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Előfizetési fölhívás

FALUSI GAZDA
FÖLDMIVELÉS, KERTIPAR ÉS

GAZDASÁGI HETIKÖZLÖNY
1866-dik utolsó évnegyedi folyamára.

Előfizetési ára évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft.
S*F~ Teljes szánni példányok még folyvást kaphatók. **S

Előfizetési föltételek:
Egész évre (jan.—decz.) . . . . . 4 ft.
Félévre (jul.—decz.) 2 ft.

Tisztelettel kéretnek mindazon előfizetők, kiknek előfizetésök szep-
tember hó végével lejárnak, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani szí-
veskedjenek.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem utcza 4. sz. a.)

Fel nem lobbanó

PETROLEUM,
nagyban és kisebb mennyiség-
beni eladásra folyvást készen

található

KORTSÁR J,
bádogos-mesternél

P E S T E N ,
Ferencziek-tere 1-sősz. alatt,

készít egyszersmint szugatlan liazi- és szoba flrszékektt, darabját 16 fttól
50 ftig a legújabb fo ma is czélszerü szerkezet szerint. - n>ég pedig azon kikötés-
sel, ha ciéljoknak meg nem felelnének, — azokat \iaszaveszi; készít továbbá

mindennemű

é p ü I e t - ni n ii k á 1 a t o k a t,
u. m.: ház-fedélzefekct. csatornákat, kön j öl.<>ktt. padlás-ablakokat, bádog,
horgany és vördsrézböl, — arnyékszekcsókel ólom* ól, itthe'yt s a vidékre.
Nagy raktárt tart végre petróleum, saíon- es moderatenr-lámpákból, házi,
udvari- és lépcső-lámpákból, mindenremú kávé- és theafózö-gépekból,lakko-
zott táczákból, és minden az ó mesterségébe vágó áruczikkekból; elvállal minden
kijavításokat, és ígéri a legmcltányoeahb árakat, minélfogva a nagyérdemű
közönség szíves látogatását kikéri. 1817 (6—6)

Valódi Souchong és Pecco-virág-

THEÁKAT,
valamint legkitűnőbb minőségű .

rímm*, cognac és valódi
franczL'i borszcszt

(Franzbranntwein)

tisztelettel ajánl IIOLLOSSY GYULA
P e s t e n , D n r o t t y a u t c z a W u r ni u d v a r .

EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ.
Közha8znu folyóirat.

Biztos útmutató a kolera ellenében.
L e s z á l l í t o t t á r o n .

Teljes példány i$ftG-ikf évfolyam 3 iijíoiiní.
1H05-ÍKÍ .. 2

,, 2
Postai utóvétellel megrendelhető minden k. postahivatalnál.

Pest, Lipótutcza i-8ő szám alatt. 1865 (5—8)

UDITO-NEDV
(Restitutions-FIuid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.
Aa ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár Ö Felsége

által, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészség-
ügyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni
éremmel tüntettetett ki; ó felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint
dr. Knauert, porosz király ő felsége összes udvari istállói fő-lóorvos hivata'os gya-
korlatában a legjobb eredménynyel basználtatik s különösen jónak bizonyult be
idült bajokban, melyek az égetés és zsinórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem áll-
ják, u m. szügy, csipő, kereszt- s vállbénaság, rokkantság, ivhúrbillentjű, csúz,
ticzamodss, s a pata, korona- és csülök-csukló megrándulá a sat. eseteiben, s a lovat
a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legmagasb korig kitartóvá teszi
s vidámságban tartja.

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

Valódi minőségben kapható:
PESTEK: Tőrök József gyógyszerész urnái, király-utcza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton: Omaszta F., — Breznóbányán: Göllner F.„ — Debrensen-

ben: Bignio J.„ - Csáktornyán: Krausz A., — Dettán: Braunmüller J . ,—
Déva: Lengye J., — D. Földváron: Nádhera P., — Eperjesen: Zsembery, —
Ozékcn: Deszáli, — K*zt<rgoinbaD : Bierbrauer J. C, — Gyöngyösön : Kcczia-
novieh J., Gyórfttt: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A.,

Kaposvárt: Kohn J., — Késmárkon: Genersich.— Kolozsvárt!: Woíf J.,
Karavasy J., — Komaromban: Ziegler A. és 6a. — Lúgoson : Kronetter F.,
Marczaliban : Istl özv., — Mlskolrzon : Spuller J A., — Kagy-Becskereken :
Haidegger, Deutsch testvérek ,— Nagy-Kanizsan: Fesseihofler és Rosenfeld,—
Nagyszombatban: Smekal és fia. — N. - Varadon: Járky A., — Pakson: Flórián
J., — Pápán : Beermüller W.. Pozsonyban : Schertz F. és Hackenberger testv.,
— Pécs: Kisági és fia, — R.-Szombatban: HarraliarA., — Rosnyon: Poós
J. J., — Szabadkan: Sztojkovits D, — Szegezárdon : HutterA, — Sziszeken:
Dietrich A., — Szolnokon : Scheftsik, Horánszky Istv., — Székesfehervártt:
Kovács P. és Légmann A., — Sopronban: Müller és Mezey, — Trencsenben:
Weisz L. — Tepllczen: Weisz L., — Varasdoa : Halter F., — Veröczén: Bész
J. K., — Veszprémben: Tuszkau M, Zágrábban: Mihics Gr., - Zala-Eger-
szegen: Hulinszky A. C)1807(3—4)

Heekcnast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pt sten (egyetem-utcza 4. sz ) megjelent,
és minden könyvárusnál kapható :

Népnevelési érdekű munkák.
Ilerrmaiin Ferencz. Átalános tanitás- éa tanodái neveléstan. Útmutatás

a néptanodai tanitói hivatal ezélszerü betöltésére. A fönálló ,,Tann)ódisme" (Metho-
denbuch) nyomán kidolgozva. Magyarra átdolgozta Mennyey József. Fűzve 1 ft.

Ottó dr. Tanító az elemi tanodákban vagy nézleti oktatásmód. Fordí-
totta KolUr E. Második kiadás. Fűzve 80 kr.

Gönczy Pál. Oktatás a gyümölcs- és eperfatenyésztésben. Vezérfonalul
a nép is népiskoiák számára. A csász. kir. földmivelési és bányaügyi magas minisz-
térium által jutalmazott pályamunka A szöveg közé nyomatott számos fametsz-
vénynyel. Fűzve 30 kr.

Weinhofer József. A ker. kath. egyház fö hit- és erkölcstanai tizennégy
oktatásban előadva. Vallási tan- és olvasókönyv kiváltképen vasárnapi iskolák szá-
mára, egyszersmind gyakorlati kézikönyv vallásoktatók használatára. Füzv« SO kr.

Boross Mihály. Magyar krónika, azaz a magyar nemzet története a leg
régibb időktől fogva, a legújabb időig, minden nevezetes történeti esemény év-
szerinti előadásával. Fűzve 80 kr.

i Berthes H. J. Elemi képzéstan. Németből. Fűzve 65 kr.

Ilerinann János. Útmutatás a szemléleti számlálás és számolásra, a
pzámjegyek irása- s kimondására. Ford. Mészárol Imre. Fűzve 40 kr

Gruber Ágoston. A hitoktatás kézikönyve. A t. magyar Cleras haszná-
latára ajánlja Ranolder János, veszprémi püspök.

I. rész: Gyermekek elemi oktatása. Második kiadás. Fűzve 40 kr.
II. rész: A keresztény hitről, reménységről, szeretetről, szentségek fölvételéről,

keresztény igazságról és az örök életről. Fűzve 1 ft' 80 kr.
Mészáros Imre. Segédkönyv, a közoktatási minisztérium által iekolai

használatra rendelt A-B-C és olvasókönyv szellemében. Iskolamesterek és tanitói
pályára készülők számára készítve. Második kiadás. Fűzve 70 kr.

Denzel. Vezérlés a szemlélő oktatásra. Kérdésekben és feleletekben,
mely szerint a növendékek a mindennapi élethtz tartozó tárgyakkal közelebbről
megismertetnek, zsenge tlméjökben a képzelő és gondolkozó tehetség ébresztttik;
és szivökben a keresztényi főerények első magvai oltatnak; német útmutatás s e-
rint magyarázva. Fűzve 20 kr.

Erdélyi In dali Péter. Fali olvasó táblák. Vezérkönyve szellemében i
Harmadik képes kiadá*. (10 tábla) 2 ft.

Egyes táblák nem adatnak el.
Olvasó-könyv. Városi és falusi gyermekek számára. Negyedik jobbított és

bővített kiadás. FüzTe 30 kr., kötve 40 kr.
Színi Károly. A magyar nép dalai és dallamai. Hangjegyekkel kiadva.

(200 dal és dallam.) (219 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 20 kr.
Vászonba kötve 1 ft. 80 kr.

Majer István. Szivmivelö beszélgetések és színjátékok mindkét nemű
nemű ifjúság számára. Egy képpel. (208 lap), 8-rét), keményen kötve 1 ft.

Boldogháza. Buzdító és oktató történet. 23 képpel. (127 lap, 16-rét), két
rész egy kötetben fűzve 60 kr.
Vörös vászonba kötve aranyvágással 1 ft.

Mirden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig történt megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1707 (3-6)

Kiadé-tulajdonos Heekcnast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.47-ik szám.

Pest, november 25-én 1866.

Előfizetési feltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb«;
háromszori vagy többszöri igtatásnál eaak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. M.-Frankfurtban •'
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, kMön minden igtatás után 30 ujkr.

A z ős Zay-nemzetség egyik történeti neve-
zetességü tagját mutatjuk be ezúttal az olvasónak,
ó-magyar jellegű, kifejezéstelí arezvonásait ábrá-
zoló képünkhez rövid életrajzát is csatolva: mert a
hadi tettekben dús férfiú részletes életirata túl-
haladná lapjaink körét.

Csömöri báró Zay András 1685-ben született,
alkalmasint az ősi zay-ugróczi várban; atyja Zay
Lőrincz, Felső-Magyarország egyik legtekinté-
lyesebb protestáns mágnása s II . Rákóczy Ferencz
fejedelem idejében a szécsényi országgyűlés által
alakított 24 tagú orazágtanács egyik senatora,
anyja pedig Kollegrádi gróf Kollonics Mária
Polixena volt. Mint ily előkelő és gazdag szülők
gyermeke, a leggondosabb nevelés-
ben s tudományos oktatásban ré-
szesült, de ritka képzettségét s főleg
a hadi tudományokban való kitűnő
jártasságát a klasszikus műveltségű
II. Rákóczy Ferencz oldalánál sze-
rezte.

E fejedelem ugyanis 1703-ban
Magyarországot egész a Morva vi- ,
zéig meghóditván, Zay Lőrincz is
pártjára állott, s mivel a hadi szol-
gálatra maga már öreges létére al-
kalmas nem vala, legidősb fia Pál
pedig a spanyol örökösödési hábo-
rúban már azelőtt két évvel elesett:
második fiát, a minden lelki és testi
tehetséggel dúsan megáldott Endrét
avatá a szabadság harezosává. A 18
éves tüzvérü, bátor, daliás ifjú Rá-
kóczy hadapródjai közé állott, s ott
a fejedelmi udvarban nevekedvén s
harezos urát a táborozásokba hűn
kisérvén: jókor megszoká a hadi
rendet, serényaéget, s a folytonos
csatazajban kemény, vitéz, reguláris
hadfivá edződött, s e mellett feje-
delme szeretetét teljes mértékben
megnyerte.

Az éleseszü Rákóczy hamar
fölismeré a hozzá oly lelkesedéssel
ragaszkodó ifjú Zay fényes tehetsé-
geit, s tért óhajtván nyitni számára:
csakhamar tisztté tévé őt; — sőt
miután azt is tapasztalta, hogy
nemcsak a csatatéren vitéz, s az
eléje szabott katonai fegyelemnek
szigorú megtartója, nemcsak sze-
rény magaviseletü, józan, igye-
kező, hanem a felsőbb hadi tudományokat is
örömmel tanulja: fokról fokra emelé Endrénket a
tiszti rangokban; 1707. tavaszán pedig, midőn
Rákóczy az általa már 1706-ban foganatba vett
első magyar fejedelmi nemes testőrséget, az u. n.
„Nemesi Társaság"-ot véglegesen megalakította:
az ifjú Zay Andrást tévé ezen, a két ország leg-
előkelőbb ifjaiból álló ragyogó csapat őrnagyává.

Báró Zay András, kurucz ezredes.
(1685-1734.)

E testőrző sereg magvául szolgálandott az „Isteni
Gondviselés" nevezete alatt alapitandó nagy ka-
tonai rendnek, s eredeti rendelcetése az vala,
hogy tagjai, az ország nemes ifjúságának virága,
a fejedelem szemei előtt képeztessenek a maga-
sabb hadi tudományokban, hogy majdan valódi,
rend- és fegyelemszerető s képzett főtisztekké,
hadvezérekké váljanak, s egyszersmind minden, a
nemesi erkölcsökhöz illendő dolgokban oktatást
és az udvar légkörében finom műveltséget nyer-
jenek. _

A fejedelem maga volt e díszcsapatnak ezre-
dese; s hogy az ifjú Zayt mily nagy mértékben
kellett kegyelnie: épen azon körülmény mutatja,

BÁRÓ ZAY ANDRÁS.

miszerint daczára 22 éves fiatalságának, őt nevezé
ki e "minta sereg, e legbensőbb testőrség főstrá-
zsamesterévé (őrnagyává). Mint ilyen 1707. april
26-kán Kolozsvárit tette le az esküt Rákóczy
kezébe Zay András, kinek e minőségében 29 em-
berre és lóra tartása, és 116 forintnyi hópénze járt.
Zay már ekkor — több év óta lakván immár az
udvarnál s eltanulván magától a fejedelemtől s

ugy hadviselt tábornokaitól mint franczia genie-
tisztjeitől a jó hadirenden és fegyverforgatáson
kivül a magasabb harczvezényletet — oly képzett
főtiszt volt, hogy a „Nemes Compánia" ifjú tag-
jait maga taníthatta, gyakorolhatta naponkint
lovon és gyalog.

Mint e testőrség őrnagya, közvetlenül a feje-
delem oldala mellett lovagolva, jelen volt azon
fényes diszmenetben, a melylyel Rákóczy 1707.
május 24- én az ónodi országgyűlési táborba bevo-
nult. Az országgyűlés befejezte után a fejedelmet
a táborba, majd sáros-pataki várába kiséré, mely-
nek palotájában nov. 13-án számos nemes ifjat,
mint a „Nemesi Társaság"-ba fölvétetni vágya-

kozó uj tagokat mutatott be Rákó-
czynak. Föl is eskettettek, nagy
solemnitással. Patakról a fejedelmet
Zay Endre a nemes testőrséggel
Munkácsra, Ecsedre, a kis-várdai
táborba s onnan végre Borsin és
Szalánczon át Kassára követte, hol
Rákóczy a telet volt töltendő, s a
hová decz. 5-én vonulának be ünnepi
pompával, ágyudörgés, harangzugás
között.

Hogy a „Nemesi Társaság"
mennyire felelt meg rendeltetésé-
nek : azon körülmény legjobban mu-
tatja, hogy belőle már létezése első
évében kitűnő főtisztek kerültek ki

5- a hadak közé. Ezek között is azon-
ban a legelső a mi derék Zay
Andrásunk volt. A fejedelem ugyanis
udvari hadait egy franczia módra
szervezett reguláris lovas-granaté-
ros ezreddel szaporítván: ennek
ezredes-főkapitányává, azaz ezrede-
sévé 1708. elején a „Nemes Com-
pánia" ifjú őrnagyát tévé. Zay
András alig vala ekkor még 23 éves,
s Magyarország szövetkezett rendéi-
nek egyik legválogatottabb s leg-
jobban fölszerelt ezrede állott ve-
zérlete alatt. 1708. márczius 6-kán
már mint ezredessel találkozunk
vele Kassán.

Ugyanezen időtájba eshetik el-
jegyzése gróf Berényi Máriával, a
kit azonban előle még mint jegyesét
elragadott a halál. Később mégis a
Berényi-családból nősült, elvevén
néhai feledhetlen arája unokahugát:

Karancs Berényi báró Berényi Györgynek Divék-
Ujfalusigróf Ujfalussy Klárától született leányát,
báró Berényi Judíthot.

Zay András lovas-granátéros ezredével az
1708., 1709. és 1710-ik évek hadjárataiban jelen-
tékeny részt vett. Nemcsak Rákóczy oldala mel-
lett — udvari ezer lévén ezrede — volt ott min-
denütt, és így jelen vala az 1708 diki vágmelléki
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táborozásban, az 1708. aug. 3-diki trencséni s az
1710. január 22-diki romhányi ütközetekben: ha-
nem ezeken kivül is több hadjáratot küzdött
végig s számos csatát vívott hadaival, részint
önállólag, részint pedig ezredével valamelyik ve-
zénylő tábornok — majd Bercsényi, majd Károlyi
— hadtestéhez detachiroztatva.

