
308

Marhabetegségek s marhadög ellen,
melyek a meleg nyáridóben, a szarvasmarhák, .sertések s a lovak közt a legnagyobb
mértékben dühöngnek, a korneabarg i m a r h a p o r mint óvszer a legkitünőbb

sikerrel alkalmazható; valódi minőségben a következö bizományos uraknál
kapható s rendelhető meg:

PESTEN : Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik azám alatt, —
Thaluiayer és társa, — Halbauer testvérek, — Glatz I. E.

BUDÁN : az udvari gyógyszertárban. 6 9 8 (3—7)
Aradon Probst J . F., Tones és Freiberger, — B.-Gynrraalon Sippler testv., — Brassóban
Hessheimer J. L.és A., Gyertyánffy A. és fiai, —BreznobanyanZörnlaibG., — B.Csabán
Birner B., — Csaczán Bentsáth Férd., — Csáktornyán Marosiutti örökösei, — Debre-
czenben Csanak és társa, — Dobstnan Tirscher £., — Esztergomban Bierbrauer
J . C , — Egerben Steinhauser A. I., — Eszeken Deaxathy István, — Érsekújvárott
Conlegner Ignácz és Kappel J., — Fehérvárott Kovács P. és Legmann A.. — Győrött
Jerfi A., — Ipolyságon Mikulásy T., — Kassán Novelly A., — Komáromban Zieg-
ler A. és fia, — Kőrinőczön Ploy C. — Kézsmárkon Genersich A., — Léván Bole-
mann A , — Liptó-Szent-Miklóson Krivoos J., — Lugoson Kronetter Ferencz gyógysz.
— Miskolczon Spuller J . A., — Maros-Vasárhelyen Fogaras Demeter, — Nagy-
Kanizsán Feszelhofer J., Rosenfeld J., és Zerkovits W. A., — Nagyszombatban
Smekal W. A.. — Nagyvaradon Kalovics Karácsony, — Nyíregyházán Mathaidesz G.
gyógysj:., - N.-Tapolcsánban Pollák J., — Pécsett Herzog B., — Pozsonyban
Schen F., Wimmer J. és Hackenberger testvérek, — Pancsován Rauschan és fiai, —
Rozsnyón Pós J. J„ — Szepsi-Szent-Györgydn Kovács és fia, — Selmeezcn Dimák
J. E. és Zelenka F., — Szigethvaron Koharits C , — Simandon Csiky M., gy«., —
Sopronban Pachhofer L. és Müller, — Szegeden Aigner. — Sziszeken Wellenreiter
A., — Tatán Hennel C. — Tisolczon Bukovszky A. L.. — Tftrök-Szení-Miklóson
Hoffmann W., — Trencsénben : Weiss L., — Újvidéken Schreiber F., — Vag-Ljhelyen

Baycndorf L., — Veszprémben Tuszkan Mayer, — Zimonyban Joannovits 1).
és fia uraknál.

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - iniectió ja
s matico-tokocskai

I * á r i é b a n , 1, r u e d e l a F e u i l l a d e .
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhöek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Hicord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdete'vel alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

C J " Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 656 (5—24)

699 (1—3)

F o n t o s

hirdetmény

lótnlajdonosok
számára!

Hogy egy háziszer czéljának kellőleg megfelelhessen s megbecsülhetlennek tünjék
fel, megkivántatik, hogy az, alkalmazásában a legegyszerűbb, amellett hathatóságára
nézve csalhatlan és ölcsó legyen. Mint ilyent s rendeltetésének tökéletesen megfelelő
háziszert, Kwizda F. i. korneuburgi gyógyszerész cs. kir. szab. űditö-nedvet (Resti-

.tutions-Fluid) ajánlunk lovak számára. Ebbeli állitásunk igazolására a következö sorokra
támaszkodunk.

Örömömre szolgál, önt tisztelt ur egy ujabb eredményről, mely hirneves ttditö-
nedve alkalmazása által egy rokkant lovamon eléretett, ezennel tisztelettel értesiteni

Ezen állat, erős lovaglás okozta meghűlés következtében oly veszedelmes gyula-
dáiban szenvedvén, hogy mind a négy lábán megbénult ugyannyira, hogy csak a legna-
gyobb erőmegfeszitéssel lehetett az istállóból kivezetni. Én ezen lovat minden másodnap
szalmával jól megdörzsöltettem, s ezen dörzsölés után a test fájós részeit langyos vizben
feleresztett folyadékkal megmosatván, annak lábait a csülöktől kezdve ugyanezen folya-
dékba mártott vászonrongygyal beburkoltattam.

Az ezen uiútét által beállott csorvásiázat sikerült egy adag ön korneuburgi porával
eltávolitani, mely nekem a legkielégitóbben sikerült is.

A betegség minden más egyéb szokásban levö költséges gyógyszerek mellőzésével
tökéletesen eloszlatott. A ló most már szolgálatra képes, s ezen legegyszerűbb eljárás
egy istállóbeli szolga által vitetett véghez.

Midőn önnek, mint ezen iiditő-uedv feltalálójának ezennel hálás köszönetemet
nyilvánítanám, szabad legyen az összes lótulajdonosok érdekében azon óhajtást kifejez-
nem, miszerint mind űdito-nedvének, mind pedig korneiiburgi maruaporanak egy
istállóban sem volna szabad hiányoznia.

Bécs, február 28-án 1864. Tisztelettel
, Perger A. *'.,

* ' a „Pferdefreund" szerkesztője.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, királyutcza 7. sz. a.

Továbbá :
B.-Gyarmaton : Oiuazta T., — Debreczenben : Bignio J.. — Eperjesen: Zsem-

bery j . , — Eszéken : Deszáthy, — Esztergomban : Bierbrauer J . C — Gyöngyödön.
Kocziánovich J . ,— Győrött : Ecker F., — Isperen : Flamm L., — Kassán : Novelli A-
— Kolozsvártt : Wolf J., — Komaromban : Ziegler A. és fia, — Lugoson : Kronet-
ter F . , — Miskolczon : Spuller J.A.,— N.-Becskereken : Haidegger, — N.-Kanizsan:
Fesselhofer és Rosenfeld, - Nagyváradon : Jánky A., - Pécsett : Háy E.. - Pápán:
Bermüller• J , — Pozsonyban : Schertz F. és Hackenberger testv., — Rimaszom-
batban : Hamaliár A , — Szabadkán : Sztojkovits D., — Szegszardon : Hutter A —
Szolnokon : Sehertsik, — Székesfehérvárit KovácsP.. - Trencsénben: Weisz L.' —
Tepliczen : Weiaz L , _ Varazsdon : Haller F.. — Zágrabbau : Mihics Gr.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr-
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Wigand György könyvárusnál Lipcsében jelent meg, s Magyar-
honban minden hiteles könyvárusnál kapható:

JÉZUS ÉLETE.
Irt*

Kis 8-rét. (399 lap) (2-3

Borítékba füzve ára 1 forint 50 krajczár ansztr. érték.

A dors-máj-olaj használata fölöslegest

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
•* Pariéban, 1, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
májúlaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadságot s a bőr
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erősbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
is, kik mirigy-bán talmakban szenvednek, a legkiválóbb eredmény nyel használható.
Dr. Cazenave, a „S. Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbeteg-
ségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszer-
tárában.

<K?" Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. alatt. 654 (5—24)

iroilii-iiicaiiviliís!
városház-utcza 1. szám Pesten.

Alulírott tisztelettel értesiti a t. cz. közönséget, miszerint a nagymélt, magyar királyi
helytartó-tanácstól egy

országosan engedélyezett

kereskedelmi s iparügynökségi iroda
felállithatásához szükséges engedélyt elnyerni szerencsés Tolt.

Ezen intézetnek feladata leend : egyrészt a gazdászoknak, kereskedőknek és ipa-
rosoknak egymás között, másrészt azoknak a közönséggel és viszont keletkező viszo-
nyaiban közretitóképen müködni.

Különösen pedig kiterjed müködése:

Rözvetitö-eljárá8okra:
Adasvevesek s haszonbérnek körében. Mindennemü ingatlanságokra u.m.:

fekvő birtokok, városi és mezei épületek, erdőségek, szőlők, épitkezési helyek, gyárak,
bányák magán-üzletekre és ipartelepekre.

Mindennemü nyers terményekre, u m.: gabona, bor, dohány, kender, gubacs,
liszt, gyapjú, repcze, tüzi-fa és egyéb ily kereskedelmi áruczikkekre.—Hitel-intézetektől
és magánosoktól pénzkölcsönök eszközlésére, — továbbá : pénzbeli előlegezések adására
állami és iparpapirokra, a lehető legjutányosabb kamat-számitás mellett.

Bizományi dzletekre, és pedig:
Pénzbehajtásokra bank- és váltó-üzletekben. — Élet- és elemi kár biztositási

ügyekben. — Ügynöki eljárásokra, és pedig : uri-családok, uradalmak, nagyobb birto-
kosok, bel- és külföldi kereskedő-házak, részvénytarsulatok, hitel-intézetek érdekében,
ugy minden iparkiálhtási ügyekben. — Hirlapi és egyéb előfizetések, ugy részvények és
kamatfizetések eszközlésére. _ Megrendelések teljesítésére : gyáraknál,egyéb üzleteknél,
egyes kereskedők- és iparosoknál. — Csere-üzletek eszközlésére. — Házak és egyéb javak
kezelésére. — Szállitási üzleteknek megrendelésére. — Polgári, katonai, kórházi és táp-
intézetekbe való fölvételek kieszközlésére. — Házi titkárok, műtani és gazdatisztek,
ügynökök, könyvvivók, kereskedő-segédek, átalában magánhivatalnokok elhelyezésére.

, Irásbeli teendőkre, jelesül:
Számadási ügyekre vonatkozó beadványok és kérvények szerkesztésére, azoknak

az illető hatóságoknak benyujtására, elintézésük eszközlésére és szükséghez képesti szor-
galmazására. — Magánszámadások szerkesztésére, megvizsgálására. — Költségvetéseknek
elkészitésére. — Levelezések vitelére egyes személyek és testületek ügyeiben (magától
értetvén a legszigorubb titoktartás mellett). — Hiteles másolatok és magánforditásoknak
különböző nyelvekéin kieszközlésére, illetőleg elkészitésére. — Mindennemü a kereske-
delem és ipar alá tartozó ügyekben, hirdetmények, jelentések, felszólalások, nemkülönben
egyéb czikkeknek szerkesztésére, s bel- vagy külföldi lapokba való felvételük esz-
közlésére

Végre ügynöki irodám a t. cz. uri családok, intézetek, uradalmak, birtokosok,
társulatok és kereskedő-házak részére elvállal bárminemű, hatásköréhez tartozó irodai és
bizományi ügyeket, és ezekben az illető meghagyások szerint akár esetenkinti, akár évi
dijazás mellett a legpontosabban eljárand. — Kelt Pesten, 1864. évi junius hóban.

TETTAU LÁZÁR,
közügynök és az országosan engedélyezett kereskedelmi

S l : i és iparügynökségi iroda tulajdonosa.704 (8—4)

Kiadó-tulajdonot Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcia 4. «zám alatt Pesten, 1864.

Elöfizetési foltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, 8 Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863 novem-
r» •• Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatósnal 10 krba:

háromszor- vagy többszöri ígtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten • a ker-
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, kalön minden igtatás után 30 njkr.

Szalay László 1813 ban ápril 18-án szü-
letett Budán, hol atyja helytartósági titkár
volt. Már gyermekségében s első ifjuságá-
ban némi ellenté-
tes hatások alatt
fejlődött. Előbb
szülővárosában ta-
nult, de atyja attól
tartván, hogy fia
nemzetiség dolgá-
ban nem nagy ha-
ladást tesz, Székes-
Fehérvárra kül-
dötte, hol két évet
töltött, s igy a ma-
gyar és német mi-
veltség vegyülete
Voit szellemének
elsö tápláléka.Első
ifjuságában is ha-
sonló tüneményt
látunk. Horvát
István még téve-
déseiben is jóté-
kony magyar irá-
nya épen oly lelke-
sitőleg hatott reá,
mint Kazinczy tö-
rekvése, ki az eu-
rópai szellemnek
gyujtott oltárt. S
valóban alig van
íróink és államfér-
fiaink közt valaki,
kiben a specificus
magyar és specifi-
cus europai mi-
veltség oly ösz-
hangzón olvadt
volna össze, mint
Szalayban. Kazin-
czy és Szemere ba-
rátságukra méltat-
ták a még iskoláit
alig végzett ifjut,
kit a szép cultusa
költöi kísérletekre
buzdított. Nehány
költeménye és kri-
tikai czikke jelent
meg az akkori la-
pokban és zseb-
könyvekben, majd

S z a l a y L á s z l ó .
(1813—1864.)

egy pár önálló füzetkével lépett föl szintén a
szépirodalom terén (Bimbók. 1831. Alphonse
levelei 1832; Fridrih és Katt 1833). Azonban

SZALAY LÁSZLÓ EMLÉKÉRE.

nem sokára egészen felhagyott a költészettel;
érezte, hogy nem költőnek született, de mind
végig az izlés embere maradt, s költői kí-

sérletei nagy befo-
lyással voltak sti-
lusa fejlődésére. E
kísérletek avatták
őt be a megujitott
magyar nyelv tit-
kaiba s adtak pró-
zájának fordula-

~:: -X tosságot és emel-
kedettséget. Ide já-
rult klasszikai ta-
nulmánya ; siker-
rel tanulta el az
ó-világ Íróitól a
nyugalmas méltó-
ságot és erőteljes
hangzatosságot. —
Philosophiai mü-
veltsége szabatos-
ságot és mélységet
kölcsönzött elő-
adásainak ; jour-
nalistikai pályája
könnyedséghez
szoktatta, mig ké-
sőbb történelmi
tanulmányai foly-
tán a régi magyar
nyelv szépségei
mintegy önkény-
telen szövődtek be
stílusába. — Nem
csak egy nemben
gazdagította a ma-
gyar prózát:a szó-
noki, értekező s a
történelmi elbe-
szélő nemben. E
mellett leginkább
tanulta és értette
hazánkban a tör-
vényszerkesztést.

