen volt, nem
hagyta annyiban a dolgot, a honvédért keztyüt
dobott Sz. I.-nak. Heves ökölviadalra keltok, minek vége az lett, hogy Szabó I. vértől boritva,
eszméletlenül maradt a csatatéren, hol két oldalbordája eltörött és néhány napi szenvedés után elhalt.
** (Hamis 50 frtos bankjegyek) jöttek forgalomba, melyek rajzónnal vannak készítve, és réztollal feketére árnyalva. Az emberi alakok föltűnő
roszul készitvék rajta. E jogyek Bécsből, 1866.
aug. 25-ről vannak keltezve és D 30. B 39. sorozattal jelölve. Vizjegy éppen nincs rajtuk, hanem
annak helye olajjal van bekenve.
* % (Sikkasztás.) A honvédelmi minisztériumnál sikkasztást vottek észre, melyet S. . . . nyűg.
hivatalnok követett el. Motozást tartottak s csakugyan találtak is nála okmányokat, melyek a sikkasztással kapcsolatban állanak. Az ügy átadatott
a fenyitőtörvényszéknek.
** (Régi gyilkosság.) Még 1867-ben éjjeli
utczai verekedésben Goikovics vasúti munkást
megölték, de a tettesnek azóta nem tudtak nyomára jönni. Végre asszonyi csevegés jött a rondőrség
segélyére. Andreászi Titus molnár neje ugyanis
mély titok leple alatt olmondá nővérének, hogy
férje három év előtt valakit megölt. A titok természetesen tovább ment, a míg Goikovics özvegyének fülébe jutott, ki azt a rendőrségnek feljelenté.
Az újonnan megindított vizsgálat felderité, hogy
a gyilkosok Andreászi Titus, Frühwirth Mihály
és egy urasági kocsis voltak. A két olőbbi már
fogva van.
+*+(A gyónás is hasznos.) Jászberényben egy
embert megloptak mulató czimborái. Az ügy feladatott a kapitánynak, ki befogatta mindazokat,
kiket gyanú terhelhetett, és csak az igazi tolvaj
nem került hálóba. A tolvaj-ezhnbora hallván az
ártatlanul szenvedők sorsát, elment a barátokhoz,
ott meggyónta, hogy 300 frtot lopott, s áthozta a
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pénzt a papnak, hogy szolgáltassa illető helyére. A
pap szívesen megtette a kis szívességet a „megtért bárány'-ért, természetesen a titkot megőrizte.
**» (Figyelmeztetés.) A „Szabad Egyház" ez.
lap irja: Léva vidékén, s Hontmegyében egy csavargó jár, ki az alkalmat kilesvén, mikor nincs oz
vagy az a plébános otthon , lakására megy, s ott
nevében óráját kéri, mert ő úgymond selmeczi órás,
s az úrtól megbízást kapott, hogy óráját javítsa ki.
Sok jóhiszemű gazdasszony aztán odaadja neki az
órát reparálni, csakhogy sohasem látja többé. E
figyelmeztetést
H. V. plébános ur küldötte be
hozzánk, ki már megjárta e csavargóval a szép
aranyórája odaveszett s mint állítja, ismerősei
közül már megjárták többen is.
— (Nevöket változtatták:) Przibil Alajos, Ignácz, Miklós és Albert tatai lakosok „Perényi"-re,
Hengge Frigyes p. ü. igazg. számtiszt Hengyeiro,
Wenecker Gyula veszprémi lakos Kovácsi-ra
— (Halálozások) — Vezerle Zsigmond Unghmegye tiszt, főjegyzője, ápril 8-án Meranban meghalt. — Humán Olga, a nemz. színház kedvelt
fiatal énokesnője 21 éves korában meghalt. — P .
Szathmáry Károly ismert regény Írónkat és országgyűlési képviselőt családi mély gyász érte. Édes
anyját veszté el: özv. Szathmáry Dánielné szül.
Kállay Zsuzsannát, ki ehó 10-dikén Szilágy-Somlyón hunyt el, 70 éves korában. — Szenessy Lajos
volt 1848-diki és jelenleg m. kir. honvéd főhadnagy, e hó 11-dikén, élte 54 ik évében Pozsonyban
meghalt. — Arvamegye egyik tisztelt férfia Zmeskál Ferdinánd lestini jószágán 62 éves korában
meghalt. — Scharnbek János esztergom-érsekmegyei áldozár, pesti középponti papnöveldéi aligazgató, életének 41-ik évében elhunyt.

