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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában megjeleltek, s általa miinien hiteles könyv-
árusnál, P e s t e n : Eggeiiberger Ferdinand, Budán : Nágel és Wisthán-nál kaphatók:

vagy:

bölcsészeti erkölcstan.
irta TÉLFY JÁNOS.

Nagy nyolezadrét. (216 lap.) Borítékba füzve ára 1 forint ausztr. érték.

A ROMAI JOG TANKÖNYVE.
Irta

Dr. Mackeldey Ferdinánd.
A tizennegyedik, dr. Fritz János Adam által tetemesen javított ea bóvitett kiadás után

magyarra áttették

Báttaszéki Lajos, Lön Tóbiás és Wagner Géza.
Három kötet. Nagy nyolezadrét. (226, 244, 211 lap.) Borítékba füzve 6 ft.

Birtok-vétel.
Megvételre kerestetik egy 600 — 800 holdas, — haszonbér-

lésre pedig egy 400 és egy 600 holdas birtok.
Bövebb tudósitást ad az „Országos eng. ügynökségi iroda"

(Pesten, városház-uteza I-ső szám alatt). 736 (8—3)

Mncs többé szeplő!
A leghathatósb szépitö-sier sicplö, májfoltok s pattanások ellen a

LILIACÉE PARISIENNE
Egy tégely, mely 8 — 10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbőr

eiöhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., beg-.ngyölés 20 kr.
Rakhelyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, — Luelf M. illatkereskedése,

Pérfi F. váezi-«tc*a 19-ik siám, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám. 683 (5 — 12)
A keleti marhavész ellen legjelesb óvszerül ajánlható:

ÁRJEGYZÉKE
azon

agyar kovamalom-köveknek
melyek

LACZAY SZABÓ KÁROLY
sárospataki gyárában

franczia módra készittetnek, melyek az 1862-iki londoni világkiállitáson első rendű
érem megnyerésével tüntettettek ki, melyek most egy

legujabb felfedezett hasonlíthatatlan szépségü

melynél malomkőnek tökéletesebb még nem találtatott fel.

1862
I 0 N D 1 N I rtW

HONORABLE

Ez egy kékes-fehér, tiszta, száraz, lépes, ritkás és faraghatóbb, mint az eddig
használt vad kemény kovafajok; mindazáltal lépességénéi és porositásánál fogva az elit
tovább megtartja. — Főtulajdona az, hogy nem csupán száraz őrlésre alkalmatos, de
aedvesitett élet-órlésnél is «z elit 8—10 nap megtartja, többet s szebb lisztet őröl,
mint más kó, győzősebb, a zsákot megtölti, rozs-örlésre, melyhez még alkalmatos kő
nincs felfedezve, ez felülmúlhatatlan; — nem csupán gőz- és műmalomra alkalmatos, de
mindenféle kisebb, vizi-, száraz- és szélmalmokra is; különösen szélmalmokra, mert
kemény, mégis engedékeny, könnyen élesíthető, ritkán kell élesíteni, és mindenféle
nagyságban készíthető.

A megrendelések minden pár kőre 50 forint előrevaló beküldése által történnek,
a többi rész utólagosan fizettetik. A kö nagysága jobbra vagy balra forgása, és a közép-
lyuk bősége tudatandó.

A kövek ára párszámra itt helyben osztrák értékben:
36 37, 88, 39 40 41, 42 43, 44 45 46 47, 48Szélesség, hüvelyk :

Párszámra forint : 180
Szélesség, hüvelyk : 49, 50

195 205 210 220 225 240 255
51, 52 53, 54 55, 56, 57, 58, 59, 60

Párszámra forint : 270 300 315 875

Árjegyzéke a sárospataki közönséges malomköveknek,
melyeknek ajánlására annyit hozhatok fel, hogy a történelem ezen bányák felöl annyit
jegyzett fel, hogy midőn » magyarok e hont elfoglalták, ezen bányákat már itt találták, I 649 ( 2 - 3 )

de hogy annakelőtte mikor fedeztettek fel, annak hire az őskor homályában tünik el, és
azóta ez mindig fenr.áll, virágzik, s a maga nemében jóságra nézve hozzá hasonlót föl-
fedezni még ezideig minden fáradozás haszontalan volt.

A kövek ára darabszámra itt helyben osztrák értékben:
Szélesség, hüvelyk : 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

forint : 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 '
Szélesség, hüvelyk : 47 48 49 50 51 52 53 54

forint: 62 64 66 68 70 72 74 76
Exen árjegyzék tisztára kifaragott 12 hüvelyk magas köv> kre értedődik, ezenfelül

a mennyi hüvelykkel magasabb a kő, ára annyi 3 forinttal emelkedik; ellenben, a menny,
hüvelykkel alacsonyabb, annyi 2 forinttal kevesbedik. 1

Helyben, a bányában vásárlók számára megmarad az eddigi szokás, miként a dur-
ván kifaragott kövek alku szerint adatnak el.

Megrendelések mind a két rendbeli kövekre nézve elfogadtatnak BUDÁN : Blum
János gőzmalom-tulajdonos urnál, — PESTEN: Vidats István ur gépgyárában, hol
megtekintés végett kész malom-kövek is léteznek. — Kelt Sárospatakon, jum. 2-án

Láczay Szabó Károly.

737 (2-6)Mindennemü

divatáruk, bútorszövetek,
szőnyegek- és függönyökkel

dusan berendezett raktárunkat, ugyszintén nagy választékban levö bel- és külföldi

14

papir-kárpitokatp
ajánljuk g y á r i á r a k o n a tisztelt czimü közönség figyelmébe.

Pesten, hécsi-iitcza 2-ik sz. a.

!í 9
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utesa 4. szám alatt Pesten 1864.

Tizenegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 28-án 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre : "9M I W Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
, ^ ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;

a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre lü ft Fél évre 5 ft. háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
Ceupán Vasárnapi Uisait • Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - VHUOIMI Politikai mára hirdetmények elfogad, Hainburg és Altoiiábaii: Haaneiiateiiii és Vogler. - M. Frankfurt-

r " " " F 1 ^ J S " S • J^ges/. c " « » "» » civ • y b t l l l . o , ( 0 jio | i iPn és Jaeger könyvkereskedése; Becsben : Oppelik Alajos, — és Pesten :» ker-
. . Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft. trsz-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 njkr.

Minap emlitettük, hogy aug. 14 én álli-
tották fel a pápai ref. főiskolában Márton
István emlékszobrát. A hazai nevelés ezen
reformáló hősét és a pápai ref. főiskola ujra-
alkotóját tiszteljük mándi Márton Istvánban,
kinek a „közjóra világoló" életét és ered-
ménydús tevékenységét szándékozunk rövi-
den megismertetni.

Márton István 1760. nov. 23-án Iszka-
Szent-Györgyön, (Veszprémmegyében) szü-
letett, a hol atyja lelkész volt. Ez pedig —
Rudolf király alatt nemességre emelt csa-
lád ivadéka — Szatmármegye
Mánd helységéből származott át
dunántulra.

Nyilvános tanulói pályáját 14
éves korában kezdé Szentkirály-
Szabadját?, az akkor ott fönnáló
grammatikai iskolában. A du-
nántuli ref. egyh. kerületnek ez
idő szerint nem levén felsőbb is-
kolája, Mártont 17 74-ben szülői
Kecskemétre vitték az ott virágzó
gymnaziumba. Az itt töltött négy
évnek köazönheté a latin nyelv-
ben s a római klasszikusokban
szerzett széles és alapos ismere-
tét. Elvégezvén a gymnaziumi
tanfolyamot, 18 éves korában a
bölcsészeti és theologiai pályára r ~ "
Debreczenbe ment, a hol akkor --- -
a bölcsészetet dr. Hatvani, s a
történetet Sinai tanitották. Már-
ton a Hatvani által tanított gya-
korlati philosophia mellett ma-
gánóráiban Wolf bölcsészeti mü-
veit tanulmányozta, s a gazdag
könyvtár tudományos kincseit
hangyaszorgalommal törekedett
megismerni. — Ez idő szerint
kellemetlen meghasonlás fejlett
kx Debreczenben a tanuló ifjuság
és tanári kar között, a tanulók se-
gélyezése tárgyában,minek az lett
egyik következménye, hogy Már-
ton még mielött a seniorságra el-
juthatott volna, Nánásra ment tanítóságra,
Itt tanulta meg magán szorgalommal a né-
met nyelvet. — A vezetése alatt levö ta-
nitókat gyámolítottá, a felsőbb, már latin
nyelvet tanuló osztályokat maga tanitotta,
s az iskola vezetésében és tanításában oly
kitünö sikert mutatott fel, hogy a derék

M á r t o n I s t v á n .
(1760-1831.)

hajduváros a rendes két év eltelte után még
egy évig nem ereszté el. Végre a nevelési
téren szerzett gyakorlati ismeretekkel gaz-
dagodva, 1789-ben bucsut vön a tanítóság-
tól, s jövedelméből megtakarított pénzecs-
kéjével még azon év julius havában kül-
földre utazott. Bécsböl Drezdát, Lipcsét és
Jenát meglátogatva, Göttingában állapodott
meg. A lelkészi pályára készülvén, majdnem
kizárólag a theologiai tudományokkal fog-
lalkozott.

A tanórákon kivül levő idejét majdnem

M Á R T O N I S T V Á N .

egészen a könyvek vették igénybe. Uj világ
tárult fel fogékony lelke elött. Folytonos
tanulmányokban eltöltött tizennégy havi
távollét után a szülői házhoz tért vissza, a
hol már csak künn - tartózkodása alatt
özvegygyé lett édes anyja ölelő karjai fogad-
ták. Édes anyja köréből Hódmezö-Vásár-

helyre szándékozott menni, hogy a csendes
lelkészi hivatalba lépjen, midőn a gondvise-
lés más munkatérre szólitá alkotó szellemét.
A pápai egyházközség, gymnaziumába taná-
rul hivta meg.

A pápai iskola nem igen különbözött az
idő szerint több faluban található gramma-
tikai iskoláktól, midőn 1790-ben az előzött
évben tüz által sokat szenvedett gyülekezet
Mártont tanárául hivta, s a 30 éves, sok ol-
dalú készültségű, tetterős férfi még azon év
deczemberében elfoglalá helyét. A meghí-

váskor Mártonban az a gondolat
született meg s az a szándék ve-
zette Pápára, hogy ott nemcsak
az iskola régi fényét kellene visz-
szaállitani, „hanem a nyugati ref.
magyarságnak, a dunántuli kerü-
letnek, egy a debreczeni és pataki
iskolához hasonló főiskolát kellene
teremteni.1'

Márton, mihelyt átvette az
iskola igazgatását, mindenekelőtt
buzgó pártfogókat igyekezett az
iskola számára szerezni, a közel-
ben és távolban személyes meg-
keresés és levelezés által. Kifür-
készte e czélra az összekötteté-
seknek, a buzdításnak és segély-
kérésnek mindennemü kigondol-
ható tisztességes módjait. — E
buzgó fáradozások eredménye
lőn, hogy az egyháztanács már
az 1793 dik év elején hozzá fo-
gott az iskola fölépítéséhez és
már az 1794 év végén a két eme-
letes iskola-épületben szállásol-
gatta be Márton felszaporodott
növendékeit. Pár év mulva 1795-
ben a papnövelde is megnyílott
3 évi tanfolyammal s az 1797.
jún. 13-án Tatában tartott egyh.
kerületi gyülés a pápai taninté-
zetet „kerületi anya-iskolául" is-
merte el.

Küzdelmeiben a vaserélyü
Mártonnak az iskola-alkotásban hü osztály-
társa volt a kitünően tapintatos egyházi férfi,
Tóth Ferencz, akkor már pápai theol, tanár.
És kettőjük buzgó fáradozásának sikere lön,
hogy 1804-ben a négy ref. egyházkerület-
nek Pesten tanácskozó képviselői, a pápai
főiskolát a négy superintendentiában levö

35-ik szám.
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többi főiskoláknak, jelesen a patakinak és
debreczeninek velük egyenlő testvéréül is-
merték el. Ekkép a mi 1790-ben még csak
egy ihletett férfi lelkesedésében élő álom
volt, a kitartó erély és közjóakarat való-
sággá érlelte!

A közbuzgalom fölépítette az iskola fa-
lait, de magát az intézetet, Márton szervező
szelleme, a zsufolásig megtolt teremben ta-
nitó Márton emelre fel kathedrájából, innét
rázta fel a közrészvétet is. Testestől, lelkes-
től praktikus tanár volt. — A Pápára érkez-
tekor három tanítóval ellátott három osztály
csakhamar 6 osztályra nőtt. Ekkor rendezte
a tanfolyamot. Négy éves elemi iskolát álli-
tott; erre következett a 6 évi gymnazium.
A gymnaziuinot az igazgató vezette és ren-
dezte, a mely tisztet 1790-1810-ig maga
Márton viselte. A gymnáziumra következett
az 1 795-ben megnyílott theologiai, előbb 3,
késöbb 4 évi tanfolyam, a melynek elsö két
évében a bölcsészeti tudományok taníttat-
tak. — Rendes tanárok hiányában sok ideig
Márton a szó teljes értelmében maga volt
minden mindenekben. 1795. kezdte meg
előadásait a Kant által megkezdett philoso-
phiai irányban, magyar nyelven. Apáczai
Csere óta Márton volt az elsö, ki a bölcsé-
szetet iskolai kathedrából magyar nyelven
szólaltatta meg, és tanitotta mindaddig,
mig az 1815. egyh. kerületi gyülés határo-
zata folytán ismét latinul kénytelenittetett
előadni.

Halmozott tanórái mellett gondosan
ügyelt a növendékeknek a tanórákon kivüli
magaviseletére is. Gyakran meglátogatta lak-
szobáikat és étkezésüket, (főleg midőn már
„köztartást", convictust is állíttatott), szem-
mel tartotta ruházatukat. A legapróbb rész-
letek sem kerülték ki figyelmét. A fiatal em-
berben sem a fényűzést és czifrálkodást, sem
az önelhaiiyagolást és piszkosságot ki nem
állhatta, a fiatalságnak mind e két gyakori
gyengeségét, szenvedélyét igyekezett puszti-
tani, a szobában talált legkisebb rendetlenség
vagy egy tisztitatlan csizma, avagy egy fésü-
letlen fő ép ugy nem bújhatott el szeme elől,
mint egy fényes pityke a dolmányon, vagy
egy fitos orru csizma. A rendtartásban való
szigora mellett is tanitványai mindig bálvá-
nyozták, mert tudták, hogy igazságos és
szerető szivü ember.

Mint praktikus tanitó, a kéziratokat
igyekezett nyomatott kézi könyvekkel vál
tani fel, még oly tantárgyakban is, a melye
ket nem maga tanított. Igy adta ki a követ-
kezö munkákat : 1) Langii Colloquia Imita-
tionibus hungaricis. lexieo latino-hungarico
brevique Grammatica adomát a. Jaurini
1792. 2) Rudimenta vagyis deák nyelv elsö
kezdete. 3) Phaedrus mesei magyar példák-
kal, nyelvtani, szónoklati s költészeti szabá-
lyokkal Győr. 1773. 4) A német nyelv első
kezdete. 5) A görög nyelv elsö kezdete. 1795
Ez az első magyar nyelven irt görög nyelv-
tan irodalmunkban. 6) Magyar ABC. 1817.
Továbbá Scheuer után szónoklattant, Kiese-
wetter után logikát. Weidler szerint tiszta
mértant dolgozott.

De legnagyobb, az egész országot átjáró
hatást gyakorolt Márton philosophiai taní-
tásaival és dolgozataival. 1795-ben a Kant
által megalapított „kritika philosophiát,,
kezdé tanítani, e téren irott müveiben Krug
munkáit használva hozzá forrásul. Márton
előadásainak elsö hatása megdöbbenté a
régi nézetek hiveit, s erős visszahatást tá-
masztott.

Az irodalomban és gyüléstermekben
vivott harczban nem csupán az uj tanok,
hanem hirdetőjüknek személyisége is, söt
maga azon tanintézet is megtámadtatott, a
mely az „egyházra veszélyes elvek terjesz-

étti.' fű-
tésének fészkéül" tekintetett. Az irodalom-
ban legerősebb ellenfele volt a „Rostálgatá-
sokban" Kant bölcsészeié s különösen Már-
ton erkölcstana ellen névtelenül fellépett
Budai Ferencz és Rozgonyi.

De épen e küzdelem annyira fokozta az
iskola iránti érdeklődést, hogy az ország
minden részéből vándorolt az uj nemzedék
Pápára (még olyanok is számosan, kik má-
sutt már bevégezék iskoláikat) mint az uj vi-
lágosság tűzhelyéhez. Lassankint a rn. vá-
sárhelyi, a pataki, majd a debreczeni főisko-
lákba is behatolt a Kant féle bölcsészet, s
alig egy ivadék nyomán majd az egész ma-
gyar ref. egyház papsága e bölcsészet s a
befolyása alatt keletkezett theologia iskolá-
jának növendéke volt.

Mártonnak apróbb, s leginkább polemi-
kus iratain kivül e következö nevezetesebb
bölcsészeti és theologiai dolgozatait is-
merjük :

1. Keresztyén theol morál vagyis er-
kölcstudom anjj. Hallgatói számára kiadta
M. I. 1796. Éhhez van mellékelve a prot,
ker. confessiokon levö ifjuság számára készí-
tendő katechismusok kritikája.

2. Ker. morális kis katechismus. A Helv.
vallástétellel megegyezöleg, a magányos ol-
vasóknak számokra. Bécs, 1817.

3. 1820-ban jelent meg a már korábban
kidolgozott bölcsészet rendszerének elsö kö-
tete, s egyszersmind első része e czimmel
„Systema Philosophiac aiticae. In compen-
dium redegit, latiné interpretatus est ac
edidit St. Márton. I. Th. Philosophiam fun-
damentalem, logicam, metaphysicam, et aes-
theticam in se complectens, Viennae.

4. 1822-ben akara kiadni bölcsészetének
második részét : ,,Systematis Philosophiae in
compendium redacta pars altera. Philoso-
phiam complectens." Azonban kiadását az
akkori bácsi censura megtiltotta.

Hasonlóul kéziratban maradtak fönn, az
5. „Compendium históriáé philosophiae" és
a 6. ..Paedagogica scholastica." melyben kü-
lönösen Pestalozzi nevelés és tanitás-elvét
ajánlá az alkalmazásra.

