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ÁRJEGYZÉKE

legújabb magyar könyveknek
•—

.

"

melyek

HECKENAST GUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten.
egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:
Mikl/kS A hót mnatnha
Történelmi regény. Két kötet. Kis H r
ifllKlOS. J\ K d IllOSlOIId. 8 . r é t (234, 258 lap) fűzve 2 ft.

U I .

Máv
ITlOl.

K é t
rész
c
&' k ö t e t b e n - K i s 8 - r é
(18O, 116 1ap) fűzve
l f t . 50kr.

TnlÍQ V a l ó
JUlId. V d i ü
fűzve

áa I r f i í t n t t N a v e l l á k és vázlatok gyűjteménye.
e » K U I I O U . Három kötet. K.-8-r. (230, 222, 207 1.)
Sft.

tfatnna
l í W a p f R l í l l t hán (Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban.
tVdlOHd J U / i S e i . D d l l ü I l d i i . GjémántkiBdNS 242 Jap. A szerző arczFűzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft.

képével.

Tompa M. Regék és népregék.
TTlcft TVnnnlpnn P«9«-7íír p l p t p

jjiiso(504iMapoieon
csaszdi e i e i e .
lap) fűzve
Diszkötésben

Diszkötésben
3 ft. 50 kr.

Külön kiadás.

A leghitelesebb kútfők után. Czim-

; kiadás, KÍS 8-rét.
2ft.

képes harmad k

3 ft.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.

V —VI Külföldi laní. Magyar költők műforditásai külföldi remekírókból.
•VII. Ktnlékkfttiyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Eplgrnnunák.
Ara egy füzetnek fűzve 70 krajezár. Diszkötésben 1 ft.

n..

»' l i n é ! e * 1 e s Kyakorlatl
(316l p ) f ü z v e
8 é

J\

Polgárosodás.

(

A c h n t h f QÍnfi P>m]álrivatni
ASDOtn L a j o s e m i e K i r a t a i

x.

kézi-könyve
l f t .

lap.) Borítékba fűzre
1 ft. 20 kr.

a z

1848-ki es I849-ki magyarországi
dj
kötet.
na
8 ratbói. Második kiadás. Két S
ft.

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba füzve ára

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. S S ^ Í T

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba füzve ára

Faluéi Irnnvvtár

II ^ W

es Mari

-

A k i s

2 ft.

konyliakertészné, vagyis alapos

g
r d l U S I IVUlIj V l a l . I I . oktatás a zöldség-termesztésben.
Metzger müve utón
50 kr.
magyaritá Isíváli bácsi. 8-rét
é (128 lap)
l ) ffűzve

Dr. Zlamál Vilmos. A marhavész s annak oltása,
mint az egyedül biztos szer a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. 8-rét.
(140 lap) fűzve
80 kr.

Magyarország gyümölcsészete

£

$

müködésökkel szerkeszti Girokud V. Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője.
1 — 4-ik füzet. Hat füzetmk, méhben 24 színezett gyümöloskép, ugyanannyi
átmetszeti rajz van, leírással együtt ára
10 ít.

Jósika Miklós munkái, uj folyam.

5

2

W

Konplf

S'ínHnr

a ma

1 \ U H L K
O d l l U O I ,
jogtanára sat .
d
g
j
g
e g y e t e m
kézikönyve. Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. I. kötet.
8-rét (368 lap). A második körülbelül hasonterjedelmü füzet külön előszóval,
tartalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval folyó évi május hóban fog megjelenni. — Ara e két füzetnek fűzve
4 ft. 50 kr.

tftrvrfnvtái*
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A z

ide
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|enes

törvénykezési szabályok.

v ^ M J l ö l . l-l. a hivatalos szöveg szerint összehasonlító, kiegészítő, a kétes helyeket fejtegető és megvilágositó jegyzetekkel, példákkal
s azon ideiglenes törvénykezési szabályok életbeléptetése óta jogrendszerünkre
vonatkozólag érkezett királyi leiratokkal kisérve l.övészy György köz- és váltóügyvéd által (16-rét, 192 lap) fűzve
60 kr.

Függelék az ideigi. törvénykezési szabályokhoz.

Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hiteles adatok nyomán összeállított teljes gyűjteménye. Nagy 8-rét (124 lap)
füzve
•
80 kr.

Ökröss

Bálint. Átalános

törvénykezési

eljárás

peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegyzetekkel és kimeritö irománypéldákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára.
1863. Füzve
•
"
5 ft.

Okröss Bálint. Magyar polgári magánjog

törvényhozás és az országbírói tanáeskozmány modositásai nyomán, átdolgozott és
bövitett második kiadás. Füzve
5 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei.

fékezéssel, közli Toldy Ferencé. Két. kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 50 kr. Velinpapiron diszkötésbpB
8 ft.
Árnáflnlf Irnm
Képek Maíryarorszag történetéből. Készité Gc
JXl jjauifn.
r i U i e t . p e t e r m. János, tervezte és magyarázta dr. Wenztl
Gusztáv, pesti egyetemi tanár s magyar tud. akadémiai r. tag. 1862. Harántnagyrétben. Diszkötésben
18 ft.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrósz államintézményeire és törvényhozására rendszeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve
4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Füzve két kötet

Horváth

4 ft.

Mihály, dr. Magyarország történelme.

Újonnan átdolgozott második kiadás, hat kötetben. I-ső kötet : A magyar neuieet Európába költözésétől 1301-ig. Il-ik kötet : Az Árpádház kihaltától «
mohácsi ütközetig. I l l i k kötet: A mohácsi ütközettől a linczi békekötésig
IV. kötet. I. Leopold trónra léptétől a szatmári békekötésig. A négy kötetnek árborítékba füzve
In ft

1—4. J ö a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
Icm»rpftíír
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
füzve
3 ft. 20 kr.
5—6. Pygmaleors, vagy egy magyar család Parisban. Két kötet. (232, l M I I C l t / M d l . tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet I—IX. kötet. (A— Szard
208 lap 8-rét) fűzve
"
l f t . 60 kr.
nyelv.) Ára egy kötetnek
] ft
7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
Az egész munka tíz kötetben teljesen meg fog jelenni.
fűzve
'
3 ft. 20 kr.
11 — 13. A tudós leánya. Három kötet. (1.279, 248,250 1., 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.
elbe8ze lések
a z
i f j u s á g
14—16 A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)
'
fűzve
"
2 ft. 40 kr.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) fűzve 2 ft. 40 kr.
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207.191, 220 1., 8-r.) füzve 2 ft. 40 kr.
23. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. Nyolczadrét.
rákról. Fiatalok számára. 80 ábrával. (171 lap, keskeny 4-r.) fűzve 1 ft. 50 kr.
(195 lap) füzve
80 kr.
24—26. A szegedi boszorkányok. Regény. Három kötet. 8-rét (213, 208, 184 1.)
füzve
2 ft. 40 kr.
A mulatni szerető ifjúság használatára. Nagy-8-r. 122 fametszvénynyel (247 lap).
kötet
Borítékba fűzve
2 it.
(kis 8-rét)
fűzve
4ft.

Jókai Mór. Téli zöld.

Sárvári Eöry Andor. A madárvilág,

j

Sárvári Eöry Andor. Az állatország képekben.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.

A magyar nemzet classicus irói. STfío

jes évi folyamának ára
Tartalom : Virág B. munkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.
Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

OllendoríFH.G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,

5 ft.

melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egan James, r. tanár a pesti kir.
egyetem, városi főreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
fűzve
1 ft. 50 kr.

Stifter AdaíberTKöltöi vázlatok. S ^ S i í ^ i S " Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 i
Diszkötésben

Sft.

Pest, május 10-én 1863

s y a r királyi tudom, p

fűzve

ap,
1 ft. 50 kr.

Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen n fennevexett kiadó-hivatalhoz intéihetök, a mely a szétküldést
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ítot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
yagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gnsztav könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonon Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1868.

Előfizetési

föltételek

1863-ik

évre:

a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
10 f t -

Egész évre (január—december)
Csupán Vasárnapi Újság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

6 ft.
3 ft.

í

F é l évr

e (január-június)

Csupán Politikai Ujdonsagok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

5
g ft.
3 ft.

Vilmos dán herczeg, Görögország uj királya.
A hajdan oly dicső, de pártvillongásoktól folyvást szaggatott Göröghon, a Miltia"desek és Perikiesek hazája, sokáig nyögött
a török járom alatt, mig újra fölébredt
benne a régi dicsőség önérzete. 1821-ben
megkezdé a szabadulás harczát s az Ypsilanti vezérlete alatt elhullt szent seregnek
vére nem omlott hiába. A nemzetgyűlés
1822-ben hazája függetlenségét kimondotta
s Európa beleszólása folytán,
tiz évi küzdelem után, 1832-ben
azt a porta is kénytelen volt
elismerni. így alakult a mostani görög királyság, melynek
uj fejedelmét olvasóinknak jelenleg bemutatjuk.
A görögök első királya
Ottó volt, a bajor házból; de
negyven éves kormányával a
nemzet nem volt megelégedve.
A király kevésbbé tudta
magát népe szokásaihoz alkalmazni, azért a múlt évben, midőn Ottó király egy időre távol
volt, kitört ellene a rég elfojtva
táplált ellenszenv; bezárultak
előtte a főváros Athene kapui
s többé vissza nem térhetvén,
a görög királyi szék megürült.
A világtörténetben alig van
rá példa, hogy valamely kínálkozó trónt annyian utasítottak
volna vissza, mint napjainkban
a még oly ifjú Görögország
trónját. Európa majd minden
uralkodó házából volt reá valaki meghiva, de e koronát, —
mely még csak egy főt érintett, s melynek eddig inkább
csak árnyéka mint ragyogása
látszott, — a megkínált herezegek közöl egyik sem találta
fejéhez illőnek. Végre azonban,
több mint félévi keresés után,
Keresztély Vilmos Ferdinánd
Adolf György dán herczegben
találtak olyat, ki elfogadni
vállalkozott azon trónt, melyet
tőle senki sem irigyel; mert
valóban nem csekély feladat
kormányozni oly n e m z e t e t ,
mely folyvást régi nagyságá-

ról álmodozik, de azt visszaszerezni tehetetlen.
Vilmos herczeg, a most uralkodó dán király unokája, s Keresztély dán herczeg harmadik fia, 1845. december 24-kén született
a Schlesvig - Holstein - Sonderburg - Glücksburg házból, s előbb kadét, azután hadnagy
lett a dán hajóhadnál. Képünk ilyen egyenruhában mutatja be.

VILMOS DÁN HERCZEG.

A görögök april 30-kán, Russell lord
tanácsára, egyhangúlag királyukká választák.
A hellén nép nevében, a nemzeti gyűlés
tagjai közöl választott három tagú küldöttség ment Koppenhágába öt a koronával
megkínálandó, s minthogy ennek elfogadására a dán király beleegyezését adta, s ellene
a nagyhatalmasságok sem tettek semmi kifogást : /. György néven most
ő lett Görögországnak királya.
Vallását, melyben eddig nevelkedett, ezután is meg fogja tar^tani, utódait azonban már a
keleti görög egyház szertartásaiban fogja neveltetni.
Nagykorúsága eléréséig
kormányzó tanács fog oldala
mellett állani, az ország ügyeit
igazgatandó.
A tanács élére II. Erneszt
szász-koburg-góthai herczeg
volt kijelölve.
A feltételek közt az is ki
van kötve, hogy ha véletlenül a
dán korona reá szállana, Görögországot elhagyhassa.
Némelyek ugy t e k i n t i k ,
mint áldozatot, kit a politika
egy háborgó nemzet karjaiba
dobott, de ennek aligha lehet
tekinteni, mert a szelid lelkű
ifjú fejedelemmel egyrészt a
görögök is meg lehetnek elégedve, másrészt rokonságai utján sógoraiban hatalmas támogatókat rendelt mellé a sors,
mert mig nénje Alexandra herczegnö most kelt össze a Walesi herczeggel, — húgát Dagmar herczegnöt, az orosz trónörökös Cesarovics Miklós jegyezte el.
Mennyire sikerül az uj királynak fékezni vagy megvalósitni népe nagyra törő terveit,
mely a byzanti császárság fényes álomképeit szeretné festegetni : azt csupán az idő mutatja meg.
**
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Az én lakom.
Dicső azon ház, melyben én lakom,
Dicsőbb mint bármiiv kényur-palota.
Az égre nyilik az én ablakom,
Nap, hold, csillagok ragyognak oda.
Fölötte ismert szelek s felhők szállnak,
S beaózni hozzám olykor meg-megállnak.
Elmond; ik honnan — mért s merre mennek A ^ ilanydelej roppant szárnyain,
S hirde' ik mély titkát az istennek
A i éghetetlenségnek utain.
Villát ok, boruk innen mennydörgik szét
A sz£/vészek és jégesők érkeztét.
Nem ismer más helyt az Eszakifény.
I n n e n v i l á g l o t t ki ragyogása;
S ha pompájánál ünnepel az éj,
Ide sugárzik fénykoronája.
S mig a földforgást fennen mutogatja,
Lakomon dereng tünde arczulatja.
Magam lakom itt — magam egyedül —
Társam s oktatóm csak a természet.
S ha szent harmóniája megzendül,
Elszégyenül a vak álbölcsészet.
E nagy világon nincs több ilyen terem!
A nagy természet itt — az én mesterem.
Oh emberek! csak őt hallgassátok —
Az időknek csak ő az istene ;
S ha tanácsomat elfogadjátok,
Nem fogtok zúgolódni ellene.
Menetirányi a felhőknek s szélnek
Mind az időváltozásról beszélnek.
Dicső azon hely, a hol én lakom —
Dicsőbb mint bármely fényes palota. —
Az égbe nyilik fel az ablakom,
S nap, iiold, csillagok fénylenek oda.
S a mely sugárok ablakomra jőnek,
Meg1 lágitják titkát az időnek.
Ballá Károly.1')

A kiipad alkalmazása, különösen
boszorkányperekben.
(Víge.)