Szalay, végez-
vén tanulmányait,
mint majd minden
sorsabeli magyar

' ifju, juratus lett,
majd titkár a hely-
tartó-tanácsnál s
végre ügyvéd, de

il

31-ik szám Tizenegyedik évfolyam.

Pest, julius 31-én 1864.
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nem maradt az. A koraérett és komoly
ifju mélyen tekintett a magyar közéletbe,
s üresnek találta. Mélyebb hazafi-fájdal-
mat érzett mint bárki, de nem azon esz-
méktől várta a jövőt, melyeket szónokaink
a megyei és országgyülési termekben hir-
dettek. — Mint egyik hirlapi ezikkéber
maga bevallja, csak egyetlen ember, egyet-
len könyv volt hatással reá : Széchenyi
„Hitel"-e A reform, az átalakulás bajnoká-
nak esküdt föl, de nem lépett se a megyei
termekbe, se az izgatók közé, hanem dolgo-
zószobájába vonult, hojy részletesen és tu-
dományosan tanulja az európai civilisatio
nagy eszméit; több izben külföldre utazott,
hogy közelebbről ismerhesse az ujabb ál-
lamélet intézményeit. Mint jogphilosoph
lépett föl, s ez években majdnem, kizárólag
ily nemü munkákat irt. (Themis. Értekezések
a jog és közgazdaság körében. 1837—39.
Budapesti Szemle. 1840. A büntet!! eljá
rásról különös tekintettel az esküdtszékekre.
1840.) Szorosan vett tudományosjogi és
politikai irodalmat kivánt megalapítani s
egyszersmind magasabb szempontból meg-
vitatni az átalakulás nagy kérdéseit Ugy-
szólva egészen uj téren lépett föl.s oly hé-
zagot törekedett betölteni, mely máig sin-.-s
eléggé betöltve. A közönség azonban rész-
vétlenül fogadta, vállalatai elakadtak. Elö-
ször nem a közönség tüntette ki, hanem az
akadémia, mely 1836-ban levelező, 1838-ban
rendes tagjává választotta, s az 1840-i or-
szággyűléstől kiküldött büntetőjogi orszá-
gos választmány, mely egyik tollvivöjévé
nevezte ki, pedig még ekkor nem volt az
országgyülés tagja.

Az 1843—48-i évek közt nyilt meg Szalay
pályájának legnevezetesb korszaka. Ót, mint
történetírót ismeri leginkább a közönség. Le-
het, hogy mint iró e téren legnagyobb, de a
nemzeti életre mint journalista, mint egy po
litikai uj párt legelhatározottabb képviselője,
sőt vezére gyakorolt legnagyobb befolyást.
Az 1843 —44-iországgyülésen mint Korpona
követe lépett föl; figyelemmel hallgatták,
de nem tartozott a befolyásosabb szónokok
közé. 1845-ben a „Pesti Hirlapot" vette át,
előfizetői 500-ra olvadtak le; Csengerynek
adta át a lapot, de tovább is dolgozótársa
maradt s czimeit folyvást hirdette. Pálya-
társai gunynyal fogadták, mint tudóst, ki a
politikába elegyedik, és gyanúsítással, mint
a ki meg akarja oszlatni az ellenzéket. Ne-
hány barátjából állott tulajdonkép pártja,
de mélyen hitt jövőjében; s im, alig tölt el
négy év, s az egész ország elfogadta, tör-
vénykönyvébe igtatta eszme,t, az alkotmá-
nyos központosítás, vagy jobban mondva, a
képviseleti parlamentáris kormány rendsze-
rét. Az izgatók a kigunyolt tudós eszméiből
meritettek tudományukat, a vezérek a lenézett
pártocska jeligéjét irták zászlójukra. Pályája
e szakában két munka jelent meg töle. (Pub-
licistái dolgozatok. 1847; Szónokok és statns-

férjiak könyve. 184(1—41). Az elsö hirlapi
czikkei gyüjteménye, mely politikai tanait
foglalja magában, a másik e tanoknak mint-
egy gyakorlati magyarázója. Hirlapi czikkei
forma tekintetében is nevezetesek O volt
az első, ki divatos vezérczikkeink virágos
szónokiasságával szemben, az europai jo -r-
nalistikai formák átültetésével, némi ellen-
hatást igyekezett felkölteni.

Az 1848-i év a diplomatiai pályára so-
dorta, s kitünö tehetségének uj oldalát fej
tette ki. Frankfurtba ment, mint a magyar
kormány küldötte a német központi hata-
lomhoz. 1849-ben Sveiczba vonult, s a ma-
gyar történelem tanulmányába merült. A
mult poros okleveleit és évkönyveit for-
gat ta^ történelmi fejlődés nagy tanulságait
vizsgálta. Látszólag mi sem'lehet ennél

ellenkezöbb, s mégis épen ez adja meg Sza-
lay történelmi munkáinak becsét, s emeli
legnagyobb történetírónkká. Ú tekintett elö-
ször magasb szempontból e nemzet törté-
netére; jogphilosophi és politikai ismeretei
és tapasztalatai rejtélyeket nyitottak meg
előtte, melyeket eddig nem ismertünk; mü-
vészi izlése életüt öntött a holt anyagba,
jellemszilárdsága megőrizte attól, hogy hi-
zelt-gjen a pártok vagy a nemzet előítéletei-
nek. ,..\fagya/-ország története" elsö kötetei
Lipcsében jelentek meg 1851 -53 ban; visz-
szatérvén hazájába. if folytatta. Mint vi-
gasztaló, bölcs, itélő biró és müvész állott
elöttünk, kiben a philosoph és történetíró
egyesülése az államférfiu nagyságára muta-
tott. Megjelenése a törrénelmi téren a tör-
ténelmi tanulmány- és kutatásnak egészen
uj lendületet adott. Folyvást HÍ első sorban
állott, s a legázorgalmasb volt, mit bizonyí-
tanak a közelebbi tiz év alatt megjelent
számos történelmi dolgozatai s kiadványai:
(Maqyar történelmi emlékek Í85<>—60; Ada-
lékok a magyar nemzet történetéhez a XVI.
században 18Ő9; Verancsics Antal minden
munkái 1857—60; A magyar történelem-
hez Erdély és a porta. 1861; IL Rá-
kóczy bujdosása. 1862; Gróf Eszterházy
Miklós, 1863.) — 1861-be i ismét a politikai
és publicistái pályára lépett. Az országgyü-
lésen mint Pest város egyik követe jelent
meg; beszédei és hirlapi czikkei ez időszak
legkitűnőbbjei közé tartoznak. Ugyanekkor
három röpiratot is irt, melyekben nehány
fenn forgó kérdést a történelmi kritika vilá
gánál igyekezett tisztába hozni. (A horvát
kérdéshez. 1861; Fiume és a magyar ország-
gyülés. 1861; A magyarországi szerb telepek
jogviszonya az államhoz. 1862.) E fáradhat-
lan munkásság s az akadémia titkári hiva-
talának go,,djai egészen elgyöngitették a
különben is beteges férfhit. Orvosai a wild-
badi fürdőt ajánlották, hova a mult hóban
el is utazott, de alig használta s roszabbul
lőn. Haza indult, de Salzburgnál nem jöhe-
tett tovább, hol e hó 17-én délután két óra-
kor elhunyt. Tetemei Pestre hozatván, teme-
tése 22-én délután 5 órakor ment véghez,
a tisztelet, részvét, és fájdalom öszinte és
megható nyilvánulásai közt, roppant néptö-
meg kiséretében.

A „Koszoru", melynek szabatos előadása
nyomán közöljük ez életrajzi adatokat,
czikke elején jellemző vonásokkal állitja
elénk elhunyt nagy hazánkfia képét.

„Szalay László nincs többé, — ugy mond
— csak a nemzet gyászában él, csak érde-
mei emlékében fog élni, a meddig a négy
folyam partján lelkesüléssel gondol az unoka
Magyarország történelme ujabb korszakára,
melynek az elhunyt egyik kiváló hőse volt.

Szalay kitünö s a maga nemében csak-
nem egyetlen állást foglalt el a magyar köz
életben és irodalomban. Oly ellentétek egye-
sültek benne egy öszhangzó egészszé. me-
lyeket nagy részt különválva s egymással
küzdelemben látunk fejlődésünk folyamá-
ban. Tudós volt s egyszersmind államférfiu;
hatásos szónok s nagy készültségű szakem-
ber; jogphilosoph és történelmi kutató, s
gyszersmind az izlés embere, ki müvészi

formákra törekedett; az európai uj eszmék
bajnoka s a történelmi fejlődés mély isme-
rője, a polgári osztály első valódi szónoka.
Szilárd és lelkesült hazafinak ismerte min-
denki, de szilárdságának nem dacz és am-
bitio adtak eröt, hanem lelkiismeretesség,
udomány és tapasztalat, melyek egyszers-

mind mindig megóvták a tulzás veszélyeitől.
Nem vadászta a tömeg tetszését, nsin vál-
lain emelkedett még akkor sem, midőn ÜSZ-
méi győzelmet ünnepeltek.

Nem kedvezett neki sem születés, sem

szerencse; részvétlenség, söt guny fogadta
irodalmi és politikai pályáján, de egy bölcs
nyugalmával, a hazafi kötelességérzetével
küzdött, s megérte azt a ritka elégtételt,
hogy egy nagy napon ellenfelei elfogadták
eszméit,irányához szegődtek.Nem kért részt
a dicsőségből, de tovább áldozott a haza
dicsőségére. Tapasztalat-, tanulmány- és
utazásból épen ugy ismerte a külföldi vi-
szonyokat mait a hazaiakat, s mig itthon
termékenyítő eg hatott pályatársaira, a kül-
föld nevezetesb tudósaival való összekötte-
tése folytán mintegy képviselője volt akiilföld
előtt a magyar tudományosságnak. Hiven
ragaszkodott egyházához, de szóval, tettel
védte a más vallásfelekezetek százados jo-
gait és természetes fejlődését, s mint törté-
netiró nem vallásos vagy politikai párt
szempontjából itélte meg a nagy események
napjait, a hazai és emberi érdemeket. S mint
ember szerénységet önérzettel, komolyságot
szellemdussággal, szigort emberszeretettel,
udvariasságot őszinteséggel egyesitett, de
mindenek felett jellemzé ör., mint embert,
irót, publicistát és törvényhozót az a törek-
vés, hogy a magyar nemzetiség, alkotmány
és irodalom minél bensőbb és fejlesztöbb
kapcsolatba jöjön az európai civilisatio nagy
eszméivel. Ennek áldozta egész életét, azt
hagyta szent örökségkép nemzetének. Ime
a férfiu, kit elvesztettünk."

Egy varrómon.
A régi mult szól a jelenhez
Bűbájos hanggal e romon.
Maholnap már-már nyoma sem lesz
Pedig mi nagy volt egykoron.
A szép tájra mélázva néz el
— Mint agg a kit tul élt kora —
Kelfetlenül daczol a vészszel,
Falának hull egy-egy sora.

Nagy ur lakott e várba hajdan
Szerette a harczot, zenét.
Sok kincse volt, hogy végre, majdan
Ez rontsa meg szivét, eszét.
A népnek ő áldása, védje . . .
De később átkává leve.
Nem volt a ki a népet védje
S hogy felkeljen ő ellene.
De végre por lesz, a mi csak por,
Kidőlt a büszke vár ura,
Ki — épen ugy mint e sötét kor
Komor világa — elmula.
A vár omol, alig hogy állhat,
Sipitó vércse száll felé,
Az ivadék lakot csináltat
Falából, mely hull lefelé.

