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••*" Nagy készlet

Elöfizetési felhívás

„A VÖRÖSHAZ LOVAGJA"
czimü

két kötet regényre.
A világhirü franczia regényirónak, idösb Dumas Sándornak rendkivül érdekes és mulattató regénye, mely mintegy 4—500 lapra terjedő két kötetben, augusztus
havában jelenik meg. Előfizetési ára: 1ft.50 kr. Bolti ára: 3 ft. leend. Az előfizetési
pénzek, a „Pesti hölgy-divatkp" szerkesztői s kiadói hivatalába (ujvilag-utcza 20-dik
szám) ntasitandók.
fl^P" Az előfizetési pénzeket kérjük mielébb beküldeni, hogy a nyomandó
példányok végett tájékozhassuk magunkat.
BfT~ A ki a „Pesti hölgy-divatlap"-ra félévre, azaz: júliustól deczember
végeig fizet elö, az a két kötet regényben 50 krért részesül.
fl^T" Szives gyűjtőinknek, nyolcz egyszerre beküldött előfizető után lapunk,
valamint a regény tiszteletpéldányával szolgálunk.
1095 (4—6)

a legczélszerübb szabadalmazott

SZOBA ÜRSZÉKEKBÖL

anglés és ürszékzárakból,
továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott

kémény-fedélzetekből
melyek

SGHNEBBER6I NŰVÉNY-ALLOF
mell- § tüdőbetegek számára,

J

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára

MíksítS Károly, bádogos-raester.
1072 (5-6)

Raktár: Rózsatér S. sz.alatt.

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelent
minden könyvárusnál kapható:

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladáeok s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török Jóssef gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wágner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszkv
F.,— Schirk J., — és Gerhard! A. uraknál.
Irta
BUDÁN: Sehwarzmeyer i. gyógyszerész urnál.
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Györgyön: ötvös P.
Aradon: Probst F. J.
Korin öczön : Draskóczy gy. gyógysz.
AscódoB: Sperlagh J. gy
Karoly fehérvár: Fischer E. Sopron : Voga és Rupp
Baján: Klenautz J.
A mü tartalma:
Brassóban: Gyertyánfy Fa- Kabinban: Stojánovics.
recht.
Előszó.
—
Bevezetés.
—
Az
anyai
befo- Még nehány fontos szó s nevelésről. —
Kon-Sz.-Miklós. Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
bick és Jekelius gysz.
Lugoson: Arnold J.
lyás. — A nők befolyása a társadalmi életre. Elsö lépés a nők szellemi felszabadulásának
Battonyán: Bignio K.
Sasvár: Mücke A. gy.
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner X.
Segesvár: Misselbacher J — A nők befolyásának műkőre, természete pályáján. — A nők műkőre. — Mit tanulja
Beszterczén : Dietrich és Mosonban; Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G és kiterjedése. — Az anyai szeretet. — nak a nők? — Élvezetek és mulatságok. —
Miskolczon: Spuller J.
Fleischer.
Sziszeken: Kubányi F.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : Mitter- Milyen eszközök biztosithatják a nők sze- Tapintat és taktika. — A nők munkássága
Mohács: Pyrker Gyula gy. mayer gyógysz.
mélyes befolyását? — A nők neveléséről azelőtt és most. — A nőkérdés és anns.fr
Brassóban : Fabick Ed.
Marosvásárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R - Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? — megoldása.
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L
Csaton: Borsay F. gysz.
gyógysz.
(Nyolczadrét 352 lap) fűzve 1 ft. 20 kr.
Debreczenben: Göltl N. gy. Mohácson: Kőgel D.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Nagybányán:
Horacsek
J
.
Deésen: Krémer S.
Szathmáron: Juracsko D
Dettán: BraumnüHer J. gy. Nezslderben: Fuchs J.
Szent-Miklóson: Haluschka
Kíyitran:
dr.
Láng
E.
Devecserben: Hoffmann B.
P. gyógysz.
Eszéken: Kawilowicz gysz. Nyíregyházán: Hönsch Ede Szarvason: Réthy V.
gyógysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Szentesen: EissdorferG.gy
a
Érsekujvár: Conlegner Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
Temesvár : Kraul és Rőtt
kovics és Haidegger.
Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsan ; Welisch gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
Győrött: Brunner F.
Nagykikinda. KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysz.
Syulnn : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyvaradon: Janky A. Törfik-Szent-Miklós: PilHátszegen ; Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantot- lösz M.
nagyváradi, kassai és kolozsvári ügyvédi egyletek közlönye,
Trencsénben: Simon A. gy
Ipolyságon: Mikulási T.
schek K. gyógysz.
heti szaklap,
Unghvartt: Telendy gysz.
Jánoshazán: Kuna gysz. Orosházán : Vangyel M.
és özv. Benesch P.
Jolsvan: Maleter gysz.
Pancsován : Graff'gysz.
Újvidéken: Schreiber F.
Kaposvárit: Schröder J.gy.| Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: Elizárgysz.
Károly vartt: Benich J.
Patnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Vaczon: Tragor A.
gysz. és Spatay A.
Varazsdon: Halter gysz.
és Dussil gysz.
Kassán: Eachwig E
Rosnyon : Posch J. gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Késmark: Genersich C és X. Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony: Ivanovics és fia.
es a törvénykezési szabályrendeletek gyüjtemény ével
Kecskeméten: Papp M.
Roman: Milutinovitx S.
Zalntnán: Mégay Gyula
Karánsebesen :Weber A. gy. Rekaxon: Boronii K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: SándorR. gy. Zsámbokrét: Neumann M
Szabadkan: HofbauerI.gy. Zentán: Wuits testvéreknél
Ed. gyógysz.
Szerkeszti:

A NŐK HIVATÁSA.
BENICZKY IRMA.

Elöfizetési felhívás

Jogtudományi Közlöny

a magy. kir. curiai határozatokkal

(Döntvénytár)

(Rendeletek tára).

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
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Dr. DÁRDAI SÁNDOR.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
A „Jogtndományi Kö«lftny"-nyel kapcsolatban dr. Hoffinann Pál egyetemi
Legjobbféle
j
valódi gyógyszer. ogtanár ur által szerkesztett

tyúkszem-tapasz,

Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
Jog- és államtudományi folyóirat"
bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
két
elsö
füzete
immár
megjelent, és ezen kettős füzetet lapunk előfizetőinek díjtalanul
ára 1 ft.
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
megküldjük. Egyuttal értesitjük lapunk t. előfizetőit, hogy a kiadó részéről azon előnyben
ára 23 kr.
Stiriai Mul)-h;ivasi-növ<'iiv- részesittetnek és jövőben is fognak részesittetni, hogy a „Jog- és nllanitcdomanvi fo
yóirat" «gy-egy évfolyamára 2 ftjával fizethetnek elő.
*

ör. Beíir ideg-extractiisa,

nedy

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Elöfizetési feltételek:

Die „Zeitschrift für gerirhtlirhe ttedicin, öffentliche Gesund- „Jogtudományi Közlöny" negyedévre 3ft.,félévre 6 ft.
lteitspflege und Medicinal-GeHetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 21. ,Jog- és államtudományi folyóirat" egész évre (4 füzetre) 4 ft.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:
a ^Jogtudományi Közlöny" előfizetői részére (miután azok az első
„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
és második füzetet mellékletül dij nélkül kapják), egész évre
Apotbekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm. Apothefeer in Neunkirchen, isC9ak 2
ft
Heckenast Gusztav,
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Eespirations-Organe ein
•orzügliches unterstútzungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
kiadó tulajdonos.
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Rendes szétküldés végett az előfizetések mielőbbi megujitása kéretik.
Affectionen der bchlingwerkseuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten n. s w
Az elöfizetési pénzeket és reclamatiókat az alulirt kiadó-hivatalhoz, a kézwegen seiner vorzüglichen einhullenden, beganftigenden und reizmildernden Eieen- ratokat pedig bérmentve a szerkesztőségéhez kérjük intézni.
gchaften mit günstigem Resultate angewendet."

Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Pest, julius 2-án 1871.

M P * Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak*
ttlö- és zuhany fürdő-készülékek.

AB áta Ionosra jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

a test edzésére ára
az idegek erösitésére
70 kr.

Tizennyolczadik évfolyam

27-ik szám.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala,

(Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
ÍT" Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
gtJ
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többíiöri igtatásnál csak 7 krajczárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasengtein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

Tisza
Az 1867-ki magyar miniszterium tagjai
közül már csak a miniszterelnök államaga
helyén, a többiek nem találhatók többé állomásaikon. A legtöbben kifáradtak a küzdelemben; nem hiába mondá egy valaki az
egyik miniszterre, ki hivataloskodásának
ideje alatt teljesen megszürkült, hogy ,,a
miniszterség olyan fehéritö intézet, a melyet mindig feketitenek."
Ls csakugyan, b. Eötvös Józsefet kivéve,
kit miniszteri székéből ragadott ki a halál,
a többi miniszter mind tanácsosnak látta
nyugalomba vonulni vagy állomást cserélni.
A csatarendet először báró
Wenckheim Béla bontá meg,
letevén a belügyéri tárczát,
melyet utána Rajner Pál, ennek leköszönése után pedig
Tóth Vilmos vett át. Gorove a
volt kereskedelmi miniszter
gr. Mikó Imre elhagyott helyét foglalta el a közlekedési
ügynél, az ő helyébe pedig
Szlávy Jdzsef jött. Lónyay
Menyhért közös pénzügyminiszterré lett kineveztetésével
a magyar financzia ügye Kerkápoly Károly kezeibe tétetett
le. Eötvös helyett Pauler Tivadar lett a közoktatásügy
minisztere, az igazságügyé pedig Horváth Boldizsár helyett
Bittó István. A király személye körüli miniszter gr. Festetics György lemondásával b.
Wenckheim Béla foglalta el ez
állomást, a legutóbbi miniszterváltozás pedig Gorove eltávozásával állott be, kinek helyere Tisza Lajos neveztetett
ki közlekedésügyi miniszterré.
Tisza Lajos Geszten, a Tiszacsalád törzshelyén (Biharmegyében) született 1833-ban,
most tehát 38 éves. Atyja,
Tisza Lajos Biharmegye adminisztrátora volt, ki országos
hirü népszerűtlenségre vergődött politikai
érzülete miatt. A „Tisza" név Tiszán tul
egyértelmü volt a „Pecsovics" névvel.
Az öreg Tisza, mint magán-ember egészen más volt, mint a nyilvánosság terén.
Szerették, becsülték s neje gr. Teleki Julia

Lajos.

oly áldott névvel birt a jótékonyság terén,
hogy ma is hálával emlegetik azon a vidéken. — Az öreg ur maga végtelenül gondos atya volt s kitünő nevelésben részesité
gyermekeit. Nagy vagyona jövedelmének
egy ötödrészét gyermekei neveltetésére forditá, s még nevelöjöket Szőnyi Pált is ő
képezteté, elküldvén őt saját költségén Berlinbe, Párisba, hol az az akkori kor első
tudósait hallgatta s kitünő ismereteket
szerzett a nevelés terén.
E jeles és buzgó férfiu 10 évig volt a
három Tisza fiunak, László, Kálmán, s utóbb

TISZA

LAJOS.

Lajosnak is nevelője. Tanmódszere a kor
szinvonalán állott s együtt igyekezett képezni a lélekkel a testet is. ő volt az, kinek
tanácsára az öreg Tisza, e részben is az első,
a magyar főrangu családapák közt: tornatanárt hozatott gyermekeinek, ki hat évig