Egy 1631-diki jegyzőkönyvnek némely
pontjait egy nö kinoztatása felöl, nem mulaszthatjuk el olvasóinkkal megismertetni :
1. A vádlott nőnek kezeit a hóhér összekötötte, és a létrára húzta. Erre összecsavarta őt minden tagjában annyira, hogy a
szive készült szétrepedni. 2. Ámbár e kínzás
alatt semmit sem vallott, mégis törvénytelenül a kínzást ismételték; a bakó újra megkötözé kezeit, lemetszé haját, fejére borszeszt
öntött és meggyujtá, hogy agyát fölégesse.
3. Kéngyertyákkal égeté nyakát és hónaljait.
4. Kezeinél fogva háttal a padlásig csigázta
fel; 5. mely föl és alá huzogatás 4 egész
óráig tartott, mígnem reggelizni mentek (a
bírák). 6. Midőn ismét visszajöttek, a hóhér
kezeit és lábait a hátán összekötötte; 7. borszeszt öntött hátára és azt meggyujtotta; 8.
ezután nagy terhek rakattak hátára és felhuzatott; 9. ismét a létrára tétetett; 10. egy
gyalulatlan, szálkás deszka tétetett háta alá,
s kezeinél fogva a padlásig felhuzatott; 11.
a hóhér összekötötte lábait, s azokra 50
fontnyi terhet függesztett; 12. ezután lábait
ismét feloldozta, s lábszárait csavarba szorította, annyira, hogy vér csörgedezett lábujjaiból; 13. erre egész testében összecsavartatott; 14. az összecsavarás 6 óráig tartott,
azután korbácsokkal iszonyúan megveretett.
Ea tsörtént az első napon.
A t íásik nap, midőn ismét eljöttek a bírák, tt-bb tagjában újra összecsavartatott,
mely K inte 6 óráig tartott.
H& A szerencsétlen áldozatok csodálatosképen e kínokat kiállották, s ujabb gyanuokok nem jöttek közbe, akkor mint testben
és lélekben bénák elbocsáttattak, hogy elmélkedjenek a „szeretet vallásáról."
*) Üdvözöljük dlemedett korú, de emelkedett lelkű természetbúvár s időjósunkat a Múzsák karjain. A ki a természetet szereti, megérzi ennek áldásait más téren is, Szerk.

Ha a boszorkányok vallottak — lefejeztettek, vagy megfojtattak, s végre a máglyán
megégettettek; a kik nem vallottak, elevenen a tüzhalálnak adattak át. Az élve megégetés, melyet néha izzó vasfogókkal való
csipkedés előzött meg, — gyakran elevenen
megsüttetéssé fajult, midőn a hóhérok kitanult kegyetlenséggel a tüzet lassú működésben tartották.
A megégetett boszorkányok száma igen
nagy, csxipán Offenburg városkában 4 év
alatt 60-at égettek meg boszorkányság miatt.
— Osnabriickben 1640. 80 egyént égettek
meg; a Salzburgi érsek pedig 1678-ban egyszerre 97 egyént égettetett meg.
De nem csupán a boszorkányperekben
alkalmaztatott a kinpad; egyéb büntető eljárásokban is használatban volt az. így például a Wallensteinnali egyetértés gyanújában álló tábornok, gróf Schaafgotsche Ulrik
3 óráig szenvedett a tortura minden kínai
alatt Regensburgban. A császárhoz is folyamodott kegyelemért maga és családja számára, de nem nyert. ítélete a császár nevében, bár annak aláírása nélkül jelent meg :
„miután már a kinzás megtörtént, nem kell
a lefejezés előtt jobb kezét levágni, mint az
utasításban van; de azért haladék nélkül kivégeztessék.'1 S ö hóhérkéz által esett el 1635
jul. 23-án nyugodtan, s mint igen valószínű
— ártatlanul.
Egy 1647. Regensburgban kihallgatott
genuait, a ki minden kinzás daczára sem
vallott semmit, csak azáltal tudtak vallomásra birni, hogy izzó vasszegekkel béllelt
tüzes vasszékbe ültetéssel fenyegették. Erre
elkezdett vallani, hogy már 50 gyilkosságot
követett el, s szándoka volt a főherczegeket
is meggyilkolni. Erre kivégzés végett Linczbe
szállíttatott.
Már a 15. században támadtak fel szózatok a boszorkányperek ellen; de csak Spec
Frigyes gróf, a jezsuita rend tagja, a ki mint
gyóntató, sok elitéltet kisért a máglyához,
s meggyőződött arról, hogy boszorkányság
nincs, — lépett fel szóval és írással (1631),
s üldözés és halálveszély daczára is erélyesen megtámadta a gyalázatos eljárást. Öt
követte a németalföldi Becker Balthazár
1691. a boszorkánydüh ellen irt müvével;
továbbá a híres theologus Thomasius Keresztély, a ki e babona ellen több iratot
bocsátott ki.
Lassan-lassan utat tört magának az ellenzék, és a gonoszokat irtó törvényszék felfüggeszté gyalázatos működését.
Az utolsó boszorkány a német birodalomban, egy 70 éves nő, 1749. égettetett meg
Würzburgban.
Helvetiában utolsó ilynemü kivégzés
1783. Glarusban történt; egy szolgáló ugyanis
azzal vádoltatott, hogy egy gyermeket sántává tett, s gombostű-hányásra bírt, gombostű-magot (!!!) adván neki eledelül, melyek
azután gyomrában kikeltek.
Mint több kínzó eszköz elnevezéséből
láthatni, ezek spanyol eredetűek voltak; s
valóban a spanyol inquisitió eljárása a né
metországihoz sokban hasonló volt. A különbség csak az, hogy mig ez fökép a boszorkányok ellen volt irányozva, amaz az
eretnekek ellen dühöngött, s számtalan áldozatot ejtett el, ugy hogy Spanyolország
elmondhatja : a máglyák megemésztették
belsörészeit! 339 évi időközben 34658 spanyol élve, 180 i9 képben égettetett meg az
inquisitió által, nem számítva azon 288214
lelket, kik gályákra és örökös fogságra ítéltettek; és azon 200,000-et, kiknek bizonyos ideig vagy élethosszig a San Benitot
kellé hordozniok. Ez utóbbi büntetés abból
állott, hogy egy nagy keresztet sárga posztóból kellé mellén viselni élethosszig, s fö-

detlen fővel s meztelen lábbal kellett járnia.
A ki San Benitiot viselt, azt mindenki kerülte, megvetette, s képtelen volt állami
s polgári hivatalra, s e hivatalképtelenség
átment a maradékokra is.
Spanyolországnak gyarmatai, Kelet-India
ás Mexicó sem voltak az inquisitiótól megkímélve.
Minthogy a históriai tények és számok
legékesenszólóbb vádlói az inquisitiónak,
utoljára azon 45 „general-inquisitorok" némelyikének működését adjuk, kik e gyönyörű
vitézségben leginkább kitűntek.
Torrequamoda Tamás, az első generalinquisitor alatt 1481—1498. máglyán halt
meg 10220 ember; képben megégettetett
6840; gályákra vitetett s börtönbe vettetett 97371.
Cismeros Ximenes, a 3-ik gen.-inquisitor
alatt 1507—1517-ig 3574 élve, ~ 2232
képben égettetett meg, 48059 gályákra és
börtönbe vettetett. — S azokon kivül, kiket
az inquisitió áldozatul ejthetett, még 5 millió ember hagyta el a szép spanyolföldet,
hogy önkéntes száműzetés által kerüljék ki
a ,szent' törvényszék kegyetlenségeit; és igy
a szép ország lakosainak száma, mely a mórok idejében 35 milliót tett, 10 millióra
szállott le.
Spanyolországban kihallgatással kezdődött az eljárás, s a vádlott a neki tulajdonított eretnekség bűne alól kitisztázhatta magát, ha 12 tanút tudott állítani, kik esküvel
is készek ártatlanságát bizonyítani. — De
szükség megjegyeznünk, hogy a tanuk azután
ugyanazon bün miatt szoktak bevádoltatni.
A vádló-tanuk ellenben sem vallomásaikat
bizonyítani, sem a törvényszék előtt megjelenni nem köteleztettek, s nevök titokban
maradt.
Ha a vádlott ártatlansága be nem bizonyittatott, s maga vallani nem akart, következett a kinzás, mely, kegyetlenségben a
németországit is felülhaladta.
Ilyen volt p. o. a lábkinzás, melynél a
vádlott egy padra lekötöztetett, lábai kalodába rakattak, s azokat izzó széntüz által
lassan sütötték. Hogy a fájdalom még nagyobb legyen, a lábak olajjal kenettek be,
mi által a bőr felpattogzott, a hus összehuzódott, és igy az erek és csontok pusztán
maradtak.
A vizpróba még iszonyúbb volt. Az áldozat egy gerendához köttetett, ugy hogy
feje alantabb volt mint lábai, s a kötél,
melylyel megkötözve volt, a hóhér által
még szorosabbra huzatott össze, mig csak
vér nem fecskendezett elő.
Az itt következő eset Fernal „az inquisitió titkai" czimü müvéből van véve :
„Miután a szerencsétlen megkötöztetett,
a hóhérok a csavart hajtották, mely vért facsart ki a testből, ugy hogy a szerencsétlen
lélekzeni alig, szólni pedig épen nem tudott.
Ennek egy nővére lutheránus volt, s ennélfogva azzal vádoltatott, hogy testvére által
a lutheri vallásra téríttetett; s daczára minden könyörgés és rimánkodásnak, alig 8 napos csecsemőjétől elszakittatott. — Az inquisitor kérdéseire már csak feje mozdításával
birt felelni. Annak egy intésére a hóhérok a
nö képére finom vizes kendőt borítottak,
melylyel szája és orra bedugatott. Ez meglevén, szájába és orrába lassankint vizet töltögettek. A víz cseppenkint szivárgott át a
nedves kendőn és a mint az orrába és torkába folyt, a szerencsétlen áldozat, kinek a
lélekzés mindig nehezebb lön, a leghevesebb
eröködésben volt, hogy a vizet lenyelhesse,
s egy kis lélekzetet vehessen; s minden ily
eröködésnél, melyek az egész testet görcsös,
fájdalmas izgatottságba hozták, — a bakók
mindig szorosabbra csavarták a kötelet, ugy

