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** (Kis-Marja elhunyt föbir áj ár ól) a tavaszezal
minden hazai lapot sorra járta azon hir, mintha
N.-Váradról orvos éskoporsó kihozatásátegyszerre
rendelte volna meg. E gúnyoló hir, — mint levele-
zőnk írja, — teljesen alaptalan. Számára koporsót
csak az a kocsi hozott, mely az orvost visszavitte, s
sem a főbíró saját rendeletére történt. A beteg a
koporsó megérkezte után, — melyről mitsem tu-
dott, — jobban lett ugyan, de e jobbra fordulás
az élet kialudni készülő világának csak végfellob-
banása volt. — Hanem van az* emiitettfőbiró vég-
óráiról egy más igaz dolog, mely sokkal inkább meg-
érdemli, hogy a hir szárnyaira keljen. És ez abban
áll, hogy végrendeletében szép vagyonából a ke-
véssel bíró kis-marjai egyháznak 21, azaz huszon-
egy köblös, egy tagban eső földet hagyományo-
zott. És ez igen jelentékeny értékű hagyomány,
mivel Kis-Marján egy köblös (1100 D öl) föld
ára 120—160 ft., sőt még ennél is több. A vallá-
sos czélok előmozditására való adakozásban sem
volt filléreskedő. így a debreczeni főiskola átala-
kítására történt segélygyüjtés alkalmával 16, —
helyben pedig orgonakészitésre 80 pengő ft. ado-
mányozott. — A magy. akadémia palotájára 100,
a s.-pataki főiskolának pedig a jogi tanszék fel-
állítására 50 ftot határozott, főbirói elnöklete s
vezetése alatt, a városi tanács; mely utóbbi két
összeg kifizetését a város nemsokára el fogja ren-
delni. Ilyen ember volt Sajó Mihály, Kis-Marjá-
nak érdemes főbirája.

** (Medvevadászat Szerednyén.) E hó 9-kén a
Szerednye határában hajtóvadászatot tartottak a
jelentkező med\ ék és vaddisznók ellen. Egyéb
vadra lőni nem volt szabad. A harmadik hajtásban
csakugyan egy medve is előczammogott, s azt két
fiatal jogásznak sikerült elejteni. A nyolczadfél
lábnyi nagy medve hetedfél mázsát nyomott. A
két fiatal jogászt az okleveles vadászok sorába
emelték, azután az egész vadász-karaván kürtök
rivalgása mellett nagyot ivott a medve bőrére.

**(Katona-tövényszéki tí«7e<v)A,,Bihar"sajtó-
pörében a budapesti katonai törvényszék Györffy
Gyulát, a „Bihar" volt szerkesztőjét, közcsend és
rendháboritási vád alapján, három havi börtönre;
Hollósy Lajost, ugyanazon lap kiadóját 14 napi
fogságra és 1000 ft. biztositékvesztésre ítélte,
ítéletét mindkettő fölebbezte.

— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett :

Az alföldi szükölködök számára : Bécsből
Tenczer Károly, áll. épit. felügyelő 40, Tenczer
Jozefa 20, együtt 60 ftot. — Koltáról (Komárom),
egy szavalati műyerseny eredménye, Dömjén Zol-
tán által 7 ft. — Ürményből Tóth István 2 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, sept. 18. „Örökség" eredeti dráma 5

felv. Obernyiktől.
Szombat, sept. 19. „Faust" opera 5 felv.
Vasárnap, sept. 20. „Mátyás fia" eredeti

dráma 5 felv.
Hétfő, sept. 21. „A jó barátok.11 Vigj. 3 fel-

vonásban. Irta Sardou Viktor, forditotta Szerda-
helyi Kálmán.

Kedd, sept. 22. „A mátrai vadászok" vigj.
Irta Fáy András.

Szerda, sept. 23. „A troubadour" opera 4 felv.
Ez alkalommal CtresaLajos olasz tenorista lépett
föl vendég gyanánt, s a férfikor delén álló mű-
vésznek kiképzett éneke s nagyterjedelmü s ha-
talmas hangja rendkívüli tetszéssel találkozott.

Csütörtök, sept. 24. „Essex gróf" szomorujá-
ték 5 felv.

Budai népszínház.
Sept. 18. „A szép juhász" Népszínmű 3 felv.

Szigetitől. Ez volt a 43-dik díjmentes népelőadás.

Sept. 19. „A fekete vőlegény" operetté 2 felv.
W. Tivadartól. Ezt követte a bécsi utjából visz-
szatért „Szellemalakok első mutatványa." Az uj
operetten szerzője elvitázhatlan tehetségének nyo-
mai mellett, a kezdetnehézségéből kifolyó hiányok
is sok helyen szembetűnőleg mutatkoztak. Legna-
gyobb baj, hogy benne az operettekhez megkiván-
tató könnyüséget teljesen nélkülöznünk kell. — A
szellemalakok mutatványa ismét jóval tökélyese-
dett; most már egész jeleneteket láttunk általok
előadva. Legnagyobb hatást gyakorolt a „cancan-
táncz", melynek nőalakjait árnyképek személye-
sítek, s mint lebegő viliik, el-eltűntek az elámuló
tánczosok elől.

Sept. 20. „Choujlereui ur otthon lesz" és a
„szellemalakok mutatványa."

Sept. 21. „A nevelő." Vigj. 2 felv., és a szel-
lemalakok mutatványa.

Sept. 22. Először : „Törvénytelen vér." Tört.
dráma 5 felv. Irta Hiador. E darabra még lesz
alkalmunk visszatérni. Most csak azt jegyezzük
meg, hogy botrányosan kevés közönség előtt
folyt le.

Sept. 23. „Tiz leány és egy férj sem," és a
szellemalakok mutatványa.

Sept. 24. „A dajka," és a szellemalakok mu-
tatványa.

SAKKJÁTÉK.
196-ik sz. feladv.— Szalay S á n d o r t ó l

(Körös-Ladányban).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 191-dik számú feladvány megfejtése.
(.Vekerle Lászlótól Pesten.)

Világos.
1. Fa6-b5
2. Ke4—e5:
3. He8—d6

Sötét.
Fh5—g
Fg6-d3
tetsz. szer

4. II—v.gy—f-mat.

Világos. A) Sötét.
a7—a6
a6—b5:

tetsz. szer.
2. Ke4-e5
S. He8-d6
4. d2-difmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Tályán : II. Nagy La
jos — Egerben : Tilkovszky F. — Kövágó-Örsön : Gold
Samu. — Debreczenben : Zagyva Imre — Rimaszombaton:
Róth Kálmán. — Terhes Lajos. — Nagy-Kikindán : Wol-
singer Izidor. — Pesten : Cselkó György. — Pécsett:
Ritkay János. — Bajmakon : Weisz Fülöp.

Szerkesztői mondanivaló.
6747. Miskolcz. ü. K. Vettük az ujabb szállítmányt.

Be kell várnunk az egész mű befejezését, s csak akkor ad-
hatjuk át a képeket rajzolóinknak, kik most még más dol-
gokkal vannak elfoglalva. Ugy hiszszük, érdekes czikk-
sorozat és szép képek lesznek belőle. A többi apróságot
felhasználjuk. Annak idejében uj találkozást kérünk.

6748. Lippa. Dr. Sz. Meg vagyunk győződve, hogy
az ujabb közleményt is oly érdekkel fogja olvasni a kö-
zönség, mint az eddigieket. Humboldt fordításának nehéz-
ségeit teljesen méltányoljuk. A „helyet" még nem hatá-
roztuk el. Vagy itt, vagy ott — de valahol mindenesetre.

6749. Kis-Loók. S. L. A kívánt könyvek az írt czim
alatt megküldettek; a további kötetek is következni fog-
nak. A kérdezett czikk sorsa felett még nem határoztunk.

6750 Oravicza. K. A. A„M. Ember Könyvtára" hát-
ralevő két kötete a jövó hónapban egyszerre fog meg-
jelenni. A nyomdai munka gyorsan foly; főtörekvésünk
az, hogy programmunkat, a munka megjelenési határide-
jére nézve is, lelkiismeretesen megtartsuk.

6751. Pécs. Sz. E. Kérjük a további tudósításokat.
6752. Szalonta. R. Gy. A szalontai határon talált

régi ezüstpénzekböl a nemzeti múzeumnak szánt darabokat
köszönettel vettük, s örömest rendeltetésük helyére szol-
gálhatjuk.

6753. Halmi. Sz. R. A kérdezett ur se nem Ferencz,
se nem István, hanem : Fülöp; s köztudomásilag tökéle-
tesen oly helyzetben van, hogy a megszüntetett lapért
teljes kárpótlást nyújthat az előfizetőknek, vagy egy, vagy
más utón. Az ismeretes firmát minden további czimezés
nélkül is megtalálja a posta.

6754 fi.-Elijed. Sz. K. A jegyzést, ha még lehet,,
közbe iktatjuk. A többit várjuk. Az a „nagy, otromba
fráter" — éljen! — hozzátartozandóival együtt.

6755. Pest. I. A. A régi okiratok igen becsesek s köz»
lésre elfogadtatnak.

6756. Keresztur. M. V. Egy futó pillanat az ismeret-
len kéziratba figyelmünket ébreszté fel; maholnap tüzete-
sen fogunk vele megismerkedni. Most itt van az a sok ter-
mészettudós az ország mindenféle részéből. Sok régi jó is-
merős — amici fures temporis!

1864-dik évi naptárak.
Épen most jelentek meg Heckenast Gusztáv könyvkiadó-
hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt, az
1864-ik évre szóló következő naptárak, melyek Magyar-
és Erdélyországban minden könyvárus- és könyvkötőnél

is kaphatók, úgymint:
Kakas Márton huinorisztikns naptára. Hatodik évfo-

lyam. Számos élezés képpel. Csinos borítékba fűzve.
Ára 80 kr.

István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkesztő
Majer I s t v á n . Képekkel, szines boitékba fűzve.
Ára 50 kr.

Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartal-
mát képezik : rémtörténetek, lélekjelenések, bűnesetek,
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és uti-
kalandok stb. Tarka és szépen kifestett borítékba fűzve.
Ara 60 kr.

A magyar nép naptára. Szerkesztő T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).

Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkesztő
T a t á r Péter. Csinos borítékba fűzve (a legolcsóbb
naptár).

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
október—decemberi évnegyedes folyamára

ezennel uj előfizetés nyittatik.

előfizetési föltételek:
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (október—december) 2 ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Újság:
Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.

Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-
példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

A Vasáru. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

NAPTÁR.
Ho-

és betinap
KatholikuH és Protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár
Izraeliták
naptára

September —Október
Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.

DISKoz. Demj.
Venczel vért.
Mihály föangyal
Hieron
Rémig püsp.

Péntek! Theophil püsp.
Szóm. Kandid vért.

D 1? Kozma
Venczel
Mihály
Jeromos
Aladár
Lucián
Fejér

Sept. (ó)
15 F II Nicetás
16 Euphemia
17 Zsófia
18 Kántor Eum
19 Trophimus
20 Eustachius
21 Kodrát

Tisri
USát.ü. elő.
15Sat. 1 ün.
16Sát.2.ún.
17 Sát. hetin.
18
19
20 3. Sabb.

© N a p -

kel | delel I nyűg,

I Tele hold 27-én, 7 óra 18 perez este.

m.
51
50
50
50
49
49
49

H o l d -
kel | delel | nyűg.

8 43
9 34

p-

19
11
2

54
46
36

6.
6
7
8
9

10
11
12

TARTALOM.
Vadászi Pál (arczkép). N. J. — Gara Mária. Tors Kál-

mán.— A Tisza bölcsője (rajzzal, folytatás). P. Szathmáry
Károly. — Londoni rajzok. Dr. Tőkés. — A szőlő törté-
nete (folytatás). — Mezei lakVárgedén (képpel). H. M.—
Archaeologiai levél Zalamegyéböl. RómerFloris.—Tárház:
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés.
Balesetek,elemi csapások. —Mi újság? —Nemzeti színház.
— Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pakli Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Tizedik évi folyam.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. - Csnpán Vasárnapi Újság :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft.

Szaniszló Ferencz, nagyváradi püspök.

Midőn a magyar kath. egyház köztiszte-
letben álló egyik főpapjának, Szaniszló Fe-
rencz, nagyváradi megyés püspöknek élet-
rajzát közöljük, fel vagyunk mentve az alól,
hogy a magasztalás áradozó szavait keres-
sük; csak tetteiben hagyjuk nyilatkozni e
munkás életet, mely a tudományos s egyházi
irodalom terén gazdag nyeremény, a keresz-
tyén jótékonyság mezején áldás, a hazafiui
áldozatokban példányszerü.

Szaniszló Ferencz püspök szerény jelleme
is tiltakozik a dicsőitések ellen, de szűk-
ség, hogy a még élő nemzedék is némi nyo-
mát hagyja azon hálás elismerésnek, mely-
lyel az utókor fog adózni annak, ki a jövő
nemzedékre kiható nemes gon-
doskodását nagy tettekben s ál-
dozatokban örökité, és azért kö-
telességünknek tartjuk, ma, név-
napja ünneplésére szentelni egy
lapot.

Szaniszló Ferencz nemes szü-
léktől 1792 augusztus 2-án Vas-
megyében Szombathelyen szüle-
tett.

Elvégezvén ugyanott nyelv-
tani s bölcsészeti tanulmányait,
a szombathelyi megye papnöven-
dékei közé vétetett föl, s 1809-ik
évben a pesti középponti papnö-
veldébe küldetett. — A tanfolyam
befejeztével a bécsi egyetemnél
hittudorrá avattatott, s 1815 év-
ben pappá lön szentelve.

Egy évet mint tanulmányi
felügyelő töltvén, 1816-ik évben
a bécsi felsőbb áldozári intézetbe
vétetett föl. — 1820-tól 1830-ig
részint mint püspöki szertartó,
majd mint egyháztörténelmi és
jogtanár, szentszéki ülnök, házas-
ság- s fogadalom-védő és zsinati
vizsgáló hivataloskodott. 1830-
dik év végén a pesti egyetemhez
hittanárrá és szónokká, 1834-ben
czimzetes, 1835-ik évben valósá-
gos nagyváradi kanonokká, 1839-
ben apáttá s a pesti középponti
papnövelde igazgatójává, 1844-
ben választott püspökké, s a magyar királyi
helytartótanácshoz előadó tanácsossá, végre
1850-ik évben nagyváradi megyés püspökké
neveztetett ki. — 1852-dik évben a valósá-
gos belső titkos tanácsosi méltóság, 1854 pá-
pai trónállói czim, 1858-ban a vaskorona rend
első osztályú rendjele által lön kitüntetve.

Az egyházi és hontiui nehéz, fontos hiva-
talokkal terhelt férfiú, azon felül a hivatalos
gondoktól ment szabad idejét az egyházi
irodalom, s a nemzeti nyelv fejlesztésének
szentelé.

E téren kifejtett munkásságának elis-
mert bizonyitékai gyanánt emlitendök : buz-
góságot, istenes jámbor érzelmeket, s valódi
keresztyén szeretetet lehelő, több izben meg-
jelent egyházi beszédei, melyeknek nemes
irálya és magas gondolatmenete egy kora-
beli első rangú szónokról tesznek bizony-
ságot.

Közkézen forgó jeles „hittana," melyet
1832-dik évben, mint egyetemi hittanár tett

S Z A N I S Z L Ó F E R E N C Z .

közzé, kedves tanulmányul szolgált az ifjú-
ságnak, mind a rendszer könnyüségénél,
mind az előadás világosságánál fogva.

1841 —1843-ban a „Religio és Nevelés"
és „Egyházi tudósítások" czimü folyóirato-
kat emelkedett szellemmel, s mély tudomá-
nyossággal szerkeszté. — 1850-ben latin

', nyelven közzétett irányadó véleményei és
1860-ban irt lelki elmélkedései a hitélet te-
rén gazdag vivmányul tekintendők.

De mig szorgalma az irodalmi téren ba-
: bérokat biztosított részére, azalatt munkás
j felebaráti szeretete, s emberbaráti könyörü-
! letes szive nagyszerű áldozatokat hozott a
; szenvedő emberiségnek; hazafiui érzete, s a
: nemzeti művelődés s köznevelés iránti érde-
keltsége pedig oly adományokban nyilvá-

i nult, melyek nevét feledhetetlenné, emléke-
! zetét örökre áldotta teszik.

Egyházak, iskolák, koródák, árvák,
özvegyek, nyomorultak egyaránt érzik jó-

| tékonyságát; — a hol nyomasztó szükség,
szenvedés mutatkozik, ott Sza-
niszló püspök soha sem késik
megjelenni g a z d a g jótétemé-
nyeivel.

A megyéjebeli szegény lelké-
szek s tanítók fölsegélése czéljá-
ból alapítványul 90,530 forintot
tett le, és különféle egyházi ezé-
lokra 391,126 forintot szolgálta-
tott ki.

A megyéjebeli krasznai, vá-
radvelenczei, nagyváradvári, vá-
radolaszi görög kath., a várad-
olaszi Orsola-szüzek, a hajói, mo-
csári gör. kath., pesti lipótvárosi
egyházaknak, részint újból építé-
sére s javítására, részint szépíté-
sére és fölszerelésére összesen
70,970 ftot adományozott.

A szilágysomlyói, érszentki-
rályi, váradolaszi, váradvelen-
ezei tanintézetek, és a nagyvá-
radi papnövelde és képezde ja-
vára 60,285 forintot adott.

A nagyváradi s váradolaszi
irgalmas, s a biharmegyei kóroda
folsegéléséhez 61,160 fttal járult.

A magyar akadémia, az erdé-
lyi múzeum, a sz. István-társulat,
a pesti oltár- s legény-egylet, a
váradolaszi koldus-ápolda, böl-
csödé, a szombathelyi árvaház és
kisdedóvoda s más közintézetek
119,120 ft. erejéig részesültek

j adakozásaiban. — Szóval, a hazai egyházi s
jótékony közczélokra általa adományozott

; összegek tudtunkra eddig közel nyolczszáz-
ezer forintot tesznek. Ezen összegbe nem
számithatván be azon soha ki nem merülő
folytonos jótéteményeit, miket a titok fá-
tyola föd.

40-ik szám.

Pest, oktober 4-én 1863.
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Ily áldásdús tevékenységnek boldogító
öntudatához az embertársaival való érintke-
zésben szelidség, szerénység, s a jó szív azon
félre nem érthető külső jelei csatlakoznak,
melyek viszont neki minden szivet meg-
nyernek.

Szeretetreméltó, kedves modorát volt ta-
nítványai emlegetik, atyai kegyességét pap-
jai magasztalják, irgalmas szivét a szegények
áldják, bőkezűségét az intézetek hirdetik,
szellemét müvei örökítik.

Ilyen férfiú Szaniszló Ferenez, a nagyvá-
radi püspök; tartsa meg öt az Isten még
soká az egyháznak, hazának, s a szenvedő
emberiségnek. Giindöcs Benedek.

Koldus és fia.
Szűk világ van; még a gazdag
Telkes gazda sem lakik jól;
Az idén nem telt az asztag,
Az idén még az egér is
Megszökött magtárainkból.

Sápadt, éhes emberektől
Lepve a nagy uteza sarka;
Éhhalál néz a szemekből,
S tőlleget hajt a sóhajtás,
Mely ajkukról felkanyarga.

Siri csend van, csak egy ember,
Egy vak ember töri azt meg :
Jer, fiacskám! oh vezess, jer,
Hadd lássam, hogy van-e lelkök
Azoknak az embereknek?