Magán házi életéről nem sokat mondha-
tunk, az ő küzdtere teljesen az iskola volt
Házi körében csendes, s épen ezért boldog
családi életet élt. 1791-ben megnősült, s
házas életét tiz gyermekkel áldá meg az
Isten. Azonban a tiz közül csak három él-
heté tul a jó apát és gondos nevelőt Gyer-
mekei mellett még mások gyermekeit is
magához vette nevelés és tanítás végett,
saját háza is egész nevelőintézet volt. Mikor
az iskolában elvégezte a tanitást, haza ment
tanítani, és tanulni. Egész élete ebben folyt
le, és ő nem ia akart máskép élni és egyebet
tenni, mint a pápai iskolában tanítani. 1795-
ben pappá szenteltette föl magát, s a tanár-
ság mellett segéd, vagy is helyesebben „má-
sodik" lelkész volt a pápai gyülekezetnél.
1814-ben Torkos superintendens halálával
az egyház rendes lelkészévé választotta, de
nem fogadta el. Az egyházkerületben mint a
consistorium rendes ülnöke minden gyülésen
hü képviselője volt az iskola érdekeinek.
1823-ban Rozgonyi József tanár halálával
a s. pataki bölcsészeti tanszékre hivatott
meg. De a legszívesebb meghívások és meg-
tiszteltetések daezára sem tudta Pápát el-
hagyni, s megilletődve mondá barátainak :
„itt léptem föl a világ elé, itt akarok le is
rogyni.*'

Életéből egy csoport adoma származott
a dévaj ifjuság ajkairól, a melyek sokszor el-
lenkező vonásokat tüntetnek föl az öreg ur
jelleméből. Egyik a pedansságig szigoru
rend emberét, másik a tréfás, eleven kedé-
lyü öreget örökiti, némely tanitványai az
újabbkori világosodás, és minden tekintetben

valo előhaladás és előre vivés bajnokát,, a
nevelés reformátorát dicsérik benne, mások
az elavult multnak, a külségekben is szög-
letes, vaskalapos hősét emlegetik. Igy beszé-
lik róla, hogy a folytonosan ázsiai nyersesé-
günk ellen küzködő Márton a leczkén elalvó
vagy helytelenkedö diákjának hamar a fejé-
hez hajitá a bibliát, mondván : „illendően vi-
selje kend magát." Havaiamelyik ficzkó bo-
zontos nagy hajjal talált elébe kerülni, rögtön
megragadta az üstökét, s egy darabon lega-
lább maga lenyiszál ta a haját, hogy a többit
is kénytelen legyen apróra nyiretni, ekkép
vélvén biztositani, hogy az urfi tisztán fogja
a fejét tartani. — Ha nyalka hegyes orru
csizmát látott, könnyen megtette, hogy a
delinquenssel azonnal küszöbre tetette a lá-
bát, s egy baltával levágta csizmájának fel-
kunkorodó hegyét, nem mintha az uj diva-
tot üldözte volna, de mert a hegyes orru
fitos csizmában a betyárságot látta symbo-
lizálva. — A házához növelésbe és javítóba
adott urfiknak mihelyt iskolából hazamen-
tek, piros strimpflit, csatos czipőt, térdig
érő német plundrát kellett huzniok, ekkép
biztosítván magát, hogy nem fognak el-
szökni lapdázni, nehogy az utczán minden-
féle csúfságokkal hajigálták meg öket, hanem
ember szeme elöl elbújva, tanulni fognak.
— Száz ily érdekes adoma rajzolja Márton
tanári sajátságait

Nagyon mértékletes életü volt, s annak
következtében roppant munkássága mellett
is oly egészséges, hogy nem emlékezett reá,
miként betegsége miatt tanórákat kellett
volna mulasztania. — Végre midőn már 40
évig tanárkodott, majdnem 71 éves korában,
1831. sept 21-dikén alig egy napi betegség
után cholerában halt meg.

P é t e r k i r á l y .
(Ballada.)

Künn a nehéz felhő szakad,
Villám ragyog, patak megárad.
Dübörg az ég, reszket a föld,
Ijedten fut minden vadállat.

Alszik Péter bibor-ágyán,
Keze mintha kardot szoritna.
Haja borzad, ajka reszket,
Arcza verejtékkel boritva.

Mennyezetes ágyát rázza,
Mintha kiáltani akarna.
S torkába vész mindenik szó,
Lankadtan hull le lázas karja.

Távol, bús, mély rengetegben,
Melybe olykor mennykövek ütnek -
Kaczagányos, zord férfiak
Fehér lovat áldoznak, sütnek.

S Vata fölkel, és szemében'
A fellegek villámi égnek,
És megszólal és szavában
Feldörren mennyköve az égnek.

S a ki ott van — szemmel látja
A vak Vazult megsüketítve . . .
Haj ! mint sikolt néma ajka! . . .
S esküsznek a mennybéli hitre.

Villaa a táj, — csillog a kard',
Dörg a felhő, —- harsog az éljen.
És megcsendül a harczi kürt,
S szól a nagy erdő busan, mélyen.

Most Péter fölugrik ágyán,
És néz — néz, mint éjféli lélek,
A ki látja — megrettenve
Fut, és a szobákban elszéled.

Es a király visszafekszik,
S viradtig ott ébren néz, reszket.
Melyik a való. melyik az álom?
Nem tudja, mint egy eszétvesztett.

A vész megszünt, hajnal támadt,
S a sikon ott állt Vata serge.
Sápadtan ül lóra Péter,
Hiveit Vata széjjelverte.

355

f:

Péter fut, mint száraz levél,
Mit lombjáról leszórt a mennykŐ.
Fut, f u t . . . aztán összeroskad,
Alma szilaj, álma rettentő!

Zilahy Imre.

Egy birodalom végóráiból.
i F ; (Párifi kép az 1848 évből.)

: <•• (Vége.)

Fél egyre volt, a mint Thiers a Carrou-
sel-térre lement, hogy „kebelbarátjának" Bu-
geaudnak megmondja, mikép fejlődtek ott
benn a körülmények. A vasgyuró katona, a
ki pár órával ezelött azt irta kis barátjának,
hogy ök mindketten „a birodalom megmen-
tésére vannak hivatva," átkozódva tört ki :
„ügy már minden az ördögé!"

„ügy van; későn szólitottak föl bennün-
ket" erösité a másik.

Epén akkor jött Nemours herczeg a tá-
bornagytól átvenni a parancsnokságot, mely-
nek az, kedve ellen ugyan, de mégis enge-
dett, A herczeg azonnal rendeletet adott,
hogy a csapatok a Carrousel-tért hagyják
el, s a Tuileriák udvarába vonuljanak visz-
sza. A mint ez megtörtént, a katonák mö-
gött a palota vaskapui bezáródtak.

E közben a palota lépcsőin és folyosóin
nagy mozgalom támadt. A sülyedő hajóból a
patkány csapat kivándorlása megkezdődött.
Mindenkin erőt vett a félelem; az urak egyen-
ruhában s udvari frakkokban, a nök selyem-
köntöseikben s bársony köpenyeikben cso-
portosan vonultak kifelé; az arczokon a
rémület jelei látszottak s az ajkakról ön-
kénytelen is ellebbent az aggodalom kifeje-
zése : „Minden oda van!"

A király szobájában is ily szembetűnő
volt az aggodalom, azon hir vételére,
hogy Gérard tábornagy küldetése egészen
sikertelen volt, s hogy Lamoriciére tábor-
nokot már fogolylyá tette a nép. Épen azon
pillanatban lövések hangzottak aCarrousel-
téren, hová a fölkelök előőrsei már elönyo-
multak. Ezek egy csomó királyi uti-kocsit
láttak a téren elhaladni, melyeket a méne
külés esetére a sz.-Tamás-utezában levő
királyi istállókból elörendeltek. A fölkelök
reájok tüzeltek, egy elölovast s több lovat

, agyonlőttek s a kocsikat visszatérni kény-
szeriték

E fegyverropogásokra a herczegnök
ijedve sikoltottak föl. Lajos Fülöp nyugta
lanul ugrott ki táralásszékéböl, a mint Cre-
mieux lélekszakadva, rendetlen öltözettel
rohant a szobába. „Felség, nincs veszteni
való pillanat, — ugy mond, '— a nép jön;
még nehány percz, s a Tuileriákban lesz." A
király egy szót sem szólt, de gyorsan le-
dobta oldaláról a kardot, s válláról a rend-
szalagot, azután egyenruháját is levetve,
polgári öltönyt vett magára, s mig a ki-
rályné segitségével ezt összegombolta, nyug-
talanul kapkodott s remegve szólt : „Az
órám, az órám! Ah, már megvan. Fogjátok
ezt a tárczát! Hol vannak kulcsaim?" Az
agg király mozdulataiban és szavaiban volt
valami őrültséggel határos, de a mely nem
Lear király őrültségéhez, hanem inkább va-
lami bukott bankáréhoz volt hasonló.

A herczegnök zokogásban törtek ki, mig
a királyi család apró gyermekei szorongó
kiváncsisággal nézték a z e l o t t ö k érthetetlen
játékot. Egyedül a királyné tartotta meg az
utolsó perczig királyi méltóságát. Nápolyi
Karolina leánya, Mária Terézia unokája, e
nő, kiben a habsburg-lothringi büszkeség a
Bourbonok gőgjével egyesült, egy nem egé-
szen biztos adat szerint, — mert alig hihető
hogy Thiers a királyi palotában maradást
ily sokáig tanácsosnak tartotta volna, — a

dühtől reszkető ajakkal azt mondta volna a

februári forradalomban különben majdnem
ártatlan történetirónak, Thiersnek: „Ön tett
bennünket tönkre! On tüzelte föl annyira a
nép szenvedélyt, hogy lángjai most a trón fö-
lött összecsapnak. Ön hálátlan ember, s ily jó
királyt meg nem érdemelt."

Lajos Fülöp, fekete frakkban és kalap-
ban, karon fogta nejét, s menet közben
mondá az Orleansi herczegnönek : „Helena,
ön itt fog maradni;" egyuttal saját távozása
által mindenkinek jelt adott a menekülésre.
Az ősz királyi párt a család Tagjai közöl
Montpensier herczeg és neje, egy spanyol
infansnö, — továbbá Nemours herczeg neje
gyermekeivel, s Auguszt szász kóburg her-
czeg nejével Clementine herczegnövel, kö-
vették. Nehány udvarhölgy, nehány udvar-
nok és szolga csatlakozott a menethez, mely
a király szobájából, a de l'Horloge kertilak
alatt elvezető földalatti folyosón nemsokára
a szabadba ért ki, a Tuileriák kertjébe, mely
még egészen üres és csöndes volt, mig jobb-
ról a dühöngő harcz lármája viszhangzott.
A föld alatti folyosó kijáratánál Montalivet
állt, a ki hatásköréhez hívebben, mint sok
más, Regnauld tábornok parancsnoksága
alatt két század testörlovasságot tartott ké-
szen a koronátlan futó király fedezésére. Az
első ezred nemzetőrei, valamint a királyi
ház hűbb barátai, mint Lasteyrie és mások
szintén a menethez csatlakoztak, mely oly
gyorsan haladt a kert irányában, a mily
gyorsan csak az ősz férfi mehetett, kinek a
megtöréshez közel álló testi s lelki erejét
egyedül nejének lélekjelenléte tartotta még
fenn. Ez a juliusi kormány halotti menete
volt. A Rivoli-utczából látszott, a mint e
gyászmenet egészen feketében tovább vonult,
mert a királyi családtagjai a nemrég elhalt
Adelaide herczegnöért viselt gyászt még
ekkor nem tették le.

A Cremieux-vel elől haladó Montpen-
sier herczeg koronkint visszafordulva mondá:
„Gyorsítsa lépteit, felség!" Az ut közepén
egyik lovagló nemzetőr lova összerogyott, s
lovagját összenyomta. ,,Szegény ifju!" só-
hajtott föl a királyné. Lajos Fülöp pedig
ingerülten csak annyit mondott : „Vonszol-
játok el utamból ezt a lovat!" A kertből á
Concorde-térre vezetö felvonó hídhoz érve,
megállott, s Montalivet-töl kérdé : „Bizo-
nyos-e, hogy biztosságban eljuthatunk Sz.-
Cloudba?"

„Igen, felség."
A koronátlan király a Concorde-térre

kilépett. A mint lecsüggesztett fővel ha-
ladt előre, vérnyomokat látott a földön,, s
megborzadt. — E tér már nem volt oly
néptelen, oly elhagyott, mint a Tuileriák
kertje. A kiváncsiak tömege járt kelt rajta
fel s alá; köztök a polgárőrség egyes
csapatai, s itt ott a zubbonyosok csoportja,
fegyverrel kezökben, s arezuk a puskapor-
füsttől feketén,

A menekvő csapat megállott; ugy lát-
szott, hogy a királyt fölismerték; mindig
nagyobb nagyobb lett a tolongás. A kiséret-
ből egy hang kiáltott föl : „Uraim, kímélet,
kegyelem a királynak!"

„Am legyen, hiszen gyilkosok nem va-
gyunk; de csak gyorsan föl és elvele!" Oly
felelet volt, melyet százszoros viszhang zen-
gett vissza : „Gyorsan föl és el vele!"

A királyné tovább vonszolta férjét, oda,
hol az obeliszk tövénél három rosz egyfo-
gatu bérkocsi volt, épen azon a helyen, a
hol egykor — az akkori kifejezéssel élve —
„a szüz Guillotine" oltára állott.

Nem irtóztató gúny-e a sorstól, hogy az
Egalité fiának épen e helyről kellett szám-
kivetésbe indulnia? E helyről,( hol atyja
1793 november 6-ikán fehér mellényben,

sárga börnadrágban s zöld frakkban indult
oda, honnan nincs visszatérés.

De a jelen aggodalmai közt nem juthat-
tak eszébe a mult borzalmai. Egy piszkos
jármft ajtaját fölnyitva, azt herczegnőkkel
és gyermekekkel megrakva találta, „Gyor-
san, szálljatok ki!" szólt, az önzés, az öreg-
kor és félelem hatása alatt a gyöngéd csa-
ládapáról egészen megfeledkezve. A her-
czegnök engedelmeskedtek. Lajos Fülöp a
kocsiba vetette magát, a királyné követte ;
velök szemben az elsö ülésen három apró
unokájok foglalt helyet. A család többi tag-
jai, a mint lehetett, a másik két kocsiban
szorultak össze; de Clementine herczegnő
és Montpensier herczegné számára már nem
jutott hely, s ezeket Thierry és Lasteyrie a
tolongásból biztos menhelyre vezették. A
szép infansnö vidám hölgy volt. Utoljára a
dolgot nagyon mulatságosnak kezdte találni,
s lovagjának, Lasteyrienek kinyilatkoztatá,
hogy ez mégis érdekes változás az udvari
élet örökös unalmai után.

„A tárczám! a tárczám!" kiáltott a kocsi
belsejéből Lajos Fülöp. A „börze-király" leg-
nagyobb aggodalmai közt sem feledkezik meg
értékpapírjairól. Cremieux a kocsi ablakának
nyilasán nagy bajjal benyujtá a terjedelmes
tárczát, s midőn legkedvesebb birtoka már
kezei közt volt, a legnagyobb türelmetlen-
séggel mondá : „Hajts! Hajts gyorsan!" A
kocsis megcsapkodta lovát, s a kocsi vág-
tatva rohant, ugy hogy magasra hányta a
sarat.

Igy tünt el minden méltóságával együtt
a király. Juliusi porban érkezett, s februári
sárban távozott.

De lássuk, mit csinált Thiers és Bugeaud,
kik mindketten „a birodalom megmentésére"
voltak hivatva? Azt tették, a mit okos em-
berek ily körülmények közt tenni szoktak :
saját magukat mentették meg. A tábornagy
elég bátor volt egyetlen hadsegéd kiséreté-
ben, tábornagyi egyenruhájában lassan to-
vább lovagolni. Thiers gyalog sompolygott
a Tuileriák kertjén át a Bourbon-palotába,
hol, nem tudva, mi tevők legyenek, járkál-
tak fel s alá a Corruptio képviselői, — a ki-
ket hivatalos nyelven „a franczia nép kép-
viselőidnek neveztek. Thiers maga sem
tudván tanácsot adni, a kérdezősködőknek
csak azt felelte : „Uraim, már tettre került
a sor! Az ár nő, nő, nő! Minden veszve van!"
s azzal eltünt, hogy ne is mutassa magát,
mig a politikai légkör olyan nem lesz, hogy
a cselszövök ismét némi biztossággal hagy-
hatják el rejtekhelyeiket.

A szegény Orleansi herczegnö e két tá-
maszától is elhagyatva, nem tudta, mit te-
gyen. A király távozása után Lacrosse kö-
vet azt tanácsolta, hogy gyermekeivel men-
jen a követek házába. „Ött van most —
ugymond — a hatalom székhelye. A nép
helyet fog önnek csinálni, mert ön az Orle-
ansi herczeg özvegye, kiért most is viseli az
özvegyi fátyolt." Ez jó gondolat, de mégis
rosz tanács volt, mert a döntö hatalom nem
a Bourbon-palotában székelt. — A herczegnő
egyidőre még termeibe vonult, midőn Du-
pin, — most még az orleanismus, de később
a bonapartismus egyik oszlopa — sietve
nyitott be hozzá, Nemours herczeg nevében
kérve, hogy a kerten át a felvonó hidhoz
siessen. A herczegnő, két fiát, a Párisi gró-
fot és Chartres herczeget kézen fogva, cse-
kély kísérettel, szintén utnak indult.

Valóban nem volt veszteni való pillanat,
mert épen akkor már a Tuileriák is kézre

erűitek, még pedig Aubert-Roche által, a
ki egyszerü hadnagy volt a polgárőrség
5-ik ezredénél. Ugyanis alig hagyta el a sor-
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katonaság a Carroii3el-tért, azonnal a nem-
zetőrség állott helyére. A d'Etux kastély
győzelmes elfoglalása után a népözön a
Rivoli-utczából a Carrousel-térre tört át,
mennydörögve kiáltván: „A. Tuileriákhoz!"
s azonnal puskagolyók köszönték a palota
északi oldalát. Nemour3 herczeg látva, hogy
a palota védelmezése csak hasztalan véron-
tást okozna, nemeslelküleg csak sogornéja
megmentésére gondolt, s a csapatokat a de
l'Horloge nyárilak kapujához vonta össze.