képezte öket. Szőnyi —mint a „P. N."irja,
honnan a következőket átveszszük — tiz
évi müködése alatt 1838-tól —1848-ig az
egész tudományos tanfolyamot elvégezte
az ifjakkal, melyet akkori közép és felső
tanodáinkon tanitottak, nem kötvén magát
az elöirt évi tantárgyak rendéhez, sem az
évenkénti vizsgálatokhoz, hanem az egész
10 év alatt csak 4 izben tétetett vizsgálatokat velük.
Szőnyi eredetileg csak a két idösb fivér
neveltetésére volt szerződve, miután a sokkal ifjabb, még kisded Lajost nem kívánták
szülei az idősbekkel együtt neveltetni; Lajos azonban lopva
tanult fivéreitől, s szülői és
nevelője látván tanulási szomját, őt is fölvették testvórbátyjai társaságába, kiktől
aztán nem is akart többé elmaradni. Már 14 éves korában
kitünő sikerrel letette a vizsgálatot a philisophiából a debreczeni kollégiumban.
Tisza Lajos 1848-ig igy
végezte el a felsőbb tanulmányokat. A geometria, számtan
és rajz iránt nagy vonzalmat
tanusitott, a jogi tanulmányokat azonban csak később végezte el Szücs Lajos ügyvéd vezérlete mellett. Ugyanis gyengébb testalkatu volt, és termete is igen alacsony levén,
mindenfelé „Kis Lajosa-nak
neveztetett. Szőnyi azt javasolta, hogy egy-két évig teljesen hagyjon fel a tanulmányokkal, melyek a fejlődésére szükséges eröt kimeritni fenyegetik. E tervet követték is, s az
igen üdvösnek bizonyult be, és
azóta Tisza Lajos termete megnőtt, és testi ereje bár nem herkulesi, mégis oly szilárd, hogy
nagyobb megfeszítéseket és tartós munkát is jól tud elviselni.
1848-ban Szőnyi a közoktatási miniszteriumban elöbb titkárrá, késöbb tanácsossá
neveztetett ki. A sors furcsa véletlene ugy
hozta magával, hogy volt tanitványa Tisza
Kálmán, ki az elsö magyar közoktatási
miniszteriumban fogalmazóvá neveztetett
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helyébe csöveket s vizfogókat készíttettek,
höjy a hegyről mindenki lakására könynyedén elvezethessék a vizet, s ez előnyért
kiszabott adót a nép szives örömest fizeté.
A viztársulat volt az ország életének, iparának, elöhaladásának f Jtényezöje.
Mihelyt azonban a közszellem elnémult,
s a siker első örömét közöny válta fől: a
társulati tagok elkülönítek saját jóllétüket
a nép közügyétől. Megtartották érdetnjeleiket, az eredeti vedrekkel körmeneteket
rendeztek, s kinyilatkoztatok, hogy egyedül
nekik van kizárólagos joguk a Formák
országát ivó vizzel ellátni. Ezalatt azonban
vizvezetö készülékeik lassan-lassan romlásnak indultak. A források badugultak, a
csövek elpattantak, a víztartók szétrepedeztek , de az érdemjelekre, vedrekre, s a
ezéh egyéb jelvényeire szükséges kiadások
azon arányban gyarapodtak, minőben a viz
bősége s jósága apadt. Az ugynevezett vizvezetök szervezték társulatukat, kinevezvén egymást fő felügyelökül, viztartó-örül,
csövigyázóul, s számos elő sem sorolható
hivatalt állitottak föl. — Összejöveteleket
tartottak, lakomákat rendeztek , s itt egymás közt szónokoltak vizük finom minőségéről, s megállapitották a vedrek alakját s
nagyságát. Minthogy jómóduakká lettek, s
idejök is kiadta, tudományos kérdések eldöntésébe bocsátkoztak; a vizet vegytanilag
elemezték, megállapitva tisztasága föltételeit , a minek mindig az volt aztán a sallangja, hogy csakis érdemjelezett vizvezetők
szolgáltathatnak jó ivó vizet. Fölolvasási
estélyeket tartottak, s a tárgy a veder volt,
vitatkoztak az érdemjel viselése divatjáról,
elvégre odajutottak, .hogy nyilvánosan
álliták, miszerint a polgároknak már nem
annyira vizre, mint inkább egy jól szervezett", ékesen főldiszitett vizvezetéki társu- .
latra van égetö szüksége.
E közben, ha a viz megfogyott is, de a
szó-ár annál nagyobb mennyiségben özönlött el mindenfelé. Mig a ezéh világát élte
kedvére, a szegény nép fizetett és szomjazott, ráfanyarodva utoljára még a sáros
pocsolya-vizre is.
Több kalandor azonban utra kelt, hogy
a hegyes tartományban ráakadjon a tiszta
forrásra. Egyszerü, gyakorlati emberek
voltak, kopott ruhában, fényes érdemjel
nélkül, s nem lévén joguk az eredeti vedreket viselni, hitvány cserépedényekben vagy
fakádakban hozták elő a megtalált tiszta
forrás vizét. Ez eljárás megsértette a ezéhbuli tagokat, s e kalandorok ellen jogsértési pört kezdettek, ócsárolták az uj
vedreket, kinevették a cserépedény ízléstelen alakját, s több közelebbről elhalt öreg
A viz-vezetftk.
embert emlitettek föl, azt állitván, hogy
A Formák országában szűkében voltak ezek az ő vizök ivása miatt haltak meg.
A régi formák ez emberei közönyösen
a lakosok a tiszta ivó-viznek, s a büzhödt
vizből valo ivás mindenféle betegséget s nézték, a mint a nép a szomjuság miatt
gyakori halálozást idézett elő. Hogy a ve- reájok esdekelve tekintett; nem javíttatták
szély elhárittassék, nehány jólelkü s mun- a víztartót, mert más dolguk volt. Nemcsak
kás polgár elhatározá, hogy a szomszéd a kontár vizvezetőkkel gyült meg bajuk,
hegyes tartományból tiszta forrás-vizet egymás közt is belviszály tört ki. Üres vedvezetnek át. Vállalatuk eredményét a leg- rök szine szerint kék és sárga pártra voltak
nagyobb örömmel üdvözölte mindenki, s a oszolva. A nagy szárazság idején tört ki
szomjazó nép mintegy uj életre ébredt, a közöttök a belháboruság. A ezéh pompás
mint a tiszta forrás gyöngyöző vizét elö- palotáján kivül hangos panaszok hallatszotszökellni látta. Az eredeti vizvezetöket tak a viz hiánya miatt, vádolván a tagokat,
érdemjelekkel díszítek föl, s a nép megvál- hogy nem jó rendben tartják a vezetökétói gyanánt magasztalták. A rudakat és szülékeket; a teremben pedig a kék és sárga
vedreket, melyekkel legelőször mentek a párt viszálya véget nem ért. Az utczán
néha-néha egy kontár vizvezető a régi rend
forráshoz meríteni, diadalív alatt őri
emberével találkozván, ha kérdezé töle, hogy
ték meg.
A vizvezeték ezéhe vagy társulata meg- tettek-e valami javítást a készüléken, ez azalakult. Idő folytán számban és hatalom- zal válaszolt: „nem érünk rá, mert most
ban növekedett, s több jelentékeny javí- már a sárga párt emberei is meghasonlottást tett forrásainak használhatóságára. Az tak egymásközt." Nagynehezen egy ugy
először alkalmazott egyszerü vezeték eltünt csufolt kontár mégis bejuthatott a tanács-
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Oh virágok, szép virágok,
ki, itt is Szőnyi osztályába került. Tisza
Mily örömmel nézek'rátok,
László mint honvéd, Kálmán mint nemMint szeretlek titeket!
zetőr vett részt a szabadság - harczban,
Ti a földnek ékességi,
Lajos sokkal fiatalabb volt még, semHadd vigyelek oda néki,
hofv azon mozgalmakban közremüködheKedvesemhez jó'jetek!
tett volna.
Es te, a ki sz'p szemeddel
A forradalom után a három fivér és veSzebb vagy mint a nyári reggel,
lük még Teleki Sámuel gr. fiai, Sándor és
Mit harmatgyöngy ékitett,
Gyula körutat tettek Európában, megjárMiaden illat és báj rajtad,
Méheket megcsalna ajkad:
ván Német-, Franczia- és Angolországot.
— Fogadd el testvéridet!
Berlinben hosszabb ideig tanultak is az
egyetemen, azonkivül a möglini gazdasági
Kerti s mezei virágot
intézetben is tovább időztek.
összeszedtem, ime látod,
Rózsát, szekfűt, kankalint;
Hazatérvén, a két idösb testvér megMint
testvérek, egymás mellett,
nősült, Lajos pedig még a keleten tett
Mind
elődbe tárnak kelyhét,
körutat, Egyptomot megjárta s hosszabban
Neked
illatozva mind!
időzött a gúlák és obeliszkék földjén.
Az alkotmány szünetelése alatt a helvét
Mint ha kastély büszke hölgye
S pór-leánykák lonn a völgybe'
egyházi és iskolai ügyek körül is éber tevéÖsszegyülnek egy helyen,
kenységet fejtett ki, és segédgondnokká
S
együtt
várják, meghajolva,
választatott.
Mig közöttük, kegymosolygva
1861-ben képviselö lett, és két fivéréA királyné átmegyen . . .
vel együtt a határozati pártban szerepelt,
Szász Károly.
1865-ben ujra képviselö volt, de ekkor
meggyőződése a Deák-párthoz vonta s
1867-ben Biharmegye főispánjává nevezA Formák országában.
tetettfki.
(Példázat.)
Mint szónok nem igen szerepelt; ritkán
beszélt, de ha szólt, beszédében bizonyos
A külformához való ragaszkodás önmaelegáns modor volt, s velősen védte állás- gában véve még nem hiba, s ha tulságig nem
pontjait. Biharmegyét tapintatosan igazgatá, megy, némi tekintetben még előnyösnek is
de nemsokára a megyei életből kilépve, uj mondható, de tulhajtva a kellő határon, a
hatáskört, a fővárosi közmunka - tanács rend örve alatt a legfonákabb rendetlenséget idézi elő; elmellőzvén a forma miatt
alelnökségét nyerte.
Az átlépés a közmunka-tanács alelnök- a benső lényeget, a részletet felül emeli az
ségéböl a közlekedési miniszterségre sokkal egészen s géppel helyettesíti az élő s gonkisebb ugrás, minő volt a megyei főispán- dolkozó embert. A külsőségekhez való tulságból az előbbibe. A közönség már meg- ságos ragaszkodás mindig elöli a szellemet.
szokta Tisza Lajosban a közlekedési szakma
Ilyen rendetlen rendes ember volt az, ki
emberét látni, Pestvárosa pedig egyenesen csak azután zárta be istállóját, mikor abból
őt tekinté már eddig is pesti „közlekedési a lovat ellopták. Egy másik közönséges
kocsiján akart versenyezni a gőzmozdonyminiszternek."
Ifju korában már a mértani rajz és áb- nyal. Az ilyen ember az orgonán nagy buzrázolás kedvencz foglalkozása volt, s tán galommal játszik, de az nem szólal meg,
nem érdektelen adat az se, hogy midőn köz- mert a fúvó mellett nincs senki; szivattyút
lekedésügyi miniszterré való kineveztetése alkalmaz oda, hol a viznek hire sincs, vizet
szóba jött, Tisza Kálmán Lajos öcscsének akar aknázni, hol agyagnál egyebet nem
mindjárt e rajzolási talentumára gondolva, találhat, s téli bundát ölt, ha meleg nap
egy baráti körben erről tréfásan nyilat- van is, de a kalendárium novembert ir és
vászon-zubbonyban vaczog fagyos napon,
kozott.
mert hisz május van : „üde-hó" !
Hogy mily véleménye van különben
Egyszóval a valóság elött szemet hunyTisza Kálmánnak Tisza Lajos, az uj közlenak,
s rajongnak a külformáért. Annak
kedésügyi miniszterről, — ezt, jegyzi meg
bizonyságára,
mint vész el néha a lényeg, a
a nevezett lap, — remélhetőleg meghalljuk
mag, mig annak héját gondosan őrzik, olmajd — a képviselőházban is.
vassák el a következö két példázatot, melyet
mint minden korra s népre egyaránt alkalmazhatót egy angol lapból vettünk át.

Nyári reggel.

Nyári reggel szerte jártam,
Bolygva kertben és határban,
Mint a tévelygő patak;
Hol a gyümölcsös s a méhes, —
A mező s a rét, a hímes, —
Egymás folytatása csak.
összejártam a mezőt, mely
Zöld bársonypalástot ölt fel,
S harmat-gyöngygyei csillogó;
Elnéztem a vetés lábját,
Mely zizegve hányja habját
S hullámot vet mint a tó.
Majd a kortben andalogtam —
A gyümölcsfák, megrakodtan,
Hajtogatták ágaik';
Fűz-lomb bólint a habokra,
Mig a rózsa tele bokra
Kinálá virágait.
Száz szekfü pompázva szépen,
Ibolyácska, rejtekében,
Kis arczát oltakará;
Zsálya, ajkán fürge méhvel,
Búzavirág, kék szemével
Nyájasan pillanta rá.

kozási terembe, s itt fólszólitá az elnököt, törteagátat, s olyankor atelepitvény minden lam, most már késő bülcselkedni, a szó
hogy tüzzön határidőt a közviz-készülékek lakója osztálykülönbség nélkül munkához már mit sem ér. De azért ne essetek kétmegvizsgálására. Az elnök — egy tréfás fogott a gát megerősitése végett. Régente ségbe. Gyönyörü kis ezüst ásóitokat szakitöreg ur — azt válaszolá, hogy e tárgy ha- minden egyes háznál volt ásó, de a felsőbb sátok ki gomblyukaitokból, s dugjátok be
tározatlan időre napoltatik el, vagy lega- osztályokban a nehéz ásót aranyból vagy velök az áradást."
K. T. K.
lább addig, mikor majd a sárga párt befe- ezüstből vert kicsiny ásócska válta föl, mit
jezi vitatkozását, s mosolyogva tette hozzá: ékszer vagy érdemjel gyanánt hordtak a
, Jóllehet most jó egészségnek örvendek, ne- gomblyukban.
A bucsújárások és magyar népünk.
hezen hiszem, hogy azt a napot megérjem."
Azonközben a felsőbb osztály nem szünt
i.
A nép panasza addig sarkalta a ezéhet, meg egekig magasztalni a gáttöltés intézA bucsújárások idője, összeesvén a fürdői
hogy vitatkozás közben a vizvezeték kér- ményét, miközben a gát alatta lassanként
dését csakugyan szőnyegre hozták, azonban lejebb-lejebb süppedt. A viz földalatti csa- saisonnal, nem lesz tán kevésbbé érdekes nehány
sikertelenül, mert ebbe is a sárga és kék tornákon folyvást elöntötte az agyag-siksá szóval — a régi kornak, ez eredeti formájából nagyon kiforgatott s máig gyakorlatban lévő hagyovederpárt kérdése jött szóba. Forma-ország got, s ez rendkivül egészségtelenné vált.
mányáról megemlékeznünk valami unalmas fürdői
lakosai a nagy vita után jókor reggel fölEz egy darabig szép csendesen ösztö- levél helyett.
keltek, a rizmákra menő irományokat átfor- nözte az ott lakókat, hogy feljebb mászszaA bucsújárások eredete abba a csodákkal telgatták figyelmesen, hogyha találhatnának nak, a büzhödt légkörből mindenki szaba- jes, régi mesés korba vihető vissza, midőn a puszvalami tervet a csövek és víztartók javitására, de nem találtak egyebet, mint öt köteg
kék beszédet, mind egy betűig a sárga vednyelven tárrekről.
agyagtaíajtól egész az aranylépcsőzetig föl- salganak a bünös emberekkel; midőn a nyitott
A község pedig, s a többivel együtt a ért már a mocsár iszapja, söt a Rang is
tomplomablakon fehér galambok röpködtek be a
iszapja,
ezéh tagjai is, a fris viz hiányában iddoérezte a lég nyomasztó hatását. Több el hivők feje fölé, mely fehér galamb kétségtelenül
gálták a büzhödt mocsárvizet!
méletet állitottak föl. Vizhatlan padozatot a szentlélek volt; midőn százéves ablak üvegtábszüz Mária képek jelentek meg; midőn egy
raktak le a felsőbb osztály kényelmére. „De" lákon
Lépcsőről lépcsőre.
fából faragott szent szobor érintésétől csak ugy
szólt egyik, „nem annyira a viz emelkedése
Volt egyszer egy telep, hol a föld ugy aggaszt minket, mint inkább az agyagta- hányták el mankóikat a sánták, mozgatni birták
tagjaikat a bénák; vakok láttak, süketek hallótvolt alakítva, hogy fokonként feljebb-feljebb lajról fölszálló büzös pára." „Vissza kell a | tak és némák hangos énekokkel dicsőitek a csodaemelkedett. E lépcsőzet talapzata agvagsik- vizet az alsó talajra szivattyúzni," okosko- } tévő szent Alajos, vagy nem bánom szent Lőrincz
ságból állott, ide folyt le a lépcsőzetről dék egy másik. Egy szénkereskedő nagy sz °brát; egy szóval abba az időkbe, melyről a szóminden viz, ennélfogva itt alant nedves, tüzet ajánlott a lég tisztítására. Egy jókedvü J S £ ™ ? i g l a n fö"tartotta, hogy a „kapanyél is
egészségtelen tartózkodási hely volt. A telep egyéniség azt állitá, hogy az egész baj csak
Ez időkben Rómában oly szaporán csinálták
biztonsága egy gáttöltés szilárdságától füg- képzelgés. Egy bölcsész azt erösité, hogy
a szenteket, hogy a háromszáz hatvanöt napról
gött, mely a vizáradást meggátolta. A tele- ez is mint minden baj a világon kikerül- kiszorultakat párosával kellett egy-egy napra bepitvény ős lakói oly ügyesen késziték e töl- hetlen, önmegadással kell fogadni. De ta- osztani ; az ily szentek sírjaihoz, maradványaihoz,
tést, hogy az utódok azt hitték, miszerint lálkozott olyan is, ki az ok forrását fedezte vagy a helyhez, hol éltek, működtek vagy meo-az örökre szilárdul megmarad.
föl, s hangosan panaszkodott, hogy a gáta- haltak, seregestől vezettetteh a népek ezrei, mely
lassanként
Mindegyik lépcsőt atelepitvényesek egy kat hanyagolták el. Most már tiszteletből a látogatások
, - , , évfordultával
,
,
, ismételtetvén,
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.
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nyomorult kis viskókban tengődtek, felettök munkásokat
felsőbbek iránt,
az igazi ásókkal
elmellözve,
a gátak fölkészült
őrzését a iy($ ] íly
e t t i bucsújáró helyekre zarándokolok imában,
a földszinen a „kényelem-lépcsőn," szintén ranglépcsözet azon tétlen hőseire ruházták, jótékonyságban és mérsekletes életben gyakorolkis, de már alkalmasabb házakban iparral s kik gomblyukaikban hordozták a kicsiny ván magukat pár napig, melyhez járulván a gyakkereskedelemmel foglalkozók tartózkodtak, arany- vagy ezüst ásót; sőt törvénybe is ran orvosilag is javallt légváltoztatás, nemkülönA magasabb emelet-fokon az úgynevezett igtattatott, hogy az agyagtalai lakói közül ben az ily helyeken többnyire található források,
vagy pláne természetes gyógyvizekben
,aranylépcsön" gazdagság jelei, szép kasté- bármily jól kezeljék is különben a valódi patakok
fürdés, az ily bucsújárásoknak mind a testre, mind
lyok, kertek, hintó-utak látszottak. Fentebb ásót, egyet sem választanak be a gátak erö- a lélekre üdítő, s gyakran valóban csodálatosan
ugy fokkal volta „ranglépcső," mely külső- sitésére, mert hiszen a „Rang" csak nem üdítő hatása volt.
leg nem sokban különbözött az aranylépcsö- vegyülhet össze az „Agyag"-gal!
^ E bucsújárásoknak tehát, a természetes jelentől, csakhogy lakói föl voltak jogositva az
A telepitvény közelében egy különös, tőségek hatása között mindonesetre megvolt a
aranyosok által irigyelt érdemjelek vise- öreg remete lakott, ki unalmában a földtant maga relativ haszna; melyeknek oly meleg ápolésére. A legfelsőbb lépcsözeten, mely-a tanulmányozván,belátotta dolgok mélyébe. lását, eleintén tán csak tisztán ezen okból erősen
kezeiben tartotta az egyház, s mint az orvos a
„kormányfok" büszke nevét viselte, a ha- Időről időre már régen figyelmeztette a beteg
testnek az orvosságot, ugy ajánlotta és rentalom s méltóság szemvakitó jelvényei ho- lépcsözetek lakóit, hogy gátjaik romladozó delte az egyház a többek közt a bucsujárast a
mályt boritották az alsóbb lépcsők minde- félben vannak, de elméleteit mint haszna- beteg léleknek üdülésére.
•nikére.
vehetlen tervezgetést folyvást elvetették.
A jó természet által nyujtott alap megvolt,
E telepitvény lakóinak fő jellemvonása A jelen áradás alkalmával is ismételte in- hogy podig a hit és bizalom mennyit tehet a sikerre
volt, hogy csak az egy lépcsözeten tartóz- téseit: „Szép dolog, hogy minden lépcsöze- nézve, azt az embertan tudósai mai napság eliskodók érintkezhettek egymással, s el nem ten külön érdek uralkodik, az ezüst ásók merik, s igy nem szükséges hosszu magyarázattal
kisérnünk azon számtalan igen természetes gyógysziveitek, hogy az alanti lépcsőzet birtokosa csinos ékességek . .'. de a gátak romladoz- esőteket,
melyeknek hire maiglan él egyes bucsúvelök bármi összeköttetésbe is jöjön, jóllehet nak. Javításuk az összes lépcsözetek közös járó helyek nevéhoz kötve, s melyeket a nép, vagy
mindegyik fortélyosan arra törekedett, hogy munkásságát igényli. Feledjétek el a Kénye- a kiknek érdekében áll, esö da-esetelmék keresztel.
bármi kerülő uton is a felsőbb lépcsőre jut lem, Arany és Rang lépcsőit. Ne kérdjétek,
Mai napság az orvosi tudomány az egész
hasson. Feljebb . . . mindig feljebb! Ez volt hogy az ember melyik szinvonalon lakik, művelt világé; az időkben e tudomány egyedüli
a lépcsönép jelszava. Kényelemtől az aranyig, csak azt nézzétek, bármelyik helyen álljon művelői kizárólag egyházi férfiak voltak, kezükaz aranytól föl a rangig, s innen egy merész is, ha vajjon ügyesen tudja-e kezelni az ásót. ben állott a leghathatósabb hatalom, melyet mint a
nép vallásos érzelmeinek gyarapitására egyik legugrással, mindegy, ha nyaktörö is, föl a Dobjátok el magatoktól, mint hitvány csecse- alkalmasabb eszközt, melyet a nép czéljává tetkormánylépcsözet területére! Illemszabály becsét az ezüst ékszert, czifra szalagot, s váll- tek, népszerűsíteniük s fönnmaradását biztositayolt a felsőbb fokokon, hogy az agyagterü- vetve, bársonykabátos sdaróczöltönyü, igye- niok oly fényesen sikerült.
jetröl niég csak czélzással se tegyenek em- kezzetek javitni a gátakat, mert ha a viz még
Lelki és testi betegek ezrével zarándokoltak
litést, kivéve némi rendkivüli eseteket, mikor egy ideig árad, mindnyájan belefultok." a „csodatevö" bucsuhelyekre s százával mentek
p. o. annak ártalmas voltát kikerülhetlenül „Ah," mondák a ranglépcsözet urai, „e vén haza lélekben vigasztalást és megnyugvást, testelö kellett hozni. Mindamellett a felsőbb ember forradalmár!", s az öreg tanácsát ben gyógyulást nyerve snincs mit csodálkoznunk,
hogy a bucsújárások gyakorlata rövid időn oly teosztály nagy ritkán leszállott területéről, visszavetették.
rebélyes fává növekedett, melynek gyökerei kiirtegy par perczre belépett a z agyagterület
A gát bomlott, naponként romlott, a viz hatlanul fogódznak az anya földbe s ágai és
lakóihoz, kezet szoritott velök, meo-simo- rohama minden hullámmal egy-egy erősit- lombjai
sátorként elborulnak az ogész fölgömb
gatta szennyes gyermekeiket, s pénzt osz- vényt ragadt el magával, végre az elsö lép- fölött, a merre a római egyház tanai csak egy
tott ki köztük. — Külsö szertartás volt ez, csőzet leomlott, a viz elboritá az agyagte- követőre találnak.
bizonyos régen elfeledt intézmények em- rületet, hab hab után mosta már a többit
Nincs a mult ellen kifogásunk; minden korlékére.
is. Ekkor a kényelem, arany és rang lakói nak meg vannak a maga követelményei, melyek a
A lépcsönép oly sokat mászkált kerülő lelkendezve futának az öreg remetéhez, haladás utján ugy i« elég gátkövekre bukkanván,
önmagukban viselik az átalakulás csiráját s a
utakon, egyes letört lépcsődarabokori, hogy hogy tanácsával vigasztalja meg őket. De hosszu utban, göröngyei, szegletei lekopván, locsifeljebb juthasson, miszerint elfeledték, hogy nyugodt s higgadt tanács helyett keserü szolt, idomosabb alakban ezer év után is föntartrégibb időben az áradás olykor-olykor le- gunynyal találkozának: „Mit kerestek ná- hatják magukat.
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Sajnos, hogy ez elmélet a bucsújárásoknál
egész ellenkező eredményt m u t a t ; lekopás és csiszolódás helyett a szükségtelen, sőt káros sallangok egyre szaporodnak, a gyöngét vallásos nimbus,
mely a természet gyógyorojéért, isten dicsőségére
az ily bucsu helyeket körülfogta, lassanként á t változott a babonaság fekete felhőjévé, melytől a
beteg lélek vigaszt nem találhat, és az istenfélők
nem láthatják az örök igazságot, mely egyedül
ad igaz megnyugovást.
Idők haladtával a „csodatevö helyek" gomba
módra szaporodtak, s miután a nagy s folyton szaporodó keresletnek még az is kevés volt, mesterséges u t a k s módok alkalmazásával teremtették
azokat a nép ,,lelki orvosai." Gyakran elég volt
ily „csodatevö" helyről hozott kép fölfüggesztése
valamely kápolnába, vagy templomba, hogy a
környékbeli nép — mint a szent ének mondja:
„Mint a szomjú szarvas
Siet a forráshoz,
Ugy siessünk mink is
A szüz Máriához" —