Adakozás a honvéd-menházra.
A „Vasárnapi Újság" szerkesztőségéhez beküldetett :
Keszthelyről: Bogyay Antal csabrendeki la
koa 20 ft. — Hertelendy Imre gyülevészi lakos
20 ft. Összesen 4 0 ft.

Szabadalmazott vaskalap legújabb
szerkezetű.

a

b

nyűg.

hossaa

1 '-

irta b. Jósika Miklós.
Második kiadás. — Két kötet (az olcsó
kiadás 27—28. kötete), fűzve 1 ft.

(Grimshav M.-tól Londonban.)
Világos.
1. Hc8-e5
2. Vcl-f4f .
3. Bh5—f5: f matt.

Sötét.
. Kd4—e5: a)
Keö -f4

Heckenast Gusztáv,

Apr. (ó) Nisan S. f. P- 6. P- ó. PÁprilis
P- ó. P- ó. PB ilnsvétvas. B Husvétv. 5 D fi Vajhl lOHiisv.í.ü. 9,7 12 5 10 fi 51 19Q 50 9 1 fi 9 0
17
Húsvétit ét Ift
944 4 10 20 6 Sfi
11 5 7 fi
Husvéthetf. 6 Eutich
lódor, Emma
Emma
18 Mózes
7 György
9:9 10 5 5 fi 53 958 38 reg
7 37
Győző vért.
Sulpitus
19 Neftali
8 Prochorus
30 815 4 fi 55 9,79, 43 U 33 8 ?,5
Oda
9 Nagy csőt. t 20
Anzelm vért.
ÍS1
7 5 9 fi 57
21 0 36 9 19
Kájus ésSotenJJ. I'Ponidás
10 Nagy pént. + 21Ilusv.7 fl.
5 5 0 fi 59 9Q8 18 2 29 10 90
Adalbert (Béla) Béla
11 Níigyszorob.f 22;{;í.Síii»h. 33 3 5 57 6 0 312 13 2 11 11 24
Hold változásai. S Utolsó negyed í>2-én 5 óra 41 perczkor délután.

Regény.

Az 537-ik számú feladvány megfejtése.

Évnegyedre (ápril—június)
1 ft. 25 kr.
3tF~ A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

nyűg.

E s z t h e r.

d
e
•
g
Vilasros
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Politikai Üjdonságok-ra

kél

valamint a legújabb szerkezetű

c

T A R T A L O M .

kél

fleckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.),megjeA fakalap vagy a régiebb szerkeztii lent és minden hazai könyvkereskedésben
korona.
kaphatók:

A rom titkai.

— Eger. Zs. S. Az énekek éneke már sokkal magasabb röptü és sokkal sikerültebb átírásokra lelkesítette a
hirlap kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza
költőket, mint az, melyet öntől kaptunk. De ennek csekély
4-ik szám alatt.
sikere miatt nem akarjuk önnek tehetségét átalában elitélni.
£ 3 " Lapunk mai számához a „Victoria"
— Kula. T. Gy. A hosszú költeményben egyes meglepően szép sorok vannak; de szintannyi vagy több a mi biztosító-társaság biztosítási felhívása vau
nem sikerült. Legkevésbbé sikerült pedig az egész mint csatolva.

hossza

761 (2-3)

készítésére.

(„Országgyűlési

Ho l d

ágy-

Az én találmányom módja szerint megújított és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott harangok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk fordítható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztathatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül az njonnan szerkesztett és szabadalma
Regény.
zott sniiódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
irta 1). Jósika Miklós.
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitolni, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijesztő
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
726 (3—12)
Második kiadás. Két kötet (az olcsó kiadás
Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutánycsb áron.
25—26. kötete) fűzve 1 ft.