Ha néha feljön a derült hold,
Megnépesül a várterem.
Ki itt fekszik, mind felkel a holi
S a bérez tetőjén ott terem.
Kezökben lándsa, bárd, nyilakkal
Együtt függ a vad kelevéz.
Csatára mennek csendbe, halkkal —
Mig aztán minden elenyész.

Szárnyasegér tanyáz a bástyán
S egy-egy kigyó csúszkálva jár . . •
Lyukat hol itt, hol ottan ásván
Rombolva ugy miként az ár . . .
A szép, a nagy, vaind ily múlékony,
Enyészet jár hát mindenen?
Tanuld meg e búi omladékon,
A szellem por sohsem íeszen.

. _^_ Pap Gyula. '

Egy birodalom végóráiból.
(Párisi kep az 1848 évből.)

A Tuileriákhoz tartozó kertilakok egyi-
kében épen egyet üt az óra; 1848 február
24-kének első órája van. Az éj fagyos és sö-
tét; de az óriás város fölött függő páratö-
meg fehéren csillog a gázlámpák ezreinek
viszfenyétöl. — A vén királyi lak, mely
már annyi vihart túlélt, — a Tuileriák pa-
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lotáia melyben Maria Antoinette szőtte
cseleit a hol a konvent dühöngött, s Na-
poleon kényurkodott, — kivül és belől most is
azon szokatlanság, nyugtalanság és szepe-
gés képét mutatja, mely az uralkodók és
államok válságát szokta megelőzni, mint a
forgószél a zivatart. Az őrök mindenütt két-
szerezve, háromszorozva, — a nagy udvar
vaskapui pedig zárva vannak. A palota hom-
lokzatán az ablikok nagy része minden
emeleten ki van világítva, s a földszinti fo-
lyosókon látható, a mint a felsőbb torná-
czokban siető lámpák eltünnek, meg ismét
visszatérnek. A lépcsőkön és elötermekben
zsibongó zaj ; s az államférfiak • s táborno
kok, az udvarnokok és udvarhölgyek, Í
szolgák és komornak jönnek, mennek. Min
denütt hosszura nyult ábrázatok, ingerüli
arczok,kérdő tekintetek és titkos suttogások

A palota körül harczi készületek foly
nak. A Rivoli-utcza hosszában a gyalogság-
ból egy hadoszlop áll fegyverben. A közbe
esö téren a tüzérség nyargal ágyuival. A
Szt.-Honoré utczában s egész a Palais Roya-
lig erős lovas hadtest táboroz. A Szaj-
napart egész hosszában, a meddig csak
a Louvre elterül, szintén erősen meg van
szállva. A gyalogság sorai mögött itt is
ágyuk vannak fölállitva, különösen azon
pontokon, a hol a három hid a folyam bal-
partjára nyulik át. A legénység arczán bi-
zonyos kedvetlenség és lankadtság tünik föl
a figyelmes vizsgáló elött; mert már két
nap, két éjjel folytonosan hasonló szolgála-
tot tettek. De benn a lovartéren minden
élénkebb. Lobogó fenyöszurok fáklyák vörös
fényt árasztanak a tágas térre, mely minden
oldalról különféle fegyverzetü katonasággal
van körülvéve. Közepén tömött félkörben
törzs- és egyéb tisztek állnak, ezek elött pe-
dig a tábornokok gyűlnek össze. A félkör
központján egy hatalmas termetü, deli tar-
tásu férfi van; széles vállaira fölcsapott kö-
penye alól gazdagon hímzett egyenruha
látszik, s a fején levő fehér tollas, fölhaj-
tott szélű kalapról Francziaország tábor-
nagyát ismerhetni, föl. — Oldala mellett
egy nyulánk férfi áll tábornoki öltözet-
ben, kinek főúri finom, hideg, mondhatni
gőgös, de szilárd és értelmes arczvonásaiban
Nemours herczegre, Lajos Fülöp másod szü-
lött fiára ismerünk. A tábornokok mögött
köpenybe és bundába gondosan beburkolózó
két polgári egyént pillantunk meg, kikről
nem tudni bizonyosan, hogy a bukó rend-
szernek félig vagy egészen letett miniszte-
rei-e? Az egyik Guizot, a másik Duchátel.

„Urak," szól Bugeaud tábornok feszes és
nyers modorban „a király engem Páris összes
fegyveres ereje s a nemzetőrség fölött főpa-
rancsnoksággal bizott meg. A zendülökkel
gyorsan végezni kell. Vigyázzanak, hogy ez-
uttal hírem tisztaságán csorbát ne ejtsenek."

Isly herczegnek — a kit átalánosan
„Blayei börtönőr" vagy „Transnonain utczai
hentes" czimen ismernek, — tréfás szavait
visszatetsző mosoly kiséri. De csönd ! a fo-
lyam mentén mi tompa morajt hoz magával
az éji szél a Cité-sziget felöl, azon népes vá-
rosrészekből, melyek a Szajna balpartján a
Pantheon mellett, s a jobb parton a Hotel
de Ville és a Basfille-tér, s a Boulevard
környékén feküsznek? Harsány zsibongás,
m ost nőve, majd fogyva; ezerféle hangve-
gyülék, most fülsértő hangzavarba oszolva
szét, majd egy közös sóhajtásba, zokogásba
és mennydörgésbe olvadva össze, mint midőn

tenger hullámai tajtékozva széttörnek a

kedik ég felé a halhatatlan végdal : „Aux
armes, citoyens!" Fegyverre polgárok!

A tábornagy összébb huzza vállán a
köpenyt s igy szól : „Majd mindjárt beszé-
lünk a barnkádok hőseivel. Kettős töltést a
fegyverekbe! Azonnal kiosztom parancsai-
mat, csak a mozgalom elnyomásának tervét
állítom össze."

Mig ez, a győzelemben nem is kétkedve,
terveir készité : azalatt két férfi nagy fárad-
sággal iparkodik a palota udvarába s on-
nan a kertilakba jutni; az egyik királyi had-
segéd egyenruhában, a másik polgári öltö-
zékben; ez utóbbi a középtermetnél is sokkal
alacsonyabb. Prémes felöltönyének fölhaj-
tott gailérai mögül szokatlan nagy feje
föltünő A. mint öltönyeiből kiburkolózik,
egy koros férfi áll előttünk, épen nem szép
ábrázattal; s/.erneiböl tüz csillámlanék, ha
azokat terjedelmes pápaszem nem takarná
el. Leveszi kalapját, azután letörli homloká-
ról az izzadságot, mert kurta lábszáraival
útközben nem egy barrikádon kellett átug-
rania, s ugyszolván akadály-versenyt futnia.
Ezután követi a vezetőt, Berthois urat, a
király dolgozószobájába. Mentében két férfi-
val találkozik, a kik épen onnan jöttek. Guizot
és Duchátel volt. A mint a kis ember őket
fölismerte, egy gúnymosolyt nem tudott le-
küzdeni. Az előteremben de Montalivet, a
civillista igazgatója siet a kis embereié; oly
egyéniség, a ki határozottan egy nagyitó üve-
gen át nézett fiucskához hasonlit; egyébiránt
egyik alázatos szolgája azon „rendszernek,"
mely a mai nap eseményeit vonta maga után.

„Ah, Thiers ur, l i — úgymond de Mon-
talivet — „örülünk, hogy itt láthatjuk önt.
A király különben is számitott az ön jöttére.
De kérem, kímélje ön a királyt."

„Kíméljem a királyt? Elsö kötelességem
szemébe mondani a valót." Igy szólt a kis
ember, a kit ez órában nagynak láttak.

Nehány percz mulva — két és fél óra
körül - Thiers az Egalité herczeg fia elött
állt, kinek királyi álma, melyet egykor Du-
mouriezzel a belga határokon a táborban
látott, 1830. júliusában beteljesült, s a
mely ma ujra szétfoszlik, mint az álom. A
finom öreg ur ez órában még távolról sem

part szikláiban. Jobban figyeljetek! az egy-
hangu zsibajból már egyes érthető hangok
törnek elő : „Allons enfans!" melyre távol-
ról a „Le jour de gloire est arrivé!" felel;
mig mint a szikrát szóró röppentyű, emel-

yanitotta, hogy mielött a nap leszáll, „pol-
gár-királyságának" minden ragyogványa s
gesz hatalma földönfutóvá lesz. A két utolsó

nap eseményei a már közel 75 éves embert
testben jóformán megtörték, — egészen
flanellbe burkolva, kimerülten ült egy kar-
székben ; — de nem tudták kiábrándítani azon
mámorból, hogy a hatalom most is kezében
van. Thiers hivatása, melyre éjfélkor hatá-
rozta el magát, büszkeségét érzékenyen bántó
nagy engedékenység volt, s a mint a meg-
érkezót bejelentették s bevezették, a meg-
alázott büszkeség s az izgatott kedély oly
rőt kölcsönzött az ősznek, hogy helyéből

fölemelkedve, a kis embert a következő
nyers szavakkal fogadta: „Ön ismeri a hely-
zetet. Én Molé-t hivattam, de nem jött, azért
kénytelen vagyok az ön szolgálatát venni
igénybe. Van-e kész nainiszterjegyzék önnél;
erre rögtön szükségem volna."

„Uram, én a meghivást sem vártam,
azért jegyzék sincs nálam."

„Vagy ugy! Mondják, hogy ön nem
akarna többé a kabinetbe lépni."

„Valóban az volt szándékom."
„Önnek társakat kell keresnie. Tudja ön

azon kellemetlen eseményt, mely a külügy-
miniszterium elött fölmerült. A kormány
nem tehet róla; csak véletlenség az egész,
de következménye nagyon szerencsétlen. —
Nekem tehát az ellenzék tagjaiból álló mi-
nisztériumra van szükségem; mily férfiakat
ad ön nekem ? Eltalálom, ha mondom, hogy
ön Barrott óhajtja, s nekem nincs kifogásom

ellene Jó ember, ámbár rosz muzsikus, aka-
róin mondani, rosz politikus De az elnöksé-
get önnek és nem Barrotnak kell átvennie.
Az elnöknek szilárdnak kell lenni, s én csak
önre számitok."

„De Remusat?"
„Beleegyezem."
, Duvergier de Hauranne?"
„Ah, Duvergier!"
„Ez szilárd ember."
„Szilárd, igen, de az én rovásomra. Hanem

legyen. Ezek az ön barátai; hivja ön össze
őket. — A személyiségek iránt tehát tisztában
volnánk; mit kiván ön a tárgyat illetőleg.

„A választási törvény és 'parlament-re-
form mulhatlanul szükséges. En részemről, a
választási törvény javításával nem sokat
törődném; de meg kell vallani, hogy a vá-
lasztók és választhatók köre nagyon szűkre
van szoritva, a mi lehetségessé teszi, hogy
a közigazgatás előnyeit egynehány ember
kizsákmányolja."

„Mit gondol ön ?"
„Ötven követtel s 150,000 választóval

több, tökéletesen elegendő lesz."
„Majd meglátjuk "
„De még ez nem minden. A jelen kama-

rával én és társaim nem kormányozhatunk."
„Oh, ön a kamara föloszlatását kivánja?

Abba nem egyezem soha, semmi áron." Igy
beszélve, izgatottan sétált a király a szobá-
ban fel s alá. Majd indulatán uralkodva,
folytatá : „Nekem e perczben miniszterekre
van szükségem ; ezeket teremtsen ön, s ké-
sőbb majd megértjük egymást. A kamara
föloszlatásán kivül, önnek minden kivána-
tába beleegyezem."

„De épen ez az, a mit barátim föltételül
kivánnak."

„Mindenesetre nyilvánosság elé hozom
a Mpniteurben, hogy önt fölszólítottam."

Es a király azonnal Íróasztala mellé ült,
s Thiers a következőket mondta tollába:
„A király Thierst uj kabinet alakításával
bizta meg. Thiers azt kivánta, hogy Barrot
lehessen mellette, mibe a király beleegye-
zett." Eddig haladtak az ügyek, midőn 3
órát ütötte.

„Mikor jön ön vissza?" kérdé LajosFülöp.
„Uram, rajta leszek, hogy önnek minisz-

tereket szerezzek, s azt hiszem, hajnalig ta-
lálok."

„Addig aludni fogok. Tehát reggel 8—9
órakor látjuk egymást."

„A főkérdés felöl még nem vagyunk
tisztában."

„Tudom."
„Magától érthető, hogy azon esetben, ha

megegyezni nem tudunk, a kabinetbe nem
lépünk. Akkor szavam nem kötelez."

„Természetesen; akkor én is szabadon
rendelkezhetem." A király csengetett, s az
imént irott sorokat a Moniteur nyomdájába
küldé, s azután a már épen bucsuzó Thiers-
nek mondá : „Majd elfeledtem önnel tudatni,
hogy Bugeaud tábornokot az összes hadse-
reg főparancsnokává neveztem ki. Keresse
on fel; önök mint belsö barátok, könnyen
megértik egymást."