getni, cz az ősanyákról a gyermekekre egész a mai
korig örökségül m i r a d t szóhagyomány mai napig
is ezreket és ezreket vonz a, „csodatevö" helyekhez,
és ezreket és ezreket boldogit; mert meg van i r v a :
„Boldogok, a kik hisznek!"
V—a J—s.
(Folyt követk.)

A felhasznált alkalom.
Kinek no jutna eszébe, — e kedélyes képet
látva — a Phaedrus meséje: a kényére heverésző
szamárról? Ellenség tört a vidékre s gazdája sürgette hogy fussanak, mert különben elfogja az ellenség mind a kettejöket. „Gondolod, hogy k é t
nyerget tesz a h á t a m r a ? " kérdé a csacsi. „Azt
nem, de — " — „Nohát, akkor mindegy, te vagy
ő a gazdám: ha nyergemet viselnem kell."
A csacsi nem olyan szamár, mint közönségesen
gondolják. Bármily kevéssé szép alak, abban az
egyben hasonlit Stuart Máriához, hogy jobb a
hirénél. Tudnék én erről egy furcsa történetet;

volna. Az esemény méltó feltünést okozott az
udvarban s a báró megparancsolta, hogy k é t
udvaros gyerek éjjel-nappal nyomában legyen
a k é t szamárnak. Da nem volt azon mit őrizni
héthosszat. Csütörtökre virradólag megkettőztették az őrséget. S csakugyan rájöttek a titok nyitjára. A két szamár napfeljötte előtt, még a hajnali
félhomály palástja alatt, a kert végében levő t é g lakemencze tüzelő lyukába (nem volt tüz benne)
szépen bele bujt; ott meghúzták magukat s hallgattak mint haris a zabban. Nem háborgatták
ő k e t ; várták mi I03Z a dologból. A két szamár
estig ki sem bujt; készebb volt éhen, szomján ott
guksolni, csakhogy a vásárba ne kelljen huzni a
kordét.
Ebből a kis történetből (mert egy szó som
mese belőle) az a világos tanuság, hogy a szamár
(legalább az a kettő) hétig tud számlálni; mert
azt nem tudták ugyan, hogy a hetivásár napját
csütörtöknek hivják emberi nyelven, de azzal tisztában voltak, hogy minden hetedik n a p fogják
be s hajtják őket a vásárba. Mindig mondtam

mint a juhász. Különben ez érdekes kis mezei
idyll egyedül annak köszöni lételét: mert a gazda
eltávozott s elválhatatlan részeit, szamarát és bundáját, szabályellenesen elhagyta magától. Mort ha
jelen lenne, csacsi uram nem heverészne ám a fürtös gubán olyan kedvére. Nini, ott ballag, hátat
forditva a j e l e n e t n e k ! H e j , h a
meglátná — majd lenne dolga a
negyedik elválhatatlannak: a gamós botnak, még pedig a te hátadon, csacsi barátom!
—á—r—

A diadalnap Berlinben.
Az uj német birodalom fővárosa bizonyára keveset aludhatott
azon az éjen, mely a mult hó
15-ikét a rája következő naptól
elválasztá, mert Berlin ez utóbbi
napon, junius 16-kán vala megtinneplendő ama valóban váratlan
^s nagyszerü győzelmek emlékét,
melyek annyira megalázták az
.egyedüli „Erbfeind" hatalmát s
megalapították az uj német császárságot.
Mindent elkövettek, hogy a
győztes csapatok diadalmas bevonulását illő módon fogadhassák;
minden irányban zászlórudak emelkedtek s az u t egész hosszában,
melyen az e czélra kiszemelt hadcsapatok végig vonulandók valának, elfoglalt franczia ágyuk volt a k fölállitva; számtalan diadaloszlopot, ivet és kaput emeltek, a
házak és nyilvános épületek örökzöld folyondárokkal voltak beakgatva s mindenféle jelképes diszitményekkel, alkalmi jelmondatokkal, berlini medvékkel, német sasokkal és a háboru kitünőbb veGyőzelmi szobrok a berlini diadalünnepen.
zéreinek arczképeivel voltak boritva. E gyors átváltozás varázsezerü volt; Berlin komoly,[egyhangu s épen ezért győzelmeinek neveivel diszitett königgratzi u t szörnyen unalmas utczáit egyszerre csak a legvi- czán, továbbá a Halle-téran fölállított óriási B e dámabb és legragyogóbb diszletek lepték el, s a rolina-szobor, a Victoria megkoszoruzott szobra s
lakosság, mely máskor oly nyugodt és csöndes, Metz és Strassburg városok szobrai mellett elhamint egy varázsütésre zajos, lármás, eleven és oly ladva, végre a brandenburgi kapuhoz, Berlin „ A r c
izgatott néppé v á l t o z o t t át, a milyenné csak a de Triomphe"-jához érkezett. E diadalív pazarul
nem remélt diadal teheté.
_ _____ ._
Az idő ma_ -~._~ - ' ga is, mely ne_-_'-- -hány n a p óta
ugyan csak fe-i _"____
_ _
:
ledtetni akara
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A felhasznált alkalom. — (Lotz Károly festménye után.)
ezer számra minden legkisebb alkalommal föl- jméltó hogy elmondjam ez alkalommal. Báro Kekeresse a „csodatévő boldogságos szüz M á r i á t . " mény Istvánnak volt Csombordon k é t szamara;
Napjainkban már egymást érik a bucsújáró arra használták, hogy minden csütörtökön egy
helyek, a nélkül, hogy ott szükséges volna valami kerti zöldségekkel jól megrakott kordét húzattak
szent ereklye, a nélkül, hogy ott volna gyógyorejü be velök Ényodre a hetivásárra. A hét más hat
forrás, s a nélkül, hogy mai napság az egyházi napján a két szamárnak nem volt semmi dolga;
férfiak kezében volna a gyógytudomány, melylyel kedvére legelészett a csombordi kert szép dús füisten nagyobb dicsőségére betegeket gyógyítaná- vében; hanem a jámbor állatok az egynapi tehernak, vakokat látókká, süketeket hallókká, sántá- vonást is sokallták. Egyszer csak összebeszéltek,
s csütörtökön hajnalban, mikor a kertész a két
k a t j á r ó k k á tehetnének.
Mai napság már nem is gyógyulnak meg szamarat a kordéba akarja fogni: a becsületes
szemlátomást ily bajok a bucsújárástól, mert állatokat sehol sem találják. Egész estig elő sem ke„isten a mai rosz világról elvette kegyelmét1' és „mert rültek. Hanem pénteken reggel már ismét o t t
isten a hitetlen emberek kedvéért nem tesz csodákat"; legelt mind a kettő a j ó kövér fűben; s hat napig
de elég az ahhoz, hogy t e t t ; és ily szent ereklyék mindig ott látták a háziak a két fülest. Ismét forérintésére a sánta elvetette mankóját és szaladt dult C3Ütörtök; a kertész keresi a két szamarat:
(ott van a mankó fölakasztva a falra az oltár mö- nincs sehol. Estig elé sem került, pedig a kerg ö t t ) ; vakok, kiket ugy vezettek bucsura, hazafelé tet tűvé tették értők s egy bokrot sem hagysaját jóvoltukból j u t o t t a k (ott van a szem-ellen- tak megnózetlenül. Pénteken reggel megint o t t
zője az oltármögött a falon); és e hit, melyet a a két szamár s oly mohósággal harapta a füvet,
fölvilágosodottak „vákhit"-neí
szeretnek nevez- mintha előtte való nap egy falast sem evett

é n : nem olyan szamár a szamár, a milyennek
látszik.
H a épen ilyen geniálitást nem bizonyit is, mint
a b. Kemény István szamarai, de annyi józan-eszet
(magához képest) mint a P h a e d r u s emberéé igen,
ez a mi képünkön látható szamár is. A juhásznak
valami dolga akadt, de a bundáját o t t hagyta. A
szamár gondolta magában: jó heverés eshetik ezen
a bundán, a mit az én gazdám nyáron-télen derekalynak használ, meg takaródzónak és vánkoanak
is; nyeregnekiselég kényelmes, nem töri a hátamat,
h á t mág kanapénak milyen pompás lehet. — F o g a dom, hogy igy gondolkozott; s most magának
adja róla a bizonyitványt: hogy föltevése alapos
volt; oly kedvére moghempereg a juhász-bundán.
Magyar ember ezt a hármat nem is képzelheti
egymás nélkül: a juhászt, bundáját, meg a szamar á t . A három ugy összetartozik, mint a jobb kéz
a balkézzel. S mint k é t ismeretlen mennyiségből
a harmadikra, u g y lehet következtetni a bundából
meg a szamárból, hogy gazdájok sem lehet más

király személyesen léptetteté el maga előtt a
bevonulásra kiválogatott hadserget, a melynek
főzöme 40,000 gárdistából állott, s ezeken kivül a
német szövetség valamennyi ezredéből voltak o t t
egyes csapatok. E z u t á n megindult a diadalmenet,
mely a diadalivekkel s a háboru nevezetesebb

e
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napon, mert mikor 16-dikának
„dicső reggele"
fölvirradott, az
ég tiszta, derült
volt, s annak
igérkezett maradni egész ost i g vagy talán
még tovább is.
Berlin természetesen korán
talpon volt —
fele valószinüleg még a szemét sem hunyta
be tegnap óta
.— és mindenki
rohant az ü n nepély
kiválóbb pontjaira,
hogy előre kiezemelt „jó hel y é t " ideje k o r á n elfoglalhassa." Sokan inkább az egész hüvös
éjszakát o t t virrasztották végig, csakhogy a
nagyszerü látványtól helyeik elvesztése által ol
ne cseppenjenek.
Az ünnepély a „Tempelhof"-on t a r t o t t nagyszerü katonai 'szemlével kezdődött. I t t a császár-

tája is emelkedik. I t t Berlin polgári előljárósága
üdvözlő beszéddel várta uralkodóját s félkör alakban k é t sor tribüné volt fölállitva, hogy a szertartást a közönség is láthassa.
W r a n g e l tábornagy ment át legelöl a diadaliv
alatt s mikor ő t a nép tulnan előlovagolni látta,
hangos „ H u r r a h ! "
kiáltásokba
t ö r t ki. É kiáltás egyetlen mély,
hatalmas dörgéssé változott át,
mikor a császár maga is megjelent. A mint előre hatolt, a népet
üdvözölve, csakhamar meg kellett
állnia, hogy egy szép nőkből álló
küldöttség vezetőjének
üdvözlő
szónoklatát végig hallgassa. E
küldöttség a berlini nőket képviselte. Innen a t é r közepére ment,
hogy a polgármester üdvözletét
fogadja. A császár közvetlen közelében ott lovagolt Bismarck, Koon
és Moltke, ez utóbbi tábornagyi
bottal kezében, melyet azelőtt egy
<5rával ajándékozott neki a császár. E z miután a polgármester
beszédére röviden válaszolt, az
Opera-térre lovagolt, hol az egész
hadsereg tisztelgett előtte.
Innen aztán a „ L u s t g a r t e n " - b e
ment a császár, hol atyjának, I I I .
Frigyes Vilmosnak érezszobrát sajátkezüleg leleplezé. E s t é r e kelve,
Berlin a legragyogóbb kivilágítás
fényárjában uszott.
K é p ü n k a Potsdami-téren fölállított Viktória-szobrot mutatja,
melyet a porosz-franczia háboru
elhatározó fordulatának, a sedani
katasztrófának, megörökítésére
emeltek a németek. E nagy szobor párisi kőből készült; t a l a p zatán ez egyetlen szó olvasható:
Sedan. K ö r ü l t e elfoglalt ágyuk
voltak sorba fölállitva,
melyek
fölött az egykor általok védelmezett zászlók lengtek. E szobor mellett kétfelől egy-egy nőalak áll, a békekötés által szerzett két uj tartományt jelképezve.
E k é t nőszobor az illető tartományok fővárosait, Metzs-et és 8trassburg-ot képviselte. Metz, a
szüz Metz, miként azt egykor a francziák nevezni szerették,
_--_
__~>_-_i__^-_---_----_
egy
szégyenkedő leánynak
látszik,
kinek
fátyla félig félro van vonva;
_- 5 -—IC"—Ti.
Strassburg me__i -_"_ "-.-.il":
resz, büszke és
~~^~~ ~
daczoa nő, kezében a háboru
szövétnekét
magasan lobog-__-_ ~J_ = ~
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A pesti sugárut torkolata. — (Linzbauer terve szerint.)
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t a t v a , mintegy
t u d t u l adandó,

h ° g y mennyi
küzdelembe ker ü l t elfog! altatása.
Az ünnepélyt
követő
napon mindenfelé nagyszerü
diszebédek tart a t t a k . A császár a herczegeket, tábornok o k a t s a többi
főbb vezéreket,
a főváros pedig
az egész jelen
volt hadserget
vendégelte
m e g — egy szóval : fecerunt
„ m a g n u m áldomás!"