Beszédtár"-ral s más rendkivfilt
Péntek, ápr. 8. „Egy pohár viz." Vígjáték 5 felv. Irta
mellékletekkel).
Seribe; ford. Nagy ígnácz. — (Vahot Irma k. a. föllépteül.) Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva.
Szombat, ápr. 9. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
Thomas Ambroise.
A két lap esryütt:
Vasárnap, ápr. 10. „Szentiván-éji álom." Színmű 5 felv. Évnegyedre (ápril—június)
2 ft. 50 kr.
Irta Shakespeare; ford. Arany János. Zenéjét szerz. MendelFélévre
(ápril—szept.)
5
„ — „
sohn Bódog.
Hétfő, ápr. 11. „A jó barátok" Színmű 4 felv. Irta Sar- Három évnegyedre (ápril—decz.) . . 7 „ 50 „
dou; ford. Szerdahelyi.
Csupán a Vasárnapi Újság:
Kedd, ápr. 12. „A boldogság első napja.'1 Víg opera 3
felv. Zenéjét szerz. Auber.
Évnegyedre (ápril—június)
1 ft. 50 kr.
Szerda, ápr. 18. ,,Egy szegény ifjú története." Színmű 5
felv. Feuillet Octave után: ford. Feleki és Hegedűs.
Csupán a Politikai Újdonságok:

ip

PESTEN,

ajánlja magát a t. ez. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagyságú s tiszta egész összhangzatu

A VASÁRNAPI IÍJSÁG

Izraelitak
naptara

nöi vászomiemüf ket,

ingek, corsettek, szoknyák,
nemű stb.
Árjegyzék bérmentve.

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt

Sötét.

Előfizetési felhívás

A P T Á IR.

Türsch F.

Pesten, váczi-uteza 19-dik szám ajánl

harangöntö,

542-ik sz. f. — E n g e l h a r d t W,-tól
(Gerában.)

a)
1
Fd6-c8:
2. Hh6—f 7
tetszés szer.
3. V ad mattot.
A „Vasárnapi Újság" szerkesztőségéhez beHelyesen fejtették me«: Veszprémben: Fülöp József.
küldetett :
Harasztiban: Gr. Festetics Benuo. — Miskolczon: Czenthe
Pestről: JST. N. 1 ft. — Ehhez adva a budaJózsef. — Jászkiséren: Galambos István és László. — A
pesti munkás-egylet tagjai által adományozott ösz- pesti sakk-kör.
szegot (lásd „V. U." 1870. 1. sz.) — begyült öszszestn 21 ft. 6 kr.
— A „Vasárnapi Újság" által a tiszai árvízkárosultak részére gyűjtött 21 ft., azaz: huszonegy
forint 6 krt, átvette a bodrogközi károsultakhoz eljuttatás végett Kossuth Pál.
Pesten, ripr. 5-én 1870.
és
Tisza Kálmán.
Kossuth Pál.

Szerkesztői mondanivaló.

WALSER FERENCZ

SAKKÜÁTÉK.

Adakozás a tiszai árvízkárosultak javára.

Nemzeti színház.

HIRDETÉSEK.

egész; eompositiója nincs, fejlődése egyenetlen s vége kerekdedség nélküli. Talán más jobban fog sikerülni.
— Sümeíf. B. J . Kivánatát teljesítettük s további
közreműködését is szívesen várjuk.
— Kassa. S. K. Stroszmayer diakovári püspök arczképe és életrajza megjelent lapunk 1866. évi 18-dik
számában, midőn a püspök a magyar-horvát kiegyezkedés
ügyében, mint a zágrábi országgyűlés küldöttségének elnöke Pesten időzött.

Gróf Batthány Lajos sirja (képpel.) — Jegyzőkönyv
— A csodák titka. — A Csernavölgyröl (képpel). — Képek a pusztáról (képpel). — Egy francm népballada. — A
; ki a csillagát megtalálta. — „Uti levelek Skócziából." —
Tárház: A húsvéti ünnepekre. — Irodalom és művészet.
— Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság?
| — Adakozás a honvédek menházára. — Nemzeti szinház.
' — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklóe. (L. raagyar-utcza 21. sz )