Thiers, némi zavarral, hallgatott.
„Mi lelte önt? Azt hinné az ember, hogy

önnek Bugeaud kineveztetése nem tetszik."
„Uram, én szeretem a tábornagyot, s ko-

runk elsö harezosának tartom. De Bugeaud
kineveztetése egyenes ellentétben áll azzal,
mintha ön az ellenzék sorából választandó
miniszterium egybeállításával akarná meg-
nyugtatni a fölizgatott közvéleményt."

„Csak nem akar ön ily válságos pillanat-
ban a kezemben levö tőrtől is megfosztani ?"

„Nem. Iparkodni fogok, hogy a táborna-
gyot társaim részére megnyerhessem."

(Folytatása k&vetk.)

í;
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A szádelői völgy.
(Alaprajzzal és 9 képpel).

(Folytatá*.)

A regényes völgy, igazabban : hasadék szűk
utján tovább haladva, a sziklák uj meg uj, válto-
zatos alakzatait találjuk.

Mielőtt tovább mennénk,
elmondunk itt egy regét, mely
e völgy alakulására vonatko-
zik. A nép képzeletében tá-
madt mese az, mely a birá-
latot ki nem állja, de elmond-
juk ugy, a mint itt a nép aj-
kán él.

Attila fiai örök békétlen-
ségben éltek s egymás ellen
törve, szünetlen háborúskodá-
saik által egymás erejét gyen-
gítették. Első következése az
lett, hogy a birodalmukat al-
kotó, különféle nemzetiségü
meghóditott népek felhasznál-
ták az alkalmat, egyesültek,
hogy elnyomóiktól megszaba-
dulhassanak. A fölkelő népek
annyira összeforrtak, hogy a
hun királyi herczegek tábora
egymás után veszté a csatákat.
— A hunok főereje írnák ve-
zérlete alatt kelet felé mene-
kült, a megsebzett Dengesich
és Ellák, kevés hiveik kisére-
tében észak felé tartottak. De
a keleti góthok és géták által
üldöztetve, ők is elszakadtak
egymástól. A sebesült Den-
gesich herczeget felültették
Attila szárnyas lovára, mely
bércztetőkön haladva szágul-
dott a messze távolba.

Tornamegyéhez érvén, az
e megyét átmetsző hegyvonal
élezetén haladva, sziláján ugratott a Szád-
völgy egyik sziklájáról az átellenesre (h >1 máig
is mutatnak egyik szirt sima lapján patkó-
és szögnyomokat.) Az elgyengült herczeg a rop-
pant száguldásban nem birta megtartani az
egyensulyt s repülő lováról alábukott. A később
utána jött Ellák és kisérete feltalálta holttestét s
e völgyben el is temette. Maga Ellák pedig, az
egyenetlenkedés bünbánatától
üldöztetve, maga számára la-
kást alapitott (lásd alább IX. -_ -
képen egy forrás mellett lát- —
ható u. n. darázskőbányát,) - '
vert hadának népe pedig az
innen egész a Mátráig terjedő
hegyek oltalmában telepedett
meg. Az elesett herczeg emlé-
kére nevezték el a patakot,
melyben holttestét feltalálták,
Szár vagy Zár patakának s a ^
környező hegyeket Zár vagy
Szárhegység szikláinak.

Igy szól a mese.
Azonban haladjunk to-

vább megkezdett utunkon.
III . szám alatti képünk

egy magán álló, mintegy 2000
láb magasságú szirtet mutat,
melynek a nép czukorsüveg ne-
vet adott. Ezen szirt a töb-
biektől külön válva, a mint
ágasbogas társai közöl a hát-
térben kimagasodik, a szikla-
csoportnak mintegy árboczát
mutatja.

Ehhez is egy szép regét
kapcsolt a nép képzelete. —
Hadd mondjuk el ezt is. —
Számos évvel ezelőtt egy szép
szádelői szűznek, a vidók leg-
szebb leányának, azon hóbor-
tos gondolata támadt, hogy ő
csak azon ifjunak adja kezét
és szivét, a ki azon szirtosz-
lopot megmáazsza s az első ölelésre ott tárja
fel karjait. — A. leány maga, mesés ügyesség-
gel, nehézség nélkül járta a sziklák magasait. A
legbátrabb ifjak vállalkoztak a szép dij elnyeré-
sére, de elcsüggedve s türelmöket vesztve hagy-
tak fel veszélyes és sikeretlen kisérleteikkel.
— Volt azonban egy, a kinek szerelme lángo-
óbb volt, semhogy a legyőzhetlen akadályon

ne diadalmaskodjék, s ki az imádott pálya-
bérért végkép koczkára tévé életét. Tudtára
adta a különczködő hajadonnak, hogy kész
megküzdeni a nagy feladattal. — A szirtfokon
végbemenendő jegyváltás megbámulására nagy
tömegekben sereglett össze a vidék népe. A szép
hajadon, örvendve a bátor ifju elszántaágának,
vidám kedélylyel állott már a tetőn, a vadon vi-

A szádelöi völgy alaprajza.

rágaiból kötött koszoruval kezében, gyönyörköd-
vén szép vőlegényében, ki könnyü ka; aszkodás-
sal közeledett feléje. Ez mindig közelebb ért a
czélhoz ; már fel is lépett a szédítő magasság leg-
keskenyebb fokára, — de az öröm tuláradó ha-
talma, a közelgő percz üdvösségének előérzete
megkábitá agyát. Már csaknem érintek a szép ara
ölelő karjai, midőn megtántorodva elcsúszott. A

Szádelői völgy. IV. A bástyakö.

leány az ijedtség éles sikoltásával ragadta mög
dolmánya szélét, hogy bukását feltartóztassa, s a
kétségbeesés erejével tartá fenn egy másodper-
czig — de többé nem volt szabadulás, s mind-
ketten, ara és vőlegény, a feneketlen mélységbe
zuhantak, s ott egyesültek a halálban.

A boldogtalan pár emlékét egy kereszt jelölte,
mely — vezetőnk állitása szerint — nehány évtized

előtt még a tetőn állott, de a vihar ezt is loso-
dorta, s most nem akad legény, a ki uj emléket
merne föltenni, mert — mint babonaságra haj-
landó öreg vezetőnk mondá — Zár szelleme, ki
ezen sziklákon uralkodik, csak feddhetetlen tiszta
életü ifjunak engedi meg a tetőre jutást.

IV. szám alatti képünk a bástyakö nevü
sziklatömeget mutatja, mely további vándorlás-

sunkban egyszerre előttünk
áll, s váralaku tömegével
mintegy elzárni látszik Htun-
kat. —

De csakhamar ismét meg-
nyílni látjuk szűk pályánkat,
s mint V. számu képünk mu-
tatja, előttünk áll a fúrókö-
nek nevezett, természetalkotta
obeliszk, mely a „czukorsü-
veg" magasságát 3/5 részben
éri el.

Ferde állása miatt ujabb
időben pizai toronynak is ne-
vezik.

Közelében, balról az elő-
tér felé a ravatal vagy sirkő
hever.

Ez jeleli, a rege szerint,
Dengesich hun királyi her-
czeg nyughelyét.

Végre, mielőtt tovább ha-
ladnánk, itt közöljük a Szá-
delői völgy átnézésére szol-
gáló alaprajzot, mely, nem
ugyan mérnöki pontossággal,
de mégis eléggé érthetőleg
adja elő a völgy kanyarulatai-
nak képét.

A közbeszurt római szá-
mok, képeink számaival egye-
zőleg, az egyes nevezeteab
pontok helyeit jelölik.

(Folytatása kOTetk.)

A j ó s l a t o k r ó l .
(Folytatás.)

i n . !;
A csillag-jóslat eredete a történelem

előtti homályban vesz el; azonban, a meny-
nyire a tudományos kutatások azt sejtetni

engedik, legelső gyakorlói
a csillag-jóalatnak a phoe-
niciaiak, mások szerint a
chaldéusok, vagy az egyip-
tomiak voltak, kiktől átszi-
várgott más népekhez is.
— Az ég-tünetek véletlen
szemlélete, egy lebkő, egy
esillagtisztulás, vagy egy
üstökös látása az elál-
mélkodottnak elég lehetett
arra, hogy azt valami meg-
foghatatlan erőnek vagy
hatalomnak tulajdonítsa,
mely erő, vagy hatalom, az
emberi sors intézője lett, s
a meglepő bűvös tünemény
hivatott magyarázói az ó
világ minden népeinél a
hittanitók, a papok vol-
tak, kik a nép hiszékeny-
ségének egy uj bálványt
állitottak saját tehetségük-
ben, a jövő megjósolásában,
s az ég boltozatát tünemé-
nyeivel együtt jóslatuk
körébe vonták, azokból ma-
gyarázván a jövő elfátyolo-
zott titkát. Az alap, melyre

.«•••• ezen jóslatokat épitették,

azon felállított tételen nyu-
godott, hogy miután minden teremtmény
egymással összeköttetésben áll, az ég, föld,
az emberek, a csillagzatok is oly viszonyos
rokonszenvben vannak, hogy a csillagzatok
változtával az emberek sorsának és életfo-
lyásának isváltoznia kell, s e változást a csil-
lagzatok okozzák. A phoenicziaiak egyik leg-
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régibb irója, ki jóval előtte élt Trója elpusz-
tulásának, s ki hazája történetét megírta, Dio-
dorus szerint szintén a csillagjóslatot üzte, s
ezen mesterségének gyakorlata által olyan
találmányra jutott, a mi a világon a tudo-
mány embereelőtt a legnagyobb-
szerü, s a mi által lehető az, hogy
a tudomány elterjedjen minden -f
népek között, ő volt ugyanis, a
ki a betűírást feltalálta *), s a
beszéd részeinek elrendezését meg
állapitotta. Ez volt legislegelső
jótéteménye a csillagjóslatnak. A
csillagjós figyelte az égi testek
koronkinti állását s azok szerint
jósolta meg a jövőt majd a mint
változott, vagy fényesebben ra-
gyogott, vagy elhomályosult. Mi-
dőn ez embererö feletti hatalma
a csillagoknak a népek között
átalánossá lett, átment a vallás-
tanokba is, s innét támadt a nap-,
hold-, s csillagimádók vallása. Az
égi testek folytonos vizsgálata ok-
vetlen azon következtetésre veze-
tett, hogy azok bizonyos rendszer
után változnak, ugy fekvésre, mint
távolságra, s tapasztalták, hogy
némely csillagok bizonyos idő-
multán visszatérnek helyükre, má-
sok meg nem mozdultak. Innét
támadt a csillagzatok járásának
tudománya, mely rendszeresittet-
vén, astronomiának (csillagászat-
nak) neveztetett. Ez volt második
nagyszerü diadala az eleinte csa-
láson és tudatlanságon alapult
csillagjóslatnak. Ezen tudomány
minden népnél honos lett, de a gö-
rögök kiválólag foglalkoztak vele, mint a
mely nép korszakát műveltségben felülha-
ladta. Már Krisztus előtt 640 évvel foglal-
kozott az astronomtával Thales, ennek ta-
nitványai Anaxinander és Anaxagoras; ké-
söbb Pythagoras, Democritos
•de Abdera, ki legelőször álli-
totta, hogy a tej-ut csillagok- * ^ # ^
ból áll. 433 évvel Kr. e. Meton
4a Euctemon, 281 szamosi Ari-
starchos, 240 Kr. e. Eratheu-
tenes, Hyparchos Bithyniából
140 Kr. e. Az araboknál hires
csillagjósok voltak, kik egy-
szersmind a csillagaszatot mi-
velték, ugymint Almansor 760
Kr. u., Al Rashid 790 Kr. u.,
Almamun 815, ezután Alfra-
ganus, Thalos ben Korah, Al-
batonius, Arsalech Toledóból;
Geber ben Ofla Sevillában, Al-
hazen, Ebu Rashid Marok-
kóban, Roszin Eddin 1260
Kr. u.

Az ujabb időszakiak, kik a
már megállapitott csillagrend-
szer mesterei voltak, s kiktől
mostani lendületét és megvál-
toztatásait nyerte ezen tudo-
mány: Purbach, ennek tanít-
ványa Müller János, más né-
ven Regío-Montanus, Koperni-
kus Miklós, Galileo Galilei,
Tycho de Brahe , Kepler,
Huyghens, Newton; HenelDan-
czigban, Dominico Cassini
Monzából, Römer, Flamsteed,
Haley, Brodley, Herschel és
számtalan mások.

voltak ugynevezett természetes és mester-
séges csillagászok és e szerint nevezték el
astrologia naturális, vagy astrologia artiü-
cialisnak.