Ezalatt a polgárőrség és a zubbonyosok
tarka vegyüléke a palota vasrácskapujának
betörésével foglalkozott, mely a Xuüeriák
udvarát a Carrousel-tértol elzárta. Az emli-
tett polgárőrségi tiszt, félve, hogy ez erőfe-
szítés a nép dühét csak fokozni fogja, a
Rivoli-utczára nyuló pavillonon át a palota
udvarába jutott s Bilteld ezredest, a palota
kormányzóját, rábirta a kulcsok átadására,
s a Carrousel-térre visszatérve, a vasajtót
íolnyitotta. A palota udvarát roppant nép-
tömeg özönlötte el. Nemours herczeg, az
emlitett nyárilak mellett, tisztjei környeze-
tében látta
a nép köze-
ledtét , s a
16-ik ezred
elsö zászló-
aljának élé-
re állva, az
O r l e a n s i
herczegnö
kíséretéhez
csatlakozott,
annak elvo-
nulását fe-
dezendő. A
herczeg az
utolsó szem-
pillantásig a
legnagyobb
önmeg taga-
dással telje-
sité köteles-
ségét s ő volt
az egyetlen,
a ki e vég-
zetteljes na-
pon — bár
semmit meg
nem ment-
h e t e t t , —
legalább be-
c s ü l e t é r e
vált az Or-
leans név-
nek.
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egy aggodalom és kinteljes óra mulva látta,
a mint gyámuralmát és fia koronáját a tom-
boló örvény menthetetlenül elsodorta.

Mig egy néphullám a Corruptio embe
reit a Bourbon-palotából szétmosta, addig a
Tuileriákban a forradalom tartotta a győ-
zedeltni tort, nem vérrel — ezt a reak-
cziónak engedte át, mely pár hó mulva meg-
kezdte véres orgiáit, — hanem borral,
melyet a dusan ellátott királyi pinczékböl
hoztak föl. Vigan folyt a mulatság az ara-
nyos termekben, honnét az udvari feszesség
minden hiábavaló sallangjaival, kiűzve eltá-
vozott. Összetörtek, összetéptek, összezúztak
sokat és mindent, de el nem loptak semmit.
„Halál a tolvajokra!" Okmányokkal ki van
mutatva, hogy, ámbár e nap délutánján és
estéjén több mint 100,000 fegyveres zubbo-
nyos járt kelt a palotában, semmi értékesebb
tárgy nem veszett el. Az ugynevezett sehon-
naiak, a kiknek talán egy fillér sem volt
zsebökben, négy millió értékü szétszórt drá-
gaságokat szedtek össze s hordtak a hatósá-
gokhoz. Különös kímélettel jártak el az Or-

Dohányos kunyhó belseje a szőregi pusztán. — Lüders rajza után

Ez alatt az Orleansi herczegnö, Dupintöl
vezetve, gyorsan haladt a kerten át. Jobb
kezével idősebb fiát vezette; a kisebbik siró
gyermeket egy szolga vitte ölben utána. A
fbivonó hidhoz érve, Havin és Biesta urak
érték utól, Odilon Barrot sürgető tanácsát
hozva, hogy két fiával a Boulevardon át,
azonnal a Hotel de Ville felé siessen, mert
ott, a győzedelmes fölkelés székhelyén, van
a döntő hatalom. A herczegnö némán állott,
nem tudva mit tegyen, de anyai ösztöne
sugta, hogy ez a jobb tanács. Viesta igye-
kezett rábírni, hogy ezt kövesse. ,,Tud-e lo-
vagolni ?" kérdé a herczegnötöl.

„Annyit igen, hogy szükség esetében
egy dragonyos lovat megülhessek."

)>Akkor ne féljen ön. Jöjjön a város há-
zához, s ön kormányzó, az ön fia pedig ki-
rály lesz. Ellenkező esetben ügye veszve
van."

„Ilyet csak egy bolond tanácsolhat" fa-
kadt ki Dupin. „A követek házához kell ön-
nek mennie."

A herczegnö e „szabadelvü" ember taná-
csát követte; a követek házához ment, — s

leansi herczegnö szobájában. Ennek olvasó-
asztalán egy könyv feküdt, melynek épen
fölnyitott lapja „A kormány állandósága"
fejezet czimet viselte. Oh bölcsek csalhatat-
lansága!

A győzelmes tömeg kicsapongó öröme,
mely most a Tuileriákban tombolt, egy
Shakspeare tolla vagy Kaulbach ecsete által
megörökítve, oly farsangi képet nyújtana a
világtörténetből, melynek alig volna párja.
Itt egy csoport suhancz örömkongatással
csimpaszkodott a nagy várharang köteleibe;
amott mások a de l'Horloge nyárilak bolto-
zatára tüzték föl a vörös zászlót, mig ismét
mások a lapos födélzeten vidám tánczot
jártak. A kertben, udvaron, a folyosókon és
termekben üdvlövések ropogtak, mert a
megmaracft töltéseket legalább el kellett
használni. Itt egyik a polgárkirály háló-
szobájában talált fehérmellényt öltött zubo-
nyára, s a gála-rend szalagját a gyémántos
kereszttel reá akasztva, ünnepi öltözetében
egy vadászkürtöt vett elő, s azon egész testi
erejéből s egész lelki gyönyörrel rettentő
nótákat harsogtatott ki az ablakon. Ott egy

másik zubonyos, hímzett hálóöltönyt véve
magára, Montpensier herczeg elfogadó-terme
közepén éneklé a Marseillei indulót, egy
herczegi hegedü borzasztó kíséretével, mig
társai a herczegi ruhatár egyéb darabjaiban
tánczoltak körül.

Itt egy menet, a rombolás elől kegyesen
megmentett, s elefántcsontból gyönyörüen
faragott feszületet magasan tartva vonult
át, szakadatlan kiáltozva a szembejövöknek:
„Polgárok, le a kalappal! Üdvözöljétek a
názárethi ácsot!" Amott a legszentebb he-
lyen, a trónteremben, a trón bíborait ron-
gyokká tépték, s egy darabjából forradalmi
sapkát rögtönöztek,melyet aTuileriák kert-
jében e középpavillonnal szembenálló Spar-
tacusnak kellett viselnie. Végre egy proletár
a királyi székre ugrott, a bársony szőnyeg-
gel letörülte csizmájáról a sarat, s a/ vörös
zászlót magasan lengetve, kiáltá : „Éljen a
köztársaság!" — A franczia könnyelmüség ez
alkalommal a boszu nagy müvét igy változ-
tatta bohózattá.

Egy óra mulva nehány ezer emberből
álló tarka
farsangi me-
net vonult
át a Boule-
vardokon,
melyek ugy
néztek ki,
mintha va-
lami elmult
torna szin-
helyét ké-
pezték vol-
na. Azután
egy szem-
üveges mü-
egyetemi ta-
nuló lova-
golt ; nyo-
mában egy
targonczát
vittek, mely-
re a trón-
terem szét-
rombolt drá-
gaságai vol-
tak pakolva,
az aranyos
királyi szék
kivételével,
melyet ne-
hány zubbo-
nyos emelt
vállain, s
magasan in-

gatott a tömeg feje fölött. A menet a Ba-
stille-térre kanyarodott át, hol a juliusi osz-
lop tövénél máglyát rögtönöztek s erre hány-
ták a töredékeket, legfölül a királyi trónt.
A mint a tüz már a királyi székbe kapott,
ezer hangu örömriadalban tört ki : „Éljen
a köztársaság!" s magasan csapkodtak föl
a lobogó lángok. (Scherr J. után). **

Pusztai látogatás.
A szőregi dohányosok. *)

Fél éve mult, hogy Magyarországon lakom
s mindig vártam a kedvező alkalmat, hogy egyik
legfőbb vágyam teljesüljön, hogy lássak a ma-
gyar sikföldön egy pusztát, melyről annyi regé-
nyes, meseszerü leírást olvastam s annyi csodás
dolgot hallottam Németországban.

Mily örvendetes vala tehát meglepetésem,
midőn egyik pesti jóismerősöm meghivott, ten-
nék vele kirándulást a szőregi pusztára, mely
Pesttől nem nagy távolságra, gr. K. tulajdona 8
hol az én szives ismerősöm egyik rokona gazda-

*) Egy hazánkban tartózkodó külföldi művész elö-
adása után.

Bagi felügyelő. Az utazási előkészületek igen ke-
véa időt vettek igénybe, s a mult tavasz egyik szép
reggelén vasutra szállottunk. A rohanó gőzgép
segélyével nehány percz alatt elértük az első
állomást, hol mindannak, a mi városra emlékez-
tetne, még csak nyoma is elveszett. Szemeinket
szabadon legeltettük az óriási síkságon, melynek
sárgás szürke szinét kellemesen szakasztottá meg
a roppant vetésföldek tavaszi frisseségben ra-
gyogó eleven zöld szine. Itt-ott egy-egy nagy
helység mellett rohanunk el, s gőzparipínk szá-
guldozása nem engedi, hogy a távolból barátsá-
gosan intő házaknak, tanyáknak több figyelmet
szenteljünk. Az egyik helység határán azonban
egy látmány tanuja valék, mely reám, ki nem ré-
gen hagytam el északi Németországot, felejthet-
lenül vadregényes benyomást tett. Itt láttam elő-
ször egy czigánytanyát eredeti valóságában. Minő
festői összeállítása a rongynak és piszoknak, bot-
rányos meztelenségnek és szakadozott foszlá-
nyoknak, borzas hajaknak és vad pillantásoknak !
Soha sem rest«ltem a gőzgép gyors haladását
annyira, mint most, örömest legeltettem volna
szememet e reám nézve egészen uj és meglepő
jeleneten.

Nehány óra mulva elértük utolsó vasuti
állomásunkat. Egy tarka sinórzatu magyar kocsis
várt ránk itt, két fogatú könnyü kis kocsival s
egy pár tüzes
lóval, melyek
száguldva vit-
tek tovább
czélunk felé.
Tökéletesen
a szabad eg
alatt voltunk
s előttünk he-
vert a véget-
len lapály,
melynek ha-
tárvonalát hi-
ában kereste
szemünk! Itt-
ott egyes ta-
nyákat, óriási
kazalokat s
apró mezei
k u n y h ó k a t
találunk, me-
lyek közé egy-
egy kutgém,
mint valami
nagy kérdőjel
tolakodik. —
A végetlen-
nek látszó or-
szágut primi-
tív állapota
jól megdö-
Czögtette o 1-
dalbordáin-
kat, s jókedv-
vel ügető lo-
vainkról nem
sokára sza-
kadt az iz-
zadság, a mi
azonban egy cseppet sem bántotta kocsisunkat,
ki megállapodás nélkül folytonos erős ügetésben
hajtott előre.

Két órai kocsizás után megláttuk végre azon
pusztai épületeket, melyek utazásunk czélja vol-
tak. Kis vártatva már észre is vehettük, hogy a
eveiczi stilben épült ház tetején egy kis társaság
foglalt helyet, melynek tagjai kaiapintegetések-
kel s egyéb jelekkel már távolról üdvözlének ben-
nünket. Kocsink az uri lak előtt megállapodott.
Az üdvözlés, bemutatás stb. minden feszes czeri-
monia nélkül ment végbe; már az első perczekben
otthonosnak éreztem magamat s tudtam, hogy oly
emberek között vagyok, kik tapintat, finomság s
őszinte vendégszeretet dolgában ritkítják párjo-
kat. Itt szivesen látják az idegent, maguk közé
fogadják s nem szokás kikeresett, czifra udva-
riassággal terhelni.

Itt voltam tehát a pusztán, a magyar élet
kellő közepében I S be kell vallanom, hogy már az
elsö órában egész más fogalmakkal birtam erről,
mint azelőtt. Ha azt hittem, hogy itt egy egyszerü
házat fogok találni, melybe az újabbkori ipar szel-
leme még be nem költözött: nagyon csalódtam. E
puszta alkatrésze volt: az urasági lakház, mely-
nek három oldalát szorgalommal és izléssel ápolt
kert vette körül; ennek közelében lóistállóksmás
hosszu aklok a juhok, ökrök stb. számára; melyek
közelében a gazdasági tisztek, cselédség és man-
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kásoV számára készült kisebb lakházak terültek
el. Kissé feltünőbb helyen állott a pusztai iskola
épülete kis tornyával s harangjával. Végre távo-
labb egy sereg szegényes kunyhó, melyek azu. n.
dohány-gyarmatosoknak szolgáltak szállásul. Az
iskolaház igen barátságos, csinos épület volt,
melynek tágas, világos tanszobájában örvendetes
meglepetésemre feltaláltam mindazon taneszkö
zöket, olvasótáblákat, térképeket stb., melyeket
szebb rendben Németország hires elemi iskoláiban
sem láttam. A tanszék mellett a szoba tetejéről
egy kötél lógott le, msly a torony harangjával
állott összeköttetésben, ugy hogy a tanitó egyut-
tal harangozói tisztének is eleget tehetett, a taní-
tás minden fennakadása nélkül.

De térjünk vissza szives házigazdáinkhoz.
Miu'án kissé megpihentünk és restauráltuk ma-
gunkat, a puszta igazgatója egy kis sétára szólitott
fel. Először is a melegházba indultunk, hol még
akkor a tél összes növénylakói szállásoltak, 8
melyben csin és tisztaság volt az uralkodó jellem-
vonás. Azután átmentünk a hátas és hámos lovak
istállóiba, hol a fényesre tisztított, jól tartott álla-
tok vidámságán 8 a czélszerü berendezésen gyö-
nyörködtünk. Miatán még egy kis időt a jól ké-
szült guritón (kuglizón) töltöttünk volna, ebéd-
hez ültünk. Nem szükség mondanom, hogy az
utazás által fokozott étvágyunk is alig győzött

Dohányos kunyhók a szőregi pusztán (Pestmegyében); — Lüders rajza után.

léte. Ugy tetszett, mintha ezek lakóinak semmi-
féle emberi, társadalmi szükségeik nem volnának.
A fústbarnitotta alacsony kunyhók szomoru hatás-
sal voltak rám, mig a körülöttük elterülő roppant
dohánykertek valódi szabályszerű csint és rendet
tüntettek fel. A kunyhók nyomorult külseje után
azt Ítéltem, hogy lakóik a nehéz keserves mun-
kán kivül a társadalom minden más élvezetétől
meg vannak fosztva; azonban mily jól esett csa-
lódnom, midőn egy öreg dohányos meghívásának
engedve, egy ily putri belsejébe léptem! El
voltam rá készülve, hogy egy piszkos, sötét pin-
czeüreget fogok találni, s ime egy tiszta, barát-
ságos hajlékban állottam. A falak fehérre voltak
meszelve, a bútorzat szegényes volt ugyan, de
tisztasága meglepett. A falakon nehány szent kép
függött, az asztalon imakönyv feküdt stb. Szóval,
az egész elrendezés igen jól hatott reám, mit még
azon körülmény is nevelt, hogy egy csoport mo-
solygó képü gyermek, apja szavára tisztelet-
teljes tartózkodással felém közeledett, hogy az
itteni szokás szerint egyenkint üdvözöljenek,
a mi abból állott, hogy minden gyermek megfogta
kezemet, azután végig simitotta tenyeremet, kis
öklével és könyökével gyöngéden ráütött s azu-
tán megcsókolta. E szertartás meglehetősen so-
káig tartott, azonban nagyon mulattatott, miután
ez egyszerü nép kedélyét és egyenességét tanusi-

totta. A rész-
vét és irigy-

---"—'=-: """"""""""^ifc^ s^g némi ve-
ífjjjĵ . gyült érzeté-

vel vál tam
meg e kuny-
hótól; sajnál-
tam lakóinak
szegénységét
s irigyeltem
kevéssel be-
érni tudó elé-
gültségét.

Mellőzöm
4 további ta-

pasztalatai-
mat.

E g y p á r
gyorsan el-
mult, szép na-
pot töltöttem
e puszta sze-
retetreméltó
lakóinak tár-
saságában 8
azon meggyő-
ződéssel bu-
csuztam el tő-
lök s érkez-
tem ismét
vissza a ma-
gyar főváros-
ba, hogy ama
napok emléke
örökké feled-
hetlen marad
előttem.

L.

megfelelni azon igényeknek, melyeket e pazar
vendégszeretettel kiállitott ebéd s a tüzes magyar
borok irányunkban támasztottak.

Ebéd után az egész társaság hosszabb séta-
kirándulásra határozta el magát. A hölgyek ko-
csin s a férfiak lóháton indultak. A pusztai ebek
hangos csaholása közben vonult ki a diszes me-
net a szabadba. Miután lovaglási járatlanságomat
bevallottam, szives előrelátással egy báránysze-
lidségü lovat adtak alám, ugy hogy minden ve-
szély és tartózkodás nélkül jó állatomra bízhat-
tam magamat, mely a legnagyobb biztossággal
vitt keresztül árkon, bokron, a nélkül, hogy csak
egyszer is lemaradtam volna, a mi iránt előlege-
sen alapos gyanúim voltak. — Csend és ünnepies
nyugalom uralkodott az egé3z vidéken, mely ha-
tártalan rónaságban terült el előttünk. A csendet
csak az egyes tanyákról közeledtünkre dühösen
előazágnldó kutyák ugatása zavarta meg. Egy
nagy körben bejártuk igy a pusztai birodalom
egy részét s vidám társalgás után testben lélek-
ben felfrissülve tértünk ismét vissza tanyánkra,
hogy a nap hátralevő részét még társas játékba
s mulatságba temessük.

Másnap a reggeli után ogymagam sétáltam
ki a puszta közelebb eső egyes pontjaira; meglá-
togattam a szabadon legelő birkanyájakat s a do-
hánymivelők gyarmatát. Alig mondhatom el, hogy
mennyire meglepett e földalatti putrik szemle-

Az emberi test érzéketlensége a tűz
és izzó vas iránt.

Közli Dr. Bardócz Lajos.
(Vége.)