KERTÉSZ és EISERT Pesten, \

Dorottya-iitcza 2. szám, a magyar király czimü szállodával szemközt,

a tavaszi idény

tekintetéből következő czikkek dús választékát ajánlják :
Tavaszi legyezők.
Lovagló-szerek.
Közönséges gömbölyűek papirból 12 kr. Disznóbőr angol nyergek, 15 fttól a leg»
»
kelméből 30 »
finomabb nemüekig.
Finomabbak, kivonó előkészülettel, kel- Angol kantárok 2 ft. 65 krtól 10 ftig.
méből, selyemből stb., 1 ft. 25 krtól
» kengyelvas-szijjak 2 ft. 50 krtól
4 ft. 50 krig.
3 ft. 30 krig.
Falegyezök, különnemü kiállitásuak, 25 Nyergek s kötélterhelők 2 ft. 40 kr.
krtól 7 ft. 50 krig.
Nyeregtartók 3—5 ftig.
Kengyelvasak, nyergek, feszítő zabiák s
Fa ernyö-legyezok.
minden egyéb aczélszükségletek legEgy egész uj, igen díszes neme a tavaszi
jobb minőségben.
esernyöeskéknek, melyek mint legyezők is használhatók, különböző fane- Felcsatoló, felsrófoló és gép-lovaglósarkantyúk, 1 ft. 40 kr., 1 ft. 60 kr.,
mekből készülve, simák és selyem ré2 ftig.
szekkel, 1 ft. 30 krtól 6 ftig.
Lovagló-ostorok és botok, 60 krtól 10
Napernyők.
ftig.
Kis félrehajtható tavaszi ernyőcskék seRugany
labdák és ballonok.
lyemből, bélés nélkül, 1 ft. 70 krtól
Minden nagyságú szürkék 10 krtól 1 ft.
2 ft. 50 krig.
20 krig.
Selyemből bélelve 2 ft. 40 krtól 3 ftig.
Finomabb nemüek, moire antique és at- Kétszinüek 12 krtól 1 ft. 40 krig.
laszból, fodrokkal diszitve stb., 3 ft. Festettek 25 krtól 2 ftig.
40 krtoi 10 ftig.
Kirándulásokhoz igen alkalmas felfújTfH7énnao-vságu kézi-ernyők, változatos
ható, zsebbeli ballonok, 60 krtól 1 ft.
kiállitásuak, 1 ft. 80 krtól 15 ftig.
40 krig.
Bn tout cas-ernyök alpacca és selyemből,
Virágkosár-asztalkák,
2 ft. 30 krtól 8 ftig.
s állvány természetes törzs-ágakból, a
Napernyők urak számára, 3 ftól 7 ftig.
kosár szép fonadékból, bronzirozott
levelekkel diszitve;
Esernyők.
kisebbek
nagyobbak
nagyok
Alpacca szövetből 3 ft. 75 krtól 4 ft.
darabja 6 ft.,
8 ft. 50 kr.,
H ft50 krigFinomabb nemüek dús választékban, 2ő ft.
Tafota és selyemből 1 ft. 60 krtól 11 ftig.
Kerti gyertyatartók.
12 bordás angol selyemernyök 12 ft.
Gyertyákhoz valók üvegfedővel, dbjal ft.
Angol ruganyernyók 10 ft.
Petróleum-lámpával, üvegfedóvel, s a
Rugany esö-öltönyök és köpelégvonat befolyását akadályozó készünyek.
lettel, 1 ft. 70 kr,
Ujjas öltönyök fejfedővel, 10 ft. 75 krtól
Sétabotok.
19 ft. 50 krig.
..
Közönségesek különféle fanemekből, 25
Kocsizó- és lovagló-köpenyek ujjakkal
krtól 80 krig.
és fejfedővel, 15 fttol 19 ftig
Befont és nád Boxer-botok75 krtól 2 ftig.
Igen elegáns drappszmu esó-oltonyok, Finomabb nemüek, különböző nemes fákból, valódi nádból faragványokkal,ele17 fttól 20 ftigfántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
plaid-szijak.
felette dús választékban, 1 fttól 8 ftig.
Legjobb nemű angol 1 ft. 15 kr., olcsók
Diszes törös-botok 2 ft. 50 kr.,3 ft., 4ft..
r
Vállba ákaszthatók 1 ft.50kr., 1 ft. 80 kr.
5 ft , 6 ft., 10 ftig.
Gyermekek számára olcsók és finomab- Gyermekek és fiuk számára, 15 krtól
bak, 40 krtól 80 krig.
80 krig.
Szíves figyelembevételül.
Levélbeli megbízásoknál külünös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendelmény pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelítő árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy minden meg nem
felelő czikket visszafogadunk.
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Fűszerkereskedés megnyitás.
Van szerencsém ezennel a t. ez. közönségnek tudomására hozni, miszerint a Bauhofer és Jármay ezég alatti fűszerkereakedést átvettem, melyet egyátalában friss árukkal ellátván, ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez.
közönség becses bizalmát jó, olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.
Ennek következtében ajánlani