Hosszas volna mindé hadjáratokat előszám-
lálni: csak egy-két rövid adatot s aztán 1711-ki
munkácsi működését lássuk. 1708. april 29-kén
Borsodból az igriczi mezőről tudósítja a tiszántúli
városokat a ráczok mozgalmairól. Május 11-kén
Ónoddal szemben a hídvégi mezőn táboroz a feje-
delemmel; azután Eger alatt, juniu? 18 kán Lő -
rinczinél, július közepén Érsek-Újvárnál, majd
fölebb a Vágraentén s a morva széleken. Aug.
elején Trencsén alól Szécsényre, aug. közepén
Eger alá s a tájára megy vissza. Egerből szept.
26-kán indul el Rákóczyval Szatmármegyébe, a
hol még decz. 23-kán is találjuk Újvároson, de
ekkor már indulóban Munkács felé, a hol a tél
nagyobb részét tölté. Még 1709. márcz. 3-kán
Munkácson volt. Május 11-kén a gerczeli táboron
vala megszállva, másnap Sáros-Patakra bevonult
Rákóczy val. Május és június hónapokban folyvást
Patakon, Szerencsen vagy a Harangodon táboro-
zott, július 27-kén pedig a bernád-némethi mezőn
tárta szemlét ezrede fölött a fejedelem s még
aznap átköltöztette őt Lúcznál a Tiszán: hada-
kozni az erdélyi szélekre, Károlyi Sándor hadtes-
téhez. Zay szept. 11-én iemét Munkácsra érkezek
Rákóczyhoz, okt. 20-kán és 21-kén pedig a zsa-
dányi táboron — Szatmár — találjuk ezredével,
mely ekkor 12 századból állott, s a nyári hadjárat
után, e két napon hadiszemle tartatott fölötte.
Nov. közepén Ungvártt és környékén tanyáz,
mignem decz. végén a fejedelemmel az egész ha-
dak előreindulnak 8 januárban Romhánynál ke-
ményen megütköznek. Zay András is ott volt
— mint emiitők — e harczon. 1710. márcz. 19-én
a romhányi ütközet és sanyarú téli táborozás
után Arokszálláson isméteketett a hadiszemle.
Zay ezeré ekkor már csak 484 főből áll vala.
Harczok, sanyaruság s a dühöngő pestis mindin-
kább pusztiták, oszlaták Rákrtczy erejét.

Az 1710-dik év vége felé Érsek-Újvár kapi-
tulatiója, majd a dunántúli hadsereg szétveretése
s Szolnok, Eger éa Eperjes bukása után minden
oldalról szoriták a megzilált és elkedvetlenedett
kurucz hadakat mindig beljebb-beljebb a Felső-
Tisza, Bodrog és Szamos felé. Csak Kassa, Ung-
vár, Munkács, Murány, Szatmár, Ecsed, Huszt és
Kővár vala még kurucz kézen. De a császáriak is
ki voltak fáradva, a Kis Várdánál még tekinté-
lyes kurucz erő állott Károlyi alatt. A lehullott
nagy havak a hadjáratok folytatását úgyis gátol-
ták: fegyverszünet köttetett tehát, a mely alatt
megkezdődtek a béketárgyalások.

Zay András 1710. szeptember végén, Károlyi
alatt, az P^ráek-Ujvárt ostromló 8 a Szécsényben,
Varbón, Koháron táborozó németekre portyázott
ezredével, a Garam és Ipoly vidékén. Majd októ-
ber folytan őt is hátrább nyomták, a többiekkel.
Nov. 14-kéről a Bodrogközből Zétényből irja
Károlyinak Bottyánba, hogy Szinyér felé vigyáz
az ellenségre. Majd később a Bodrogközből ki-
menvén, Beregszászon állomásozott a fegyver-
szünet ideje alatt téli kvártélyon, regimentestül
együtt. De 1711. april közepén, miután Károlyi a
Husztra hirdetett országgyűlést, a Lengyelor-
szágba Péter czárhoz segítség hozásáért kiment
Rákóczy tudta nélkül Szatmárra tette át, s közte
és a fejedelem között a szakadás mutatkozni kez-
dett: a fejedelméhez hiven ragaszkodó Zay András
nemhogy Szatmár felé közeledett volna, sőt a
legelszántabb kuruczok közé, Munkács várába
vitte be hadát. 1711. april 16 kán már a munkácsi
alsó várban feküdt ezredével. Mily szellem lelke-
eité őt: legjobban kitűnik az ezen napon Munkács-
ról sógorához, Vay Ádámhoz — mint Rákóczy
udvari hadainak főparancsnokához — irt érdekes
leveléből:

, , . . . . Az Ur levelét kötölessen kezemhez
vettem nagy ritkaságul, mert tudja Isten, minden
búmnál nagyobb volt az, hogy miolta Nagyságtok
az Országbúi kiment: azolta legkisebb parancso-
latját sem Felséges Fejedelemnek, sem peniglen
Nagyságodnak nem láthattam; csak általlátom,
hogy kelletlen szolgák vagyunk, holott tudja
Isten s ember igaz szolgálatomat s Felséges
Fejedelemhez való hívségemet; patientia, megvá-
lik most minden órán az igaz szolga. — Miben
lécyen dolgunk, miben nem? pennával mindent
ki°nem Írhatom: est Inbyrinihus. En is voltam
orderezve Szakmarra, de az én réezemrül Ugocsa
non coronat. Semmi voxot nem adtam, s nem is

irtam alá Az regimentbéli tiszteimet
öszvehivattam, mindeneket eleikben adván kín-
szerítettem arra, hogy kiki adja ki maga elméjét:
mire határozza vagyis határozta magát? ha el-
mennek-é azon Károlyi uram becsületes tractá-
jára (a szatmári gyűlést érti), vagy peniglen, ha
a szükség úgy hozná magával, egyideig Felséges
Urunk oldala mellé kimennének az országbúi?
Resolválták magokat, hogy igenis készek kimenni
az orazágbúl is, ha Ő Felsége assecuralja őket,
hogy mindenike közűlek megmarad azon charac-
térben, az mint most vagyon, s lészen hórul hóra
bizonyos fiizetése, tudván és előre meggondolván
azt, hogy idegen országban ingyért semmit nem
adnak: fórum piacz, eredj, végyl tudván nzt is,
hogy ott bírónak nem parancsolhatni: hozz bort,
pecsenyét, abrakot! hanem az erszényéhez kell
nyúlni az embernek. — Ego me ad omnes extre-
mitates resolvi; ha mind egészlen, mind tisztem,
mind közemberem elmegyen is (széllyel, vagy
Szathmárra): magam Munkácson bocskort kötök
(azaz gyaloggá lesz), ott várom Krisztus feltáma-
dását (Rákóczy bejövetelét) Tiszteimben, hacsak
ezután meg nem bolondulnak, kétségem nincs,
hanem a közemberekben kétségeskedem, nem
lévén sehonnan semmi megrígasztalások; mind-
azonáltal superos acheronta movebo. — Hűségünk-
ben senki ne kételkedjék; ad meam aeternam
animam: igaz kuruczok vagyunk még! — Adja
Isten: láthassam hovahamarább Magyarország-
ban Nagyságodat."

A szatmári béke april 30-án megköttetvén:
a nagy-majtényi mezőn levő kurucz tábor május
l-jén széjjeloszlott. De a várak még soká vona-
kodnak vala, a békepontokat visszautasító Rákó-
czytól, Bercsényitől s a velők kibujdosottaktól
várván. Munkács vára legtovább állt. Benne b.
Sennyey István, b. Palocsay György, Szent-
Iványi János, Zay András, Bagossy László, Bay
László stb. valának a fők. Zaynk az alsó várban
tanyázó lovasságnak volt parancsnoka. Gr. Pálffy
János és Leffelholz es. tábornokok május 17-kén
a vár alá szállának, s miután szép szóval és egyéb
mesterkedésekkel semmire sem mehettek: ostrom-
hoz láttak. Ds az erős vár meghódításához,
legalább abban az esztendőben, magának Pálffy-
nak sem volt reménye. Azért három hónap múlva
el is ment Kassára, az ostromot Leffelholzra
bízva. A kuruczok keményen álltak, s Zay András
a harczedzett lovassággal többször kitört a néme-
tekre, támogatva a várbástyák hatalmas tüzelése
által.

Végre titkon értesültek Lengyelországból,
hogy az orosz segélyhez a készülőben levő török
háború miatt nem lehet remény. Hogy azért időt
nyerjenek, elhatározták, hogy három vagy négy
havi fegyverszünetet kérnek Pálffytól, ennek meg-
engedése fejében az alsó erődöket odaígértén.
Követül b. Zay Andrást választották. A június
3-kán Pálffyhoz indult Zay 11-kén érkezett visz-
sza — tagadé válaszszal. A midőn az immár csak
egyedül fennálló kurucz vár különben unatkozni
kezdő őrsége e választ mesrtudá: reményét vesztve,
fennen kezdi vala sürgetni tisztjeit a kapitulatióra.
Látván, hogy már sz egész ország csendes: vég-
kép elhagyta őket harczkedvök, ugy hogy a tisz-
tek kénytelenek valának engedni. Másnap meg-
kezdek az alkudozásokat.

Zay lelke még ekkor sem törött meg; ő a
végsőkre is el volt határozva. „Felséges Fejede-
lem, érdemem felett való nagy kegyelmes Uram!
— irja Munkácsról jun. 12-ről Rákóczynak Len-
gyelországba — az újvári hadak nem kívánván
megvárni a capitulatiót, úgy magam tisztje is
egynéhány: elbocsátottam, tartván attól, ne kö-
vetkezzék nagyobb confúaió; magam padig Briga-
díro-i Szent-Iványi János urammal és több hadak-
kal csoportossan indulok, s valahol Felségedet

[feltalálom, elmegyek."
A kapitulatió, melynek Zay András is alá

van írva, megköttetvén: 1711. június 23 kán
Munkács vára átadatott Pálffynak, oly föltételek
kel, hogy az őrség teljes hadi díszben, fegyvere-
sen, kibontott zászlókkal,zene- és trombitaszóval
vonulhasson ki s összes vagyonát elvihesse; a
honnmaradókra a szatmári béke pontjai kiterjesz-
tetnek, a hűségeskü letételére azonban senki ne
kényszerittessék, sőt útlevél és kiséret adatik
számukra a határokig, hogy báutatianul Rákó-
czyhoz mehessenek.

Zay Endre már jun. 12 iki levelében megirá,
mit fog tenni. O, a hajthatatlan, kibújdosott feje-
delme után s ennek hontalanságát osztá néhány
évig. Csak midőn már a háború föléledésének
utolsó reményszikr.lja is elhamvadott, s Rákóczy
Franczia-, majd Törökországban üté föl bujdosó

sátrait: téré vissza hazájába csüggedetten Zay
András; és lemondva minden szereplésről, bús
magányba vonult, Nyitravármegyébe kovarczi jó-
szágára. S mig testvéröcscse, Zsigmond, Rodos-
tóban mint bujdosó hunyt el: addig Andrást
magányában Kovarczon, szerető neje karjai közt
éré el a halál 1734-ben; tehát egy évvel előbb,
mint harcsos fejedelmét. Utódja nem maradt.

Tetemei minden valószínűség szerint a zay-
ugróczi nemzetségi sírboltba tétettek le, de ott
az aranyos szögekkel kivert név és évszám a ko-
porsókról már jobbára mind lehulladozván: nem
tudhatni, melyik az ő hamva? A külső vár sír-
boltjában, egyszerű régi koporsóban látható volt
még a legutóbbi időkig egy erős férfi-alkat: de a
Hurbán tótjai 1849-ben tüzet, raktak alája e
elégették. Lehet, hogy az volt Zay András.

Itt közlött arczképe teljes hitelességű, mert
a zay-ugróczi ősi képtárból való, a honnét Zay
András testvérének, Imrének egyenes ivadéka, a
sokérdemü hazafi, gróf Zay Károly ur volt szives
számunkra lemásolfaini. Köszönetet érette a ne-
mes ősök kegyelettelj -:s utódának, a történelem
barátai nevében. Thaly Kálmán.

Sze geny öreg!
Egy-két öltés még s kész a munka . . .
Csak varrj, csak varrj, szegény öreg!
Ki dolgát — mint te — meg nem unta,
Annak hőbben mosolyg a regg.
Kis mécsesed bár végit járja
S az ablakon mosolyg a regg:
Kezed nyugtát alig találja . . .
Csak varrj, csak varrj, szegény öreg!

Nődön erőt vett a betegség . . .
Ah, hogy ekként kell látnod őt!
Szived kétségbe hogy ne essék,
Honnan veszesz, honnan erőt?
Fájdalmadat magadba rejted:
— önzők, önzők az emberek —
De Isten tán el nem felejtett . . .
Csak varrj, csak varrj, szegény öreg!

Kinek helyén van szive, lelke,
A gyors időt nem féli az, —
S bár sorsa jócskán megviselte,
Maradt számára még vigasz . . .
Ki ötven évnek hordja terhét
S lelkét a vész nem törte meg :
Nyugton várhatja sorsa teltét . . .
Csak varrj, csak varrj, szegény öreg!

Könyezve gondolsz jobb napokra
S félénk sóhaj kél ajkadon, —
Körültekintesz félve, lopva:
Nem sohajtottál-e nagyon?
Szegény aluvót mért zavarnád?!
— Mi elmúlt, vissza nem jöhet . . .
Sebét feltörni mért akarnád?! . . .
Csak varrj, csak varrj, szegény öreg!

Kikért még igy-ugy élni vágynál :
Rég messze jár két gyermeked;
Egyik virraszt a tudománynál,
Hogy diját hozza meg neked . . .
Gond, munka néz a másikára,
Arczárói izzadság pereg —
S ki tudja, hogy: ha leaz-e ára?! . . .
Csak varrj, csak varrj, szegény öreg!

Az éltet tűrni megtanultad,
Bár ostorzott szünetlenül,
S vendégül nézed már a multat,
Napod ha néha még derül . . .
Miként folyjon le kurta éltünk?
Tetőled megtanulhatám —
Vesztettünk, hogyha nem reméltünk . . .
Csak varrj, csak varrj, szegény apáml

Dobó László.

Három nép egy megyében.
Bácskai néprajz.

Irta HÓWI SÁNDOR.
(Folyta tál.)

III.
Legközelebbi fajrokona a szerbnek a

bunyevácz, uri néven dalmata. Mindkettő-
nél egy nyelv, csekély hangkülönbséggel.
A bunyevácz némely szótagokban a tiszta
csengésű i-t s a szerb a hangtalan e betűt
ejti s majdnem ennyiből áll mindaz, mi kü-
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lönbözövé teszi e két dialektust. Azon né-
hány szó azonban, mely mindkét nyelvszo-
kásnál külön használtatik, e két nyelv egy-
ségének tagadására elégtelen.

Mindamellett, hogy e két délszláv nép
nyelvre nézve ugy hasonlít egymáshoz, mint
egy tojás a más.khoz: más, akár erkölcsi,
akár politikai viszonyt vagy hasonlatossá-
got köztük találni nem lehet. Más a szerb-
nek, más a bunyevácznak jelleme. Ezen
elütő sajátságot i agy részben felekezeti kü-
lönbségeknek kell tulajdonitanunk.

A bunyevácz jószivü, becsületes, egy-
szerű az együgyüségig. őszinte, evange-
liomi nép. Sajnálattal keli azonban megje-
gyeznem, hogy a kedély e tulajdonaiból ma
marsok lehajlik. A lefolyt két évtized a nép
erkölcsén sokkal többet rontott, mint a
mennyit műveltségben rajta épittni képes
volt. A bunyevácz anélkül, hogy buta volna,
hátrább áll a szerbnél értelemben. Nemzeti
öntudata épen nincs. Jól van-e ez igy ? nem
vitatom, ugy hiszem azonban, hogy az e nép
irányában elkövetett mulasztás magát idő
vei megboszulandja.

E népnek nincs semmi szellemi élete.
Nincs egyetlen árva lapocskája sem, mely
politikai kivánatai szerint volna szerkesztve;
politikai kivánatai pedig a magyaréval azo-
nosak. De még kalendáriumot sem tudok,
mely kizárólag e nép igényeihez volna al-
kalmazva, az imakönyvnél más könyvet
nem ismer. Ez eseménygazdag napokban
itt-ott horvát lapokat kezd olvasni, mely
visszás körülmény a mondottakból követ-
kezik.

E népnek nincsenek szellemi vezérei. A
mivelt és polgári osztály, mely kebeléből
kikerül, megszűnik bunyevácz lenni, s a
papság a templomon kivül vele szellemi
összeköttetésben nincs ; hozzájárul, hogy e
néphez gyakran oly lelkészek adatnak, kik
nyelvét csak ímmel-ámmal beszélik s e jó
nép azt hiszi, hogy az ugy is jól van. Szóval,
e nép szellemileg el van hanyagolva.

Férfi-népe erőteljes. A nők kevesebb
szépséggel, de több szeméremmel birnak,
mint a szerb nők; arczukat nem festik s vise-
letökben egyszerüebbek. Megjegyzendő azon-
ban, hogy épen e népnél találtatik néhány
helyen a legnagyobb fényűzés, mely köz-
népnél létezhetik, például N-Militicsen és
Szabadkán. Csupa selyem és bársony, a
mibe öltözködnek. Selyem szoknya, selyem
kötény, bársony mándli, gazdag arany pa-
szománttal diszitve, kék, fekete, megyszin,
lila szinvegyületben. Mellökön zsinórra

- fűzve egész sor tallért, aranyat hordanak.
Ilyen öltözet természetesen sokba kerül s e
pazarlás nem mindig á 1 arányban a családi
birtokkal. Az apa olykor évi jövedelmét
költi leányára s az alacsony házikóhoz nem
jól illik ily pazarul, phantastikus módra s
mégis nem kifogástalan Ízléssel öltözött ala-
kot látni.

Tökéletes ellentéte ennek a — sokacz nő.
A sokacz = európai indián; lakik a Duna

mentében néhány faluban. Vallására s nyel-
vére nézve, a némileg különböző hangsúlyt
leazámitva, egy a bunyeváczczal. Vallásos,
hivő nép — erkölcs nélkül.