Mindazáltal mind a két rész egyen-

Szádelői völgy. III. A czukorsüveg.

löen jósolt a csillagzatokból, csakhogy kü-
lönféle alapokon A természetes csillagjós-
latnak mesterei voltak a régi időktől fogva
a legujabbig: Pythagoras, Diogenes Laertus,
Plutarchos, Xalmosidenl, Zoroaster, — So-

Kfé

A csillagjóslat azon szakában, midőn az
már majdan csillagászati tudománynyá vált,
az azzal foglalkozók két részre szakadtak;

*) Kállay : Pog. magy. p. 49.

Szádelöi völgy. V. A furókó vagy piza torony.1

romastonnak fia — nem az, kinek a Zenda-
vestát tulajdonitják — Domigeronto, Apollo-
nius, Hostones, Dordanus, Eudoxus, Alchin-
dus, Rogerius, Lichtenberg, Indoginus stb.,
a mesterséges csillagjóslat tanítói pedig Pto-

lomeus, Firmicus, Albumazor, Abaoli, Abra-
ham, Dorotheus stb.

Hogy a csillagjóslat üzése korlátozva
volt, és a népek társadalommá alakulva,
a vallási forradalmak után a hitnek kárára

lehetett, ez világos; de bajos volt
a megrögzött szokást, a népek
babonás előítéletét eltörülni. Hogy
minő sulyos büntetéssel járt ez,
álljon itt Aquilla esete. Aquilla az
ó testamentumnak leghiresebb for-
dítója héberből görögre, Adrianus
császár parancsára Jeruzsálem ujra
építésének vezetésére küldetett.
Ez alkalommal gyakran látta az
apostolokat és társalkodóit is ve-
lök, s az ö szent életökkel, szoká-
saikkal megismerkedvén, annyira
megtetszettek neki, hogy kikeresz-
telkedett. Azonban Aquilla a csil-
lagjóslattal is foglalkozott, s oly
mértékben folytatta e szenvedé-
lyét, hogy a miatt megintették; de
ő daczára ez intésnek tovább is
gyakorolta azt, végre a püspökök
által e miatt egyházi átok alá
vettetett, és a római egyházból
kitagadtatott.

Aquilla ezt megneheztelvén, a
zsidó-vallásra tért.

Bárminő régi eredetü a csil-
lagjóslat s akár hogyan büntették
is azokat, a kik evvel foglalkoztak,
azért mai nap is vannak, kik az
ilyen jóslatoknak hitelt adnak, s
egypár szerencse-mondatért szi-
vesen csalatják magukat.

(Vége kOvetk.iik.)

Nehány szó a malmokról.
A történet utján tudjuk, hogy az Ö-Testa-

mentom idejében csak kézi malmok divatoztak;
később jöttek létre a szárazmalmok, melyek állati
segély által őrölték a gabonát; a vízimalmok

Mithridates, Julius Caesar és Ci-
cero idejében veszik kezdetüket,

3 E ^ S E £ jelesen Strabo, egyike a legré-
— _-^y— gibb történetíróknak, emlitést tesz
____ITT~" egy vízimalomról, mely Mithrida-

- - 7- _ tes, pontusi király palotája mellett
- -^_= volt, s ugy tartják, hogy ő volt a

4^-^ vízimalom feltalálója. Pomponius
_" í~^ Sabina emliti irataiban, hogy Au-

^ gusztus imperator alatt Rómában
_ - a Tiber folyón malmok már létez-

--_ tek; Serbius Palladiua pedig szin-
- ten akkortájban tanácsolja, hogy

a tartományban szerte, a hol fo-
lyók vannak, vizimalmok állíttas-
sanak, melyekkel gabonát lehessen
őrölni, ember és állát segélye nél-
kül. — Mindazáltal nyilvánosan és
átalán csak 398 Kr. sz. u. kezde-
nek szerepelni, mert ezidőben a
törvény is szól a malmokról, s azt
mondja, hogy mivel a vizimalmok
még igen uj intézetek, a nyilvá-
nos ótalom által védendők.

A szélmalmok keletkezése
későbbre esik; ezek főkép a keleti
tartományokban. Ázsia azon részei-
ben, hol kevés, vagy épen semmi
folyóvizek nincsenek, divatoztak s
most is divatoznak. Feltalálásuk
e keletkezésük a 12-dik századba
esik, hozzánk pedig Európába a
keresztes háboru alkalmával ho-
zattak át, 8 azóta majd minden
tartományban nálunk is használat-
ban vannak.

Eddig tehát csak háromféle
malmot ismertek t.i. a száraz-, víz-
és szélmalmot. Ezekhez a mult

században a gőzmalom is csatlakozott. A régiek
közöl a vízimalom bir legtöbb előnynyel, mert ha
elegendő és gyors folyóvíz van, annyi kőre kó-
szithetjük azt, a mennyire tetszik, mert itt a ter-
mészet szolgáltatja a hajtóerőt, olcsóbb, mint a
költséges gőzmalom, hol a hajtóerőt csupán pén-
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zért vásárolt ezerek segitségével lőhetett eszkö- .
zölni, milyenek a fa, kőszén, stb. Különben ha a {
vízimalmok az ujabb modor szerint vannak épitve,
kétszer annyit őrölnek, mint az ó divatuak, s ha
elegendő erős folyású vize van, annyit őrölhet egy
pár vizi malomkő, mint egy pár gőzmalom-kő, de
vízhiány vagy vizapáiy esetében, a gőzmalom ha-
talmas vetélytársa lesz.

Azon kell tehát iparkodni, hogy a malom, az
ujabb modor szerint átváltoztassák vagy épittes-
sék, mert az ily malom nemcsak hogy kétszer
annyit őröl, mint az ó divatu, de a megőrölt ga
bonának lisztje is a czélszerü, liszttisztitó szerke-
zet által szép eredményt mutat. A szélmalom sok
nehézséggel küzd; itt csak akkor őrölhetni, ha
szél van, a mi pedig néha hetekig sincs. A száraz-
malomnál meg az a baj, hogy legalább egy pár
lovat vagy ökröt kell küldeni a malomba egy cse-
léddel, ha őröltetni akarunk, s ha a malom járása
rosz és nehézkes, akkor a két állat is csakhamar
kifárad, s fel kell váltani.

Mind e nehézségeken segitett jelen száza-
dunk a gőzmalmok által. Jelen korunkban a mind-
inkább elterjedő gőzmalmok roppant fontosságúak
a kereskedés tekintetében is, mert mig eddig a
kereskedés utján hazánkban csak nyers gabona-
nemeink jutottak a piaczra, most már a szépen
megőrlött gabonaliszt keresi meg a külföldet,
sokszor nagy küldeményekben; s átalán véve a
lisztet sokkal könnyebb is szállitani, mint a gabo-
nát, s nem is romolhatik el oly könnyen.

Az első gőzmalom a mult században 1783.
Londonban állíttatott fel, midőn a nagyhirü gé-
pész, Watt a gőzgépet malmok használatára ala-
kította át. A malmok belső szerkezete is sokáig
el volt hanyagolva. Végre Evans Olivier amerikai
polgár, uj rendszert talált fel a malmok belső be-
osztására, járatára s felszereléseire nézve, s most
az ő modora divatozik majd mindenütt.

A gőzmalmok, belső szerkezetükre nézve
nem igen térnek el a közönséges háromrendü
malmoktól; itt is minden kő 2 darabból áll, t. i.
az alsóból, mely szilárdan áll, s a felsőből, mely
saját tengelyén forog ; továbbá a garatból, az or-
sóból, a fogaa- és hajtókerékből, csakhogy az
egész szerkezet, melyet a közönséges malmoknál,
viz-, szél-, vagy állat-segély hajt, itt a fogas ke-
rekek és szíjak segitségével a gőzgép által hajta-
tik, s ily gőzmalom éjjel-nappal járhat, csak le-
gyen mindig elegendő őrleni való; a jól berende-
zett gőzmalomnál a kezelés igen egyszerü és
könnyü.

Hazánkban eddigelé már szép számmal van-
nak elterjedve a gőzmalmok, nevezetesen : Pest-
Buda kÖ2t működik 7, Debreczenben 1, Velenczé-
ben 1, Szarvason 1, Aradon 1 gőzmalom stb.

Helyén látjuk itt megemliteni Szabó Ferencz
hazánkfiát, ki mint gépész, jeles malom-épitész
is, s akár közönséges, akár gőzmalomra a kivánt
tervet elkészíti, s a terv szerint fel is építi. Neve
azoknál, kiknek már eddig malmokat tervezett és
épitett, ismerve lesz; gyára az 5 pacsirta-utezában
Pesten van. Nem kell tecát külföldre menni, sok-
szor igen drága tervekért. K. M.

írod a I in i régiségek.*)
IV. A hak-zioiiról. 1625-ből.

A „Halczionról" szóló versezet, mint a vég
verfszak mutatja, hét év hiján harmadfél száz
éves. Anyagja — hitem szerint — még sokkai
régibb, jóval tulhaladja a másfélezer évet. Mert
kétségen kívülinek látszik, hogy szerzője Ovidius
„Metamorphoseon" (Átalakulások, vagy más
alakra változások) czimü munkájából vette ver-
sezete anyagját, **) hol Ceyx és Halcyone egy-
másközti viszonya, kitartó nagy ezerelrcök és hű-
ségök s életük végtörténetei oly remekül vannak
rajzolva, hogy ezen rajz bármelyik ujabb korbeli
költő remekével kiállja a versenyt.

Páriz-Pápai „Dictionarium Latino-Hunga
ricum"-ában a halczionról (halcedo) ezt mondja :
„Oly madár, mely a télben jég között nagy mes-
terséggel csinálja fészkét." A természetvizsgálók
a halczion — alcion — alatt gyakran jégmadarat
(Bisvogel) értenek. ***)

*) Lásd a V. U. f. évi i, io, H„ik számát.
••) Metamorphos : Lib. XI. Kab. X.

••«) Nouveau Dictionaire Francois Allemand, et Alle-
mand Francois a l'iuage des deux Nations. Elsö kötet.
79-dik lap.

Szoktak házasokat meg ajándékozni
Mert a vendégeknek tisztik azt jelenti,
Egy kis ajándékott imén is mutatni,
Akarom példájul az Halcziont adni.

Természeti az szép Halczion madárnak
Télben a tengeren rak fészket magának,
Iminnen amonnan S7élvészek támadnak
Azokkal sem gondol hüséges társának.

Ezen sorson fordul házasok koczkája,
Mert eökett bú bánat éri sok nyavaja,
Szegénység, betegség kisértett sok próba,
De mind ezekben is erős a hit láncza.

Plutárchus azt irja töb irási közben,
Az Halczion madár sokat szenyred télben,
Boldogaszszony hónak hideg szeleiben,
Kikölti fiait jég között fészkiben.

Hasonlók ebben is a szerelmes Anyák,
Mikor magzattyokat ez világra hozzák,
Csaknem halált hozó szenyvedését láttyák,
Mégis Gyermekeket látnia kivánnyák.

Az him az jég közül ha néha kirepül, *
Valamit fészkéhez hozni eledelől,
Az nöstén Halczion addig fészkében ül,
(iondgyát csirkéinek viseli egyedöl.

Néha házatok túl férfiak kiléptek,
Ételt ruházatott hogy ti keressetek,
Gondott jól viselvén otthon feleségtek,
Hogy ne következzék kárra megjöyéstek,

Visel szorgalmatos gondott fiaira,
Mitt az edgyik behoz másik ki nem hánnya ,
Fiasnak magának az Halcziont tartya,
Illyen egyességben él az kétt madárka.

Soha az jó Férfi annyit nem kereshet,
Mollyet az rosz asszony ki nem csiripelheti.
Iczével, meszelylyel, pintéi ki nem mérhett
Nem lesz Ilálcziónhoz hasonló az élett.

Karcsu és szép vékony az Halczion nyaka
Legyen Aszszonyomnak csak vékony az torka,
Ne esküdgyék sokszor iezére palaczkra,
Hogy ágyra ne ejcsc az jó boros kánná.

Eörülnek egymásnak az szép Hálczionok,
Gyönyörködnek együtt igy a szent házasok.
Egyességben élnek nem viszaigájuk,
Szállanak fejekre Isteni áldások.

Rósánál ékessebb az Halczion tolla;
[gy a jó asszonynak tisztaság ruhája,
Ollyan Halczionnak mint zöld ág az orra,
Zöld Czyprusnál kedvesb Asszony ékes szava.

Eö közüllök egyik ha meg betegeszik,
A másik Halczion azon keseredik,
Igy a jó házasok egy-mást esedezik,
Asszony ura környül eörömest forgódik.

Szárnya alá hajtya fejét az Halczion
Igy engedelmessen hajcsa fejét Aszón,
Ura jó kedvéért komort ne mutasson,
Hogy egyik másiknak utánna ne fusson.

Illyen az Halczion, példáját kövessed,
Mint fejedet Aszszony Uradat tisztellyed,
Teis feleséged férfi meg ne vessed,
Ez kis ajándékot szivből adom vegyed.