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5

Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

font

3 ft. 40 kr. Plant-Clylon-kávé.
4 ft. 20 kr.
3
Cuba-kávé egész finom 4
40 „
80
Gyöngy-kávé egész fin. 4
50 „
4
továbbá:

Czukor, brasifiiil-rhlini e g y píllt 1 ft.. legfinomabb jamaikairbuiu, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Árminnál

(ezelőtt Banhofer és Jármay,)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, ll-dik*szám alatt
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
717 (1—12)
F" A t. ex. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

A SerfÖZéS feletti gyakorlatok, előadások 8 ' tanítások; további pálinka-égetés, eczet- s serélesztő-gyártás, moly 10 év óta a mezőgazdasági tanintézettől — Worms-ban kapcsolatban áll, a mezőgazdasági
felolvasásokkal ogyidejüleg, f. évi ápril 26-án veszi kezdetét.
Bejelentéseket elfogad, s bő-vebbi felvilágosításokat ad

dr. Schneider,

796 (3—3)

a mezőgazdasági tanintézet s technikai osztály igazgatója
Worms-ban a/Kh.

2U0

Több fajú kotlos-tyaktojás'eladása.

Alólirottnál, következő legnemesebb fajta
tyúkoktól kothís • tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve. 1 tuczat kotlús tojás
svciczi tyúkoktól, fehérszürke a fehér búbbal
12 ft.
1 tuczat kotlós-tojás arany s ezüst szinvegyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búbbal. Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint
törpe tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések
utánvét mellett is eszközölhetők.

Biüner Gyula.

^90(3—(j)

gyógyszerész Gloggnitz-ban.

Diszes

793

Csász. és kir. engedélyezett egyetlen patkány- j
és féreg-kiirtó szer. Ára
egy bádog - szelenczéuek

(S-S)

h II s \ é t i

tojások.
Legújabb

fecskendő-bokréták.
gyürük és pisztolyok

Csász. és kir. engedélyezett gyökeresen működő poloska-kürtó tinktura. Bútoroknál alkalmazondó, egy üveg
ára 4 0 kr. oszt. ért.
Utolérhetlen poloska-kiirtó
szer kőmivesmunkákból, festés
és meszelésnél a festék vagy
mészbe óntendő. Két itezés
üveg tartalma elégséges egy középnagyságú
szobára. Ára egy ilyen üvegnek 1 ft. o. é.

dús választékát

10 krajczártól kezdve 20 ttig
s

ajánlják

Kertész és Eisert
Pesten,

Dorottya-utcza 2-ik szám.

Bórbajok
valamint

titkos betegségek

és súlyos ntobnjai ellen, sok évi tapasztalás s a világhírű Ilicord (egykori pírisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, rendel:

B l l ^ á r F . orvostudor stb.
Lakása Pesten.

váczl-nteza 15-ik szánt alatt.
a korona kávéház mellen,

Kitűnően, biztosan és
gyökeresen működő sváb
bogárt-kiirtó por. Ára egy
csomagnak 3 0 krajezar

oszt. ért.