öltözete lehetőleg primitív. A hajadon
egyetlen egy, testhez simuló ingben jár;
derekát tarka öv köríti, czipöt, harisnyát
nem ismer, haját homlokára simitja s valódi
barbár szokás szerint tollakkal czifrázza.
Télen hosszú báránybőr-ködmön óvja! a hi-
degtől. A szerb leány legfölebb kaczér, a
sokacz fajtalan. Ha férjhez megy, néhány
évig veres, azután pedig zöld szoknyát vi-
sel s fejét sütőlapát nagyságú konty ékte-
leniti. Daczára annak, hogy a sokacz nő oly
kevéssé van óva az idő viszontagságai ellen,

nem ritkán mégis igen szép, különösen ki-
tűnnek szép metszésü sötét szemei. Szépeket
találunk Plávnán és Szóntán.

A sokaczban sok nomadikus vonás van;
patriarchális életmódot visz; inkább halá-
szatra, méhészetre, faizásra, mint földmive-
lósre való, a bunyeváczczal együtt anyagi-
lag hanyatlik. Lovai legkicsinyebbek, melyek
Bácskában találtatnak.

Rusznyák egy pár helységben íordul elő.
Nyelve — a ruthén — valamint szokásai
elütnek az eddig elősorolt szlávokétól. Val-
lására nézve a görög katholikus hitre tarto-
zik. A rusznyákot térden alul érő ködmön,
zsirtól fénylő haj s a nyírott bajusz külön-
bözteti meg a torzonborz hajú szerbtől és
bunyevácztól.

A nők viseletéhez tartozik a piros csizma
s a tarkán felpántlikázott lefüggő haj, mi
kétségkívül közös a magyar viselettel. A
rusznyákok jobbára magyar nevüek. Elfaj-
zott magyaroknak tartsuk e őket? Valószí-
nűleg esetlegesen jutottak a magyar névhez.

A rusznyák becsületes, iparkodó nép s
a németet csak a jobb építkezési modorban
nem követi.

Tót a szerbbel vegyest lakik Bácskában,
de szorgalom és jómóduságra azt jóval túl-
haladja. A tót azonfolüligen takarékos nép.

Elmagyarosodott tótok több falunak ké-
pezik lakosságát. Házi körben még a tót
nyelvet használják, nyilvánosan azonban azt
beszélni restelik.

Észtehetségre alant állanak s a ma-
gyar faj külső, belső kellékeit egyaránt nél-
külözik.

IV.
Bácsmegye lakosságának jelentékeny ré-

szét, képezi a német.
Mit mondjak a bácskai németről?
Katonának léha, kedély emberének fa

tuskó, az államgazdász előtt — hódító.
Anyagi nép, sziv és kedély nélkül, mely-

nek élettleme a munka. Féldán} a a földmí-
vesnek értelemben és szorgalomban.

Az alsó-bácskai német helységekben a
föld használata oly kimerítő s a produktió
oly magas, minél többet elméletben sem kö-
vetelhetünk. E helységek jobbára szűk ha-
tárral, de jó földdel bíró telepitvények. Az
ugarolás itt évek óta megszűnt, trágya és
ismét trágya azon pézsmaszer, mely a szü-
net nélkül igénybe vett földben a termő
erőt fentartja. Azon kivül jó szántásra a né-
met nagy gondot fordit s azon öntudattal
bír, hogy földet művelni sajátképen csak ő
tud. Ha vetés alá földjét jól megtrágyázta
és megszántotta, önérzettel teszi hozzá:
„most teremnie kell", — ,,es rnuss wachsen."

Főleg a kender az, mi a bácskai német
népnél a vagyoni sulyegyent fentartja. Ter-
mesztése nehéz, majdnem amerikai rabszol-
gamunkát igényel, de e nép anyagi gyara-
podásában legelső tényező. A kendernek jó
ára lévén rendesen, a földnek becse is német
helységekben jóval magasabb. A múlt jobb
években egy negyed-telek, minőség szerint,
4—5000 forinton kelt, mig a szomszéd ha
tárban alig volt 1000 forint. Kendert legin-
kább: Apatin, Szentivány, Bresztovácz, Fü-
löpfalva, Rácz-Militics, Hodságh, Karavu-
kova, Gajdobna, Parabuty, Bulkesz, Futak
helységek termelnek.

E növény csak zsíros talajban tenyész-
vén, a föld termékenyítésére főgond van
fordítva. A trágya otthon elegendő mennyi-
ségben mindig nem találtatván, azt más
helységekből is hordják vagy mesterségesen
készítik. A német a szűk határ miatt birkát
nem tart, de a szomszéd falubeli szerb vagy
magyar birkáival gyakran megjáratja dű-
lőit, s télen át szívesen és bőven kiteleli azo-
kat udvarában.

A németnek építkezése példányszerü.
Háza szép, tágas, emelkedett. Padolt magas
szobák, arányos ablakok, cseréppel fedett
tető. Külső csínra is a bácskai német hely-
ségek valódi mintafalvak. — Az utczát a
hasznos eperfa díszíti s a szőlő és gyümölcsfa-
tenyésztésnek is a német nagy barátja.

Egy szóval: „Culturnation."
A német tudvalevőleg igen szapora, há-

zas fiait, magánál nem tartja, hanem mielőbb
önállókká teszi, azon helyes gazdászati elv
szerint: kaparj kurta; németül: „er soll
sich plagen."

Activ politikai téren a bácskai német =
nulla Csak az előtte álló magyarral, kinek
elveit adoplálta, tesz emberszámot. Kivána-
tai csak elméletben léteznek s valósításukra
vezér nélkül soha egy szót, egy lépést nem
tenne. 61-ben, midőn a magasan járó politi-
kai mozgalom hullámait egész a nép legalsó
rétegeire kivetés mindenki politizált, egy lá-
togatott utfóli csárda falára e vers volt írva
hibás irmodorral, mint látszott, paraszt
kéztől:

„Die Deutschen wollen nichts,
Die Ungarn kriegen nichts,
Die" stb

Ugy látszik ugyan, mintha a német is
az utóbbi, ismételt népválasztások után las-
sanként öntudatára kezdene jönni azon szép
és messzeható jogoknak, miket az alkotmá-
nyos szabadság számára biztosított. Ez
azonban nála mindig lassan megy.

A német a magyarnak természetes poli-
tikai felsőbbségét elismeri s benső csodálat-
tal látszik lenni azon lelkesedés, szerinte
merészség iránt, melyet a haza sorsa s a
fölfiigesztett alkotmány érdekében nyilvá-
nít. Mert a mi őt illeti, ha csak nyugton
szánthat: hogy ki uralkodik fölötte? azzal
nem sokat törődik. A politikai szabadság
iránt nincs érzéke.

„Die Deutschen -wollen nichts."
Nem csoda. Künn magában Németor-

szágban a „haza" értelme, ugy, amint azt a
franczia, angol, lengyel vagy magyar érti,
sokáig homályos fogalom s a hazafias költé-
szet meg nem értett puszta szó volt. Most
már ott is máskép van.

Nemzetiségének öntudatában a bácskai
német csak akkor van, ha más személyének
s javainak tiszteletben tartásáról van szó.
E pontban szerb és magyar testvéreitől elő-
nyösen különbözik. A szerb s némileg a ma-
gyar iránt is tartózkodással, mondhatnám,
benső félelemmel viseltetik. Ha tettleges-
ségre kerül a dolog: magyarral, szerbbel,
bár kétszerte erősebb legyen is, kikötni nem
mer, érzi, hogy e téren azoké az elsőség.

Nagyobb útban, ha csak szerit teheti,
idegen ajkú faluban meg nem hál, hanem
németek közé siet éjszakára; véleménye sze-
rint csak ezek a becsületes emberek, már t.
i. annyiban, hogy lólopáshoz s hasonló dol-
gokhoz nem értenek. Jellemzi a német ön-
zését vdgy óvatosságát az is, hogy útközben
utast föl nem vesz, mig a bunyó, a magyar
s a szerb azt egy jó szóért, sőt önként is
megteszi.

Magyarországban egész Németország
faj- és szójárás szerint lévén képviselve:
ezekből Bácskában is többfélét lehet találni.
Kevésbbé tűnnek ki a megye felső részén s a
Telecskán lakók; legéletrevalóbbak az alsó-
bácskai németek, mint a tehetséges frank és
sváb törzsek ivadékai. A Ferencz csatorna
melléki protestáns németek kereskedéssel
foglalkoznak s olvasottság és politikai érett-
ség dolgában többi német testvéreik között
előnyösen kiválnak.

A fajok e különbsége mellett nem meg-
lepő, hogy majdnem mindegyik német falu-
ban, más, olykor egymástól nagyon is elütő
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dialektust találunk. Mindegyik természete-
sen a magáét tartja legszebbnek s a szom-
széd községbeli szóejtés utánzása, csapszéki
asztal mellett, a jókedv előidézéséhez tarto-
zik. Poharak között a német egyébkint elég
kedélyes s megnevettető elmésséget tud ki-
fejteni, de ha a magyarnak kedélye mély
vizű, hullámot hányó tenger, akkor a neme-
tét legfölebb száradó tófenéknek szabad ne-
veznem.

E népben nincs egy vonás, mely költői
volna. Népdalokat nem ismer, elszakadva
eredeti hazájától, itt néha egy Bécsből, ván-
dorló legények által leszármazott „Ah Herr
Jégele"-félét tanul meg, mit rövid ideig
dudol s azután azt is elfelejti. Ellentétek itt
sem hiányzanak, mig a falusi német durva
kedélyü", a kisvárosi könnyen hajlik
émelygős sentirneutalismus-
ra. Extrema se tangunt.

A bácskai német nép vi-
selete a magyar ruhának —
paródiája.

Magyar ruha az, magyar
izlés nélkül. A bombastice
kibéllelt nadrág, csinos pity-
kék helyett lapos fekete vagy
fénylő érczgombokra varrt
dolmányféle, a széles kari-
máju kalap alatt a bajusz-
talan arcz, hozzá a magyar
takaros járása helyett az
igavonó czammogás: a né-
metet külsőleg sem teszi va-
lami festőivé. Visel dologna-
pokon fehér bugyogót is, de
ünnepi öltözetül mást mint
magyar nadrágot felvenni
szégyell.

Hasonló a női viselet is.
A német lány hord magyar
ingujjat, magyar mellényt,
fénylő fekete kötényt, mely
oly széles, hogy a szoknyá-
ból alig enged arasznyit ki-
piroslani. Haját egy fonadék-
ba fonja s fésűre csavarva
viseli.

Csinosát német lányok
közt ritkán találunk; oka
nem annyira a faj hiányá-
ban, mint inkább a folytonos
munkában keresendő, melyet
egy sorban végeznek a fér-
fiakkal. Ily kevés önkimélés
mellett a német leány formái
hamar túllépnek azon hatá-
ron, hol a szépség megszű-
nik. Erős, egészséges nők,
kik a férfias foglalkozás által
a szelídebb nőiséget testben,
lélekben elvesztették. Ha a
szerb leány mezei munkát
kénytelen tenni,kaczéron kö-
tött kendőjét ugyancsak lehúzza orra he-
gyéig, mig viszont a német lány arczszinével
keveset gondol. Másként erényére sem igen
féltékeny; éjjeli tánczokra maga jár el s
anyja ezt rendjén látja: „hajadon korában
ő is ugy tett."

A német nő, ha férjnél van, mindinkább
keresi ruházatában a sötét szint, Egy cso-
portban látni őket, — akár egy apácza-pro-
czessió. Nem tartozik a német pórnö jellem-
vonásaihoz a külcsín s házi tisztaság iránti
buzgólkodás.

Elég alkalmam lett volna tapasztalni és
soha sem tapasztaltam, vájjon a német le-
gény vagy német lány képes-e — szeretni ?
Más népnél is anyagi érdek szokott befolyni
a házasságnál: a németnél ez egyedüli, ki-
zárólagos szempont. A szülök azt maguk
közt elvégzik s a fiatal pár mindenbe meg-

nyugszik. Mit kap a fiad? mit kap a lányod? lom felsőségétől teljesen megszabaduljanak 8 a
Ezen kérdések tisztába hozatala után jöhet
csak létre a házasság. Mi természetesen
nagyon okos dolog.

Hogy ily anyagiaknak élő népből min-
den úgynevezett népies naiv jellemvonás
kiveszett, nem kell mondanom Ragaszko-
dik a vallás külső szokásaihoz, mint az an-
gol, benső élet és buzgalom nélkül. Szokás-
ból* vetkezik és szokásból tesz jót, mint
minden nép, mely rabja szokásainak.

Ha módosabb a bácskai német, szeretne
tudni — magyarul. Fiát szívesen adja cse-
rébe magyar falura s annak szivéből tud
örülni, ha az visszatérve, már németül sem
igen tud. Ha a német magasabb iskolába
adja fiát, megkívánja, hogy első évben né-
hányszor magyarul is irjon, ha abból az

A török-szerb fúggetlenségi háborúból: A törökök ellentállása Szokol várában.

függőségnek még legutolsó nyomai is eltűnjenek.
Meglehet, hogy a közel jövőben ismét e vidék
mozgalmai felé fog irányulni Európa figyelme s az
u. n. keleti kérdés maholnap határozottabb körvo-
nalokban fog fellépni.

1830. előtt, a török hatalom alól felszabadult
Szerbia területe 460 Q mfldnél többre nem ment.
A nevezett évben azonban, leginkább Oroszország
közbenjárására, s a törökök nagy ellenkezése da-
czára még hat termékeny kerület csatoltatott a
ezerb fejedelemséghez. Midőn a török császári
biztos e czélból Konstantinápolyból Szerbiába ér-
kezett, hogy a hat kerület átadását e a határsza-
bályozást eszközölje: az akkor Boszniához tartozó,
átadandó kerületekben nagy ellenállásra talált.
A bosnyák-török hivatalnokok s az izlamra át-
tért bosnyák földbirtokosok (sipahik) erősen el-
lene szegültek az átadásnak. Az ingerültség oly
nagy volt, hogy a zwórniki basa az átvételre
megjelent szerb meghatalmazottakat börtönbe

záratta s kevés hija volt, hogy
mind meg nem ölette. Végre
azonban szabadon bocsátá őket,
miután megigértette velők, hogy
soha többé ily czélból vissza nem
térnek. Méga/Szo&oZ nevű magas
hegyi vár is, mely akkor ugyan
már Szerbiához tartozott, de
török várőrség őrizete alatt ál-
lott, keményen ellenállott a szerb
biztosok bekeblezési vágyainak.
(Ezen jelenetet ábrázolja mellé-
kelt képünk). A szerb fejede-
lem ez időben kénytelen volt
Konstantinápolyba fordulni s a
török kormánynál legnagyobb
erélylyel sürgetni a drinápolyi
béke pontjaiban megállapított
szerződés teljesítését. Ezután
történt, hogy a törökök — csu-
pán hat erősség kivételével — a
szerb városokból kitakarodtak.

Szokol szerb nyelven annyit
tesz, mint sólyom. — Átalában
Szerbiában nem jritkaság, hogy
a helynevek állatok- és növé-
nyek neveiről vétetnek. Pél-
dául: Kragujevacz annyi mint:
héjafalva (kraguj = héja), Ja-
godina annyi mint eperjes (ja-
god — eper), Kossowopolje any-
nyi mint rigómező, Orlowacz =
eashegy stb.

Még gyermekeik nevénél
sem tartják magukat szigorúan
a naptár neveihea, hanem sza-
badon választják azokat, még
pedig gyakran igen költőileg.
így p. o. Milos (kedvencz) nem
naptári név, hasonlóul Milicza,
Lyubicza (kedves), Kwieta (vi-
rág), Jagoda (eper) stb. E szo-
kás a törököknél is megvan,
p. o. Lulu (gyöngy), Zahra
(virág), Derifa (kellemes),
Szaida (boldog), Dsemila (szép)
stb. stb.

Most, midőn a szerb kor-
mány a török várőrségek teljes
kitakarodását követeli, hasonló
ellenszegülési jelenetek iemét
megújulhatnak.

apja egy szót sem ért is, az nem zavarja: el-
viszi a tisztelendő úrhoz a levelet s megma-
gyaráztatja magának.

Különösen tetszenek a németnek a ma-
gyar nyelv czimezései, megbecsülő udvarias
kifejezései. „Ilyféle a németben csak nem
esik ki olyan szépen." E szólásformák a né-
met köznyelvben hiányozván, a német pa-
raszt ember társaséletben vagy elöljárója
előtt esetlenné válik s ezt ő maga is erezi.

(Vége követk.)

A török-szerb függetlenségi hábo-
rúból.

A legújabb hirek szerint a szomszéd Szer-
biában ismét megélénkült a függetlenségi vágy
s a politikai mozgalom. A szerbek időszakonként
megújuló, régi törekvése az, hogy a török hata-

Garam-Zseliz.
Garam-Zseliz meglehetős nagy magyar falu

Barsvármegyében, a Lévától Esztergomba vivő
országutban, e két hely közt csaknem középen, és
jobb partján a Garam vizének, a melyen állandó
révje van. A Garam völgye itt már meglehetős
széles, mondhatni, sikká válik, s igen jó termé-
kenysógü. Szántóföldje, rétje, legelője bőven és
kitűnő minőségű lérén: a gr. Breunereknek —
kik gróf Eszterházy-ágon birják — igen szép gaz-
daságuk virágzik itt, s különösen jeles merino-
juhászatuk; mig a volt úrbéresek sok szarvasmar-
hát tenyésztenek. A csinos falut, mely urodalmi
s postahivatali székhely, kath. és reform, templo-
mai, s a földesuraság szép kastélya, kertje, gaz-
dasági épületei és ujabb időben felállított szesz-
gyára díszítik.