hogy az már a húsba merült el. A jelenet
iszonyú volt. Majd egy egész óráig hullattak cseppenkint vizet a szenvedő szájába, s
időről időre mindig felizgatták annak életerejét, amennyiben a kötelet mindig szorosabbra vonták tagjai körül. Ilyenkor a szerencsétlen mindig gyengébb s fájdalmasabb
kiáltást hallatott, melyekkel lelkének mindig egy-egy része szállott el. Végre a hang
oly gyenge lett, hogy az inquisitió orvosa,
ki e borzasztó tragédiáknál mindig jelen
volt, a szenvedő üterére tapintva, igy szólt
a föinquisitorhoz :
„Fötisztelendő ur, e nö nem birja ki tovább."
„Fel kell tehát oldozni, a kinzás ujabb
rendeletig felfüggesztetik."
A hóhérszolgák a vizeskendőt, mely a
nyomorultnak arczát fedte, azonnal levették,
s midőn a köteleket, melyek a gyenge tagokat szoriták, egymás után feloldozták, akkor
vették észre, hogy a hus egészen a csontokig szét vala tépve.
Jose, egy fiatal barát, leirhatlan borzalommal közeledett oda, s miután a nő arczát
megvizsgálta, monda az inquisitornak :
„Bibornok ur, a kinzás be van fejezve,
az asszony meghalt."
Gondolod? — viszonzá ő eminentiája.
Miután a bakók az asszonyt fölemelték,
s a test függőleges irányba hozatott, görcsös csuklás állott be nála, s a szerencsétlennek szájából fekete vérfolyam patakzott.
— Anélkül, hogy szemeit felnyitná, gyenge,
alig érthető hangon e szavakat ejté ki :
gyermekemi és — meghalt. Halavány szép
feje egyik hóhérjának karjaira hanyatlott.
De vonjunk lepelt a számtalan iszonyú jelenetre, s térjünk az inquisitió végéhez.
Csak Napóleon, 1808 deczember havában
rendelé el az inquisitió törvényszékeinek
feloszlatását, s midőn József Spanyolország
királyául elismertetett, — minden okiratot,
— kivéve a királyi rendeleteket s a pápai
bullákat — megsemmisittetett.
Napóleon ezenkívül minden inquisitioi
épületet szétromboltatott, s a még életben
levő szerencsétlen áldozatokat szabadon bocsátotta. Egy franczia tiszt beszéli, ki a madridi inquisitió épületét csak hosszú s véres
küzdelem után foglalhatta el, — hogy a
számtalan kicsiny czellák, részint élő foglyokkal, részint meglánczolt csontvázakkal
voltak megtelve. — Öregek és fiatalok, az
ifjútól és hajadontól kezdve a 70 éves aggastyánig, mind képviselve voltak itt, kik e halotti levegővel telt lyukakban sinlödtek több
évig. — Körülbelöl 100 egyén adatott
vissza családjának. Sokan fiokat, leányukat,
testvéröket ölelhetek újra. Sokan nem ismertek többé rokonaikra, barátaikra!
Ki tudná e jeleneteket hiven lerajzolni ?
Az inquisitio-törvényszék megszüntetése
1813. a cortes által elhatároztatott; de e határozat az 1814-ben Spanyolországba újra viszszatérő VII. Ferdinánd király által eltöröltetett, és uj inquisitor-főnök neveztetett ki.
Ámbár a királyi rendelet a kínzást eltiltotta,
mégis 1815. egy boszorkánysággal vádolt
egyén felett foganatba vétetett. Morellos J.
Mária volt az utolsó az áldozatok között.
Véglegesen csak 1821-ben lett az inquisitió Spanyolországban eltörölve, kétségkívül, hogy soha többé föl ne támadjon.
Kiss Elek.

Németországi séták.
(Vége.)

Jéna,apr. 18. 1863.
Fel-fel hamar a Wilhelmshöhére, s elindulánk
Kassel legszebb pontját megnézendők, mely már
a természettől a keletről nyugatra vonuló hegyoldalon kiea fekvéssel megáldva, a fejedelmek

bőkezűsége által részben, p. o. a szökő-vizekben,
A Wartburg, mint azon hely, melyen Luther
páratlan nagyszerűséget nyert. A szép tavaszi idő lakott s a bibliát fordította, örökké nevezetes makedvezett kirándulásunknak, noha épen a szökő- rad. Nemcsak a protestánsokra nézve bír érdekvizeket ugorni nem láthattuk, mert csak áldozó kel. A katholikus s különösen a magyar, szintén
csötörtökön eresztetnek meg először. — A leg- érdekkel lépheti át küszöbét, mert sz. Erzsébet,
nevezetesebb, egész Európában a legnagyobb, a II. Endre királyunk leánya, itt tölté legtöbb éveit
választói nyári palota előtt van, átmérője 1, ma- jótékony kegyes életének. A vár egy meredek hegassága 190'. Jobbra növényházak mellett a 150' gyen, 600 lábnyi magasban emelkedik a város
magas uj vízeséshez, tovább egy boltozott kőive- felett. *) Pusztuló állapotából a szász- weimari
ken nyugvó sétányhoz szép kilátással, majd a Mer- nagyherczeg emelte ki, ki is azt egészen ré<n
cur templomához jutottunk. Még egy rövid ván- etylben nagy diszszel állíttatja ki. Nagy része már
dorlás az erdőn keresztül, s ime előttünk a nagy- készen van, ugy a fejedelmi magánszobák, mert a
szerű látvány, az óriási vár. Lábunknál egy félke- nagyherczegi család a tavaszi és őszi hónapokat
rek kő egy fülkében Neptun szobrával, onnét két itt szokta tölteni. A tömör falak, vastag tölgysorban fel egész a hegy tetejéig kőlépcsők vezet- ajtók és bútorok közt az ember egészen a lovagnek, köztük helyenkint szökővizek. A hegytetőt korban képzeli magát. Egy hosszú folfcsó fali
az óriási Octogon koronázza, melynek tornyán képekkel (sz. Erzsébet életéből) van fédre. A»
Hercules rézszobra merészen emelkedik 13000 elsőn a kis 4 éves menyasszonyt hozzák • ilben lólábnyira a Fulda-völgy felett. Az Octogon lapos háton Magyarhonból, Lajos a gyermek-i Slegény,
fedeléről a kilátás remek. Hát még a Herkulesből, örömében ugrál s nyújtogatja kezeit felé, A másik
gondolok. Bunkójában 9 ember elfér, igy van képen férjétől, a szelíd Lajos (Ludwig de*' Milde)
megirva, mi csak hárman vagyunk, előre! Meredek landgróftól búcsúzik, ki a szent földre megy serehágcsókon, koromsötétben, szép mulatság. „A gével, soha többé vissza nem térendő. A harmagalambnak is van epéje." Könnyű azt ugy theo- dikon sógorától, Henriktől elüzetve, hagyja el
riában mondani, de mikor az embernek olyan na- Erzsébet gyalog a Wartburgot s indul világnak
gyon ad hominem argumentumokkal bizonyitgat- ! bujdokolni. — Az utolsó nagy képen mint apácza
ják practice, hiszen ezek az átkozott tubák majd j hal meg Marburgban 1231. — Kisebb képek kekiverik a szememet, hamarjában azt hittem, hogy gyes foglalkozásiban ábrázolják őt, a mint az éhedenevérek. Végre fenn vagyunk, még csak a nya- seket eteti, a szomjazókat itatja, a betegeket
kunk sem tört ki. Es a kilátás? Nyilast ugyan nem ápolja stb. E folyosó a gazdagon díszített várkálátok. De mégis, ecce, ezen keresztül Hercules polnába nyilik, melynek tömör iveit gyéren vilájobb lába tűnik fel. Ez ugyan megérte. Soha sem gitjaaszines üvegeken átszürödő napvilág. Benne
hittem volna, hogy ilyen magasban fogjak — mit, Luther gyakran szónokolt. A lovag-termek régi
talán egy galambot? azt ugyan nem, örültem, fegyverzetekkel, tág kandallóikkal s a vár múltját
hogy ők le nem fogtak, hanem — — csizmadiát. ábrázoló képeikkel szintén ki vannak ujitva. —
Az Octogon alatt egy Vexirvasser (boszantó Egyike e képeknek a jelenetet ábrázolja, midőn
viz?) készület van, egy tágas boltozat, melyben a rőtszakállu Frigyes a várhoz ér s csodálkozik,
ha a kijelölt, körülbelöl egy négyszeg ölnyi térre hogy körfalaí nincsenek. A landgróf ígéri hogy
nem állasz, a föld alól s minden oldalról előszö- néhány óra alatt törhetlen erős falat emel körűié.
kellő viz jól megáztat. — Alább a Löwenburghoz Összegyűjti _ fegyveresit s „Felség" mond „hű
érünk, egy csinos kis váracskához, mely minden vitézem karja a legerősebb bástya." — Itt tartalovagi kellékekkel ellátva a középköri sasfészkek- tott a hires dalnokverseny is 1207. július 7-kén
nek mintegy miniatűr mintájául szolgál. A vitéz Némethon legünnepeltebb dalnoki közt. A termet,
várnagy nem igen sejthetett bennünk ellenséget, melyben az véghezment, nagy falifestvény disziti,
mert mind a két dobogót leeresztve találtuk — mely Ofterdingi Henrik és Eschenbachi Wolfram
noha a váracskát összetett lábbal is átugrom — s verseny-dalát tárgyazza. — A díszterei i, noha
az őrség nyájasan hivott belebb. — A várkertben még nem egészen kész, szintén meglepő.
sirkő alakra nyesett fák, négyszögü gúlák, teteiöA várnak legnagyobb nevezetesség? , melykön egy gombbal, állnak sorban. Sohasem értem
nek
kedvéért
távol vidékekről ezerén látt gatják9
fel észszel, mi szépet találnak az emberek a tertagadhatlanul
a Luther szobája, mely a ijdneni
mészet ilyetén eltorzitásán.— Majd a chinai falun
egészen
eredeti
alakjában hagyatott meg. ?uszta,
vitt utunk keresztül, de khinézert nem láttunk.
részben deszkával bélelt falai számos látogató
Hogy a mindentudó Baedeker sem csalhatat- nevétől hemzsegnek. Az ajtóval átellenben van
lan, tapasztaltuk, mert az általa emiitett Eremita- a durva tölgy-asztal, vaspléhvel abroncsolva, negeohnak (remete-lakoknak) se hire se hamva, sőt hogy, mint vezetőnk monda, kíváncsi angolok
azok, ha egy öreg altisztnek, kit megkérdezénk, egészen szétfaragják. Mellette jobbra a hely, hová,
hinni lehet, már jó régen elpusztultak. A kasseli állítólag, a gonosz után a tentatartót vágta. Sok
„Ritter" fogadó sem igen érdemli meg uti köny- kíváncsi utazó nagy lyukat vájván a helyen, most
vében a csillagot, ha csak azért nem, hogy az estve deszkával van fedve. Az igen egyszerű bútorzatot
kifizetett vacsorát reggel újra a számlán találtam, még amennyezetes ágy, egy tulipántos láda s egy
csakhogy egy fél garassal még megtoldva.
ódon iratszekrény, melyen Luther pintes ólom
A Vilmosmagaslati állomásnál elváltam ed- ivókelyhe áll, egészítik ki. Az ajtó felett pedig
digi útitársaimtól. Ök tovább mentek Göttinga, pánczélja és sisakja függ, melyekben mintGyörgy
én Eisenach felé, hol T. egyetemi barátom szüléi- urfi (Junker Georg) járta be néha vadászva a vinél szivesen fogadtattam. Eisenach a kies vidékü déket. Az asztal felett szülei képe mellett 2 erethüringi erdő végpontja. Barátom elvezetett a deti kézirata függ, mi reám nézve egészen már
szebb helyekre. Délre a várostól vonul el a Má- nem uj, mert otthon özv. B. asszonyságnál 4
ria-, majd a mély Anna-völgy. Két oldalról mere- reformátor, (Luther, Melanchton, Major és Budek magas sziklafal buja mohával, melyen a hegy- genhagennek) csalhatlan eredetiségü kéziratait
oldalról lecsepegő viz szivárog alá, lábunk alatt láttam már. Ugy tudom, most is megvannak, noha
tiszta hegyi patak cserg tova. Egy kanyarulatnál egy lipcsei könyvkereskedő ház kívánta volt mega völgy még sokkal összébb szorul. Ez a Drachen- venni. — Lenn a városban a Luther-téren daczsl
schlund. (sárkánytorok) Ember ember mellett az idővel a kis ház, melyben ő mint tanuló az öznem mehet, a nyirkos bérczfalak közt alig férni vegy Cottánénál lakott.
néha át, a patak az egész szorost elfoglalja széUtam Oóthán s a porosz erősségről hires
lességben s hosszában végig van hidalva, az égErfurthon
vitt tovább Weimárba, melynek fényboltozatból csupán csak egy keskeny szalag látkora
koripheusaival,
Göthével, Schillerrel s maeszik. Barátom a hely emlékéhez kötött régi regécenásukkal, Károly Ágost nagyherczeggel letűnt.
ket beszélt.
A korra, melyben a kis német Athene volt a néVándorlásunk végczélja a Hohe Sonne volt, met irodalomban a hangadó, emlékeztetik az utast
egy erdőszlak, melytől egy egyenes erdő-nyiláson a Göthe-és Schiller-ház, a Wieland szobor, s a
mint utczán keresztül Wartburg várára látni. Ez színház előtt Göthe és Schiller egyesült bronz
az egész? kérdem. „A legszebb partiét majd a szobrai, kik egymást átölelve tartják közösen
vendégszobából látod." Bementünk. „De hisz, tartva kezeikben a koszorút. A temetőben van a
mondám, ezek az ablakok sötét erdőre néznek." díszes görög kápolna, aranyozott fedelü tornyai„Jó reggelt Riekchen kisasszony" Visszafordulok. val, mely alatt Mária Pawlowna nagyhc-segnő
Előttem a szép erdőszleány. Valóban kellemes — orosz czári hölgy — van temetve, köz" ifclenül
tájkép. „Ilyen panorámák szemléletére vezeted te megette a fejedelmi sírbolt, melyben Q ;he té
az embert, kópé?!
Schiller is feküsznek. A temetőn sétálton >an —
Néhány száz lépésre tovább az erdő véget ér egy szerény kis kövön „Carl Lackatos" í iratra
s a Hirschstein-ról a nyájas Wühelmsthalra a nagy- akadtam. Bizonyosan földim, gondolám, ki ;t ideherczeg nyári kastélyával s a Rohn hegységre né- gen földön elfeledve fekszik, nagy véletlen % egy
zünk. A Landgrafen-schluchton, mely hasonló, csak- honfia reá akad néma -sirhalmára. — Egyébiránt
hogy szélesebb mint az Annavölgy, értünk Eisen- sok kegyeletre mutat az itteni szép szokás, hogy
chalba vissza rövid pihenés után a Wartburgot
megnézendők.
•) E Tár rajza megjelent a V.U.1859. évi folyamában
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a sírkertekre annyi gondot fordítanak. — Mindenik sir egy-egy virágágy, fák árnyékában. Az
ember szinte egészen kibékül a gondolattal, hogy
maholnap ez neki is lakhelye.
Végre honn vagyok, az az : hogy Jénában.
Mi néma és kihalt most a kis város, mert éltető
lelke, a diákság, tovaszállt. — Hogy fog majd
egy hét múlva az uj semester elején a viszontlátás
örömében utón útfélen a dal hangzani :
Und in Jené lebt sich's bene,
Und in Jené lebt sich's gut. —

Hiszen bene, bene, hanem optime mégis csak
te benned, távol szép hazám. Addig is mig édes
kebledre visszatérnék, óvjon meg a Mindenható
karja!
Farbaky.