SZURMAR J. FIAI

arany-, ezüstés

drágakő-ékszer-üzlete Pesten,
kigyú-uteza 1. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből:
legfinomabb

3 próbás

azaz: 18 karátos aranyból.
Gyermek fülbevalók 1ft.70 krtól és félj. Gyüszük
. —ft. 60 krtól és félj.
Fülbevalók gömböCsemegekés, és vili. — » 60
lyűek
4 » ő0 >-• » »
Keresztek zománFülbevalók hosszuk 7 » •— » » »
czal nyakba . . . 1 » —
Keresztek
2 » 25 » » J> Emlék gyűrűk felCsattok
1 » 20 » » »
irással
1 » 25
Ing-gombok . . . . 2 » 50 » » »
Gyermek játékok . 1 » 75
Női gyűrűk jó kővel 2 » 50 » » »
Óralánczok . . . . 2 » 50
Női pecsétnyomó
Karpereczek . . . . 2 » 50
gyűrűk
4 «— v v »
Garniturok (Broehe
Karika gyűrűk . . . 3 » — » » »
és függő)
(5 » —
Férfi gyűrűk pecsét
Thea szűrők . . . . 2 » 50
nyomó forma . . 5 » — » » »
Czukor fogók . . . 4 » —
Nyakkendő tűk . . 6 » — » » v
Keresztelési és bérNyaklánczok, kereszt
málási emlék képek
2 » 50
vagy metállhoz. . 6 » 50 » v »
Metállok
6 »— » » »
Só- és borstartók
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
együtt
6 » 50
Garniturok (Broche
Gyermek evőeszköés függő), . . . . 1 5 » — » » »
zök tokban . . . . 5 » —
Karpereczek . . . . 18 « — » » »
Varró eszközök
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
tokban
5» —
Oralánczok hosszuk 28 » — » » »
Poharak
6 » 50
3 (13) próbas ezüstből.
Gyertyatartók . . . 20 » —•
Mária képek m á k b a — ft. 15 krt. és félj. í r ó eszközök . . . . 15 » —
Keresztek
— „ 30 » » »
Csengetyü tálczával 25 » —
Mataillok felnvilós. 1 » — » » »
Czukor edénvek . . 8 » —
Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evökészletek,
6,12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak!
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legújabb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betűk metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, színes köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.
Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tetíző tárgyak másért becserél tétnek.
676 (5 —

A legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
akár utánvét mellett.
8BF* A gyógyszerész és kereskedő urak
nagyobb mennyiségek elvitelénél méltányos
levonásban részesülnek.
&Ur~ Az alább nevezett gyár gondoskodik egyszersmind a már régen bejött kisebb
férgeknek tökéletes kipusztitásárol a városházakból, államjószágokból, gyárakból, malmokból, raktárokból, kórházakból stb.
*j/fT" A számos eredmények közül, melyek
elértitek u mi féreg kiirtó szereink alkalmazása és használata által, szabad legyen
csak a következő helyeket fölemlíteni: a
magyar kir. elnökminiszteri palotát; a magyar kir. belügyminiszteri palotát; Festeticb
Ágoston 2 palotáját: a Festetich Dénes palotáját; a pesti Börze és gabnacsarnokot: a
pesti hengermalmot; a buda-pesti gőzmalmot: a Blum-féle gőzmalmot; a király malmot; az unió malmot: a Viktória malmot:
az Erzsébet-malmot stb; számos vasuttársu- Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelenlatoknak pályaudvarát; több mint 300 matek és minden hiteles könyvárusnál kapható:
gánházat stb.
A megrendeléseket legszívesebben elvárjuk:

Reisz és fiai,

az első magyar kir. engedélyezett gyára az
@^P Elfogad naponkint ÍJ órá- apróférgek kiirtására szükséges vegytani
tól l-ig.
'
674 ( 6 - 1 2 )
készítménynek, Pesten, Istvántér 4. szám
SÉF" Megkereshető levél által ií.
(1-só májastól kezdve a király-utczában 4 6 . sz.)
800 (1—8)

Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika
folytonos tekintettel

törvényhozási föladatainkra
és

társadalmi teendőinkre az anyagi érdekek terén
(a m. tud. Akadémia által

*

Dr. Vaskovits János

1000 ft. díjjal koszornzott pályamunka).