Ez rövidre összevonva, a szorgalmas lakosok-
kal bíró, virágzó helység jelleme. Lássuk, múltjá-
ról mit tudunk?

Zseliz különösen a Rákóczy-világban játszott
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ezerepet, a midőn stratégiai pontul szolgált. Mig
ugyanis esztergomot a császáriak bírták, s a tren-
csényi ütközet után, — 1708 — a bányavárosokat
is elfoglalták: addig más
részről Érsek-UjTár a ku-
ruezoknak a felvidéken leg-
hatalmasabb erőssége véd-
bástyája vala, a melyből a
felfoldat egész Pozsonyig,
Nagy-Szombatig, Nyitra-
váráig hódolva tarthaták.
Hogy a főerejökkel a Tisza
vidékén tanyázó Eákóczy
hívei e nevezetes erőssé-
gükkel összeköttetésüket
lenntartsák, és viszont az
esztergomi és bányavárosi
németeket egymástól elre-
keszszék: egy 10—12000--
nyi hadtestök Bottyán Já-
nos tábornok parancsnok-
sága alatt a bányahegyek
és a Duna, vagy szorosab-
ban meghatározva: a Szt.-
Benedek és Esztergom s
Korpona és Vácz között
hosszas négyszögöt képező
területre ékeié be magát, és
ott erős állást fogott, hol a
bányavárosokat, hol Esz-
tergom és Buda táját fenye-
getve, hol pedig az érsek-
ujváriaknak nyújtva segit-
Béget. Főállomásai e had-
testnek Szécsény, Balassa-
Gyarmat és Ipoly Ságh va-
lának.

1709 elején a kuruezok
Újvárba nagyobb mennyi-
ségű élelmi és hadiszert
akarának beszállítani; Ká-
kóczy rendeletéből, azért
febr. első napjaira Károlyi
Sándor is f ölérkezék a ti-
szántúli hadakkal — a ret-
tenetes havak daczára is —
Bottyán segélyére. A szál-
lítmányok készen voltak,
hidjok is állott a Garamon,
Zselizen alul Csatánál; kü-
lönben ekkor még a fo-
lyam jege is meglehetős erős volt.

A két tábarnok ugy egyezett meg, hogy mig
Bottyán a bányavárosokon, Szent-Beaedeken,
Esztergomban^

lévő németekre ---^,^t =
vigyáz, ki tőré- _̂ -_ - - ~
seiket gátolja, ---
sőt mennyire le-
het, becsapásai =1
által nyugtala-
nítja őket; addig
Károlyi, hadere- i
jök nagyobb fe- t
lével átmegy a í
Garamon, s a f
szállitm ányokat
beviszi Újvárba,
így is történt.

Károlyi Szé-
csényből—Bot-
tyán főhadiszál-
lásáról — febr.
7-kén megindult
mintegy 10,000
huszárral. Sere-
géből két erős
dandárt kivá-

laszta; az egyi-
ket Galánthai
Balogh István-
nal Barsnál köl-
töztetvén által a
Garamon, Nyit-
raésTapolcsány
felé száguldoz-
tata, hogy az
ellenség figyel-
mét arra vonja;
addig a másik
dandárt, Ebecz-
ky István vezér-
lete alatt, a csatái hidaak s onnét egyenesen
Újvárnak indítja, maga pedig, a hídnak dere-
kával, centrumával, februáriu3 9-kén mint leg-
alkalmasb átszálló helyen, Zseliznél költözik által, |

a még az nap Fámádig, aztán Jászfaluig hatol
előre. A terv jól sikerült. A három hadoszlop kö-
zül legelőször Ebeczkyé érkezett tetemes szállít- .

A zselizí nagy tölgyfa (fakastély). — Greguss János rajza.

mánynyal Érsek-»Ujvárba, azután a többiek. Még
néhányszor vissza is mentenek és ismételték a
szállítást, ngy a Garam és Zsitva között fekvő fa-

vissza kellé jőniök. Károlyit febr. 14 kén már is-
mét Zselizen találjuk, s 16 kán Szécdény táján.
E napon a Zsitva jege már beroskadt, más nap a

Garamét sem lehete már
járni, s a szállításokat még
csak a csatái hidon át foly-
tathatták néhány napig Ba-
logh és Ebeczky. Majd a
nagy havak olvadásától

rendkívül kiáradott folya-
mok az egész síkot elbori-
ták, a Nyitrából és Komá-
romból kijött németeknek
pedig febr. 23 kán sikerült
a csatái hidat, ugy a Zsitva
hidját lerombolniuk; az ösz-
szeköttetés Újvárral ekkép,
legalább mig az árvizek
lezajlanak, megszakittatott.
Károlyi ez időközt arra
használá föl, hogy az al-
földön a ráczok ellen téte-
tett egy fordulást, Bottyán
pedig arra, hogy a bánya-

városokat keményebben
kezdte szorongatni, más
részről viszont újra nagy-
mennyiségű élelmiszert hal-
moztata össze, majdan Új-
várba küldendőt, és a caa-
tai lerontott híd helyett
hajóhidakat készíttetett a
Garam áthidalására.

A minthogy mihelyt az
árvizek leapadtak, már is-
mét együtt volt a két tá-
bornok, s készült. Az átke-
lést legjobbnak Ítélték Zse-
liznél, B Bottyán, hogy uj
hidját — mely annyi hajó-
ból állott, hogy a Garamot
egymás mellett kétszer is
általhidaltathatta — bizto-
sitea: már april elején gon-
doskodott, hogy az illető
helyen, a zselizi határon
mindkét patton alkalmas
hidfőeánezok készíttesse-
nek. Ez erődök apr. 20-ára
készen álltak, őrségül Csa-
jághy János brigádájából

gyalog s ágyuk rendelteitek beléjük, s a
Zsámboki Nagy István ezredes

lukról is minden található élelmet Újvárba taka-
rítottak. Egyszerre azonban a havak olvadozni s
a folyamok°jege bomladozni kezdvén, nehogy az
árvíz miatt a Garamon tulrekedjenek: hirtelen

1200 _
híd ^berakásával
bízatott meg.

Bottyán és
Károlyi april
i?3-kán megin-
diták a hadakat
és élelemszállit-
mányt, s más-
nap Balassa-

Gyarmatnál
táboroztak. —
Zsámboki ekkor
vitte a hid ha-
jóit Zselizhez, s
29 kére a kettős
hid e falu előtt

készen álla,
erődjeiben a haj-
dúság vigyázott.
Tábornokaink

25-ikén Ipoly-
Sághra szálltak:
a hadak egy ré-

sze azonban,
4000 emberből
álló, már Visk-
nél áll vala,
Ebeczky Istvánt
pedig egy dan-
dárral Zsámboki
után a Garamig
küldöttek előre.
April 29-dikén
már magok a
tábornokok is a
Garam partján,
a zselizi hid

előtt, táboroztak
az összes élelmi
szállitmánynyal,

s az érsek-uivári őrség fölfrisitésére szánt uj hadak-
kal, 8 még az nap este küldöttek által száguldóul
gyors lovas csapatokat, ugy Újvár mint Nyitra ó.
Tapolcsány, továbbá Esztergom és Komárom felé.

Garam-Zselic (Barsmegyében). — Greguss János rajza.
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Másnap, april 30-kán kora hajnalban megfú-
rtak a riadót a zselizi kurucz táborban, mindnyá-
jan fölkerekedtek. Minthogy 200 szekérnél többet
szállítmány alá nem hajthattak öseze: Károlyi
még 3000 lovasnak is mindegyiknek egy egy
zsák lisztet köttetett lovára, s ezekkel és a ezeke-
reket őriző ÍOUO gyaloggal ő vezérelte a szállít-
mányt, mig Bottyán és alatta Ebeczky — 4000
huszárral két oldalt járva fedezték Károlyit, —
és az élelemszállitást megakadályozni akaró né-
meteket, — a kik Heisterrel s Valissal 3000-en
Mocsonokról, s Bruckenthallal másfélezren Esz-
tergomból kiindulván, egyszerre csaptak reájok
— győzelmesen visszaverték. Ekkép Bottyán
egész a mocsonoki s tapolcsányi sánczokig űzvén
vissza Heistert, Ebeczky pedig a párkányi hidfőig
Bruckenthalt: mig ők igy csatáztak, Károlyi az
élelemmel és fris néppel szerencsésen beérkezett
Újvárba. A zselizi hidat ezalatt jól őrizte Csa-
jághy. A két tábornok másnap, május elsején, mi-
után Érsek- Újvárt hosszú időkre fölszerelték ,
vissza8zállott a hidon, melynek fölszedését Cea-
jághy a zselizi hidfőerődből 1709. május 2-kán
költ levelében már sürgeti, — mivelhogy az itt
őrséget képező hajdúkra immár Divény, s Fülek
tájáu nagyobb szükség vala. Különben is, a Ga-
ram gyorsan leapadván, már a gázlókra is nem
sokára több helyütt lehetett számítani.

Néhány nap múlva azért fölszedette Bottyán
tábornok a zselizi hidat, s csak egypár nagy kom-
pot hagyva ottan, hajóit vissza Szécsénybe szál-
littatá, a a hidfősánczokból is kivonta az őrséget.
Nem tudjuk: e sánczok nyomai látszanak-e még?

íme ez volt Zseliz történeti szereplése Rá-
kóczy háborúja alatt. — Mindezek pedig bőveb-
ben olvashatók Thaly Kálmán: „Bottyán János
tábornok élete s hadjáratai" cziinü nagy törté-
nelmi munkájában, a honnét adatainkat merí-
tettük- — — — —

Zseliz határában egy feltűnő természeti neve-
zetességet találunk 8 ez amaz óriási ős tölgyfa,
mely fakastélynak is neveztetik. Ezen ősrégi tólgy
(quercus pedunculata) Zstliztől V4 órányira, a
Garamon túli nagyberki erdőrészlet szélén áll.
Kora körülbelül 600 évre tehető s bár már sokat
szenvedett, még mindig dús lombozatot s nagy
életerőt mutat. Törzsöké, melynek kerülete (3'„2

lábnyi magasságban) 26 láb és 4 hüvelyk, belül
üres. Átmérője a föld szinénél 7 láb 7 hüvelyk.
Ezen tölgy belső üregét az Eszterházy-család
régebben szobává alakította át; középen kerek
asztal és ülőpadok állottak. Az asztal romjai s a
szobafestés nyomai még ma Í3 láthatók; a pado-
kon 18 ember kényelmesen elférhetett. Most már
csak ide tévedt utasok, vadászok és pásztorok
használják néha menhelyül az idő viszontagságai
ellen. Garamszeghy.

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
ötödik közlés.

(A. forradalom után 1850 — 53.)
(Folytatás.)

„Remény, a magyar szépirodalom és művé-
szet érdekében. A jelesebb magyar irók közre
munkálásával kiadta és szerkesztő Vahot Imre
1851-ben Pesten." A másik félévben Jókai Mór
mint szerkesztőtárs csatlakozott e vállalathoz. Fő~
czélja volt „isméti fölvirulás reményével kecseg-
tető nemzeti irodalmunk ügyét tiszta magyarszel-
lemben és irányban előmozdítani."Megindult 1851.
februárral. Minden fűzetben állandó rovat nyitta-
tott az élet, irodalom és művészet; különösen nem
zeti szirházunk jelentősebb mozgalmai fölött. —
Beszélyeket, életképeket, humorisztikai czikkeket
irtuk e füzetekbe: Jodok, Jókai, Jósika, Kőváry
László, Kuthy, Lauka, Madarassy Klotilda, Nyiri
Józea, Obernyik, Pap Zsiga és Vas Gereben;
költeményeket: Arany,Baróti Szabó Dávid, Bér-
czy Károly, Benőfi Soma, Eötvös József b., Er-
délyi János, Gyulai, Lauka, Lévay, Losonczy,
Nyiri Józsa, Petőfi Sándor hátrahagyott költe-
ményeiből, Sujánszki, Szász Károly, Szathmáry
Károly, Szathmáry Pál, Székács József, Szelestey
L., Tompa, Tóth Endre, Tóth Kálmán, Vachoit
Sándor és Zalár; vegyes czikkeket: Atádi Vilmos,
Erdélyi János, Kőváry, Nagy Iván, Szemere Pál,
Szilágyi Sándor, Szilassi Géza, Vahot Imre és
Zólyomi. Az előfizetők száma 6 — 700 volt. Ezen
fűzetek részint pártoláshiány, részint a rendőri
censura szigora miatt idejekorán megszűntek azon
év deczemberében.

Megjelent a Remény négyives, legnagyobb '

tekben, többnyire Barabás által készült arcz-, di
vat- s egyéb képekkel; nyomatott Eiser.fels és
Emich nyomdájában; hat füzetnek előfizetési ára
helyben 3 ft, vidéken 4 ft volt p. p. A 12-dik fü
zettel azon év végén megszűnt.

„Fiatalság barátja." Magyar ifjaknak mulat-
tató olvasmányul ajánlja Brassai Samu szerkesztő
Tartalma a tervrajz szerint: 1. Elbeszélések 2,
Gyermek-színjátékok. 3. Történeti elbeszélések,
4. Ismertetések a természetvilágból. 5. Ismerte-
tések az iparvilágból, találmányok, felfedezések.
6. Versek. 7. Rejtvények az élet és tudomány kö-
rebői. 8. Számvetési és földmérési feladatok. 9.
Történeti és földtani leírások képekkel. 10. Teré-
cselő szoba. 11. Napok nevezetességei, jelesen
hazánk történeteire vonatkozólag. 12. Gyermek-
játékok és időtöltések mintákkal. 13. Gyermek-
életet jellemző képek. 14. Rajzminták. 15. Hím-
zések, más női munkák mintái, ruhaszabási min-
ták. — A szerkesztőn kivül irták e füzeteket:
Arany János, De la Teste Gyula, Győri Vilmos,
Gyulai, Kádár Pál, Lőrincz Andor, Sükei Károly,
Vég Andor. E folyóirat minden jelessége mellett
sem tarthatá fenn magát.

Megjelent kétíves, borítékozott 8-rét füze-
tekben; havonkint egy füzet igértetett, az első
1851. april 20-kán, az utolsó október 6-kán jelent
meg; nyomtatta Lukács László Pesten, 192 lap.
A hat füzet előfizetési ára helyben 1 ft. 30 kr.,
postai szétküldéssel 1 ft. 50 kr., egyes füzet ára
20 kr. volt pp.

„A Falu Könyve, a nép használatára", szer-
kesztő Vas Gereben, kiadó Emich Gusztáv. A
szerkesztő szavaival adjuk a lap előrajzát. „Min-
denekelőtt akarjuk, 1. hogy a volt földesúr és
jobbágy között legyen meg a béke, hogy vak in-
dulatoskodás helyett legyen meg az egyetértés és
a szorgalmatlanság miatt ne menjen veszendőbe
a fold, melynek gyümölcsét az isten az emberi
munkásságnak szánta. 2. Tapasztalásból tudván,
hogy az ujabb bírósági eljárásokat nem ösmervén
a nép, lelketlen csalók által utolsó fillérétől is
megfosztatik, ezért a „Szegény ember prókátora"
czimű rovat alatt sorban elmondjuk, hogy minden-
féle tárgyban hová kell fordulni. 3. A természet
titkait iparkodunk megmagyarázni, hogy a sok
esetien hazudságnak elejét veg} ük. 4. Mulattató
tárgyakat is adunk, mert néha az is elkel a mun-
kás ember körül. 5. Minden füzetben legalább
egy verset is adunk. Ez az, a mit akarunk! sem
többet, sem kevesebbet." Ugy látszott, hogy a
szerkesztő és társa Atádi VilmO8,-melegséggel vi-
selték szivökön népünk sorsát; hogy annak szük-
ségei szerint és nyelvén tudtak beszélni. Mind-
azáltal a népies folyóirat nem tarthatta ma-
gáit sokáig

Megjelent havonkint kétszer, kétíves füze-
tekben, nagy 8-rétben; az első füzet 1851. február
10-én a 12-dik július végén; az uj folyam 12 dik

kellő ismeretébe. A füzetek is késedelmesen kö-
vetkeztek egymásután.

Megjelentek a F. E. Öt ives, 8-adrétü füze-
tekben, melyek elseje 1853. april végén 1 — 80*
lap; a 2-dik szeptemberben 80—160 lap, a har-
madik és negyedik (utolsó) csak a következő év-
ben jelent meg 160—320 lap; nyomatottLanderer
és Heckenastnál, a szövegbe nyomott igen sikerült
fametszetekkel; kiállítása igen csinos volt. Az
egy éves folyam előfizetési ára 2 ft. volt váltóba
(48 kr. p.p.) Az előfizetők száma a 7— 8000-et
meghaladta.

„Magyar Akadémiai Eriesitö." Az akadémia
rendeletéből kiadta Toldy Ferencz titoknok, mint
felelős szerkesztő Pesten. Keletkezett 1841-ben.
Magában foglalta a m. t. akadémia üléseinek so-
rozatát s egyes működő tagok értekezéseit, neve-
zetesen 1850—1853-ban Bitnitz, Bornemisza
János, Czuczor, Erdy, Fogarassy, Gebhardt,
Győry Sándor, Hetényi János, Horváth Cyrill,
Hunfalvy Pál, Jerney, Kállay Ferencz, Karvassy,
Lugossy, Mátray, Nagy Iván, Nendtvich Károly,
Pauler, Petényi, Podhradszky, Repiczky,Szilágyi
István, Szilassy, Szontagh, Toldy, Vállas és Wen-
zeltől.

füzetével, mely ugyanazon év végével küldetett
szét, a vállalat megszűnt. 12 füzet előfizetési ára
helyben 2 ft. 30 kr., postán 3 ft. volt pp.; nyoma-
tott Emich Gusztávnál Pesten.