Kölcsey Ferencz síremléke Csekén.

t
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Szatmármegye tiszteletre és követésre
méltó kegyelettel üli meg évenkint legnagyobb fiának, az irodalom és haza büszkeségének, Kölcsey Ferencznek emlékünnepét.
Rendesen május hóban tartatnak ez ünnepélyek s épen e napokban olvastuk, a Szatmár
városi ref. gymnázium körében május 5-kén
rendezett hasonló ünnep leírását. Legfényesebbek szoktak lenni ez
emlékáldozatok, mióta a porló
hamvak fölé
a kegyelet
diszes szobrot emelt.
E szobor,
melynek rajzát itt bemutatjuk, az
1838-ban, a
haza mély
fáj dalmára elhunyt
nagy emberrokonai, ba
rátái és tisztelői által
állíttatott,
leginkább
a széplelkü Kölcsey
Kende Lajosné (Szuhányi Laura) asszony
honleányi
buzgalma
folytán. —
A repkényK ö l c s e y F.
övezte tört
oszlopot jelző mü, hamuszinü márványból
1854-ben készült Pesten, Gerenday Antal dicséretesen ismert mü-teremében, s a nagy
férfiú sírja felett a csekei sírkertben 1856.
máj. 18-án lepleztetett le, a résztvevők roppant tömegének jelenlétében, megható, komoly ünnepélyességgel. Azóta minden év
májusában megújult ez emlékünnep, melyre
az ország távolabb részeiből is, de különösen a nagy fiára büszke Szatmármegye felsőbb és alsóbb osztályú lakossága nagy
számmal gyülekezett össze, hogy a tavasz
első virágaival hintse be sirját annak, kinél
áldottabb, tisztább emléket e hazának egy
fia sem hagyott hátra.
Kölcsey érdemeit dicsőítő egyházi és világi szónoklatok hangzottak el ismételve e
hantok felett, ezer meg ezer torok zengedezteté a Kölcsey által örök időkre megirt
„Hymnuszt," s az ujabb nemzedék legvirulóbb hölgyei tűzték fel szép koszorúikat a
szeretett költő és bölcsész sirszobrára, s a
virágokat azután a vidék köznépe a legnagyobb kegyelettel őrizte és ápolta egész éven
át. Lapjaink korábbi évfolyamai bővebben

emlékeztek ez ünnepélyekről s annak elismerésre érdemes egyes megható részleteit
örömmel hirdették, kiemelvén többi között
a Kende-család áldozatkész vendégszeretetét
is, melylyel a Kölcsey-emléket ünneplő közönséget csekei uriházánál fogadta.
Reméljük, hogy az idő viszony ok meg
fogják engedni, mikép beteljesednek egy
szónoknak azon ünnepélyek egyikén mondott
szavai : „Menjetek és mondjátok meg barátainknak, mondjátok meg elleneinknek, hogy
máig is áldoznak Kölcsey sírjánál és áldozni
fognak, mig csak magyar él!"
A kik pedig ott nem lehettünk, vegyük
figyelembe ama más helyen kimondott szózatot :,, Ha nem mehettek is oda mindnyájan,
hogy Kölcsey sírjáról lelkesítő emlékjelt
hozzatok, menjetek el eszméinek, gondolatainak, érzéseinek temetőjébe, a könyvekhez,
melyek munkáit tartalmazzák s onnan szedjetek magatoknak soha nem múló, hervadatlan virágokat, onnan merítsétek a jónak,
szépnek és igaznak állhatatos szerelmét, onnan tanuljatok jó emberek és lelkes hazafiak

jából fogni, de Pusztovojtov eltávolitá őket, nehogy e részvét a fogolynő sorsát még inkább nehezitae. Később engedélyért folyamodott, hogy
rokonait meglátogathassa, de azoktól egyszer csak
eltűnt, s a fölkelőkhöz csatlakozott. — Bátorsága
miatt szárnyra kapt i a hir, Langievicz diktátor
hadsegéde lett, s annak menekülésére is ő nyújtott segédkezet.
Arcza telt, kevéssé halvány, ragyogó fekete
szemekkel, mindenesetre érdekes jelenség. Lengyel nyelven kivül francziául, s töredezetten németül is beszél. Jelenleg mint szabad nő Ausztriában utazgat, s egészben barátját Langieviczet
is meglátogatta Tischnovitzban.
**

Iiangievicz elfogatása az osztrák
határon.

A lengyel fölkelés egyik forduló pontja
volt, midőn Langievicz (olv. Langiévics) tíz
napi diktátorsága után, hadseregétől elválva,
átkelt a Visztulán, s igy a vezér nélkül maradt lengyel had apró csapatokra oszolva,
ismét a guerilla-harczhoz tért vissza. —
Politikai lapok rég körülményesen elmondották ez eseményt ; mi
- ~
képben állítjuk olvas ó i n k elé
- ~~
azon jelenetet, midőn a
diktátor a
harczteréről
lelépve, osztrák területre menekült.
Uscz iéböl, mártius
19-ikén délután 4 és 5
óra közt, a
V isztulán
egy csolnak
kötött ki az
osztrák part
felöl. — Föltűnt ez az
ottani határvédők előtt
•s azonnal az
útlevél elömutatására
szóliták föl
az érkezőket. Az útlevél a Parisban levő
s í r e m l é k e a c s e k e i t e m e t ő b e n . — (Myskovszky
Oy. rajza után.)
svéd követség
egyik
tagjára
s
annak
fiára
szólott, de a
lenni. Az ő emléke legyen a szentelt zászló
ki
előmutatta,
Langievicz
volt.
melynek lengése nagy és nemes tettekre buzKilétét a diktátor nem tudta sokáig tadítson, benneteket. Hymnusza legyen gyermekeitek imája, s dicső nevét áldva emle- gadni, s igy letartóztatták, kísérőjével Puszgessétek unokáitok előtt!" (L. V. U. 1860. tovojtov kisasszony nyal együtt, ki az útlevélben emiitett fiu személyesitósére ön38. Kölcsey F. életrajza.)
ként vállalkozott. — Mindkettöjöket egy császári tiszt, Szalay huszár főhadnagy vette
át és néhány emberével személyesen kisérte
Pusztovojtov Henrietté.
Tarnowba. Később, Pusztovojtov, a lengyel
Már hónapok óta egy lengyel amazon a napi amazon, teljes szabadságát visszakapta; Lanbeszéd tárgya, ki a fölkelők sorában férfi bátor- gieviczet pedig Tischnovitzba szállították,
sággal küzdött az oroszok ellen. A legújabb hir hol elég szabadon élt, de miután a napokban
e hősies leányt magyarnak kiáltotta ki, mert mint szökni akart, s fölfedezés esetére a fölügyelő
mondják, atyja magyar volt, s Pusztafinak hívták. rendőrtisztet halállal fenyegette : JosephEz az orosz hadseregbe mint közlegény állott be,
stadtba lőn belebbezve.
**
s szorgalma, által ezredességig emelkedett.
Pusztovojtov Henriette a keleti görög egyház
tanaiban növekedett, de anyja, egy lengyel nő,
buzgó híve a katholika egyháznak, leányát is e
hitre téritette által. — Neveltetését Pulawyban
nyerte, s már akkor is rajongó honszerelme tette
föltünővé. A templomokban is nemzeti dalokat
énekelt sőt szónoklatokat is tartott. E miatt egyszer elfogták s Kiewbe kisérték, de kocsijában
fennállva beszélt a környező néphez, s azt annyira
elragadta, hogy a nép a lovakat ki akarta kocsi-

hogy az ozmán birodalom népeinek polgárosodottságáról helyes fogalmat szerezzen magának.
A kiállítási épületek — kettő van, melyeket
afantázia-dusak palotáknak, a kevésbbé föllengzők
azonban csak bódéknak neveznek — a
sajátképeni Stambulban, az őskori hyppodromon, Achmed zultán mecsetjének
közvetlen szomszédságában állanak. Az
egyik igen közönséges, négyszögü, ónnal fedett, világos zöldre festett, meglehetősen tágas fa-épület, melyről egyéb
i
;
nem mondható, mint az, hogy a pythiai
vaslábnak romjait csak azért zárja magába, mert útjába állott; különben a
,,palota" üres s el van zárva. Ha megkérdezzük a felügyelőt, vájjon e maradványok mit jelentsenek, azt nyerjük válaszul, hogy hát csak ugy vannak itt s
ha magának a bódénak czélját tudakoljuk, azt feleli, hogy itt fogják fölállítani
a gépeket. Hol vannak a gépek, mely
gépek azok, honnan származnak? Senki
gem tudja, s csak kósza hir nyomán
mondhatjuk, hogy azok Franczia- és
Angolországból fognak megérkezni. —
így tehát e fészer nem annyira a török
nemzeti kiállításhoz tartozónak, mint inkább az európai gépészet leendő raktárának tekintendő, melynek termelései
talán az évszázadok folyama alatt itt
fognának meghonosittatni.
A másik czifrább bár, de ép oly
izetlen „palota," szemben a másikkal,
franczia építésznek műve. Nyomorult
stylzavar, melynek szerzője nyilván
még inaskodik s kinek észjárásában a
classicusnak fogalma a párisi nyaralókról kisszerű fogalmaktól még nem
birt különválni s eddigelé még nincsen teljesen leszűrődve. — A homlokzat korynthusi oszlop-porticus, melyet gót
czifrázatok koronáznak. Asztalosmunka természetesen az egész, s e gyalult porticuson kivül min-

den része az épületnek sima, meztelen. Hogy
A belépti dij nem nagy; csak 3 piaszter,
azonban a szem mégis csak megakadjon valami- mintegy 15 uj krajczár. A bejárat előtt vagy egy
ben, a művész egy-egy előrészszel bővitette re- tuczat tűzoltó pompáskodik uj egyenruhájában,
mekművét, miáltal az egész épület kereszt-alakot és nehéz sárgaréz sisakjában. A kiállításnak különösen fontos részét látszanak képviselni.
A régi tűzoltók nem hordoztak egyenruhát, hanem könynyed öltözetben dolgoztak, mit, ha nagy munkában voltak,
még le is vetettek. A kiállítási palota
belseje körülbelől 2000 D lépésnyi, de• rékszöget képez. A kiállított tárgyakat,
egymástól deszkák által elválasztott
osztályokban látjuk, melyek a falhoszszában vonulnak végig. Középütt az
ablakok alatt, melyek fölülről elégséges
világot bocsátanak át, szintén hosszúkás,
.
az egész térhez hasonló udvar van körülkerítve, melybe hat lépcső vezet le.
Angol, gyöpös kert féle disziti azt, néhány elszórt virágbokorral s elakadó ugrókuttal kérkedvén. Az udvar és folyosó
közötti határvonalat oszlopok jelzik, melyeknek inaestheticus meztelenséségét
azzal akarták elfódni, hogy derékig szőnyegekkel vonták be. Az épület famunkája pazaron van bemázolva virító kék,
piros,sárga és zöld festékkel; ehhez járul még egy csomó vörös és zöld török
lobogó.
A kiállított tárgyakról csak az
mondható, hogy sajátkép nem is ipart,
hanem csak egyes és ritkán sikerült
furcsaságokat tárnak elénk. Azt, mi
megtekintésre méltó, keresztyén kezek
alkoták. Nem hiszem, hogy az aranyhimzés oly ipar, mely az emberiség szükségeinek födözésére volna hivatva! Nem
minden ember miniszter, hogy aranyt
himes gallérokat, — vagy török lovász,
P u s z t o v o j t o v
H e n r i e t t é .
hogy hasonló mellényeket és kabátokanyer. Mit építész és ács elmulasztottak, azt jóvá viseljen. — Már pedig az egész kiállításnak csakigyekezett tenni a festő, rikoltó színeket alkal- nem három negyedrésze ilyesekből áll, mig
végre is inkább a tű, mint a rajz csudái által
mazva mindenütt, a hol csak szerét ejtheté!