Budai vízgyógyintézete

KAUTZ GYULA,

svéd gyógytornászattal egybekötött

Városmajor-ntcza 3t§. szám alatt.

biztos és alapos gyógyitást eszközöl idült betegségekben, milyenek: köszvény, csúz,
görvély, bujakór, mercurialísmus, vérszegénység, aleoholismus, sápkór, bóvérüség'
tulkövérség, astma: a külbör petyhüdtsége s tétlensége, több rendbeli kütegek, vértódulások a fej, torok, mell és egyéb fontos testtájak felé; emésztési s ideges gyomorbajok, aranyér, bélgyengeség; a máj, lép s &z a [has vérpangásai; különféle vérkeringési zavarok s a táplálkozás hiányai; az idegrendszer bántalmai és következményei,
annak gyengesége s izgatottsága, hysteria, hypochondria, félfejfájás, szédülés, idegfájdalmak, gerinczagyi szenvedelmek, az azokból eredó gyengesége a végtagoknak, görcsök, reszketegség, a szervezet kimerültsége, éjjeli magömlés, nemi gyengeség, nöi
bajok, hószámhiány, fehérfolyás, méhbajok; ajánhatik végre mint egyetlen biztos mód
a test megedzésére, kórhajlamok leküzdésére, s utókura gyanánt az egészség teljes
helyreállítására.
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A jó viz, tiszta hegyi lég és kellemes kilátással ellátott intézetben a kényelem,
tisztaság, ízletes vizgyógyászati élelmezés, s pontos szolgalatról gondoskodva van,
nemkülönben sok czélszerü ujitások eszközöltettek. A gyógykezelés külföldön hoszszabb ideig tett személyes tapasztalatok után nyert legújabb tudományos elvek szerint
kiváló gonddal vezettetik.
Omnibus közlekedés az alagút pesti oldalától az intézetig történik.
Értekezhetni személyesen az intézetben vagy levél által; programra kivánatra

küldetik.

Dr. Vaskovits János.

Tizenhetedik évfolyam.

17-ik szám.

Irta

egyetemi tanár, magy. tud. akadémiai rendes tag, és országgyűlési képviselő

Nagy 8-rét. Az egész műnek ára 4 ft. 50 kr.

Beavatási ajándéknak
(Conflrniation).

Kilián György pesti kiadó-könyvárusnál megjelentek és minden hiteles
könyvárusnál kaphatók:

Székács József. Imádságok és buzgólkodások.

Evangyelmi prot. keresztyének számára. Harmadik kiadás. Kis 8-rét. Egy czimképpel. Vászonba kötve 2 ft. 30 kr., bórbe kötve aranyvágással 3 ft., f r a n c z j a
bőrbe kötve kapocscsal 5 ft. u. p.

Székács József. Kisebb imakönyv evanfy

számára.
nára. Egy czimképpel. Kis 8-rét. Vászonba kötve 80 kr., vászonba kötve aranyvágással
„„,„^kötve aranyvágással 1 ft. 00 kr., francziabórbe kötve
ással 1_ ft. 20 kr.,, bőrbe
kapocscsal 2 ft. 50 kr. u. p.