.,Falusi Esték", szerkeszté Vas Gereben. Párt-
fogók: gróf Andrássy Manó, báró Kemény Zsig-
mond, Kazinczy Gábor, Ürményi József; kiadók:
Landerer és Heckenast. A F. E. czélul tűzvén
magoknak a népnek műveltségben legalsóbb OFZ
talyát hasznos olvasmánynyal ellátni s benne az
olvasás iránt átalában kedvet ébreszteni, a szép-
irodalmi folyóiratok közé tartoztak, nem csak
mivel nagyobbára valóságos szépirodalmi müveket
tartalmaztak, de mivel a népszerű előadás macá-
ban véve is, mint népszerű, bármi tárgyra alkal-
maztassék, szépműtani alaknak tekintendő. Nép-
szerű elbeszéléseket s ismertetéseket irtak Atádi
Vilmos, Boros Antal, Erdélyi János, Kerkápolyi,
dr. Joachim, Pencz Miklós, Vas Gereben; költe-
ményeket : Arany János, Jenevai László, Pap
Gábor, Pompéry János, Szász Károly, Tóth Kál-
mán, Tóth Endre és Zalár. A programm szerint
ivenkint 50 és 60 pfttal jutalmazott munkák
felvétele három biráló szavazatától függött volna,
azonban ugy látszik, e feltétel nem követtetett. A
programmban hirdetett 6 pfttal honorálandó na-
gyobb költői müvet Tóth Kálmán irta.

E folyóirat megszűntét méltán fájlalta az ak-
kori közönség, de — mint az akkori lapok irják —
több okból vonta meg csakhamar tömeges párto-
lását, nevezetesen a szerkesztő csak mintegy ki-
vülről és felületesen fogta fel a kitűzött czélt. A
népszerű előadás lényegét vastag kifejezésekbe s
bizonyos urias leereszkedésbe helyeztette, nem pe-
dig a felvilágosítandó osztály lelki szükségeinek 8

nyolczadrétü, zöld borítékkal ellátott, havi fűze- j még kevésbbé a fejtegetés alá vett tárgyaknak

Megjelent évenkint hat füzet nagy 8-rétben,
kőre irt táblával; nyomtatta Emich Gusztáv
1850: 399 1., 1851: 402 1., 1852: 349 1., 1853:
374 1., évi folyam ára 2 ft. volt p p.

„Uj Magyar Múzeum." Kiadták a m. t. aka-
démia több tagjai; felelős s tulajdonos szerkesztő*
Toldy Ferencz, kiadótárs: Pauler Tivadar. Tudo-
mányos haviirat.

Elsőben ugyan a régi magyarok eredeti lak-
helye kutatása fölötti meddő vitatkozások s csu-
pán szaktudósokat érdeklő értekezések találtak e
folyóiratban helyet; később azonban már életre-
hatóbb értekezéseket is közölt s irodalmunkat
egész kiterjedésében — rövid, de velős kritikai
észrevételekkel kisére. A magyar történttet ér-
deklő számos becses dolgozatai mindenkor tiszte-
letben fognak tartatni. Azon tudós férfiak, kik
dolgozataikkal az „Uj M. Muzeumot" 1850 —
1853-ban ellátták, a következők: Bartal György,
Brassai Sámuel, Császár Ferencz, Czech János,
Czuczor Gergely, Dorner József, Érdy János,
Fabriczy Sámuel, GarádyAndrás, GregussÁgost,
Hornyik János, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál,
Ipolyi Arnold, Jerney János, Karcsay G., Kar-
vassy Ágoston, Kazinczy Gábor, Kőnek Sándor*
Kriza János, Lonkay Antal, báró Mednyánszky
Dénes, Káli Nagy Elek, Nagy Iván, Nendtvich
Károly, Palugyai Imre, Pauler Tivadar, Paur
Iván,Podhradtzky József, Ráth Károly, Repiczky
János>, Révész Imre, Sebők Ferencz Árkád, Szabó
István, Szabó Károly, Szathmáry Károly, Székács
József, Szenczy Imre, Szontagh Gusztáv, Szilágyi
István, Szilágyi Sándor, Szilassy János, Szkme-
nics Pál, Szvorénvi József, Tarkanyi Béla, Tóth
Lőrincz, Vaes József és Wenzei Gusztáv.

Megjelent az „Uj M. Múzeum" havonkint
egyszer 3—4, a Hivatalos Közlönynyel (Akadé-
miai Értesítő) együtt 6 ivnyi 8 adrétű füzetek-
ben; évi folyam előfizetési dija 6 ft. volt p.p.,
nyomatott Emichnél 1850 — 1: 12 füzet 700 1.,
1851—52: 15 füzet 8801. (ennek ára 7 ft. 30 kr.
volt p.p.) 1853: 12 füzet 640 lap. Az előfizetők
száma 1850-ben, midőn megindult, 183 volt.

„Magyarország és Erdély képekben", törté-
neti nép , föld-és természetrajzi vállalat; kiadták
és szerkesztek Kubinyi Ferencz és Vahot Imre.
E vállalat czélja volt, Magyarország statistikai,
geographiai, történeti, természet- és régiségtani
népismei, tudományos, művészeti s általában min-
denféle közérdekű nevezetességeit, ritkaságait hű
leírások és képek által megismertetni. Számos
becses ismertetést, helyi rajzot és uj adatokat
tartalmazott.

Megjelent 1853-ban időhöz nem ezabott két
kötet nagy 4-rétben, nyomtatta Pesten Emich
Gusztáv I. kötet 132 lap (264 szelet), II. kötet
162 lap (324 szelet) számos fametszettel, szöveg-
be nyomott ábrákkal, fekete és színezett kőnyo-
matu képekkel. Az első két kötetbe ismertető
zikkeket irtak: Biaczovszky Domonkos, Braesai,

Dalnoki Barna, dr. Érdy János, Garády, Jókai,
Kelecsényi József, Kis Gábor, Kolonics Antal,
Korizmics László, dr. Kovács Gyula, Kőváry
László, Kubinyi Ágoston, Repicky János, Szilágyi
Sándor, dr. Tormay és Vahot Imre; kőkeménye-
ket: Petőfi (hátrahagyott verseiből), SzőllősiBenő
és Tompa; humoreszket irt Bernát Gáspár. A
képeket rajzolták: Balog, Grimm Rudolf, Jókai
Mór, Kammerlohr, Klimkovics és Varsányi János
(ez nagyobb részét); kőbe metszették Rohn és
Grimm, aczélba Tyroler és Fuchsthaler, fába
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Riedel és Mihalovics. Két kötet előfi setééi dija
•5 ft., postán bérmentesen küldve 6 ft., egye^ kötet
bolti ára á ft. volt pp. Az el ő kötet 1854-ben
2-dik kiadásban jelent meg. Szinnyei Józtef.

(Vége követi.)

I s t e n í t é l e t e k .
(Folytatás.)

II.
Miután az istenitéletek régi eredetéről, a

földnek ugy szólva minden népeinél elterjedéséről
s az egész intézménynek az egyházban fejlődésé-
ről az előbbi czikkben szóltunis:ez úttal &z isten-
ítéletek nevezetesebb fajainak rövid ismertetése
lesz föladatunk. Ilyenek :

1) A szent sors, mely valamint tágabb, ugy
szűkebb értelemben véve, mind használata, mind
a vele való visszaélés tekintetében ide tartozik.
Már a régi pogányság kénytelen volt, hogy ma-
gának az emberi élet változásait és múlandóságát
megmagyarázza, a sorsot megszabó fensőbb lényt
elfogadni, melyet végzetnek, fatumnak neveztek.
Az ember e hite a saját ereje iránti bizalmatlan-
ságból származik,mert tökéletlenségünk és gyön-
geségünk öntudata s függésünk érzete nélkül e
hit nem létezhetik. A keresztyén vallás a már a
zsidóknál is létezett gondviselés hitének kifejtése
által a sorsban való hitet a tökély legmagasb
fokára emelte. Ez indította Krisztus tanitványait,
hogy Judás helyét sors utján töltsék be, mint a
múlt czikkben is emiitettük. Természetesen azon
hitben tették ezt, hogy itt közvetlenül Isten Íté-
lete dönt oly ügyben, melyet emberi értelem nem
képes elhatározni. A görögöknél és rómaiaknál
is szokásban volt sorselintézésnek a keresztyé-
neknél is, a népnél épen ugy, mint a papságnál
nyomaira találunk. De ezt rendesen az egyház,
mint pogány babonát kárhoztatta. A későbbi
rómaiaknál különösen a sortes Virgiliane voltak
kedvesek. Ez abban állt, hogy Virgüius munkái-
nak valamely véletlenül fölnyitott versét a főn
forgó kérdésben jóslat gyanánt tekintették. E
szokást a keresztyének is utánozták, és azt hitték,
hogy nagyon keresztyéniesen cselekesznek, ha e
végre Virgiliua helyett aBibliát használják. Ebben
az eljárás rendesen az, hogy a szent irást kézbe
vevén, behunyt szemmel kés hegyével a levelek
közé szúrnak, s a felnyitott lapon a behunyt
szemmel valamely helyet jelölnek meg. Minden
esetre feltűnő, hogy a muhamedánok a Koránnal
ugyanazt cselekszik.

Volt azonban a szent sorsnak még egy másik
faja is, mely által a bűnöst vélték felfödözni. A
gyanúsakat ugyanis templomba hiván, az oltár
fölé annyi rud volt helyezve, a hányra a gyanú
esett, és pedig ugy, hogy túlsó végok nem lát-
szott. A rudak egyikének túlsó, eltakart végén
kereszt volt, s a ki a gyanúba vettek közül ezt
húzta, ártatlannak nyilváníttatott.

2) Az oltárt szentség próbája, melynek
Schröckh német történetíró, két faját említi.
Egyik csak előkészület volt más nemű istenité-
letre, hogy azt annál ünnepélyesebbé tegyék, A
kinek például viz-, vagy tűzpróbát kellett kiáll-
nia előbb kénytelen volt az oltári szentségben
részesülni. A másik faj magában önálló istenitélet
volt, minthogy föltették azt, hogy a bűnös, ki
elég vakmerő volt, ártatlanságára hivatkozva, az
oltári szentséget elfogadni, azonnal láthatólag
fog aztán büntettetni, vagy épen életével is lakol,
általában pedig üdvösségét eljátszaza. Ez utóbbi
próbát rendesen a papoktól és szerzetesektől kö-
vetelték, kiket szokás szerint tisztító esküre nem
bocsátottak. A 895-ben tartott conciiium világo-
san meghagyja azon esetre, midőn a zárdában
lopások történnek, hogy a szerzetesek ez utón
tisztitsák magokat. (15. can.) Azonban olykor
nem papoknál is alkalmazták e próbát. Régi ira-
tok különösen az Auvegnei grófot emiitik, ki
anyagyilkossággal lévén vádolva, ily istenitéletre
bocsáttatott, s hozzá teszik, hogy szerencsésen
megállta. Egy régi krónika pedig följegyezte, hogy
Adorján pápa Lothár királytól hisonlóképen e
próbát követelte.

3) A vizpróba szintén kétféle volt, és noha
mindkettőnél ugyanazon elem szerepelt, de any-
nyira különböztek egymástól, hogy némelyek a
forró viz próbáját a tűzpróbákboz .számították.

A forró viz próbájának számos esete van a
VIII. és IX. században említve, valamint, hogy
ez az, melybe az egyház leggyakrabban beleegye-
zett, és melynél a papok, mint előkészítők és
tanuk szerepeltek. Az eljárás ennél a következő

volt: Miután mind az egyházi, mind a világi
bíróság e próbára ítélte az állítólagos bűnöst,
három napi böjtölés után templomba vezették, hol
letérdepelvén, a pap három imádságot mondott
el fölötte. Mise után az oltári szentségben része
sült, s ekkor az áldozár ünnepélyesen fölszólította,
hogy inkább vallja be bűnét, mint hogy magát
vakmerőén az istenítélet veszedelmének kitegye.
Ezután következett még csak a valódi szertartás.
A vádlottat tiszta ruhába öltöztették, megcsókol-
tat-ák vele az evangyéliumot és feszületet, és
szentelt vizet itattak vele. Eíután több rendbeli
imádság közben az üst alatt tüzet gerjesztettek,
mind addig, mig a viz forrni kezdett. Levevén a
tűzről az üstöt, a biró a forró vizbe gyűrűt vagy
követ vetett, melyet a vallatott, miután a miatyán
kot elmondta és keresztet vetett volna, meztelen
kéi-zel tartozott kivenni. Mihelyt ez megtörtént,
kezét gondosan begöngyölgették és megpecsétel-
ték Csak három nap múlva törték föl a pecsétet,
és ha a kéz sértetlen volt, a vádlottat ártatlannak
nyilvánították.

A hideg viz próbájának rendesen a tolvajo-
kat és gyilkosokat, későbbi időkben pedig főleg
a varázslókat és boszorkányokat vetették alá.
Innen eredt, hogy ezt eok helyen boszorkány für-
dőnek is nevezték. Az eljárás lényege abban állt,
hogy a vádlottat levetkőztetvén, dereka körül
kötelet kötöttek, melyen felhúzhassák, s igy egy
vagy több ízben is vizbe vetettek. A viz alá me-
rülés ártatlanság, a fönn úszás bűnösség jele volt.
Egyébiránt az előkészületek itt is ugyanazok vol-
tak, mint az előbbinél. Minthogy az >nban ezt az
istenitéletet nem lehetett a templomban végrehaj
tani, a papok kötelesek voltak a vádlottat a litánia
éneklése közben és szentelt vizzel locsolva az
végre kitűzött helyre kisérni. Vájjon a próbának
folyóban vagy tóban kellett-e történnie, arról
nincs említés. Ugy látszik azonban, hogy e végre
különös víztartók voltak készítve; de a víznek
„tisztának és kellemesnek" (suavis) kellett lennie.
Azonkívül a régi egyházszertartási könyvekben
az is meg van emlitve, hogy ne csak a vádlott,
hanem azon egyének is, kik a vizbe vetik és innét
kihúzzák, józanok legyenek. Mennyire volt az
istenitéletnek e faja hazánkban is elterjedve, arról
szomorú tanúbizonyságot tesznek többi közt a
szegedi boszorkánypörök. — br—yi —s.

(Folyt k6v.)

Eredeti nazarénus folyamodás *).
(íratott H.-M.-Vásárhelyt)

„Üdvöz légy Tekintetes Szolgabiró ur és
i nagyszámú közönség érdemes nevében

én velem együtt a mennyország polgárainak
királya és királynéja köszöntsék meg és mondják
ezt: békesség teneked.

Egyébiránt félelem és rettegéssel hajlok meg
tekintetes Bírósága előtt nemcsak azért, hogy
hónába csendesen nyugodni tudó bölcs szellemet
mint néha a Tenger habjait ugy felháborodni
hallom és nemcsak azért, hogy lépést tenni hiva-
tásomba nem áll, hanem azért is, hogy eljárhatá-
eom sorjába vagy szóvali anyagjába igen homá-
lyosan látható szegény ember vagyok, pedig
fájdalom, jelen korunk a maga valóságának meg-
felelni egy szánakozásra méltó szegény néptömeg
által ejtette nagy tekintetű bíróságod soha sem
próbált kisértetbe, ámbár egy különös nagy esz-
méjü gazdag ember elnökletét utánozva. Oh de
ha Istentől nyert talentomainkat ha csak elásni
szántszándékkal nem akarjuk, a mindenkor legjobb
tanítómesterre, az időre kell hallgatnunk, a ki azt
prédikálja, hogy most a próbák és kísérteteknek
mennyben és földön nagy ideje vagyon az hatal-
masan uralkodóktól lefelé az utolsó szónokok és
hivatalokig, mert ugyan az elő nem sorozható
átalános nemzeti bűneinket kárhozatával és fer-
telmével megkoronázó nagy istenkáromlás mi
lehet más, mint a mennyország trónussának az idő
magávalhozta kísértése és pedig ennek fájdalma-
san uralkodó nagy elemnek sokkal hatalmasabb
hatájja van a földi uralkodók és hivatalnokaikon.
Különösen az osztrák birodalomba, mert az szent
háromság tiz tökéletességei közzül ha egyikre

*) A. Pol. Uiíi. egyik minapi számában bizonyos nép-
zavargás vo !t ismertetve, melynek szinhelye közelebb
II.-M.-Vásárhrly vala. lS«en alkalommal ii zavargás fő
okozói, kö'.tök a többször emlegetett Kérdő Márton, a
rendőri hatóság álral elfogattak. Az itt közlendő folyamo-
dást az elfogottak érdekében egy alsóbb néposztálybeli
ember irta. Közöljük mint e ,,nazarcnusi" irányú nép
gondolkodfísmtídiát s zavaros eszmemenetét jellemző
iratot. Bzerk. i

való nézve bün, már a másikra nézve örök vég2és
és épen megkivántatik, mert ők idő urai, minek
csalhatlan bizonyságai az időmagával hozta ese-
mények valamint mindenkor ugy moit is. Oh
tekintetes gyám atyánk, ha az idő sebes lépései-
vel uj kemény és mostoha próbára tette ki népei-
nek nagyait és kicsinyeit, kérdem, van e min
csudálkozni, mert különösen a midőn az szegény-
ség az számára teremtetett földön birtokába nem
lévén, az éhelhalás kínjaitól szorongatva mint a
vizbe haldokló mindenhez kapkod és kiált, vagy
van-e kit büntetnünk, mert ha igen, akkor az idő
és az idő urával perelünk s tehát én szerintem
nincs, mert ugy csakugyan reszkető dolgot követ-
nénk az idő ellen, mint ha én Tekintetes birósá-
god igazságos munkája ellen perelni bátorkodnék,
mitől Isten őrizzen. — Igen, de talán azt kérdezi
tőlem mint egy méltó oknál fogva tekintetes
uram? hogy magadra támasztom tehát jó ember,
hogy mit cselekedjünk hát,hogyne is büntessünk,
kötelességünknek is megfeleljünk? Oh tekintetes
szolgabiró uram, sokkal is nagyobb a bölcsessége,
mintazéntanássomra hallgasson, de mégis annyit
mondok czélszerüen, hogy ijeszszünk, de békélni
siessünk és szenvedő felebarátjaimat szerencsét-
lenségből esett szenvedéseikből kikérni keresz-
tyéni kötelességünk, és csókolva büntethető és
szabaditható kezeid, ezekért könyörgök és mara-
dok oly teljea bizalommal és reménynyel, hogy
meghatja alázatos könyörgésem tekintetes földi
dicsőségének egeit és kegyelmének áldásos és

kivánatos malasztjaival megelégittetik. A i
nagy község. — Óhajtásom második tized 367
alatt, alattos szolgája: (Sz s István m. k.)