A török ipar- s műkiállitás.
Konstantinápoly, április derekán 1863.
Iparműkiállitásunk, melylyel itt oly nagyra
vannak, javában virágzik s az európai embernek,
ki ezen ország viszonyairól keveset tud (s ezt a
keveset is téves fogalmak zavarják össze), mindenesetre kívánatos alkalmat szolgáltat arra nézve,
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gerjeszthetnek némi figyelmet. — A kelmék,
mikre e ragyogványok hímezve vannak, tisztán
és láthatólag európai eredetűek s az arany szálakról sem mondhatnánk egyebet. Londoni leleveleim egyikében kiemelem már e körülményt,
e igen természetes, hogy a londoni kiállítás ideje
óta a török ipar csak annyit haladt, mint polgári
és politikai élete e nagy, züllött, belső életerélyben mindinkább megfogyó országnak. Még csekélyebb fontosságúak a második sorban bőségesen
képviselt fényüzési fegyverek, szekrénykék, kanalak, csészék s egyéb hivalkodó semmiségek. A
vas és aczél, a mennyiben, mi most fölötte ritka
török hámorokból és olvasztókból került ki, csak
szánakozó vállvonitást érdemel. A mai török kardpengék már középszerű csapásnál is kettétörnek
s a lőcsővek az első kisütés után, repedéseket és
gümőket mutatnak. Különben azon meggyőződésben vagyok, hogy ezen kevés példány is régi időkből származik; az én tudtommal ma egész Törökországban nem fűlik vasolvasztó. Fával azonban és
ezüsttel, aranynyal, gyöngyházzal s hasonló anyagokkal — különösen Albániában — még elég
ügyesen tudnak elbánni; de távolról sem oly
ügyesen mint századokkal ezelőtt. A rakatos ("kirakott) munkák, faragványok és vésések, ámbátor
nem birnak gyakorlati becscsel, többnyire jók,
sőt némelykor kitűnőek is. De kérdezzük, mit
érünk evvel a világkereskedelemben? Ezüsttel
bevont, korállal és drágakövekkel kirakott fegyverrel nem lövünk jobban, azt nem tölthetjük
gyorsabban s nem is hordozható könnyebben. Mit
nyer avval a vadász, hogy a puska agya belekerült vagy 200 aranyba, míg 30 fontnyi terhet
kénytelen hurczolni s legalább egy negyedóráig
vesződik a töltéssel! Különös kórjele az a keletnek, hogy itt mindig csak azt tartják jónak, a mi
xégi. A czivilizált Európában nemével a fensőbbségnek tekintünk elődeink műveire, tökéletleneknek, primitíveknek tartjuk azokat; a török ellenben mély tisztelettel utólérhetlen remeknek tekinti
8 bámulja meg azt, mit dédapja kovácsolt és szivének rost együgyüségében azt hiszi, hogy a vallás elhanyagolása gátolja meg abban a mai nemzedéket, hogy olyakat hozzon létre, mint a régiek.
Ebben csakugyan igaza lehet, mert ezen, a zsarnokság, lustaság és érzékiség által minden rétegében megromlott nép, képtelen nagyszerű és szép
eszmékre. A kiállításba hozott haszontalan játékszerek bizonyítják ezt. Aztán ezekben is semmi
eredetiség, hanem kontár utánzása régibb vagy
európai műveknek. Mit lehetne kitűnő gyanánt
kiemelni? Tán a zultán gyémántjait ? Ez érték, de nem művészet. Egyes gyémántok különösen szépek, igen, de ezeket Amszterdamban
csiszolták. Mit bámuljunk ama nagy, nyers,
harmadfél fontnál nehezebb smaragdon egyebet, mint azt, hogy a szultán oly potentát, kit
kölcsöneikkel az angolok még nem fosztogattak ki
egészen? Hogy ragyognak, csillognak, villognak
azok a gyémántos, rubintos, gyöngyös drágaságok, nyaklánczok, diadémek, függők, legyezők, forgók stb. tanúságot adván a nagyúr
gazdagságáról! A smaragd-gyűjtemény különösen
nemében egyetlen; a szent zöld szin érthetővé
teszi a zultánoknak feltűnő előszeretetét e kövek
iránt. Ezenkivül látunk még antik, csinos munkájú fegyvereket és vérteket is, miket az Ozman-házból származott fejedelmek, bizonyos harczias expeditiókban hordottak s melyek üveg boritó
alatt vaunak egymás mellé rakva. Különösen IV.
Murád szultánnak egy láncz-szemekből sodoritott
vasüngét nagy ritkaság gyanánt mutogatják. Ki
tudja, nem-e valami spanyol vagy olasz mester remeke? Annyi bizonyos, hogy Törökországban ilyet
nem képesek többé késziteni. Látunk vertezüstből
8 aranyból szárfokat (kávé-alsócsészéket;) nagyon
csinos apróságok s ép oly igaz, hogy a nehéz,
drágakövekkel telerakott borostyánkő-szopók s az
aranyszálakkal körülszött csibuk-szárak gazdag
basát ép oly büszkeséggel tölthetnek el, mint a
hímzett nyergek, gyeplő- és kantárszárak báreony- és selyem-takarók. De hogy mindez mikép állíthatja szemünk elé 30—40 millió töröknek iparát, szükségleteit, még mindig nem értem.
Forduljunk már most a szőnyegekhez. Szőnyegeikre büszkék a törökök; keletjök tetemes, a
ez okból tüzetes figyelemre érdemesek. Nem! nem
érdemesek rá! Sok, tán kelletén tul sok függ alá
a falakról, de egyikök sem tűnik ki előnyösen rajzának tekervényességc s szineiuek pompája által.
Átalában a nyűttnek külemévei birnak. Világos,
hogy ezen, egy időben nagyhírű iparág is hanyatlóban van. Két vagy három bársonyozott s valamivel fényesebb példány határozottan oda mutat,
togy vagy Iránból kerülnek, vagy persa munká-

sok által szövettek. Erre nézve, ki Törökországot
ismeri, senki sem maradhat kétségben. Átalában
sck olyan van a kiállításba csempészve s török czég
alatt kiállítva, mely létét tisztán külföldi művészetnek vagy iparnak köszöni. Hogy az óriási hézagokat kitöltsék, minden terméket, ha csak az
ozmán birodalom határain belől támadt az, az alkotó vagy termesztő nemzetiségének tekintetbe
vétele nélkül bebocsátottak, elfogadtak.
Az öltözet - kelmék is valami hiányosak !
Aleppo ugyan igen szép, nehéz, Ízletes rajzu, s
arany- vagy ezüst-szálakkal átszőtt kelméket tár
elénk, de mesés nagy árakat szabott értők : csipkék, damaszt-takarók, borítók, kendők, fürdésre
való fehérnemüek stb. csakugyan megfizethetlenek. Azonban ugy rémlik előttem, mintha egyike
másika a szöveteknek Bászrán és Bagdadon át került volna Aleppóba. Annyit tudok, hogy az arab
nők sötétkék palást-kendője, a Ganges verőfényea
partjairól és Indusból származnak. Átalán véve
kielégít a selyem azon szűk formákban, melyekben azt elő tudták állítani, ámde az európai szövőszékek termékeivel távolról sem állhatná ki a
versenyt.
Pamut-kelmékből alig látható valami. Az
osztályok legkisebbjeibenkell azokat felkutatnunk.
Ott veszünk észre néhány rőf durva, kézzel fonott és szőtt, papirív szélességű szövetet, paraszt
ingek számára, néhány törülközőt s kékre festett
fürdő-kötényeket; ez mind. A muszelin nem birja
ama puhaságot, mely által eddig kitűnt. Egyetlen
előnye, kézi szövet lévén, abból áll, hogy a kelme
nem mutatja ama rut, kóczos felületet, mint azt a
mi szövőszékeink termékeinél látjuk, hanem sima
és tiszta. Arról természetesen itt sem lehet szó;
tiszszerte akkora, mint a gyapot-inség daczára is,
a lancaschirei kelméké. Maga a gyapot nem kevésbbé rósz. Posztónak nyoma sincs s az ezzel rokon posztónem a különösen Ázsiában használt köpeny, abbé bir némi becscsel.
Mindazonáltal Törökország lakói könnyen
nélkülözik az európai posztógyárakat, mert a legnagyobb rész maga szőtte kelmékkel ruházkodik.
Ez iparosaink közönyéből magyarázható ki, nem
vevén tekintetbe különféle nemzetiségű vevőik izlését, sőt azt is várják tőlök, hogy ősi viseletüket
elhagyják. És fájdalom, e barbárok elég makacsok
és civilizátlanok, hogy hiven ragaszkodjanak az
őseikről rajok származott nemzeti viselethez, még
akkor is, ha az két annyi fáradságba és pénzbe
kerül. Annyi azonban mégis igaz, hogy a török
kelme egyedül csak az ország határain belől akad
vevőre.
A vas-ipar, mint emlitém, már egészen el van
hanyagolva s csak néhány középszerű fegyver
által képviselve. Az, mit a császári fegyvertár
Szeitinburunban angol, belga és német munkások
segélyével muskétákban vadász-puskákban és hasznavehetlen vontcső vü ágyukban előállít, nem
jöhet számba; mert Spitzbergában, vagy a Tüzországban is lehet létrehozni gyárakat európai
mintára, csak pénz legyen hozzá, anélkül azonban,
hogy az eszkimók, vagy jeges medvék büszkék lehetnének azokra. A buda-pesti lánczhid is, daczára
annak, hogy eszméje egy nagy főben és szívben
fogamzott meg, mégis csak az angol nép dicsőségét hirdeti.
Porczellánnak ép o\y kevéssé leljük nyomait,
mint az üvegnek. Néhány fayence-edény, melyeket egy törökországi ezermester állított ki, legalább siker lehetőségével biztatnak ez irányban;
ellenben az agyag-edények serege oly nyomorult
darabokból áll, hogy még a legvadabb botokud,
vagy legelmaradottabb vályogvető czigány is röstellené, ha ráfognák. Mi a bőrt illeti, csak elvétve
látjuk nyomait az Európa által rég túlszárnyalt
marokinnak.
A török vegyészeinek egyedüli terméke az
aleppói olaj-mag-szappan, mely az azon vidéken
tapasztalható olaj-bogyó-gazdagság folytán a mosónőknél mindig nagy hitelben álland, és jövedelmes kereset-forrásnak ígérkezik. Kénsav-gyárat
hiában keresnénk. Törökországban, s egyéb vegyészeti gyártmányokat sem állítanak elő.
Fontosabb az egész primordialis iparnál, mely
több szóra nem is érdemes, amaz üveg-boritó sor,
mely boritok alatt a földterményeket gabnanemeket, gyümölcsöket, olajokat és gyógyszer-füveket
látunk. Azonban fájdalom, árok sehol sincs megnevezve. Aztán hiányzik itt egy kitűnő, bár müzülmán-ellenes adománya a természetnek : a bor,
mely gondos munkálatnál, mint a középkorban,
bőséges jövedelem-forrásává lehetne ez elhagyott
országnak. Aszalt és becsinált török vetemények,
ideértve a sajtot is, éhes göbölyt elcsábíthatnának
ugyan; Marschal, Michalek stb. pesti delicatesse-

kereskedők azonban, aligha fognak tenni rajok
megrendeléseket.
A képzőművészetek oly módon vannak itt
képviselve, hogy csak azon okból födjük el azt a
feledés köpenyével, miután tudjuk, hogy az izlam
határazottan tiltja meg az élő lények lerajzolását,
vagy lefestését. Természetes, hogy a kiállítókhoz
keresztyének, még pedig legnagyobb számmal
ezek taroznak; azonban ezeket is csak azzal
menthetjük ki, hogy máshitű üldözőik haragjától
való félelmükben, sem a festészetet, sem a szobrászatot nem gyakorolhaták szabadon. Mi egyikben
vagy másikban kiállíttatott, két festmény kivételével, sajnálatra méltó és alatta áll a színvonalán
annak, mit, ha akarnak, ábécés fiaink rövid hónapok alatt megtanulhatnak. Egy német orvos, ha
nem csalódom, eretnek, Ali bei, a természetrajz
becsületét akarta kivágni és állított is ki csinos
kagyló- és rovar-gyűjteményt, mit a kiváncsi tömeg ugyancsak megbámult.
Az összes benyomásból eredmény gyanánt
csak azon következtetést vonhatjuk, hogy egy
iparműkiállitás Timbuktuban vagy Diszkó szigetén hasonlithatlanul nagyobb érdekkel bírna, s
iparra és kereskedésre nézve sokkal hasznosabb
volna, mint a mostani kiállitás Konstantinápolyban. Hangosan hirdeti ez hanyatlását és nem
emelkedését a török iparnak. Ha egy perezre ma3
nézetre térítene is a két minta-gőzgép, egy mozdony és egy gőzhajó-gép, a környezet folytán
csakhamar azon meggyőződésre juti nk, hogy e
környezet nem áll egyébből, meddő vesszőkből,
miket e kormány roppant költségek árán akar beoltani a török nemzeti élet száraz, rothadt fájába.
Látogatók a csekély belépti díj daczára is
kevés számmal vannak; ellenben a szultán gyakran
fordul meg a kiállításban, sokszor egész napon át
maradva ott, de csak egy elkülönzött páholyban,
ugy hogy azt gondolhatnák, miszerint kevésbbé
azon indok hozta ide őt, népe iparának emlékét
vizsgálni és azt megtisztelni, mint inkább azon
gond, hogy kiállított kincseit személyesen őrizgesse.
A vállalat azonban mindamellett is megfelelend czéljának, a mennyiben néhány miniszter és
speculáns jól fölszedi magát mellette. Hisz a személyes nyereség azon tengely, mely körül örökké
forog a török reformálások (recte difFormálások)
és politikai kuruzslások, zavaros bár, de azért
igen könnyen keresztüllátható ködrétege. — Törökországnak nincs jövője Európában; sohasem
éreztük világosabban ezt, mint midőn különben
jószivü, sok tekintetben derék, múlt dicsőségének
leáldozó sugaraiban bánatosan sütkérező népe
iparának termékeit szemlélgettük. Dr. Tőkés.