S.L.

fól volt eziezomázva virág-bokrétákkal, télizöldA sngárnt torkolata.
fonatokkal s egészen el volt halmozva német sasos
Sok világot l á t o t t utazók mondják, hogy a
és berlini medvés diadalérmekkel. E diszes kapu
az „ U n t e r den L i n d e n " utcza végén áll a párisi világnak, az egy Konstantinápolyi kivéve, nintér közelében, melyen a végzet szomoruan szeszé- csen országos fővárosa, mely oly gyönyörü kilyes játéka folytán épen a franczia követség palo- látást nyujtson, a milyet Buda-Pest nyujt, h a
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vennünk, gyakran fontos j ' kntőségek rejlenek
svz ember alkonyaikor Visegrád felől érkezik le a
A gyermekkeríck.
azok alatt. Tanulmányoznunk kell, mire maga a
Dunán.
Ugy látszik,Fröbel nevelési rendszere nálunl. természet utal. Nagyon tévednek, a kik azt hiszik,
Magyarország ékes fővárosának az a része, I
mely az ember elé a Margit-sziget felől tekintve is mind nagyobb-nagyobb tért kezd elfoglalni, : hogy a gyermek cselekedeteit legjobb föl sem
tárul, csakugyan méltó egy festő ecsetére s még mennyiben már az általa alapitott gyermekkertel venni. A gyermek életében nem lehet semmit sem
| létesítésén, több tanügy barát egész buzgalommal hiábavalóságnak tekintenünk.
azokat is megragadja, a kik már sokszor látták.
Már obből is világos, hogy Fröbel elve szeMásként van azonban, ha az ember aztán fáradozik. — Pestalozzi nevét ismeri és tiszteli
bele is meuy kedve? fővárosunkba s megtekinti os : mindenki, mert ő nevezetes lendületet adott s rint kicsiny gyermekeket csak az nevelhet czélBuda szemetes és Pest roszul kövezett girbegurba gyermeknevelés nagyfontosságu ügyének. Fröbe. szerüen, ki köztök maga is mintegy gyermekké
utczák, s azokat az alacsony nyomorék viskókat, szintén sok érdemet vivott ki magának e tekin- J válik, s azok ártatlan kedélyességében örömmel
méhek sokszor a legélénkebb helyeken egy-egy ; tétben, s méltó, hogy mi is megemlékezzünk róla. osztozik. Mindenekfölött arra kell ügyelni, hogy
palotaszerü épülethoz ragasztva rontják az ösz- i Először tehát közöljük rövid életrajzát, s azután a nevelés necsak egy irányban terjeszkedjék, havegyük figyelembe nevelési rendszerének fő irány- nem átölelje a gyermek egész lényét. S e czélt az
hangot.
ugynevezett gyermekkertek által érhetni el.
Kivált a Terézváros a legkitünőbb e tekin- | elveit.
Fröbel Frigyes 1782. ápr. 21-kén születeti
Az értclemképzés mellett nem szabad elhatetben. Egymás mellett szorongó ronda házak j
Oberweissbach-ban
a
schwarzburg
rudolfstadii
nyagolni
a testet sem. Minden izom naponkint
dűlnek itt egymás vállára, keskeny büzhödt levegőjű utczák szeldelik keresztül-kasul egymást, ; herczegségben. Atyja, a szegénysorsu lelkész, nem j tevékenységre ébresztendő, s ez a gyermeknél, kit
minden terv, minden szabály nélkül, a mint a ! részeltethető* gyermekét kellő neveltetésben. A már maga a természet mozgásra, futkozásra serkülönböző századbeli kőmüvesek össze-vissza csintalanságra hajlandó gyermekben korán kitüni I kent, igon könnyen eszközölhető. Már a dajka is
a szép természet iránti vonzalom; az erdőt, rétekéi ' tudja, hogy a gyermeket nem tanácsos folyvást
épitették.
Pedig valamennyi közt ennek a város rész- kóborolta át, otthon nem igen talált gyönyörüsé- egy karon hordozni, mert termetes ferdévé nőheti
nek van a legnagyobb forgalma, legtöbb eleven- get, mert anyját nagyon korán elveszité. Már ki magát. Folyvást sürög-forog, mintha izmai e
sége: itt zsibong, rajzik a nép leginkább, s uri I 1797-ben egy erdész mellett találjuk, s ugyan- játékban keresnének gyönyört, s a legszokatlafogatok, bérkocsik, társas szekerek, málhaszállitó • ezen időszakban nagy szorgalommal tanulta a nabb helyzet az, mi őt erősen edzi. Igy v a n a z
jármiivek o városrészben rekednek legtöbbször ; természet- és számtant; majd másfél évet a jénai értelemmel is, s Fröbel rendszere szerint a test és
együvé. Ennek volna tehát legnagyobb szüksége egyetemen töltött el. Atyjának korai halála (1802.) lélek egyszerre gyakoroltatik.
Nevelését a csecsemőn kezdi, s követeli, hogy
széles, tágas utczákra, melyeken a közlekedésnek miatt az egyotemet elhagyván, egy mecklenburg.
földesur titkára lett, honnan azonban vonzalma az, ha csak lehetséges, az anya gondjai alatt manem volna fennakadása.
által vezéreltetve, a Main melletti Frankfurtba radjon. Erősen kikel azok ellen, kik a kisdedet
Ezen a bajon, ha a végzet is ugy akarja, se- 1
élete leggyöngébb s legfogékonyabb korszakában
gítve is lesz, a miniszterelnök által tervezett .,su- távozott, s itt tanítói hivatalt foglalt el. Pestaloz;-i
az anyai szeretetet nélkülöző cselédre bizzák.
volt
eszménye,
s
lelkének
egyetlen
vágya
volt,
gárút" kiépitése által.
| hogy o nagy férfiuval közelebbről megismerked- Legalább a három első évet gyermekének kellene
Olvasóink tudják, hogy a főváros emelésére az
szentelnie, mi természetesen nevelné ugy a gyerországgyülés 24 millió forintot szavazott mög. i jék. E czélból mngánneveloséget fogadott el egy
mekben, mint az anyában az egymás iránti édes
|
uri
családnál,
s
a
gyermekekkel
Iverdenbe
utaEnnek a pénznek kell arra szolgálni, hogy Budavonzalmat.
zott,
hol
két
évi
tartózkodás
titán
csakugyan
megPestet azzá tegye, a mivé lennie kell: valódi
Fröbel növendékeit inkább bizta női kezekre
ismerkedett
Pestalozzival.
Ugy
találta,
hogy
Pesvilágvárossá.
s
kiválólag
nyájas leányokra. S ha már a gyermek
talozzi
nevelési
rendszerében
sok
felületesség
Két uj hid fogja összekötni a testvérfővárost,
tul
van
a
három
éven, szükség, hogy naponta egy
van,
a
min
segiteni
kell,
s
már
ekkor
megfbgamegyik a Margit-szigeten keresztül, a másik a SzentGellérttel szemben; két körutat terveznek, mely | zott elméjében azon eszme, hogy rendszerét biz- pár órát a gyermekkertben időzzön a többi gyermekek között. Tudva, hogy a gyermeki lélek igen
kettes gyűrűként övezi majd Pestet a felső Du- j tosb alapokra fektetendi.
fogékony
a dal iránt, a gyermekdalokat nemcsak
A
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bekövetkezvén,
Fröbel
önnától az alsóig; s kiépítik a „sugár-utat", mely a
mostani könyök-uteza torkolatától fog terjedni kény tessé lőn, s az 1813—14-ki hadjáratban részt hogy ki nem küszöbölte, sőt azok számát jelentéegész a városligetig, egyenes irányban a most vett, ezután a berlini ásványmuzeum őrévé nevez- kenyen megbővité, természetes, hogy mindegyik
készülő artézi kut felé, s olyan hosszu lesz, mint tetett ki, mely állomás azonban csak nagyon kevés dalban bizonyos tanitási irány volt megpendítve;
a király-utcza és városligeti fasor együttvéve, ídőro elégítette ki tudományszomját, mert benne épen igy, tudva, hogy a játék a gyermek eleme,
jóval tulnyomóbb volt a nevelészet iránti hajlam. több játékot talált föl, mindegyikbe ügyesen rejtve
vagyis összesen 1230 öl.
ol a tanítás magvát. Ebből nem következik, hogy
Pest szépitési terveit már lnpunk mult évi Lemondott , s Grisheimban nyitotta meg magánminden dala és játéka mereven tanszerü volna.
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összeggel együtt 3.199,721 ft. 81 krra rug, a miKibérelt egy pórilázat, s itt nyitotta meg falusi értelme körébe esik, s ez által magát a tanítói
ből bizony szépen lőhet épiteni.
iskoláját. Természetes, hogy e szűk hajlékot ki állást is megszabíiditá azon tehertől, melyet ahhoz
S mégis, ha az ember megtekinti a terveket,
kellett épiteni. Az építkezés alatt, mint a kezünk a közvélemény rendesen csatolni szokott.
melyek szerint a sugárút kiépítendő lesz s a kisaalatti forrásból tudjuk, — összes ebédé burgonya,
Fröbel gyermekdalai többnyire a gyermeknek
játítandó vonal terjedelmét: gondolkozni kezd,
kenyér és viz volt. Hogy napszámosait becsülete- testi tevékenységével járnak együttesen. Mihelyt
vajjon elegendő lesz-e a fentebb érintett roppant
sen kifizethesse, a koplalást csaknom tulságig a gyermek oly körü, hogy tehet egyetmást, daloösszeg a nagy mű kivitelére?
vitte. Egy hétre megvett két rozskenyeret, s arra lása közé ügyesen oly mozgások szövik, hogy még
A sugárút ugyanis három szakaszra lesz osztva. krétával mérte ki a napi járandóságot. íly önmeg- a kis ujj sem marad gyakorlatlanul. Az értelem
A városligethez logközelebb eső 1 és 2 emeletes tagadásra volt képe?, hogy magasztos torvét való- első fejlesztése is a gyermek által észrevétlenül
házakból fog állani, minden ház előtt rácscsal el- sithassa.
ügyesen alkalmazva játékszerek által eszközölkerített kis virágos kert aeer-, platán-, ailanthus-,
Több évi szorgalmas tanítás után egy véle tetik, melyek mind ogytől egyig eszmék teremtéés vadgesztenye-fákkal. E szakaszt egy gyönyörü minden tekintetben öszhangzó kedves leányt vett sére utalnak.
körtér fogja elválasztani a í/iásodiktól, mely 2 és nőül, ki fáradalmait megosztva, rajta sokat könyHat különböző szinü labdát tartalmazó szek3 emeletes házakból álland s egész a szinte terv- nyitett. Növendékei elhanyagolt állapotban ke- rényt ad legelőször is a gyermek kezébe. Ez
ben álló kereszttérig fog terjedni, hol a sugárútnak rültek nevelése alá. Ezen segltnie kell, mert az Fröbel első ajándéka. Még jóformán gagyogni
nagyszerü 3 és 4 emeletes palotái kezdődnek. Az emberi értelem elsősarjai gondos ápolást igényel- sem tud, s már egy ily labdát forgat kicsiny ujjai
egész ut hosszában kétfelől kettős fasor vezetend nek, pedig átalános tapasztalat szerint ezt szokás közt, megismerkedvén annak gömbölyü alakjával
8 a tereken szökőkutak fognak díszelegni. Itt em- leginkább elhanyagolni. Gyermekkerteket kell és szinével. A labda fekszik, ugrál és gurul. A mint
legetik az uj népszínházát is.
létrehoznia, igy gondolkozott Fröbel, s igyekezett a gyermek nő, maga guritja el, szalad utána, s
Egyik bizonyára legszebb pontja lesz Pestnek e gondolatát totté érlelni.
a többféle szint megkülönbözteti, mellette dalol,
a sugárút könyök-utezai torkolata, melytől végA nép között élvén, megismerkedett az anyák s betanulja társaival az azzal járó játékokat. Egy
telen, egyenes kilátás nyilik egész a városligetig, ösztöneivel, s a gyermekek értelmi tehetségeivel. labdát valami madzagra kötnek, az ide s tova,
s mely torkolatnál a szöglet-házat az ujonnan ter- Visszaemlékezett elhagyatott árvaságára, s talán jobbra, balra himbálózik, s ennek folytán eszme
vezett dalműszinház remek épülete képezendi, épen ezért kimondhatlan szeretettel ragaszkodott eszmét szül a gyermekben. A hat labdát, melyek
mint az mai rajzunkon látható.
a kicsiny gyermekekhez. Saját fi-iskoláját egy közül három egy-, másik három tarkaszinü, gúE szinház terve ugyan még nincsen végleg alkalmas rokona gondjaira bizva, ő maga utra lába s több alakzatba állithatja össze, egyaránt
megállapitva, de biztosak lehetünk a felől, hogy kelt, s beutazva fél Európát, a hol csak teheté, fejtve a testi s szellemi ügyességet.
oly épületet fogunk nyerni benne, mely a külföld gyermekkerteket alapita. Utjában gyakran egy
Fröbel második ajándéka egy labdát, átfúrt
bármely hasonnemü épületeivel kiállja a versenyt. esernyő fedte, s útitáskája volt párnája. Anyagi hengert és koczkát tartalmazó szekrény, továbbá
A sugárút kisajátítási munkálatai nagyban jutalmat nem várt, mindont a gyermekek boldog- egy pálezácska és madzag. Ez alakokkal megismerkedve , a gyermek sokat tanulhat. A régi
folynak, s a kisajátító bizottsága sugárutvonalába ságaért áldozott föl.
eső ház- és telektulajdonosok legnagyobb számáÍly önmegtagadás még sem maradt jutalom egyiptomiak három koczkát tettek egymás fölibe,
val már megköté az alkut.
nélkül, mert Weimar herczegnője vette pártfogása s ezt a három grácziának nevezték el. A gyermek
Az épületek lerombolásához és az uj tervsze- alá, s egész haláláig csendes nyugalomban élt. A épen igy falakat alkot a kövekből, vagy rátesz ogy
rint leomló kiépitéséhez azonban alig fognak ha- 70 éves aggastyán ablaka mellett ülve s a szép hengert a koczkára, s gazdag képzelő tehetsége
marabb, mig a kisajátított és lerombolandó házak természetet szemlélve, virágoktól környezett ágy- apját lóháton látja. Fröbel a gyermek ezen tehetségét használja föl. A labda, koczka és henger,
lakói számára uj lakásokról nem gondoskodnak, ban pihent el.
a mi iránt most foly a tárgyalás Pest városa és a
Fröbel rendszerének alapja: a gyermekek mit az gurit, ide s oda dob, hímbál, igénybe veszi
fővárosi közmunkák tanácsa között. Annyi már iránti tiszta szeretet stermészetöknek kiismerése. minden izmát, lelkének összes gondolkozási erejét.
meg van állapítva, hogy a gázgyár előtt jelenleg Az egyénben ki kell fejteni az emberi tevékeny- A pálezára függesztett koczka körbe forgatva
üresen álló telket ölcsó, könnyü modoru bérházak- ség minderi részlétét, egyiket sem szabad elkülö- megteremti a köralakot és igy tovább. Későbben
kal fogják beépíteni.
nözni, oda irányoztassék minden működés, hogy az igy fölfedezett alakzatokat önmaga irja le. A
Nehány év mulva, ugy hiszszük, Buda-Pest- azok egymással öszhangzó viszonyba lépjenek; labdát lejtős helyen bocsátja le, s a gyorsaságról
nek már sokkal világvárosiabb színezete lesz, mint ennélfogva az iskola ne választassék el az élettől, alakit fogalmat. Az erőtan elemeit gyakorlatilag
jelenleg van.
hanem a kettő képezzen egy egységes egészet. A sfljátitja el.
gyermeki bohóságokat nem szabad közönyösen
A harmadik ajándék több koczkából áll, ekkos