Kivül: folyamodik tettes szol-
gabiró úrhoz mély alázat és kivánatos könyör-
géssel.

E g j T e 1 e g.
(RsziJ — (A régi kor fogalmai a becsület-

ről.) A görögök s rómaiak, s általában az ó kor
népei, a becsületet — igen helyesen — az ember
oly birtokának tekintek, melyet saját hibájánál
fogva, elveszithet ugyan, de mások általi megsér-
tés következtében — soha. Ezért hire hamva sem
volt köztük a személyes sértésből támadt párvia-
daloknak. Ezen dőre találmányt a középkornak
köszönhetjük, s fájdalom, mai napiglan is uralg
azon esztelen vélemény, hogy a becsületsértést
a párviadal lemoshatja. Máriust (157 — 86-ig Kr.
e), az agg római vezért, egyszer a teutonok egyik
főnöke párviadalra hivatta ki. Az aggastyán
harczfl a felszólító hirnök által ezt üzenteté visz-
sza: ,,Mondd meg uradnak, ha netán megunta
már eletét, akaszsza fel magát." Ugyan mit mon-
dana arra a világ, ha egy korunkbeli tábornok a
dobott keztyűt hasouló szavakkal fogadná? S mit
tenne egy századunkbeli főhadvezér, ha az történ-
nék vele, ami a híres athénei Themistoklessel? Egy-
szer ugyanis barátja s hadtársával Eurybiadessel
heves szóvitába keveredett — egy támadási terv
felett — s ez annyira ment, hogy ez utóbbi bot-
jához nyúlt, s végig akart verni Themistoklesen.
Ez azonban kardot sem rántott ellenfelére, ha-
nem egész szelíden monda: „Üss, csak hallgass
meg!" S mindennek daczára az athénei katona-
tiszti testület még sem nyilvánitá azt, hogy ily
főnökkel többé nem szolgál. Szokratesről is tud-
juk, hogy sokszor bántalmazták, de ő fel sem
vette. Egyszer /nidőn valaki figyelmessé tette:
„Nem h illőd, Szokrates, hogyan szid éa gyaláz
téged ezen ember?" ,„Nem hallom — mert a mit
az mond, nem illik reánn" válaszolt nyugodtan a
bölcs. Hogy egy példáját hozzuk fel annak is, mi-
ként torolták meg a megsértést, Kratesznek, a cyni-
kusok egyik kiváló tagjának esetét említjük meg.
Krateszt egykor egy Nikodromosz nevű zenész
ugy arczul üté, hogy arcza megdagadt. Szegény
Kratesz egy táblát erősite meg homlokára ezen
felirattal „Ezt Nikodromosz taré." Senki sem ne-
vette ki, hanem inkájab egész Athéné felbőszült
a zenész ellen, ki e percztől fogva a legnagyobb
utálat tárgya lőn.

— (Egész Európában) 1859 ben mintegy
5010 hírlap jelent meg. Az éjszakamerikai Egye-
sült Államokban ugyanakkor 4000 különféle idő-
szaki folyóirat járt.

— (Török hirlap.) Húsz évvel ezelőtt a török
fővárosnak összesen csak két hírlapja volt, a
.,Journal de Constantinople" í'ranczia nyelven, s
a hivatalos török lap. Jelenleg 27 lap jelen meg
ott különféle keleti nyelveken, s ezek közt van
egy török illustrállt lap is, a „Medsimuai Fu-
num", mely az előkelő török közönségnek ked-
vencz lapja.

!

ii!
SíI
í

ll

1% '

t":
fíjf .

Kt



1 1

576

Irodalom és műrészét.
— (Pdritban megjelent magyar könyv.)

„Hedvigés Andor utazása Rómában, irta édesany-
jok" czimü igen érdekes mii jelent meg Parisban,
melyet egyik nagynevű magyar főúri család
Francziaoi szagban élő jeles nőtagja. (De Ge-
rando özvegye, szül. gr. Teleki Emma) irt. Az
512 lapra terjedő nagy kötetben le van irva az
Örök-város mai alakjában, különös tekintettel re-
mek művészeti kincseire. A könyvet öt térkép (a
régi és uj Rómáról, a régi fórumról, a sz. Péter
templom belsejéről és a Vatikánról,) a Forum,
Pantheon, „a macskák lakomája", Coliseum, Titus
ive és Nápoly szép fametszetű képei, s aPudicitia
és Apolló szobrok diszes rézmetszvényei ékesítik.
Ára 6 frank.

— (A ,,Hábaru-könyv"-böl,) melyet Nagy
Miklós és Zilahy Imre szerkesztettek, Heckenast
Or. kiadásában közelebb jelent meg a 4., 5. ésfi-ik
fűzet. Ezzel be van fejezve a korszerű vállalat,
mely a rövid ideig tartott, de európai jelentőségű
háborúnak eseményeit minden oldalról feltüntető
leírások és rajzokban, a mellett a hadi és békekö-
tési okmányokat kellő teljességben terjeszti az
olvasó elé, és igy az 1866-ki háború történetének
minden anyagát jól rendezett gyűjteményben 8
világos áttekinthetőséggel egy csomóban adja. A
jelen hármas füzet tartalmából csak a következő
csikkeket emeljük ki: Gelics Rikhárd, kinek kato-
nai czikkei oly átalános figyelmet gerjesztettek,
alaposan értekezik az „Osztrák hadseregről", a
mint most van, s a mint szükséges átalakítását
végrehajtani kellene. E jeles czikk, valamint ,,Az
osztrák, porosz és olasz haderő" Rüstow összeál-
lítása után, kiegészitik az előbbi füzetekben a
három hadseregről adott közleményeket. „Afrfn-
czia hadseregről" Asbóth Lajos, „Magyarország
haderejéről" Ivánka Imre hadtani íróink adnak
részint ismertető, részint eszméket fejtegető köz-
leményeket, melyek közül az utóbbi különösen
fogja érdekelni a magyar hadügy miképeni
rendezését feszült érdekkel váró közönséget.
Szathmáry Károly „Trieszt és Fiuméről," Dózsa
Dániel „Erdélyről a háború alatt" Deák Farkas
Szászországról, adnak érdekes czikkeket, valamint
Aldor Imre a „Német Bundról" élénken irt ter-
jedelmes történeti vázlatot. A bevégződött háború
történetéről több közleményt találunk e füzetek-
ben, ezek közt Rüstow kitűnő szakértelemmel
írott művének az olaszországi hadjáratra és kö-
niggratzi csatára vonatkozó fejezeteit; míg az
„Emlékek és tapasztalások" (Egy emigráns nap-
lójából, közli Kunsági), ugy a különböző harcz-
mezőkről nyújtott rajzok és epizódok a tábori
életélénk képét varázsolják elő. Ricasoli életrajza
Szász Károlytól, Mensdorffé Deák Farkastól,
„Olaszország a háború végén." „Látogatás Moltke
tábornoknál, stb. érdekes czikkek, azon számos
többiekkel együtt, melyeket meg nem nevezhe-
tünk. A hármas füzethez: a lissai tengeri csata, a
Pozsony melletti ütközet rajzai, Garibaldi és Be-
nedek arczképei, s a königgratzi csatának a két
hadsereg fölállítását és mozdulatait előtüntető
rajza van mellékelve. A 30 nagy tömött ivre ter-
jedő teljes munka ára 3 ft, s Heckenast G. kiadó-
hivatalából postán, valamint minden hazai könyv-
árus utján megrendelhető.

•* (Az „Erdészeti és GazdászatiLapok" Xl-ik
füzete) a következő tartalommal jelent meg: A
gabnatalajon és a feltétlen fatalajon álló erdők
irtásának a klímára gyakorolható befolyásáról. El-
mélkedések mezei gazdászatunk fölött. A föld-
munkálás eszközei és ezek alkalmazása. A növény-
élet főbb mozzanatainak észleléséről. Néhány szó
a szárazság okairól és elhárításáról. A selmeczi
C8. k. bányászati és erdészeti akadémia uj terve-
zete. A keszthelyi orsz. gazdasági intézetről. Ter-
méezetrajzi vázlatok. Az erdészeti államvizsgák
1866-ban.

— CtPolgári Lexicon.") Budai Ferencz ily
czimü müve, mely még 1804 ban jelent meg, s a
XVI-ik század végéig élt nevezetesebb magyar
férfiak és nők életrajzait tartalmazza, e mely
nagybecsü munkának példányai azóta annyira
elfogytak, hogy csak antiquariueok utján, ügygyel-
bajjal, drága pénzen lehetett annak egyes darab-
jaihoz hozzá jutni, teljes, a jelenkorhoz való átido-
mitásokkal újból kiadatott Khor és Wtin által. A
munka 3 kötet. Ára 5 ft.

— (Korszerű munka). Szombathelyről a kö-
vetkező, népszerűén irt müvet vettük: „A falusi
gazda mint cholera-orvos vagy a cholera mivoltának

T Á R H Á Z .
felfedezése és annak házi szerekkeli gyógyi'
tása. Irta Zsiray Zsigmond peczöli lelkész.'
Megszerezhető Szombathelyen Saiter Henrik
könyvárus által 30 krért. — Az érthetően irt kis
munka, bár az orvosok által eddig hiában tanul-
mányozott nagy feladatot nem oldja meg, sok
gyakorlati becsű, hasznos útmutatással szolgál a
veszedelmes járványban, mely a szállongó hirek
szerint, az ország egyes részeiben újra jelenkezik.

— (Gyászbeszédek). Szabadkáról ily czimü
nyomtatványt küldtek be hozzánk: Gyászbeszédek,
melyek Paganini József volt honvéd tüzérszázados
síremlékének fölszentelési ünnepélyén f. é. nov.
1-én az u. n. zentai sírkertben tartattak. Kiadva
több honleány által. A füzet Kővágó György plé-
bános és Mukits Ernő urak ez alkalommal tartott
beszédeit tartalmazza.

— (Az orsz. m. képzöm, társulat) f. hó 2-án
15-kén tartott választmányi ülésében a pénztár
utolsó évnegyedi vizsgálatára kiküldött bizottság
jelentése és egyéb a társulat belügyeire vonat-
kozó tárgyalások után a titkár uj tagokul beje-
lentette: a hódmező-vásárhelyi kaszinót, Szath-
máry Károlyné asszonyt, L-iczenbacher János,
Uleín Ferencz, Giesel Frigyes, Keres Keresztély,
Klein Frigyes, Heindlhofer János urakat, s uj
alapító tagul: Pálffy Lipót grófot. Elhatározta
továbbá a vála.-ztmány, hogy az album-kiadvá-
nyok gyorsítása czéljából, a jövő évi album három
lapjára már jelenleg kihirdeti a pályázatot oly
módon, hogy a szokott föltételek mellett készí-
tendő pályamüvek beküldési határidejéül jövő évi
márcz. 31-két tűzte ki.

** (Engel szobrász hazánkfia) Rómából Pestre
étkezett, Széchenyi szobrának müértők vélemé-
nyei szerint módosított mintájával, mely nemso-
kára közszemlére ki fog állíttatni.

** (Uj zenemű.) Debreczenben ifj. Csáthy
Károlynál megjelent: „Nefelejcs. Polka francaise.
Zongorára irta Wilfer József, a Nassau gyalog-
ezred őrmestere." Ára 40 kr.

Közintézetek, egyletek.
•* (A magyar tud. akadémia) bölcsészeti

tört. és jogtudományi osztályainak nov. 19-kén
tartott ülésében a felolvasások sorát Hunfalvy
János kezdte meg, ki mint rendes tag tartá szék-
foglaló beszédét: „hazai közlekedési eszközein-
ről." Átalános érdekeltséggel fogadott fölolvasá-
sában szemle alávette Összes vizi-és vasutainkat,
kiemelve mindenütt, a mi véleménye szerint he-
lyes, és a mi nem helyes. Részletesen szólt folyam-
vidékeinkről, a Duna, Tisza szabályozásáról, stb.
Utána Mátyás Flórián lev. tag értekezett a hires
névtelen jegyző (Anonymus) koráról, s azt igye-
kezett bizonyitgatni, hogy ezen iró, kinek egyik
legnevezetesb történeti forrásunkat köszönjük, I.
Béla után élt. Végül Schivarcz Gyula lev. tag ol-
vasott hazai tanügyünkről, különösen néptanító-
ink fizetéséről. Kiemelé azon kedvezőtlen tényt,
hogy az oktatásügyre nézve hiányos statistikánk
van. Ennek javitására előadó szerint két ut van :
1) ha a kormány mivelt szakférfiakat küldene szét,
hogy vizsgálatokat tegyenek, mint ez Franczia-
országban 1833-ban történt; vagy pedig 2) ha
országos tekintélyekből egylet alakulna, mely a
kormánytól felhatalmaztatnék a kellő lépések
meg^evésére.

** (A pest-losonczi vasuttársulatnak) uj igaz-
gató-tanácsa már megalakult, s majdnem napon-
kint tart tanácskozásokat. Miután a Schullerféle
számla már a korábban fenállott bizottmány által
folyamatba tétetett, s a társulatnak többi kisebb
hitelezői nagyobbrészt Pesten laknak, ennélfogva
ez ügy kiegyenlítésére egy liquidáló bizottmányt
alakítottak, mely már jelentékeny összegeket utal-
ványozott kifizetésre. F. hó 24. és 26-ka közt az
igazgató tanácsnak összes tagjai Bécsben fognak
összegyűlni, hogy a régi ezégnek „magyar kir.
északi vasut"-ra átíratását s a ezégnek jegyző-
könyvbe iktatását eszközöljék, valamint az igaz-
gatóság szervezete, a kőszéntarifa megállapítása
s a pálya megnyitása iránt a szükséges intézke-
déseket megtegyék. A társulatnak ujolag 200,000
frtnyi összeg utalványoztatott, mely összeg Bu-
dán az orsz. főpénztárnál fog fölvétetni.

** (A Poisonyban alakult „magyar jelzálog-
és váltóbank'1-nak) minden nagyobb hazai város-
ban lesz ügynöke. Ez intézet Ötszáz forinttól
kezdve nagyobb összegekig, jelzálogos biztosíték
mellett, mindenkinek, lassankint törlesztendő köl-
csönöket nyújt, s mihelyt az alapszabály szerint

«*

meghatározott számú részvények elhelyeztetnek,
működését azonnal megkezdendi. A részvény 200
forintban névre állittatik ki és csak a bank meg-
alakulása után, 10% részletekben, azaz 20 forint-
jával, 3—3 havi időköz alatt fizetendő. Részvé-
nyes lehet mindenki kivétel nélkül. A részvényes
a befizetett összegtől 5% kamaton felül a nyere-
ményosztalékban is részesül és a kölcsönvételekre
előjoggal bír. A kölcsönzendő összeg a birtok
becsértékének csak feléig terjedhet.

** (A pesti állatkert) számára Károlyi István
gr. narancs és czitromfáin kívül ujabban Pápáról
is szép ajándok érkezett Eszterházy gróftól, mely
dísznövényekből, kisebb-nagyobb cserepes virá-
gokból, ritka szép kúszó és más rózsákból áll. Az
állatkert helyiségében ezek bajosan lévén elhelyez-
hetők, Varga M. ur, a kertészgazda-egylet ügy vi-
vője felajánlá a pávaszigetí virágházat e növé-
nyek teleltetési helyéül. — Ezenkívül Hirsch ur
Salzburgban a császári vadaskertből 2 fehér szar-
vast s négy marmotát vásárolt, ajándékul az állat-
kert számára.

Mi újság?
(A képviselők értekezletei.) Az országgyü-

.ésnek nov. 19-kén történt megnyitása után, a
képviselőház tagjai a hét folytán több magán ér-
tekezletet tartottak. Nov. 20-kán a baloldal tagjai
a „Tigris" szálloda helyiségeiben jöttek össze
Ghiczy Kálmán elnöklete alatt, s mindenekelőtt
egy társalgási helyiség kifogadásában egyeztek
meg, a hol legelső értekezletüket érdemleges

érdesek fölött csütörtökre tűzték ki. A Deák-
párt tagjai pedig nov. 21-kén az „Európa"
szálloda nagy termében gyűltek össze tanács-
kozmányra, számra mintegy 170 en, s elnökül
Szentkirályi Mórt kérték föl, ki elődére, Klau-
zál Gáborra tett kegyeletes megemlékezéssel
ibglalta el az elnöki széket. Az értekezletbe elha-
tározták, hogy „Deák-kör" nevezett alatt a párt
tagjai számára szintén klubbot alakítanak. A
Deák-kör, melynek helyisége egyelőre az „Eu-
rópádban lesz, másnap meg is nyittatott.