Ezen előzmények után önkénytelenül tolul-
nak emlékezetünkbe az ordáliák vagy istenitéle-
tek, melyeknél az izzó vas oly nagy ezerepet ját-
szott. Mi egészen más szemekkel fogjuk most
ezen istenitéleteket nézni, és koránsem fogjuk
azokat az ártatlanság biztositékának tekinteni.
Hát még a sok csalás, mely az afféle eljárásnál
becsúszott? Az elitéltet maguk a papok készitet-
tek elő a tűzpróbára, ki a véghez vitt próba után
megint az ő gondviselésökre bízatott. A tűzpró-
bának kitett tagok gondosan bepóláztattak és csak
nehány nap mulva vizsgáltattak meg, hogy a sé-
rülés vagy sérthetlenség megállapittassék. Az
e nemü legrégibb példák közé tartozik, a Sopho-
kles által emlitett eset, hol a követ a tűzpróbára
ajánlja magát, hogy azáltal állitása igazságát be-
bizonyitsa.

A legrégibb történetben gyakran hasonló
példákra akadunk. Igy például Zoroasterről mon-
datik, hogy őt, midőn még kis gyermek volt, a
mágusok fejedelme, meg akarta ölni. Amint azon-
ban a fejedelem kardját kihuzta, keze legott el-
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száradt. A gyermeket ezért tűzbe vetették, hogy
ott elveszezen. Azonban a tűz parazsa, mint a mese
mondja, rózsavizfürdővé változott. Később, mi-
dőn ezen bölcs követői közt viszály támadott, és
a hittől gokan elszakadtak, Sapor a mágusokat
összegyűjtötte, és azt tüzte ki feladatukul, hogy
módot és eszközt találjanak fel, mi által a szaka-
dárok megint megnyerbetó'k legyenek. Krre a

• papok egyike a tűzpróba kiállására ajánlkozott,
és azon inditványt tévé, hogy meztelen testére
olvadt rezet Öntsenek ugy, mint az az olvasztó-
kemenczéből kif'oly. Ha teste sértetlenül marad,
ugy ezen csuda azon erővel_ fog birni, hogy az
elszakadottak visszatérnek. Es igy történt. A tör-
ténetirók, kik minket e csudatényről tudósítanak,
kétkedve jegyzik meg: „Látható, hogy Zoroaster
vallásában sem hiányzanak a csudák és legendák."
Boutigny azonban más véleményben van. Ő ezen
próbát könnyü ea egyszerü kísérletnek tartja,
mely minden csudás mezből ki van vetkeztetve,
és a felemlitett tényt lehetségesnek tekinti.

Strabo hasonló dolgokról tudósít. Szerinte
Cappadociában,Castabalában Dianna papnői izzó
parázson jártak, és a Hirhik az évenkinti ünne-
pen, mely Etruriában Soractában Apolló tiszte-
letére ünnepeltetett, izzó vason sétáltak. E csele-
kedetért nemcsak hogy minden hadi szolgálattól
fölmentettek, hanem ezenkivül még más előjogok-
kal is fel voltak a tanács által ruházva. De a ró-
maink nem voltak hajlandók még azokat is csuda-
dolgok gyanánt elfogadni, miket saját szemeikkel
láttak; mert Varru azon képességet, miszerint az
illetők a tűz hatásának sérülés nélkül ellenállhat-
nak, bizonyos kenőcsök használatának tulajdonitja,
melyekkel a tüznek kitett részek bedörzsöltettek.
Az ó-korban az avatottak gyakran felhasználták
a tudományt azon czélra, hogy csudák által a né-
pet tetszések szerint vezessék.

A régikor cselekyényei és a közép ör isten-
itéletei már régen feledékenységbe mentek, midőn
szemfényvesztők kezdek a tudományt arra hasz-
nálni, hogy a néptömeget mulassák és bámulás-
sal töltsék el; maguk pedig igen kényelmes életet
folytassanak, anélkül, bogy dolgozni kénytelenek
volnának. Az angol származásu Richardson a 17-
dik század vége felé az által tünteté ki magát,
hogy izzó szenet rágott, olvasztott üveget nyelt
el és olvasztott ólmot töltött nyelvére. Mennyi
alapszik Ut szenfó'Byveeztésen,nem egy könyen le-
het tisztába hozni. Később majd itt majd amott
léptek fel efféle müvészek, kik a bámulatba ejtett
néptömeggel azt hitették el, hogy testökön a (üz-
nek semmi hatalma nincs.

A legnagyobb figyelmet századunk első évei-
ben egy í'paj yol keltette föl. ki Franczia-, Olasz-
és Németországban különféle név alatt lépett föl,
de sovány testalkata, bemélyedt szemei és fe-
kete göndörhaja által egy és ugyanazon egyénnek
ismerietett föl. Legelőszőr és pedig 1802-ben Pá-
risban lépett föl, hol hallatlan csudaíételeiről a
tndományok akadémiájához is érkeztek tudósitá-
sok. Arczát forró olajjal mosta meg, mely 94°-ot
mutatott, lábával "zzó vasra állott és nyelvén az izzó
vasat elhúzta, anélkül, hogy megsérült volna
Csudatettei közt a kiemelésre leginkább méltó az,
hogy egy dan b phospbort fmely fél hüveiyk hosz-
szusággal birt) két ujja közé vett és ott meg-
gyujtván addig égetett, mig a kialvás önmagától

kezök : A nyelvnek elegendő nedvességgel kell
birnia és a kisérlet véghezvitelénél könnyüség és
jártasság szükséges. Jolloch hasonló kisérletet lá-
tott egy ólomöntőnél, ki különösen megjegyezte,
hogy a/- izzó vasiak teljesen vörösizzónak kell
lennie, ha az ember az elégés ellen biztos akar
lenni. Egy másik, egyik olvasztóhután, egy mun-
kást látott, ki az olvadt vasat kezével merte
ugyan, de midőn a vas egy kissé hült, a kisérle
tet ismételni vonakodott.

A szemfényvesztő, hogy kísérletei hosszasab-
ban tartsanak, s ezáltal annál nagyobb bámulást
ébreszszen, teste egyes részeit praeparálta. A sze-
rek természetesen az ő titkai voltak, de korán-
sem oly rendkívüliek, hogy feltalálhatók ne vol-
nának. Ezt a mosakodásból lehet is következtetni,
mi közvetlenül a kisérlet előtt történt. A szem-
fényvesztő a mosakodásnak oly szinezetet adott,
mintha az tiszta vizzel történt volna és pedig azon
okbo 1, hogy megmutassa, hogy testén semmi máz
nem létezik, mely a tüz ellen óvszerül szolgálna.
De késöbb mégis kitudták, hogy a mosakodás is
szemfényvesztés volt, és hogy e czélra nem tiszta
vizet, hanem valamely összehúzó tulajdonsággal
biró tiszta szinü eavanyos folyadékot használt.
üementmi Nápolyban nagy gondot forditott arra,
hogy e szert feltalálja. Vizsgálatai közt a ritkí-
tott kensavat és az nlaunoldatot találta leghatha-
tósabbnak. A tüzellenes véderö hathatósan nőve-
. " " • ' " ' w i a u uauiaiUSail I1UYC-

kedett az által, ha a testrészek először szappannal
gondosan megmosattak és jól megszárittattak, s
az emlitett szerek használata ezen előkészület
után tortént. Ezek által a bőr oly érzéketlenné
vált, hogy a tudós physikus a szemfényvesztő

be nem következett. Pedig tudjuk, ho<ry a phos-
phor, elégés alkalmával, rendkivül intensív me-
legséggol bir, s az általa okozott sebek, az etető
phosphornav miatt, a legveszélyesebbek, le°fáj-
dalmasabbak és leglassabban gyógyulok közé
tartoznak.

Roger kiséretében (mert Németországban igy
nevezé magát ar emlitett ceudaember) Marburg-
ban egy indiai nő képében egy rőszemély lépett
fel,- ki egy darab izzó vasat fogai közé fogott és
mintegy 40 lépésnyi távt lságr.i vitt. Kezeit ezen
idő alatt hátára téve tartotta, hogy annálinkább
kitűnjék, hogy a vasat csupán fogai között tartja.
Németországból a csudaemb?r Pétersburgba uta-
zott, honná i a legmesésebb dolgokat hirdették
róla a lapok. A ritka diadalt azonban nemsokára
& buká-i követte. A csudaember mint mondják
borzasztóan elégette magát. Annyi kétségtelen,
hogy rögtön minden nyom nélkül tltünt.

A látott é* hallott csudák megmagyarázására
a legkülönbözőbb nézetek keletkeztek. A fődolog,
mely 'tt megmagyarázandó volt, az : honnan van,
hogy a roppant melegnek kitett testrészek meg
nem égnek. A felvilágosultakra nézve e csudák
már ekkor sem voltak valami rendkivüli dolgok.
Wollanton azon tudósitást közié, hogy egyik ba-
rátja gyakorta cselekszi, hogy nyelvét izzó vason
huzza vég;g. A szerencsés siker feltételei követ-

mesterfogásait nemsokára maga ismételheté.
Egy másik szert, mely a testet a tűz és a hŐ-

ség behatása ellen védi, az asbest- ben vagy kő-
lenben ismerünk. Hogy mily szerepet játszott
ezen ásvány az elősorolt csudák véghezvitelénél,
nem lehetne egykönnyen meghatározni, de nem
is szükséges. Sokan azt vélik, hogy az asbest az
oly kírivó kísérletnél, milyen például a phosphor-
nak az ujjak között való elégetése, nem egyköny-
nyen maradhatott ki a játékból, s hogy az olykép
használtatott, hogy valamely tésztás tömegbe be-
legyuratott, s a bőr ezen tésztával behuzatott. Az
ásvány, mint tudjuk, finom hajlékony szálakból
áll, és ezért is neveztetett kőlennek, a a szálak oly
engedékenyek, hogy azokat vászonná lehet szőni.
Ki ily szövetü keztyüvel fegyverzi fel kezét, az
izzó vasat a legcsekélyebbb sérülés nélkül kezébe
foghatja. A régiek előtt e dolog sem volt is
meretlen, és a Vatikánban egy darab asbestszö-
vet őriztetik, mely a régi korból származik.

Mintegy husz év.vel később a milanói szüle
téeii Aldini lovag vonta magára a közönség figyel-
mét, csakhogy az ő mutatványai egészen más
indokokból származtak, mint az eddig látottak.
Az olasz nemes emberbaráti szándékból utazta be
Európát, hogy a tudmány eredményeit az emberi-
régre nézve hasznossá értékesítse. Czélja az volt,
hogy védelmet szerezzen azok számára, kik tüz-
vész idején a veszélynek teszik ki magukat. Al-
dini az asbesten kivül a biztonsági lámpát is fel-
használta. Az általa előirt módon f lf

másután lassan lépdelve ment a lángboritotta ut-
czán végig és vissza; aőt a eorompótűz ujra felé-
lesztetvén, e sajátságos sétát többször ismételte.
A kisérlet végén mindnyájan sérületlenül jöttek
ki a lángok közöl. Sérületlenül került ki egy kis
gyermek is, ki csak egy asbestföveg által volt
védve és egy drótfonat által fedett^kosárban hor-
doztatott. Egy másik kísérletnél a szent gervaisi
kaszárnya udvarán két torony készittetett, me-
lyek könnyen égő anyagokkal vétettek körül.
Egyik tüzember, Aldini tanácsa ellenére, a ko-
sárral és a gyermekkel egy szük térre ment, me-
lyen 18 láb magasra csapkodtak fel a lángok.
Sürü füst rejtette el a vakmerő embert a nézők
szemei elől, és a hosszas kimaradás már már ag-
godalmat keltett a nézők szivében, midőn az em-
ber a tüz és láng közöl sértetlenül előtoppant.
Mennyire használjuk fel ezen szereket a minden-
napi életben, hogy tűzvész esetén korlátokat te-
gyünk a pusztitó lángok elébe, hogy a veszélyben
forgók életét megvédjük és az anyagi javakbani
veszteséget enyhítsük, kiki megmondhatja, ha
saját helyén körültekint. Itt ia megismerhetjük^
hogy sokat követelünk a tudománytól, hogy azt,
a mit nyujt, figyelembe ne vegyük.

I d ő j ó s l a t o k .
Nincs, s nem ia lehet az évnek bármely oly

tal van ,tatva; a fej, kéz és lábak védszere asbest-
bol vannak készitve. Ehhez még egy godronyszö-
vetból készitett teljes fegyverzet járul, mint az

percze, melyben a föld kerekségének egy vagy
más foka alatt, kisebb vagy nagyobb légváltozás,
vagy is szél vagy szélvész, esőzés, havazás s
mennydörgés nem volna. Ha tehát a száz évre
szóló naptár, Knauer, Herf chel (ha ,ugyan Her-
schel ?) s mások jegyzetei után, időjóslatokat kö-
zölnek némely hivatlanok, igen természetes, hogy
olykor találnak is — mert hiszen nem mondják
meg, hol s mely fokok alatt lesz esőzés vagy szél?
— Holott tapasztaljuk, hogy mig egy vagy más
szélességi s hosszasági fok alatt, eső, jég, szél,
mennydörgés jár, a szomszéd fokok alatt semmit
sem tudnak rólok. S e szerint rá lehet fogni, hogy
Schoffea ur jóslatai teljesültek, szintén mint azt
is, hogy nem.

Egészen más azonban, ha valaki a helyiséget
és időt is megjósolja, mint például Mathieu de la
Dröme, ki a hírlapokban felszólítja mind azon
időész/előaet, kik e század legborzasztóbb viharai
egyikének tanúi akarnak lenni, hogy ez évi nov.
elsőbb napjaiban Velenczébe menjenek, hol nov.
3-ig, a legnagyszerűbb jelenetek fognak lenni,
milyeket csak a féktelen elemek előtüntetni ké-
pesek, ígérvén, hogy ő maga is jelen lesz. — Ez
már egészen másnemü időjóslat, mint az előbbeni
— de annyival is bizonytalanabb az előbbinél,

mennyivel nehezebb a kiszámítása, mint amazok
átírása, holmi kopott jegyzetekből. Da ha ezt csak
azért meri állitu,ni, mivel egykor valaha ily idő-
ben a nap és hold helyzetviszonya közt nagy
szélvész volt Velenczében, s az idő theoriáját nem
érti, akkor az időjóslatokból csak csúfot űz, ma-
gának pedig tövis kosEorut szerez. Mert valo
ugyan, hogy némely nagy szélvészek napjai már

arcz védelmé™ álarczczal ellátott sisak, az egész
test védelmére teljes burok, csizma és paizs.

Aldini eleinte bizalmat akart a nézőkben
gerjeszteni, s ennélfogva maga operált. Egyik uj
ját atbesttel és sodronyszövettel göngyölte be és
hoszu időn át egy gyertya lángjára tartotta, á nél-
kül, hogy legkisebb kellemeüen érzést is muta-
tott volna. Lábunk azon kísérletekből nthányat,
melyeket tüzemberei által különböző nagyobb vá-
rosokban véghezvitetett. Egy férfiut, kinek keze
asbeetkeztyüvel volt fel fegyverezve, egy darab
vörösizzó vasat 150 lépésnyire vitt, ott szalmát
gyujtott meg vele, s azután a kemenezéhez megint
visszavitte. Párisban a kísérletek a tudományos
akadémia megbízottai jelenlétében történtek.
Egyik tüzember tiz percz elteltéig e«y fényesen
lobogó lángon tartotta fejét, mely Fáno- ez idő
alatt könnyen égő anyagok által tápláltatott. Ez-
után veszőből és szalmából készült fonatból egy
harmincz láb hosszu és három láb ezéles utczát
alakítottak. Midőn ezen falak mindkét oldalon
meggyujtattak, ugy látszott, hogy a tüz az egész
hézagot (a falak közötti tért) betöltötte. A lángok
egész utczahosszant tiz láb magasságra verdestek
fel, és a hőség oly nagy v o j t ) hogy a nézőknek
25 láb távolságra kellett a lángoló sorompóktól
hátravonulniok. Hat teljesen vértezett férfiu egy- |

i megközelitőleg . _OJ . „~ ,«„„«a.
kásához, hogy mely fokok alatt támadnak?

még sok czélszerü észlelet kivántatik, melyeket
csak az ujabb vizsgálatmód által remélhetünk,
mivel az eddigi lebé?zek ilyeket nem gyüjtöttek.
S ugy látszik, hogy De la Drőme ur sem bir ha-

1 / 1 . 1 i -•- n e m n o y > gjgjg-j választásonlókkal. Különben
jóslatul, midőn más szélvé?znapokat jósolhatott
volna biztos alapon, s nem azt mondja vala, hogy
nov. elsőbb napjain lesz, hanem (ha csak ugyan
lesz erős szél — !) az, nov. 2 . - 3 . közti éjjel, egy
óra körül fog támadni, s reggeli 7 órakor csen-
desedni, s l l óra körül megszűnni. S nagyon
valószinü, hogy az erős szél végigvonul Magyar-
ország közepén, Horvátországon Szitziliáíg, itt-
ott kisebb s nagyobb erővel, de nem mint orkán,
8 keletészakról fog funi, de itt nálunk 12 órakor
támadand éjfélkor. Azonban czélszerü adatom
nem levén, ha e napról hiteles észleletet nyeren-
dek, csak abból lehet majd egy más következhető
velenczei szélvészre számitani.

Egyébiránt ha már De la Drőme ur a bizo-
nyos szélvészeket theoria nélkül nem látta, ide
irom, hogy

December 6-kán okvetetlen orkánszerü szél-
vész leend, mely reggel 8—9 óra körül támad a
11—12 óra körül nagy erőt, ezután pedig éjfélig,
kivált 6 óra körül este még nagyobb erőt fejt ki.
— A szélességi fokok helyiségén azonban, ki nem
számithatom, mert czélszerü észleleteim nincse-
nek. Lehet, hogy a vonzerő főhatálya a Földközi
tengeren, vagy Európa szárazain, vagy a Balti-

tengeren, «őt hegy az Atlanti tenger nyugat-
európai partjain is dühöng.

A nov. s dec. szélvészek kozől nov. 9 —lü-én
szél Nov. 22-én szélvész. Dac. 20—21-én

á d ó E k k i ü l 1 ő jszinte szélvész várandó. Ezeken kivül sept. 1-sője
széllel virrad, — s^pt. 15-én nagy szelet és eső-
zést fo<* hozni, 8 igen jelentős még ez évi sept.
29-e is, a több szeles nap közt.