Kiadó-tulajdonos Hrr.kenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, április 24-én 1870.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsa?T én Politikai Ujdonsa K ok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsá^: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
..^,
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Igsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
szőri 'gtstásnal csak 1 krajcz&rba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad BICHIKI, : Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hnasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Pi r y
Midőn Piry Czirjéknek, a szent-ferenczrendiek pesti házfönökének arczképét ezennel olvasóinknak bemutatjuk, tiszteletünket
akarjuk ezzel kifejezni azon hazafias érzelmű
szerzetes rend s annak derék pesti háza iránt,
mely Batthyány Lajos hamvainak hű megőrzése által közelebbről is érdemessé tette
magát a haza köszönetére. Oly időben, midőn
a kegyelet és rokonszenv érzelmeit nyilvánitani a „felségsértők" és „lázadók" iránt,
maga is felségsértés és lázadás, s igy haláios
bűn volt, — e derék és hazafias szerzet befogadta ama nrartyrhalált szenvedett tetemet, s a vallás oltalma alatt
menhelyet adott neki, hogy
szerencsésb idők elkövetkeztével, húsz év múlva visszaadhassa a hazának.
1849. október 6-káról 7-dikére forduló éjjel, éjfél előtt
alig félórával, mély csendben
nyilt meg a ferencziek zárdájának kapuja s egy letakart
koporsót, óvatos vigyázattal
szállítottak be. A ház akkori
főnöke, a nemes szivéért, emelkedett lelkeért s ismeretes jótékonyságáért köztiszteletben
álló Dank Agáp (ki most Rómában lakik) — a ház egypár
legidösb szerzetesével, csak
maguk vették át a koporsót,
melynek nyilvános eltemetését
a lesújtott szivü család akkor
nem eszközölhette; csak ők
ismerték e koporsó titkát; Magyarország törvénytelen Ítélettel megölt miniszterelnöke,
Batthyány Lajos nyugodott abban, magas homloka, törhetlen
szive golyótól átfúrva, nyakerei önmagától fölmetszve —
hogy a meggyalázó kötelet kikerülhesse.
A ház titka e kevés hívek
által feltétlenül megőriztetett
s halandó azt tőlök meg nem
tudta, a befelé fordított kő három betűje
pedig senkinek el nem beszélte a titkot, melyet mindig csak a szerzetház legmegbízhatóbb tagjai ismertek. Mikor Piry Cziriék a
pesti szerzetházba jött, szintén méltónak
találtatott arra, hogy a ház féltve őrzött
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titkát megismerje. Később mint a pesti ház
főnöke, ő volt a drága hamvak őre, s ö adta
át azokat, a hozzájok jogot tartó hazának
a nyilvános helyen leendő ünnepélyes eltemetés végett.
Méltó, hogy az ország ismerje e férfiú
szelid s nemes arezvonásait s egyszerű élete
(milyen volna más egy szerzetes élete, legalább külső élete!) rövid rajzolatát.
Piry Czirjék 1810-ben, ápril 10-kén született Püspökiben, Vasmegyében. Tanulását
a közel Kőszegen kezdette s tizenhat éves
korában, mint jeles tanuló és szelid kedélye
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által a papi életre vonzott ifjú lépett a szent
Ferenczröl nevezett szerzetbe, mely a kegyesrendiekkel, benczésekkel és a premontréiakkal együtt a leghazafiasb szerzetek egyike,
s a mellett, bár nem kizárólag, tanítással is
foglalkozván, az ifjúság jó irányban való ne-

velése által is kitűnő érdemeket szerzett
magának hazánkban.
A theologiai tudományokat a fiatal szerzetes-jelölt Esztergomban és Pozsonyban
végezé, s ez utóbbi helyen szenteltetett föl
áldozárráis, 1833-ban. Fölszenteltetése után,
részint a szerzet házaiban hitszónoklattal,
részint tanítással foglalkozott, e két pályán
egyaránt kitüntetvén magát s megnyervén
hallgatói tiszteletét és szeretetét. Legelőször
Komáromban volt hitszónok, majd hittan
tanára Esztergomban, honnan 1842-ben
Érsekújvárra tétetett át, tanárul a rend
ottani gymnasiumába. Itt kilencz évig tanárkodott. Az intézet hazafias irányáról tanúskodik az, hogy 1851-ben a
német kormány az iskolát betiltotta s az csak 1861-ben
nyittatott meg újra, a város
kívánságára. Piry Czirjék 1852ben már házfőnökké választatott Szent-Antalban, honnan
csakhamar a központba,Pestre
költözött át, rend-tanácsosi minőségben.
A szerzetes szerzete akaratának szolgája; a hova az hivja,
oda megy. S Piry Czirjék az
ily meghívásnak, mely rendelet
vala neki, készen és zugolódás
nélkül engedelmeskedett. Ismét házfőnökül találjuk őt
Esztergomban. S végre, a rend
összes magyarországi házainak
legfőbb polezán, a tartományfőnöki (provinciális) egyszerű
méltóságban, melyre a házak
többségé által 1863-ban választatott meg, három évre,
rendes sorban mint magyar,
azon 1717-diki pápai breve
alapján, mely szerint a háromhárom évenként változó provincialisi hivatalra felváltva
magyart, németet és tótot kell
Magyarországban választani.
Mint tartományfönök különösen érdemesítette magát a rend iránt azzal, hogy annak
történeteit hazánkban kezdettől fogva a legújabb ideig, röviden, de tartalmasán, latin
nyelven megírta.
Eltelvén a három év, 1866. aug. 15-kén