— (örvendetes irodalmi hir.) Gömörmegyé-
ből magánúton azon jó hírt veszszük, melynek
irodalmunk minden barátja Őszintén meg fog
örvendeni, hogy Tompa Mihály ünnepelt költőnk
egészségi állapota, mely tisztelőinek s barátainak
fájdalmára, néhány év óta igen meg volt ingatva,
hatalmasan jobbra fordult; testi jóllétének helyre-
álltával szemlátomást tér vissza élet- és munka-
kedve is. Adja Isten, hogy mielőbb teljes, jó
igészségben jüdvözölhegsük azon téren, mely
rísszavonulása óta oly elhagyottan áll!

** (Reményi Ede,) jelenlegi kőrútjában 700
fttal gyarapitá a Petőfi-szoborra begyült összeget
mely már több, mint tízezer forint.

** (Adomány közczélokra.) A veszprémme-
jyei gazdasági egyesületnek közelebbi közgyűlé-
sében bejelentetett: hogy{Fiáth Ferencz ur a me-
gyei gazdasági egyesületnek ugy Janyagi, mint
szellemi gyarapodását s az elébe kitűzött közér-
dekű fontos czélnak megközelithetését előmozdí-
tani akarván, e megyebeli vörösberényi hegyen
levő tehermentes szőlejét teljes tulajdoni joggal
az egyesületnek ajándékozza s beleegyezik, hogy
az egyesület tulajdonjoga az illető szőlőbirtokra
telekkönyvileg bekebeleztessék.

** (A buda-pesti szerb ifjúság), mely évek
óta önképző körrel bir, az idén is az iskolai év
kezdetén gyűlést tartván, testületté alakult. Nov.
18-án a Tököli-intézetben, mely az itteni szerb
fjuságnak gyülhelye, 80 an jöttek össze, hogy a

;,Preodnica" czimü önművelő társulatnak tisztvi-
selőit megválaszszák. Elnök lett Joannovits Vla-
dimír, a pesti „Zastava" főmunkatársa. A társu-
lat még a múlt évben nyilvánosságért és alapsza-
bályainak megerősitéseért folyamodott a hely-
tartótanácshoz.

** (Ungvár városa lakosait) az Ung folyón
létező hídon jelenleg szokásos vámfizetés alól O
Felsége 1. k. felmenteni, egyszersmind azonban
megparancsolni méltóztatott, hogy e város lakosai
tekintettel az ország más vidékein divatozó ha-
lonló szokásra, arra köteleztessenek, miszerint a

hídnak árviz általi veszélyeztetése alkalmával a
szükséges védmunkálatokat kárpótlás nélkül, a
kormány községeinek útmutatásához képest, saját
erejükkel létesíteni tartozzanak.

** (A zágrábi egyetem javára) nagyban foly-
nak az aláirások. Zágráb városa a községi pénz-
tárból e czélra 50,000 frtot irt alá, ugyanott ma-
gángyüjtés utján legújabban 800 frt gyiift össze.
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Melléklet a Vasárnapi Ojság 47-dik számához 1866.
' * (A pesti aldunasor rakpartjának) falába a

napokban tevék be az utolsó követ, s az egész
nagyszerű építmény bevégzettnek tekinthető. Ez
épitésről, mely 1864. april 25-én kezdetett meg,
következő adatok feküsznek előttünk: A költség-
vetés 650,000 ftra volt megállapítva; azonban
c^ak 628,000 ft. adatott ki. A rakparti- és tám-
falakra, valamint a lépcsőkre használt kövek tö-
mege tesz 109,300 köb-lábat; a többi falazathoz
1800 köb öl kő és tégla kellett; feltöltésre 24,000
köb öl homok,; rostélyok, kapcsok stb. számára
mintegy 3000 mázsa vasanyag használtatott;
karó czölöp 2336 db. eaenfölül 800 gömbölyű
czölöp veretett s úgynevezett támfal széldesz-
kákból állittatott. Hydraulikus mészből összesen
mintegy 40,000 mázsa használtatott föl. Pestnek
most 800 folyó ölnyi hosszú, vagy V5 német mér-
föld hosszú rakpartja van. Az alsó rakpartnál tett
megtakarításokból, 75 folyó ölnyi hosszaságban
a part 24 lépcsővel s 2 öl széles járdával fog el-
láttatni, mi az egész gyümölcs s eleségpiacznak
elégséges tért adand. Az egész partépitésnél sem-
mi szerencsétlenség sem fordult elő, bárha 120
mázaányi köveket kellé elhelyezni. Az összes rak-
parti építkezések Reitter Ferencz főmérnök tervei
szerint s vezetése alatt hajtattak végre. Az alsó-
rakpart gyors kiépítése Diescher József épitész-
nek, kit Holzspach Jakab támogatott, s az épitést
vezető mérnök Wohlfarthnak köszönhető.

** (Az összes magyarországi cs. k. adóhiva-
talnokok) hir szerint fölszólittattak, hogy szol-
gálati kimutatásaikat adják be. Magától értetődik,
hogy e tény sokféle kombinatiókra szolgál al-
kalmul.

•• (Eredeti terv.) Egy vállalkozó szellemű
egyén oly sorsjátékot tervez, melynek nyerői
sorsjegyük után meglátogathatják a párisi világki-
állítást, Parisban tíz napig időzhetnek s az ide- oda
utazást, valamint a tiznapi élelmezést minden to-
vábbi kiadás nélkül élvezhetik. Húszezer sorsjegy
adatnék ki 2000 nyerőre. Ezek lesznek a boldo-
gok, kik Parist 2 forintért meglátogatják, mert
egy sorsjegy ára két forint.

** (Löporföllobbanás.) Magdcburghoz közel,
Burgban e hó 9-én sok lőport szállitottak át s az
utczán sűrűn haladtak egymás után a lőporos ko-
csik; a hosszú vonatot sokan nézték, legnagyobb
részt gyermekek. Nem tudni hogyan, az egyik lő-
poros szekér rémitő durranással föllobbant. A leg-
közelebb lévő két átellenes ház fala megrepede-
zett, B közel levő házakon nem maradt egy ép ab-
lak. A szekéren a egyik lovon volt négy katona,
kik a lovakkal együtt összezúzva, élettelenül több
lépésnyire dobattak. Az utczán levők közül öt
azonnal meghalt, négyen pedig oly súlyos sebet
kaptak, hogy kettő közülök másnapra meghalt.
A lőpor közt három gránát is volt, ezek a házak
falába fúródtak, s két ház falát ugy megrongálták,
hogy azok másnapra összedőltek.

** (Orosz fogságból) ismét sok osztrák alatt-
való szabadult ki. Köztük több hazánkfia is, igy
Barát János Kapósról, Gorecki Bogumil a nyit-
ramegyei Váraljáról (Podzamokról,) Kukosz Béla
Trencsényből és Kitt Lajos Pestről.

•• (A Tisza Tokajnál,) nov. 17-én este érke-
zett tudósítás szerint — 24 óra alatt 3 láb és 1
hüvelyknyit áradt; igy az utóbbi néhány napi
áradás 5 lábat tesz s még mindig növekedőben van.

— (Tudakozó-intézet.) Sternadt János jelenti
hogy f. hó 15-től Budán a Vízivárosban (halászvá-
ros), a volt fahíd közelében, Szibertféle 77. számú
házban tudakozó-irodát nyitott, mely mindennemű
értesítések adásával és cselédek ajánlatával fog
foglalkozni, s e mellett bármiféle Írásbeli munká-
latokat fogalmazás, ferditás és lemásolás végett
elvállal.

** (A pestváron hatóság) komolyan kezdi
venni a köztisztaság ügyét. Á szombati tanács-
gyűlésen elhatároztatott, hogy az utcza-söprők
számát legalább 100-ra emelik, azonkivül 6 kerü-
leti biztost kineveznek, kiknek egyedül az utczák
tisztántartására kell majd fölügyelni.

** (A lánczhid és alagút jövedelme) az idén
jóval csekélyebb, mint tavaly volt. A lánczhid
nov. l-ig 380 ezer frtot hozott be, tavaly ez idő
alatt 470 ezerét. Az alagút bevétele 27 ezer frt,
tavaly ekkorig 31 ezer volt.

** (Agyonvert farkas.) A tömÖsi völgyben e
napokban egy óriás nagyságú öreg farkast, mely
az erdőből az orazágutra lejött és a völgyben levő
malom lakóit megtámadta volt, vasrudakkal agyon-
ütöttek. A brassói hatósághoz beszolgáltatott ezen
farkasnál nagyobbat azon a vidéken még soha
sem láttak. Á leagyalt fenevad veszett volt és
Hosszufalubau egy embert, Csernátfaluban pedig
egy leányt veszélyesen megmart.

— (Halálozások.) Kalocsán e hó 14-én hunyt
el Millassin József, főkáptalani urodalmi ügyész
élte 53-dik évében. Dedek Ignácz, nyitramegyei
főjegyző, köz- és váltóügyvéd f. hó 13 án 33 éves
korában meghalt. Székesfehérvárott pedig köze-
lebb egy köztiszteletben álló ügyvéd Molnár Ká-
roly hunyt el, ki 1848—49-ben a magyar hadse-
regben, mint hadbíró szolgált s Komáromban
levő nemesi házát a magyar hadseregnek engete át.

— (Halálozás.) Chapó Imre, Sopronmegye
volt alkotmányos főszolgabirája, ki 1849 után
több évet mint politikai fogoly várfogságban töl-
tött, a Kismarton szomszédságában levő Kishonéin
községben f. hó 7-én rövid betegség után elhunyt.

— (Ajánlkozás) Egy ref. segédlelkész, ki a
nevelői pályán hosszabb ideig foglalkozott, neve-
lőül ajánlkozik. Beszél magyarul, németül és
francziául. A gymnáziumi tanulmányokból s a
zongorázásból is leczkéket adhat. Külföldi egye-
temeken is járt. Bánásmódja szelíd és megnyerő.
Czime: O. M. poste restante Balassa-Gyarmat.

Nemzeti szinfeáz.
Péntek, nov. 16. „A fösvény." Vigjáték 5

felv. Moliére után Kazinczy G.
Szombat, nov. 17. „Tévedt nö" (La Traviata).

Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Vasárnap, nov. 18. Először: „Flóra.1' A ko-

lozsvári nemzeti színháznál „A lelencz" czim
alatt 50 arany pályadijt nyert eredeti szinmű 3
felv. Irta Szász Károly. — A kolozsvári nemzeti
színháznál pályadijt nyert s ott tetszéssel fogadott
mű Pesten középszerű hatással került színre. A
csinos költői nyelv s kitűnő versek alatt kevés
drámai élet lüktet s az igen is egyszerű mese
lassan foly a három felvonáson le. A czimszerep
s egy pár mellékalak, különösen b. Konyáryé
domborodik ki némileg, miben Felekiné és Szer-
dahelyi nagy segítségére voltak a szerzőnek. Na-
gyobb üatást csak a második felvonás szalonjele-
nete tett, hol Flóra egy hosszabb jelenetet szaval
a „Lelencz" czimü darabból, mely egyik sark-
pontját képezi magának a darabnak. E jelenet
szépen, sőt drámailag van irva. s utána Felekinét
és a szerzőt zajosan hivta a nagyszámú közönség;
a szerző azonban nem volt jelen. A mű hihetőleg
nem lesz a játékrend soká fennmaradó darabja,
olvasmányul azonban aKisfaludy-társaság kiadá-
sában kedves adalék lehet a költői nyelvet s tár-
salgást kedvelő közönségnek.

Hétfő, nov. 19. „Flóra," másodszor. Csá-
Bzárné ő Felsége névünnepe alkalmából ez esti
előadás a szinház teljes kivilágítása mellett folyt le.

Kedd, nov. 20. „Bánk bán." Eredeti opera 3
felv. Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.

Szerda, nov. 21. „Az idegesek." Vigjáték 3
felv. Sardou után ford. Feleki M.

Csütörtök, nov. 22. „Tévedt nö ' (La Traviata).
Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.

Szerkesztői rooiiéanÍTaló.
8517. Kis-Gynrmat. B. L. Egy furcsa véletlen ugy

hozza magával, hogy az érintett lap nem áll rendelkezé-
sünkre s azV mindeddig nem olvastuk. De fel fogjuk ke-
resni s ön kivánatát, ha lehet, szívesen teljesítjük. Egy-
szerűbb lett roina, az illető czikket egyúttal velünk
közleni.

8518. T. L. V. Kivándorlott hazánkfia sorsáról nincs
tudomásunk, de közelebb egy Ausztráliában élő magyar
ember érdekes levelét fogjuk közölni, melyben néhány
szóval szintén van említés a kérdéses egyénről,

8519. 1849. Nov. 22-én teljes épségben érkezett
meg a küldemény. E perezbeo a sikerről s eredményről
még nem szólhatunk. De a legelső szabid perczet átvizs-
gálására fogjuk szentelni

8520. Kővetőinkhez. Ne kivánja ön e mű közlését.
Oly komoly és válságos időket élünk, hogy a politikát
moit már egyátalában nem űzhetjük versekben. A komor
realitás háttérbe szőrit és megbénít minden poétái okos-
kodást. A szenvedély melegsége most a számvetés prósá-
jávat igyekszik egyesülni, hogy végre valahára eredményt
lássunk.

8521. A. 8. C. Nem lehet, mert: „Zugg az erdő, a
levelét hullajtja." . .

8522. Barna Anna. Siralmas paródiája a klasszikus
„Ágnes asszony"-nak.

8523. Balassa halma. Prózai elbeszélés, nem bal-
ladái hang. Ugy indul, mint a Hármas Kis-Tükör versei.
Olvassa el csak azt az első versszakot:

„Szép Magyarországnak alföldi tereit,
Jól tudjuk mindnyájan — hegyek nem környezik;
Csak imitt amott van egy halom elszórva —
Ezt ismeri hegynek az alföld lakója;
S ezek is oly balgák, — egy helyben nem állnak,
Délibáb szavára mesés tánezot járnak."

8524. Viharkor. Közöltetni fog.

360-dik sz. f. — P a v i t t S.-töl, Londonban.
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond

A 355-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)

Világos. Sötét.
1. Vbl—b6 Kd5—d6:
2. Vb6-b7 H - v . K-lép
3. H— v. V-fmat.

Helyesen fejtették me^. Veszprémben: Fülöp Jó-
zsef. — Miskolczon: Czenthe József. — Seprősön • Czárán
Gyula. — Nagy-Emőkén: J . P. F. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Jánk: R. J. és K. R. A küldött
megfejtés hibás. Az első lépést meghiúsítja Bg8—g3.

Hónapi- és
hetinap

HETI-NAPTAR.
Knthoiikus és Protestáns

naptár

25
26
27
28
29
30

Vasár G 27 Katalin sz.
Hétfő : Konr. pk., Vácz
Kedd ÍÁkol hitvalló
Szerd. ! Sosthenes hitv.
Csőt. ! Saturnin vért.
Pént. ! András apostol
Sromb.Eligius, Natália

(í 26 Katalin
Vácz rem.
Éber (Virgil)
Piroska
Valthér
Endre
Natália

Görög-orosz
naptár

Novemb. (ó)
13B26 Ar. Já.
14 Fülöp
löKar.el.b.k.
16 Máté apóst.
17 Gergely p.
18 Plató
19 Abadiás

Izraeliták
naptára

Kislev, R.
17
18
19 Dániel
20
21
22 Dávid
23 12. ísab.

Nap
hossza | kél | nyűg.

í. P-
242 58
243 59
245 0
246 0
247 1
248 2
249 4

<S. P.
7 20
7 20
7 22
7 24
7 26
7 26
7 27

6. p.
4 14
4 13
4 12
4 11
4 11
10

hossza i kél | nyűg.

í. V-
105 44
120 13

«. p .

7 52
9 1

134 1410 10
147 46 11 18
160 50 regg.
173 81: 0 22
185 55 regg.

í.
10 5
10 55
11. 35
este
0 40
1 7
este

Hold váltoasaaai ® Ujhold pinteken, 7-én, 6 ora 41 perczkor reggel.

TARTALOM.
Báró Zay András (arczkép). — Szegény öreg! —

Hatom nép egy megyében (folyt.) — A török szerb füg-
getlenségi háborúból (képpel).— Garam-Zseliz (két kép-
pel). - Hírlapirodalmunk a 19-ik században (folyt.) -
Istenitéletek (folyt.) - Eredeti nazarénus folyamodás. —
Egyveleg. - Tárház: Irodalom és művészet. - Közin-
tézetek, egyletek. - Mi njiíg? " ' N e m * e t i s z i n h á Z ' ~

^ L a k . magyar-uteza 1. sz)
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HIRDETÉSEK.
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVAS. Azt tapasztalván , miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hotcy az általam készített
Seidlitzporok minden egyes skatnlái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak eliátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 kr. — Használati ntasitás minden nyelven.
E porok, rendkiviili s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rfiiczött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsftk, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál. idegesség okozta főfájásnál, vértódalásnál, CSUKOS fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, bukóira és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ezelismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Házassági ajánlat.
Egy egészséges, jó erejében levő hatvan

évet már haladott, reform hitvallású és hat-
vanezer forintot érő, szabad rendelkezése
alatt álló vagyonbirtokosa, gyermektelen
özvegyember óhajt magának házastársul
egy egészséges, jó külsejű, szelid, szor-
galmatos és müveit 45 év körüli nőt, —
kinek megközelítőleg mintegy felényit éró
szabad rendelkezése alatt álló
és pénzzé tehető vagyona avagy készpénze
volna. — Melyről körülményes tudósítást

j f. évi november hó utolsó napjáig D. G.
1 czim alatt Debreezenben (poste restante)
méltányos tisztelettel el fog várni a csendes
és nyugalmas házasságot ajánló

1859(3-3) " •

A főraktár létezik: &
TŐRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt veevtanilag megvizsgáltatik és ezinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsrh halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott hanem a bepecsételt Öveitekben levó folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
termeszét által nynjtafott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdóbajokban, scrophulas és rachitis, köszvény és csóz, idült bőrkiütés, szemgyaladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. _ _. ^ _ _ . , - -o * V

m j Q I I A gyógyszerész Bécsben,
1597(19-50') ,,zum Storch", Tuchlauben.