Ezer hatt száz fölött húszon egyedikben
Az farsang utollyán iram böjt élőben,
Egy kis Hálcziomot adék az énekben,
Az uj házasoknak első eörömokben. Amen.

Közli Barla-Szabó János.

Egyveleg.
— (Kgy magyar zenésztársulat Mün-

chenben). Bajorország fővárosából veszszük a
következő tudósitást :

München, júl. 21. Ki nem tapasztalta volna
már azon örvendetes meglepetést, midőn szülő
városától távol egyes jó ismerősök felkeresik?
Épen olyan kellemes meglépés a külföldön, távol
hazájától saját anyanyelvét és nemzeti zenéjét
hallani.

Ilyen örvendetes meglépésben mi München-
ben lakó magyarok is részesültünk. A mult szom-
baton hirdetek a falragaszok, hogy Vörös Jancsi
jeles zenekarával Győrből, a Westendhalléban
fogja megkezdeni előadásait.

Nem szükség mondanom, hogy a legnagyobb
öröm fogott el mindnyájunkat. A mult évben
szintén itt voltak, de felette rosz idő járt rájuk,
mig most ellenkezőleg áll a dolog; a mult évben
vetettek, és az idén aratnak, mert a hol Vörös

Jancsi most fellép, ott zsufolásig megtolt terem-
ben hallhatjuk azon kedves hangokat, a melyek-
nél, daczára a mostoha időnek, búnkat egy időre
elfelejtjük.

Vörös és derék társai mindenütt a legna-
gyobb tetszésben részesülnek, és a müncheniek
azon csudálkoznak legtöbbet, hogy hogy lehet oly
szép operákat és csárdásokat stb. „súgó" nélkül
oly ügyesen és hiba nélkül eljátszani; a csárdást
különösen kedvelik, és csak látná ön, szerkesztő
ur, mily feszült figyelemmel kiséri végig a kö-
zönség a csárdást, mily mereven függesztik sze-
müket egy tárgyra, félvén hogy egy hangot el-
vesztnek, s mily élénken kezd az arcz kiderülni,
midőn ráhúzzák a „frisset" és minő élénk test-
mozgásba jőnek még az öregek is.

Mult hétfőn szemeimmel láttam, midőn egy
itteni ünnepelt zenemüvész egy operarész elját-
szása után Vörös Jancsi jobbját megragadván, azt
megszorítva a legnagyobb elismerését fejezte ki
neki és társainak. A bámulás legnagyobb tárgya
aczimbalom, minden darab után a közönség ellepi
az állványt a hol a zenészek ülnek, mindegyik
látni akarja azon hangszert, a melyből a játszó a
legnagyobb biztossággal és ügyességgel tud oly
szép hangokat kicsalni, mindamellett, hogy tüzes
szemeit játékközben a nagyszámmal össze jött kö-
zönségen legelteti. — A köztetszési nyilatkozás
tegnap este magas fokát érte el, midőn a czimbal-
mos egy szép sólót a legnagyobb ügyességgel
játszott el, a mi a derék játszónak roppant taps-
vihart, háromszori kihivást, virágbokrétát és szá-
mos kézszoritást jövedelmezett. Legkedvesebb
darabjok lett a münchenieknek a Rákóczi-induló,
annyira, hogy ha Vörös Jancsi a közönség kivá-
nalmainak megfelelni akarna, akár mást se ját-
szanék a Rákóczinál, a mi közönségesen ugyis
minden este 2 —3-szor meg szokott nagy tapsvi-
har között történni; akár m=lyik részében a te-
remnek hallja az ember a közönséget beszélni,
mindenütt a magyar zenészekről a leghizelgőb-
ben szól a dicséret. Még az öreg urak is, a kik
oly nagyon vigyáznak egészségökre, nem igen
távoznak, mig nem látják a brugóta zsákba tenni,
ekkor a közönség egy nagy tömegben hagyja el a
termet, s a sötét éj üti fel uralmát ott, a hol pár
percz előtt a gázvilágban uszó teremben vagy
másfélezerre menő előkelő közönséget egész, a
lelkesedésig, a szünni nem akaró taps közt mulat-
tatott a derék barna fiuk jó zenebandája.

Hazánkfiai itt szép számmal vannak, és szá-
muk naponkint szaporodik; pedig milyen keveset
lehetett még csak három év előtt is látni! Bár ezen
utazási vágy közös volna hazánknak iparos fiai-
nál, hogy egykor haza kerülve nagy Magyaror-
szág méltó fiai lehessenek! — J. K. iparossegéd.

** (Bayer József meghalt.) A mult időkből
sokan emlékeznek még e férfira, ki mint katona
és iró egyaránt ismeretes volt, s hazánk közel
mult történetében is nagy szerepet játszott. Bayer
Pesten született 1821. márt. 19-én, a váczi kato-
nai növeldében, később a bécsi mérnök akadémián
tanult, kiváló szorgalommal, s mint gyalogsági
hadnagy Csehországban állomásozott. 1844-ben
visszalépve a katonaságtól a magánéletbe, irodal-
milag foglalkozott; 1846-ban Mannheimban az
„Österreichise Flüchtlinge" czimü könyvet adta
ki. Ezután Svaiczba ment s résztvett az ottani
szövetségi háboruban; 1848-ban a forradalom kö-
zeoette Berlinbe érkezett. Onnét visszatért hazá-
jába, mint tiszt Moga hadtestébe lépett, s Po-
zsonyban megismerkedett Görgeyvel. — Késöbb
benső barátok lettek, s a mily gyorsan emelkedett
Görgey fővezérré, oíy hamar lett Bayer ezredes s
a táborkar főnöke; mint ilyennek nagy volt befo-
lyása az események fonalára. Buda ostromát és
bevételét vezette; Tisza-Fürednél Dembinszkyt
elfogta, s Világosig a hadseregnél maradt. Innét
a többi hadi fogolylyal Aradra szálitották, hol
halált mondtak rá; de az itéletet aztán több évi
fogságra változtatták. 1852-ben az amnestia
visszaadta szabadságát, s ez időtől fogva hol itt,
hol ott élt, leginkább irodalommal foglalkozva;
az utóbbi időben a magyar forradalom történeté-
nek megírásához fogott. A sok oldalú tudomány-
nyal és alapos műveltséggel birt férfit a mult hó
11-ikén, a gleichenbergi fürdőben szólitotta el kö-
zülünk a halál.

** (Két léghajós pöre.) A Godard testvérek
perbe fogták Nadart, s tőla 22,596 frankot kö-
veteltek a „Geant" léghajóra tett költségük fejé-
ben és a két léghajói utazásban részvétükért. N a-
dar viszont 50,000 frankot követelt a Godard
testvérektől a „Geant" jogtalan lefoglalása miatt.
A pert Nadar vesztette el s Godardéknak 7457
frankot kellé fizetnie.

Fáy András halála.
(Szül. 1786. máj. 30.: meghalt 1864. jol. 86.)

Alig panaszoltuk el azon nagy veszteséget, melyet a magyar irodalom és közélet egy jeles fiának kora halála által
a mult héten szenvedett : ismét uj gyásznak vagyunk hirdetői. Ezuttal irodalmunk legidősb bajnokának sirja felett állunk
megszomorodott szivvel, de a büszkeség azon érzetével is, melyet egy hiven és dicsőén befutott hosszu életpálya végig
nézése ébreszt kebleinkben.

Fáy András azon közel 80 év alatt, melyben az ég kegyelme e földön részelteté, dús mértékben szerze érdemeket
a nemzet tiszteletére s az utókor hálájára. Csaknem utolsó lehelleteig hatott és müködött azon körben, melyben a test
megtört ereje nem gátolá meg egészen örök ifju szellemének tevékenységét, az irodalom körében. De Fáy András nem
csupán mint iró vivott ki hervadhatlan babérokat, hanem az élet gyakorlati terén is kiérdemelte a polgárkoszorut. Ötven
év óta egyre hangzik Magyarországon Fáy András neve, s az idök változandósága közben nem akadt ok és körülmény,
mely e név fényét csak egy perczre is elhomályosíthatta volna. A gyakorlati bölcseség és kedélytisztaság, mely irodalmi
müvein átvonul, jellemezte az életben is minden lépését, a jó és rosz napokban egyaránt.

Mint politikus, a józan szabadelvüség képviselője volt mindig a magyar ország és megyegyüléseken; társadalmi
téren pedig, a hol csak alkalma akadt, a közélet szépítésére s javítására s a köz- és magán jólét emelésére forditotta
minden idejét, a mit eléggé bizonyit az ö serkentésére létrejött számos közhasznu intézer, (többi között a takarékpénztárak,
növeldék és tanintézetek).

Fáy András munkásságának két fő indítója volt : a hazafiság s az átalános emberiség iránti érzet. S azért az ő
müveinek kiváló sajátsága az, hogy bennök a nemzeti szin és zamat mindig öszhangzólag olvad egybe az emberiség áta-
lános érdekével. Az ő iratainak olvasása a lélekre mindig vidámitó, jótékony hatást fog gyakorolni, s a mellett nemesiti
az erkölcsöt, miveli és finomítja a szellemet.

A _ veszteség nagy, melyet e szeretetreméltó bölcs és tudós halála által szenvedünk, s fájdalmunkat csak azon
tudat enyhíti némileg, hogy dicső hazánkfia elhunytával, egy eredményekben gazdag és nemes hosszu életre pillanthatunk
vissza s örök időkre ezt állithatjuk fel példányképül és buzdításul minden jövendő nemzedéknek.

A köztiszteletben állott szelid lelkü öreg testi állapota már hosszabb idö óta tartá folytonos aggodalomban
családját, mig végre júl. 26-án reggel vég-elgyengülésben csendesen jobblétre szenderült. Temetése júl. 28-án d. u. 5 órakor
ment végbe nagy ünnepélyességgel; tisztelőinek, barátainak, pályatársainak s a fövárosi lakosság nagy számának gyászos
részvéte mellett. Holttestét a kalap-utczai házból a rózsa- és városháztéren, váczi- és uriutezán keresztül, a barátok
terén, az egyetem- és kecskeméti-utczán végig kisértük a ref. templom sírboltjába, hol a haza szolgálatában kifáradni
nem tudott drága hamvak az örökálmat aluszszák. A háznál ft. Török Pál ref. superintendens ur tartott csendes imát;
majd a templomban Török Pál és Székács József superintendens urak tártának megható gyászbeszédeket, a boldogult
érdemeinek méltó dicsőítésére. A fővárosi hatóságok és közintézetek legnagyobb része, s ezek között különösen a tud.
Akadémia és takarékpénztár hivatalosan és nagy számmal voltak képviselve. Az Akadémia küldöttei élén ott láttuk a
másodelnököt b Eötvös József ő mltgát is. A koporsó körül az Akadémia és takarékpénztár választmányi tagjai közösen
vitték a fáklyákat, Az uri- és egyetem-uteza több házáról, melyek előtt a gyászmenet elhaladt, nagy fekete lobogók
jelezték a közös veszteséget, melyet az egész haza fájdalmas részvéte kisér.

Az ég áldja meg még hamvaiban is a hü hazafi és valódi ember emlékezetét!

Irodalom és művészet.
** (Uj regény.) Szentpáli Jankától „Ágnes11

czimü uj regény jelent meg, melynek tiszta jöve-
delmi az alföldi szükölködők javára volt föl-
ajánlva, s igy ez uj regény a közönség részéről
kettős figyelemre érdemes. Vettük egyuttal a
mű után befolyt jövedelemről szóló kimutatást is,
melyből látjuk, hogy 453 előfizető jelentkezett, s
igy 906 ft, jött volna be; minthogy azonban né-
melyek még hátralékban vannak, az eddig befolyt
összeg 770 ft. Ebből nyomdaköltségekre volt for-
ditandó 381 ft.; s igy a tiszta jövedelmet még má-
jus havában a következő helyekre küldte a nemes
szivü adakozó : Kardszagra Papp Mór urnak 50
ft, Félegyházára Mihálovits főbírónak 100 ft.,
Török-Becsére gr. Bethlen József urnak 50 ft.,
Szegedre a kenyérosztó bizottmánynak 50 ft.,
Aradra Szende Béla urnak 50 ft., Mezei világta-
lan festőnek 10 ft., egy szegény özvegynek 10 ft.,
eSy világtalannak 2 fc. összesen 322 ft. A hátra-
lékban levö 143 ft., s a még befolyó jövedelem
czélhoz juttatása iránt is intézkedés fog történni,

k m 'dőn az irónő gyűjtőinek, fáradozásuk-
ért köszönetet szavaz, > egyszersmind sajnálat-
tal jelenti, hogy fényesebb eredményt nem mutat-
hat elö. De ez eredmény is egész mértékben
megérdemli a mélytánylatot, s bár minden hon-
leány íly mértékben segíthetne, ha a jótékony
czélok áldozatra szólítják. - A könyv melynek
ezután befolyó jövedelme is jótékony czélokra
lesz forditandó, Demjén és Sebes pesti könyváru-
sok bizományaban folyvást kapható.