Mind ezeket korántsem Sshofka s Da la
Drőme hires i löjósok (mint a hirlapok nevezik),
ellen hozom fel, han^m azSrt, mart a mérsékelt
övekben, minden esőzésnek az erős szélmozgal-
mak az okai. E'.eket kell tehát előbb ismernünk,
hogy ezután egy vagy más dél vonalok különböző
fokain az esőzéseket megközelíthessük, E ;ekhez
azonban másként jutni lehetetlen, mint ha bizonyos
nagy szelek vagy szélvészek támadásának kez-
detét, tartamát s menet irányát tanulmányoztuk,
s hitelem észlíletekből, különféle hslyiségekril s
időkből teszünk egybevetéseket. Mert m^g azért,
hogy egy vagy mis fokok alatt nam volt megjó

mindeniknek kincsutáni vágyát annálinkább fel-
tüzelje, még azt is állitotta, hogy azon a hslyen,
hol a kincs rejlik, nem régen kék lángot látott
emslkedni a földből, mely azt bizonyitja, hogy
akkor a pénz felvetődött. Csakhogy nehéz hozzá
jutni! j gyzé meg nagy bölcsen, mivel azt, mint
tudákoj nagyanyjától gyermekkorában hallotta,
lidércz és tüzet okádó olyan tált03 bika őrzi,
melynek bömbölése két mérföldnyire hallik.

Ezeket megértve, némi borzadály lepte meg
a vállalkozókat; de az „auri saci-a fames," aj
álomlátó biztatása, ét .azon kecsegteti remény,
hogv rövid idő alatt mily nagy ura,k lesznek, em-
bereinknél legyőzött minden akadályt é* félel-
m3t. Miután magukat ásóval, kapával, hosszu
vasnyárssal és fúróval ellátták, egy éjszakán ki
mentek a kijelölt helyre s hozzá is fogtak a fá-
rasztó munkához, de semmit sem találtak. A kö-
vetkezö éjen ismit folytatták az áí&st, már ekkor
az agyagréteg alatt homokra bukkantak, mit töl-
tött földnek gyanítva, örvendettek, hogy az őket

solt nagy légmozgalom, korántsem az következik, J képzeletükben boldogító kincset okvetlen megta-
hogy a kiszámított jóslat sehol sem teljesült, ha- j lálják; azonb m rájok virradván, csaknem minden
nem az, hogy a vonzerő szakálya ugya lekkor í erejökből kimarüiten, haza ballagtak, s napi fog-
mis helyiségen működött. Épen az tehát tanul- I lalkozi-mk hátrányára nyugalomra hajták le fe-
mányozandó, hol 8 mikor vonult át s mily műkö-
déssel a hold helyzetviszonya által okozott lég-
mozgalom — s ezt egyetlen egy fok alatt kitanulni
lehetetlen.

Ez okból a fennebbi jóslatok által figyelemre
s közreműködésre kivánom felhívni, mind magá-
kat az érd. termiszetviz3gáló-táraulatokat, mind
-egyes lelkészeket, hogy azokra észleleteket tenni,
sziveskedjenek. S ne higyjék, hogy az észleletek
csak futólag mostanra valók volnának, azok az
időjóslati szabályok készitéséhez mindenkorra
szükségas alapul szolgálnak s azok megőrzése az
időtanra nagy becáC3el birand. — De hirlapokban
leendő rövid közléseik iaigen érdekesek lennének,

jökat. Mig ök aludtak, addig a falubeli pezsgővérü
sihederek összebeszéltek, hogy a következő éjsza-
kán a kincskeresőket msgugrasstják. Eljött a
harmadik éj; ujra hozm fogtak a kincakeresés-
hez; éfjélkor azonban magjelennek a kisérte-
tek, kik közöl egyik Süvölt, másik huppogat,
a harmadik mekeg, a negyedik bőmből, egyuttal
a náluk levő harangokat, csengőket rázva, bal-
kezükbsn égő gyertyát tartva, lassu lépéssel s
bekormozott ábrázattal közeledtek a kincskere-
sőkhöz. Ezek, a rémes alakokat ba nem várva,
csakhogy m'.nekülheisenek, ott hagyva a már
nemno'sára kiáshatónak vélt nagy kincset, futot-
tak árkon, gödrön keresztül, merre balsorsuk

melynek közlésére a Vas. Uj?, és Pol. Ujdonsá- | vezette, a kisérte éknek átöltözött sihederek nsm
gokat legalkalmasabbnak vélném Magyar, Er j kis mulatságára. Másnap tudta az egész falu,
dély- 8 Horvátországokból, melyekben addig is ' hogy ijedtek meg és futottak el a kísértetektől,

Szégyenkedve tapasztalták ugyan, hogy lakostár-
saik élezískedésének czéltábláivá lettek : mindaz-
által fel nem hagytak a kincskereséssel, hanem
már most nyilvánosan nappal folytatták az ásást
szintén egy hétig, még pedig sikeretlenül, mert

az „Elemi csapíso'c" czim alatt a legtöbb s leg-
jobb kivonatok adattak; t. szerkesztőjéről psdig
bizton fóltehetjük, hogy mit eddig csak köztudo-
másul közlött, a tudomány érdeke szempontjából
is, még inkább helyt adand.

Más hirlapok azon érd. ujdonságiróit pedig, i az álmodott két hordó aranyat és ezüstöt meg
kikejóslataimatnetalán közlendik,felkérem,hogy nem találták.

Kalandjuknak azonban még is lett annyi
eredménye, hogy egyrészről meggyőződtek azon
ismeretes példabeszéd igazságáról, hogy csak
„éhes diaznó szokott makkal álmodni," s hogy az
álom mindig csak álom marad, ezer közül sem
valósul egy sem, s hogy a kincskeresők inkább el
szegényednek, mint meggazdagodnak, mivel álla-

í potukioz mért foglalkozásukat elhanyagolják s

ha kivonatban adják, azoknak tiszta értelmét el
ne ferdítsék, mint ez már több izben történt,
hanem sziveskedjenek azoknak valódi értelmét
megadni, különbsn a hibás kivonatok nem egye-
bek volnának gúnyiratoknál. Pótharasztin, 1864
augusztus 8 dikán. Balla Károly.

K i n c s k e r e s ő k .
valószinüleg el is mulasztják. Azért is legoko-

! sabb embere'; azok, a kik a b;zonyos és jutalmazó
.•;. . Kís-Kereki (Bihar), aug. 19. I munka után látnak, ráteszik tenyerüket az ásó,

. , , . " , , , .., , ka?za, kapa nyelére, ezeket jó kedvvel forgatják
• ^ m ? l t ; ZV-W " / " " ^ g , °,kozta, szükség s d o i g o z n a k n t m immel-ámmal, hanem szivesen;

napjai az érmelléki községekbe i» bekövetkeztek: ez ! m 8 g e légednek sorsukkal, nem vágyakoznak nagy
év elején, hozván magukkal azoknak majd minden | B

d a g 3 a g r a . e 3,, 8 i d 5 b 3 n é g v a , á ? „ a p o k o n olvas-
lakosairahanemis oly nagy mérvben, mint al- | a t n a ^ h a 8 z n 0 8 k ö n y v e k e t _ m el^ ekböl sokat
inífeef " ' m g l 8 n y ° m O r t I tanulhatnak. Higyjék el, hogy ezek jóllétnek fog-

A „„„i ui ix -i i 'nA örvendsni, ha a földbe elrejtett kincseket
A szegény emberek szenvedései lassan-lassan ; k e r e s i k • m a 8 r e 8 z r o l s d 4 v a l a m Í Q t az

, mihelyt az idén koldusbotjokat ! _ w ; s z e l l e m k u t a t a 9 a i b a n
l
 a jóslatoknak sok

en

arra aggodalom nélkül épen nem gondolhatnak.
Hozzájárul az élelmi czikkek s mindenféle

barmok országszerte mutatkozó olcsósága s kel-
letlensége, és a pénznek innen származott csekély
forgalma. Nem csuda tehát, ha a szegény ember
éjjel és nappal azon gondolkozik, hogy miből és
mikép juthasson pénzhez, a mivel adósságait tör-
leszthesse; a mult időkön merengve, némi viga-
szul fel-felsóhajt néha : hogy bárcsak neki is jut-
tatna a jó szerencse azon kinciekb5l, melyeket a
tatárfutáskor vagy a kuruczviláo'ban a gazdagok
elrejtettek a f jld gyomrába.

Az ilyen ember aztán álmában is kincse-
ket lát.

Igy történt, hogy Er-Adonyban egy Fézer
József nevü ember azt álmodta : hogy a szomszé-
dos község határa szélén, egy az ő határukat is
jelelő határdombhoz közel, a föld alatt két hordó
arany és ezüst van. Alig várta, hogy megvirrad-
jon, álmát elbeszélte egy elszegényedett közbir-
tokosnak, és egy vagyonbukott zsidónak; s hogy

bányát fedezvén fel, az Ér-Adony közelében lé-
tező községek nem lesznek kénytelenek mérföl-
dekről horda :ni a homokot, mint ezelőtt, mi a vi-
dékre nézve, — maly eddigalé abban érezhető
szükséget látott — nem kis nyeremény. S ez a
homok volt az egyetlen kincs, melyet babonás
embereink, akaratuk ellenére is találtak.

Kocsdr Mihály.

Tőrös Jancsi zencbaiidája Bajoror-
szágban.

Minap emlitettük e derék györi bandának
Münchenben szerzett diadalait; azóta ismét uj
adatokat olvastunk e társulat bajorországi sikeres
műutjáról. Igy a Nürnbergben megjelenő „Friin-

*) Lásd a Vas. Ujg. idei folyamának 29-dik s köv.
számiban „A jóslatokról" közlött czikket. — K. M.

kischer Kurier" aug. 20-ki száma egész hosszu
tárczaczikket szentel Vörös Jancsi zenetársulatá-
nak. Nem lesz érdektelen, a német zeneitész czik-
kéből n3hány főbb pontot megismertetni.

„Vörös ur kis magyar zenekara — igy ir a
nürnbergi lap — oly sajátságos s e puszta fiai-
nak (?) zenéje oly szép, hogy csak kötelességün-
ket teljesítjük, ha elismerésünket nyilvánosan fe-
jezzük ki. A mi e kis zenekar előadásainak oly
sajátságos varázst ad s a mi által oly ellenállhat-
lan hatással vannak a hallgatóra, az az egyes ze-
nészek lelkes részvéte a működésben s játékuk
merész valódiaága (realismusa.) A legkifogásta-
lanabb tisztaság és szabatosság mellett ezen em-
berek az érzelem oly melegségével, sőt izzó for-
róságával, s oly meggyőző ékesszólással játsznak,
hogy a hallgatót önkénytelenül magukkal ragad-
ják. Zsnészeti Ciceróknak nevezném őket, ha en-
nél több nem volnának, miutáa nemcsak kápráz-
tatnak, hanem meg is győznek; az ember mindent
elhisz nekik, a mit játsznak, mert látja, hogy ők
is hiszik azt. Bátor, erőteljes ecsetvonásokban
vetik oda hangképleteiket, melyek e tekintetben
oly kellemesen hatnak ránk, mint egy Rubensféle
festméay vagy Kaulbaoh egy-egy ujabb composi-
tiója. — Ezután megdicséri a nürnbergi kritikus
a társulat operazenei előadásait, különösen a
Verdiféíe kábító, érzékekre ható zenében. Elra-
gadónak mondja táncz-zenei előadásaikat. Egy
darab népélet merül fel előttünk — ugymond —
a hol csupa öröm és vidUmság üté fel sátorát s a
hallgató csaknsm kedvet érez neki vetkőzni. Né-
zete szerint még hatalmasabb eredetiséggel
játszszák a keringők dallamait, mint Strausz hires
zen akara Bécsben. — Végre áttérve a magyar
zenére, erről a német, tárczairó ugy nyilatkozik,
hogy legeredetibb, de az ő ízlésüktől legtávolabb
álló zene a magyar nemzeti táncz, a csárdás. Er-
ről szerényen és bölcsen bevallja, hogy e zene
rhythmusát és összefüggését nem érti, de azért
dicséri zenészeink erőteljes szinezését, lelkesitő
játékát, mely a zenét nem értő idegenre sem té-
veszti el hatását. Itt látszik meg leginkább hogy
ez emberek — ugymond — nem külső behatásra,
hanem belsö szükségből játszanak, valódi zené-
szek „isten kegyelméből" (Musiker von Gottes
Gnaden). Legvégül mint e magyar zenészek ér-
telmiségének kitünő bizonyítványát emliti, hogy
mindent kotta nélkül játszanak stb.

Egyveleg.
** (Óriási gombócz.) Bécsben az O Felsége

születése napján tartott népmulatságra Wagner
gyáros egy óriási gombóczot készittetett, mely a
következő alkatrészekből állott : 300 font ma-
zsola, 300 font aprószőlő, 200 font mandula, 200
font velő és zsir, 250 font czukor, 1000 db. vajas
zsemlye, 100 font czukros czitromháj, 100 darab
czitrom, 50 font vaj, 50 font zsir, 18 üveg rhum,
30 pint tej, 4500 darab tojás és 26 font finom fű-
szer. A keverés éí összeállítás egy hétig tartott,
az egész gombócz sulya 1130 font, s öt nap és öt
éjjel kellett főzni, hogy belseje is át legyen
főve. E czélból a gombócz közep°n egy bádog cső
mont keresztül, melyen a gőz járt. A nyer* gom-
bócztészta uj vitorlavászonba volt kötve, s a leg-
vékenyabb bádogból készült üstben főtt, mely
igen erős forró üstbe volt alkalmazva. A gom-
bócz be- és kieme'ése csigán tör ént, s 12 ember
és két hajtógép kellett hozzá.

** (Khinai juhok.) A párisi meghonosító
kertben most egy pár chinai juh látható. E faj
rendkivüli szaporasága által tünik ki; évenkint
kétszer ellik s mindannyiszor hármat. Könnyen
megfogható, hogy e tény mily fontos a húster-
melésre nézve. Pennsylvaniában már 1855-ben
honosíttatott meg a chinai, vagy szorosabban
tatár juhfaj, melyről onnan igen kedvezö tudó-
sitások érkeznek. A tatár juh magas termetü,
erős testalkatásu, lábai és nyaka rövidek, feje
kicsi, orra hosszas, fülsi csüngök. Gyapja tömött,
rövid és fényes, s durvább gyapjuczikkek gyár-
tására igen alkalmas. — Husa oly jóizü, hogy a
Chinában levő idegenek jobb szeretik mioden
egyéb húsnál.

** (Elmés válasz.) Azon időben, midőn Na-
poleon még csak tüzérhadnagy volt, egy külföldi
tiszt büszke önhittséggel mondá .-„Az én honfiaim
egyedül dicsőségért harczolnak, mig a francziák
csak pénzért küzdenek." Igaza lehet önnek vi-
szonzá Napoleon mosolyogva, mert mindenki an-
nak elnyeréseért harczol, a mije nincsen."
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Irodalom és művészet.
** (Megjelent uj naptárak.)Heckenast Gusz-

táv kiadásában egyezerre hét különféle uj naptár
jelent meg a jövő évre, bő választékot szolgál-
tatva a közönség különböző osztályu és különböző
kedélyü tagjai számára. A naptárak e labyrinth-
jában némi tájékozásul, nem lesz fölösleges
Ariadne-fonalat nyújtanunk. A gazdasággal fog-
lalkozóknak a „Falusi gazda naptárát" kell aján-
lanunk, mely Dr. Farkas Mihály által szerkesztve
agyümölcsészet, méhészet és átalában a gazdaság
köréből hoz tanulságos útmutatásokat. Ára 80 kr.
— Kik a felekezetekre való tekintetet még a nap-
tárakban is szem előtt tartják, az „István bácsi nap-
tára" és a „Protestáns képes naptár" közt szabadon
választhatnak. Mindegyik 50 kron kapható. Amazt
szerkeszté Mayer István, ezt Ballagi Mór. — A kik-
nek egyegy rémtörténet, mesés tündérrege vagy ér-
dekes kaland olvasása nyujt élvezetet, ilyeneket a
„Lidércz naptárban" (iO krért bőven találnak. — A
kik vidám történetkékben pár mulatságos napot
akarnak maguknak szerezni, azok 30 krért „Pap-
rika Jancsi" képes kalendáriumát szerezzék meg.
Megjelent még a „Magyar nép naptára;" továbbá a
„Magyar gazdasszonyok naptára" Damjanich Já-
nosné arczképével és sok hasznos olvasmánynyal.
— Mi pedig, e naptárakat azon óhajtással bocsátjuk
utnak, hogy a jövő évre minél több jó napot mu-
tassanak a magyarnak.

*• (A „Látcső" czimü, fövárosi kis napilap)
három hónapi rövid élete utáne hó végén bizony-
talan időre meg fog szünni. Öszinte sajnálattal
jelentjük e jól indult, élénk és Bródy Zsigmond
által kellő tapintattal szerkesztett lap bár ideig-
lenes halálát, annál inkább, mert ha nem hittük
volna már előbb ie, e lap három havi működése ujra
meggyőzött arról, hogy egy ily tartalmu kis ma-
gyar lapra, mely a fővárosi közönségnek mintegy
társalgó terméül szolgáljon, Budapestnek kiváló
szüksége volna. De a fővárosi közönséget kétség-
beejtő közöny és pangás szállotta meg s ez már
isten tudja hányadik helyi közlöny, mely részvét-
hiány miatt kénytelen beadni a kulcsot. Mindamel-
lett nem mondunk le a reményről s várjuk e rész-
ben is a kedvezőbb időket, hogy végre a 180,000
lakossal biró testvérfővárosokban egy helyi érde-
keket képviselő magyar lap megélhetése ne tartoz-
zék a lehetetlenségek közé. Hiszszük és óhajtjuk
a „Látcső" mielébbi feltámadását.

** (Királyi látogatás egy magy ar művésznél.)
Libay L. müvész hazánkfiát, ki jelenleg Gastein-
ban időzik, nem rég, magas vendég, a porosz ki-
rály látogatta meg. Megpillantván a müvészt, a
mint a szabadban rajzolt, müveit megtekinté, 8
fölkérte, hogy összes munkálatait mutassa meg;
azután belőlök több darabot megtartott. Ne-
hány nap mulva a király meglátogatta Libayt,
8 munkában levő művei közöl is többet kivá-
lasztott.

** (Jósika Miklós) koszorus regényirónk,
mint a „Hon" értesül, ismét nagyobb terjedelmü
regényen dolgozik. Irodalmunk e fáradhatlan
munkása jelenleg Drezdában lakik, hová Bj-üs-
ezelből nem rég költözött át.