Épen most jelent meg
STOLP K. O. könyvkereskedé-
sében (Pesten váczi-uteza 7.*z.):

Fenyitö törvényszéki
eljárás "77(2-8)

i r a t p é 1 d á k k a 1
bírák, ügyvedek s felek számára,

irta KASSAY ADOLF.
Ára 1 ft. 40 kr.

Az ára bérmentes beküldése vagy
postautánvételi megrendelés után posta
utján rögtön kiszolgáltatik.

Ugyanazon könyv minden vidéki
könyvárusnál is kapható.

Gyümölcsfa-ültetvények
a legfinomabb s legnemesb gyümölcsfajok-
ból , soványföldben ültetett gróf Eszter-
házy-féle gyümölcsfaoskolájából jutányos
árért kaphatók RitterMátyás gyümölcsész
által Wartberg-ben. Lajstromok ingyért
szolgáltatnak ki. 1853 (4-4)

Titkos 1773(12-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hoicy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. flelfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-só' emelet, délelőtt 7- 9 ig,

délután 1—4 óráig.
fPF" Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

Rendkívüli előfizetés
a Vasárnapi Újság társlapjára,

a

„Politikai Ujdoisápk"
november—deczemberi 2 havi

és
november—júniusi 8 havi folyamára.

ElflflzetésTrŐíiételek:
2 hóra (november—deczember) . . 1 ft,
8 hóra (november—június 1866—6?) 4 ft.

W * Gyűjtőinknek 10 előfizetett példány után egy tisztelet-példány nyal
szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
Pest, egyetera-ntcia 4-dik sz. a.

A „Vasárnapi Újságra" még folyvást előfizethetni;
előfizetési dija:

6 hóra (július—deczember) . . . 3 ft.
3 hóra (október—deczember) . . . 1 ft. 50 kr.

2 kocsi-ló
olcsó árért eladandó.

Bővebb tudósítást ad: a Vasárnapi Újság kiadó-hivatala
Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám alatt. (1—s)

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlia

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi
iiöi-ilivaliirii

1775 (3-6)

Nevelöné,
ki magyar és német nyelren tanít,
zongorázásban és női munkákban oktat,
tudakozható L á n g A. ev. lelkésznél
Irsán, Pestmegyében. 1860 (3-8)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakAret,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1867 (1—4)
Régiségek és természetiek

irodája,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-

letben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbőrök, tojások,
s szemüvegek is találhatók.

579

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4. sz. a. megjelentek
s minden könyvárus s könyvkötőnél az országban kaphatók

.évre
szóló általánosan kedvelt dús tartalmú

úgymint:

ORSZÁGOS NAPTAB
szerkesztette Okröss Bálint, köz- és váltóügyvéd és váltójegyzö. Második évfolyam. — Bolti ára: 2 ft. a. é.

István bácsi naptára
képes kalendárium. Szerkeszti Majer I s t v á n . XITI-dik évi

Protestáns képes naptár.
Szerkesztette B a l l a g i Mór, tanár. XIII. évfolyam. Ára '

Falusi gazda naptára.

vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo-
nyoknak, népnevelőknek, helység-előljárók-

V nak, iparosoknak és földmivelőknek való
képes kalendárium. Szerkeszti Majer I s t v á n . XITI-dik évi folyam. Ára 50 krajezár.

Szerkesztette B a l l a g i Mór, tanár. XIII. évfolyam. Ára 50 kr.

A földművelés, kertipar és gazdaság évi
közlönye, földbirtokosok, kertészgaz-
dák, lelkészek, iskolatanitók és gazda-

tiszteknek ajánlva. Szerkeszti Dr. F a r k a s Mihály, földbirtokos. Ára 80 krajezár.

A magyar pzda IÍÍI czii-iiii|ilani,
Szerkeszti Kégly Sándor . Kemény vászonkötésben 1 ft.

Határidő-naptár, mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazda-
tisztek, üzérek és utazók számára. Kemény kötésben 1 ft. 20 kr.

Lidércz-naptár. Rémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenések, tündérregék
csodás tünemények sat. gyűjteménye. Sok képpel. Ára 60 kr.

A magyar nép naptára. KéPe
sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti T a t á r P é t e r .

Legújabb Buda-Pesti képes-naptár
Menet iUnfttivtet

a magyar nép számára. Szerkeszti
Tatár Péter.

fur Ungarn unb ©iefcentmrgeiu - ^erau&jegeOen t>on ettinger- 60 fr.

I
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mulattató folyóiratból teljes példányokkal még szolgálhatunk
úgymint:

„ r (Márcziustól kezdve deczember végéig (tiz hónap) 5 ft
ISOö. | J U I Í U S igétől kezdve deczember végéig (hat hónap) 3 ft.

8 e folyamokat megrendelő t. ez. előfizetők múlt őszi mümellékle
tünket szintén megkapják.

| C Előfizetési feltételek 1866-ik évre. * ^ H
Januártól kezdve deczember végéig 6 ft.
Júliustól kezdve deczember végéig 3 ft.

(Mümelléklettel együtt.)

Á „Regélő" kiadóhivatala
Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz. a.

Előfizetési fölhívás

MAGYAR GYERMEKBARÁT
uj havi folyóirat

második évi folyamára.
Előfizetési ára egy évre, azaz: juliua hótól júniusig bezárólag

1866 — 67, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva

csak 2 forint o. é.
Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük a kiadóhivatalhoz intézni

Pesten, egyetem- utcza 4 dik sz. a.
Előfizethetni minden könyvkereskedésben a vidéken épen ugy —

mint Buda-Pesten.
A „Magyar Gyermekbarát", mely kizárólag mindkét nembeli jó gyermekek

számára van szerkesztve, s mely a szivet nemesiti 8 a fejlődő elmét edzi, különösen a
kedves szülők, tanítók, nevelök s lelkészek szíves figyelmébe ajánltatik.

Az első évi folyam még szinte megszerezhető: ára 2 forint.

A „Magyar Gyermekbarát" kiadóhivatala.

ŐRLŐMALMOK 1852 (4-4)

vas-malomálláson, a legszilárdabban készítve, valamint gőzgépeket,
szecskavágókat s egyátalában mindennemű gépeket jutányos árért
szállít a gépek gyári-raktára Pesten, Terézkülváros 3 sziv-uteza
9-dik sz. a., s ilyenek naponkint folyamatban is láthatók.

EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ.
Közhaszna folyóirat.

Biztos útmutató a kolera ellenében.
L e s z á l l í t o t t áron.

Teljes példány 1806-iki évfolyam 3 ujforint.
1865-iki „ 2
1864-lki „ 2

Postai utóvétellel megrendelhető minden k. postahivatalnál.
Pest, Lipótatcza 1-só szám alatt. 1865 (7—8)

BERÜLDETETT.
Előttünk fekvő tudósítások szerint a marhavész még most sem tekinthető tel-

jesen megszüiatnek, s igy a mezeigazda vagyonának fóalkatrészét — ugyanis
marhaállását még mindig veszély fenyegeti. A marhavész távoltartására s annak
elnyomására törvényesen elrendelt elővigyázati rendszabályok eléggé ismeretesek
ugyan — de szemmel kisérve annak veszélyeit, a mezei gazda legfőbb feladatának
ismerje, hogy házi állatai egészségi állapotára ügyeljen, hogy az állati szervek
működésének szakadatlan tevékenysége föntartathassék. Mint az e nemben dicsé-
retre legméltóbb segélyszer fentebbi czélnak elérésére, az évek hoszu során leg-
hathatósbnak elismert cs. kir. engedm. korneuburgi marhapor, melyből 2 — 3 latnyi
adag a szarvasmarhának naponkint nyujtatván, az emésztési szervek működését
nagyban előmozditja, s a természetellenes s az egészségre nézve olyannyira ártalmas
megemésztett tápanyagok fölhalmozását meggátolja, s az állatoknál természetes
ellenállási erőt minden dögleletes befolyások ellen lényegesen támogatja.

SP̂ T* A cs. kir. engedm. korneuburgi marhapor megrendelési forrása a mai
számban megjelent hirdetményből tudható meg. 1880 (1)

Polonla-gyertyák
a kir- szab. uj-pesti gyertya- és petrolenm-gyárból a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

1865 (3-3)
Leitner és Grünwald

fő-raktárában
Pesten, király-uicza 3-dik szám alatí,

hol egyszersmind a gyuáruk raktára is létezik.

Marhabetegségek s marhavész ellen
miüt legkitűnőbb óvszer ajánltatik a

korneubargi marhapor
a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, és kir. száez kormányok által engedmé-
nyezve, — a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve és ő
fblségeik az angol királyné és porosz király udvari istállóiban sikerdús alkalmazása
által megpróbálva.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és
társa,, Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A., Kindl és Frűhwtrth. —
BUDÁN : az udvari gyógyszertárban — Aradon: Probst F. J., Tones és
Freiberger. — Abony: Lukács A. — Aranyos-Marótb : Edinger M. — Brassó-
ban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becskerek: Nedelkovics. —
Dehreczenben: Bignio J-, Csanak J. — Dettán : Braumüller. — Déva: Lengye.
— D -Földvár: NadharaP. — Eperjesen : Zsembery J. — Eszéken : Deszáthy J.
— Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben : Tschögl J. — Gyöngyösön:
Kocziánovich. — Kassán: Novelly A. — Kolozsvárit: Wolf. — Komáromban:
Belloni A., Ziegler és fia. — Kőszeg: Bründl J. — Mohácson: Kögl, Altmann. —
Nagyváradon: Janky A. — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg.— Nyir-
rgybaza: Keich és Pawlovits. — Panssován: Rauschan és fiai és Gráf. Paks:
Flórián J. — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kováts J.
— Rozsnyón: Pósch J. — Sopronban: Pachofer L., Müller P.. Mezey A. —
Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P. — Szegeden: Aigner. Selme-
czen: Dimák, Zelenka. — Szepesvárallyán: Fest J. B. - Szolnokon: Scheftsik
István. — Sziszeken : Dietrich A. — Temesvárit • Maxer és Sailer A., Babusnik.
— Trencsénben- Kulka és Weisz. — Váczon: Bodendorfer.— Varasdon: Halter
F. és Koterba. - Veszprémben: Láng J. és Tuszkau M. - Veröcze: Bész J K.
— Zala-Egerszeg: Hubinsky A. — Zeliz: Steyrer A. B) 1806 (6—8)

Valódi Souchong és Pecco-virág-

THEÁKAT,
valamint legkitűnőbb minőségű

rhum, cognac és valódi
franczin borszeszt ^<1 0-

(Franzbranntwein)

tisztelettel ajánl HOLLOSSY GYULA
Pesten, Dorottyauteza Wurmudvar.

Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

48-ik szám Tizenharmadik évfolyam.

Pest, deczember 2-án 1866

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ő ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság ég Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor 4r», vagy annak helye egysaeri igtatásnál 10krba;
biromsiori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk sz&mira hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Béesben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Ugy énekelni, mint madár dalol, s az
ily benső szükségből eredő éneket művé-
szettel párosítani tudni, a legnagyobb kin-
csek egyike. A művésznő, kit képünk ábrá-
zol, ily nem mindennapi kincsnek van
birtokában. A magyar nemzeti színháznak
egyik kiváló tehetsége s ez idő szerint egyik
legszebb reményekre jogosító, legszíveseb-
ben hallgatott tagja lévén, művészi egyéni-
ségével röviden megismerkedni, e lap olva-
sóinak nem leend érdektelen.

Mányik Ernesztina született Vámos-
Mikolán, Hontmegyében, hol atyja, dr. Má-
nyik János, megyei főorvos. Hangja
már gyermekkorában föltűnt, és
az atya, leánya hajlamának en-
gedve, Pestre küldé őt, hol külön-
féle mestereknél nyerte első képez-
tetését, kik a növendékleány iránt
átalában a legnagyobb reménynyel
voltak eltelve. A zenedében csak
három hónapot töltött. Langer és
Simonná (a nemzeti opera egyik
énekesének neje) voltak azok, kik-
től később tanórákat vett. Azonban
tudvágya és valódi tehetségének
érzete ellenállhatlan vágygyal von-
zották őt oda, hol a művészet
szent forrásával közelebb jöhet
érintkezésbe. Atyja semmi áldoza-
tot nem szánt, és a reménydús
énekesnő Parisba mehetett. A pe-
saroi dalár, a borostyánokkal ko-
szoruzott agg Eossini valódi atya-
ként fogadá ott a magyar föld
szülöttét, és sohasem szűnt meg jó
tanácsaival buzditni őt, hogy a
művészet titkaiba bevezesse. Mes-
tere iránt érzett hálája és rokon-
szenvéből, több Rossini-féle szere-
pet tanult be, ezek közt Rosinaét,
a „Sevillai borbély"-ba,n. Folyto-
nosérintkezései Paris tudományos
és művészi köreivel, látkörét szé-
lesbitették, — tehetségét, müizlé-
sét fejlesztették, kiművelték.—De Parisban [
sem nyugodhatott meg; lelkének vágya
Olaszország kék ege, a narancsos berkek, a |
dalok hazája felé vonzotta: Milánóba kellett
költöznie. Ott a hires Corsi vezetése alatt, a
legkomolyabb tanulmányoknak szentelé
idejét: szüntelenül tanult, a legnagyobb szi-
gorral ellenőrizve önmagát, törekvéseiben

csak a valódi jót és szépet véve mintaképül.
Mestere nem csalódott benne; nemsokára
szabad szárnyakra bocsátá.

Ezelőtt egy évvel lépett először szín-
padra Asti varosában. A színházba gyűlt
közönség alig tudá elhinni, hogy a „Ke-
gyenczno" (La Favorita) énekesnője nem
olasz: oly szépen, oly zengzetesen ejté ki az
olasz szavakat, oly elragadólag énekelt.
Búcsufölléptekor egy ezüst diadémet nyúj-
tottak át neki tisztelői. Astit odahagyva,
Modenába ment, hol legott f ölszólitást ka-
pott, lépne föl valamely szerepében. Gounod

feledni ama rnűélveket, melyeket a magyar
művésznő nekik nyújtott; magyar dalai kü-
lönösen feledhetetlenek ott, és a koszorúk
kíséretében neki átnyújtott költemények
csalhatlan bizonyítékai annak, hogy a fiu-
meiek nemcsak élénk méltánylói a művé-
szetnek, hanem hu gyermekei a magyar
anyaországnak is.

Hazaérkezve, Margitban mutatta be ma-
gát a nemzeti színpadon f. évi május 3-kán.
Föllépte olyan diadal volt, minőt csak mű-
vészi egyének szoktak és tudnak aratni.
Margit után Azucenát (a ,,Troubadour"-ban),

később Fidest (a „Prófétádban),
azután Hosinát (a „Sevillai bor-
bélyéban), és végre most legköze-
lebbről Selikát (az „Afrikai nö"-
ben) énekelte. Valamennyi szere-
pében uj tehetségről tanúskodott,
és az „Afrikai ríó" sikere után,
legszigorúbb bírálói is kénytele-
nek voltak elismerést mondani
neki.

A kisasszony alig tölté be a
tizenkilenczedik évet, és már mű-
vészeti sikerrel dicsekedhetik. —
Hangja érzés- és szenvedélyteljes,
tele drámai erőteljjel és érczes
tartóssággal; derült színezetű
mezzo-sopran, mely az alsó G-től
a felső C-ig, tehát majdnem har-
madfél octavára terjed; kitartó
dallamaiban kellemmel és olvadé-
konysággal párosult hatályosság-
gal, az alakzatokban ritka köny-
nyüdséggel és torokkészséggel bir.
Trillái hosszan és fokozatosan ki-
tartott menetben, valódi gyön-
gyökként peregnek le, melyekből
egy hang sem vész el.

Kedélyéből kifolyó hajlamánál
fogva, a művésznő a komoly múzsa
iránt viseltetik előszeretettel; mű-
vészetének valódi eleme az operá-
ban a drámai énekszak, melyben

költői fölfogása és előadási tehetsége ál-
landó sikert és koszorúkat biztosítanak
számára. S bár a művészek vágyainak szár-
nyát szegni nem lehet: óhajtanok mégis,
hogy a fővárosi közönség, mely e fiatal mű-
vésznőt oly hamar kedvenczévé fogadta,
folyton nemesbülő művészetében soká gyö-y
nvörknrHék. — O — r . >

,,íaust"-ját választá, és oly mesterilfeg
éneklé Margitot, hogy e szerepben még hu-
szonötször kellett föllépnie. Koszorúkkal
díszítve, távozott Modenából, hogy viszont-
láthassa hazáját, hogy tehetségét hazája
művészetének oltárára tegye. Fiúmét útjába
ejtve, ott háromszor énekelt. A magyar ten-
gerparti város lakói sokáig nem fogják
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