Egyveleg.
** (Ausztria trónörököséről) Rudolf koronaherczegről a becsi lapok beszélik, hogy a napokban, felügyelőnőjétől kisérve, sétát tett a népkertben. Egy ott dolgozó napszámos, ki a koronaherczeget nem ismerte, megszólitá: „Be szép fiu vagy,
ugyan hogy hivnak?" — A kis herczeg gondolkozás nélkül felelte : ,,A mama Rudi-nak, a papa
Burschi-nak hiv, a többiek császári felségnek neveznek."
** (A lengyel és orosz külföldön is pusztítja
egymást.) A múlt hó végén Brüsszelben, egy orosz
gróf, saját lakásán, egy lengyellel politikáról beszélgetett. A lengyel dühbejött, — zsebéből pisztolyt vont elő, s az oroszra lőtt. A golyó talált, s
a grófnak állkapczáját és nyakát életveszélyesen
megsebezte. A sebesült az utczára szaladt, a lengyel követte, s csak akkor gondolt menekülésre,
midőn a rendőrség elől többé már szabadulnia
nem lehetett.
**(^4z európai uralkodók.)\jQgör&geh\> európai uralkodó a 82 éves würtembergi király I. Vilmos, ki 1781-ben született; legifjabb uralkodó a
17 éves reusz-greitzi herczeg, X X I I . Henrik,
született 1846-ban. Legrégibb (56 év óta uralkodik) a schwarzburg-rudolstadti herczeg, Günther
Frigyes, ki 1807-ben lépett trónra. Legkorábbi
uralkodó a portugalli király Don Luis, mert jóllehet vele azon egy évben, u. m. 1861-ben léptek
trónra még a török császár Abdul-Aziz, Vilmos
porosz király és lichtensteini János herczeg, de
Don Luis az év vége felé november 8-án lépett
trónra. Legidősb korában lépett trónra hessen-homburgi Ferdinánd, valamint reusz-greitzi
LXVII. Henrik herczeg is, mert trónra léptekor
mindkettő 65 éves volt.

TÁRHÁZ.

x* (A tervezett olaszországi kéjvonatok korsót összetörték, de nagy volt bámulásuk, midőn
augusztus 8-án és aug. 22-én Bécsből indulnak ki abban egy halálfőt találtak. Ezután ahhoz értőü l ** (A kubini plebánia-lak építésére) Ő Felsége s Trieszten keresztül látogatják meg Olaszho emberek ugyanazon helyen ujabb ásatást kísérletnevezetesebb városait.
1000 ftot adományozott.
tek meg, s több cserép-edényen kivül egy negyed
akó nagyságú korsóra is akadtak, melynek alakja
— (Egyházi körút.) Sárosmegyéből irják
a római urnákra emlékeztet. A cserepek anyaga
hogy apr. 29-én érkezett ide ft. Máday Károly, a
Balesetek, elemi csapások.
kőhöz hasonló, elég vastag és erős készítmény, 8
tiszai ev. egyházkerület superintendense, hogy a
•* (Tűzvész.) Bogyoszlón a múlt hónapban amint gyanítják, a rómaiak korából való.
sáros-zempléni esperesség egyházait meglátogassa.
A határon nagy ünnepélylyel fogadtatott. Az üd- tűz támadván, 32 ház, a hozzá tartozó melléképü** (Livius három első könyvének) magyar
vözlő beszédet Bánó József esperességi felügyelő letekkel leégett, — Sümegen pedig 41 ház lett a fordítására Vajdafy Géza előfizetést hirdet. A
tartá, a többi között „hálát adván az égnek, hogy lángok martaléka. Ez utóbbi károsultak vesztesé- magyar közönségnek tágasabb körben, alkalma
autonómiánkat legalább az egyházi téren élvezhet- gét a veszprémi püspök enyhítendő, számukra nyílik ismét az ókor egyik remek korszakával köjük." April 29-két a főpásztorHabzsánban Ujházy 120 ftot adományozott.
zelebbről megismerkedni; különösen pedig a taAlbert magyar vendégszerető házánál töltötte.
nuló ifjúságnak, e forditás, a régi remek iró taMi újság?
Másnap Abosra tért, hol,daczára a munkaidőnek,
nulmányozásánál nagy könnyebbségére szolgál.
tömérdek nép gyűlt össze s az egyház kurátora,
** (Napfogyatkozás.) E hó 17-íkén Európa Az előfizetési ár 1 ft. 50 kr., jun. 15-ig a kiadóhoz,
egy egyszerű földmívelő, igen talpraesett beszédlegnagyobb
részében látható napfogyatkozás lesz. Pestre Terézváros váczi-ut 63. sz. alá küldendő.
del fogadta a főpásztort. E nép tótajku, s ezen
Bolti ára 2 ft. leend. A munka jul. 15-ig az előfiegyházi látogatás alkalmával kifejezett egyér- Hazánkban hetedfél óra tájban veszi kezdetét és zetőknek kézbesittetni fog. Gyűjtők, 10 pél8
óra
utánig
tart,
de
vége
már
nem
lesz
látható,
telmű kívánsága következtében, ezentúl a magyar
mert a nap, a sötétedés legnagyobb foka után egy dány után tiszteletpéldányt kapnak.
nyelv is fog taníttatni iskolájában. t-j
** (A debreczeni állandó színház építése)
perczczel leáldozik.
gyorsan
és szépen halad. Már nemcsak a falak és
** (A redoutépületbizottmánya) a Locz Károly
Ipar, gazdaság, kereskedés.
és Than Mor által tervezett freskóképeket, melyek tetőzet állnak készen, hanem a diszitmények álláTündér Ilona regéjét ábrázolják, elfogadta ; meg- sához fölvezető lépcsők is; továbbá az öltöző szof (A marhavész) Szabolcsmegye déli részen, vizsgálásukra azonban Ráhl bécsi tanárt, mint a bák és raktárak boltozatai, s a külső vakolatnak
V.-Pércsen, Lúgoson, s a fülöpi és szennyesi freskó-festészetben nagy tekintélyű műitészt hivta nagy része. A homlokzat közepén már fenDáll
pusztákon ismét kiütött. — 600 darab marha kö- meg. A szoborművek készítésének pedig felügye- Debreczen városának czimere, melyet Halászi
^ől 60 megbetegedett, s 5 darab el is esett. — lés végett Than, Izsó, Weber és Klimkovics mű- szobrász erős tömör kőből domborított. Ezenkivül
Egyébiránt a továbbterjedés gátlására szigorú vészeinket kérte föl.
két szobor van még munkában,melyek közöl egyik
•őrködést léptettek életbe.
** (Az öngyilkosság terjedéséről,) szomorú a drámát, másik a népszínművet ábrázolja. Ma— (Árverés.) A dunántúli vinczellér-képző-in- adat, hogy a múlt hét folytán fővárosunkban öt gasb helyeken már a famunkát is bealkalmazták,
tézet javára rendezett sorsjátékból fennmaradott nap alatt hat öngyilkosság történt. Három ember s mint a „H—gy" mondja, ha a pénzteremtés felnyeremény-tárgyak folyó hó 16-án N.-Kanizsán agyonlőtte, — egy fölakasztotta magát, kettő pe- adatát a nemes tanács oly buzgalommal és sikernyilvános árverés alá jőnek. Vannak igen szép dig a Dunába ugrott. Ezeket kifogták ugyan s rel teljesiti, mint Skalniczky a tervelést és Vecsey
gazdasági eszközök és más érdekes tárgyak is.
még élve vitték a Rókus-kórházba, de őket az a kivitelt: az idei megnyitás kétséget sem szenved.
** (Richárd abbé müködíse Debreczenben) nem
életnek visszaadni többé már nem lehetett.
volt
sikertelen. Ismét ástak egy kutat az általa
Közintézetek, egyletek.)
— (Figyelmeztetés a szülék számára). Nem
lesz uj dolog, ha azt állítjuk, hogy beteges, vagy kijelölt helyen, s annak oly dus forrása van, hogy
•H ** (A "magyar tudományos akadémia) nyelv- gyenge testalkatú városi gyermekekre nézve min- 25 ember egész napon át nem birta belőle a vizet
tudományi osztályának május 4-kén tartott ülésé- den anyai kényeztetésnél és orvosi ápolgatásánál kimerni. Az abbé, amint hirlik, az idén újra megben Ballagi Mór olvasott föl Brassai mondatta- sokkal czélravezetőbb a szabad levegő, szabad és látogatja hazánkat, s innét Törökországba szánnából; nevezetesen pedig az igeidők kérdéséről. gyakori testmozgás, rendezett életmód mellett. A dékozik, források kutatása végett.
Botrányosnak nevezi, hogy az igeidők helyes fővárosi szülék számára, kik gyengélkedő gyerme— (Felhívás az Írókhoz.) Bocskai Papp Lahasználását még Íróink sem ismerik .Ennek főoka, keik jövőjéért aggódnak, igen jó alkalom kínálkojos,
a
,,Hajdúsági Naptár és évkönyv" szerkesz— úgymond, — mert olyanokat veszünk előké- zik, hogy gondjaik enyhüljenek. A Pesthez közel
tője,
tisztelettel
kéri hazánk lelkes iróit, hogy a
pül, mint Heltai Gáspár, aki szász eredetű volt, s eső Fótlion van egy tanult, müveit és becsülets ev.
köztetszésben
részesült
s béltartalmában tetemeigy hibás nyelvén épen nem csodálkozhatni. — iskolatanitó, Greszler Sámuel, ki késznek nyilatsen
növekedő
vállalatot
becses közreműködésökEzután a Gorove-féle pályadíjra : a népiesről, kozik, fővárosi családok gyermekeit hosszabb
kel
érdekesiteni
méltóztassanak.
A kéziratok jun.
beérkezett pályamű bírálóiul Gyulai Pál és vagy rövidebb időre szülei ápolás, felügyelet s
első
napjáig
a
szerkesztőhöz
Hajdu-Nánásra
külArany János kérettek föl. Ezzel az ülés szétosz- egész ellátásra igen jutányos feltételek mellett eldendők. A mű az augusztusi debreczeni vásárra
lott.
fogadni; s a mint kívántatik, azokat magyar latin, okvetetlenül megjelenik.
** (A magyar földhitelintézet hevesmegyei bi- német nyelven oktatni is. A helységjeles orvossal
** (Varázsnö az ujabb korban.) Pécskáról a
zottmánya) is megalakult. Elnöke Almásy Pál, is bir, ki szükség esetében tanácsával szolgálhat. napokban kisértek Aradra egy nőt, kit különös
alelnök Isaak László, bizottmányi tagok : Babich A tanító ur már eddig is mutathat fel példákat,
magaviselete miatt hajlandó a köznép jósnőnek,,
István, Berecz Ferencz, Kovách László, Papszász hogy beteges vézna gyermekek hosszabb idei nála
•József. A teendők rendszeres vezetésére pedig a mulatásuk után, felfrissülve s épen tértek vissza a boszorkánynak tartani. Minden nap roppant számú
látogatója volt. Ismerősei Milosztiva Iszkának
bizottmány jegyzőjéül Nagyfejeő Mátyás, volt szol- fővárosba szüleik karjaiba.
nevezik; szüleit nem ismerte soha, s nem is tudja
gabiró lőn megválasztva.
** (Gr. Széchenyi Béla) hosszabb külföldi hol született. Kikindán nevelkedett, s gyógyít va** (A nemzeti színház) igazgatósága tudatja, utazásából visszaérkezett.
kokat, ha ugy születtek is, süketeket, bénákat, fejmiszerint az ezentúl adandó fordított és eredeti
** („Északi fény") czimü három kötetes re- fájásban és sárgaságban szenvedőket. Borzasztó
darabokat csak azon föltétel alatt fogadja el és di- gényt ad ki Dózsa Dániel Kolozsvárit, mely mű gyógyitásmódja abból áll, hogy a homlokon egy eret
jazza, ha azok a nemzeti színházon kívül egy ha- Erdélynek 1848 ellőtti társadalmi életét festi, s a megvág s abból két három meszely vért ereszt
zai színpadon sem kerülnek szinre. Ily eljárás ,.Kolozsvári Közlöny" tárczájában megjelent. Két ki; vagy pedig zsírt és vizet használ, mely az ormellett mennyire felel meg rendeltetése czéljának, kötet már elhagyta a sajtót, a harmadik is még e vosok állitása szerint tiszta, s minden chemiai
mely eredetileg a nemzeti nyelv és szinműiroda- hóban megjő. Megrendelési ár 2 f. 50 kr. könyv- vegyítéstől ment. Jellemző, hogy semmit, vagy
lom terjesztése lenne, valóban komoly kérdés tár- kereskedés utján ó fton lesz kapható.
két garasnál többet nem fogadott el. Férfi öltönygya lehetne.
— (Páratlan uj naptár). Hogy a folyóiratok ben járt, s csárdás kalapja kakastollal volt pipeés naptárak legczélszerübb eszközök a tudomá- rézve. E veszélyes orvos 46 éves, s hihetőleg maKözlekedés.
nyok részletes terjesztésére, azt a tapasztalat bi- gának volna gyógyításra leginkább szüksége.
•f (Budáról Nagy- Téténybe) társaskocsik zonyítja. Ez okból csak örvendhetünk, hogy annyi
** (Régi pénzek.) Rév mellett, az erdőben két
járnak. A kocsik a budai hídfőtől indulnak, s a és különféle tartalmú jeles naptárunk van. Azon- leány, gyökeret szedvén, egy kőszirtes helyen
Rudas-fürdőnél megállapodva, Albert falván, Pro- ban hiányzik még egy czélszerü csillagászati nap- egyiknek haja a vadszeder indáiban megakadt; hamontoron, s Kis-Tétényen járnak keresztül. A ki- tár, mely nélkül az időtanhoz még csak szólni sem ját bontogatva a földre nézett, s ott egy tört kőindulás Budáról reggel 7 és 10 — délután 2 és 6 lehet. Vannak ugyan csillagászati szempontból szirt felett, a domboldalban néhány darab aranyat
•órakor történik. A menet ára Promontorig 20, jeles naptárak; oly azonban eddig még egyetlen látott csillámlani, s azokat társával megosztotta.
Kis-Tétényig 30, Nagy-Tétényig 35 kr.
egy sincs, mely az időtanhoz megkívántaié rova- Az eseménynek hire futamodván, a falubeliek köf (A váczi csengös fiakkerek) eljárása ellen tokkal birna. S mivel „Időtanom" folyó évi octo- zöl többen kimentek, s az illető helyen ásni kez- panaszkodnak. E nagyon is tolakodó kocsisokkal berben megjelenend, oly népszerüleg adva elő, dettek és csakugyan 22 db. aranyat és több érté-a hajón vagy gőzkocsin érkező utasoknak a fuvar- hogy azt mindenki megértheti, kénytelen vagyok kes tárgyat találtak. Az aranyok sz.-László képére
bérről kiegyezni nem tanácsos, mert midőn már a hozzá csatolni egy ily czélszerü csillagászati nap- vannak verve, s többnyire Miksa és Rudolf királyok
podgyász, sőt maga az utas is a kocsiban van, a tárt is, melyhez az 1864-re szóló közönséges Naptár arczképeivel; 1563, 1567, 1570,1593, 1594, ésfuvaros gazdája megjelenik s uj alkuval addig kés- is foglalva leend, a vásárok, postajárások, bélyeg 1597-ből. A további ásásokat a földesuraság, grlelteti a vendéget, mig a többi fuvaros el nem tá- jegyzetekkel együtt. Ennyiben tehát, kinek más Zichy Domokos eltiltotta, maga akarván azt renvozik s ilyenkor vagy dupla árt fizettet, vagy, féle tartalomra szüksége nem volna, naptári szem- szeresen folytatni a nemzeti múzeum érdekében.^
mint többször történt, az utast ki is szállítja. pontból, más naptárt ennek birása által nélkülöz** (Kézrekerűlt rablók.) Azon rablók, kik aAvagy nincs-e Váczon valami hatóság, amely het ; mit nem előfizetés végett, csupán figyelmezte- múltévben az egervárosi pénztárból 9000 ftot. vitfigyelmét a „csengősök" szabályozására is kiter- tésül van szerencsém jelenteni. Pótharaszti, május tek el, legközelebb kézre kerültek. Ecsédi emberek
1-én 1863. — Ballá Károly.
jeszthesse ?
voltak, s a rablott pénzből pár ezer forintot még:
** (Uj postahivatal.) Biharmegye ökrös köz** (Római hamvvedrek.) A simándi temető náluk találtak.
ségében uj posta-kiadó-hivatal állott föl. Levele- körüli árkolásánál sok cserép darabra s a többi
** (Az aradi tüzoltó-egy1 emtk) az ottani keken kivül szekérpostai küldeményeket is elfogad. közt egy egészen ép korsóra is találtak. Az értet- reskedelmi testület 25 darab tűzvedert
ék
Működését e hó 1-ső napján kezdette meg.
len munkások azt hivén, hogy pénz lesz benne, a ott.