** („Rövid éjek,rövid álmák") czimü beszély-
füzér van sajtó alatt Kvassay Edétől. Szerző elő-
fizetést hirdet müvére s az előfizetési árt — 1 ftot
sept. végéig kéri szállására, Pesten Kristófiér
2-ik sz alá beküldetni.

** (Madách Imre „Ember tragédiája") czimü
jeles müvét Dietze Sándor németre forditotta s
Kugler A. kiadásában nem sokára meg fog jelenni.
A kiállitást egy lipcsei nyomdász kitünő diszszel
eszközli; a fordításról pedig a kik olvasták, nagy
dicsérettel nyilatkoznak.

** (Három albumlap.) A magyar képzőmüvé-
szeti társulat jövő évi albumának három lapjára
nyertesek lettek : a történelmi képre Weber Hen-
rik ; a tájképre Keleti Gusztáv, az életképre Te-
lepy Károly. A két első kőnyomat lesz, s az illető
müvészek maguk fogják kőre rajzolni; a harma-
dik rézkarcz, melynek kivitelével Marasztoni Jó-
zsef van megbízva.

Egyház és iskola.
•• (A kegyes tanitórend) e hó 16-ikán kezdte

meg káptalani nagygyülését. Az 53 szavazó tagból
álló káptalan a szokásos előzmények után 52 sza-
vazattal mindjárt az elsö napon rendfőnökül ft. ,

360

T Á R H Á Z .
Purgstaller Józsefet választá meg, ki már hat
éven át bölcs tapintattal vezeté a rend kormányza-
tát. A következő napokon, ámbár a 18-ki és 20-ki
országos ünnepélyek délelőtti óráiban a nyilvános
szertartásokban való részvét miatt rendi tanács-
kozmányokat nem tartottak, a rend fensőbb hiva-
talnokait is megválaszták a következőleg : Kor-
mánysegédek lettek : Villiger Kai József, Jaeger
Szál. Ferencz, Horváth Cyrill, Tót Jánost,
Schirkhuber Móricz, Jaeger Ágoston és Somhe-
gyi Ferencz. Kormánytanácsadók : Dornay Ist-
ván, Lutter Nándor s Nagy Márton.

** (A kegyes tanitórend házfb'nb'kei) e hó
23-án választattak meg a következő eredménynyel:
Faeth Alajos lett budai, Csákós Elek debreczeni,
Poleszni Imre kecskeméti, Kucsera Krktóf kis-sze-
beni, Kibiánszky Adolf kolozsvári, Békefy Károly
lévai, Vashegyi Alajos magyaróvári, Rappensber-
ger Kajetán nagy-becskereki, Berzay Elek nagy-
kanizsai, Lévay Zsigmond nagy-károlyi, Némethy
Ferencz nyitrai, Nagy Márton pesti, Schrötter Já-
nos privigyei, Polányi Ferencz rózsa-hegyi, Korecz
Lőrincz s.-alja-uj helyi, Mihály Alajos selmeczi,
Baranyai Zsigmond szegedi, Polak Gergely sz.-
györgyi, Prichenfried József mármaros-szigeti,
Ujváry János tatai, Vengriczky József temesvári,
Cserbay István trencséni, Szaiff János váczi, 8
Magyarász Incze veszprémi házfó'nökké. A rend
főkormányzója pedig házfőnöki helyett esekül
Riedl Györgyöt Beszterczére. Koncz Nep. Jánost
Korponára, Németh Alajost Podolinba nevezte ki.
A rend ujonczainak mesterévé ismét Ruth János
választatott meg.

** (A beregszászi er. ref. gymnaziumban) az
elsö évi tanfolyam f. év oktober 3 an nyilik meg.
A tanulók megjelenésének és beiratásának vég-
határnapja oktober 1. Egy évi tandij 8 ft., a
mi fél évenkint előre fizetendő; kézi könyvek itt
helyben, rendes áron kaphatók lesznek. A szülők,
kik gj ermekeiket tanítás végett ez évre Bereg-
szászba vinni kivánják, szándékuknak september
15-ig az ottani iskolai elöljáróságnál bejelenté-
sére kéretnek.

Köziiitézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) a m.

orvosok és természetvizsgálók maros-vásárhelyi
gyülésén testületileg van képviselve, még pedig a
következő tagok által: Kub.nyi Ágoston igazgató
tag vezeti a küldöttséget, melynek tagjai : Fri-
valdszky Imre és Nendtvich Károly rendes-, Ará-
nyi Lajos, Balogh Kálmán, Botka Tivadar Hun-
falvy János, dr. Kovács Sebestyén Endre, dr.
Markusovszky Lajos, Morócz István, Henszel-
mann Imre, Ney Ferencz, Rómer Flóris, dr. Ró-
zsay József, a gyülés pénztárnoka, Szabó József a
gyülés titkára, és Xantus János levelező tagok,
valamint Dudik Beda kültag.

** (A magyar gazdasszonyok egyletének) kö-
zelebbi választmányi gyülésén, az elnök által
kezelt inséges pénzekről szóló számadások meg-
vizsgáltatván, az elnöknek, Damjanich János öz-
vegyének, e tárgybeli buzgó és tapintatteljes mű-
ködéseért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaztak.
A benyujtott számadás részletei következők :
Bet étel : Az egylet által kibocsátott iveken 4289
ít.23 kr., a pesti levesfőzésre készpénzben 528 ft.
60 kr., vidéki levesfőzésre begyült 16,268 ft. 16
kr., bazár tiszta jövedelme 40,602 ft., összesen
61,687 ft. 99 kr., még be nem váltott 18 arany és
5 ezüst forint. Kiadás : Pesti levesfőzésre kész-
pénzben kiadatott 56lft. ! 0 kr., szolnoki konyhára
készpénzben 1110 ft. 83 kr., községeknek leves-
főzésre 17,474 ft. 79 kr., gróf Batthányi Lajosné
mint megbizott válaszmányi tag által elosztatott
40,602 ft., összesen 59,749 ft. 22 kr. Maradt még
az egylet rendelkezése alatt 1938 ft. 77 kr. és be-
váltatlan 18 db. arany és 5 db. ezüst forintos.
Ezután az elnök által több rendbeli adomány je-
lentetett be, u. m. a pápai kaszinótól 1100 ft. ea
3 arany. Kécs Lajosnétól az alapítandó árva le-
ány-növelde tőkéjére 153 ft. 2 arany. Továbbá a
decz. 20-kán tartandó sorshúzásra több értékes
nyerendő tárgy, melyek mint ajándékok br. Je-
szenák özvegyétől gr, Eszterházy Istvánné, Dam-
janich Jánosné, Vermes Gáborné, Draskótzi br.
Jeszenák Lujza, Návay Pálné, és Cseremiszky
Csorba Hermine asszonyságoktól küldettek be.
Végre az okt. 3-án tartandó kiállítási díjazásra
gróf Zichy Pál Ferenczné 5, Damjanich János
özvegye, és Grünn Jánosné 2, gr. Pejachevich

Pálné, báró Prandau Etelka, Erdődy Sarolta,
Hsjóa Józsefné, Tóth Lőrinczné, Cseremiszky
Miklósné és Vitális Mórné egy-egy aranyat aján-
dékoztak. Uj rendes tagnak bejelentetett özv.
Lengyel Lukácsné Erzsébetvárosból és Micsi-
nyey Hermine kisasszony.

** (Orvosegyletet akarnak alakitani Győrött,)
s tekintve azon üdvös hatást, melyet az ily testü-
leti működés mind magára az illető szakmára,
mind egyesek tapasztalatainak bővítésére gyako-
rolni szokott : e jó szándéknak csak teljesedését
kell óhajtanunk.

Mi ujság?
— (Az akadémiai palota szobrai.)Az akadémia

palotájának külsejére vonatkozó közleményünket,
mely egyik közelebbi számunkban volt olvasható,
bővebb értesülés után, következőleg igazithatjuk ki.
Azon diszitmények sorában, melyek szembe a Lloyd
épülettel a palota főhomlokzatán lesznek alkal-
mazva, a nagy terem fölött, az Izsó által faragott
országczimeren és a hasonlókép általa készült,
azzal egy sorban látható 8 géniuszon kivül, az
akadémiai hat tudományi osztályt, — a történelmi,
törvény, nyelv, természet, mathematikai és böl-
csészeti tudományokat, — a hires Rauchnak egy
igen jeles utóda, berlini Wolf szobrász és tanár
mintája után készült hat alak allegoriailag fogja
ábrázolni. Ugyan igy, a Dunára szolgáló homlok-
zaton, a kis terem fölött, négy alak a költészetet,
államtudományokat, archaeologiát és földtant. A
fő- és a Dunára, meg az akadémiai utczára szol-
gáló homlokzatok szegletein, és illetőleg végein,
színvonalban a második emelettel, a tudományok
fejlődésére hatalmasan behatott, és a képzőművé-
szetben kulmináló férfiak alakjait fogjuk látni :
Révaynkat, — Izsó által készült minta után, —
Newtonét, Leibnitzét, Des Cartesét, Galileiét, és
a nagy Rafaelét, ez utóbbiakat is mind jeles mü-
vészek mintája után készitve, azon öltözék és vi-
seletben, mely azon koré vala, melyben éltek.
Végre az akadémia palotájának belsejében szá-
mos fülke (Nischen) alkalmaztatott a földszinti,
első és második emeleti tornáczok hosszában oly
czélból, hogy jeles iróink és tudósaink szobrait
befogadják. Higyjük és reményijük, hogy ninca
távol azon kor, midőn ezeket is be fogja tudni
tölteni a hazafiui kegyelet.

** (A pesti állatkert) alapszabályai felsőbb
helyen megerősítést nyertek. Egyuttal megemlít-
jük, hogy azon farkas, melyről a minap szólot-
tunk, Szomjas Ignácz ur ajándokából már megér-
kezett, még pedig másodmagával. Ezóta ugyanis
még egy farkastársa került, melyet emlitett ha-
zánkfia szintén az állatkertnek ajándékozott. Az
eddig begy ült vadak ideiglenesen a pesti egye-
temépület udvarán vannak elhelyezve.

** (A császárfürdői velenczei éj.) Egy ünne-
pélyről akarunk szólani, melyet vasárnap tartot-
tak s mégis csütörtököt mondott. Már a megelőző
napokban óriási falragaszok hirdették a Pesten
még nem látott nagyszerü fényes látványokat. A
hirdetmények alá egyszerűn „rendezőség" volt
irva, a név gondos elhallgatásával. Kik a ren-
dezők, tapogatóztunk, a nélkül, hogy reájok ta-
láltunk volna, mig utóbb Álványi és Bulyovszky
urakat hallottuk emlegetni. A kiváncsiság el-
csalt bennünket; de még ott tapogatóztunk iga-
zán, midőn fény helyett kétes homályt, a nagysze-
rűből pedig épen semmit sem találtunk. A gőz-
hajó kiszállójánál a,.Császár-fürdő"föliratu nagy
transparent lámpáit is hátulról kezdték gyujtogatni
s olyan furcsán jött H, hogy az elsö betük mécsei,
talán szégyenletökben, behunyták pislogó szemei-
ket. A hajóból kiszállva, egymás tyúkszemén ta-
podó s zúgolódó 5—6 ezer embert találtunk.
Nehány álarczos is lézengett itt-ott; ezek mulat-
hattak legjobban; mert egyéb élvezet hiányában
a nagyközönség elcsipte és mulattatta őket. Ilyen
volt az aug. 21-iki éj a császárfürdőben, mely
csak annyiban emlékeztethetett Velenczére, hogy
később a kelő hold fénye ép oly tisztán világított,
mint Velenczében. Gondola sem volt, hanem e
helyett ezer meg ezer ember gondolá, mily szépen
reá van szedve.

** (A természetvizsgálók marosvásárhelyi
nagygyűlésére) e hó 20-ig ceak Pesten 238-an
íratták be magukat, köztök nehány magasb ál-
lásu egyén a helytartóságtól és királyi táblától.
Bécsből Hebra, Stellwag, Cárion tanárok &
többen.
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** (Szalay László uj sirja.) Szalay László

hült tetemeit e hó 21-én helyezték át azon uj sir-
boltba, melyet számára Vörösmarty sirja mellett
készitettek a kerepesuti temetőben, hol elhunyt
jelesünk hamvai most már állandó nyugodalmat
fognak találni.

** (A magyar akadémia palotájára) ujabban
szép adakozás történt. Gróf Trautmannsdorf
Ferdinánd, békésmegyei birtokos és cs. k. követ
a bádeni udvarnál, 2000 ftot adott a palota épi-
tésére. •

_ (A váczi kath. legényegylet) aug. 21-én
saját helyiségén Scharnbeck tanár „Elégedetlen

• favágó" czimü színmüvét hozta szinre. Az elő-
adást tudósitónk nem mondhatja ugyan sikerült-
nek, de az ezt követő szavalatok jóformán kipó-
tolák amannak gyengeségét, annyira , hogy a
szép számmal megjelent közönség teljes megelé-
gedéssel távozék. Ugyanez ünnepély alkalmával

, az egyleti tagok által készitett több rendbeli mű-
tárgyak voltak megtekintés végett kitéve, melyek
átalános dicséretre lettek méltatva. — Az ünne-
pélyt nagyban emelte a püspök ur ő mlga, mint
ezen jótékony egylet elnökének, és társaságában
megjelent számos főpapnak jelenléte.

— (Felhivás a kisdedóuókhoz) Váczról az it-
teni szülők érdeke és kivánata folytán bátor va-
gyok azon kisdtdóvó tanitókhoz — kik anyagi
állásukat javitani óhajtanák, vagy a kiknek még
bizonyos állomásuk nincs, felszólítást intézni :
sziveskedjenek magukat alólirottal, vagy szemé-
lyes, vagy pedig irásbeli érintkezésbe tenni, hogy
a helyben ol/ nagyon hiányzó, és szükséges ,,sis-
dedóvoda" felállítása iránt, közremüködésök
mellett sükeres lépéseket tenni lehessen. — Ne
rettentsen vissza az érdeklettek közül senkit
azon sajnos körülmény : hogy volt már Váczon
ez előtt is kisdedóvoda, de részvét hiánya miatt
nem volt képes magát fenntartani. A sürgető szük-
ség naponkint érezhetőbbé teszi annak hiányát,
minélfogva biztositva lehet az illető — hogy ezen-
tul jó helyzetben fogja magát feltarthatni, 8 jö-
vendője is biztositva lesz. *) — Árvay József.

** (Meyerbeer-Unnepély) lesz a nemzeti szin-
házban a jövő hó 3-kán. Ez alkalomra a uagy
zeneszerző „Hugenották" czimü dalművét fogják
adni.

** (Az elsö műkedvelői előadás Hajdu-Do-
roghon.) A mint bennünket tudósítanak, e hó
18-án Hajdu-Dorogh városában, a helybeli ifju-

'ságból alakult műkedvelő-társulat szini előadást
,. tartott az ottani iskolai könyvtár gyarapitására.
* Ez volt az első műkedvelői előadás Hajdu-Do-

roghon. A „Megházasodtam" czimü vígjátékot
adták, Házy Károly szinész rendezése mellett. A
város összes értelmiségén kivül, számos a művel-
tebb osztályba tartozó iparos és mezei gazdálko-
dással foglalkozó helybeli lakos jelent meg, s
n a gy gyönyörüséget talált az előadásban, mely
oly összevágólag folyt, hogy az előadóknak egyen-
kint és összesen dicséretökre vált. A derék ifju-
ság a most folyó iskolai szünnapokat még he-
tenkint kétszer tartandó műkedvelői előadásra
szándékozik fölhasználni szintén az iskolai könyv-
tár jávára. E jó szándék annyival inkább elisme-
résre méltó, mert mig egyrészről a hiányzó
szinészetet pótolva ügyességük által a város kö-
zönségének nemis élvet nyujtanak, másrészről
hasznosan működnek közre a nemzeti művelődés
és fölvilágosultság érdekében.

_ ** (Különös pör) folyt a napokban a nemzeti
szinház és a pesti német szinház igazgatója kö-

*) Ezen közlés felvételére, más lapok is tisztelettel
felkéretnek.

zött. A nemzeti szinházat ugyaDis minden oly
mutatványtól, mely a város h&tárán belől a szin-
házi előadások ideje alatt tartatik, bizonyos szá-
zalék illeti. Róhring, a Blondin mutatványok ren-
dezője, e százalék kiadását megtagadta, s igy
pörre került a dolog. A birósági itélet szerint a
neimeti szinház lett a nyertes, s a német igazgató
a százalékok kifizetéaére lőn utalva.

** (Rögtönbiróság.) Nagyváradon közelebb-
ről l l elfogott rabló fölött ült össze a rögtönitélő
bíróság.

** (Jótékony segély.) Gr. Batthyányi Lajos
özvegye az erdélyi vizkárosultak segélyezésére
2000 frtot küldött gr. Bethlen Jánoshoz. Ea
összeg részint a pesti bazár részére utólagosan
befolyt pénzekből áll, részint pedig a gr. Károlyi
Györgyné ő mlga által Svájczban rendezett gyűj-
tés eredménye.

** (Tünemény.) Mint a „P. H."-nek irják, e
hó 8-kán esti 9 óra tájban Ungváron, délnyugati
irányban egy láng-vörös testet láttak többen;
minthogy azonban felhős idő volt, nem igen ve-
hették ki, tulajdonkép mi volt. Nagysága változó-
nak látszott, hol nagyobb, hol kisebb, néha meg-
közelítette a teli holdét. A tünemény mintegy 5
perczig tartott. Tudatlan emberek sárkánynak
nsondották már t. i. olyan sárkánynak, milyenen
a garaboncziás diákok szoktak nyargalózni. A
tudósok pedig felőle bölcsen hallgattak.

** (Rajta vesztett csaló.) A napokban egy
würtembergi kőfaragó-mester Győrött barátságot
kötött egy morva születésü pinczérrel; amaz ezt

j éjjeli szállásra magához is hivta s elhatározták,
hogy e hó 16-án hajnalban a vaspályán együtt
elutaznak. Ugyis történt volna, de a vaspálya kö-
zelében a pinczér zavarba látszott jönni, hogy
tárczáját az éji szálláson felejtette. Siessen vissza,
szólt a würtembergi. Később nem győzte amazt
várni s jegyet kért, de csodálkozására, nem volt
képes fizetni, mert 383 frtnyi pénzétől megfoszta-
tott. Most kezdett előtte világos lenni a dolog.

j Visszafordult a pinczér keresésére, de az már
Téthig meot, s Téthen kocsit fogadott Pápára.
De az éber roegyei pandurhadnagy nyomon érte, a
gombai csárdánál elfogta s jelenleg a városi bör-
tönben ül. A gyámoltalan würtembergi 17 ft.
hiánynyal pénzét visszakapta.