S mennek, mennek, mendegélnek.
És beszólnak minden házba;
Ah, de hire sincs kenyérnek!
Öltözött is már sok háznép
Feketébe, földig gyászba.

Még az ebfaj sem ugatja,
Még annak sincs mostan kedve,
Hogy nem jár ki a falatja;
Vagy talán már a peczérnél
Van megnyuzva, eltemetve? —

Nagy sokára egy kis háznak
Pitvarából híják szépen :
Jőjenek be, hogy ha fáznak;
Vagy pedig hát : im kenyérke!
Hogy ne haljon kendtek éhen.

Hah, kenyér! mond a szegény vak:
Az, amit meg szoktak enni?
Oh, mint éleszt a kenyérszag!
Illatával föl nöm érne
A föld kincse — valamennyi.

Menj, fiam! menj, hozd el tőle.
Hah, kenyér, mi jól esik majd!
De előbb ám törj belőle,
Hisz törtem már! mond a gyermek.
Mig lefojt egy tompa sóhajt.

Törtél? — Törtem! — Hejh, pedig csak
Hazudott, megcsalta apját.
De azért hitt a szegény vak,
S ugy harapott a kenyérbe,
Hosry a testén láz rohant át.

Jó-e, gyermek? — Mondd : igen hát!
Hogyan ízlik? — Mondsza, hogy jól!
FAvetjük az éhség gondját.
És aztán az Úristennek
Küldünk fel a sóhajokból.

Lám, csak mégis van jó lélek!
— A gyomnak is van virága —
Ki kényért ad a szegénynek. —
Hah , kenyér — te istenáldás,
A te ízed milyen drága!

Vagy nem értesz? Vagy nem szólhatsz,
Oly mohón nyelsz a falatból?
Elhiszem, hogy jól esett az!
Ámde menjünk, kéregessünk,
Jöszte, fogd a karomat jól.

És kezével ugy kereste,
És lábával egyet mozdul,
És bebotlik egy holttestbe, —
Holttestébe a fiának —
Kis bögréstül, bocskorostul.
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Nézzétek, hogy sújt a mennykő
A vidéknek holt tavára,
A mely egykor, még mint felhő,
Öt hordozta, őt vezette
Völgy ölébe, szirt ormára :

Ez is épen ugy rohant rá
A fiára, gyermekére.
Ringjét, rongyát mind szétbontá;
És reszketve azt vizsgálta :
Ver-e méií a szíve, vére?

A falat végharapása,
Egy-két morzsa volt markában ,
S azt szájába tömi, rázza,
És kiált nagy rémülettel :
F'iam, édes lelkem — itt van !

Kóstold meg csak! oh, harapj hát!
S megbocsátok, hogy a gyermek
így megcsalta édes apját . . . .
De biz ő már nem kóstolta;
És apjának szive tört meg. —

Mozdulatlan mindakettő, *
Csak hajfürtjén néha rángat
Egyet-egyet egy kis szellő. — —
Döghaláltól, éhhaláltól
Isten, ójad mi hazánkat! Príjev Antal.

Egy lengyel történet.
Novel la.

J Ó K A I M Ó R T Ó L

Mademoiselíe Larisse valami középszerű
énekesnő volt Parisban, ki ott nem sokra
vergődhetvén az operánál, elmondta magá-
nak azt a nagyon sok elődje által feltalált
jelszót : „a művésznek minden ország ha-
zája," s egy vállalkozó operatársulat pri-
madonna assolutájaként elutazott Varsóba.

Azonban, még mielőtt az orosz rubelek-
kel megismerkedhetett volna, tapasztalást
tett a rendőri szabályozások mezején; a kor-

j mányzó azt hitte, hogy a franczia társulat
| föllépte zajos politikaidemonstratióra adhat
alkalmat, s egyelőre betiltott minden debü-
tirozást.

Az operatársulat igazgatója lótott, futott
Pontiustól Goresakoffig, egyik nap biztat-
ták, másik nap elutasították; a társaság
tagjai ezalatt az adósság-esinálás minden
módszerein keresztül gyakorolták magukat,
s mire detinitive ki lett jelentve, hogy sem-
miféle egyéb mulatság a varsóiaknak meg
nem engedtetik, mint estenkint a szász kert-
ben troinbitáló katonai zenekar hallgatása:
akkor ők is eljutottak abba a definitivumba,
a mikor már az embernek az utolsó haja
szála sem az övé

Mademoiselíe Larisse ugyan elég szép
hölgy volt arra nézve, hogy egy nagy vá-
rosban éhen meg ne haljon, s ha egyszer a
láinpafény elé kerülhetett vohja, bizonyosan
elég hódítást vihetett volna véghez abban a
városban, a melyben az orosz premier véle-
ménye szerint, egyedüli joga csak a hódi-
tónak lehet; hanem arra mégis kényes volt,
hogy jobb foglalkozás hiányában, a rendőr-
főnökhöz menjen, s engedélyt kérjen tőle
gyászruha-viselhetésre.

Föltéve, hogy ezt a lapot nők is olvas-
hatják, nem akarom megmagyarázni, mit
jelentenek a lengyel királyságban a rendőri
engedélylyel gyászoló hölgyek?

Pedig az éhség rósz tanácsadó s a tár-
saság minden tagja elhullott már erre-arra;
az igazgató kimondta, hogy „sauve, qui
peut!" meneküljön, ki hogy tud.

Larissenek már két nap óta nem küldött
a házigazdája ebédet, mert az eddigiért sem
fizetett; fütöszereit is megtagadta, sőt azzal
a világos biztatással kecsegteté, hogy hol-
nap lesz a napja, a mikor a kisasszonyt az
ajtón kívül fogja elhelyezni.

A menekülni nem tudó primadonnának

volt még egy katulya theája, egy dobozka
ezukros kétszersültje, azt előkereste, s nagyon
jót nevetett, midőn, más tüzelöszer hiányá-
ban, szerepeit rakva egymásután a kandal-
lóba, azoknak tüzénél theája utolsó maradé-
kát fözögeté.'

A papiros-tüz rendesen több füstöt ad,
mint lángot; Larisse azon vévé észre, hogy
mire a theája megfőtt, majd megfuladt a
füstben, ki kellett nyitnia az ablakot, hogy
friss lég jöhessen be.

Azután leszűrte theájátegy kis törtfülü
csészécskébe s előkereste a szekrény fene-
kéből azt a rhumos palaczkot, mely otthon
Parisban még tele volt. Sajnálkozva vévé
észre, hogy abból bizony már egy árva
cseppet sem lehet többé kifacsarni. Fel is
fordította, ugy nézett bele. Nem volt abban
egyéb, mint a multak boldog emléke, az
illat,

— Se baj, kisasszony. Van nálam. Ihat-
juk azzal.

Ezzel a szóval egy rekedt férfihang lepé
meg, ott a szobája közepén.

Larisse nem ejté el ijedtében az üres
palaczkot, hanem marokra fogta azt, mint
egy buzogányt olyanformán, mintha vala-
kinek a fejéhez akarná vágni.

Egy torzonborz szakállu férfi állt előtte,
a mint a füstös légkörben kivehető volt
alakja, zsinóros csamarkában, és térdig
sáros hosszú csizmákban; fövegét es hosszú
bőr útitáskáját kezében tartá.

— Micsoda ez? riadt rá a leány; hogy
jő ön ide?

— A nyitott ablakon át, kisasszony; en-
gedelmet kérek. !f\

— Mit akar ön itt?
— Legelőször is azt, hogy tegyük be az

ablakot, s ne beszéljünk ilyen hangosan,
mert az Varsóban nem szokás éjszaka; má-
sodszor azt, hogy küldje el kegyed, szép kis-

I asszony, a házmestert az arany rókához egy
i kis vacsoráért, mert tegnap óta egy falatot

sem ettem; és harmadszor, hogy ugyan-
azzal az emberrel hivasson papot, a ki ben-
nünket összeskessen; mert én önt ma nőül
fogom venni.

— Meg van ön tébolyodva? kérdé La-
risse, egyik bámulatból a másikba esve.

— Dehogy vagyok. A legnagyobb kény-
szerűség az, a mit teszek. Engedje meg, ké-
rem, hogy leüljek; csak a vasúttal futottam
versenyt; egy kicsit el vagyok fáradva. Ha-
nem azért, a mint megesküdtünk, egy óra
múlva utazni fogunk.

— Uram, ön helytelenül tréfál velem.
Én nem vagyok az, a minek ön hisz.

— Én tudom, hogy ön egy becsületes
derék leány; különben az nekem mindegy.
Önnek az utolsó garasa is elfogyott, haza
nem mehet Parisba; — én tehát önt felesé-
gül veszem, ha beleegyezik. S rögtön vas-
útra ülünk, meg sem állunk Parisig. Én
nem kívánok öntől semmit, mint a minden-
napias gyöngédségeket, a miket nők szoktak
férjeik iránt útközben tanusitani. S azután,
ha Parisba értünk, akkor szabadságában
áll kegyednek válópert indítani végre nem
hajtott házasság alapján.

De mirevaló ez, uram?
— Hogy mirevaló? az nagyon hosszú

történet, mihelyt Parisba érünk, azonnal
elmondom önnek egészen. Oh, az nagyon
hajmeresztő történet! Olyan érdekes, mint
valamely regény. Kegyedet az mulattatni
fogja. Hanem addig ne kérdezősködjék fe-
lőle semmit. Elég legyen kegyednek annyit
tudni felölem, hogy igazi nevem, melyet ke-
gyednek felajánlok : Zseminszky Kázmér;
hanem ezt nem v-seiéin.Csak,mikor egyedül
vagyunk. Tárczámat átadom kegyednek;
benne van százötvenezer frank papirokban;
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fizessen ki mindent, a mivel tartozik, s az
utón gondoskodjék szükségeimről. Ha Pa-
risba érve elválunk, vagyonomat megfelez-
zük ; ha én velem útközben valami történik,
vagy ónom kegyedé marad egészen.

, — Uram. Ön engem elrémit.
•'•'•• — Azt elhiszem. Magam sem kételkedem

benne. Tegye be kérem az ablak tábláit; a
kozák őrjáratot hallom közeliteni.

Larisse önkénytelenül szót fogadott; pe-
dig azáltal, hogy ablaktábláit betette, egé-
szen a rejtélyes betörő diskretiójára bízta
magát.

— Köszönöm, kisasszony; látszik, hogy
kegyednek szive van. Sajnálom nagyon,
hogy szivének jó tulajdonságait nem tanul-
mányozhattam elébb. Most kénytelen vagyok
igy ajtóstól, sőt ablakostól rohanni be a
házba. Tehát miután az első kérésemet volt
kegyed szives teljesíteni egy pereznyi gon-
dolkozás után : talán elég íesz öt pereznyi
gondolkozás arra, hogy vájjon hozasson-e
mindkettőnk számára vacsorát. íme odadom
az órámat is : akaszsza kegyed a nyakába, s
aztán nézze rajta a perczeket.

A jövevény levette óráját, aranylánczos-
tól, s az énekesnőnek adta.

— Jó, uram : nem bánom, vacsoráljon
hát itt.

Larisse kiment, beszélt a házmesterrel,
pénzt adott neki s nemsokára visszatért,
maga hozva az átvett étkeket, mintha értené,
hogy azt az alakot egy harmadiknak meg-
látni nem szabad.

— Igen köszönöm, szép kisasszony. Te-
hát ha megengedi, legyünk egymásnak ven-
dégei.

Az idegen nem várt több kínálást, széket
tett Larissenek és magának. Kétfelé vágta
a sültet, megosztotta a burgonyát és hozzá-
látott az evéshez.

Larisse elnézte e különös férfi arczát,
mialatt az evett. Milyen mohón, milyen
gondolat nélkül falt; mintha nem is tudna
róla, hogy eszik; mintha csak egy mulhat-
lan kötelességet hajtana végre; a közben
ma^as, fényes homloka redökbe volt húzva,
szemei egy pontra szegezve, mint a ki mé-
lyen gondolkozik valamiről; s néha megállt,
mintha hallgatóznék, feje hátraszegült, s
ugy fogta kezébe a kést, melylyel evett,
mintha valaki ellen életrehalálra készülne
védni magát.

Az ilyen vacsorázáson hamar át lehetett
esni. A jövevény egy telepohár vizet hajtott
fel egyszerre s csak azután vette észre ma-
gát,

— Ezer bocsánatot kérek. Csak egy po-
hár van az asztalon, s én magam iszom
elébb/ elfeledve, hogy még idegen növel
ülök szemközt, En már egészen abban vol-
tam, hogy az ember feleségével egy pohár-
ból is szokott inni.

Larisse még mindig hihetlenül rázta
fejét.

— Nos kisasszony. Első kérésemet tel-
jesité egy pereznyi gondolkozásra, a máso-
dikat öt pereznyire, azóta huszonöt perez
múlhatott, elhatározta-e magát? ,

— Mire?
— Hát — hogy iszik-e ebből a pohárból,

a melyből én már ittam? ,
E kérdés oly gyöngéd, oly bensöséggel

teljes hangon volt mondva, hogy Larisse
kénytelen volt megtérni onnan, mintha egy
részeget vagy őrültet látna maga előtt,

— Akar-e kegyed velem most ez órában
rögtön megesküdni, a másikban utrakelni,
vagy pedig akarja-e, hogy a merre jöttem,
az ablakon újra kiugorjam az utezára, s a
legelső 'kozákkal, a kinek felhívására nem
felelek, agyonlövessem magamat.

— De uram, hiszen az idő éjszaka.

— Az nem akadály. Van lelkész, a ki
bennünket összeesket most is. Itt az utcza
végén a minorita kolostor: küldje el kegyed
a házmestert oda, mondja ott az, hogy egy
haldokló kíván gyóntatót, a ki ezt a zsol-
tárból kihasított lapot küldi. Arról a lapról
meg fogja valaki tudni a küldő nevét s rög-
tön sietni fog ide; az végrehajtja a szertar-
tást. — Mondja hát szép kisasszony, enge-
di-e, hogy vizet töltsék a poharába ?

Larisse némán inte, s reszketve nyúlt a
pohár után, melyet az idegen tele tölte szá-
mára s azután kiitta azt.

Az idegen odahajolt és gyöngéden meg-
csókolta kezét; de az oly tisztelettel történt,
mintha egy fejedelmi védasszony kezét csó-
kolta VOlna meg. (Folytatása Vetkezik.)

A Tisza bölcsője.
(Emlékül a jó máramarosiaknak.)

Irta P. SZATHMÁRY KÁROLY.
(Folytatás.)

És most részint hazánk e védbástyája
fontosságának kimutatására, részint a Vas.
Ujs. lapjain Váraossy ur által közölt adatok
helyreigazítására álljon itt pár szó Huszt
várának legfontosabb eseményeiről, parancs-
nokairól és rendeltetéséről. *)

Egy kincstári okirat s egy nagyobb
kéziratban levő történeti adat szerint a
huszti várat 1092 körül Sz. László királyunk
építtette volna a sóbányák védelmére. Ugyan-
azon kézirati munka szerint a várban oly
követ találtak, melyen 1191-dik év lévén,
ez III. Béla alatti fennállását kétségtelenné
tenné, — ha el nem enyészett volna.

Máig meglevő hiteles okirat, melyre
Simoncsics Vincze„Noctes Marmatiae" czimü
müvében hivatkozik, 1387 előtti fennlételét
nyilván bizonyltja, a mennyiben ez Izát,
alsó Apsát stb. a huszti vár birtokaihoz
számítja.

Innen kezdődik tehát a vár teljesen biz-
tos krónikája.

1449-ben Hunyady 12 aranyat rendel
évenkint a huszti kápolna részére, melyet a
várkapitány, Kenderessi János építtetett.

1467-ben Zápolya Imre szepesi gróf,
1530-ban Gritti Lajos birja;
1536-ban Kávási Kristóf várkapitány

Husztból kirohanva, Bánffy Boldizsár tár-
saságában, a Szatmáron tanyázó németeket

| tönkreteszi s ott szilárd állást vesz;
1541-ben Zápolya Majláth István erdélyi

vajdának írja át.
1545-ben már I. Ferdinánd birtokában

van.
1550-ben kél I. Ferdinánd azon részletes

tudósítása, mely Szalay Benedek, akkori
kapitánynak, a várbeli őrség kötelességét,
egy uj bástya építését, a kiitásás folytatá-
sát meghagyja.

1556-ban Báthori András Izabella ré-
szére ostrom alá fogja s Szalay Benedek és
Korláth Mihálytól éhség által megveszi.
Izabella annyira megszerette, hogy Husztot
jelelte volt ki lakóhelyéül; de ennek létesí-
tését halála meggátolta.

1564-ben Hagymásy Kristóf huszti ka-
pitány a Balassa Menyhárt által Maximilián
részére épitni kezdett halmai várat megro-
hanja s széthányja.

1566-ban SvendiHuszt ostromára indul,

*) Az itt közölt ada'ok egy tettdús életn»k, 70—80
év alatt sok utánjárás és a megszerezhetett leghitelesebb
mlntok n\om:ín etjybegyüjtott végeredménye: T. Tóth
János úrénak t. i., kinek ezt illetőié? mind a kamarai le-
véltár, mind a megyei archívum rendelkezőére állott. Fáj-
dulom, hogv e mü terjedelménél fogva ezek közöl csak a
leglényegesebbeket emelhet'm ki; mert ez adatokból tel-
jes monográfiát lehetne kiállitui. P. SÍ. K.

de hirét vevén a török sereg megmozdulta
nak, utjából visszatér.

1567-ben Maximilián Bányát ajánlja
cserében Husztért a portánál. -

1571-ben János Zsigmond e várat Csáky
Mihály, Békés Gáspár és Hagymásy Kris-
tófnak irja át végrendeletileg 3000 forint-
ban. Ugyanez évben a császáriak el- s Bát-
hori István fejedelem visszafoglalja.

1577-ben Báthori Kristóf fejedelem leg-
erősebb kapuját még építteti, a melyről ta-
núskodó felirat még 1806-ban megvolt, igy:-
,,Hoc opus jussit fieri Magnificus Dominus
Cristophorus Báthory de Somlio, Vajvoda
Transylvaniae, Comes Siculorum. Anno Do-
mini Millesimo quincentesimo septuagesimo
septimo."

1578-ban Kornis Gáspár huszti kapitány
Báthori István lengyel királytól intést kap,
hogy az öt város lakóit ne sanyargassa.

1594-ben Cherei tatár kán beront Ökör-
mezőnél. Kornis eléje áll, de a nagy erő a
várba szoritja, A borzasztó csordát ajándé-
kokkal fordítja el a vár ostromától.

1600-ban Báthori Zsigmond fejedelem
lemondásával Rudolf Bástának ajándékozza
Husztot; de

1605-ben Bocskai már újra visszafoglalja
bekerítés által. Ekkor Básta ragadmányai
is itt voltak, de ez 1000 lovas által azokat
Husztból kicsempészte.

1606-ban Bocskai Homonnaynak 40,000
ftba inseribálja, de oly feltétellel, hogy Er-
délytől semmi áron el ne szakittassék. Ez
inseriptiót Báthori Gábor is megerősíti; sőt
30,000 forintot ir reá felül.

1614-ben Forgács és Dóczi, Husztot,
Bányát és Kővárt II. Mátyás részére elfog-
lalják; de már 1617-ben Bethlen Gábor ke-
zére jut, ki török segélylyel vette vissza.