Egyház ésfiskola.
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** (Iparlovag) Több vidéken feltűnt, hogy
bizonyos egyén gr. Dembinszky név alatt házról
házra jár s a lengyelek iránt rokonszenv kizsákmányolásából táplálkozik. Az illetőt, a pesti városkapitányság a napokban elfogatta. Eleinte itt
is határozottan állitá, hogy gr. Dembinszkynek
hívják, midőn azonban neve leírására szólították
föl, kisült hogy irni sem tud.Most azt vallja, hogy
lengyel és Varsóból való; de ez is kétséget szenved, mert lengyelül hibásan beszél. A csavargó
azt hitte, hogy nehéz lesz fölismerni, pedig mindenki tudja, hogy a valódi lengyelek most otthon
vannak.

n

*• (Műkedvelői estély.) A lévai műkedvelők
az ottani kaszinó könyvtárának gyarapítására e
hó 14-kén műkedvelői előadást tartanak. Szigligeti ismert vígjátékát, a „Mamát"-t hozzák színre.
Az előadást táncz fogja követni. Műkedvelőink
mig egyrészről a múzsáknak hoznak áldozatot,
másrészről a hazai jótékony válalatoknak nyújtanak támogató kezet. Működésök kétszeres elismerést érdemel.
— (A Bakony-Szent-Lászlói ásvány-fürdőt)
Bakos Imre több évre kibérelte, s e hó l-jén megnyitotta a közönségnek. — A bérlő a fürdőnek
mind belső, mind külső részeit legczélszerüebben
kijavította, és a vendégek kedvezményére kicsinositotta, s alkalmas lakásokról, pontos szolgálatról, jó ételek- és italokról is gondoskodott. —
Ezen fürdőnek sikeres eredményéről különben a
tapasztalás már ezelőtt is szép bizonyítványokat
adott.
** (Elmerült csolnak.) Maurer Károlynak Ürmösön történt temetésére, april 23-án délben a
szomszéd Köpeczröl is többen elrándultak. A többi
közt három férfi, — köztök a köpeczi harangozó,
— és négy leány, egy csolnakba ültek, az Olt vizén átevezendők. A kisded sajka azonban elmerült. A bennülők ijedelmökben egymást megragadva iparkodtak menekülni, de ez csak vésztőket
eietteté. Egy kis-baczoni ember, a segélykiáltást hallva, levetkőzött, s nemes önfeláldozással
magát a hideg folyamba vetve, egyszerre két,
csaknem haldokló leány életét megmentette.
Azután a fölbukkant harangozót szállította partra,
de az már halva volt. Arczán karczolások voltak,
melyek hihetőleg az elmerült s meg sem talált
másik két leánynyali küzdelemből eredtek. A két
férfi nagy nehezen megmenekült.

6581. Rimaszombat. F. J . A derék ezikket köszön— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerjük, s a további munkálódást kérjük.
kesztőségéhez beküldetett :
6582. H.-Nanas. B. P. L. Az ajánlott mű kiadásának
Farkas László 116 éves agg számára Pestről lehetővé tételére szivesen ajánlanák közbenjárásunkat.
Nadányi Albertné asszony gyűjtése 5 ft.
A mai idők ugyan épen nem kedvezők uj vállalatok ajánlására s megindítására, áronban ha netalán mégis kedvező
pillanatot érünk, meg fogjuk ragadni az alkalmat s tudóNemzeti színház.
sitandjuk önt.
5583. Sopron. S. G. Magán-levelet írtunk.
1
Péntek, máj. 1. „Port a szeméhe.'' Vigj. 2 felv.
6584. O-Bilda. S. F. Igen becsüljük ön lelkes buzgalmát, hanem ha már vidéki tudósítónak felcsap Ön, két
Irta Labiche és Martin, ford. Feleki M.
Szombat, máj. 2. ,,A zsidónö." Opera 5 felv. dolgot ajánlunk figyelmébe; először a gyorsaságot, másodszor a rövidséget. Mert az már még sem járja, hogy egy,
Zenéjét szerz. Halewy.
itt a szomszédban, Ó-Budán april elején tartott hangverVasárnap, máj. 3. „Parlagi Jancsi." Népsz. senyről május elején tudósitson ön, midőn már el is felej3 felv. népdalokkal. Ujonan kidolgozta Szentpé- tettük az egész eseményt; az pedig még kevésbbé kívánatos, hogy egy rútul megbukott hangversenyről s annak
teri. Zenéjét szerz. Bognár J .
rendezőiről hat sűrű negyedrét lapot írjunk tele. Drága a
Hétfő, máj. 4. „A tücsök." Falusi életkép 5 papiros, meg az idő, és szűk a hely. lg}' az egész tudósítás
felv. Sand György regénye után irta Birchpfeiffer kútba esett. Tehát máskor gyorsan, röviden 1
Sarolta. Ford. Bulyovszkiné.
6585. Karczag. K. G. Reméljük, megkapta ön eddig
Kedd, máj. 5. „A szerelmes ördög." Ballet 4 az illető tiszt, példányt? Hát az érdemlett satöbbit? —
felv. Mazilier szerzeménye után szinre alkalmazta Az V. czikk, ha jól emlékszünk, csak az illető lapban bírván speciális érdekkel, mi bízvást kihagyhatónak véltük.
Campilli. Zenéjét szerz. Doppler F.
Az ajánlott okmányt nem ismerjük, s azért bajos a kérSzerda, máj. 6. „Apát keres." Vigj. 2 felv. désre felelni. De talán elég lesz egyelőre ebből ennyi. KéIrta Seribe és Vanderbuch, ford. Csepregi; — és sőbb, ha ugy hiszi ön, hozzáfoghatnánk.
6586. A magyar becsület-szó. Szép reményekre
„Az ajtó vagy tárva, vagy zárva legyen." Közjogosító elbeszélési tehetség. Nem mondhatjuk, mikor és
mondás 1 felv. Musset után, ford. Tiszta K.
hol jut számára hely. De azért csak szorgalmasan, bátran
Csütörtök, máj. 7. „Dinorah" vagy „A plo- előre!
6
ermeli bucsu' . Vig opera 3 felv. írták Carréés Barbier, ford. Csepregi L. Zenéjét szerz. Meyerbeer.

SAKKJÁTÉK.

Budai népszínház.

176. sz. feladv. — P a v i t t - t ő l (Londonban).