** (Öngyilkos rabló.) Déghen az urasági
kertben egy rabló, ki már a nyomozó csendőrök
el^l nem menekülhetett, magát sziven lőtte. Előbb
egy mellette álló pandúrt sebzett meg halálosan.

** (Halálozás.) E hó 21-én a nemzeti szinház
egy régi hű zenészét temették el, ki a nemzeti
szinháznak fennállása óta folyvást rendes tagja
volt, mint violoncellista. Neve Kassoni. Az összes
zenekar a karmesterekkel és a szinház több tagja
kisérte a régi bajtárs koporsóját.

Nemzeti szinház.
Péntek, aug. 19. „Gauthier Margit." Dráma

5 felvonásban Ifj. Dumas Sándor után forditotta
Bulyovszkyné.

Szombat, aug. 20. Az ünnep miatt a szinház
zár vá volt.

Vasárnap, aug. 21. „Liliomfi." Bohózat
3 felvonásban. Szigligetitől.

Hétfő, aug. 22. „Egy kis szívesség." Vigj. 1
felv. Francziábol ford. Gerstl V. Ezt követte há-
rom tánczegyveleg. Végül „Az elkényeztetett

'férj." Tréfa 1 felv. Francziábol ford. Szerda-
helyi K.

Kedd, aug. 23. „Macbeth." Opera 4 felv. Ze- !
nejét szerzé Verdi.

Szerda, aug. 24. „Sheridan." Színjáték 4
felv. Francziábol ford. Csepregi.

Csütörtök, aug. 25. „Borgia Lucretia." Opera
3 felv. Irta|Bidera. Zen. szerzé Donizetti.

Budai népszinház.
Aug. 19 — 24. „A ceorgiai nők." Vig

dalmű 3 felv. Zer éjet szerzé Offenbach Jakab.
Aug. 25. „Dunanan apó és jia utazása."

Vig operette 3 felv. Offenbachtól.

Szerkesztői mondanivaló.
*7802. N.-Várad. H. A czikk második önálló részét

legközelebb közölni fogjuk. Az elsö tüzetes tárgyalást
igényelne.

7303. Zalatna. L. B. Sajnáljuk, hogy a jelen viszo-
nyok közöit a czikket félre kell tennünk. Részünkről meg
vagyunk győződve, hogy az a legnemesebb szándék szüle-
ménye, mindazáltal ugy van irva, hogy könnyen azon
hitre birhatna némelyeket (a kik tekintetbe veendők),
mintha nemzetiségi ellenségeskedés sugallta volna, mitől
pedig távol akarunk maradni.

7304. GWifenberg. K. L. A közlemény oly időben jött,
midőn annak az e tárgyu czikkek terén a legjobb akarat
mellett sem .szoríthatunk egyhamar helyet. Különben pe-
dig az efféle abstract okoskodások helyett jobban is szeret-
nénk mi azon helyről tényeket, melyek hatása, meggyőző
ereje százszor biztosabb amannál. Utolsó szavunkat egyéb-
iránt fenntartjuk.

7305. Albis. S. K. A kivánt adatokkal egyátalában
nem szolgálhatunk, nem levén semminemü tudomásunk a
kérdéses férfiú személyes viszonyairól.

7306. B.-Ujfalu. M. K. A mi használható van a be-
küldött közleményekben, időszakonkint következni fog.

7307. líanva. Mára várjuk az érdeklett fél hazaérke-
zését, s a végválasz, mely különben előre tudható, azonnal
indul.

SAKKJÁTÉK.
244-dik sz. feladv. — Speyer Mihálytól

(Berlinben).
Sötét.

ge d e f
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 239-dik számu feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől Debreczenben)

Világos. Sötét. I Viiágos. A) Sötét.
1. Vh3—h8 Bg4-g«A) | 1 d7—c6:

2 Vh8-b8t Kd6—d7
8. Vb8-c7fmat.

2. He6—d4 tetsz. sz.
3. H— v. F—imát.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Pe»ten : Cselkó György. — Vekerle László. — Szent-
Király-Szabadján : Fürst Sándor. — Halason : Nagy Fe-
rencz. — Nagy-Emőkén: J . F. P. (A Huszárral történhető
első lépést, b5-re állítandó Világos gyalog gátolná meg.
— Pécsett : Rittkay János (az előbbit is).

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- és

hetinap. Katholikus és Protestáns
naptár.

Augusztus—Szeptember
« r : _ l I 1 !•. Á „ „ „ * _ I n . i í281 Vasár.

29 Hétfő
30 Kedd
31 Szerda

Csötör.
Pétitek
Szomb

R 1 5 Ágost, p
Ker. János fejv.
Limai Róza
Rajmund hitv.
Egyed, Verena
István, Kaliszta

B 14 Ágost
János fejvét,
Benő
Paulin
Verena
Efraim

Mansvet püsp. i Albert
Hold változásai

Görög-orosz
naptár.

Izraeliták
naptára.

Auguszt, (ó)
16 D 10 Dióm
17 Miron
18 Florus
19 Endre
20 István
21 Tádé

, 22 Agathonik j
Ujhold csütörtök

_ © N a p

hossza| j é l j nyüg

v.fok
155 21

ó.
5 13

156 19J5 15
157 1715 17

Ab Rosch
26
27Lea
28
29
30 Roschod.

1 Kiül Ros
2 Sabbath

;ön 1-én, 7 óra 24 perczkor reggel.

158 1815 ö 18
159 13l5 19
160 1115 20

ó.p.
6 48
6 45!
6 43
6 42
6 40
6 37

161 9;5 21 6 36

C H o l d
ho3sza| kél | nyüg

fok v.
113 37
125 87
137 33'
149 26
162 17
173
185

ó. p
1 33 j
2 32í
3 32
4 23
5 33
6 35
7 39

ó.
4 32
5 4
5 30
5 56
5 19
6 43
7 6

TARTALOM.
Márton István (arczkép). — Péter király. Zilahy

Imre. — Egy birodalom története (vége) — Pusztai láto-
gatás (két képpel). — Az emberi test érzéketlensége a tüz
és izzó vas iránt (vége). Dr. Bardócz Lajos. — Időjósla-
tok. Balla Károly. — Kincskeresők. Kocsár Mihály. —
Vörös Jancsi zenebadája Bajorországban. — Egyveleg. —
Tárház : Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. —
Közintézetek, egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinház.
Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjá-
ték. — Heti naptár.

1 Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. inagyar-utcza l.sz.)
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Si , HIRDETÉSEK.
Figyelmet érdemlő hirdetmény

oskolák számára,
FABER A. W.-fele

pála-táblák
(Sehiefertafeln),

• mesterségeién elő-
készített

pálavesszők
(Schieferstiften),

es

tábla-törülok
(Tafelwischer).

Ezen legujabb palatáblák, Bajorország minden kerületi kormányai, összes rendőri
s városi hatóságok, kerületi s helyi oskolai igazgatóságok, s ezeddig több németországi
hatóságok által is a külföldön az oskolákbani behozatalra s használatbavételre a leg-
nyomatékosbban ajánltattak.

Ezen palatáblák, különösen czélszerü szerkezetük által tünnek ki, tartós rámákba
helyezve, az összetöréstöl tetemesen megóvatnak.

Az oskolai táblák 3 minőségben s 15 különféle nagyságban készittetnek. Az első-
minőségü palatáblák, mind tisztaság- mind simaságra nézve, s tekintve a rámák csinos-
ságát, a gyártmányok legszebbikét s netovábbját nyujtja; ezen táblák részben lakkal
vannak bevonva, arabesk diszitménynyel tarkavegyületü színben, s ellátva azokra illö
jelmondatokkal. A diszitett és jelmondatokkal ellátott táblák ajándokul gyermekeknek
név-, születési s ünnepnapokra nagy örömöt szolgáltatnak.

A táblák részben vonalnélküliek, részben vonalozottak, ez utóbbiak az oktatási
fokozathoz mérve, az oskolai kívánalmaknak megfelelőleg, minden megkivántató vonal-
rendszerben szolgáltatnak ki.

A vonalak egy legujabb eljárás szerint hozatnak a táblára, s azok kitörlése toll-
kés által sem eszközölhető.

A palatábla, a néposkolákra nézve elkerülhetlen segédeszköz levén, semmiféle író-
anyaggal sem pótolható ki. Egy tükéletes sima tábla s egy vessző, miként emlitett gyár
azokat szállitja, a haj- s alapvonások közti legfinomabb megkülönböztetést engedi,
s avval nemcsak rajzolni, hanem valósággal szépen irni is lehet; s még azon előnynyel is
bir. Hogy a gyermekek, kik a toll-vezetésben még járatlanok, a pálavesszöt okvetlen
használatba vehetik, — miközben a paprrr_v_ló irás, minthogy ahhoz tenta s jólvágott
lud- vagy aczéltoll kivántatik meg, sokkal körülményesebb.

A palatáblák fő előnye oskolákra nézve abban áll, hogy az azokra írtakat kóunyen
le lehet törülni, mely által tetemes mennyiségü papir meggazdálkodható. A palatábla
megengedi a tanítványnak, hogy gyakorlatát azon folytathassa, ez néposkolákban külön-
nemü tantárgyaknál, nevezetesen számvetés, irálygyakorlat és szépírásnál s a t . valamint
a rajzolásbani kezdőknél — felette nagy előnnyel jár.

Kisérlet tétetett a palatáblákat, bádog, fa- és papirlemez-táblákkal helyettesiteni,
de ezen gyártmányok, a használatban oly sok hátránnyal találkoznak u. m. a táblák behaj-
lása, lepattanása s lemosása, s tökéletes lehasználása a fénymáznak, hogy egyátalában
nem képesek a palatáblákat pótolni.

A mesterségesen előkészített pálaveszők egy egeszén tiszta anyagból származnak
s nem karczolják a táblákat ugy mint a tarmészetes durva pálavesszők, azok a legfino-
mabbra hegyezhetők, s azzal irást s rajzolásokat gyenge nyomással a legfinomabb vonás-
tól a legvastagabb vonásig lehet, árnyalni. Ezen vesszők a legegyszerűbb minőségtől fog-
lalvány nélkül a legfinomabbakig ezédrusfa foglalvánnyal — készittetnek. A papírral
beburkoltak, szinte alkalmas jelmondatokkal vannak ellátva. Az irás, a gyár által e czélra
készitett törülő által, gyorsan s nyomtalanul, nedvesség nélkül távolittatik el a tábláról
A gyár késziti továbbá dusválasztéku oskolai tábláin kivül még I., lI.,III. minőségűeket,
u. in. rajztáblákat, gazdasági-, irodai- és háztartási táblákat, puha- s keményfa kerettel.

Hogyha ezen legujabb gyártmányok az eddig használatban volt közönségeseknél
igen csekéllyel drágábbaknak látszanának is, tekintetbevéve azok kitünö jóságait, mégis
mégegyszer oly jutányos áru»k. 752 (1—0)

Az I. minőségü oskolai táblák jegyezve vannak A. W. Faber 1 - 15-ig,
a II. r ,. „ .. A. W. F. 1-15 „
a III. „ ,. „ .. : „ 1-15 „

A gyár, nemcsak egyedül a palatáblák cléállitásával foglalkozik, hanem feldolgozza
a pálakövet a legkülönfélébb mintájú asztaltáblákra, consol, ablakelö, padló és ezégtá-
blákra s a t . finomul kiköszörülve, pallérozva, vagy pedig mesterségesen márványozva.

Magyarországra nézve a főraktár létezik:

Posner Károly Lajosnál,
az első magyar királyi szab. vonalozó intézet tulajdonosa és kereskedelmi

könyvek gyárosa.
SCjT A papirkereskedő nagyban s kisebb mennyi-

ségbeni eladása : Éirzsébettér 1. szám alatt.

Ezerszeresen megpróbált s ozélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
kerek a négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltun.k.

Egy darab ára 10 forint.

Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-íirszékek,
darabja 5 fttól 15 ftig.

• melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
l K ? t: s bűzt tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.

A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

MIKSITS KÁROLY, ___.,...»«*.
RAKTAHA : rÓEsa-téren «-ik »_ám alntt Pesten. 722 (4—6)

Az elsö béoi

lábbeli-gyár
„im österreichischen Hof"

ajánlja nagyszerüleg rendezett raktárát mindennemü lábbeliből nök, férfiak és
gyermekek számára, a legujabb bécsi és párisi alak szerint készítve. A megren-
delések a mérték hos»zasága, vagy egy alkalmas lábbelivel együtt, Abeles Hen-
rikhez Fleischmarkt Nr. 2 Bécsbe intézendők, a hol a megbízások postai

utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
Nói-lábbelik:

1 pár finom bársony, vagy brü-
nell topánka fűzőre . . 1 ft. 90

1 „ dto ruganybetéttel . . . 2 „ 20
1 „ bőrtopánka fűzőre. . . . 2 „ —
1 „ „ rugany-betéttel 2 „ 45
1 „ kesztyübőr-topánka, lak-

bórboritással és rugany-
betéttel 8 „ 60

1 „ bársony vagy bórtopánka
prémmel béllelve és be-
szegbe 8 „ 20

1 ii ugyanafféle, de lakbőrrel
körül beszegve, s rámás-
talpu 4 „ 10

1 „ salonczipő brünnelból v.
bőrből feldíszítve . . . . 2 „ 80

1 „ brünnel szivformára ru-
ganybetéttel és rózsával 3 „ 20

1 „ báli topán fekete v. fehér 1 „ 80
1 „ kényelmes czipő 80krtól 2 „ 40
1 „ gumi-czipő 1 f t t ó l . . . . 1 „ 20
Sarokkal : párja 30 krral, lakbórbori-
tékkal 30 krral, rámás talppal 50 krral
drágább.

Fia- es teán j-lábbelik:
1 pár fiu-topán borjubőrből 2 ft.

80krtól 3 ftig.
1 „ dto dto dupla talpra 3 fttól

3 ft. 50 krig.
1 „ dto lakbőrből 1 ft. 40 krtól 4 ftig.
1 „ leány-topán, brün-

nelből, bársony- és
borból 1 ft. 50 krtól 3 ft. 60 krig.

1 pár dto lak- v. színes bőrből
feldiazitve 2 fttól 3 ft. 80 krig.

1 „ legujabb magas lábikra to-
pán gombokkal 2 fttól 4 ftig.

Férfi lábbelik:
1 pár bőrfűző-topánk* 2 ft. 40
1 : _ . * i • _ _ _ - . . . _• _ A í»/\mainzi borjubőr-topán . 4

„ dupla talpú . 4
,, sálon-laktopán . 4
„ kesztyübőrből . 4

vizellenes bagaria- bőr-
topán dupla talpra . . . 5
dto orosz lak bagaria-
dupla talpra 5
zergebór-topán, fájös lá-
bakhoz ajánltatik . . . . 4
borjubőr száraz csizma,
dupla talpra 5
bagaria-csizma 6
bagaria-térdigérő csizma 7
gumi czipő 1 ft. 40 krtól 1
kényelmes czipő 90 krtól 1
utazó csizma prémmel bél-
lelve 7 fttól . . . . . . . 9
utazó nemez félcsizma
1 ft. 50 krtól 2

20
80
75
95

10

90

50

80
50
80
80
80

80
Gyermek-lábbelik •.

pár félezipö 60 krtól . . 80 krig.
„ topánka, szines fel-

diszitve 1 f t t ó l . . . 1 ft. 80 krig.
„ magas lábikra-topánka

gombokkal 1 ft. 50 krtól
2 ft. 50 krig.

Gyártmányaim szilárdsága és ízletes elkészítése által szerzett tetemes for-
galom folytán gyáramat nagymennyiségü anyagokkal rendeztem be, ugy annyira,
hogy oly helyzetben vagyok, miszerint valóban szilárd és szépen dolgozott árukat
arányszerüleg bámulatos olcsó áron vagyok képes szolgáltatni, miról egy kisér-
lettel mindenki meggyőződhetik.

A nagyban vevők különös elengedésben részesülnek.
A kedvelt tiroli nemez-lábbeli és uti-csizmák gyári raktárának részletes

árjegyzéke bérmentve küldetik. 750 (1—3)

SZABÓ •FERENCZ
SZABÓ FERENCZ

745(2-3)

ajánlja magát mindenféle

malmok épitésére,
gymint : vis-, gö_-, ló- és szélerőre, — eg

szersmind ajánlja ujonnan feltalált

buza-koptató gépelt,
értő emberek által a i
ettek el; továbbá min

javitásokat
végez, s a megrendelői
tervekkel is szolgálhat,

Gyár: 5 pacsirta-uteza 3. sz. Pesten

melyek szakértő emberek által a legjobbaknak
ismertettek el; továbbá mindenféle

ezélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára
tervekkel is szolgálhat.

\ dors-máj-olaj használata fölösleges!

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek ^

jódtartalmú retek-szörpje
•' Párisban, 1, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
lílímpnvpk több egyetem által igazoltatnak s megpróbál tátott; e szörp, a dors-

iáiolai helyett - melyet jóval felülmúl - a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Me__vóeyitia a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadságot g a bőr
bá_vadtgá_át ai étvágy-hiányt, s erósbiti vértisztitás által a szerveket. JJ-gy szóval:
e fzörp 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-bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredménynyel használható.
Dr Ca_ennve, 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-

t á r á b a i b = - Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten :TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a kir_y-_tcr_b_D 7-ik si. alatt. **>* ( » - _ * ;

„5g5'HB_.-~ •••"•'•

363

Alulirt tisztelettel értesiti a t. cz.
közönséget, hogy az ő első magyar

szabadalmazott

FÚVÓ GYÁRÁBAN
megrendeléseket minden alaku és nagyságu fúvókra
tenni lehet, — azonkivül elfogadtatnak nálam mindenféle

kovács-munkák is.
Több izben ujság utján is közlött általam föltalált szal-

b a d a l m a z o t t s a londoni világ-kiállitásban érdemmel juta-
mázott és czélszerü s gyakorlatinak elismert

harang-fölszerelési modoromat
a t, cz. közönség figyelmébe ajánlom. Ezen harang-fölszerelés tökéletességéről tanus-
kodnak a véghezvitt munkáim és az illető tisztelt személyek bizonyitványai, ugymint:
Váczon, Kolozsvárott, Kassán, Nagyváradon, Debreczenben (a Rákóczy-féle harangot),
alsó-ausztriai üzlet-egyesület bizonyítványa, ujra Debreczenben, Bécsben, Besztercze-
Bányán két izben*), Hajnikban és jelen működésben levő hajdu-böszörményi harangok
fölszerelését. Ezen harang-fölszerelés részletes itélete a t. cz. magyar és német lapok
által közhirré teve volt.