1618-ban Bethlen Gábor öcscsének Beth-
len Istvánnak irja át 20 ezer forintba a só
jövedelem felével együtt.

1636-ban I. Rákóczy György, mint Beth-
len Istvánnak vetélytársa, hosszasan ostro-
molja; az őrség gyakran kiüt és károkat
tesz. Ily kiütés alkalmával Sztojka Gábor
máramarosi viczeispán is elesik. Az ostrom-
lók semmire sem mehetvén, a béke meg-
köttetik. Bethlen István a vár birtokában
marad.

165 7-ben a II. Rákóczy György ellen
beütött tatárok Huszt alól rémülve futnak el.

1661-ben a vár Bethlen István veje,
Rhédey Ferenez erdélyi fejedelem birtoká-
ban van. Ali basa táborát ide hozza s Rhédey
Ferenczet, fiát Lászlót és vejét Zólyomi
Miklóst rendre fölszólítja az erdélyi fejede-
lemségre; de egyik sem vállalja.

1662-ben a várbeliek portyázó tatárok-
kal csatát vívnak, melyben az itt levő Groszky
nevű lengyel száműzött foglyul esik.

1663-ban Rhédey Ferenez és neje kihal-
ván, avar Apaffyra mint erdélyi fejedelemre
száll, ki azt 1673-ban nejének Bornemisza
Annának irja át százezer imperialis tallérban.

1686-ban Veterán i csász. tábornok Húsz,
tot megszállva tartja.

1701-ben II. Apaffy Mihály Husztot a
magyar királyi kamarának 175 ezer forint-
ban átadja.

1702-ben I. Leopold császár Bethlen
Miklósnak és egyenes örököseinek irja át
55 ezer forintban.

1703-ban II. Rákóczy Ferenez elfoglal-
tatja Uosvaiék által.

1711-ben Eleonóra visszaadatja Bethlen
Miklósnak. Ugyanezt teszi III. Károly is
1714-ben 36,790 ftban, Bethlent egyúttal
grófságra emelvén.

Bethlen halála után a vár családi utón
Telekiekre szállt, kiktől a várat a zálogösz-
szeg lefizetése után .

üti

Ü!
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1744-ben a kormány átveszi s belé csá-
szári katonaságot szállít, (rendszerint egy
század volt benne őrnagy vagy alezredes
alatt.)

1748-ban nagy vihar-rombolást áll ki a
vár. 1766-ban jul. 3-án estve a villám egy-
szerre három helyen ütött a várba, több
embert megölt s a várat fólgyujtá; a geren-
dák elzárták a kijárást, ugy hogy a lakók
létrán menekültek.

1773-ban az itt járt II. József császár
az épiteni megkezdett várat abbanhagyatni
rendelte. 1776-ban a katonaság ki is költö-
zik belőle s elvonul Munkácsra.

1796-ban még nagy része épen állt; de
1798-ban a kincstár kiadta a rendeletet,
hogy kövei a r. kath. egyház és más kama-
rai épületek felállítására fordittassék. így
lett végképen rommá. E tulrövid történeti
vázlatból is könnyen kivehetni, mily fontos és
változatos alkalmazása volt a huszti várnak.

lag ismert várparancsnokok, várurak várna-
gyok a következők : Malomvizi Kenderesi
János 1449 előtt Hunyadi korában.

Dralepszkai Horváth János 1442 körül.
Horváth János egyszersmind vi-

ceispán 1492 „
Kovássy István kamaragróf .1539 „
Broderich Mátyás kamaragróf 1546 „
Szálai Benedek 1551 „
Korláth Mihály 1556 „
Nyakazó Ferencz 1529 „
Hagymásy Kristóf . . . . 1577-82-ig
Kornis Gáspár 1582 körül.
Szokolai Szabó Balázs . . *. 1599 „
Básta György várur . . . . 1600 „
JózsaDeák 1607 „
Bethlen Gábor várur . . . .1614 „
Bethlen István várur . . . 1629 „
Sztojka Zsigmond alispán . . 1630 „
Bethlen Péter várur . . . . 1632 „
Ebényi (talán Ébeni) Zsigmond 1635 „

Ennyit tartottam érdekesnek közölni a
huszti várról. — Mielőtt azonban elhagynék
e város határát, meg kell még említenem,
hogy itt született gróf Teleki József a költő
1738. dec. 21-én és itt halt meg a fennebb
emiitett nevezetes férfiakon kivül Háry Pé-
ter, a szigeti ev. ref. iskolának ujjáteremtöje,
ki a közönséges temetőben jeltelen sirban
nyugosaik. (Folytatái* kftretk.)

Zsákmányoló kozákok.
Némely nemzet dicsőséget, a másik hatal-

mat, a harmadik szabadulást, míg a kozák
egyedül csak zsákmányt keres a harczban.

Ha látni akarnánk embert, kiben a jobb
természet, a nemesebb érzés egészen kialudt;
kiben a vad erő egész durvaságában nyilat-
kozik : nem mennénk többé Ausztrália szi-
geteibe példát keresni; hanem megpillan-
tanók a lengyel csatatért, s a kozákok

Szolgált ugyanis :
Először : végvárul, oltalmául, védbás-

/tyául a hazának, a vidéknek és különösen a
sóbányáknak, s mint ilyen, szükségből ezer
embert is befogadhatott.

Másodszor : mint főúri, sőt fejedelmi
lak; Izabella lakásául kiszemelve s Rhédey
Ferencz által mint ilyen alkalmazva.

Harmadszor : státusbörtönül, politikai
foglyok számára. Mátyás idejében Újhelyi
Péter; 1593-ban Báthori Zs. ittüttetiel volt
tanítójának, a szerencsétlen Gálffy Jánosnak
fejét.

S végre raktárul hadiszerek számára,
különösen az utóbbi időkben.

A nemzeti fejedelmek korszakában Huszt
oly rangot foglalt el, mint Kővár, Vécs,
vagy Fogaras; sőt fontosságra mindjárt N.-
Várad után tehető. Innen van, hogy ide
csaknem mindig tekintélyes embereket lá-
tunk alkalmazva. Az eddigelé diplomatikai-

A lengyel csatatérről : Zsákmányoló kozákok.

Huszti Horváth György. . . 1637 körül.
Rhédey Ferencz várur . . . 1 6 4 9 „
Rhédey László ugyanaz. . . 1 6 5 1 „
Teleky Mihály várur . . . . 1 6 6 7 ,.
Korda Zsigmond 1663 „
Katona Mihály 1668 „
Fráter István 1679 „
Pekri Lörincz 1680 „
Bethlen Miklós várur . . . 1692 „
Dolhai György 1703 „
Reimundus Stein 1727 „
Valtring Péter 1736 „
Ruklander 1740 „
Sterbing . . . . . . . . 1765—7-ig.
Caraccioli 1768 körül.
Hallerpeck 1770 ,.
Caraecioli Benedek . . . . 1776*), ,

•) E sorozat a huszti Matricula nyomán krtzöltetett
Török litván plébános által 1804-ben. Látni való azonban,
hogy még mind hiányos és a várurak vegyítve vannak a
parancsnokokkal.

állnának szemeink előtt oly pillanatban, mi-
nőben őket képünk mutatja.

Örökös fegyvercsattogás közt nevelve,
kegyetlenek a harczban; a győzelem után
pedig embertelenségök határt nem ismer. A
kozák jelszava : „nincs irgalom!"

Muravieff jól ismeri embereit. Tudja,
hogy ilyen katonákra van szüksége annak,
aki irtó-háborut visel; de tudja azt is, hogy
csak a szabad zsákmány az, mi e zordon
kebleket csatára lelkesitni tudja. Tyrtaeus
lanttal tüzelte a spártaiakat: Muravieff sza-
bad zsákmányt igér, s övé a győzelem.

Vérben, lángban úszik Lengyelország;
de a tűz csak azt emészti föl, mit az ellenség
már el nem vihet. És a kozák elvisz mindent.
Letördeli az oltárról a fényes keresztet, le-
húzza az elhunyt nemesről a véres öltönyt,
hogy egy korty pálinkáért cserélje be.

A kozáknál a tigris sem kegyetlenebb.
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A pesti ev,egyházközség keletkezése
s a tót gyülekezet uj temploma.
A múlt század föjelleme, hogy a keresz-

tyénség főeszméjét felfogván a nép vezetői,
azt a gyakorlati életbe bevezetni minden
módon s utón törekedtek. Azon tan, hogy az
Isten minden embernek atyja, s mi emberek
testvérek vagyunk, szülte Kant és Fichte
kritikai és eszményi bölcsészetét, melynek
főtörekvése volt, az embereket az elő- s bal-
itételetek rablánczaitól megszabadítani.

Ezen gondolkozásmód gyümölcse volt
az átalános türelem, mely azon föelvből in-
dulva ki, — hogy minden ember — ember, s
egyenlőleg hivatva van a közjó előmozdítá-
sára, — felebarátja meggyőződését tisztelet-
ben tartja.

Ama század egyik nagy fia, II. József
császár, szintén a keresztyén türelmet hir-
dette s tiz évi uralkodása alatt annyira kö-
vette, hogy a protestáns törvényes autono-

s később Schvartner Mártont egyetemi t a -
nárokul nevezte ki, s az itt székelő hatósá-
gokhoz magasabb s alsóbb rendű protestán-
sokat rendelt.

Az akkori pertbékési evang. e3peresség
felügyelője, a vallásos Pongrácz Boldizsár
tehát az itt székelő evang. uraságokat 1787-
ben arra szólította fel, hogy a két testvér-
városban lakó evangélikusokkal egyesülve,
gyülekezetet képezzenek. E felszólításra b.
Podmanitzky Mária, Beleznay Miklós tábor-
nok özvegye, az ebbéli tanácskozásoknak
megnyitotta teremét, s a maga idejében hí-
res orvos Glosius Sámuel s a külfödi akadé-
miákon képzett, ritka műveltségű pesti keres-
kedő, Liedemann János Sámuel, határt nem
ismerő buzgósága rövid idő alatt körülbe-
löl 50 ágostai hitvallású, itt lakó család-
főt gyűjtött össze, kik a kormányhoz, vallá-
suk szabad gyakorolhatásának engedélyeért
folyamodtak.

A kormány — bár a tagok száma a nyilt

laputczai (kalaphoz czimzett) ház első eme-
letében — melynek egyik része paplaknak,
másika imaháznak alakíttatott át — a cset-
nek-bisztrói születésű Molnár János, mint
pesti evang. lelkész, 1787-diki nov. I l i k é n
ünnepélyesen beiktattatott.

S minthogy 3 nyelven volt tartandó az
istenitisztelet, a többséget tekintetbe vevén,
az határoztatott, hogy az istenitisztelet
minden vasárnap délelőtt német, délután
tót nyelven tartassék.

Kevés magyar lévén pedig, a ki vagy a
német vagy a tót nyelvet ne értette volna,
a magyar nyelven tartandó istenitiszteletet
s az urvacsora kiosztása idejének meghatá-
rozását is a lelkészre bizták.

Ilyképen elrendezve, virágzásnak indult
a gyülekezet s már 1792-ben (az 179V2-diki
XXVI. t. ez. értelmében) templom és iskola
számára a széntéren a szép sarktelket nyer-
ték az illető hatóságoktól, melyen nemso-
kára a paplakot, később az akkori szükség-

mián alapuló iskolákat nem bántván, simul-
tan, azaz : közös iskolákat emelt s gyámolí-
tott, melyekben valláskülönbség nélkül
Választott tanítók a különböző vallásu ifjú-
ságot békülékeny szellemben tanították; sőt
egyik 1788-ki leiratában simultan templomo-
kat is ajánlott, melyekben a különböző val-
lásu hivek egymás után — kiki a maga módja
szerint, — tisztelnék istenöket.

A türelmi nyilt parancs következtében
azon szabadalmi rendeletek is megszüntet-
tek, melyek Magyarország fővárosából a
protestánsokat kitiltották. — Ennek folytán
nemcsak az ország minden vidékéből, ha-
nem a szomszéd Németországból is külön-
böző vallásu emberek, — magánzó főneme-
sek, hivatalnokok, ügyvédek, tudósok, ipa-
rosok, munkások és napszámosok telepedtek
le s nyertek polgári jogot Pest városában.

S hogy a város különböző vallásu lako-
sait kölcsönös becsülésre szoktassa, II. Jó-
fcsef 1784 ben az ág. hitv. Doleczényi Sán-
dort város-tanácsnokául, Werthes Frigyest

A pesti evang. uj templom (a kerepcsi uton).

parancsban kitett számnak alig felét ütötte
meg — nagy előzékenységgel az 1787-ki jun.
12-én kelt udvari rendeletében az engedélyt
megadta, azon feltétel alatt : „nehogy az
adózó nép terheltessék, — a nemesek s a
nemesi jogokban részesülő honorátiorok, a
a vallásgyakorlattal járó költségeket ma-
gukra (in solidum) vállalják; s a meghí-
vandó lelkész a két városban létező á. v.
katonai személyeket a vallás vigaszával s
egyéb egyházi szolgálattal papidij nélkül
ellátni köteles legyen."

A buzgó kisded gyülekezet ezen udvari
rendelet által ösztönöztetve, — Glosius Sá-
muelt felügyelőjének s Liedemann János
Sámuelt gondnokának megválasztván, a
szükséges anyagi alapról gondoskodott,
melyhez a nevezett bárónő 600 forinttal já-
rulni kötelezte magát, — s ezen példa any-
nyira hatott a tagokra, hogy nemsokára az
itteni római kath. keresztyénektől is test-
vérileg gyámolitva, oly pénzalapot gyűjtöt-
tek, miszerint a gyülekezet által bérlett ka-

nek megfelelő templomot — (melyet 1811-
ben német, magyar és tót nyelven, hármas
istenitisztelettel felszenteltek) — a paplak
mellett iskolaházat emeltek s már az elemi
tanító mellé főtanitóul Bölönyi Sámuelt is
meghívták, kinek kötelességévé tétetett, a
lelkésznek, kivált magyar nyelvű teendőiben
segédkezet nyújtani s a nagyobb ifjúságot
oktatni.

Hanem a rendes lelkész, a napról napra
növekedő gyülekezet igényeinek, fökép ha-
nyatló egészsége miatt, meg nem felelhet-
vén, a gyülekezet 1819-ben a németországi
akadémiákról visszatért Kollár Jánost papi-
segédül hivtameg — s midőn Molnár János
lelkész végképen elbúcsúzott az egyháztól, —
helyébe német-magyar lelkésznek Kalch-
brenner Józsefethivta meg s Kollár Jánost A
gyülekezeti lelkész helyettesének (vicarius)
nevezte ki, reá bizván a tót nyelvű híveket.

Kollár János, az utóbb híressé vált
szláv költő, a némethoni szabadelvű jénai
egyetemben a felsőbb tudományokba épen
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akkor vezettetett be, mikor a nemzetiséi;
eszméje, a német nemzet ifjú nemzedékétől
ápoltatva, a harczmezöröl a tudományokhoz
visszatért ifjúságot átvillanyozta.

Ily benyomások okoztak, hogy Kollár
Jánosban a nemzete iránti szeretet még in
kább fokozódott, ugy hogy <"> már az egye
temen kezdett arról álmodozni, hogy népé-
nek Mózese lesz.

Kollár Pesten, lelkészi gondviseléséri
bizott hiveinek állapotjával megismerked-
vén, azoknak, valamint az ö felfogása sze-
rint elnyomott szláv nép Mózesének érezvén
magát hivatva, csakhamar e nép szellemi
emelésére, de oknélküli elkülönítésére is tö
rekedett. S látván, hogy a gyülekezetben az
iskola eszméje igen szép gyümölcsöt terem,
az elemi külön tót iskolának felállítását sür-
gette, — mind a mellett hogy a gyülekezet
az elkülönítést nem tartá czélszerünek, s az
ujabb iskolát is a fennálló és gyarapodó kö-
zös iskolával egyesiteni akarta, — lassan-
kint az összes gyülekezetet mégis arra birta.
hogy külön adakozások utján egy tót eJemi
iskolát alapított — s a tótok kívánságára
azt a Józsefkülvárosba helyezte. S már 1821-
diki november 11 kén Matejkovszky Sámuel
bízatott meg ennnek vezetésével.

Ez sikerülvén, — Kollár most már az
egi/etlenegységi eszme ellen, mely eddig a
pesti evang. gyülekezetet lelkesité, nyíltan
kelt harczra — s 1834-dik évben a három
egységet kivívta, miáltal az egyenjogú német,
magyar és tót egyesült gyülekezet külön lel-
készekkel alapittatott meg ugyan, de mind
a három osztály maga részére külön tökéket
kezdett gyűjteni; — bár egy közös pénztár
viselt minden terheket.

Kollár e mellett már régen tervezte egy
külön tót templomnak építését s ezen czélra
gyűjteni is kezdett. S midőn az 1838-ki viz-
áradás után a kerepesi utón egy második
evang. templom a iskola építésére szük-
séges telek a felsőbb hatóságoktól, az egye-
sült evang. három nyelvű gyülekezetnek ki
adatott volna, Kollár kapott az alkalmon, s
minden módon igyekezett a tót templom
építésére szánt tőkét bővíteni. A mi sok te-
kintetben sikerült is, különösen, midőn egy
vagyonos hivét, a boldogult Hvizdák mag-
talan özvegyét arra birta, hogy vagyonának
nagyobb részét ezen czélra hagyományozza.

A háromegységes egyház közös pénz-
tára, az elkülönített gyűjtögetések által so-
kat szenvedvén, már 1849. előtt egészen ki-
merült, s a közterheket tovább is viselni
nem birta. A külön osztályok tehát abban
egyeztek meg, hogy mindenik maga vigye a
reá eső egyházi terheket. A kölcsönös súrló-
dások által a háromegységi eszme meggyen-
gülvén, a magyar és német osztálya tót fele-
kezet elkülönitési vágyának végre engedett.
Ennek következtében az együtt maradó ma-
gyarok és németek az elváló gyülekezettel
1854-ben abban egyeztek meg, hogy a kere-
pesi utón levő közös telket ennek átengedik
8 1855-iki aprilhó 24-én 12,000p.ftotkézbe-
sitnek, azon kikötés mellett, hogy ennek
folytán a tót gyülekezet az eddigi közös
pénztár iránti minden követelésétől eláll s
csak a közös templom használata engedtetik
még meg neki nyolcz évig Ezen 12,000 ft.
gyors és könnyű előteremtése volt most a
feladat. De a hol igazi buzgóság és jóakarat
van, ott még a lehetlen is sikerül.

A magyjr-német gyülekezet tizenkét
nemeslelkü tagja. u. m. : három Liedemann,
dr Balassa János, Frölich Frigyes, Fuchs
Rudolf, Gömöry Júlia és Krausz Erzsébet,
(testvérek s özvegyek), Kappel Emilia, Osz-
vald Antal, Sandtner Vilmos és Zsivora
György a lekötött összeg kifizetését önként
elvállalván, egyenlő részletekben a kitűzött
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napon letették : minek folytán a tótok az
eddigi közös helyiségeket elhagyván, az át-
engedett telken az iskola és paplak éptését
befejezték (lásd képünkön a templom két
oldalán álló épületeket) s a következő 1856.
évben alapját tették le a templomnak is,
mely ez idén már tető alá került, s melynek
tervszerinti egész rajzát ime az olvasó itt
maga előtt látja.