(Ez is egyike a Londonban pályázott feladványoknak. Dijt
Máj. 1. „Gróf Szapáry vagy: Budavár visszanem nyert ugyan, de elég szépnek találjuk arra, hogy
vétele." Dráma 4 felv. Birchpfeiffer S. után Komolvasóinkkal megismertessük.)
lósy.
Sötét.
Máj. 2. ,,Choufleuri ur otthon lesz." Operetté
1 felv. Offenbachtól — és „Szép molnárnö." Vigj.
1 felv. Az uj operetteben a népszínház játékrende
ismét egy úgynevezett cassa-darabbal szaporodott. Hihetetlen meséjét nem tekintve, elég bohó
jelenetet tartalmaz; s bár Dunanan elevenségével
nem mérkőzhetik, a végén előforduló canean bizonyos tekintetben ahhoz teszi hasonlóvá. A népszinház a cancan hazája.
Máj. 3. „Choufleuri ur otthon lesz." Operetté
1 felv. Offenbachtól — és „A szerelmes kántor."
Népies dalmű 1 felv. Állagától.
Máj. 4. „Angolosan" Vigj. 1 felv.— és „Legjobb az egyenes ut." Vigj. 1 felv. Ez utóbbiban
Tóth Soma vendégkép játszta Kruram Elias, a
kandidátus szerepét. A határtalan tetszés, mely
** (Névváltoztatás.) Felsőbb engedély foly- működését kisérte, ékesen szóló kifejezése volt
tán Scheffer Lajos, gyöngyösi gyógyszerész, va- azon óhajtásnak : bár nyílnék alkalom őt minél
lamint Lajos, Ilka, Adél és Vilma gyermekei gyakrabban láthatni! Ha leszorították a nemzeti
„Pásztor"-r a,, Mitloch József, esztergommegyei színház deszkáiról, hiszszük, hogy a testvér Buda
a
b
e
d
e
f g
bikoli lakos és primási uradalmi körvadász „Mát- nem engedi távozni körünkből.
Máj.
5.
„Jön
a
franczia."
Eredeti
ékekes
Világos.
rai"-T&, — Kleinkind Sándor Alajos, ó-kanizsai
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
születésű orvostudor „Kisjii"-re, — Steiner Jó- népszínmű 3 felv. Irta Toldy István és Bérezik
zsef Ferencz nagyváradi lakos pedig „Kövesdi"-re Árpád.
Máj. 6. „Egy bukás sikere" Eredeti vígjáték
A 171-dik számú feladvány megfejtése.
változtatták vezetékneveiket.
3 felv. Irta Dobsa Lajos.
(Novotny Antaltól.)
** (Melváltott szerecsen fiu.) Nem rég erőmüMáj. 7. „Liliomfi" vigj. 3 felv.
Világos.
Sötét.
vészek láttogatták meg Debreczent. Főnökük bir1) V f 2 — c 2
Hb 4— c2 :
tokában volt egy arábiai, (?) Carefarában született
2) B f 1 — a 1
H c 2 — a 1:
Szerkesztői mondanivaló.
12 éves fiu is, ki gazdájához ezelőtt egy évvel,
S) F h 7 — e 4
tetszés szerint.
némelyek szerint vásárlás, mások szerint ajándék
4)F—vagygy—t
6576. Liptó-Sz.-Miklós. Sz. I.Gy. Legczélravezetöbb
utján került. A főnök "oly roszul bánt a kis Said lesz, ha ön a szóban forgó régiség tárgyában egyenesen a
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Aehmettel, hogy egy asszonyság megszánta , s nemzeti múzeum igazgatóságának figyelmét hívja fel.
— Váczon : Niczky Pál. — K-Kürt'ásön : Csemiczky Károly.
6577. Öreg ember vigasztalása, Poniatovski. Híres Kövágó-Örsön : Gold Samu. — Pesten : Cselkó György. —
miután sorsán a kapitányi hivatalnál tett többszöri
panaszával nem segíthetett, tulajdonosától meg- szép költemények az eredetiben, de ez a prózai fordítás Pécsett: RitkayJ.— Debreczenben : SperberF.(al70-etis.)
F — f 8 lépésre Sötét, F f 6 — e 7 a matot gátolja.
vásárolta, s Debreezenbeu Csanak József urnák tökéletesen agyonverte őket. Ide is lélek kell, uram.
6578. Berhida. K. J . A régi okmányokat köszöRövid értesítések. Parabuty : R. J . Önről, ki oly
engedte át. Most a kis szerecsennel kísérletet nettel vettük.
hosszú időn át helyet foglalt megfejtőink diszes sorában,
tesznek, hogy gondos nevelés által mily embert
6579. Kis madaramhoz. Nem azon csodálkozunk mi, joggal és szivesen fólteszszük, hogy az illető szép és nehéz
hogy egy különben okos, értelmes ember, mikép írhat oly feladványokat hibátlanul fejtette meg. Nálunk a névcsere
tudnak faragni belőle.
gyenge verseket — ez könnyen megtörténhetik akármely tévedésből történt. Ezentúl ugy lesz, a mint ön óhajtotta.
** (Halálozás.) Hidaskürthi Nagy István, a bölcs férfiúval; hanem azt nem értjük, hogy mikép tart- — K.-Sz.-Miklós : B. K. Becses küldeményét köszönettel
kir. hétszemélyes tábla közbirája nincs többé. hatja azokat éveken át jó verseknek, s mikép kívánhatja vettük. A 3 lépéses feladvány szép kidolgozása meglepett
Mint megyei aljegyző kezdte hivataloskodását, ismételve kiadatásukat? Ez a megfejthetlen rébusz.Külön- bennünket. A 4 lépésest szintén örömmel használandjuk föl.
mint septemvir végezte. Hazai literaturánk kin- ben atyafiságos szeretettel öleljük.
6580. Pest. K. Gy. A V. U. tavalyi évfolyama nem oly § 9 * Melléklet : Előfizetési fölhívás Vöröscseit bírta roppant könyvtárában; s dabi birtokán ritkaság
még, hogy eladását külön hirdesse ön. Ha ön minmarty Mihály minden munkáinak első
a gyümölcsészetre is különös gondot forditott. den áron el akarja adni, megveszi azt minden sajtos fontteljes kiadására.
Béke hamvaira!
számra.
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Katholikus és Protestáns
naptar

Május

S A P T A

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Április (ó)

Ijar

TARTALOM.
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ó. P- P- m.
D
5
Bogate
21
4 32 56 13
D Rogate 28 V Cantate
10 Vasár.
Adolf
22
4 31 56 10
29 9 vértanú
11 Hétfő
í Keresztjáró Nereus
23
4 30 56 9
30 Jakab
19, Kedd
/ napok
Szervácz
1 Május
24
4 28 56 8
13 Szerda
25
4 27 56 7
14 Csőt. Áldozó csőt. Áldozócsfit 2 Athanáz
Isidor
3 Tim. Laura 26
4 26 56 7
15 Péntek Zsófia szűz
4 Pelagia
27 34.Sabb 4 25 í>6 V
16 Szomb. Nep. János vért. Nep. János
Holdnegyed: <S', Utolsó negyed 10-én, 4 óra 32 perez reggel.
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7 22
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7 25
7 26
7 28
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1
1
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16
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2 6
2 31
í>8
3 27

ó. P6 4
tí 55
7 43
8 30
9 17
10 5
10 53

<5.
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11 30

12 44
1 57
3 6
4 15
ö 23
6 29

Vilmos dán herczeg, Görögország uj királya (arczkép)
— Az én lakom. Ballá Károly. — A kínvallatás alkalmazása, különösen boszorkány-perekben. Kiss Elek. Németországi séták. Farbaky. Kölcsey Ferencz siremléke Csekén
(képpel). — Pusztovojtov Henriette (arczkép). — Langievicz elfogatása az osztrák határon (képpel). — A török
ipar s mükiállitás. Dr. TSkés. — Egyveleg. — T á r h á z :
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Nemzeti színházi napló. —
Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti
naptár.
Felelős szerkesztő P á k h Albert. (Lak.magyar-utczal.w.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv, r- Nyomtatja Laaderer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

Tizedik évi folyam.

20-ik szám.

Pest, május 17-én 1863.
Előfizetési

föltételek

1863-ik

évre:

a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december)
Csupán Vasárnapi Vjság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

10

6 ft.
3 ft.

ft.

|

Fél évre (január—június)

5

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

g %
f
^ ft

ungvári g. e. püspöki lak és főegyház.
JVlielőtt a képünkön látható érdekes épüle- tek be, kik szintén az e vidéken már rég lakozó
tekre áttérnénk, szükséges rövid áttekintését rokonaiknál telepedtek le s miután ezekkel önként
adnunk a velünk századok óta jó és balsorsban a legnagyobb készséggel meghódoltak a maosztozó s testvéries egyetértésben élő magyaror- gyaroknak, nemcsak hogy el nem űzettek, haszági orosz népfaj történetének.
nem mivel a végvidékeken laktak, az ország haMagyarország északkeleti részét már a leg- tárainak őrzésével bízattak meg, s e tekintetből
régibb időktől fogva a nagy szláv nemzetség még szabadalmakat is nyertek.
egyik ága, a „ruthén" népfaj lakja, mint ezt a legEzeknél a keresztyén vallás már 867-ik évrégibb történetirók is bizonyítják. Lakott ezeken ben, tehát még mielőtt őseink e hont elfoglalták
kívül még Magyarország akkori területén számos volna, nagy mértékben divatozott, s a görögök,
szlávajku nép is különböző nevezet alatt. De ne- valamint a bennlevő s bejött oroszok széliében
künk csak azon szláv fajú néppel van jelenleg gyakorolták azt. A történelemből tudjuk, hogy
dolgunk, kik a Kárpátokon innen is, tul is az egy- ezen tartományokat a magyarok bejövetele előtt,
kori J u h r a
tartományban
egész Petzora
és
Moszkva
vidékéig laktak, s latinul
Russusok-nak
:= '
neveztettek,
' — '.'.
mit a magyar
s a j á t szólásmódja szerint
idomitván
„oroszoknak"
mondott. A
régi történetiratokban Roxolanusoknak
is
neveztetnek, valószínűleg e szótól : Rusz-alánus,
később
azonban e nevezetcsaknem
egészen kiveszett, s helyét
a ruthén szó
váltotta
fel,
mi jelenleg is
divatozik.
Még a
magyarok bejövetele előtt
is a legrégibb időben
jöttek a kés ő b b i Gallicziából ésLoAz u n g v á r i
domeriából
több izben orosz telepek, nevezetesen midőn Attila
hun király köztük vezette keresztül győztes hadait, számosan felkerekedvén, a hunokhoz csatlakoztak, s ezekkel együtt annál örömestebb követték a világhódító Attila zászlóját Magyarországba, minthogy itt már különben is rokon karok
várták. Később a hét magyar vezérrel Álmos herczeg alatt is nem csekély számú oroszok költöz-

jaik, tehát kérik, hogy küldene számukra papokat.
E kérésnek engedve, Mihály keleti császár Methodius és Cyrill görög szerzeteseket küldötte a dunai tartományokba, kik a szláv nyelveket jól értették, miután már előbb Chersonban a bolgárok
és chazarok megtérítésében fáradoztak. így lettek
az oroszok is a keleti, görög szertartásu egyház
hivei, de miután sem a görög, sem a latin nyelvet
nem értették, a térítés nagyobb sikerének érdekéből Cyrill és Method a szentirást s liturgicus
könyveket szláv nyelvekre fordították, hogy a
vallást saját nyelvükön gyakorolhassák. Az emiitett férfiakon kivül sz. Brúnó orosz apostol is nagy

g. e. p ü s p ö k i l a k és főegyház. — (Miskovszky Gy. rajza után.)
szláv tejedelmek birták, különösen Svatopolk, Ratislav, Koczel, Szálán stb. Ezek már korábban is
tartván a németek terjeszkedésétől, mind politikai,
mind egyházi ügyeik biztositása végett, követséget küldöttek Bizanczba Mihály császárhoz, hogy
ennek szövetségét g barátságát megnyerhessék, s
egyúttal arról értesítek, hogy népeik már felvették a keresztyén yalláet, de nincs tanitójuk s pap-

sikerrel működött a keresztyén h i t
terjesztésében
ki épen ugy
mint Method
és
Cyrill,
szláv vagyis
orosz nyelven
hirdette a keresztyén vallást. —
Hogy a
magyar orosz
egyház a régi
időkben nagy
tekintólylyel,
és köztisztelettel birt, bizonyítja azon
körülmény,
hogy nemcsak
Géza herczeget, de ennek
fiát is, szent
Istvánt, a fentebb emiitett
sz. Brúnóban
orosz pap keresztelte meg.
De később a
mint a római
katholicismus
emelkedett s
nemcsak a
nemzet leikébe, hanem, az
alkot mány
rétegeibe
is

utat talált s uralkodó vallássá Ion, — a magyarorosz egyház tekintélye, s véle együtt az orosz
nép javulásnak indult sorsa is hanyatlani kezdett;
s később annyira háttérbe szorittatott, s ugy
elgyengült, hogy gyakorlása inkább csak türetett
már, de nem ápoltatott. — (Az olvasót, kit netalán ez ügy jobban érdekelne, Mészáros Károlynak
„A magyarországi oroszok története" czimű mno-
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