Ezen alkalommal azt is jelentem, hogy nálam nemcsak a harang-fölszerelés eszkö-
zöltetik, de uj harangok öntése is átvétetik, vagy pedig öreg harangok átcserélése. —
Mind itt elősorolt tárgyakat jutányos áron a lehető legrövidebb idö alatt a t. cz.
közönség teljes megelégedésére kész véghezvinni 743 (2 — 2)

Pozdech József,
: fuvó-gyárnok, nagyszer-kovács s a harangok uj fölszerelésének felfedezője

Pesten, Teréz-város, gyár-nteza 1. sz. a., saját házában.

•) Itt a csupa érez 100 mázsa sulyu, fölszereléssel pedig 145 mázsa; azonkivül
többek közt egy uj harang is.

I 14 nap alatt _

csak a jelenlegi pesti vásár alkalmával
SE£* a takács-egyleti bizottmány "2E-S1

áruba bocsátja.

a vászon valódisága és tökéletes mérték
JKS* jótállása mellett

az utolsó nagy készlet valódi rumburgi és sziléziai vásznat, asztal-
nemiieket, kanavászt, törülköző- és zsebkendőket a leghiresebb

takácsok hagyatékából, az óriás-hegységből,

az érték feleárán. <:238
Áruhelyiség : váczi-utcza 20. sz., a ..vastuskó'-hoz.

a nagy Kristóf átellenében, R á t h Mór könyvkereskedése mellett.

HCÍ^" Á r j e g y z é k. "íigDH
1 tuczat fehér valódi hollandi vászon-zsebkendők,most csak 2.20, 2 50, 3, 3 SO, 4 f t ,

a legfinomabb.f- it^g—IIUUIUULI.

1 tuczat finom rumburgi vászon-zsebkendők, most csak 3,4, 5, 6,7 ft., a legfinomabb.
1 tuczat valódi franczia batiszt-zsebkendők, most csak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ft, a leg-

finomabb.
1 tuczat jó konyha-törülköző, most csak 2 50—3 ftig.
1 tuczat kiválólag jó törülköző, most csak 5, 6, 7,JM>Jt1jtjegnnotnabb.
1 damaszt-asztalkész'et 6 személyre (azaz : 1 asztalterítő és 6 abrosz), most csak

5, 6, 7, 8 ft., a legfinomabb.
1 damaszt-asztalkészlet 12 személyre (azaz : 1 asztalterítő és 12 abrosz), most csak

10, 12, 14, 16, 18, 20 ft., a legfinomabb.
1 darab 30 rőfö3 valódi szinü rumburgi kanavász, most csak 9, 10, l l , 12, 14 ft.,

a legfinomabb.
1 darab 25 rőfós lenvászon, most csak 9, 10, l l ft.
1 darab 30 rófös nehéz vászon lepedők- és alsó-nadrágokra, most csak 10.50,

l l , 12, 13 ft. ^
1 darab 80 rőfös kitünő vászon irgekre és ágykészletekre, most csak 13, 14, 15, 16,

18 ft., a legfinomabb.

1 darab 30 rőfös rumburgi vászon, ritka jó választék, legalkalmasabb férfi-ingekre,
most csak 14, 16, 18, 20, 22 ft, a legfinomabb. ___________

1 darab 40 röfös hollandi vászon 12 női ingre, most csak 16,18,20 ft., a legfinomabb
1 darab 50 rőfös hollandi vagy irlandi vászon csodaszép ingekre, most 23, 25, 28,30,

35, 40 ft., a legfinomabb.

1 darab 50 és 5i rőí'ös legnehezebb rumburgi vászon, most csak 25, 28, 30, 35, 40,
5Q egész 70 ftig, a legfinomabb.

Azonkivül egy készlet nöi-rnhakeimék. 2ő, 30, 35, 40, egész 50 krig rőfje;
orosi vászon férfi-nyári-öltönyökre, 30-40 krig rőfje; % és '% széles vászon
szegély nélküli lepedőkre; pamut ágy és asztalterítők s kávé-abroszok minden szin-
ben; szines vászon-zsebkendők és nehéz fonal-vászon (Gradl) ágyhuzatokra.K s z o n ( . , g ;

V e v o k SO H. értékiR e«v »aép ruha-kelmét, vagy fél no
nyernek ráadásul. "44 (2-3)

r T " í V e v o k SO H. értékiR e«v »a
franczia batiszt-kpndAt nyernek ráadásul.

A PATKÁNYOK ES EGEREK
biitos es gyors kiirtása

e gy ceásí. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN i TŐrök J ó z s e f gyógyszerész urnál, a király-utezában 7-ik szám alatt, —

Pozsonyban : Scherz F., — Keszthelyen : Würscb F. 702 (6—11)

KILIÁN GYÖRGY magyar egyetemi könyvárusnál Pesten épen most jelent meg,
s általa minden hiteles könyvárusnál Magyarhonban kapható:

OLVASÓ-KÖNYV.
Cymnasiami és reáltanodái I. és II. osztályok számára.

Szerkesztette

DLIIÁNYI ZSIGMOND, tanár.
8-rét. Füzve 60 kr. ujpénz.

Midőn ezen munkára a n. t. tanári karnak s nevelőknek figyelmét felhívjuk,
teszszük azt főleg azért, minthogy e munkával oly hiányt vélünk pótolhatni, a mely
eddig nevelési irodalmunkban valóban érezhető vala. Nemzeti irodalmunk legujabb
terményeiből szintén fel vannak véve a gyermeki sziv- és észhez illő olvasmányok,
« pedig oly tapintattal, mely kétségtelenné teszi a szerkesztő szakavatottsága^
Felesleges emlitnünk, miszerint e műből a felekezetiesség tökéletesen ki van zárva,
valamint a nem gyermeki kézbe való politikai olvasmányok is. 751 (1 — 2)

MAGYAR NYELVTAN.
Elsö resz : Szótan.

irtaWARGA JÁNOS.
5 ik javitott kiadás. Nyolczadrét. Fűzve 50 krajczár ujpénz.

Magyar-német olvasó-könyv*
Tanuló ifjuság számára.

Szerzette

BALÁZSOVITS LAJOS.
Elsö rész. Ötödik kiadás. Nyolezadrét. Kemény kötésben 40 kr. ujpéni.

Növeldei^rtesités.
A növendékeknek magán finöveldémbe az 1864/5-ik tanévre! rendszeres beírása

történik f. évi szeptember 20-ik napjától kezdve oktober 8-ik napjáig Pesten,
czukor utczában, 6-ik szám alatti saját házamban, hol az ide czélzó jelentkezéseket
addig is tisztelettel fogadván, tudakozódásokra felvilágositással s kívánatra az
intézet programmjával bárkinek kész szivvel szolgálok. — Katholikus növendékeim
saját hitfelekezetök nyivános iskolájában tévén vizsgát a nálam tanult tudomá-
nyokból, mint eddig mindenkor történt, ugy jövőre is államérvényes bizonyit-
ványnyal ellátva, lépnek ki intézetemből, ci •• • i__i

746(1-4) Szőnyi Pál m. k.

Rnmburgi vászonraktár a „szép juhásznöhez",
az uri- és kigyóutezák szögletén, az ugynevezett „párisi házban" Pesten.

WETZER¥ HÜNZ
ajánlják , •

lehető legjutányosabb meghatározott árakért egész vég- és rőfazámra

dű8aii rendezett raktárukat,
mely áll : mindennemü 54 rőfös valódi rumburgi, % széles 42 rőfös és
b/t rőf ezéles 50 rőfös hollandi, 4/4 ea b/4 széles 30 rőfós avatott és ava-
tatlan sziléziai, */t és b/4 szélea 38 rőfös kreász-vásznakból; fehér
vászon- és pamut csinvatból (Gradl), mindennemü asztali-kellékekből,
minők : 6, 12 és 24 személyre való teritékek és készületek, továbbá:
abroszok mindenféle nagyságban-, asztalkendők, asztal- ea törülköző-
szövetek tuczat- és rőfiszámra; gzinezett fehér és íehéritlen csemege-
kendőoskék; mindennemü koczkás- és csikós-kanavásznak; vörös
fehérrel, kék fehérrel vegyített és csikós avatott, avatatlan és fényezett
csinvat szövetek (Gradl), nemkülönben fehér és sárga nankin, külön-
féle nagyságu váozon-, pamut , gyapjú- és selyem-kávéskendők, fehér

és nyomott vászon-zsebkendők minden színben, franczia batisztok
és batiszt-zsebkendők.

A frnnemlitett árucikkeken kivül találtatnak meg:
das választékban mindennemü rumburgi ruhakelmék, angol vásznak,
batisztok és ingkelmék , fehér psrkálok, függöny fátyol-szövetek,

vállig, nyári-piquet ée parketok, ugyszintén mindennemü bélésnek
valo szövetek. 742(3—3)

Kés_ fehér és stiiie* ingek. — A vászon valódiságáért kezeskedünk.

Nincs többé szeplő!
A legbathatóeb szépitő-szer szeplő, májfoKok s pattanások ellen a

LILIACÉE PARISIENNE
Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbór

előhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., begóngyölés 20 kr.
Rakbelyek PESTÉN : Thalmaypr A. és társa, - LuefT M. illatkereskedése,

Pérfl V. váczi-«tcía 19-ik «rán>, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám. 683 (6-12)
«*



Épen most jelentek meg

iHeckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten
( r á)szóm),

s minden könyvárusnál és könyvkötőnél Magyar- és Erdélyországban
kaphatók a következő,

1865-dikTirre
szóló, mind tartalmuk, mind csinos és Ízletes kiállításuknál fogva

.. .* * « * r

István bácsi naptára,
vagyis :

családos házigazdáknak s gazdasszonyoknak, népnevelöknek,
helység-elöljáróknak, iparosoknak és földinivelőknek való

képes-kalendárium.
Szerkeszti

MAJER ISTVÁN.
X-ik évi folyam. Sok képpel. Ára füzve 5O krajczár.

Uiio yar f azdamonvok
Hasznos évkönyv gazdasszonyok és leendő gazdasszonyok számára.

Sokféle érdekes és mulattató olvasmánynyal
ellátva, s egyedül gazdasszony i és háztartási érdek'knek szentelve.

Damjanich Jánosné arczkép en ol.
Szerkesztette

MEDVE IMRE.
Ára füzve 80 krajczár ausztriai vrti kbeu.

Protestáns képes-naptár
. Szerkesztette B A L L A l l l MOK, tanár.

. ' XI-ik évfolyam. — Bolti ára 5 0 krajczár ausztriai érték.

Határidő-naptár.
Mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők,

orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek
számára.

Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár. " *

Falusi Gazda naptárai
A földmivelés, korii-ipar és gazdaság évi közlönye.

Szerkeszti Dí". Fail^S Mihály, földbirtokos.
Állandó konyhakert i fa lnaptár-mel léklet te l .

Elsö évfolyam. k
Ára fiu ve 80 krajczár ausztriai érték! en.

Lidéra-naptár.
Rém-történetek, kalandok, bünesetek, lélek-jele-

nések, tündérregék, csodás tünemények stb.
gyüjteménye.

Sok képpel. - Boltj ára 60 krajczár ausztriai érték.

A magyar nép naptára.
K épes-kalendár inni.

Sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva.
Szerkeszti

TATÁR PÉTER.
A magyar nép számára.

Ara füive 25 krajczár ausztriai értékben.

PAPRIKA JANCSI
képes-kalendáriuma.

Sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva.
Szerkeszti

T A T Á R P É T E R .
A magyar nép számára.

Ára füzve 20 krajczár auszirini értékben.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztav. — Nyomtatja Landerer & Heckenast, e£T«tem-nteza 4. wám alatt Pesten, 1864

Tizenegyedik évfolyam.

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

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

0 ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai 1'jdoimngokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl 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, Hamburg ea Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Maliién és Jneger könyvkereskedése; Bécsben : Uppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-gazdászati Ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 njkr.

Az Erdélyi Muzeum derék könyvtár-
noka, kinek arczképét itt bemutatjuk, leg-
jelesebb történettudósaink sorába tartozik,
s hazánk multjának megismertetése körül
szerzett érdemei annál nagyobbak, mert a
legbizonytalanabb és leghomályosabb kort
— őstörténetünket — választá tanulmá-
nyai főtárgyául. Bár sokoldalú munkássága
történetirodalmunk más részeire is kiter-
jed : élete feladatául e kor történetének
kimeritő és valóságos bírálati megirását
tüzte ki. Már is sok kétséget oszlatott
el, sok homályt deritett föl, e czélra
irányult n a g y b e c s ü dolgoza-
taival.

Szabó Károly 1824, decz. 14-
kén, Körös-Tarcsán Békésmegyé-
ben született, hol atyja ref. lel-
kész volt. Az elemi iskolákat
otthon végezvén, 1833—1842 ig
a debreczeni főiskolában tanult.
Jogot Késmárkon hallgatott, de
ideje nagyrészét már ekkor a
görög irodalomnak szentelte. Mint
joggyakornok is töltött ott egy
évet, azután Pozsonyba ment s
késöbb 1845-ben Pesten tette az
ügyvédi vizsgát. Ez idötájt je-
lent meg az ismert „Tengerre
magyar ! ' buzditó szózat, mi
annyira hatott a lelkes ifjura,
hogy elhatározta, tengerészszé
lenni. 1846 tavaszán Fiuméba
ment, hol az elsö tanfolyamot el
is végzé, de sulyos betegségbe
esvén, kénytelen volt hazatérni.
Néhány hónapot az atyai háznál
töltött Thukydides forditásával
foglalkozva. Felgyógyulása után,
1847 tavaszán Pestre jött, hogy
részt vegyen a Toldy Ferencz által
megindítandó „Magyar tudósok
tára" czimü vállalatban, melynek
czélja volt, az összes magyar irók
életrajzát és munkáik jegyzékét
adni, azonban e mü máig is cson-
kán és kiadatlan hever. — Szabó Károly
1848-ig dolgozott e vállalatba, melyet —
csaknem teljesen — nyolcz folio kötetben a
H betűig vitt. Ugyanekkor Szofoklesznek
Szücs J- által forditott színmüveiről, az ere-
detivel összevetve, részletes és alapos bírá-
latot irt a „Szépirodalmi Szemlé-"be. Euri-
pidész és Szofoklesz színmüveiből néhányat
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leforditott, melyek közöl kettő a Kisfaludy-
társaság „Hellén könyvtárában" jelent meg.
1848 utolsó felében Bajza politikai napilap-
jánál dolgozott; a harczias mozgalmak
azonban csakhamar magukkal ragadták.

185Ö-ben Toldy ajánlatára gr. Teleki
József mellett nyert állást, mint a „Hunya-
diak kúra" czimü nagyszerü történeti mü
segédmunkása, s illetőleg a gróf titoknoka.
Ez időtől fogva Szirákon és Pesten egész a
gróf haláláig (febr. 15, 1855.) folytonosan e
foglalkodásnak élt. Négy év s nehány hónap
alatt a „Hunyadiak kora" elsö részét, magát
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a történetet tárgyazó öt első kötetet és az
ezekhez tartozó okleveleket (X—XII. kötet)
sajtó alá rendezte. A gróf örökösei őt biz-
ták meg a még hátralevő három kötet kész
anyagának összeállításával, s a nagy munka
befejezésével.

Szabó Károly, gróf Teleki példája és
buzdítása által ösztönözve, követte hajla-

mát s egészen a történeti tanulmányokra
adta magát. 1850-től kezdve számos, kivált
őstörténetünket illető, történeti czikket bo-
csátott közre, melyek nagy figyelmet ger-
jesztettek. Nálunk a történetnyomozás ős-
történeteinket illetőleg tévutakon járt, s ré-
gibb tudósainknak egész iskolája névhason-
litás és szójáték segélyével, minden bírálat
és összefüggés nélkül alkotott elméleteket
s a nemzeti dicsőség iránti túlbuzgóságból
népünket a világ legősibb népének akarván
bizonyítani, az önámitást táplálta és törté-
neti tévedéseket terjesztett. Szabó Károly,

mint ez iskola határozott ellen-
sége és első nyilt ostromlója
lépett föl, s mig tévtanaikat czá-
folgatta, egyszersmind az e korra
vonatkozó külföldi forrásokat az
eredeti nyelven tanulmányozva
és nemzeti hagyományainkkal
egybevetve, uj világot deritett
történetünk kezdetére. Igy az
egykori byzanti irók, Priszkosz
szónok, Bíborban született Kon-
sztantinosz, Bb'lcs Leon császár
nemzetünkre vonatkozó munkáit
ismertette s mutatványokat kö-
zölt belőlük az „Uj magyar mü-
zeum"-ban; majd „A 888-ki bol-
gár-magyar háboru"-ról, „Előd
vajdá"-vó\, „A hét magyar nem-
zetségiről stb. önálló fölfogással
irt czikkeket adott ki, s az 1533-
ki székely krónika hitelességét
erős okokkal bizonyitotta be.

1855-ben a nagy-kőrösi ref.
főiskolában a görög nyelv tanára
lett. Itt forditotta le Thierry
Amade „Attila"-ját, s a mult évben
Thierry nagy munkájának másik
részét, az „Attila-mondák"-at is
kiadta magyar fordításban, mind-
kettőt jegyzetekkel ellátva, me-
lyekben a franczia tudós némely,
a magyar hagyományokra vonat-
kozó állitásait czáfolja vagy ki-

Itt inditotta meg tanártársával,egészíti.
Szilágyi Sándorral a „Történeti emlékek a
magyar nép községi és magán életéből" czimü
gyüjteményt, melynek első kötetét a „Nagy-
kőrösi krónika," a másodikat több régi
napló képezi. Ugyanott jelent meg tőle Szo-
foklesz „Oidipuss király" czimü szinmüvének^
hü és könnyü fordítása. /

36-ik szám.

Pest, szeptember 4-én 1864.