•• (Gazdasági zsebnaptár.) Kodolányi Antal
gazdasági zsebnaptara, a szokott diszes kiállítás-
sal a jövő 1865-ik évre is meg fog jelenni. Tar-
talma ugy lesz összeállitva, hogy a gazdaság min-
den ágában tájékozást nyujtson. A naptár mellé,
jegyzetek számára, külön csinos havi füzetek lesz-
nek csatolva.

T A R H A Z .
** (Szalut/ László mellszobrát) melynek most

rajzát közöljük, Lackner Sándor győri születésü
s jelenleg Peiíen működő szobrász készité, kinek
műtermében, Dorottya-utcza 4. sz. alatt, most is
több jeles hazánkfiának mellszobra. — B megrende-
lésre több becses « müvészi értékkel biró mű ké-
szül, mire a müvészet kedvelői- s pártolóinak
figyelmét fölhívjuk.

** (A müegylet jövö évi miilapja.) A magyar-
országi műegyler, igazgató-választmánya jövő évi
műlapul Székely Bertalan azon kitünő festményét
választotta, mely Lajos király holttestének fólfe-
deztetését a mohácsi gyásztéren ábrázolja, s mely
lapunk 1860-ifci évfolyamában is közölve volt.

Egyház és iskol;a.
** (A dékán-választások a pesti egyetemnél)

e hó 25-én mentek végbe. A theologiai karban
Laubhaimer Ferencz, a bölcseletiben ismét Toldy
Ferencz, a jogi karban Karvassy Ágost, az orvosi-
ban Lippay Gáspár urak választattak meg.

** (A pesti egy étimnél a történelmi tanszék)
uj tanárt nyert. Miután Reisinger tudor, a magy.
történelem tanára nyugalmaztatásért folyamodott
e tanszék ideiglenes pótlásával a bölcseleti kar
Kerékgyártó Árpádot, a magyar nemzet művelő-
dése történetének iróját bizta meg.

** (A pesti föreáltanoda) folyó évi zárün-
nepélye ma julius 31-én délelőtti 10 órakor megy
véghez, mely alkalommal szavalási és müéneklési
előadásokat is tartanak. Az ünnepély helye a má-
sodik emeleten levö nagy rajzters-m leend.

** (Szép áldozat a köznevelés érdekében.) A
mint nekünk Afocsoládról irják, Magyari Kossá
Sámuel ur fiadi birtokából, a nemrég végbement
tagosítás alkalmával egy zsellér telket hasittatott
ki a még most nem is létező, de létrejöhető helvét
hitv. iskola részére. A földbirtok az illető ref. lel-
kész kezelése alá van helyezve.

** (Az ág. hitv. bányakerületi gyűlések) a
követkeső rendben fognak tartatni : JHI. 31-től
aug. 2-ig le<znek a tanárvizsgáló-bizottság ülései.
Aug. 3 és 4én a kerületi közgyűlés lesz tartandó;
mig az egyetemi gyülés napjául aug. 24-dike s a
következő napok vannak kitűzve. — A gyülések
helyei az ujonnan épült főgymnáziumi épület má-
sodik emeletének melléktermei lesznek.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcse-

leti, törvénytudományi és történelmi osztályának
júl. 25-én Kubinyi Ferencz tiszt, tag elnöklete
alatt tartott ülésében Thaly Kálmán értekezett
az 1708-ban történt trencséni, illetőleg turnai csa-
táról, mely II. Rákóczy Ferencz sorsának fordu-
lópontját képezte. — Ezután összes üléssé alakul-
ván a gyülés, Csengery Antal, mint helyettes
titkár, előterjeszté a helytartótanács iratát, mely
tudatja az akadémiával, hogy a kormány a Cor-
vina ügyében Konstantinápolyba utazandó aka-
démiai tagok útiköltségére semmit sem utalvá-
nyozhat.—- Fololvastatottid.gr. Teleki Domokos,
mint alelnök, s Knöpfler Vilmos mint titkár, le-
vele, melyben az akadémiát a magyar orvosok és
természetvizf>gálók M.-Váeárhelytt tartandó tize-
dik nagygyűlésére meghivják. Határozatba ment,
hogy az akadémia jelentkező tagjai az akadémia
küldöttaégeképen fognak a nevezett gyülésen
megjelenni. — Végül a pénztárnok jelenté, hogy
az akadémia tagjai boldogult társuk, Szalay
László arczképére már eddig annyit irtak alá,
hogy az arczkép elkészítéséről i8 iehet gon-
doskodni. A gyülés abban állapodott meg, hogy
b. Eötvös József alelnök kéressék föl, szivesked-
jék, egy pár tagot maga mellé véve , ez ügyben
intézkedni. — A jelen ülés, a nyári szünidő eiőtt,
az akadémiának utolsó ülése volt. A legközelebbi
ülés oktober eleő hétfőjén lesz.

I;
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Balesetek, elemi csapások.
** (A vihar mint gyilkos.) Újvidéken a kö

zelebbi napokban dühöngött vihar egyéb puszti
tásain kivül, sajátságos módon gyilkolt meg egy
napszámost, a ki egy kapuban állva, késsel kezé-
ben, épen kenyerezett, midőn a szélroham a kaput
bevágta. Ez épen könyökét érte, s a kést oly erő-
vel döfte gyomrába, hogy nemsokára meghalt.

•• (Jégverések.) E hó 18-kán a jég a kis-
ZBombori, mokrini, kikindai, zsombolyai (Toron-
tál), hold-mező-vásárhelyi, csongrádi, makói,
csanád-palotai, munári (Temes), kalocsai, ercsii
(Fehér), baracsi (Tolna) határokat elvert J.

Mi ujság?
** (A nemzeti szinházban) holnap, aug. 1-én,

kezdik meg egy havi szinét után az előadásokat.
** (A budai népszinház) jelenleg a válság

pillanatait éli. Az igazgató és a tagok közt tör-
tént meghasonlás után, előbb az igazgató tartott
nehány párthive vei előadásokat; azonban Molnárt
a budavárosi polgári törvényszék a személyzet s
több hitelező folyamodására, csőd alá helyezte;
azóta ismét a személyzet működik, saját javára,
Szilágyi Béla rendezősége mellett. Molnár ugyan
a csőd ellen fölebbezett; de a szinház ügye még
mindig kérdés alatt áll. Az ügyet a törvény utja
igazítja el, azért hozzá szólani tartózkodunk;
legfölebb azon óhajunkat fejezhetjük ki, vajha
mielőbb örvendetes megoldást találna.

*• (A kassai állandó magyar színházra) már
eddig is 40,000 forintnál több gyült Össze. Szép
jele azon áldozatkészségnek és érdekeltségnek,
melylyel hazánk felső vidéke a müvészet s külö-
nösen a magyar Thália iránt viseltetik.

•* (Vidéki szinészet.) Hetényi színtársulata,
a mint vélünk tudatják,jelenlegDombováron tart
előadásokat, a közönség megelégedésére. A tár-
sulat 24 tagból áll, s a nők közöl Hetényi Emiliát
és Molnárnét emelik ki leginkább, mely utóbbi a
népszínházból a főváros közönsége eiőtt is kedve-
zőleg ismeretes.

** (A pécsi dalárda ünnepélyén,) — mely
aug. 14—16 napjain első nagy dalárda-ünnepély
lesz a hazában, — a pesti dalárda 8, a bajai 20, a
lugosi 4, a békési 5, a mohácsi 90, az aradi 26, a
pozaonyi 24, az eszéki 200, a debreczeni és kun-
szentmártoni egy-egy tag által lesz képviselve.

** (Uj magyar da'társulat.) A Komló kis
magyar daltársulata meglehetős tetszést arat, ki-
vált mióta a közöket a czigányok hegedűje sirja
végig s igy az előadás változatosabb. E sikertől
biztatva, a Beleznay-kert bérlője is hasonló dal-
társulatot szándékozik szervezni.

** (Érdekes találmány.) A napokban egy külö-
nös vendég érkezett a fővárosba, a ki oly mód-
szert talált föl, s tart felőle felolvasásokat, mely
mind a közönségnek egészségi tekintetben, mind
különösen az ifju nemzedéknek a müvészet egyes
ága gyakorlatában nagy horderejü haszonnal és
előnynyel kínálkozik. E férfi Jackson ur, és talál-
mánya : az ujjak és kézcsuklók testgyakorlata,
mely által mind a billentyűs — mint a húros
hangszereken mindenki biztos és gyors technikai
ügyességet szerezhet.

** (Az irói segélyegylet javára) Szliácson e
hó 19-ikén tánczmulatságot rendeztek, mely az
emlitett czélra 310 ftot, 7 osztrák és 1 Napóleon-
aranyat jövedelmezett.

•* (Jótékonyság.) Simor János győri püspök
a győri kölcsönösen sagélyzőegylet alapjdt 1000
forinttal gyarapította.

*• (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély
mellett, Polomszky Sámuel nyiregyházi lakos
„Pataki"-ra., — Deutsch Ferencz József aradi
orvos pedig „Tanfi"-T& változtatták vezetékne-
veiket.

** (Halálozás.) Vizkelety Béla, kinek „A
Hunyady-ház diadalünnepe," „Eger ostroma" s
több a magyar történelemből vett képét ismeri és
kedvvel fogadta a közönség, 8 a ki lapunknak is,
különösen a régi magyar viselet körüli szép ta-
nulmányai által, hosszabb ideig szorgalmas mun-
katársa volt, pályája közepén, 39 éves korában, e
hó 22-én Pesten elhunyt. Benne oly életet oltott
ki a halál, mely a hazai festőművészeinek még
sok hasznos szolgálatot tenni volt hivatva. Hült
porait e hó 24-én tették a kerepesi-uti temetőben
örök nyugalomra. Béke legyen hamvai fölött!

— (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztősegéhez mult héten beküldetett.

Az alföldi szükölködök számára : Mármaros-
Viskről Lugossy Julia asszonyság gyűjtése, fóld-
mivelőnök adakozásából, Géressy László lelkész
ur által 15 ft.

(A nők nevei, kik pénzben s termesztmény-
ben adakoztak : L. J. Szabó Pálné, Id. Hánka
Mártonné, Bodnár Andrásné, Lassu Mártonné,
Ambrus Károlyné, Ernyei Mártonné, Igyártó
Károlyné, Istvánné, Bálintné, Józsefné, Jánosné,
Lator Jánosné, Horváth Józsefné, Varga Pálné,
Mártonné, Istvánné, Bálintné, Özv. Szirmai Már-
tonné, Györgyné s Józsefné; Szabó Lajosné, özv.
Berecz Mihályné, ifj. Berecz Mihályné, Jánosné,
és Józsefné; Biró Benőné, Opris Károlyné, Özv.
Krüztely Simonné és Jánosné; Tóth Mártonné,
Szépi Istvánné. Fodó Pálné, Hánka Péterné,
Mező Terézia, Burez Pálné, Becske Pálné, s
"lakatos Jánosné.)

Az eddigi közlésekkel együtt a fentebbi czélra
V. U. szerkesztőségéhez beküldetett összesen

2721 ft. 98 kr., 150 frank, 65 db. cs. arany és
egy db. 100 pftos erd. urb. kötelezvény.

Nemzeti szinház.
Júl. l-töl júl. 31-ig szünidő miatt a szinház

:árva van.
Budai népszinház.

Júl. 22, „A jól őrzött kis leány." Vigjáték 1
felv. Forditotta Csepregi. Ezt követte : „Nagy
dal-egyveleg."

Júl. 23. „A sevillai rózsa," vagy „Egy est
Bartolo orvosnál." Bohózatos ballet 2 feív. Ezt
megelőzte : „Afehér Othello." Vigj. 1 felv.

Júl. 24. és 25. „Genovéva." Bohózat 4 felv.
E darabban az összes személyzet ismét megkezdte
működését.

Júl. 26. „A sevillai rózsa." Ballet 2 felv.
Ezt megelőzte : „Tiz leány és egy férj sem." Vigj.
operette 1 felv.

Júl. 27. „A sevillai rózsa." Ballet 2 felv.
Ezt megelőzte : „Egy szoba két ágygyal." Bohó-
zat 1 felv. Forditotta Griell.

Júl. 28. „A sevillai rózsa." Ballet 2 felv.
Ezt megelőzte : Földszint és lebuj." Vigjáték 1
felv. Francziából forditotta Diósy.

Szerkesztői mondanivaló.

ra," de annál komolyabb képpel óhajtjuk a továbbigya
latot és szorgalmas tanulmányt. Nagyon fiatal dolgok
ezek.

7274. Győr. R. K. Köszönettel vettük az uj szállít-
mányt a pótlékadatokkal együtt.

7275. Kapnikbánya. A. A. Az arczkép ügyét e rész-
ben tett más ígéreteinknél fogva, későbbre vagyunk kény-
telenek halasztani. Addig is hadd álljon itt szives köszö-
nünk.