már a gyermek tul van a háro.n éve.i, s bátran
bocsátható a gyermokkertbc, mely három évestől
hét éves gyermekek számára van rendelteivé, hol
a tanítás játékszerüleg tulajdonképen csak háromnégy óra hosszat tart; ha az itteni tanitást otthon
is czélszerüleg segítik elő, a jó nevelés biztos
alapja szilárdul megvettetett.
A gyermekkert voltakép nem kert, csak képleges értelemben, a mennyiben a gyermekek virágok, az első iskola mondható gyormíkkertnek.
Ez°egy oly tágasságu terem, hogy benne elég tér
legyen, mely a gyermekek játékára alkalmas helyiségül szolgálhasson. De szükség, hogy a terem
mellett mulhatlanul kert is legyen, hol a gyermekek jó időben szabadon futkározhassinak. A kert-,
ben mindegyik gyermek számára legyen kijelölve
bizonyos kis terület, melyet tulajdonául tekintsen, ott aztán veteményezhet, virágokat ültethet,
szemlélheti növényei fejlődését, s ösztönszerüleg
megtanulja a növényvilág alaptörvényeit. Ha a
rosz idő a szobába rekeszti öket, ott is kedvökre
mulathassanak; mindegyiknek van saját szekrénye,
liol játékaikat s tanszereiket tartjak; vigyázni
kell gondosan, hogy mindent tisztán tartsanak.
Hét éves koráig könyv s tinta nöm jut keze közé,
oda van irányozva minden, hogy rendszeresen
erősödjék teste, érzéke, értelme, s nemesen fejlődjenek hajlamai, hogy aztán kellő ismeretekkel fölszerelve "kezdhesson a komolyabb tanulmányokhoz.
A harmadik ajándék, — t. i. a több részre
osztott koczka — alkalmat ád a gyermeknek arra,
hogy saját fogalmaihoz mérve egyetmást alakítson,
s ez alatt önkénytelenül reá jön, hogy összerakott
játékában némi öszhangzat is legyen. A koczkarakos°"atásnál a tanitó több kérdést tehet föl, több
válaszra ad feleletet, s a játék közbe dalt, sőt még
rövidke elbeszélést is szőhet. A nyolcz koczkából
oszlopot, várromot, kaput, diadalivet, keresztet
rakhat össze; mindoly tárgyak, melyok bő anyagot nyujtanak az értelemfejlesztő beszélgetésre.
Ezenkivül még e koczkákból számos képzeleti
szép-idomot állithatnak össze, a változatosságot
maga a gyermek teremti elő, s ha valami ujat
talál ki, rendkivüli gyönyört érez rajta, s ezáltal
az arányzat elméletét gyakorlatilag teszi sajátjává.
A negyedik ajándék, a nyolcz hasábra osztott
koczka. Már ezzel többet lehet kivinni, mint a
másikkal. A kis koczkák segélyével oly könnyedón szerezhet a gyermek tiszta fogai'nat a számtan
elemeiről. A koczkákat számba veszi, azokat összeadja, egymásból kiveszi, szorozza, s el is osztja. A
négy elemi számadáson kivül még a törtekbe is
bevezeti a kicsinyeket, ugy hogy mikor már h-ásra
kerül a dolog-, minden számtani mivolet a gyermek
eiőtt ismeretes gyanánt tünik föl. Fősuly fektotondő arra, hogy ez nem erőszakolva, hanem kedveitető modorban történjék, s a gyermok hajlamaihoz legyen mérve.
Az ötödik ajándék a harmadikhoz hasonlit,
•csakhogy annál terjedelmesebb. Ez a koczka minden irányban kétszer van megosztva, mi által 27
kis koczka birtokába jut. Ez aztán ismét bőviti
.szám- és mértani ismereteit, s bő anyagot nyujt
építészi foglalkozásra, s szép idomok alkotására
is. Itt már csúcsokat, kirúgó dotnborodásokat is
.alkalmazhat, s képzelőtehetsége fokonként növekedik. A hatodik és hetedik ajándék szintén koczkákból áll, összevéve már most minden.
A mint a gyermek értelme fejlődik, ahhozképest fejlesztőbb tárgyak adatnak elébe. Különféle alakra vágott vékony fa vagy kemény papir
szeleteket tartalmazó szekrényt kap. Ezek segélyével először betüket, aztán egész szavakat rakhat
ki. A betüket négyszögökre vonalzóit palatáblára
rakja, hogy a szem el no téveszsze az egyenességet. Aztán ismét egy csomó vékony vesszőt kap
ajándékba, mi vizben hajlékonynyá tétetvén; egy
párszori útbaigazítás mellott a kis növendék keritést, korlátot, házat, betüket teremt elő, s elképzelhető öröme, midőn azt mint saját művét mutatja
be. Borsót, vagy parafát is lehot odamellékelni,
hogy ezeket a végére alkalmazza, s alakitandó
idoma szebben nézzen ki.
Igy megy mindig fokozatosan feljebb-feljebb.
Különféle szmü papírszalagokat vétet elő a gyermekkel, s azokat összefonatja többféle formában,
.« fogalmat ad ezáltal a szinekről, s hogy a rajzolás
alapelveit megismertesse, négyszögbe vonalzott
papirra alakokat tüzet keresztül, sőt nagyobb
gyermekeknél a kivarrandó alakok kártyapapiron
rajzoltatnak lo. A rajzolást szintén négyszegbe
vonalzott papiron vagy táblán kezdeti meg, igy
nem tévedhet el a gyermeknek először gyakorlatlan keze, mert csak arra kell ügyelnie, hogy a kis
négyszegben csinálja helyesen vonásait.
Nagy tért foglal ol Fröbel nevelési rendsze-

rében az agyagmintázás is, melynek czélja az,
hogy a gyermekben már korán kifejtse a művészt
érzéket, hogy érezze, mint lehet a leghitványabb
anyagból is szemet gyönyörködtető tárgyat teremteni. Az agyagmintázás már nemcsak utánzási
tehetségét fejleszti, hanem mintegy teremtő erejét
ébreszti, s ezenkivül a változatosság által mulattatja, a gyakori nomsikerülé3 miatt türelmét, kitartását edzi. — Agyagból útmutatás szerint kevés
idő mulva gyümölcs, torony, ház, szekrényalakokat állithat elő.
Ennyi az, mit lapunkban, nagy részt angol
forrás után, szük terünk miatt csak vázlatosan
közlünk Fröbel rendszeréről, de hiszszük, hogy
már ez a közlemény is elég arra, miszerint örömmel üdvözöljük hazánkban a gyermekkertek fölállításának kezdeményezőit, s kifejozzük óhajtásunkat, vajha minél több ily gyermekkert alakíttatnék ne csak Pesten, hanem más kisebb városokban is.Könnyü szerrel ilyenné válhatik minden
óvoda. Az elvet kell C3ak elfogadni, annak gyakorlatba vétele nem jár nagyon sok nehézséggel.
A. ki e rendszerről bővebb ismeretet akar szerezni,
ne mulaszsza ol átolvasni Szabó Endre „Vezérkönyvét, Fröbel Frigyes foglalkoztató eszközei
használatára" (kiadja Petrik Géza 1871). E könyv
elég részletes utasitást ad, s meg vagyok győződve,
hogy minden tanitó és szülő örömmel fogja átlapozni, s ha szerét teheti, alkalmazni is. K. T. K.

Edvi Illés Pál emlékezete. *)
Nehány év óta gyakran lehetett látni Pest
utczáin egy időgörnyesztette kicsiny ősz embert,
rendesen egy szelid tekintetü asszonyságtól vezetve,
kinek karját fogta, miután az idő és folytonos
munka már mogfosztotta a látási erőtől is öregünket. E kisded agg irodalmunk egyik régi szorgalmas munkása, az akadémiának egyik legrégibb
tagja, a „Vasárnapi Ujság"-nak is, megindulása
tizedében buzgó munkatársa: — Edvi Illés Pál.
Bizonyára igen sokan ismerik országszerte e
nevet, miután egész életét a közügynek szentelte.
Hivatalo3 állásában, mint lelkész, és tollával, mint
iró, mindig a magyar nép szellemi emelésén működött s nevét széles körben ismertté és köztiszteletüvé tette.
Munkássága sokoldalú volt. A „Tudományos
Gyüjtcmény"-ben olvashatunk tőle bölcseimi, nevelésügyi, történeti és természettudományi közleményekot; az akadémia kiadásában többnyire népnevelési művei jelentek meg, melyekkel nehányszor jutalmat is nyert; tömérdek egyházi beszéde
és az egyház-életre vonatkozó értekezése és munkálata mellett költeményeket is adott ki; s végre
a „Vasárnapi Ujság"-ban egész tömeg, majdnem
minden tárgyról szoló s népszerü irályu czikk. íly
munkásság és 79 évre terjedt életfolyam érdemessé toszik arra, hogy most, koporsója bezárultakor, megemlékezzünk róla.
Mi e nehány sorban ott keressük fel őt, a hol
életének leo-eredménydúsabb szakát élte át, s a
hol e sorok irója is megismerte — Nemes-Dömölkön. Vasvármegyének ez egyszerű faluja a dunántuli protestánsok előtt nevezetes arról, hogy ez
egyike legrégibb és az üldözések közepette is állandóan fönmaradt egyházaknak. ,,Articularis ecclesia", miként régebben mondották, miután az I.
Leopold, IU- Károly és Mária Terézia alatti
protestáns-üldözések daczára is élt, biztosítván ez
életet számára többrendbeli országosan szentesitett törvényczikk. Megfogható tehát ennélfogva
is, de még azért is, mivel ez egyike a legjobban
jövedelmező egyházaknak, hogy itt századok óta
mindif kitünő egyházi emberek, többnyire püspökök és esperesek szolgáltak. Irodalmi működéseért
választották meg Edvi Illés Pált is ide, a ki több
évtizeden át ott is élt és dolgozott.
En 1862-ben látogattam meg első izben, midőn alkalmilag nehány napot Dömölkön töltöttem.
Ismertem őt e lapokból, s mint még ekkor félig
gyermek, tartózkodva léptem be hozzá, de midőn
látogatásom indokát elmondtam: a legszívesebb
örömmel fogadott. Bevezetett dolgozószobájába,
melyben könyvtára állott. A magyar irodalmon
kivül az angol, franczia, német, latin, görög és
héber volt abban képviselve, és noha a legujabb
külföldi tudomány teréről már nem igen sok
könyvet mutatott fel, mégis egyike volt a legjobb
magánkönyvtáraknak, a minőt csak, többnyire
szegény falusi protestáns papjainknál találni lehet.
Mily örömmel mutogatta e könyveket, minő

kegyelettel tárta fel Ötven év előtt sajátkezüleg"
készitett térképét hazánknak, továbbá első irodalmi, kisérleteinek kéziratát stb.!
Élete egyébiránt mintaképe volt a zavartalan,
csendes, muukába mélyedő boldogságnak. Ez élet
nem mutatott föl semmi rendkívülit, nagyszerűt,
világraszólót, hanem pusztán egy szobatudós
szorgalmát és kitartását. Pedig testileg nem igen
látszott a huzamos munkára képesnek. Gyenge,
összeesett testalkata volt, de mégis bámulatos
szívóssággal. Aztán már akkor—ezelőtt 8—9
évvel is — nehezen olvasott, mert szemei már
gyermekkorában is gyengék voltak, de azért hírlapjait átbetüzgette a legkisebb újdonságig s észrevételeit, gondolatait mindjárt papirra is vetette.
Kilátszott minden szavából és tettéből, hogy az
ernyedetlen munka egyetlen szenvedélye.
Az utóbbi időkben már nem birt lépést tartani
a korral. És ez termesz Jtes következménye volt
részint aggkorának, részint szemgyengeségének.
A felolvasás sohasem pótolhatja azon előnyt, melyet a látás nyujt. Nőve azért az utolsó években
igen ritkán is tünt föl.
De ha már félig elfeledett egyén volt is, ha
kora megelőzte is, régi érdemei ne menjenek feledésbe. Negyven évi munkabírásban nem sok ember
részesül, s a ki ez időt jól töltötte el, mindenesetre
méltó arra, hogy koporsója bezárultakor egy rövid
hasábot áldozzunk emlékezetének.
Nyugodjanak porai békével!
Eötvös Lajos.

Egy nadály-tó.

Gascogno pusztaságain vagyunk. Francziaország e része egy kiszáradt oczeán, mely többé már
nem tenger, de még száraz föld sem igazán. Nehány sötét-zöld szinü s a gyanta miatt többé vagy
kevésbbé megvagdalt fenyőé szomoru vidék egyedüli éke. A halál tanyája lehet csak e nagy terméketlen síkság, s a fenyők is a sértett helyeken,
hol a gyanta kiforr, mintegy sirni látszanak. Semmi
zaj nem zavarja mög a nyilt sir örök csendjét. Az
utas lépteit is gyorsabbá teszi e szomoru látvány
fájdalmas benyomása és sovárogva tekint a puszták lakóinak elszórt kunyhói felé, számítván azok •
vendégszeretetére.
Egyszerre valami képzeletszerü, határozatlan
illatsereg tünik föl előttünk a láthatáron. Az árnyak lassanként közeledni látszanak, és az állatok
csodálatos alakjai mindegyre jobb m kivehetőkké
lesznek. De valóban állatok-e azok vagy csak láttani csalódáson alapuló tünemények ? — Gépszeriileg megáll az utas, hogy jobban megnézze a
látványt s eloszlassa kételyét. Irtózat! Arnyak
igen, de oly árnyak, melyek saját erejükből mozognak. Majdnem élettelen s a ragadozó madaraktól félig összomarczangolt lovak azok, melyek
ott botorkálnak, mint a részegek. Egy óriási
magas férfi hosszu doronggal hajtja őket. A dorong
különös tompa zörgéssel pattogott vissza a rut
csontvázakról.
Ez ember talán maga a sátán,
vagy egyike amaz óriásoknak, melyek oly soká
laktak Skandináviában? Nem sátán, nem is óriás;
egyszerü falusi ember, ki — a pusztaság lakóinak
szokásaként — falábakon jár. Az állatok pedig,
melyeket hajt, még az élők sorába tartoznak; a
testöket boritó sebhelyeket nem a ragadozó madarak okozták, hanem az O3tor gyakori használati
és az igavonás törte fel bőrüket, mely alatt nem
volt más mint csont. Az ember csak azt csodálja,
hogy az élet még mindigmegmaradtakor és szenvedés által tönkre tett állatok eme romjaiban. Ha
bőrük vékonyabb volna, testökben tisztán lehetne
látni az élet szervezetét,mint hasonlithatlangépet,
bámulandó pontossággal működni.
De honnét jönnek ez eleven hullák, és hova
mennek? — Ha valaki megírta volna élettörténetüket, láthatnád szives olvasó, hogy közülök nem
egy szerzett urának dicsőséget: majd a versenytéren, majd a vadászatokon, majd a harezmezőn.
Mig évek mulva kiestek a hálátlan gazda kegyeiből. A fényes szolgálat után erős és megalázó
munkák következtek. Végre kimondatott rájuk a
halálos itélet. Egy kevés szalma annyi erőt még
kölcsönzött nekik, hogy a dögnyuzóig vánszoroghassanak. Ez nyereséggel eladta a lovakat egy
nadály-tenyésztőnek. Igy kerültek oda, hol őket
láttuk.
A szerencsétlen állatok uj és utolsó gazdája
azok végvonaglásaiban is hasznot tud huzni belőlök, midőn ereikből a vért rendszeresen fogyasztja és félig összeszáradt ütereikből a vért
ugy sajtolja ki, mint a hogy a már kisajtolt czitromot még egyszer szokták. A szenvedés iszonyu,
•) Arczképe megjelent a „Vasárnapi Ujság" 1856. évi a halálharcz lassu és borzasztó. Mindegy I — a
48. számában.
Szerk.
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nadály-kereskedés jövedelmező. Valóban szép üzleti és a nadály-tenyésztők büszkék lehetnek az
igy nyert pénzre!
De lássuk tovább a kínzást.
Mindegyik lovat háromszor vezetik a tóba s
a nadályok oly kényes inyenczek, hogy ugyanazon
a helyen soha sem akarnak többé csípni. Először a
lovat csak félig állitják a vizbe. Az éhes nadályok
azonnal rárohannak prédájukra s ezer meg ezer
szip furódik a szegény állat testébe. Mikor a vérvesztéstől majdnem egészen kimerül, dorongokkal
hajtják ki a tóból s uj erőt és vért iparkodnak
bele Önteni, hogy a nadályoknak másodszor is
legyen mit szivni. Most annyit adnak neki enni,
mennyit csak kiván, a mi bizony már rég nem történt. Néhány nap mulva a ló ismét felüdül, a
számtalan apró seb beheged, — aztán ujra a tóba
kerül.
Ez alkalommal már jóval mélyebben állitják
a vizbo. A mindig éhes nadályok pedig oly helyeken fúrják be szipjaikat, hol még eddig nem bántották, s addig lakmároznak rajta, mig csak a ló
kibirja, — akkor ismét sietnek kihúzni a tóból. A
hatalmas botütésekre az fölébred, összeszedi minden erejét s lassanként a partra vergődik. Ott
gazdagon elllátják mindennel, csaknem szeretettel
ápolják, s a szerencsétion ló ismét üdülni kezd,
ujra vérhez jut, de — sajnos 1 — ez lesz az utolsó.
Harmadszorra szegény állatot már egészen
bele állitják a tóba, csak a feje marad kin, hogy
lélegzeni tudjon. Végre, a sok szörnyü küzdelem
után — utolsó csepp vérének elvesztésével utolsót
lehel a ló, és eldől, ott marad. Gyakran találni e
büzhödt mocsárok szélén ily — legyektől ellepett és hollók által
szétvagdalt hullákat, melyek a levegőt is döglelctossé teszik.
Azt mondják, hogy a nadálytenyésztők sokat nyernek s már
igen sokan rövid idő alatt meggazdagodtak.
A „Musée des familles," honnét e részleteket átvettük, végül
erősen kikel e gyalázatos keresetmód ellen, mely nemcsak az erkölcsiség, do az ország törvényeivel
is ellenkezik; s a szenvedő emberiség életének veszélyeztetése érdekében felhivja rá a közhatóság
figyelmét!
Gyulai Béla.