Kívánjuk, hogy ezen épület az egymás-
tól eltávozott kedélyeket a keresztyén sze-
retetben egyesitse, — hogy mindnyájan, a
régi és uj villongásokat a feledés tengerébe
merítvén, békülékeny indulattal, tiszta sziv-
vel és minden mellékes czéloktól és párt-
szenvedélytől ment, őseik emlékéhez méltó
őszinte buzgósággal imádják az Istent s
terjeszszék a felebaráti szeretet s igaz mü
veltség áldásthozó tanait. Kp.

A szőlő története.
(Vége.)

IV.
Valamivel később jött át a szőlőmivelés His-

pániába, a régi Boetiába (most Andalusia), me-
lyet Plinius mindennemű termékekben annyira
gazdagnak nevez. (III. 3.) Strabo is emliti, hogy
innen temérdek mennyiségű bort, gabnát, s olajat
visznek ki mindenfelé, de bizonytalan, ki által ho-
zatott be ide a szőlő, vájjon a phoeniciai kereske-
dés vagy a görög gyarmatosok által, vagy pedig
egyenesen Mauritániából (Marokkó)? Ez utóbbi
helyen szerinte oly fává növekedik, hogy két em-
ber át nem karolhatja 8 fürtéi félrőf hosszuk.

Galliáról (Cisalpina) Diodorus (Sic. V. 26.)
mondja, hogy hideg égalja miatt ott sem bor, sem
olaj nem terem. Ennek hiányában tehát ser (zyt-
hum) és mézzel vegyitett ital használtatott. A
bevitt bornak nagy keleté volt a galloknál 8 az
itáliai kereskedők roppant nyereséggel árulták. A
bort egyébiránt majd tisztán, majd vizzel vegyitve
(dercoma, Athenaeus 12. 13.) itták. — Gallia
(narbonica) déli részébe (Strabo és Justinius sze-
rint) a phocaeaiak (546. 560. 600. Kr. e.) hozták
a szőlőt, ámbár lakói már akkor ismerték a bort,
midőn Massiliát alapiták. Ezt bizonyítja, hogy
Petta, ez ország királyának leánya a phocaeaiak
vezérét borral megkínálta. Mások szerint csak a
második phocaeai telepi'éskor Massíliába s innen
déli Gallia egyéb vidékére került. Tremellius
Varró (72. Kr. e. Jul. Caes. hadvezére) ugyan
mondja, hogy a bortermelés az Alpokon tul (Rhe-
nusnál) ismeretlen volt. Plinius pedig emliti, mi-
kép Helico, a helvét (Plutarchus és Livius toscá-
nainak mondja) Itáliában mint ács dolgozván, s
a sennonaiakhoz visszakerülvén, magával fügét
szőlőfürtöket, olajat és bort hozott a délvidék-
ről, mi világos bizonysága annak, hogy a senno
naiak a szőlőtenyésztést még nem ismerték. Ez
annyira fölbátoritá őket, hogy aztán délfelé töme-
o-esen vándoroltak ki. Köztudomású dolog, hogy
e nép felső és közép Italiában rokon törzsek
közt telepedett, hol már rég ismeretes volt a bor-
termelés.

A czimberek hadjárata korában Aquae Sex-
tiae mellett a szőlíímivelés virágzott. A föld oly
termékeny lőn az ütközet után (102. Kr. e.) az
elesettek hulláitól, hogy a következett években a
szőlők kétszeres a felette finom termést adtak
mindenfelé, s a teutonok felhalmozott óriási
csontjai keritésül szolgáltak. Caesar hódításai Gal-
liában jótékony eredménynyel valának ez ország
műveltségére s ezen időben a szőlőtenyésztés ii
nagy lendületet nyert. S ámbár Diodorus mondja,
ho°"y Gallia égalja a szőlőmivelésre hidegebb, s
hogy többnyire itáliai borokat használtak ez or-
szágban; Posidonius szerint a bor csakis a gaz-
dagok asztalain volt látható. Tény azonban, hogy
Cicero idejében már Gallia nevezetes borkereske-
dést űzött Itália s más szomszéd államok felé.

A legnemesb szőlőfajok közé tartozott —
Columella szerint — a biturigi (Bordeaux) s Pli
nius idejében ismeretes volt a viennei (Vienna
Allobrogum), melyről Plinius (XIV. 3. 4.) és
Martialis (XIII. 107. piceata vienna) is megem-
lékeznek, az averni, a helvi (vitis narbonica, —
Álba Ilelviorum, mostani Viviers) és a baeter-
nani (most vin de Frontignac). A régi massiliaiak
füstölés* által óborizüvé igyekeztek tenni boraikat,
miről Martialis igy szól (ep. X. 36.) * --*

,,Improba Malsilia quidquid fuinaria cogant
Accipit aetatem quisquis ab igne cadus" stb.

S egy más helyen :
,,Vel coeta fumis musta Massilinis."

Értettek egyszersmind a hamisitáshoz is.
Mumma, egy marseillei borkereskedő a borhami-
sítást oly mérvben űzte, hogy az élezés Martialis
szerint — csak azért nem mutatta magát Rómá-
ban, nehogy kénytelen legyen saját borából inni.

A szőlő későbbi elterjedését illetőleg azt ta-
láljuk, mikép az erdőritkitás által Gallia földe
szárazabbá, égalja enyhébbé tétetvén, a venyige
is mindinkább elszaporodott a Sevennek völgyei-
ben. Columella (III. 2. XII. 43.; az allobrogok-
nál (Dauphité) s Plinius Viverais (Vernais) vidé-.
kéi. is találja a szőlőt; 70 Kr. u. a szőlő tenyésztés'
Bibracte (Áutun) s biturigek (vitis biturica, Bor-
deaux) vidékén tul nem terjedt. — Midőn Domi~
tianus (92. Kr. u.) egy bő szüret, de átalános szűk,
aratás után látta, hogy az emberek a szőlőmive-
lést elébe teszik a gabnatermesztésnek, mi erköl-
csi hanyatlás jele, a szőlő kiirtását a kültartomá-
nyokban megparancsolta, miáltal egyszersmind
Itália számára a boregyedáruságát is biztositotta.
De Aurelianus s főleg Probus alatt Gallia szőlő-1

hegyei csakhamar ujabb virágzásra emeltettek.
Cote d' Or hegysorai legkivált Antoninusok
uralma alatt ültettettek be szőlőtővel, mely e tar-
tománynak jelenleg is legfőbb gazdaságát képezi.
Constantin császár idejéből fel van jegyezve, hogy
Pária lakói értették a venyigét szalmafonattal
megvédni átél fagya ellen.— 311 körül biztosabb
adatok nyomán a szőlő északi Galliában is tenyé-
szett. Au8onius — (378 és 379. Kr. u. praefectus
praetorio Galliában^ magasztalja Mosel venyige
koszoruzta partjait 8 hazájának (Bordeaux) borait.
Gallia lakói annyira kedvelték a bort, hogy mes-
terséges (gyümölcs- és vegy-) borokat is készitet-
tek. A cisalpini gailokról mondják, hogy a hordók
feltalálói ők voltak.

V.
A szőlő mivelése Galliából Brittaniába és

Germániába ment át. Amott (Tacitus szerint 79.
Kr. u.) a föld 8 az égalj nem volt kedvező e ne-
mes növény tenyésztésére s csak később a 3-dik
század vége felé (Probus alatt) kisérlették meg a
rómaiak ; emitt Probus császár engedménye foly-
tán (280 körül Kr. e.) az idegen légiók (hispanok,
brittek, gallok) ültették át a Rajna mellékére. Eut-
ropius jegyzeteiből kitűnik, hogy Germániában,
kivált a Rajna körül már korábban is voltak szőlő-
hegyek, melyek szintúgy mint Galliában Domitia-
nus parancsára elpusztittattak, de a későbbi csá-
szárok alatt Probus által mindenütt felszabadit-
tatváü, ismét hetyreállittattak.

Probus alatt nemcsak Speier, Worms,Mainz,
és Mosel, később a Rajna mellett terjedt el a szőlő-
müvelés, hanem hazánkban is ekkor keletkeztek a
Kárpátok délibb ágain Sirmium (Zemlin) körül
Almus hegyen és Moesiában Anreuton a szőlő-
ültetvények, miáltal Probus a nemes magyar bo-
rok mivelésének alapitója lőn. Egyébiránt a me-
rész császár az első szőlő ültetését Magyarorszá-
gon vérével fizeté meg, mert a szőlőmunkára
kényszeritett hadiszolgák felbőszülvén Sirmium-
nál agyonverték uralkodása hatodik évében.

Ez idő óta Pannóniában (Dunántúl) a Duna
partjai körül a szőlőt mindenütt mivelni kezdték.
Egyéb részeire hazánknak csak később terjedt el.
— A hunnok könnyen szerezhető eledelekkel s
italokkal élvén, jobbára tejjel megelégedtek s a
későbbi időkben behozottak előttök ismeretlenek
voltak. (Fr. Kollár Arnen. Regn. Ung. V. I. p.
49.) Priscus ellenben írja, hogy Atilla asztalán,
midőn Theodosius császár követei Konstantinár
polyból 449-ban hozzáérkeztek a bor bőven volt,
,,s maga is fápohárból mértékletesen bort iszik
vala, másoknak: arany éí ezüstpoharak adatván."
De hol vették a bort, nem mondja. Béla király
névtelen jegyzője szerint, a magyarok bejövete-
lökkor Tokaj vidékén, a Bodrog és Tisza mellett
megtelepedvén s innen szétterjedvén, ez ország
termékeit nagyon megkedveltek, de a borról sehol
sem emlékeztek meg. Ugy szintén Dacia termékei
közt sem találtatott a szólő.

A sirmiumi szőlőhegyeken kivül, melyeknek
ültetvényeit Claudius (Probus után 100 évvel ké-
sőbb) megéneklé „opacum vitibus I.-itruiri", — a
siinigi (somogyi) szőlőkről tetetik emütéí. Ezek-
nek dézsmáját sz. István (99i).J, ha a Kupa elleni
hadjárata s/erencsés leend, a s/.entmártoni (Pan-
nonhalmán) apátságnak igéri ezen szavakkal: „de
omnibus negotiis, praediis, tenis, vineU, spgeti-
bus, vectigalibus vinumque hospituni quod in
praediis eurum excrescerei" stb. Tény, hogy »

rómaiak többre becsülték később a pannoniai
(főleg sirmiumi) borokat, mint az itáliaiakat.

A sváb földön is Probus tanitá meg Neckar
lakóit a szőlőmivelésre, legalább valószinü, hogy
a római szolgálatban volt 16,000 alemann közöl
számosan hazatérvén, a szőlőt tenyészteni megki-
sérlették. Számos történetíró bizonyítja, hogy a
Neckar mellett s völgyeiben a szőlő miveltetett.
Amellett szólnak azon műszavak is, melyek a
római korra utalva e tárgyra vonatkoznak, pl.
vinum = Wein, mustum = Most, mosa = Maas,
amphora — Eimer, cupa = Kufe, calcare = kel-
tern, cella = Keller, tegere = decken, legére =
lesen stb. A szőlőtenyésztésre a napnak fekvő
dombokat választák e még most is találhatni Heil-
bronn erdeiben itt-ott százados tölgyek árnyában
ős szőlőtőket, melyek egykor bizonyosan nagy
tért foglaltak el. — Némelyek ezerint a sváb föld
magasb pontjain is tenyészett. Ez ültetvények
azonban a rómaiak elüzetése s a népvándorlások
bekövetkeztével elpusztultak s csak Nagy Károly
alatt ujittattak meg. — A Bodeni tó mellékére is
ez időtájban került a szőlő s északi Olaszország-
ból Augusztus korában a Rhátiai alpok déli lejtő-
ire terjedett. Suetonius szerint ez adta ama bort,
mely „vallis tellina"-ban (Veltlin) termett smely-
től a mai feldleini vörös faj származik. Mindene-
setre a rómaiaknak Neckar melletti tartózkodása
nevezetes tényezője vala a németek művelődésének.

A népvándorlások felette kártékony befolyás-
sal voltak a szőlőtenyésztésre is, főleg 406-ban,
midőn a vandalok, alánok és suevek Galliába ron-
tottak, csak pusztulás nomait hagyták mindenütt
hátra. E korszak letűntével a szőlőtenyésztés
ujabb lendületet nyert a törvényhozás által.
Ugyanis a bajor törvény (630—638) a gyarmato-
sok szőlőiniveléséről szól, a sáli törvény (Chlod-
wig által 480. alkotva) a szőlőtolvajt 10 shil-
lingre bünteté; s a longobardkirály Rothar(651.)
rendelete szerint csak három fürtőt volt szabad
büntetlenül elvenni. — A középkori keresztyén-
ség bofolyása a szőlőmiveléare nevezetes horde-
rővel birt. Schannat szerint Dagobert 638-ban
Lobdengauban minden jószágát, főleg szőlőker-
téit sz. Péter (Wormsban) alapítványára ajánlotta.
Hason czélra adta Waldroda nevű özvegy 779-
ben Romanshornban szőlők-, kertek- s gyümöl-
csösökből álló vagyonát. A kolostorok szőlei,
kertéi s szántóföldei mintagazdaságok gyanánt
tekintettek. — A legenda szerint Orbán hallga-
tóit a szőlőmivelésre s borkészítésre tanitá. E
czélból Canstatt déli magaslatait (Esslingen mel-
lett szőlővel ültették be. Ez volt Würtemberg
első ültetvénye. Innen lőn Orbán e tartomány sző-
lészetének védszente s napját (máj. 25.) kivált
Stuttgartban rendesen megünneplik.

Fábry János.

Archaeologiai levél Zalamegyéből.
Ipolyi Arnoldnak Rómer í lórit.

(Folytatás.)

IV.
A régi templomuk ismertető jelei.

Zala-Egerszeg annyira szegény archaeologiai
műemlékekben, hogy falai közt egyedül azért töl-
töttük az éjt, mivel a főispáni helyettes ő mságá-
tól előfogatra való rendeletet szándékoztam kérni,
melyet másnap reggel legelőzékenyebb módon s
minden várakoztatás nélkül át is vettem.

Jól esett hallanom, mily kegyelettel emlité ő
mlga dicső ősét, illetőleg nagybátyját, Novak
Chrysostomot, a szerzet visszaállítása után első
főapátunkat, és mennyire örvend, hogy kivánsá-
goin teljesitése által mindenekelőtt a tud. Akadé-
mia iránti tiszteletét és szolgálati készségét tanú-
síthatja, azután pedig, hogy benediktinusnak,
mely rendhez mindig előszeretettel ragaszkodik,
valami kedves dolgot tehet.

Sokáig tűnődtem magamban, mikép végezzem
utamat, hogy legrövidebb idő alatt legtöbbet lát-
hassak és mennyire lehetséges, a legcsekélyebb
műemléket el ne mulaszszam.

Mindenekelőtt mindenkinek, kinek csak szán-
déka a magaméval megegyez, azt ajánlom : mit
a bécsi geológiai társulat tagjai e vidéken tettek,
hogy számos ajánló-levelem közöl alig egy kettőt
használtak. „Amici temporis fures"— és ha az em-
ber magyar amiezéhez tér be, ezek nemcsak az idő
lopói, de utonállók, rablók, letartóztatok stb. Vi-
gyen kiki tiszta lepsdőt és fejalj burát magával,
és háljon meg a legelső gazda házában, vagy
zsidó korcsmában — és adja át ajánló-leveleit ak-
kor, midőn az ajánlott ház előtt elrobog. A ki pe-
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dig egyedül csak tourista, vagy olyanforma régész,
ki a tudománynyal gschüftel, az bizton számithat
arra, hogy egy hó alatt tiz helynél többet nem fog
meglátogatni.

Ötször hatszor vettem elő Zalamegye térké-
pét és mintegy természetesnek találtam azt, hogy
a Zala, Vilitzka, Verka völgyének egyik oldalán
le, a másikon fölfelé húzódjam; — de mi történik
a'rkor, ha az előfogatos a határozott útból nem
akar letérni, ha itt-ott valami lappang, miről csak
akkor tudósittatunk, midőn már a hegyen át visz-
szatérni sok nehézséggel jár?

Elővevém tehát az excentricus rendszert,
egyik főhelyből sugár módra mindenfelékirándulni,
de ezen módnak is megvannak a maga kellemet-
len oldalai, az egyháznál tovább való alkalmatlan-
kodás — az előfogat kapásának nehézségei — és
a körön kivüli helységek elpotyogtatása!

Egyesitettem tehát, mint lehetett, mind a két
módot, és elő fogom röviden számlálni mindazon
helyeket, melyeken valami följegyezni méltót ta-
láltam, reménylvén, hogy, kik ezen érdekes utam-
ban lépésről lépésre követnek, idővel a netalán
elmaradt régiségekre figyelmeztetni szíveskednek.

A zalaegerszegi ujabb — de azért tekintélyes
templomot megnézendő, a kulcsot a plébánia la-
kon kerestem. Megszólittattam nevemnél, és ime a
kedves háziur pesti országgyűlési ismerősöm volt.
Volt szemrehányás elég — de megengesztelés je-
léül saját fogatán külde a ft. ur Csátsra, a derék
zalaapáti benezések jószágára, régi szeretett tár-
samhoz — Modrovits Gergely barátomhoz.

A térképünkön jelzett vár helyett csinos kas-
télyt találtunk, a templom homlokzata pedig, osz-
lopcsarnokával együtt újnak mutatkozott, bár
tornya nyulánksága, tagozatlansága, az alsó abla-
kok helyett a lőrésidomu hasadékok, régiebb ke-
letkeztére utaltak.

Nem volt nyugtom, és a tégla-épitményekre
különösen figyelőket érdelni fogja az, — hogy a
góth templom eltakart, átidomitott részletei kö-
zött hosszú tégla-esvetőket, és a talapzat fedőit is
csinos, sima, vörös téglából találtuk.

Ez minden, mit a régi benezés plébánia-
templom érdekest nyújtott.

Átmentünk Csatárra, mely hajdan szintén a
benezéké volt, jelenleg világi, valódi azaz : bir-
tokos apátság.

A régi várhelyen — az apátság területén —
szántanak, az árokban több tégladarabot talál-
tunk ; a templom — csinos téglaépitmény — kerek
apsissal, álpilléres román épület, természetes,
hogy azt csak szorosb, hosszasb kutatás után pu-
hatolhattuk ki.

Visszatérvén Csáts felé, feltűnt egy magános
dombon a bessenyői kisded egyház, és alaposnak
gondoltuk azt hinni, hogy románkoru templo-
mocska lehet.

Közeledtünk, bár már esteledni kezdett, és
véleményünket meglepőleg igazolva láttuk. A
torony uj; — az egyenesen vágott szentély, az
alig kiemelkedő álpillérekkel, a kisded románkoru
ablakcsák előttünk igen érdekessé tevék eme
téglaépitményt is.

Azon tisztelt olvasóink számára, kik nemcsak
mulatni, hanem hasznosan mulatni kívánnak, ide
irom azon ismertető jeleket, melyeket eddigi ta-
pasztalatimból elvontam, s melyek megengedik,
hogy távolból is sejdithessük, vájjon régi épít-
ményre számithatunk-e valamely mutatkozó mű-
mlékben, vagy nem. Hiszem, hogy mosolylyal

olvassák ezen sorokat szakembereink; — nem is
azoknak irom, kik ezeket nálamnál mind jobban
udják, hanem mégis leirom, csak hogy a hiányo-

kat alkalmilag pótolják.
Minden régi templomnál első kellék, hogy

keletéit — orientált — legyen; azaz : hogy szen-
télye kelet felé nézzen. Ezer közt nincs egy pél-
dány, mely ezen szabálytól távoznék, ha csak p.
valamely hegygerinczen, annak keskeny volta
— ezen irányadást nem engedné. Ellenben az
ujabb, katholikus vagy még inkább a nem katho-
likus templomoknál vehetjük észre, hogy min-
den lehető irányban épülnek, és némely faluban a
emplomok elei vagy hátuljái összeniznek.