7276. Szentes. Sz. J. Vámbéry ur most Angliában
tartózkodik. Mikor jön haza, nem tudjuk. A küldött leve-
let kedvező alkalomig itt fogjuk.

7277. Árkos. D. S. Óhajtását örömmel teljesitettük.
7278. Páris. S. K. A Pest városa építkezésére vonat-

kozó terv és inditvány sokkal komolyabb tárgy, semhogy
egy hevenyében irt levél által el, lehetne intézni. Legjobb
lesz megvárni, mig ön haza érkezik, a midőn aztán tanul-
mányainak és tapasztalásainak gyümölcsét körülményesen
adhatja elő. Addig nem szólunk a kitüzendő pályadíjakról
sem, s nem emiitjük meg on nemes adakozási készségét
sem. A küldött fényképet addig félreteszszük.

7279. Kökényt szedni. A teremtés remeke. Nem
emlékszünk rá, hol lett volt alkalmunk, a versírásról önnel
személyeser£értekezni; midőn azonban e feletti sajnála-
tunkat kifejeznők, egyuttal a versirásra nézve a mi sze-
mélyes példánk követését melegen ajánljuk. Ne verselj l

SAKKJÁTÉK.
240-dik számu feladvány.

Név helyett ezuttal egy történetet kell elmonda-
nunk, mely mai feladványunknak t> rege szerint léteit adott.
— Luczifernek tetszett egykor, régen, (az időt nem tudjuk
pontosan meghatározni) sétát tenni a földön. Utja közbeni
valami jámbor oroszszal találkozott, ki, őt nem ismerve,
egy sakkjátszmára hivta föl. A sátán természetesen a hozzá,
jobban illö Sötéteket választotta. A nagy gonddal folyta-
tott játszma dwrekán épen a most előttünk fekvő hadállás-
hoz értek, a mint a sátán a reá legelőnyösebb húzást figye-
lembe nem Téve, a h6 Huszárt megérinté. Kezét azonnal
visszavonta, de az orosz felpattant, s a sakkszabályokra
hivatkozva, mondá : „piéce touché." A sátán erre a h&
Huszárral a Futárt üté, s 22-ik lépésre matot jelentett,
a mit a bámuló orosznak — bár az a legjobb védelmi lépé-
seket tette, — csakugyan meg is adott. — Igy mondja *
rege, s mi az emlitett állást csupa kíváncsiságból is közöljük,
különösen azok kedveért, kik a lapunkban megjelenő fel-
adványokat nagyon könnyüknek találják.

Sfitét.

7270. Hanva. A kivel szólanunkkell a kérdéses tárgy-
ban, csak jövő héten érkezik Pestre. Addig is örvendetes
tudomásul veszszük a szép szándékot, s azon reményben
ringatjuk magunkat, hogy nem sokára a legtermészetesebb
válaszszal fogunk kiállhatni. Mind a két levelet megkaptuk.

7271. Zircz. B. B. A szóban forgó geogranhiai kézi-
könyv adata már elavult. Akkor igaz volt, mert a torony
csakugyan nem volt magasabb, mint ott irják; de egy év-
tized óta folyvást építgetnek rajta s most csakugyan leg-
magasabb lesz Európában.

7272. Alkonyaikor. Violáról, stb. Tökéletben ki-
serietek. „Más szerkesztőnek is ajánljuk?" Lelki furdalás
nélkül nem tehetnök.

7273. Melyiknek volt szebb halála. Jó lesz az ily
elmeszüleményeket — mint eddig is szerényen, de okosan
cselekedte ön — mig egy darabig „rejtegetni barátjai
előtt," mert ha „nem kaczagjuk is magunkat rajtok holt-

e f g h
Világos.

Sötét indul; a h6 Huszárral üti a Világos Futárt, s 22-ik
lépésre matot mond.

A 235-dik számu feladvány megfejtése.
(Márki Istvántól Pesten.)

Világos. Sötét.
1. H h 4 — g 6 H e l — d 3
2. B e 8 - e 5 f H d 3 — e 5
3. H g 6 - f 4 f mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
B.-Ujvároson : Kovács Lajos. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Nagy- Váradon : Pál Rezső. — Miskolczon : Bizony
Akós. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. —

I Balaton : Nagy Ferencz. — Verböczb'n: Nagy-IdaiFerencz.

HETI-NAPTÁR,
Hónapi- és

hetin«p.
Katholikus és Protestáns

naptár.

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötör.
Péntek
Szomb

Julius—Augusztus
tál* I1S «« T T * I n ~ ~B l l L. Ignácz

Vasas sz. Péter
Portiuncula
István feltalál.
Domokos rem.

B 10 Ignácz
Gertrud
Gusztáv
Lidia

; Domokos
— Assz. Ozvald

I Ur szine változ. Ur szine vált
Hold változásai.

Görög-orosz
naptár.

Julius (ó)
19 D 6 Makrin
20 Illés
21 Sím. Jud.
22 Mária Magd.
23 Trophim
24 Krisztina
25 Anna

Ujhold hétfőn

Izraeliták
naptára.

Thamuz
27 Démut
28
29

1 A. Bosch
2 Büjt,Áron
3 Éva (hal.
4Sab.IIaz.

© N a p

fok v.
128 25
129 28
130 20
131 18
132 lő

C H o l d
hosszadéi |nyug| ho3sza| kél | nyüg

ó.p.
4 36
4 38
4 39
4 40
4 41

188 13 4 43
134 10 4 45

ó.p.
7 35
7 33
7 32
7 31
7 29
7 27
7 26

fok v.
104 22
116 32
128 34
140 32
152 24
164 14
176 4

ó. p.
2 39
3 38
4 38
5 39
6 39
7 41
$ 42

4-én 1 óra 40 perczkor reggel.

6. p.
5 56
6 30
7 1
7 26
7 52J
8 14,
8 87

TARTALOM.
Szalay László (képpel). — Egy várromon. Pap Gyula.

— Egy birodalom végóráiból. — A szádelői völgy (3 kép-
pel és egy ábrával). — A jóslatokról (folyt.). — Nehány
szó a malmokról. K. M, — Irodalmi régiségek, Barla
Szabó József. — Müncheni levél. — Egyveleg. — Fáy
András halála. — Tárház : Irodalom és müvészet. —
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai
népszinház. —. Sze/kesztói mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár. ~ " .

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsitáy. - Nyomtatja Landerer és HeckeDast, egyetem-

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-atcza 1. sz.),

utcza 4. szám alatt Pesten, 1864.

*••-, 4

Elöfizetési loltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Cenpán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

9 ( Hirdetési dijak, a Vasáriinpi Ujság és Polilikai l'Jdonságokat illetőleg, 1863 novem-
ber 1-tOl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hainburg és Altimában : Hnanciistein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Oíto Moilirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécxben : Opprlik AlajoN, — és Pesten : a ker-
tpsz-gazdásznli ileyti<ik»t(r ÍN. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás titán 30 ujkr.

Megígértük a „Vasárnapi Ujság" olva-
sóinak, hogy a mennyire lapunk köre en-
gedi, időnkint meg fogjuk ismertetni jele-
sebb hazai művészeinkkel.

Az, kit ezennel bemutatunk, Orlai (csa-
ládi nevén Petrics) Soma, született Mező-
Berényben,Békésmegyében 1822. november
l-jén. A most Szarvason virágzó prot. gym-
nazium székhelye az időben Berény levén,
ott kezdte tanulmányait, az iskolák áttéte-
lével pedig öt is Szarvasra vitték szülői,
honnan a költészet és szónoklat hallgatására
Sopronba, később Pápára ment, hol 1844-
ben a jogot is elvégezte. A kö-
vetkező évben a békésmegyei
ügyészi tisztség mellett gyakor-
nokoskodott, 1846-ban pedig
Pestre jött juiatusnak. Itt nyilt
meg előtte a remény, a festészet
iránti szenvedélyének élhetni,
mihez leginkább özvegy Wenck-
heimné született Orczi báróhölgy
pártfogása segitette. Hajlama a
festészethez már gyermek korá-
ban erős volt. S a mint a tudo-
mányokban elöhaladt, s ismere-
teit a müvészetrőli olvasmányok-
kal is gyarapította, a szerint nö-
vekedett benne a vágy, kizárólag
e pályának szentelni magát. A
költészethez nem kevesebb von-
zalommal viseltetett; s már Sop- • ~s
ronban szövetkezett nehány ta- :>-
nulótársával, egy irodalmi kör
alakítására, miután az ugyanott.
1790 óta fennálló „magyar tár-
saság," őt és barátait, mint ak-
kor még „kis deákokat" be nem
fogadhatta. Pápára menve, szin-
tén egy hasonló egylet alakítá-
sában vett részt nehány rokon
érzelmü társával, mely eleinte
szükebb körre szorítkozott, de
csakhamar nagyobb tért foglalt
el és némi nyilvánosságra emel-
kedett, „képző társulat" nevet
vett föl, s a főiskola tanári kara
pártfogása mellett, a közönség is részvét-
tel viseltetvén iránta, nem sokára módjá-
ban volt, nehány aranyat is tüzni ki, s ju-
talmakkal ösztönözni versenyre a jobb te-
hetségeket. E pályadijakból Orlai kétszer
nyert novelláival,s ugyanezen társulat „Ta-
vasz" czim alatt kiadott zsebkönyve, többet

O r l a i S o ni a.
közlött munkáiból. A kis irodalmi körnek
egyik legbuzgóbb tagja volt Petőfi is, kivel
együtt lakta Orlai azon kis szobát, melyről
Jókai a „Tarka élet"-ben emlékezik. Az
ujabb időben is többször találkoztunk ne-
vével az irodalom terén, de már csak müvé-
szeti tárgyak körül, legutóbb pedig a pesti
„képzőmüvészeti társulat" által tartott Shak-
peare ünnepélyen olvasott fel egy érde-
kes értekezést, e nagy költő müveinek befo-
lyásáról a festészetre, s átalában a költészet
és müvészet közötti rokonságról. De térjünk
vissza a festőhöz.

O R L A I S O M A .

Erintettük, hogy e téren Wenckheim
báróné segélyezése nyujtott módot magát
képeznie. 1846 őszén bucsut vett a Corpus
Juris-tól, s Waldmüller tanítványa lett
Bécsben. Waldmüller akkor a festészet rege-
nerátora akart lenni és sok ifju tehetség
vette körül, kik azon hitben, hogy ö lesz az,

ki az igéret földét előttük megmutatja,
örömmel csoportosultak körüle, s nagy ra-
gaszkodással viseltettek hozzá. Csalódásu-
kat későn látták be. Az idealistáktól elhajolt
mester, a másik tulságba esett. A természet
tanulmányozását hirdetvén üdvözítőnek,
annyira belemeritette a részletek pedáns bu-
várlásába tanítványait, hogy ezeket egészen
az aprólékosságok után kapkodókká tette, a
természet magasabb, átalánosb szemléletétől
pedig egészen elvonta. Ez iskolát járták
Orlaival : Zichy, Haan, Jákobéi, Madarász
stb. kik mindannyian csak késöbb, és nagy

nehezen tudtak kibontakozni a
mester modorából. Waldmüller
iskolájában festette Orlai „Szent
Istvánt és az orgyilkost" ábrá-
zoló azon nagy képét, melyet a
nemzeti muzeum vett meg. Az
ezért kapott összeghez, arczkép-
festés által szerzett annyit, hogy
tanulmányai folytatása végett
1850-ben Münchenbe ment, hol
a hires Kaulbach vezetése mel-
lett másfél évet töltött, folyvást
rajzolással és kompositiókkal
foglalkozva, s hallgatva az iránta
sok szivességgel viseltető nagy
müvész előadásait. Festeni ez idő
alatt csak két képet ért rá, a
„Családi örömet" és „//. Lajos

feltalálását a Csele-patakban",
mely most a debreczeni főiskola
tulajdona.

Münchenből több német nagy
városba tett kirándulást, az Alpe-
sek közt pedig egy pár hónapot
töltött a nagyszerü természet
tanulmányozásával. Vázlataiból
később egy szép alpesi tájképet
festett olajba, mely jelenleg Szath-
mári Károly tulajdona. Azonban
anyagi körülményei kényszeri-
tették elhagyni Münchent, s Kaul-
bach szívélyes és tanulságos kö-
réből leverten jött haza, hogy
itt a czélja eléréséhez szükséges

eszközöket megszerezze. S valóban itthon
oly kapósak lettek müvei, hogy példáulDeb-
reczenből egy év elött nem tudott megsza-
badulni, ugy el volt halmozva megrendelé-
sekkel. Azután ujra Bécsbe ment s ott lakott
mindaddig, mig a pesti állandó mütárlat meg-
alapítása által nevezetes lökést nyert hazai

32-ik szám Tizenegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 7-én 1864.