A Chateau d'Eau Párisban.
A Maillot-kapun betört versaillesiak elől hátráló kommunisták élct-halálharczának utolsó védbástyái a Viliette külváros és a
Pere Lachaise tomető voltak. Az
ezekhez vezető uton fekszik Párisnak egyik legszebb, legtágasabb
tere: a Chateau d'Eau (vizivár);
itt folyt le a véres dráma végkatastropháját közvetlen megelőző küzdelem a kényelmot nem ismerő és nem reméllő ellenfelek közt, itt ontatott a francziának vére honfitársa által, e hely
látta a halálrasebzett oroszlán végvonaglásait.
E napok — a „szomoru hét" áldozata lett a
Chateau d'Eau palotáinak egy része is. E tér a bolső
körut vonalán Páris 5 legnagyobb főutjának összekötő pontján — mintegy csillagnak közepén —
fekszik; ezért volt birtoka a felkelőkre, de ép ugy
elleneikre nézvo is strategiailag felette fontos. E
helyen hajdan a párisi utczai művészetnek; bűvészek, bajazzok, állatszeliditők s mutatványainak
fő szinhelye volt, mig kitünő fekvése Páris fékentartásának központjává tette s I I I . Napoleon az
1857. és 1858-ban épült „Jenő herczeg" laktanya
ágyúinak és lovasságának kellő kifejlődhetési tért
nyujtandó, 1867-ben egész házsorok lerontása által tetemesen megnagyobbittatta. A Prince Eugéno
kaszárnya ágyúi dominálják ugyan Páris fővonalait, de erejük nem hatott Sedanig, s nem menthették meg császári urokat és rendszerét.
A képünk előterén látható kut 1811-ben készült, a térnek is ez adta „vizivár" nevét, vizét a
villette-i csatornából nyeri és négy egymás fölött emelkedő vizniedenczében hatalmas oroszlánok torkából osztja el. Az egész, óriás mérveivel a nagy tér közepén, ennek palotái közt nagyszerü benyomást tett a nézőre s Páris főékei közé
tartozott.
Ma e paloták romok, a kut kiszáradt — s
csonka oroszlánok egykedvüen néznek a puszta
térre. A paloták ujra felfognak épülni, a la Viliette csatorna ujra fog az oroszlánok táplálására

vizet szolgáltatni, — de ama sötét napok emléke
** (Magyar zsoldosok idegen országókban.)
fennmarad örökre, — ama lángok viszsugarát el Mátrai Ernő, az „Ellenőr" egyik közelebbi szánem oltja századok vize.
T, L.
mában, hivatkozva Botka Tivadarnak az,.Uj Magyar muzeum" 1852. évi folyamában 1736-ban
volt komáromi várparancsnok Castell-ről irt értekezésére,
ki I. Fridrich Vilmos porosz királynak
Egyveleg.
öles szál magyar legényeket liferált, felsohajt:
** {Széchenyi a nemzeti színházról.') Gróf „Lám, mily rég hozzáfogott a porosz a maga hadSzéchenyi Istvánnak a nemzeti szinházra vonat- erejének szilárdításához!" A „Hon" egyik vidéki
kozó egy régibb levelét közli a „Hon." Döbling- munkatársa erre megjegyzi: Valo, hogy IL Fridből, 1858. nov. 10-én irta eztgr. Károlyi György- rich a hadviselés csodáit nem végzi vala atyja renhöz, ki ez időben az évenkénti 17,000 ftnyi deficzit dezett hadserege és pénztára nélkül, de I. Fridrich
pótlására alapot kezdett gyűjteni. Igen sok érde- Vilmosnak nem annyira egy hatalmas és csatakész
kes s ép most igen megfontolni való van e levél- hadsereg, mint inkább magas szál legényekből
ben. Lyukas hordóba — irja a gróf — még a álló testőrsége vala szenvedélye, kiket Európa
csörgő-sapkás sem szokott bort tölteni, annál minden nemzeteiből szedett össze, hogy Castellnek
kevésbbé az okos. Előtte pedig a pesti magyar azért tiltatott be a toborzás, mert] azt felsőbbsége
szinház mindenkoron lyukas hordó képében tünt engedélye nélkül gyakorolta. 1737-ben a szövetföl. Mikor a több százezernyi segélyt az ország- séges osztrák-orosznak a török olleni háborújában
gyülés megszavazta: elsö dolog lett a szinészek s a magyar kir. helytartótanács engedélyével három
kivált csinosb szinésznők dijának tetemes föleme- orosz tiszt ötszáz magyar huszárt toborzott a várlése, sőt duplázása, mielőtt egy garast is inkasz- megyékben. 1735-ben a dán király 15 magyar
száltak volna. Az igazgatásra nézve megjegyzi, kézmüvest akarván felfogadni, a pozsonyi helytarhogy „oly alárendelt egyéneket tanácsos válasz- tótanács a vármegyékhez intézett körlevélben azt
tani, kik szeplőtlen becsületesség mellett — a m i irja, hogy tekintve a megkereső hatalom eretnek
fődolog — fillérezni is kitünően értőnek." Szé- voltát, a vállalatra is csak eretnek tévelygésben
chenyi szerint: „A magyar szinház dolga már levők hivassanak fel. Az idegen zsoldban szolgálás
születésénél el lőn kissé hamarkodva, sőt szeles- a mult században inkább divatozott, mint ma; az
kedve. Nem áll legjobb helyen. Mert ha Buda- angolok például főleg német zsoldosokkal harczolPesten nem áll és nem állhat as, a mi magyar, legjobb,tak Észak-Amerikában.
legelső helyre: ám hol egyebütt a világ hátán van
** (III. Napóleon és neje.) Sok mindenfélét
erre Miátása, joga?" „Én — ugymond — a kere- jegyeztek fel, a mit a francziák excsászárja és neje
pesi szinházat mindig valami ideiglenesnek tek in- a sedáni katastrófa után mondott volna. Többek
között az is meg volt irva, hogy
Eugénia asszony, midőn a végzetes
csata kimeneteléről s a császár kapitulácziójáról hirt vett,„lo láche!"
(a nyomorult) szavakat mondta.
Most KtaczJco lengyel publiczista,
ki mint az osztrák külügyminiszterium tanácsosa Beust által küldetett volt Párisba, ezt megczáfolja, s azt irja egy lengyel lapban
közzétett „útirajzaiban," hogy Eugénia egészen más értelemben nyilatkozott az nap. Latour herczeg
adta neki tudtul a történteket e
szavakkal: „Asszonyom, legyen
erős, mert nagy szerencsétlenséget
kell önnel tudatnom. A csata elveszett, a császár fogva van!" — „ ö n
megcsal herczeg, nemde ?" —kiáltott föl a császárné — „Ön meg
akar csalni. Értem, a császár meghalt! . . . " Nem akarta hinni, hogy
Napoleon élve megadta magát. —
A londoni „Internationale," Napoleon császár lapja következőleg
commentálja. Mindenekelőtt tagadja, hogy Trochu Páris kormányA Chatean d'Eau-tér Párisban.
zóságát csak azon föltétel alatt fogadta el, ha Napoleon a hadseregtől
tém, s tán nem volna lehetlen és czéltalan azt Párisba visszatér. Már augusztus első napjaiban,
okkal-móddal az egykori német szinház helyére midőn a császár visszatéréséről szó sem volt,
átszállítani, mely egykor oly kellemes hűs volt Trochu folyamodott ez állásért, de sikertelenül.
nyáron," stb. Széchenyi ezer forintot ajánlott A minisztertanács azt határozta, hogy Chalonsban
fól évenként, a mig él, s hozzáteszi: iparkodni fog parancsnokságot vegyen át. Későbbi kineveztetése
sokáig élni csak azért is, hogy a magyar szinházat a császár személyes bizalmából történt, kinek renmeg ne röviditse. (De — fájdalom! — nem igye- deletét Palikao ellenjegyezni sem "akarta s kékezett.) Végül emliti, hogy az ezor forintot csak sőbb is csak a császárné unszolására ellenjeaddig adja, mig a nemzeti szinház a szó toljos ér- gyezte azt. A minisztertanácsban egyszer intertelmében magyar marad, s nem ölt véletlenül vagy pellálták, hogy veszély esetén fogja-e a dynasztiát
védeni. Trochu megbotránkozott a kérdésen, a igy
másként idegen szint magára."
felelt:
„ama napon, melyen a dynasztia veszélyez** (Nyáry Pál életéből) érdekes részleteket
közöl egy bajtársa a „Pesti Napló" tárczájában. tetve lesz, a Tuilleriák kapui előtt fogom magam
Elbeszéli a többi közt aradi fogságukat s azon ha- megöletni." — Trochu beszédéről a párisi republitározottságot, melylyel a tizenhárom tábornok ki- kánus lapok sem nyilatkoznak kedvezőleg. A
végeztetése után a halált minden órán várták. „Siécle" azt mondja, ily czim alatt kellene kinyoNyáry inditványára halotti tort csaptak, paprikást matni: „Trochu önmaga által rajzolva vagy egy
főztek s a tizenkilencz fogolynál együtt volt.34,000 félreismert tábornok dicsőítése."
•* (Az ügyvédek száma Magyarországban.)
ftnyi magyar bankóval gyujtottak a bogrács alá.
Ugyanekkor a bécsi kormány politikájára a követ- Warga László Ígazsagügyminiszteriumi fogalmazó
kezőket mondá Nyáry: „Épen ugy van most ez a hivatalos adatok nyomán összeállitá a hazai ügybécsi kormány — mondá — mint az egyszeri kanász- védek statisztikáját. Magyarországban volt 1870.
bojtár, ki nyájat a mezőn legeltetvén, — felsohajtva év végével 3490, Erdélyben 240, összesen tehát:
mondá pajtásának: Hej Miska, be szeretnék én 3730 gyakorló ügyvéd, tehát átalában 3543 lélekre
egy láda aranyat lelni! „Ugyan mit tudnál vele esik egy ügyvéd. Legtöbb ügyvéd Pesten van:
csinálni? — kérdé a másik. — Erre az aranykincs 651, hol a 200,476 főnyi népességhez arányitva
után sóvárgó kanász-bojtár kissé gondolkozóba minden 307 főre egy-egy ügyvéd esik; Pestnél
esvén, igy felelt: Hogy mit? hát paripát /vennék, ügyvédek dolgában csak Eperjes városa boldogabb,
azután lóhátról őrizném a disznókat." Épen igy mert ezen 10,772 lelket számláló városban 41 gyavan volünk ez az osztrák is. Háromszáz év óta korló ügyvéd székel, ezekből minden 262 lélekre
mindig arra törekedett, hogy Magyarországot meg- esik egy; mig ellenben Szepesmegye hatóságának
hódítsa s a többi örökös tartomány közé olvaszsza; területén, mely 128,956 főnyi népességet csak
s moat, midőn czélját érte, nem tud velünk mit két gyakorló ügyvédről szól a hir.
csinálni."
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nyereség e jeles könyvet ís birnia, melyben „a Illés Pál levelező tag, Neilreich Ágoston és Herforradalom egy őszinte barátja figyelmeztet a for- schel J . külső tagok elhunytát. Követé ozt az
— (Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalából) is- radalom hibáira." Tanulságos olvasmány s ép oly akadémia uj elnökeit megerősítő miniszteri leirat.
szellemdús mint alapos. Üdvözöljük a derék ifju A természetvizsgálók meghivót küldenek aug.
mét egész sereg uj könyvet kaptunk.
Legnyomósabb kétségkivül ez uj kiadványok mágnást,' kivel a sport örömei nem felejtetik a komo- 28-án Aradon tartandó nagygyűlésükre; az akadéközt: Gróf Széchenyi István munkái, korszerű lyabb tanulmányokat, ki csinos előszava végén igy mia küldöttség által fog részt venni. A többi tárgy
kivonatban; három vastag kötet; második kiadás. szól: „Nem hiuság és taps utáni vágy vezérolt: a közül megemlítjük, hogy az akadémia helyeselte
Hazánk szellemi s alkotmányos újjá születésére, forditó szerepe szerény, és én azzal most megelég- a Xántus által Kelet-Ázsiából hozott természetkülönösen a kezdeményezés korszakában, senki szem." E most azt helyezi kilátásba, hogy később tudományi tárgyak kidolgozását és kiadását illető
inditványt. Elhatározták továbbá, hogy az akadésem tett annyit, mint gróf Széchenyi István; kinek eredeti művekkel is fel fog lépni.
„a legnagyobb magyar" nevezetét ép oly mérték— (Ugyancsak Lauffer kiadásában) jelen- mia könyvkiadványait a nagyobb és elterjedtebb
magyar lapoknak megküldik, jelesen a Bp. Közben, s ép oly méltán szerezték meg írásai, mint tek meg:
tettei. Politikai művei nemcsak a politikai iroda„lI. Izabella (az elűzött spanyol királynő) lönynek, Posti Naplónak, Honnak, Reformnak
lomban, hanem a közéletben is korszakot kezdettek vagy „A madridi udvar" czimü regényes törté- Ellenőrnek, Vasárnapi Ujságnak. Igy jövőre a
hazánkban, s e részben valódi „tettek" jellemével neti raj ből a III. és IV. kötetek. Egynok-egynek közönség is megtudhatja, mi jelent meg az akabirtak. A „Hitel", a „Világ", a „Stádium" a „M. ára 80 kr; és
démia kiadásában.
Akadémia körül" a „Kelet-Népo", a „Politikai
*• (A Kisfaludy-társaság) szerdán tartá utolsó
„A pápaság története," Wéber Gyula (a Demokprogramm-történetek" nemcsak irodalmi, hanem
ülését az idei szünidők előtt. Rákosi Jenő mutatritos
szerzője)
nyomán
a
legujabb
korig
kidolpolitikai események voltak. Széchenyi művei
ványt olvasott föl Göthe Faustjának fordításából
azonban rég kimentek a könyvárusi forgalomból gozva. Második kötet: a pápaság előkészítésének Dux Lajostól. Utána szintén Göthe „Westöstlikora
(461—985.)
E
kötet
ára
80
kr.
— s teljes kiadásokra nálunk nem jár jó idő, még
** („Néptanitók Ismerettára") czimü nevelés- cher Diván"-jából fordításokat mutatott be Vadoly kitünő iró s állambölcs munkáira nézve sem,
oktatási
betűrendes encyklopaediára Molnár Ala- nai Károly, melyekhez a forditó, Hegedüs István,
mint a „Hitel" irója. E három vastag kötet azonban jó formán magában foglalja a legbecsosbet, s dár mint szerkesztő aláirási fölhívást bocsátott ki. érdekes bevezetést csatolt. Mindkét fordítás &
kivált mai napság is még legérdekesebbet a nagy A fölhívás fölemlíti, hogy nemzeti közműveltsé- jelenlevő tagok tetszésével találkozót'. Ugyancsak
iró összes műveiből; s mivel o müvek, teljességök- günk előrevitelében kétségkivül népiskolai tani- Vadnai Erdélyi Jánosnak egy kiadatlan költemében ma már csak igen ritka könyvtárban találha- tóinknak van majdnem legfontosabb teendőjük. nyét. Ezután nehány beérkezett dolgozat adatott
tók meg: minden magyarnak meg kellene ragadni Föladatuk hű betöltésére azonban részükről nem ki bírálatra, s ezzel az ülés eloszlott.
** (Az uj képtár terve.) Henszlmann Imre
az alkalmat, hogy Széchenyi összes műveinek csupán ügybuzgalom, kitartás és gyakorlottság
ugyszólván teljes birtokába ily könnyen s arány- kivántatik, hanem a kor színvonalán álló művelt- képviselő fölszólamlása következtében a pénzügylag olcsón (a közel 80 legnagyobb s tömött ivet ség, és főleg a ma már terjedelmes paedagógiai és miniszter megigérte annak megvizsgáltatását:
tartalmazó három kötet ára 5 frt) juthasson. Mert didaktikai tudományokban sokoldalú és oly isme- ha vajjon az Eszterházy-képtár helyisége csakkell-e mondanunk, hogy e kötetek csak akkor retgazdagság, minőt tanitóink közül a legtöbben ugyan tüzveszélyes-e ? Az e végre kiküldött szaklesznek valódi kincs: ha közkézen forognak! ha sem a tanitóképezdében töltött rövid idejük alatt, értőkből álló bizottság már két hó előtt beadá
belőlök hazaszeretetet, munka-kedvet, lelkesülést, sem azóta nem szerezhettek mög eléggé. Mindazon jelentését, mely szerint: a képtár menyezete csak
politikai eszélyt tanulna az a nemzedék, mely Szé- irodalmi munkákat pedig, melyekből a szakjaikhoz ives deszkázatból állván, a helyiség tűzveszélyes,
chenyitől korra oly messze esett, a nélkül, hogy szükséges különféle ismereteket meríthetnék, ré- s mentessé csak vasszerkezet alkalmazása által
az ő magas czéljai ogy részét még valósulva lát- szint az idegen nyelvek nem tudása, részint anyagi lehetne tenni, a mi azonban körülbelül kétszázhatná! — A gyüjtemény I. kötete a „Hitel," „Vi- szegénység miatt szintén kevesen szerezhetik meg. ezer frtba kerülne, mely összegen sokkal jobb
lág" és „Stádium" s a „M. Akadémia körül," — Ez okok által inditva vállalkozott a szerkesztő lenne ogy alkalmasb uj épületet emeltetni, mely
a II. kötet a „Kelet Népo," „Wesselényi és Kos- — b. Eötvös József közoktatásügyi miniszter bá- műfestői intézetül is szolgálna. A közoktatási
suth," „Adó és két garas" czimü munkákból közöl torítása 8 illetőlog megbízása folytán — egy olcsó- miniszter erre az uj képtár tervét tárgyalás alá,
terjedelmes kivonatokat, s azonkivül a gróf neve- ságánál fogva minden tanitó által megszerezhető vette. Különben a nemz. muzeum is oly szük már
zetesb országgyülési beszédeit; végre a I I I . kötet encyklopaedia szerkesztésére. Az egész mű 80 iven a gyüjtemények számára, hogy kivánatos lenne
tartalma: „Hunnia" (a szerző halála után jelent' 3 kötetben fog megjelenni, s előfizetési ára 3 frt; onnan a képtárt kivenni s egy uj épületben egyemeg először); „A minimum kérdése"; „Polemia"; az aláirók által minden kötőt átvételekor egy fo- siteni az Eszterházy-képtárral. E kérdés megvi„A védegylet és Deák Ferencz"; „Politikai pro- rint fizetendő. Az első még; ez év szept, havában tatására a miniszter bizottságot hivott össze, melygramm-töredékek". A függelék Széchenyire vo- megjelenik. Az aláírások az „Athenaeutn"-hoz nek tagjai közt vannak : gr. Waldstein, Pulszky
natkozó dolgokat közöl, Keménytől, Wesselényi- küldendők, mely a mű kiadására vállalkozott.
F., Ligeti, Kratzmann, Keleti Gusztáv, stb. E
től, s a döblingi remete némely töredékes írásait.
** („Babérlombok") czim alatt b. Eötvös Jó- bizottság fog véleményt adni arról, hogy szükséSokkal szerényebb alakban s terjedelemben, zsef munkáiból mintegy 35—40 ivre terjedő kötet ges-e, és miként a két képtár egyesitése; a főváde némileg rokon az előbbivel: „Aranykönyv" a jelenik meg julius végén, Vachot Sándorné szer- ros mely részében, s mily nagyságban és berendemagyar nép számára Kossuth Lajos müveiből. Szer- kesztése mellett, Heckenast Gusztávnál diszkia- zéssel kellene azt épiteni, stb. Nem kétkedünk,
kesztette s életrajzzal ellátta Áldor Imre. Hat dásban. A boldogult nagy iró jellemrajzát egyik hogy a bizottság az uj képtár mellett fog nyilatképpel (Kossuth szülőháza, maga, két fia s anyja legrégibb barátja Pulszky Ferencz irja meg, s kozni, miután ezzel nemcsak egy uj középületet
arczképei). Ára csak 40 kr. Rendeltetése: a ma- arczkép isdiszitendi a kötetet, mely még kiadatlan nyerünk, hanem biztosítjuk festészeti kincseinket,
gyar nép olcsó kézikönyvévé válni, mert külön- „gondolatokat", novellát, regény - töredéket és a muzeum jobb berendezését mozdítjuk elő, s
ben a nagy szónok és publicista munkáiból sokkal „gyöngysorokat" tartalmaz. Előfizetése ára füzve megkíméljük az államot ama költségtől is, hogy
gazdagabb sarlózatot lehetne tartani.
4 ft, diszkötésben 5 ft. Az előfizetési pénzek júl. két képtárat külön személyzettel lásson el.
közepéig
Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivata** (A képzőmüvészeti tanács tagjaivá) a közokEhhez rokon még a következő munka, szintén
tatási
miniszter Barabás Miklóst, Greguss Ágoslába
küldendők.
a nép számára: A magyar forradalom és'Jinvédélmi** (^4 „Neuer Freier Lloyd") czimü politikai tot, Havas Sándor miniszteri tanácsost, Ipolyi
harcz története 1848—49-ben. Regényes leírásokkal a népnek, irta Tóvölgyi Titusz. Negyedrétben lap, mely Horn Ede szerkesztése alatt eddigelé Arnoldot, Steindl I. műegyetemi tanárt, gr.
hetenként csak egyszer jelent meg, aug. 16-ától Zichy Jenő képviselőt, s tanácsjegyzőnek Maszák
224 lap, sok képpel. Ára 1 frt 50 kr.
„Himfy Szerelmei." Irta Kisfaludy Sándor. fogva az előfizetési ár fölemelése nélkül hetenként Hugót nevezte ki. A képzőművészeti társulat
pedig Engel József szobrászt, dr. Henszlmann
Igen csinos kis nyolezadrétü egykötetben, a költő kétszer fog megjelenni.
Imrét, Keleti Gusztávot, Ligeti Antalt, Ráth
aczélmetszetü miniatur-arczképével. Ára csak 80
= (Mai számunk egyik képe:) „A fölhasznált György legfőbb törvényszéki birót és Than Mórt
kr. A ki még nem birja Himfy örökszép dalait, a alkalom" egy szinnyomat után készült, mely Molsoha el nem évülő szerelem örökigaz történetét, nár és Hoffmann (Eggenberger-féle) könyvkeres- választá meg a tanács tagjaiul.
siessen megszerezni o csinos és olcsó kiadást.
kedésében jelent meg s egyes példányai 2 frt
„Adomatár." Magyar népadomák, élezek és 50 kron kaphatók. Van még egy társ-képe is, haBalesetek, elemi csapások.
furcsa ötletek gyüjteménye. Az előszó azt mondja, sonló nagyságban, alakban és kivitelben: „A
•• (Iszonyu tüzvész) pusztitott f. hó 23-ának
hogy a kötetben levő 399 adoma közt 150 uj van. betyár lova", melyet kicsinyített másolatban szindélutánján
Gérczén Vasmegyében, melynek 112
A többi itt amott elszórva megjelent. Ha igaz: tén közöltünk volt, lapunk f. é. 19-ik számában.
150 ujdonatuj adoma (a többit ráadásnak véve Mindkettőt Marasztoni rajzolta, s a szinnyomat ház és igen sok betakarított széna esott áldozatul.
csak) mindig mogér 80 krt, s pedig ennyi az egész oly kitünően sikerült, hogy a szoba falán csaló- Mint mondják, a tüz akként keletkezett, hogy két
könyv ára.
dásig hasonlitnak az olaj fest vényhez. Bármely 5 — 6 éves fiucska gyufával játszván, mulatságból
Heckenast uj kiadványai közül a gyermek- s szobának, tárgyaiknál fogva különösen férfi-szo- tüzet rakott a disznóólban.
** (A minapi nagy viharok) Szent-Endre melifjusági könyvekről és szakmunkákról, hely szűke bának is díszére szolgálhatnak ; elmés s meglepően
lett
elsülyesztettek
egy megrakott uj téglaszállitó
miatt csak jövö számunkban szólhatunk.
sikerült genre-képek a magyar pusztai életből. A
— (Quinet Edgar) „A forradalom" czimü nagy kettőnek ára, melyen az emlitett kereskedésben hajót. A rajta levő legénységet, habár nemközönséges munkával, sikerült megmenteni.
munkáját gr. Károlyi Tibor (gr. Károlyi György megrendelhetők, 5 frt.
„*„ (A boroszlói szinház) e hó 13-án este az
korona-őr fia) fordítja magyarra. Az igen sikerült
előadás végén kigyúlt, a monthetlenül elhamvadt.
fordításból az első kötet (az egész munka fele)
Közintézetek,
egyletek.
Azt gyanitják, hogy gázkiömlés történt s az okozta
meg is jelent. A két, diszes kiállitásu, s nagy ter** (A magyar tud. akadémia) a nyári szünet a szerencsétlenséget. A csillár fölött törtek ki a
jedelmü kötetből álló egész munka ára 5 fr. A
fiatal fordító, méltánylandó tanulmánynyal és előtt jún. 26-án tartá utolsó ülését. Összes ülés lángok, mire a közönség és szinészek a leggyorsabb
gonddal foglalkozott e politikai remekmű nyel- volt, melyben a folyó ügyek kerültek tárgyalásra. futás mellett kerestek menedéket. A boroszlói szinvünkre átültetésével. Irodalmunknakjmindenesetre Arany János főtitkár szomoru szivvel jelenté Edvi ház 1865-ben is leégett.