A régi falusi templomok többnyire dombon
fekszenek, mig a mai faluk a völgybe levonultak,

az ujabb templom is kényelem tekintetéből több
nyire a falu közepén vagy a régi puszta templom
anyagából épült — ugy hogy annak eredeti he-
lyén egyedü az alap árkait találjuk, vagy ha az
uj máshonnan vett anyagból emeltetett, a régi a
mindig körülötte elterülő temetőnek, mely rende-
sen kerekded kőfallal vala keritve, kápolnájává !
ejebbittetett, mig végre elhanyagollatván, jmszta j
emplom, rósz templom név alatt marad fenn, és a í

: temető is később egyedül hagyomány tárgyává
j válik.

A régi templomon soha sincsen északi oldalán
ablak; mert itt az idő mostohasága jött mindig
tekintetetbe, de még a keleti oldalon is ritkán és
többnyire C3ak hasadék féle ablakok használtatnak;
miből a gyertyák nappalon használtatását mint
ősrégi szokást magyarázhatjuk.

Továbbá a románkoru — nálunk árpádkorí
királyaink idejebeli — templomok kerek vagy
e</2/<?no;sfőoltárfülkével bírnak, hasadékszerü, kör-
ivü vagy később nyomott csucsu ablakocskákkal,
a déli oldal hátsó részén levő ajtóval — támaszok
nélkül! A góthkornak pedig — aálunk vegyes-
házakból való királyaink idejebeliek — sokoldalú
főoltárhelylyel, támaszokkal, csucsivü ablakokkal,
melyek, ha rendesen a kör részeiből származott
diszitménynyel bírnak, a virágzó, ha pedig külön-
féle hajlott láng-vagy halhólyagféle diszitmény-
nyel ékitvék, hanyatló korbelieknek tarthatók.

A köröskörül futó tőlap, mely többnyire kő-
fodéllel végződik, a magasan emelkedő tetőzet,
mely a szentélynél alábbszáll, a sudár négy-vagy
nyolczoldalu sisakkal ellátott torony, régi temp-
lom jelvényei, és épen ugy teszik egyetemben az
építmény habitus-át, mint a határozott jelvények
által a növény vagy állat neme, rendje határoz-
tatik meg.

A keletelés elhanyagolása puszta vagy lapos
álpillérekkel ékített fal, laposan elmetszett dombor
és homor kör pedig, szelvényekből álló — úgy-
nevezett jezsuita — vagy istáüószerü félkörü ab-
lakok — vöröshagymás emeletü torony — lelapult,
az egész templom hosszát egy rónaiban fedő
tetőzet, a faltö kiugrásának hiánya jellemzik az
ujabbkoru renaissance templomokat; ámbár igaz,
hogy sokszor a legújabbak is vagy az előbbi korbe-
lieket ügyesen utánozzák, vagy uj keretben a régi
alapalakot megtarták, vagy annyira körülövezék,
hogy csak egyedül a gyakorlott szem, a vakolat
letördelése után fedezheti fel; vagy a régi részletek
ügyetlen kivétele alatt ismerheti fel. Ime a pro és
contra dióhéjban — melynek jövőben az ar-
chaeologia barátjainagy hasznát veendhetik! Hogy
pedig még ebben az egész tudomány nem foglal-
tatik, az fogja tapasztalni, ki e tág téren utazá-
simat tovább követendi tudvágygyal és kellő fi-
gyelemmel.

A kukoricza-nftvény jelentőségéről
hazánkban.

Régóta égető kérdéssé vált egy oly növény
anyag felfedezése, mely fonásra és szövésre alkal-
mas legyen. Ezen kérdés végre megoldást nyert,
még pedig ugy, hogy annak folytán hazánknak az
ipar terén igen szép jövő nyilik.

A kukoricza-növény gyümölcsét fedő foszlá-
nyokról már a múlt században tudták azt, hogy
papírkészítésre alkalmas s a kincstári papírgyár
Schlögelmühlében csak is kukoricza-papir készí-
téssel foglalkozik, mely szépségre s finomságra
nemcsak versenyez a rongy-papirral, hanem állo-
mányának szilárdságára nézve felül is múlja azt.

A kukoricza jelentősége azonban csak azóta
lett igen fontos, mióta Auer ur által a kukoricza-
rostok fonásra és szövésre alkalmas volta felfedez-
tetett. Ezen jeles tudósnak köszönhetjük azt, hogy
a kukoricza-foszlányból most, igen egyszerű eljá-
rás következtében, a következőket nyerjük :

1-ör. Vásznat, mely ugyan a jelen pillanat-
ban még kezdetleges állapotban van, de már igy
is igen használható s értékesithető. A felfedezés
még csak néhány hónapos leven, már az eddigi
eredményt is kitűnőnek mondhatjuk. Szakavatot-
tak nyilatkozata szerint ezen kukoricza-fonalak
igen nagy tökéletesedési képességgel birnak, s a
lenvásznat mind finomságban mind jóságban bi-
zonyosan utóiérendik, mihelyt annak gyártása
szakavatott kezek által vezettetik.

2-or. Papirpépet, melyből a durva pakoló-pa-
pirtól kezdve fel a legfinomabb kártya-papirig
minden papirnemet lehet készíteni, |még pedig a
legkülönfélébb sziliekben.

3-or. P>gy tészta állományú tápanyagot, mely
közönséges liszttel vegyítve igen ízletes tápláló
kenyeret ad.

Ennyi előnyt nyerhetünk tehát a kukoricza
foszlányból, melynek ezelőtt vagy semmi vagy
csak igen kevés s emlitésre sem méltó hasznát
vettük, s hazánkra nézve ez annyival is inkább
fontos felfedezés, miután Európában alig találunk
országot, mely annyi kukoriczát termelne, mint
Magyarország.

Azt hiszem, nem leez érdektelen, ha rövid
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szavakban elmondom a kukoricza-foszlány feldol-
gozásáról azt, mit afelől eddig a közönségnek tud-
nia ezabad. Az egész eljárást most azért nem kö-
zölhetjük, miután az a most még kukoriczapapir
és vászongyártásra alakulóban levő „Hungária"
czimü részvénytársulat titka. Az eljárás annyira
egyszerű, hogy épen ezen egyszerűségben fekszik
ezen vállalat nagy jövője :

A kukoricza-foszlányok elsőbben egy nagy
kádba tétetnek, hol megmosatnak s megtisztittat-
nak. Aztán egy gőzkazánba jő az egész, melyben
bizonyos ideig főzetik, mire a főtt tömeget állani,
illetőleg pihenni hagyjuk, s a fennmaradt gőzt
egy másik kazánba vezetjük át, hol más nyers
anyag várakozik reá. Ezen műtét által, e növény
alkatrészek három részre válnak szét u. m. :

1. Rostanyag, 2. Liszttészta és 3. Csirpép.
A rostanyag fonva és szőve adja a vásznat,

a rövidebb rostszálak és a csirnyehulladékokból
készül a papirpép, mely ismét mindennemű pa-
pirra alkalmas.

A tápanyagnak, mely tészta-állománynyal
bir, azon tulajdonsága van, hogy a szabad légen
több hónapig eláll, tehát nem megy át rothadásba,
a mit igen kevés szerves állománynál találunk.
Hogy ennek milyen hasznát lehet venni, azt már
fentebb mondottuk.

A mi pedig a pénzbeli viszonyokat illeti, le-
gyen szabad a felfedező pontosan kiszámított ada-
tait előadnom. — 31

 2 mázsa kukoricza-foszlány
következő eredményt adott : 40 font fonálanya-
got, vagy 60 rőf vásznat, rőfét 30 kr. számitva
18 ft., 60 font papirpépet, mázsáját 12 ft. számitva
7 ft. 20 kr., 30 font liszttésztát, mázsáját 3 ft. szá-
mitva 90 kr.; összesen 26 tt. 10 kr.

Ebből levonandó : 3% mázsa foszlány, má-
zsáját 1 ft. számitva 3 ft. 50 kr., gyártás, költség,
kamat 5 ft. 60 kr., összesen 9 ft. 10 kr.; eszerint
3% mázsa foszlány ad 17 ft. tiszta nyereséget.

Láttam oly számítást is, mely még ennél is
kedvezőbb eredményt mutatott fel. De ha a nyers
anyagnak mázsáját 1 ft. helyett 2-vel sőt 3-mal
számoljuk is, még akkor is igen nagy nyereséget
eredményezünk.

Hogy milyen jövője lesz ezen vállalatnak,
arra elég legyen csak azt felemlíteni, hogy ezen
nyersterményekből Magyarország évenkint több
millió mázsát termel. Most ha mindebből évenkint
csak 500,000 mázsát veszünk is feldolgozás alá, s
ha most a 3 V, mázsánál levő nyereséget 17 ft. he-
lyett csak 10 fttal számítjuk, ez mégis 1,428,580
ft. nyereséget ad.

Ezen felfedezés ezek szerint hazánkra nézve
valódi kincs, a mely észszerű és gyakorlati veze-
tés mellett soha nem sejtett jövedelmezést nyújt,
s általa hazánk lakosaira anyagi tekintetben való-
ban nagy jövő nyilik.

Termelési viszonyainknál fogva mi vagyunk
hivatva egész Európában leginkább ezen iparág
elfoglalására, használjuk fel tehát az alkalmat, s
netaláni részvétlenségünk által ki ne szalaszszuk
kezeink közöl ezen felfedezés értékesítésének va-
lósítását, a melyen Franeziaországból jött hiteles
tudósítások szerint, a párisi kereskedelmi s ipar-
kamra, oly igen kapna, ha a felfedezők s azok,
kik a vállalat élén állnak, kik a gyártás titkait
birják, erősen el nem határozták volna, ezen fel-
fedezést Magyarországban érvényesiteni. Az alá-
írások mind hazánkban, mind a külföldön a leg-
szebb sikerrel folynak, Parisban már 1200 rész-
vényt írtak alá.

E közleményemet azon óhajommal fejezem
be, hogy ezen a hazai ipar s jólét előmozdítására
oly fontos ügy necsak országszerte ismeretessé
tétessék, hanem hogy azt a magyar közönség oly
inéltánylattal karolja fel, mint az ügy megérdemli;
csak igy jöhetvén létre minélelőbb azon nagyszerű
vállalat, mely a „Hungária" czimü részvénytár-
sulat neve alatt alakuló félben van, s a mely ér-
téket akar szerezni egy Magyarországban oly
gazdagon előjövő nyers terméknek, melynek ed-
dig kevés, vagy épen semmi hasznát nem vettük,
de a mely most ezen felfedezés folytán egyike
leend legfontosabb nyers termékeinknek.

.. Z.Sz.A.

Tűz, és mindig tűz.
Néhány nap alatt ismét több millió t'tnyi ér-

téket emésztett el a tűz. A Szepességen ismét több
száz ház, Kis-Szebenben (Sárosban) 115 ház,
Nyitramegyében mintegy 400 ház, Győr város
egyrésze, N.-Káiló 300 háza s a megyeház, Sze-
geden 81, Pápán 80, Gyarmaton (Veszprémme-
gyében) 150 ház égett el.

De e néhány adattal nem meritettük még ki

az utóbbi két hét szomorú történetét. Több százra,
ezernél többre megy azon épületek száma, melyek
az ország különböző részében az imént említette-
ken felül a rósz akarat, a vigyázatlanság, az oltó
eszközök hiánya miatt a közel napokban a lángok
martalékai lettek.

Ha az ily csapások csak ritkán, hosszú évek
során rendkivülileg kerülnének elő, mint előkerül-
nek a jobban építkező, az oltószerekre több gon-
dot fordító külföldön is ; ha az ily csapások ismé-
telve nem sújtanák a községeket, s a községek a
vész után gondosabban építkeznének, az oltó esz-
közökre több figyelmet fordítanának : akkor e
csapások elviselhetők, a nyert sebek könnyen
gyógyíthatók volnának, s a jövőbe nem kellene
oly aggodalom teljesen tekintenünk, a mint tekin-
tünk most, midőn népünk elszegényedésétől kell
tartanunk. De a tűzesetek, egész községeknek el-
hamvadása hazánkban nem tartozik a rendkívüli
csapások közé, miket kiheverhet a szorgalmas
nép. Az egész vidékek elpusztulása, népes hely-
ségeknek rombadőlése néhány nap óta az ország
rendes csapásaihoz tartozik, mert községeink na-
gyobb része, annyiszor elégve sem építkezik szi-
lárdabbul, annyi kár után sem tud okulni, hogy
oltó eszközökről, oly rendőri rendszabályokról
gondoskodjék, mik a tűz tovább terjedését meg
akadályozhatnák.

Igaz, hogy erre felsőbb helyről az ösztönzés,
a kezdeményezés még hiányzik, de az egyházi és
világi elöljárók ez * ösztönzés, e kezdeményezés
nélkül is megtehetnék azt, mit a vezetésükre bí-
zott község jólléte, biztossága követel.

A nép jóllétét és biztosságát előmozdító
rendszabályok egyik legbiztosabbika a tűzkár
elleni biztosítás is. Ily időben, mint a jelen nyo-
morteljes idő, tűnik ki leginkább e biztosítás üd-
vössége, midőn a legtehetősb gazdának házánál is
megfogyatkozik a pénz és kenyér, midőn, ha a
tűzkár elleni biztosító-társaság nem vigasztalja
meg kártérítésével a kárvallottat, a közel tél va-
lószínűleg fedetlenül találja a lakot. A nép ilyen-
kor nemcsak az intézetre, mely őt gyors kártérí-
tésben részesité, hanem azokra is áldást mond,
kik őt ez üdvös intézetre figyelmeztették, s a biz-
tosításra rábeszélték.

Azonban a biztosítás, habár az, kár esetében
a legnagyobb biztosítási dij mellett is valódi áldás,
valóságos és átalános jótéteménynyé csak akkor
válhatik, ha a dijak oly olcsókká válhatnak, hogy
a biztosítási dij a legszegényebb házas zsellérre
nézve is könnyen elviselhető teher leend.

De kívánhatni-e ezt most, midőn alegmagasb
biztosítási dijak sem állnak még kellő arányban
a koczkázatok veszélyességével, a tűzesetek való-
szinüségével?

Kívánhatjuk- e ezt jelen biztosítási viszo-
nyaink közt, midőn népünk oly könnyelmüleg
bánik a gyufával, a pipával, midőn a szérűkön, a
pajtákban semmi felügyelet nincs, midőn közsé-
geink oly tüzvészesen építkeznek, midőn az elöl-
járóság az ország 9 / | 0 részében még semmi rend-
szabályt sem léptete életbe, mi a lángok terjedé-
sének meggátlására, a gyujtogatás megnehezíté-
sére szolgálna?

A közönség, mely a biztosító-intézetek egyi-
kének vagy másikának özleteredményét olvassa,
azon körülményben, hogy az üzlet a részvé-
nyesek részére kisebb vagy nagyobb osztalékot
eredményezett, — a biztosítási üzlet hasznos-
ságára vél ismerhetni, s érvet vél nyerhetni a
magas tűzdíjak ellen.

A társaságok igazgatásainak jelentéseiből
azonban azt látjuk, hogy a tűzbiztosítás üzlete a
lefolyt utóbbi évtizedben minden évben veszte-
séggel volt összekötve, s míg több régi társaság
múlt 3 évi mérlegét veszteséggel zárta le, addig-
azon társaságok, melyek részvényeseiknek osztalé-
kot is adhattak, ezt a többi üzletág (és nem a tűz-
osztály) nyereményeiből eszközölhették.

Alkalmunk volt a trieszti társaságok egyik
legszilárdabb és legrégiebbikének ügynökeihez
kibocsátott legújabb körlevelét olvasni. E kör-
levélben, mely a nád- és szaHjjitetőkre nézve sí
díjak felemelését rendeli el,— a|$jp:i8ág kijelenti,
hogy tüz elleni biztosítási üzlete hazánkban már
10 év óta a társaságra nézve vesztegéget eredmé-
nyezett. ;

Ha tehát a biztosító társaságok által elvállalt
kötelezettségek pontos teljesítésének kötelessége.
az igazgatóság elutasithatlan kötelességévé h
teszi azt, hogy a dijakat e veszélyességgel és va-
lószínűséggel mind jobb arányba hozni igyekez-
zenek, másrészről a községek elöljáróinak és a
felügyelő hatóságoknak kellő rendőri rendszabá-
lyok által oda kell törekedniök, hogy hazánkban

a tüzesetek, a községek teljes leégése a rendkí-
vüli esetek közé tartozzék, hogy népünk a bizto-
sitás azon jótéteményében is részesülhessen, hogy
olcsó dijak mellett biztosithassa vagyonát.

A mostani baj oka nemcsak népünkben, ha-
nem a felügyelet, a hatósági gondosság hiányá-
ban is van. — y.

Az ausztriai hadsereg aprófegyvejrei.
A hadseregnél használt kézifegyverek részint

lő-, részint vágó- és szuró-fegyverek.
A lőfegyverek közt megkülönböztetjük a

gyalogpuskát, a műtesti-puskát, a vadászstuczot,
tövissel és tövis nélkül, s a lovaspisztolyt.

E lőfegyverek mindegyike négy, jobban
vagy kevesbbé hajlitott huzaggal van ellátva.

A gyalogpuska, valamint a többi lőfegyverek
csöve is, utóbbi időben öntaczélból, agya pedig
diófából gyártatik.

A gyalog sorezredek s a határőrvidéki le-
génység kezein forgó gyalogpuska csöve, — mint
régibb gyártmány azonban kovácsolt vasból, agya
pedig bikkfából van.

A cső huzagcsavarzata fél fordulatot teszen
és 55 szemer lőpor belőle a csucsgolyót ezer lé-
pésre hajtja.

Legújabb időben az eddigi rovátkolt csucs-
golyók helyébe, az úgynevezett terjesucsgolyók
(Expansions-Spitzgeschosse) hozattak be.

E lövetékek — melyek röpbiztonsága vala-
mennyi eddigi puskalövetékét felülmúlja — alakja
egyszerű. Gondoljunk magunknak egy körülbelül
5 vonal 5 pont hosszú és 6 vonal 2 pont átmérővel
biró ólomhengert, melyen egy szintén oly hosszú-
ságú tojásdad csúcs ül, — s a terjgolyók külalakja
szemünk előtt lebeg.

A lövetek fenekébe egy 2 vonal 6 pont át-
méretü és 2 vonal 10 pont mélységű központosí-
tott hengerded mélyítés van kivájva, — mig a
hengerded rész palástfelületén a fenéktől 2 vonal-
nyira, egy 6 pont szélességű és 3 pont mélységű
háromélü karika van kivésve.

Pedewils bajor hadtechnikus, a bécsi arzenál-
ban működőLorenz főművezér által még 1854 ben
tervezett, de az akkori hadsereg-főparancsnokság
által el nem fogadott, terjlövetékek eszméjét fel-
fogta és jelenleg a föltalálás elsőségét s érdemét
magának akarja tulajdonitani.