Irodalom és művészet.
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HIRDETÉSEK.

Mi ujság ?

agyonlőtte magát, öngyikossága oka zilált vagyon
— Tisza-Tarján. É. V. A régi kéziratot előkeresvén
irathalmazaink kőzül, postán visszaküldöttük. Bocsánat a
körülményben rejlik.
** (A visegrádi várromok föntartása) és res** (Halálozások.) Grote György angol törté- hosszas késedelemért!
— Szászfala. Dr. B. L. A czikket vettük s felfogjuk
taurácziója munkálatainak vezetésével ez idényre netíró közelebb halt meg 76 éves korában. IfjuHenszlmann Imre akadémiai tagot és Zsigmondy ságában atyja bankár-üzletében volt alkalmazva, használni. Az eddigi viszonyt tartjuk tovább is. íly régi s
érdemes munkatársunktól nem szivesen válnánk meg. „ÁsóGusztáv miniszteri mérnököt bizta meg, az elsőt később aklasszikainyelvekettanulmányozta. 1832- kapa választ minket el egymástól" mint Petőfi mondja.
a régészeti fölügyelettel, az utóbbit a munkák ben a parlamentbe megválasztották, hol 9 évig
— Hajnik. G. I. A vén harang s a szláv költő dala
technikai részével. E folyó évben a felleg-várban küzdött a választási reform mellett. 1846-ban Gö- kevés simítással, közölhető volna. „Az ifjuság" czimü azonlévő vizfogókat (cisternák) fogják kitisztitani, s rögország történetének első kötetét bocsátá közre, ban oly homályos, hogy alig érthetjük. A költészetnek jó
néha a félhomály, de az érthetetlenség semmire sem jó; töátalán a törmelékeket a várból és környékéről mely egyszerre hiressé tette. 1865-ben jelent meg rekedjék több világosságra.
eltávolitani. Továbbá az alsó-kaputornyot állitják második műve: „Plato és Sokrates többi társai."
— Sárospatak. L. E. Szivesen veszünk egy párt.
helyre, melyet egyszersmind az őr lakává ido- — Miksa György jogtudor, Alsó-Fehérmegye
mitnak át.
— Kerestetik: a „Vasárapi Ujság" 1871-ki első évtörvényszéki ülnöke s járásbirája jún. 18-án meg•* (A Buda fővárosi s ó-budai honvédegylet) halt. Tudományosan mivelt férfi volt, kitől többi negyedi folyama, A ki el akarja adni, habár az előfizetési
Budavár ostrománál 1849. máj. 21-én elesett hon- közt „Az erdélyi szászok joga" s „Az erdélyi árnál drágábban is, ez iránti szándékát sziveskedjék Fleischer Sámuel urnak Bécs-Ujhely re megirni.
védeknok a Krisztina városi temetőben jeltelen oláhok eredetéről és jogállapotáról" czimü önálló
sirját méltó síremlékkel akarván díszíteni, miután művek jelentek meg. — Pesten mult vasárnap
« czélra még csak 5000 frt áll rendelkezésére, a temették el Makovecz Edét, ki a forradalomban
szükségelt összeget országos gyűjtés által akarja jeles tüzértiszt, azután pedig, mint kitünő jogbeszerezni s az aláirási ivek szétküldése végett öt tudós, törvényszéki hivatalnok, 1861-ben pestvátagu bizottság alakíttatott.
rosi biró, kir. táblai ülnök s legvégül kir. ügy** (Hazai történeti emiékeh.) A magyar tudo- igazgatói ügyvéd volt, s mult pénteken hunyt el
mányos akadémia történelmi bizottsága a hazai 55 éves korában.
és
történeti emlékek kiadására megszavazott országos segélyt eddigi munkássága körének tetemes
kiterjesztésére szándékozván fordítani, a belügySAKKJÁTÉK.
miniszter e czélból felhívta a hazai összes tör1871, évi júl.—decz. folyamára.
605-ik sz. f. — C zent he Józseftói.
vényhatóságokat, hogy levéltáraikat szakemberek,
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti
illetőleg levéltárnokaik által kutattassák ki gon(Miskolczban.)
képpel illusztrálva s „Országgyülési Beszédtár"-ral s
dosan, vajjon vannak-e azokban országgyülési
Sötét.
más egyéb rendkivüli mellékletekkel bővitve.)
irományok, meghívó levelek, követi utasítások,
követi jelentések, nádori konflictusok, a horvátországi tartománygyüléseket és a kis országgyűElöfizetési föltételek:
léseket illető irományok, naplók, közlemények
ea jegyzőkönyvek, és ezekről küldjenek be az
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.
akadémiához gondos értesítéseket, megjegyezvén
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
a czimeket, a keletet, a levéltári számot, mely alatt
együtt:
az illető iromány találtatik, hogy az akadémia
Félévre (julius—deczember)
5 ft. — kr.
bizottsága annak lemásoltatása iránt intézkedCsupán Vasárnapi Ujság:
hessek.
Félévre (julius—deczember)
3» — v
** (A királyné) megengedte, hogy a M.-Szigeten felállított felsőbb nőnövelde az „Erzsébet"
Csupán Politikai Újdonságok:
nevet viselhesse, egyszersmind az intézetnek 300
Félévre (julius—deczember)
2 » 50 »
frtot adományozott. A király pedig a budai egy8^F Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszházi zene-egyletnek adott 100 frtot.
telet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből egy
** (A pesti városházhoz) portást akarnak állidarab szives beküldését kérjük.
tani, a mire — a sok idegen tájékozására — valóA Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
ban szükség is volna. Az inditványt Petz Armin
kiadó-hivatal.) (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)
tette s a gazdasági bizottság elfogadta, azzal a meg- j
jegyzéssel, hogy müvelt ember legyen, a magyar, j
a
b
e
d
o
f
g
i
j
német és szláv nyelv tudásán kivül az angol ea !
Világos.
franczia ismeretével. Fizetésére 800 frtot és szál- |
Világos indul s az negyedik lépésre mattot mond.
láspénzt, öltözetének első beszerzésére pedig 1439
A
frtot javasoltak.
„GYORS-POSTA"
** (A budai-tabáni elemi iskolatanitók sajtóAz 600-ik számu feladvány megfejtése.
pöre) Bernáth József iskolagondnok ellen jún.
(Brauné Róberttól Gratzban.)
czimü legolcsóbb politikai napilapot ajánljuk
22-én tárgyaltatott a pesti esküdtszék előtt. Beraz olvasók pártfogásába. Nincs hét, sőt nap, meVilágos.
Sötét.
náth J. ugyanis egy pesti lapban a tanítókat azzal
lyen egyik-másik fővárosi vagy vidéki lap ne
1. Vd8—a8 .
Fc6-b5:(a)
vádolta, hogy a gyermekekkel embertelen módon
Ke4—dő:
idézné e szabadelvü kis közlönyt, mi legcsatta2. Va8-d5t .
bánnak, ütik, verik, kínozzák. A tanuk szerint —
3. Bf3 matt.
natósb bizonysága annak, hogy megfelel nevének,
legnagyobb részt illető gyermekek szülei — a bu(a)
eredeti forrásokkal rendelkezik s gyorsan igyekdai-tabáni elemi iskolában egyes tanitók részéről
Fc6-a8(b)
szik, mindent a közönség tudomására hozni. A
2. Kel —d2
tetsz, szerint.
csakugyan oly dolgok történtek, melyeknek nöm
jutalom ez egyszer nem is maradt el, a mennyiben
3. B ad mattot.
volna szabad torténniök. De vádlott a közzétett
a „Gyors-Posta" minden ujabb keletü hazai lap
(b)
czikkben nem az illető tanítókat egyenként, hanem
között legtöbb előfizetővel bir. Ezáltal nemcsak
1
1. He8-d6
az egész tanítótestületet támadta meg. Az esküdtek
fönállása van biztositva, de lehetségessé vált ecy2. Va8—al
2. tetsz. szer.
vádlottat a Geschader és Töpfner tanitók által
szersmind többet adnia, mint a mennyit megindu3. V v. B mattot ad.
ellene emelt rágalmazási vád alól fölmentették, a
Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József. láskor igért.
többi tanitók ellen elkövetett rágalmazás miatt — Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
Igy p. o. naponként teljes négyoldalon jelenik
azonban vétkesnek mondták. A sajtóbiróság en- József. — Jáezkiaéren: Galambos István és László. —
meg hirdetések nélkül; ünnep és vasárnapokon
Ozegléden
:
Galambos
Károly.
—
Karczagon:
Kacsó
Lajos.
nélfogva vádlottat egy havi fogságra s 100 forintkettős számot ad „Magyar Gazda" czimü mellék— Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A pesti sakk-kör.
nyi pénzbirságra itélte.
leti részszel; időnként térképekkel is kedveskedik a
*• (Huszár adoma.) Nagy-Váradon junius
tárczájában folyvást érdekfeszitő olvasmány talál21-én mennykő csapott ogy istállóba s agyonütött
Szerkesztői mondanivaló.
ható. A legmelegebben ajánlhatjuk tehát mindenegy huszárlovat. Gazdája ott aludt mellette s nem
— Nagy-Zerint. K. K. Sanyaru helyzete iránt őszinte kinek, hogy előfizessen arra.
találta érdemesnek felébredni a csekély égi bom- részvéttel viseltetünk; de küldött dolgozatai nem olyak,
Előfizetési föltétek: negyedévre 3 frt; egy
bardóra. Csak másnap reggel látta mög az agyon- hogy lapunkban közölhetnök. A helyismertetés száz más
hóra
1 frt. Gyüjtőknek 8 után tisztoletpéldány. A
ütött lovat s csodálkozott, hogy üthet le a mennykő helyre épen ugy ráillik; a monda alul áll az irodalmi szinpénz vagy utalvány a kiadó-hivatalba küldendő."
vonalon.
—
Arra
sem
vállalkozhatunk,
hogy
magunk
elhailyen — titokban.
tározása szerint adjuk valamely más szerkesztőségnek á t ;
Heckenast Gusztáv (Egyetem-utcza 4. sz.).
3% (Öngyilkosság.) Nagy-Váradról irják, de ha ön, legfölebb pár hét alatt kijelöl egy másik szerkeszhogy Czerip János, a városban jól ismert polgár, tőséget hozzánk intézendő levelében: szivesen átszolgál*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvéjún. 23-án a Bóné-kuttól visszajövő sétája közben tatjuk.
nyék iránvában vállal felelősséget a
Szerk.