Az igazság érdekében azonban ki kell Lorenz
ebbéli föltalálási érdemét is emelni, mindamellett,
hogy ezen a fegyverészet terén hírnévvel biró
férfiú, a kitűnő és felette gyakorlati ausztriai
vagyis Lorenz-féle apró lőfegyverrendszer alko-
tásának dicsősége mellett, ily alárendeltebb érde-
mesitésre nem igen szorul.

A mütesti puska rövidebb az előbbinél és ki-
váltkép szijoni hordásra alkalmas. Csak 400 lé-
pésre használtatik, ámbár tán 700-ra is elhordana,

E lőfegyverrel a várnok- és utászkar, a csend-
őrség, a matrózkar, s a pénzügyminisztérium
fegyveres orgánumai vannak ellátva, — mig a
rendőrség lőfegyverei nem is huzagoltak, hanem
simafuratuak s a 48-ki mozgalmakból felmaradt
belga fegyverekből alakíttattak át, jelen kicsinyí-
tett alakjukra.

A tövisstutz a yadászzászlóaljak ügyesebb
legénysége kezeiben forog s a különben azonos
közönséges vadászstutztól csak annyiban külön-
bözik, hogy fenékcsavarán egy kupalaku vastövis
nyúl be a furatba, a lőpor előnyösebb rétegezésél
eszközölvén, miáltal ez eoncentráltabb erővet
hathat a lövetékre.

Ugyanazon lőanyag-mennyiség mellett, e
készlet következtében a tövisstutzból 12001épésre
lőhetni, mig a közönséges stutz csak ezer lépésre
hord.

A lőfegyvereken kívül a hadsereg legény-
sége még nehéz és könnyű lovaskardot, gyalog s
utászkardot és dsidát hord.

Az újszerű lovaskard hatalmas vágású fegy-
ver, kifogástalan minőségű tollaczélból készült
pengéje, eddig még el nem ért mérvű szívósság-
gal birván.

A mi e kard hordmodorát illeti, az lovas
számára szinte a legczélszerübb.

A gyalogkarddal a gyal gság altisztéi, 9
egynéhány szertüzérségi parancsnokság legény-
ségén kivül, a hadsereg kapcsolatában levő inté-
zetek legénysége van ellátva, — mig az utász-
kardot a tüzérség, a várnok — utász és szekeré-
szetkar legénysége hordja.

Dsidával a dsidás ezredek vannak felszerelve'
melyek közt a 13-ik nem huz fel lobogót a dsida
nyelére. Döntő.

A Vasárnapi Újság 40-ik számához 1863.

Visszapillantás
a magyar orvosok és természetvizsgálók

IX-dik nagygyűlésére.
(Pesten, 1863. september 21.—26-án.).

Mintegy 16 évi szünetelés után megtörtént
tehát! A katona tűr és szenved a vértizzasztó ke-
mény munkában, mert tudja, hogy ha addig élet-
ben marad, majd bajtársainak pohár-koczintás
között fogja elmutogathatni sebeit, és elpanaszol-
hatja szenvedéseit. — Mi, kiket a gondviselés a
maga nehéz munkájának eszközeivé tett, mi, kik
élelmünket nemcsak az idei nyomorteljes évben,
de a bőség esztendeiben is, országos esőzések da-
czára, kopár legelőn szedegetjük, tőlünk mégis, és
pedig jogosan azt várja a világ, hogy sivár lege-
lőnkön necsak a tápfüveket böngészszük, hanem
azon nyiladozó virágok után is kutassunk és
gyűjtögessünk, melyek nem anyagi, hanem szel-
lemi táplálékul szolgálnak. — Ezen apró bokré-
tácskákat hordtuk össze Pestre, mint tanujelét
annak, hogy szellemi kincseket szerezni, azokat
felkutatni, mindegyikünknek szent kötelessége.
— E bokrétákat azonban nem szagoltatom meg
ezúttal az olvasóval, mert ugy is azok oly különös
illatuak, hogy csak dressirozott orroknak valók,
és még a mellett kábítók is, miként azt magunkon
tapasztaltuk, ha csak a szerednyei bor nem segí-
tette a hatást elő.

Másodika volt a főczéloknak, mi miatt össze
sereglénk az, hogy a régi pajtást, a jóbarátot, a
kartársat és mindazokat, kik előttünk, tudomá-
nyos, társadalmi, vagy kartársi tekintetben isme-
retesek lettek, megismerjük vagy viszontlássuk.
E czélra hétfon, sept. 21-én a múzeum termében
adott ismerkedési estély igen czélszerü eszköz
volt. Mintegy 300-an voltunk itt együtt. — A ki
látott már életében csik-halászatot, mikor a varsát
ráborítják e szegény férgekre, s ezek egymás há-
tán keresztül-kasul szeldelik egymást rohanó moz-
gásaikkal, s nem pihen az egész varsában egyet-
len csík-individuum sem — a ki, mondom, ezt
mind látta, az némi fogalmat alkothat magának
arról, minő volt ezen ismerkedtető közgyűlés.

A kidiszitett és világított nemzeti épületnek
már lépcsözetén megkezdődött az erős fennhan-
goni társalgás, mert itt már sikerült némelyiknek
egy-egy régen nem látott jó barátját galléron
foo-ni; a teremben pedig szinte csattogott a csók.
— „Atyafi, nem te vagy N. N.? — De biz én!
hát te, ugy- e X. Y. vagy! — Persze, hogy az! —
Utczu neki, mint a vadak rontottak egymásra; a
tigris és boa constrictor ölelései valódi nyájas-
kodás ehhez képest; gyengébb bordáju ember,
mint én, máig is nehezen veszi a légzést a sok ba-
ráti szorongatás miatt. — „Hol voltál annyi idő
óta? mikép menekültél a forradalom után? Jaj,de
megemberedtél! Ugyan meghíztál! Hát a hajad
hova csúszott hátra a nyakad csigájába? Még
most is oly szerelmes vagy? No te ugyan meg-
őszűltél!" Ezen és ezekhez hasonló ezer kérdés-
sel faggattuk egymást, de az, hogy : házas
vagy-e, vagy vén legény? van-e gyermeked?
hány ? fi vagy leány ? ez soha sem hiányzott egyik
találkozásnál sem. Ez mint absolute necessarium
megkérdeztetett mind a 300-tól. — Egészen
tüzbe jöttünk a boldog viszontlátás, de nem az
ott csendet zavaró czigánybanda zenéje miatt, mi
azért látszott oda rendelve lenni, hogy a társaság
iparkodjék még nagyobb hangon adni kifejezést
érzelmének. Ezen neki hevülésre számított is a
rendezőség, mert a hűsitő italok és eledelek oly
nagy mennyiségben hordattak körül, és fogyasz-
tattak el, hogy e miatt nem lehet panaszuk azon
ismeretlen mecénásoknak, kiknek kedves figyel-
meért senkinek sem jutott eszébe köszönetet mon-
dani.

Három óránál tovább tartott az estély, midőn
kiki a maga körébe sorakozván, nagy tömegekben
elhagytuk a termeket, és mentünk a tudomány
házából oda, hol az észnek tisztességes eltakarítá-
sáról gondoskodni szoktak. — Ha valakit a ven-
déglőben balsorsa a mi közelünkbe ültetett, no az
jól mulathatta magát. Az bennünket mindennek
inkább tarthatott, csak nem természetvizsgálók-
nak és orvosoknak, főképen a ki mai világban
még ugy vélekedik, hogy az orvos borotvált hosz-
szu arcz, affeetált komolyság, paróka, szeművé J
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és esernyő nélkül nem képzelhető. Azon jámbor-
nak azután visszatetszhetett az élénk embercso-
port, pedig bizony a ki meg akarja érdemelni a
nagy nevet, hogy természet szolgája, annak leg-
előbb is hűnek kell maradni urához és annak
szép müvét önmagán elferdíteni nem szabad.

Másnap, sept. 22-én délelőtti 10 órakor köz-
gyűlés volt. Tömve volt a terem minden zuga. —
Későn szoktam érkezni minden jóhoz, mikor már
előttem a szemesebbek elszedik a tejfelt; ugy
most is pár perczczel elkésvén, sehol többé nem
volt számomra hely. Nem valami arrogantiából,
de szükségből felkapaszkodtam tehát az ujságirók
kakasülőjére. Onnét végig tekintve láthatá az
ember, hogy mennyire világcsalók azok, kik az
újságokban a hajnövesztő szereket hirdetik, tág
torokkal kiáltván : „Nincs többé kopasz fej!" De-
hogy nincs! Dehogy nincs! Talán e tudós urak,
csak is azért kopaszodnak meg, hogy megmutas-
sák, mikép a charlatánok ezen merész állítása kéz-
zelfogható csalás. — Délután a lövöldébe, társas
ebédre mentünk. A dolog intézői azonban itt elhi-
bázták a dolgot, mikor ilyen magunkféle embere-
ket 3 óránál tovább ebédeltettek. Volt itt ezernyi
toaszt, jutott itt szegény és boldogra felköszöntés
annyi, hogy egyik tisztes korú kollegánk azon
bátor nézetre fakadt, hogy a magyar orvos szüle-
tett szónok. Csak is egy maradt a figyelmen ki-
vül, egynek egészségére, nem ittak a magyar or-
voskar, az egyetem legtiszteletreméltóbb, de egy-
szersmind legszerényebb férfiára, Szauer tanár
úrra, ennek azonban nem rósz akarat volt az oka.

Az eddig elmondottakat azon három szóban
is ki lehetett volna irni : ittunk, ettünk, csókolóz-
tunk. Következtek a szakgyülések. Az értekezők
sokasága mutatá, hogy ide nem épen ezen emii-
tett három szónak gyakorlati élvezése miatt se-
reglettünk. Értekezéseink némelyike oly heves
volt, hogy azt bátran lehetett egy hajdani tisztuji-
tási gyűléssel összehasonlítani. Sok esetben ugy
jártunk el, mint az egykori miskolezi gymnasiumi
tanár, ki mikor hallá a rettenetes zajt a múzsák
templomában, nem is kérdezte, hogy ki veri most
egymást a padlóhoz, csak bekiáltott a terem
ajtaján : „Ziska, et Póórpéri flectant!" (ez utóbbi
név sajtóhiba; Pompéri olvasandó helyesen, az a
volt szerkesztő). Persze a jó tanár ismerte már
igen jól tanítványainak hajlamait és eszejárását.

Engedje el a többit, édes jó szerkesztő ur!
mert ha minden ebédet, és minden értekezést,
meg felköszöntést leirok, kegyed közkedvességü
lapja unalmassá fog válni, pedig, ha valaha e hirbe
jőne is, legalább ne történjék általam. Csak azt
engedje még említeni, hogy a vendégfogadósok,
kik előre megmondták, hogy a tudományt annyira
szeretik, hogy a lakásokat jóval olcsóbban fogják
nekünk adni, nem tartották meg szavukat, vagy
legalább Vadászkürt kollegájuk nem, mert az egy
csipetet sem engedett a régi árból, sőt nekem
borsosabbnak tetszett, mint valaha. Dr. Sikor.

Művészeti érdekeltség.
Mióta dr. Kómer Flóris közelebbi érdekes

archaeologiai levelei megjelentek lapjainkban,
azóta „Turnicse és Velemér" a magyar törté-
nelmi festészetet kedvelő műbarátok jelszava.
Alig hogy Vizkeleti Béla, ismert nemzeti jelmez-
rajzolónk Velemérre indult, a nemzeti színház igaz-
gatósága is oda küldé Telepy Károly festészt,
hogy a lapunkban emiitett ottani régi falfestmé-
nyeken az ősrégi viseletet tanulmányozza; mint-
hogy bizonyos, hogy épen a szinház az, mely által
ennek helyes felfogása leginkább terjedhet; de a
nemzeti intézetnek mintegy kötelessége is, hogy
valódi kutforrások után induljon — ne pedig a
külföldi szinházi jelmeztárakat utánozza. E napok-
ban ismét Masszák Hugó festészünk indult Túrni-
caébe, hogy a magyar régi festészet technikáját
tanulmányozza; — a magyar tud. Akadémia ar-
chaeologiai bizottmánya ,pedig Storno Ferencz
soproni polgárt és elismert műbarátot bizá meg,
hogy e két templom festményeit archaeologiai
szempontból másolja le. Igen sokat várhatunk tu-
dományos szempontból Storno úrtól, ki eddig a
soproni sz. Mihály templom karát restaurálta, a
Sopronban létező festményeket alapos tanulmá-
nyozás tárgyává tévé s a régi képek és faragmá-

nyoknak nemcsak betűit, illetőleg vonásait — ha-
nem lelkét és jellegét is remekül felfogta és
visszatükrözi. Oly kevés eszközzel oly eredmény-
hez jutni, mint ezt Storno ur művében megszok-
tuk, nem mindenkinek sikerül.

Ugy hiszszük, az Őrség és Mura vidéke min-
dent el fog követni, hogy ily magasztos czélból
odafáradozott művészeink mindenben, mi külön
szempontból eredő, de egy czélhoz vezető műkö-
désüket előmozdithatja, könnyebbséget találjanak.
Hiszszük, hogy látván a vidék, mily érdekkel vi-
seltetik a főváros ritka műkincsei iránt, hazafiui
kötelességöknak fogja tartani — legalább jövőre
ezen nemzeti maradványokat az utókor számára
megőrizni — s további romboltatásukat — ha
mindjárt áldozattal is, meggátolni!

Irodalmi újdonságok.
— Megjelent uj könyvek :
** ,,A hadvezér', és a hadtudomány alapelvei"

az ujabb hadjáratok történetével felvilágositva.
Irta Asboth Lajos. Két kötetben. Pest, kiadja
Heckenast Gusztáv. A szép és nagy két kötetnek
ára 5 ft.

** „Az egyházjogtan kézi könyve'' tekintettel
a magy. kor. tartományaira. Irta dr. Kőnek Sán-
dor II . kötet (vége). Pest, 1863. Kiadja Heckenast
Gusztáv.

** „Nemzeti szinház" Kiadja Toldy István.
IV. „A kísértés" színmű 5 felv. irta Feuillet Ok-
táv; ford. Radnótfáy S. Pest, 1863. Heckenast
Gusztáv tulajdona. Ara : 80 kr.

** „Az öreg bolond Miska kalandjai szárazon
és vízen, mennyben és pokolban." Irta Franken-
burg Adolf. Pest 1863. Kiadja Heckenast Gusz-
táv. Ára 2 frt.

** „A magyar nemzet történtté." Olvasmá-
nyul és leány-tanodák számára. Irta Vachott Sán-
dorné. Pest 1863. Kiadja Heckenast Gusztáv.
Ára 1 frt.

** „P. Virgilii Maronis Aeneidos liber se-
cundus." Iskolák számára magyarázta Ponori
Thetorewk Emil. Pest 1863. Kiadja Heckenast
Gusztáv. Ara 80 kr.

**.,Bolond Miska naptára" 1864-re. Számos
eredeti fametszettel. Kiadta Heckenast Gusztáv.
Ára 80 kr. Elczes tartalma, s sikerült torzképei
sok vidám órát fognak szerezni.

** „KakasMárton naptára" 1864-re. Okos em-
berek számára való kalendáriom. Kiadta Hecke-
nast Gusztáv. Könnyű jó humora — valódi búfe-
lejtető a mai szomorú világban.

** „A magyar irodalom ismertetése." Olvasó-
könyv felsőbb tanodák használatára. Második ja-
vított kiadás. Három kötetben. — I. kötet (I. és
II. szakasz). Minthogy az első szakasz a magyar
nyelv és irodalom történetét foglalja magában, s
az „Olvasó könyv" mindhárom kötetéhez kalauzul
szolgál, külön is kapható s pedig 40 krért. — A
II. szakasz tartalma : Szemelvények a legrégibb
időtől Bessenyeig az illető irók életrajzával. N. 8-r.
332 1. Ára 1 ft. 20 kr. — II . köt. A ujabb magyar
irodalom. Életrajzok s szemelvények. Bessenyei-
től Vörösmarty Mihályig. 465,1. Ára 1 ft. 50 kr.
— III . kötet. Legújabb kor. Életrajzok és sze-
melvények. Vörösmartytól mostanig. 566 1. Ára
1 ft. 50 kr. — Kiadja a szt.-István társulat. Nyo-
matott Pesten, Emich Gusztáv, m. a. nyomdász-
nál 1861 és 1863.

** A „Sárospatakifüzetek" VI. VII. kötete
megjelent szokott dus tartalommal.

** „Lelenczház." Irta s a magyar nemzet
helyzetéhez alkalmazta Vasvári Kovács Ferencz.
I. kötet Ára 1 ft. Pest, 1863. Nyomatott az első
magyar egyesületi könyvnyomdában.

** „Csermdyi Sándor ujabb versei." Pest,
Ráth Mór bizománya. A díszesen kiállított kötet
ára 1 ft.

** „A keresztyén hit védelme." Krisztus fel-
támadása kérdésében, — szellőztetése Ballagi
Mór ur „Tájékozásának," irta Fiié Lajos, n.-kő~
rösi reform, lelkész. II. Füzet. Osterlamm Károly
könyvkereskedésében, Pesten. Ára 80 kr.

** „Franczía nyelvtan" Középtanodai hasz-
nálatra. Irta Psenyeczki Nagy Sándor, franczia és
angol nyelvtanár a debreczeni [főiskolában. Pest,
1863, Osterlamm Károlynál. Ára 1 ft. 50 kr.
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** „Egyházi szertartások magyarázata." Irta
Nogáll János, nagyváradi kanonok. A katholiku-
sok számára készített könyv, Eggenberger pesti
könykereskedése utján 40 kron kapható.

" ** „A magyar gyorsirászat" kimerítő tan-
könyve, Stolze elvei után irta Fenyvessy Adolf,
országgyűlési gyorsiró, a pesti főreáltanoda, s a
kir. főgymnasium gyorsírás tanitója, a berlini, és
pesti gyorsiró-egylet tagja. — Berlin, Löbeck F.,
Pest, Osterlamm Károly. Ára 1 ft. 20 kr. Kiállí-
tása csinos, a Berlinben készült kőmetszetű steno
graphiai táblák különösen sikerültek.

** „Lisznyai-album" Szépirodalmi zseb-
könyv. Szerkesztette Németh János. Lisznyai Kál-
mán jól talált arczképével. Ára 2 ft. a díszpéldá-
nyé 3 ft. — Az érdekesen összeállított zseb-
könyvben sok sikerült mű között első rangú ko-
szorúsaink neveivel is találkozunk.

** „A három testőr" V és Vl-ik kötete. Re-
gény Dumas Sándortól, fordította Hang Ferencz.
E kötetekkel a regény első része be van fejezve.

** „Virágnyelv." A csinosan kiállított kis
könyv színezett rirágábrákkal van díszítve. Meg-
jelent Székesfehérvárott. Ára 60 kr.

** „Képespesti szakácskönyv" Sz. Hilaire Jo-
sefa, Kovács Irma, Doni Anna, Gombos Erzsi és
többek után összeállította Zemplényi Antónia.
Kiadja Lampel Róbert. Ára 2 ft. 20 kr. A terje-
delmes munka, tartalmához illő Ízletes kiadásban
jelent meg. Ajánljuk gazdasszonyaink figyelmébe.

** „A magyar képzőművészeti társulat év-
könyve" 1861 — 1862-ik évről. Kiadta az igazgató
választmány. Tartalma a képzőművészeti társulat
szervezetéről, továbbá annak működéséről, — ala-
kulásától kezdve mostanig, — kimerítő ismertetést
nyújt.

** „Egyetlen könycsep." Regéay, b. Podma-
niczky Frigyestől. Il-ik kötet a mű e kötettel bs
van fejezve.

** „A vig czimborák." Regény négy kötet-
ben. Paul de Kock után fordította Ágai Adolf.
Kiadta Hartleben Adolf.

** „A budapesti sebészi és orthopaediai ma-
gán gyógyintézet'' IV-ik évi eredményének kimu-
tatása, 1862. máj. 15-től 1863 máj. 15-ig. Közli
Batizfalvi tr. intézeti igazgató. Öt ábrával. A ki-
mutatásból látjuk, hogy az intézet folytonos gya-
rapodásnak örvend. Az idén 315 beteg, tehát a
múlt évinél 71-el több keresett benne orvosi
segélyt, még pedig nemcsak a fővárosból, s nem-
csak hazánk távolabb vidékeiről, hanem szerb-,
bosnyák, csehországiak, sőt itt időző poroszok,
szászok és angolok is. Az intézetben gyógykezelt
betegek száma 90 volt, kik kÖzől 31 javulva, 40
pedig egészen kigyógyulva távozott. Halálozási-
eset egy sem fordult elő. Az intézeti betegeken
több sebészi műtét meglepő jó eredményt muta-
tott. Az ugyanazon intézetben levő gyógytest-
gyakorlatot a bejáró betegek közöl 47-en láto-
gatták.

** „Erdély történelme." Irta Kővári László.
Negyedik kötet. Magában foglalja : Báthori Ist-
ván, Báthori Kristóf, Báthori Zsigmond, Mária
Kristierna, Báthori Endre, Székely Mózes, Ru-
dolf cs., Bocskai István, Báthori Gábor, Bethlen
Gábor. Brandenburgi Katalin, Bethlen István
korát. — Ára 2 ft. 20 kr. Megjelent Kolozsvártt,
Stein János bizományában. Az ötödik kötet már
sajtó alatt van, s novemberben szintén meg fog
jelenni.

** (Jókai válogatott beszélyei) rövid időn né-
met nyelven is meg fognak jelenni, Bródy Zsig-
mind által forditva. Ez érdekes és bizonyosan a
német közönségnél is tetszéssel találkozó müveket
Bartalics pesti nyomdász adja ki.

** (A mostanában annyi csapást szenvedett
költő,) Vajda János, a politikai térről végleg visz-
szavonulva, a „Nővilág" czimü szépirodalmi lap
szerkesztését, — mely egykor az ő kezében a te-
kintélyesebb szépirodalmi közlönyök közé tarto-
zott, — személyesen vette át. E havi első számában
újra kezet szorított a múzsával. Egymásnak élve,
mindkettőnek több öröme lett volna. Kár is volt
megválniuk.

** (Mértani mü.) Csányi Dániel tanár, ki Ke-
rekes Ferencznek a felsőbb mértan alapelveiről
stb. hátrahagyott munkáját a múlt évben kiadta,
jelenleg a maga rendszeres és egész mértani mű-
vének közrebocsátását kezdi meg, s „A mértan
rendszere" czimü művére előfizetést hirdet. A mű
nagy nyolezadrétü, csinos kiállításban, 6 füzetben
jelenik meg, 10—12 ívvel füzetenkint. Előfizetési
ára, egy-egy füzetnek 1 ft. Jelenleg az első há-
rom füzetre, mint első kötetre fizethetni elő, s a
megrendelések nov. l-ig Csányi Dániel tanárhoz
Debreczenbe küldendők.
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** {„Képek Magyarországból.'1) Ily czimű vál-
latra hirdetnek előfizetést Hornyánszky és Hűm-
mel pesti nyomdatulajdonosok. Á vállalat 41 ké-
pet fog tartalmazni a hazai népélet és történelem
köréből. Szövege német nyelven lesz irva, ismert
nevű német Íróktól. Előfizetési ára 2 ft., díszpél-
dányra 5 ft. A tiszta jövedelem az alföldi szűköl-
ködők segélyezésére van szánva.

** (Gyorsírás). Gabelsberger rendszere már
majd minden európai művelt nyelvre át van dol-
gozva. Azonban magyar nyelven még nem volt
eddig teljesen kielégitő gyorsirástanunk. Ezen
nagy hiány megszüntetését tűzte ki feladatául
Markovics magyar gyorsirástana, mely Gabels-
berger átalánoson elterjedt jeles rendszerét a ma-
gyar nyelv szellemével összeegyeztetve könnyű és
vonzó modorban s mégis beható alapossággal adja
elő. Ki fog adatni a Budán megjelenő „Gyorsi-
rászat" czimű lapban, mely valamint gyorsirási
tan-, olvasó- és gyaKorló-könyvül ugy a gyorsi-
rást terjesztő és fejlesztő szakközlönyül szolgál.
Megjelenik a „Gyorsirászat" havonkint három-
szor. Előfizetési ára egész évre 4, félévre 2, ne-
gyedévre 1 ft. Előfizethetni a szerkesztőnél (Szom-
bathy Ignácz, Budán, viziváros, uj-uteza 697 sz.)
vagy a főmunkatársnál Bécsben (Markovits T. J.
Wieden, grosze Neugasse. Nr. 24).

** (Uj vidéki lap.) Vidéki közlönyeink száma
egygyel ismét szaporodik; ugyanis „Zempléni
Hiradó" czimmel Sárospatakon közelebbről uj la-
pot szándékoznak megindítani.

** (Uj lap Erdélyben.) Gámán Zsigmond
szerkesztő-tulajdonos „Erdélyi posta',' czimü po-
litikai lapra és az „Erdélyi hivatalos Értesitő"-re
hirdet előfizetést. Az „Erdélyi Posta" october

i 1-től kezdve megjelenik hetenkint négyszer: hét-
főn, szerdán, csütörtökön és szombaton. A körül-
mények kedvezősége esetén napi lappá fog alakít-
tatni. Előfizetési dijak : az „Erd. Posta" fél évre
5 ft., évnegyedre 2 ft. 50 kr., egy hóra 90 kr. —
Az „Erd. Posta" a „Hiv. Értesitővel" együtt fél
évre 6 ft., évnegyedre 3 ft. Egy hóra 1 ft. 25 kr.
— Az „Erdélyi Hivatalos Értesítő" külön : fél-
évre 3 ft., évnegyedre 1 ft. 50 kr. Az előfizetési
dijak bérmentesen az „Erdélyi Posta" kiadóhiva-
talához Kolozsvárra czimzendők.

Művészeti hirek.
** (Uj zenemüvek.) Kugler Adolf közelebbről

a következő érdekes uj zenemüveket adta ki : 1)
„Pásztor dalok", Német Jánostól. Szerzőnek 59-
dik müve. — 2) „Csókcsárdás", Német Jánostól.
Zmeskál Aranyka úrhölgynek ajánlva. Ára 50 kr.
3) „Szorítsd hozzád".'\. . Német Jánostól. Sipos
Antal urnák ajánlva. Ára 60 kr. 4) „Köny és Mo-
soly". Két dal, szövege Kormos Béla-, zenéje
Német Jánostól. Pauler Gizella úrhölgynek ajánl-
va. Ára 50 kr. 5) „Félix-csárdás". Kálozdi An-
taltól. Parcsetich Félix urnák ajánlva. Ára 60 kr.
6) „Béla-csárdás". Balázs Frigyestől. Kormos
Bélának ajánlva. Ára 50 kr.

** (Batthyányi-Apraxin Júlia grófnő) Phédra
szerepében múlt hó 18-án lépett föl először Paris-
ban, s a franczia előkelő társaságok tagjaival
megtelt házat előadása egészen elragadta. A
grófnő ajövő november hó első felében lép fel a
„Theatre Francais"-ban, hol csak a művészek jele-
sebbjei szerepelhetnek.

** (A budai népszínház nagyszerű előkészüle-
teket tesz) a Parisban 1000 előadást ért „Ördög
pilulái" czimű énekes bohózat szinrehoza+ala kö-
rül. E darab a látványosság netovábbja; 15 nagy
és 9 kisebb képlettel, 49 csodás tüneményt mutat
be. Kiállítása sok fáradságot, gondot, s még több
pénzt vesz igénybe. A nagyszerű diszletek s
200 uj jelmez, mind párisi minták után készülnek;
a gépezet készítését pedig Bauquer Sándor fran-
czia gépész vezeti. A darab e hó végén kerül
színre; s e nagyszerű előadást megelőzőleg a
szinház 8 napig zárva marad, öhajtjuk, hogy e
pilulák a színházat minden régi bajából kigyó-
gyitsák.

Egyház és iskola.
** (Lelkész- választás Kis-Kövesden.) Dióssy

István kis-kövesdi ref. lelkész a tavaszszal jobb
létre szenderülvén, helyébe egy szívvel s lélekkel
Máté Ferenczet, városuk szülöttét választották
meg. Ezúttal az a közmondás, hogy „egy próféta
sem kedves a maga hazájában", meghiúsult. —
Az újonnan választott lelkész, hivatalában a múlt
hó 8-án Sárospatakon tartott gyűlésben meg is
erősittetett.

•* (Kápolna-szentelés.) A Vág folyó bal
partján egy kis helységben, Felsö-Jatón, Schey
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testvérek, mint ottani birtokosok, közelebbről egy
csinos kis kápolnát, s csinosan fölszerelt iskolát
építtettek. Ezeket Skvór Gáspár ürményi espe-
res a napokban szentelte föl.

Közintézetek, egyletek.
** (A pest-budai gyógyszerészek testülete) az

orvosok és természetvizsgálók legutóbbi nagygyű-
lése alkalmával az egyetem teremében kiállított
gyógyszerészi ásványok szép gyűjteményét a ma-
gyar egyetemnek ajándékozta.

** (A pesti m. k. állatgyógyintézetben) a kö-
vetkező 1863—64. évi tanfolyam oct. 6-án nyitta-
tik meg, 8 tart két év vagyis négy féléven át. Az
előadások két nyelven, magyarul és németül fog-
nak tartatni. Ezen tanfolyamra felvétetni kivánó
köteles legalább is az elemi iskoláknak jó sikerrel
lett bevégzését kimutatni. A ki 17 évesnél fiata-
labb, fel nem vehető. A beiratások a pesti m. k.
állatgyógyintézet irodájában okt. 16-ig történnek.

** (A kisdedóvó intézeteket terjesztő egyesület)
a létező óvodák elöljáróinak s a még ezután nyi-
tandók pártfogóinak mindenfelé ezétküldötte azon
nyomtatványokat, melyek részint az alakitás kö-
rüli tudnivalókra tájékozást nyújtanak, részint a
könyvtár gyarapítására szolgálnak. E küldemé-
nyekről a téritvények jobbadán visszaérkeztek;
de a még vissza nem jötteket Rapos József, az in-
tézet igazgatója, beszámolás végett visszaküldetni
kéri, s egyúttal fölszólítja azon óvodákat, melyek
e nyomtatványokat még netalán nem kapták
volna, hogy eziránt mielőbb jelentkezzenek.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tűzvész.) Hozzánk érkezett tudósítás sze-

rint, Bodrog-Kereszturban tűz ütvén ki, 150 épü-
let, s köztök a r. kath. és görög kath. templomok,
ugy szintén az egyházi épületek a papi lakokkal
együtt elhamvadtak.

** (Tüzesetek.) Nyitráról tudósítanak, hogy
azon a vidéken s úgyszólván az egész megyében a
tűz nagyon sokat pusztít. így volt a múlt hónap-
ban Ghinoránban, hol 76 ház s 24 csűr hamvadt
el. Riban nevű faluban 25 ház s ugyanannyi csűr
égett le. Ez utóbbi helyen azonkivül még az egy-
ház is a tűz martaléka lőn, a plébániával együtt.

— (A szegedi tűzvészről) e hó 25-éről követ-
kezőleg tudósítanak bennünket: Megnehezült az
idők járása fölöttünk ! Többször valósul az, hogy
a szerencsétlenség ritkán jár egyedül. F. hó 22-
kén, Mór napján, midőn e nevet viselő jeles hon-
fiakat szivünkben bensőleg éltetnők, reggeli 9 ora
után a harangok tűzvészt jelöltek a Rókus külvá-
rosban. Nagy volt aggodalmunk, mert orkánszerű
szélvész dühöngvén, az egész városrészt féltettük;
de mindössze négy ház esett martalékul. A vizve-
zetéki kutak ezúttal is jó szolgálatot tettek. Az
isteni gondviselésnek a nagyobb veszély elhárí-
tásáért hálát rebegve haza távozánk, nyugodt ke-
bellel látott kiki napi foglalkozásához. De a nyu-
galom nem tartott sokáig. Délutáni 3 órakor is-
mét tűzvész ütött ki a felsővároson, a Kovács-féle
szeszgyár szomszédságában. Az erős délkeleti
szélvész által élesztve, mintegy másfél óra alatt
71 ház fölött terjeszté ki pusztító hatalmát, ol-
tani nem állott ember hatalmában, mert egyszerre
iszonyú lángtenger boritá el a házakat. Az egész
csak akkor szűnt meg, midőn a város végét elérte,
hol már kertek, szőlők vannak. Szerencse, hogy
a szélvész más irányt nem vett. Ily romboló
tűzvésznek 1836 óta nem voltunk tanúi. Adja
Isten, ne is legyünk. Biztosítva mintegy 30 épület
volt. Fájdalom, egy ember-élet is esett áldozatul,
egynek pedig karja tört ketté lezuhanás közben.
Megjegyzendő, hogy a vasút fecskendője a tűz-
vész után érkezett a hely színére. A tűzvész által
okozott kár tetemes, sok ház beszakadt, sek külön-
féle bútor összeégett, soknak összegyüjtögetett
kevés gabonakája is oda veszett. Másnap a káro-
sultak részére Latabár Endre színigazgató elő-
adást rendezett. A főispáni helytartó ur is lelkes
szavakban fölhivá a tehetősb polgárokat adako-
zásra, mi gyüjtőivek szétküldése által azonnal
eszközöltetett is, melyekre már szépen folynak az
aláírások. — G.

Mi újság?
** (I. Ferencz özvegye) Karolina Augusta csá-

szárné és királyné Ö Felsége 10,000 ftnyi ajándék-
kal járult a magyarországi szűkölködők fölsegé-
léaéhez.

** (Gyűjtés az alföldieknek.) A pesti keres-
kedelmi testület körében eddigelé 10,105 ft.38kr.
gyűlt össze az alföldi szűkölködők javára.

** (A császárfürdői tánczvigalom,) melyet a
magyar gazdasszonyok egylete az alföldi szűköl-
ködők javára rendezett, 619 ft. 80 kr. jövedelmet
hozott. Ebből levonva a számlákkal igazolt 333
ft. 42 krnyi költségeket, 286 ft. 38 kr. tiszta ha-
szon maradt a jótékony czélra.

** (Jószivü gyermekek zászlóalja). Az „Ifjú-
ság Lapjában*' Remellay G. buzdító szavakat in-
tézett olvasóihoz, hogy minél több jó fiu és leányka
iparkodjék maga mellé még kilencz olyan pajtást
szerezni, kik fejenkint 10 krt adakoznak alföldi
szegény fiuk segélésére.Akis káplárok és buzditó
leánykák már eddig is szép számmal foglalkoznak
a nemes czélu toborzással. Az ily módon össze-
gyűlendő összegek a magyar gazdasszonyok egy-
lete elnökéhez küldendők, ki öt-öt ftjával fogja a
segély-filléreket alföldi szegény gyermekeknek
szétküldeni.

** (Fölfedezések.) Gerster és Henszelmann
Pécsett egy sírboltban eddig még ismeretlen
dombormüveket fedeztek föl.

** (Dühöngő rabbi.) Gyulán az izraeliták
közt nem kis zi.var volt közelebbi ünnepeik alkal-
mával. Ugyanis rabbijuk, Bak, az uj évi ünnepek
első napján épen nem ájtatos beszédet, hanem
személyes gyalázkodásokat tartott. Az ájtatoskodók
nagy része elhagyta a zsinagógát, s fölkérték a rab-
bit, hogy az ünnep másodnapján a prédikácziót
hagyja el; ez azonban másnap is fölment a szószékre,
s midőn onnan leerőszakolták, hatósági segélylyel
tért vissza; hanem amint prédikálni kezdett, a
zsinagóga egészen üres maradt, mire a rabbi ima-
ruhában az utczára követte elpártolt nyáját, s ott
szórta utána átkait. — Most ez ügyben vizsgálat
van folyamatban.

** (Hogy járnak a könnyenhivők?) Tordán
egy polgárhoz a napokban egy asszony vetődött,
s magát magyarországi szükölködőnek adva ki,
szívességgel fogadtatott. Hogy e szívességet meg-
hálálja, elhiteté a gazdával, hogy házában kincs
van, mit ő, ki varázserővel bír, észrevett és ki-
venni is képes. Kivihetésére 50 ft. bankóra és 2
tallérra volt szüksége, mit a könnyenhivő gazda
előteremtett. Ekkor az asszony, mint a gazda hivé
az 50 ftot, — de valóban csak holmi rósz papirt
—elégetett, s hamvát a tűzhelyre tévé, mint a hol a
kincset gyanitá.'Ezután, meghagyva, hogy nélküle
a kincset onnan kivenni ne próbálják, mert akkor
az elrejtezik, — rövid időre eltávozott, hogy
holmi szükséges eszközöket beszerezzen; de többé
vissza sem tért. A gazda nejével, nem tudva
ellentállani a vágynak, addig turkálták a tűzhelyt,
mig a kemencze összeomlott. A banya pedig, ki
mint utóbb kitűnt, csaló czigánynő volt, szépen
tovább illant.

** (Szatmármegye székhelye) Nagy-Károly
helyett ezután Szatmár leend. Az átköltözési
költségeire az országos pénztárból 4000 ft. van
utalványozva. A nagy-károlyi megyeházat katonai
laktanyává alakítják át.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez a múlt héten ismét a következő szép
összegek küldettek be :

Az alföldi szűkölködők számára : Székesfe-
hérvárról Nagy Zsigmond cs. k. nyűg. megyei kat.
biztos 1 ft. — Kálóczfáról (Zala) Jankó József
5 ft. — Gyepesről (Veszprém) többen Kun Sán-
dor által 555 ftot.

(Ez utóbbi nevezetes összeghez járultak :
Rosos István Sáriból 100 ft., Hets Pál Veszprém-
ből 25 ft.. Véghely Imre Veszprémből 15 ft., Gáal
Lajos Veszprémből 20 ft., Fülöp Jósef Veszprém-
ből 20 ft., Galamb Gyula Veszprémből 100 ft., Be-
zerédy Gyula Veszprémből 10 ft, Orbán György
Palotáról 20 ft., Tarczy Lajos Pápáról 30 ft.,
Botha Imre Két tornyuLak. 100 ftv Koller Ignácz
és Ján. Két tornyu Lak.100ft., Boday Min. Bódéról
5 ft., Kun Béla Gyepesről 10 ft., összesen 555 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek, sept. 25. „Faust." Opsra 5 felv. Ze-

néjét szerzetté Gounod.
Szombat, sept. 26. „Tamásbátya kunyhója."

Dráma 5 felv.
Vasárnap, sept. 27. „Faust." Opera 5 felv.

Zenéje Gounodtól.
Hétfő, sept. 28. „At arczátlanok.'1 Színmű 5

felv. Francziából forditotta Feleki. Nem első eset, |
mely alkalommal föl kell szólalnunk azon áradat
ellen, mely a nemzeti színházat fordított darabok-
kal annyira elborítja. Ez ujabb franczia vígjáték
ügyes szerkezeténél fogva nem tartozik ugyan a
leggyengébbek sorába : de a párisi életet rajzolva
nálunk ismeretlen alakokkal foglalkozik, s a kör,
melyben forog, előttünk idegen ; következőleg itt
tetszésre alig számolhat.

Kedd, sept. 29. „Norma." Opera 2 felv. Ze-
néjét irta Bellini.

Szerda, sept. 30. „Az arczátlanok." Szinmű
5 felv. Augier után forditotta Feleki.

Csütörtök, okt. 1. „Linda." Opera 3 felv.

Budai népszínház.
Sept. 25. „Színházi bohóság." Enekee bohó-

zat 3 felv.
Sept. 27. „Tiz leány es egy férj sem." Ope-

retté 1 felv. Souppétól. Ez követte „A dajka.',
Operetté 1 felv. Zenéje Offenbachtól. A szünetet
a „szellemalakok mutatványa" töltötte be.

Sept. 27. és 28. „Dunanan apó és fia uta-
zása." Operetté 3 felv. Utána „szellemalakok
mutatványa" E hó 27-én a szinház teljes kivilágí-
tása mellett díszelőadás volt a magyar orvosok és
természetvizsgálók tiszteletére. A szinház szoron-
gásig megtelt. Lehetetlen elismeréssel nem emli-
teni Molnár igazgatónak azon szép eljárását, hogy
— mig a nemzeti szinház ugyanez ünnepélyes aí-
kalomra a helyárakat fölemelte : addig Molnár 10
páholyt, 12 körszéket, és 60 zártszéket minden
dij nélkül engedett át a társulat tudós tagjainak.
Mely szívességet a társulat azzal viszonozta, hogy
az elnökség aláírási ivet bocsátott ki, gyüjtvén a
népsziuház külsejének kicsinositására.

Sept. 29. „Szerelmes kántor" magyar ope-
retté Aliagától. Ezt megelőzte „Az álarezos me-
net."operetté 1 felv. Végül „szellemalakok mutat-
ványa."

Sept. 30. „A szellemalakok mutatványa." Ezt
megelőzte „Tiz leány és egy férj svm." Operetté
1 felvonás.

Okt. 1. „A csizmadia mint kisértet." Vigj. 1
felv. Ezt követte a „szellemalakok mutatványa."
Dijmentes népelőadás.

Szerkesztői mondanivaló,
6757. Egy ref. néptanító. A felszólalást mi is olyan-

nak tartjuk, melynek közzététele kívánatos, s melylyel
késni nem lehet. Reméljük, hogy legközelebb már ad-
hatjuk.

6758. Szombathely. K. L. örvendünk, hogy ön, s
mások kivánatát végre teljesithetjük. Mai számunkban meg
fogja ön azt találni, a mi iránt minap oly élénken fejezte ki
óhajtását. Sőt biztos kilátásunk van, hogy ezután ismét
gyakrabban fognak olvasóink e névvel és tollal találkozni.

6759. Tamási. Dr. S. I Köszönjük a szives megemlé-
kezést. Máskor is legyen szerencsénk.

6760. A j ó üreg Imre bácsi. stb. A térti vevényes
levélben fontosabb dolgokat kerestünk, s alig hittük, hogy
a nehéz pecsétek alatt ily könnyű tartalom lappangjon. —
Szóval, a verselési kisérletek még mindig tökéletlenek, s
ily gondos megőrzésre még elegendő érdemmel nem
birnak.

6761. Két levél. A beszély tárgyául szolgáló ese-
mény az illető szereplőkre nézve kétségkívül legnagyobb
érdekkel bír, miből azonban még nem következik, hogy
költői hatásra is igényt tarthat. A mint e „valóban meg-
történt dolog" itt elő van adva, legfölebb adomái mél-
tánylásban részesülhet. Kissé kevesebb „élet" s több köl-
tészet jövőre nézve igen kívánatos lenne, s a különben
könnyed elbeszélő hang igy nagyobb hatásra számithatna.

6762. Kirándulás Dél-Biharmegyébe. Tudtunkra
„Dál-Biktrmegye" csak Bach idejében iétezett. Nagyobb
baj az, hogy e kirándulási rajz kezessé foglalkozik közér-
dekű tárgyakkal, s inkább a kiránduló privát bajaival fog-
lalkozik. Nem használhatjuk.

6763. Sashalom. N. P. Egy vállalkozó ifjú magán-
levélben kereste meg Önöket. Ajánljuk szives flgyelmökbe.

SAKKJÁTÉK.
197-ik sz. feladv. — Szalay S á n d o r t ó l

(Körös-Ladánv ban ).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 192-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől Debreczenben.)

Világos. Sötét.
B £ 6 — f 4 f F d 6 - f 4 :
V g 6 — c 6 H e 7 — o 6 :
F f 8 c 5 f mat.

Helyesen fejtettek meg. Veszprémben : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Tályán : H. Nagy La-
jos — Egerben : Tilkovszky F. — Kövágó-Örsb'n : Gold
Samu. — Rimaszombaton: Róth Kálmán. — Terhes Lajos.
— Nagy-Kikindán : Wolsinger Izidor. — Pesten : Cselkó
György. — Vekerle L. — Pécsett: Ritkay János. — Baj-
raakon : Weisz Fülöp. — Moóron : Radványi Vilmos.

Rövid értesítés. A két lépéses matot múltkori 196-ik
számú feladványunkban cS-rn állitandó Sötét Huszár gá-
tolja.

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
október—decemberi évnegyeden folyamára

ezennel uj előfizetés nyittatik.

Előfizetési föltételek:
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (október—december) 2 ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Újság:
Évnegyedre (október—december) I ft. 50 kr.

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (október —december) 1 ft. 50 kr.
(TCjf Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-

példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

A Vasáru. CJsájr is Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Hó-
és hetinap

4
5
6
7
8
9

10

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

i

Katholikus és

<2fi? H E T I NA
Protestáns

naptár

Október
DlOOlvasóttn.
Piacidus vért.
Brúnó hv., Emil
Justina,Ágoston
Brigitta, Charit.
Dénes, Földes
Borg. Ferencz

D18 Ferencz
Piacidus
Emil
Etelka
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TARTALOM.
Szaniszló Ferencz (arczkép). Göndöcs Benedek. —

Koldus és fia. Pdjer Antal. — Egy lengyel történet. Jókai
Mór. — A Tisza bölcsője (folytatás), t. Szathmáry K. —
Zsákmányoló kozákok (képpel). — A pesti egyházközség
keletkezése s az uj templom (képpel). Kp. — A szőlő tör-
ténete (vége). Fdbry János. — Archaeologiai levél. Rórner
Flóri*. — A kukoricza-növény jelentőségéről hazánkban.
— Tűz és mindig tűz. — Az ausztriai hadsereg apró fegy-
verei. Döntő. — Melléklet. T á r h á z : Visszapillantás a m.
orvosok és természetvizsgálók IX. nagygyűlésére. Dr.Sikor.
Művészeti érdekeltség. írod. újdonságok. Művészeti hirek.
Egyház és iskola. Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi
csapások. Mi újság? Nemzeti szinház. Budai népszínház.
Szerkesztői mondanivaló. Sakkjáték. Heti naptár.

Felelőé szerkesztő Pákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt).
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ÁRJEGYZÉKE
legújabb magyar könyveknek

-~^ ' ' ' melyek '

HECKENASTGUSZTÁV
egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Asbóth Lajos. A hadvezér és a hadtudomány
alapelvei. Az ujabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét.
(320, 349 lap.) Fűzve 5 ft.

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
szárazon és vizén, mennyben és pokolban. 8-rét. (287 lap ) Fűzve 2 ft.

Zilahy Károly, iliagyar koszorúsok albuma. írói éiet
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélmetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
Diszkötésben 5 ft.

munkái Második bővített kiadás Toldy
Zd O S Z e g y U J H l . | > m l c z áitai. x szerző arczké-
pővel. Hat kötet. 8-r.(207,22t, 206,235,215, 256 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerző arczképével. Hat kötet. 8-rét.
(252, 218, 193, 191, 224', 239 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

Tompa Mihály. Virágregék. N ^ z a d r é t - < 1 7 5 l f tp>

T o m p a Mihály v e r s e i . £*£; e
k ö t e t Vegyes tartalonimal- 16"r-

Kötve
1 ft. 20 kr.
1 ft. 60 kr.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveibői
összeállítva. I. kötet. N.-8-rét (384 lap). Ára fűzve 2 ft. 50 kr.

, M a r g i t . Nyolczadrét (219 lap). Boritokba fűzve ára 1 ft. 50 kr.

Jókai MTSzélcsend alatt. ^ ^
Remek-irók. Gyémánt-kiadás.

VIII. Kölcsey Ferencz versei. — A szerző arczképével.
IX—X. Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelme. — A költő arczképével.

Ara egy-egy kötetnek 70 kr. Diszkötésben 1 ft.

Jósika Júlia. Pályavezető.
ritékba fűzve
Diszkötésben

Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok
számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) Bo-

2ft.
2 ft. 80 kr.

A m ü ( 1 , v f l l . o m l i í » r ]zi\n\rvtáva Pakli Albert, a Vasárnapi Újság szer-m a g y a i e m u e r Konyv ia ia, k e s z t ö j e felügyelete aiatt. i. n. kötet.
Előfizetési ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

S Z i n h á Z . Kiadja Toldy István. Ára egy-egy kötetnek 80 kr.
I. kötet : Béldi Pál. A gróf Teleki-féle alapítványból száz arany pályadíjjal

jutalmazott eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
8-rét. (179 lap.)

II. kötet : A jó barátok. Színmű 4 felvonásban. Irta Sardou Viktor. Fordította
Szerdahelyi Kálmán. 8-rét. (171 lap.)

III. kötet: Fenn az ernyő, nincsen kas. A gróf Teleki-féle alapitványból száz
aranynyal díjazott eredeti vigjáték. 8-rét. (155 lap.)

IV. kötet : A kísértés. Színmű öt felvonásban. Irta Feliillet Octave. Fordította
Hadnótfáy S. 8-rét. (128 lap.)

Jósika Miklós. A két mostoha, j

Jókai Mór. Felfordult világ.
Jósika Júlia. Való és költött.

fűzve

1g fg
t b^

8 ft.

Katona József. Bánk bán.
képével.

Drám<i öt szakaszban.
242 lap. A szerző arez-

Füzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft.

Tompa M. Regék és népregék. Külön kiadás. — Diszkötésben
3 ft. 50 kr.

n. kézi-könyve.
l f t >

(504 lap) fűzve
üiszkötésben

A leghitelesebb kútfők után. Czim-
képes harmadik kiadás. Kis 8-rét.

2ft.
3 ft.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.
V —VI. Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekirókból.

VII Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Kpigraniinák.

Ara egy füzetnek fűzve 70 krajczár. Diszkötésben 1 ft.

f OÍAÜ omlólrirol-ai "* 1848-kt és 1849-ki magyarországi
L*dJU!> ClIUt/Jtlldldl hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8 rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba iűzve ára 3 ft.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. S S
zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba füzve ára 2 ft.

Horváth Mihály. A magyarok története J
kiadás. 8-rét. (586 lap). Ára fűzve 2 ft. 50 kr.
Vászonba kötve 8 ft.

Hegedűs Lajos. Az atalános német kereskedelmi
törvény. Fordította s a közönséges német váltó-rendszabály s a magyar keres-
kedelmi törvényekkel kapcsolatban legfelsőbb engedélylyel közrebocsátotta. Nagy-
8-rét. 212 lap. Füzve 1 ft. 40 kr.

Kőnek Sándor. Dr. Egyház-jogtan kézi-könyve.
Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. Nagy nyolczadrét.
710 lap. Füzve 4 ft. 50 kr.

Ökröss Bálint. Atalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvédük s a közélet használatára.
1863. Fűzve 5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog a
törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott és
bővített második kiadás. Füzve 5 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei.
tekezéssel, közli Toldy Ferencz. Két kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) füzve
1 ft. 50 kr. Velinpapiron diszkötésbeu 3 ft.

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

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

pénzügytan.
4ft.

1amf*V(*ttár Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
l S l l l c l í I ld i . tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd kes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet I—IX. kötet. (A — Szard
nyelv.) Ára egy kötetnek 1 ft

Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás az
olasz nyelvet tanító segítségével, vagy anélkül is megtanulni. Tartalmazza : az
olasz nyelv szabályait, a szükséges szavakat, beszédmódokat, párbeszédeket, for-
dítási és olvasási gyakorlatokat, valamint egy, a legszükségesebb szavakból össze-
állított szótárt betűrendben. 8-rét. (200 lap.) Ára fűzve 1 ft.

OllendoríFH.G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
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 föreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
fűzve 1 ft. 50 kr.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, 8-rét)
fűzve l_ft. 50 kr.

Vachott Sándorné. A magyar nemzet története,
i l d O fitl l á kgy ,

röviden előadva Olvasmányul s tanodái használatára fiatal leánykák számára.
8-rét. (241 lap.) Fűzre 1 ft.

elméleti és gyakorlati
8-rét. (316 lap) füzve

Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
_______ Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen n fennevezett kiadó-hivntalhoz intézhetők, a mely a szétküldést
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'tot tesz, bérmentesen. Az illető

vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.
összeg

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Ujsatc és Politikai Újdonságok egytttt : Egész évre 16 ft. Fél évre 5 ft. - Csnpan Vasárnapi Ujsag :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft.

Régi magyarok régi arczképei.

Az erdődi Pálffy-nemzetség, — mely
számos jeles férfiút termett a hazának, —
férfi-ágon a történelmi nevezetességü kihalt
Héderváriak Kont nevű fényes ágából szár-
mazott. Kiváló törzse azon Kont Pál volt,
ki 1383-ban élt, és kinek fia szintén Pál,
atyja nevéről Pálfi-n&k neveztetett. Ennek
kis unokája, ///. Pál, már nagyságos czim-
mel tiszteltetett, és birtokairól dercsikai és
rárói Pálffy-nak Íratott. Feleségül vevén
csornai Erdődy Klárát, a Bakács és Erdödy
család ivadékát, e jogon gyermekei az „er-
dő di" elönevet, és ösi czimerök helyébe az
E r d ö d y e k félkerékböl kinövő
szarvasát vették föl. III. Pálnak
egyik fia I. Péter, nyolez gyer-
meket hagyott maga után, köz-
tök I. Miklóst, a hires hadvezért
és győri hőst, kitől a mai összes
Pálffy-család származik.

Miklósnak testvére volt J.
János, tatai és lévai várkapi-
tány, ki egy oldalágnak — mely
székhelyéről szakolezai-á gnak
neveztetett, — lőn terjesztője.
Ugyanis hitestársától Kőrösy
Katalintól több leánya és két
fia született: Mihály és III. Ta-
más. Amaz atyja volt Pálffy IV.
Tamásnak, váczi, majd nyitrai
püspöknek és 1670. évtől halá-
láig, 1679-ig magyar udvari
kanczellárnak, ki rendületlen
hazafiságát — mint Feszler irja
— az osztrák kanczellár Hocher
Pál elleni erélyes küzdelmeiben
igazolta.

III. Tamásnak nejétől, báró
Szvieczkova Kata l in tó l , többi
közt fia volt azon András, kinek
itt arczképét egykorú metszvény
után szemlélheti az olvasó.

Pálffy András nagy atyjának
és őseinek nyomdokait követ-
vén, k o r á n a hadi pályának
szente l te életét. Ifjúságában
1626-ban r é s z t v e t t Z r í n y i
György horvátországi bán alatt
azon hadban, melyet az a biro-
dalomba Wallenstein segélyére vezérelt.
Utóbb, nevezetesen 1641-ben a törökök elleni
csatákban vett részt. De még inkább szere-
pelt Pálffy András 1645. és a következő
években, midőn a svéd hadak Dániából a
birodalomba betörve, Morvaországot dúlták,

B Á R Ó P Á L F F Y A N D R Á S .

Péternek egyik leányát Katalint nevezé.
Majd betegsége sulyosodván, haza jött Sza-
kolczára és ott 1649. október 10-én meghalt.
Eltemettetett ugyanott az 1640. óta a pa-
rochialis templomban alapított Pálffy-család
sírboltjában, benne és unoka-testvérében,

IV. Tamás nyitrai püspök és kanczellárban,
a Pálffyak szakolczai ága is elenyészett.

Ha mindezekhez még hozzáadjuk, hogy
bars- és hontmegyei Agg, Zeliz és Vezekény
helyekben fekvő részbirtokait, melyek még
néhai nagyatyjáról, a lévai várkapitányról
maradtak reá, testvérével Péterrel és unoka-
testvéreivel Istvánnal és Tamás püspökkel
együtt 1637-ben Eszterházynak eladta : —
jóformán kimerítők róla mindazon adatokat,
melyeket eddig világot látott történelmi for-
rásaink nyújtanak. Halála után nővére, Sza-
bina, b. Recsiczky Szaniszló lengyel ur neje,

a hagyományozott örökség
iránt 1650-ben egyezségre lé-
pett unoka-hugával Katalin-
nal, Tamással a püspökkel és
gróf Miklóssal.

Ez utóbb emiitett Miklósról
meg kell jegyeznünk, hogy az,
— habár összeköttetését család-
fai lag nem ismer jük, — a
Pálffyak szintén szakolczai ágá-
ból eredt, és cs. kir. udv. mester
és lovaskapitány volt, s férfi
k o r á n a k küszöbén 1624-ben
meghalván, mártius 30-kán Po-
zsonyban a nemzetség sírbolt-
jába temettetett. Ezt a család
levéltárában egy meg nem ne-
vezett testvérének levele iga-
zolja, melyben az Pozsony vá-
rosát az emiitett Miklósnak
temetésére hivja. Ez tehát kü-
lönböző személy volt a család-
nak azon időszakban élt III. és
IV. Miklós nevű tagjaitól, kik
közöl az előbbi mint pozsonyi
p r é p o s t 1621-ben, az utóbbi
pedig mint fő ajtónálló-mester
1679-ben múlt ki.

Nem lesz talán végre föl-
említenünk érdektelen a Pálffy-
nemzetség fényes sorozatából
azt, hogy közölök időnkint há-
rom nádori, három fökanczel-
Idri, kettő országbírói, négy
koronaőri, és tizenegynél több,
tábornoki és tábornagyi s tb .

legmagasabb méltóságra és rangra emel-
kedett.

Báró Pálffy András ezredes, — mint ké-
pünk mutatja -szabályos, nyilt, de komoly/
tekintetű férfiú volt, nagy, mondhatni, szép
és beszédes szemekkel, szabályos, kissé hor-

i fl:

41-ik szám. Tizedik évi folyam.

Pest, oktober 11-én 1863.

XI. Báró Pálffy András. — (Mehalt 1649.)

Olmüczot felszabaditák, és Brünnt megszáll-
ták, melyet azonban Souehes császári tábor-
nok erélyesen megótalmazott. Ezen hadmoz-
galmakban Pálffy András kitüntetett jeles
tehetségeinek és átalában érdemeinek tekin-
tetéből fokonkint előléptetvén,már 1646-ban
a Veterani ezredben 3000 lovas horvát ez-
redese volt, és mint ilyen vett részt a még
1649-ig előfordult harczokban. Végnapjait
Prágában tölté, ott teve horvát nyelven vég-
rendeletét, melyben — miután nőtlenül élt,
— örököséül és hagyományosául nővérét
Szabinát és korábban elhalt bátyjának II.