Elöfizetési fölhívás

4 VASÁRNAPI UJSÁG
Politikai Újdonságok

Nyilt-tér. *)

TARTALOM.
Hónapi-és
betilap
2 Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus és protestáns
naptar

Junius

Gorög-orosz
naptar

Izraeliták
naptara

Jún. (ó)

Thamuz

j A 5 Sarlós B. A. A 4 Otto
20 C 5 Illés
I Kornél
Heliodor
Julián
j Ulrik püsp.
Oseas
22 Özséb.
| Vilmos apát
Czirilla
23 Agrippa
Izaiás prof.
Ezajás
24 János szül.
Vilibald püsp. Eszter
25 Febronia
JGi Ilyen
Kilián püsp.
26 Dávid rem.
Hold változásai. C Utolsó negjed

Nap

Hold

hossza j kél jnyug.l hossza [ kél I nyüg.

p- f.
P13 Demuth 100 4
7
0 277
101 1
7
0 293
15
101 58 4 7
0 308
16 Éra
102 55 4 8 59 322
17 Szig.böjt. 108 53 4 9 59 337
18
104 50 4 10 58 349
I9S.Dibbr. 105 47 4 l l 58 2
9-én 2 ór» 25 pereikor délután.

ó. P- ó. P8 19 3 28
8 14 4 27
9 56 5 39
10 32 6 37
10 59 8 14
45 111 21 9 29
521 ll 42 10 41
P27
22
3
52
24

Tisza Lajos (arczkép). — Nyári reggel. — A Formák
országában. — A bucsűjárások és magyar népünk. — A
felhasznált alkalom (képpel). -- A diadalnap Berlinben
(képpel). — A sugárút torkolata (képpel). — A gyermekkertek. — Edvi Illés Pál emlékezete. — Egy nadály-tó. — A
Chateau d'Eau Párisban (képpel.) — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti-naptár.
Felelős sserkesító: Nairy M»kl«M».(L.magyar-ntcza 21. Í Í . )

FÜRST JOZSEF, gyógyszerészi ipar-telepitvénye Prágában, ajánlja;
^

I

A gyógyszeres

folyékony vastartalmú ezukort,

^

|

m

rcUUWVUUWl/1/VWV.Q

1 Gyomorfájdalmak ellen. | I
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÍí

A Grastrophan,

inAAnAAnAAAAAnAAnAnnnAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAnnnAAAAAAAAir

dr. Hager jobbított rendszere után készitve,

/

u

i

r

u

v

v

Meübetegségeknél

^

|

^AAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAür

a Král-féle valódi Carolinenthali

Dávidthea

mely havasi növényekből készíttetik s 20
éven át a legüdvösebb szernek bizonyult be,
azok számára, kik vastartalmú gyógyszert szükségeinek. különösen: az emésztöszervek bántalma- minden köhögést eltávolít, legyen az
zásánál, u.m. gyomor megterhelés, megrom- ujonkeletkezett vagy idolt, 8 általa a
Használati utasitás:
lott gyomor, hányás, hasmenés, gyomorégea) Felüdülés eseteiben nehéz betegségek ntán, hol láz következtében a tés, idült gyomorbajok s felfúvódások ellen. fúló további megbetegedésétől megóvja.
vérsejtek fogyatkozása s már véralkatrészek vesztesege állott be.
1 csomag ára 20 kr.
1 üveg ára 7 0 kr.
b) A vér vastartalmának kevesbitésére, a ver es nedvek vesztesegei
ntán, különösen gyermekeknél, a böl nemcsak a már meglevő vér megtartása,
azaz: ápolása, - hanem annak növelése s ujabb részek képződése forogván fenn.
Fagydaganat ellen. | j í
Hogy itt minden csepp vérből egy bizonyos mennyiségü vastartalom elenyészik, az I
Szép fehér fogakat
kétséget sem szenved.
.
, . „ . . , . . . . , SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÍÍ
15AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?/
0) A vérszegénység által az idegszervekben föltételezett ingerlékenység eseteiben, melyek álmatlanságra vezetnek; továbbá fogékony betegséidéz elé a
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkivüli befolyást gyakorol.
me
ggyógyitja tökélletesen rövid idö
d) A tápanyagok változatú betegségeiben, a tápanyagok, górvély,ang.
1 skatulya ára 4 0 kr.
betegség (Rhachitis) tüdőgumó, esúz, köszvény, suly s v;zkórok gyülemlése
mint legczélszerübb készítmény

A vascerat,

chinaszájviz

eseei T A n | ) m i h a f á g k 6 p betegségeiben: magömlés, tehetlenség, utótakár a
és
UUVlfUVVUUVl/UVlWWVV
férfinemnél; terméketlenség, fehérfolyás, havitisztulás háborgatása eseteiben a
Fris sebeket, égetéseket
nőnemnél.
,
f) A sapadsag s vérszegénység eseteiben, hogy ha azok nem egy meg- §
s znzásokat
|
A chinaszájviz megerősiti ezenfelül a
előző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.
ÍSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy fogakat, a foghusnak vérzését s a fogakra
g) Következetes állapota váltólázakban.
oly veszedelmes fogkő lerakodását megakah) A bnjakór ntángyógyitására.
gyorsan meggyógyítja a
dályozza, s a szájnak kellemes friseséget s
1) Bizonyos idegállapotokban: u. m. vidatánez, neherkór, méhgörcs,
hűvösségét kölcsönöz.
félfejfájás, ájulásokrai hajlam, görcsök, szélhüdés, hogy ha ezen állapotok a vér1 üveg chinaszájviz
60 kr.
szegénység által idéztetnek elé.
. . . . . „ .
.,
s igy annak egy háztartásnál sem volna szabad
1
skatulya
chinafogpor
30
íc) A teiben.
t»panyagok
szerfelett!
elkülönítése
ellen,
izzadtság,
had
ár
s
1 nagy üveg ara i n. *•« »*-, ».^cuu uvcgt «v m.
hiányoznia. — 1 üvegáralft., fél üvegé50kr.
,~
evesedés eseteiben. - 1 nagy üveg ára !ft.20 kr., kisebb üvegé 60 kr.
Salát érdekében tisztelettel felkéretik, fentebbi készitniények vásárlásánál arra nézni, hogy a föggvények, érezkupakok, tokok
stb. az A p o t H e ü e z u m w o i s s e n E n ^ c l ±xx P r a « jaaaa P o f l ő 1O71-II' czéget magukon iiordják-e, — hogy ha ez nem volna igy, — ugy kérjük, minden ily gyártmányt visszautasítani.
1048 (6-84)

chinafogpor.

vasszappan folyadék,

jan.
PeStCIl J Török József gyógyszerésznél király-utcza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárái)
— ^ ^ — ^ ^ " ^ — ™

Elöfizetési felhívás

A i. cz. vidéki közönséghez.
Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól berendezett és mindenkor friss árukkal ellátott

füszerkereskedése!
a „babér-koszomhoz"

NÖK LAPJA
munkaképesités és munka-felszabaditás

s biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást, utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszivesebben megszereztetnek a szükséges pénzösszeg megküldése mellett.

.»

Jármay Armin,

Pesten, % szerecsen-utcza II. szám.
gg3jjT Ugyanott felvétetik a jövő tanfolyam megnyitásával egy 12—15
éves tisztességes szülőktől való tanulóifju szállás- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang, gymnáziumhoz igen közel van

czimü hetilapra.

Elöfizetési föltételek:

Félévre (julius—deczember)
Negyedévre (julius—szeptember)

W£s? Teljes számu példányok 1871. febr. l-töl kezdve még folyvást kaphatók.
IPgT- Gyűjtőknek minden 10 példány ntán egy íisssteletpéldánynyal
szolgaiunk. — Az előfizetések bérmentve alólirott kiadó-hivatalba küldendők.

A „Kők lapja'' ki.uió-liivataía,

A galandóczot (Bandwurm) meggyógyítja (levélileg is) dr. Bloch. Bécsben,
(8 — 3)
Praterstrasse 42. szám alatt.
1088 ( 2 - 0 )

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik)

A nemi élet

titkát s veszélyei.
Értekezések a nemrég és nemi betegségekről, ai utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
1102(7—13)
Függelékkel a bujakóri ragályzásró!
é« Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérfii,

s férfi 4fl nói ivarsaerek boncztani Ábráival

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több
Megrendelhető szerzőtől következő
i alatt:

Dr. Biber V. U.

Pesten, József-utcza 66-ik siámu
saját házában.

3 ft. — kr.
1„ 50 „

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám)-

Mellbetegeket

Uj kiadásban kapható

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában (Pest, egyetem utcza 4-ik
szám) és mindon könyvárusnál:

értesitem arról,

DÖNTVÉNYTÁR.

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

határozatai.

Rendelvényi órák:

A magy. kir. curia semmitöszéki és legfőbb itélőszéki osztályának
elvi jelentőségű

Gyüjtötték:

Dr. Dárday Sándor és Dr. Gallu József,
m. k. igazságügyminiszteri titkár.

m. k. semmitószéki segédelőadó.

I. folyam ára 1 forint 50 krajczár.
II.

m

» 2
„ 9

»
»

—

»
»

délátán S-töI 4-ig.
Bálvány-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelött váczi-ut 24-ik szám.)

ERNST L.,

homaopath-orvos és szülész.
1045 (13—50)
**

352

28-ik szám.

Tizennyolczadik évfolyam.

RINGiO*
imt, gíaubt Der

rcie
auf bie retje Sfyeíínafyme aííev ^arteigenojfen unt fo efyer gdtjíen $u bürfen, aí£ mljí fetne t>íöf?eritje $aU
tung unb lein &tóljetige$ Sötrfen bíefen 9lnftmidj nícfyt aí£ gu unbefcfceiben erfcfyeínen íaffen bürften.
Qitetfacfjen 3(ufforberungen entfpretyenb, toirb ber „Sfcctte f^rcie 8 1 © ^ " t>om 16. Sluguft í. 3 .
mm<>fmirtiM»
Síiírtf
angcfangen, íihttí
ftatt <>tit
ein 9)íat

je p ú Mü Wúfytnüty erf^etnen,
unb gwar oí)ne jebe ^retéer^ö^ung, ttnrD aber auct) bi^ ba(;in etfrigft fceftrefct fetn, burrf) aWannígfaííígfeíí
unb ®ebtegenf)eit be3 pní;aít3, n)ie burcí) bie @ntf(^teben^ett unb Unaí>í?ána,ígfeít ber '©efínnung fetnem
^rogramme unb bem tí)tn ^ieífeittg gefcfyenften ©erírauen tmmer auéretc^enber ^u entfyrecfyen.
Wt íaben baí;er bie g. ©efinnungőgenoffen unb alíe ^reunbe ber unab^ángígen ^Preffe ^öfíí^ft unb
Dringenb ein, uno burd) mtjgíict?ft tafdjeS unb gapíreid;eé 3lt)onnement in unferem f^iDtcrígen unb patrtoti*
fd)en Untetnefyntcn waáj ^raften gu förbern.
Wlan abonntrt M ber unter^eí^netett ®r£>ebttíon unb fofteí ber jeben £)onnerftag tu ^tt)et S3ogen
@ro^s£luart erfcfyeinenbe „9teue ^ r e i e S l o ^ ^ " für ^peft*Dfen in'é ^aué gefenbet ober für Die SProlmu
mit |?ofít)erfenbuitgt
,
&terteííaf>rtg 2 jí.; - $al&id$rt<j 4 fi.; - auf ein %al)t 8 fi.
- • * h G l °'*
©efteííungen serben mögíid)ft ^eitig erdeien (u. g. gegen ^oftanlpeifungen, n>orauf nur eine 5 fr.
angutríngen ift), unt icU ^erfpátung in ber 3úfen&ung gu termeiben.

Heckenast^ ZeUnngs-Expedid'on,
"Ccft, UníoerutatŐQOÍÍe 9ír. 4.

(2-3)

Heckenast Gusitáv könyvkiadó-hivatalában Poston, (egyetom-utcza 4:-dik szám alatt) megjelent és minden hazai könyvárusnál kaphatók :

HIVATÁSA.
Irta

BENICZKY IRMA,
A mü tartalma:
Előszó. — Berezetés. — Az anyai befő-1 Még nehány fontos szó a nevelésről. lyás. — A nők befolyása a társadalmi életre. í Elsö lépés a nők szellemi felszabadulásának
— A nők befolyásának műkőre, természete! pályáján. — A nök müköre. — Mit tanuljaés kiterjedése. -- Az anyai szeretet. — I nak a nők? — Elvezetek és mulatságok.—
Milyen eszközök biztosithatják a nők sze- Tapintat és taktika. — A nők munkássága
mélyes befolyását? — A nők neveléséről, azelőtt és most. — A nőkérdés és annak
— Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? —(megoldása.

(Nyolczadrét 352 lap) füzve 1 ft. 20 kr.

A nyári idényre

ajánlom saját készítményeimet ugymint: hiitÖkH mnek, sör,
bor, hus, vaj s minden megfelelő czélnak, a Iegjntány»sb áron $ ugyszinte f ü r d ő - k á d a k a t vízmelegítővel és íiihanynyal, minden

féle edényeket, konyha- és házie*zkozöket;
elvállalok továbbá mindennemü megrendeléseket rajz vágy
minta után, s biztositom azok czélszerü kivitelét

Weiner Mór,

1089 (5—6)

bádogos,
PEST, 3 korona-utcza
a templom épületében.

Kereskedők és iparosok számára.

KERESKEDŐI SEGÉDKÖNYV.
Kereskedelmi irálytan,

gyakorlati kereskedők és iparosok, nemkülönben mn«
egyetemi és kereskedelmi intézetek számára.
Szerkeszté

MACHIK JÓZSEF,
a budai k. József-múegyetemne'1 a magyar nyelv és irodalom tanára.

Nyolczadrét (528 lap), kemény kötésben 1 ft. 80 kr.

Elöfizetési felhívás

„A VÖRÖSHÍZ LOVAGJA"
czimü

két kötet regényre.
A világhirü franczia regényirónak, idősb Dumas Sándornak rendkivül érdekes és mulattató regénye, mely mintegy 4 — 500 lapra terjedő két kötetben, augusztus
havában jelenik meg. Előfizetési ára: 1 ft. 5& kr. Bolti ára: 3 ft. leend. Az előfizetési
pénzek, a „Pesti hölgy-divatlap" szerkesztői s kiadói hivatalába (ujvilag-utcza 20-dik
szám) utasitandók.
KW* Az előfizetési pe'nzeket kérjük ^mielébb beküldeni, hogy a nyomandó
példányok végett tájékozhassuk magunkat.
&W A ki a „Festi hölgy-divatlap"-ra félévre, azaz: júliustól deczember
végeig fizet elö, az a két kötet regényben 50 krért részesül.
8 ^ * Szives gyűjtőinknek, nyolcz egyszerre beküldött előfizető után lapunk,
10
valamint a regény tiszteletpéldányával szolgálunk.
^ 5 (6 — 6)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, julius 9-én 1871.
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Canpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
B ^ - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vágj
tSbbuSri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9 . —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 krajczár.

Mig a közérdeklődés, igen megfőgha- nyelvészeti szakra készült, és pedig ugy, a bizalom számtalan jeleivel volt alkalma
tólag, mert a lét- és nemlét mindent hát- hogy elméleti ismereteit a nagy tökélyre találkoznia.
térbe szorító kérdésétől lebilincselve, a emelkedett porosz közép- és felső-tanodák
Ifjui hévvel megkezdett pályáját azonharczok nagyjai felé fordul s a csöndes béke látogatásain szerzett tapasztalatokkal egye- ban félbeszakitották az 1848/ -ki mozgalmak,
9
és a szellemi élet hü munkásaitól sokszor sitette.
melyekben ő is tevékeny szerepet játszott.
még az elismerés szerény jutalma is meg
Visszatérvén hazájába, mivel Sopronban Midőn 1848-ban a sopronmegyei gyülésen
van tagadva, annálinkább kötelességünk- az ő szakja épen be volt töltve, Pestre ment, azon kérdés merült fel, hogy mi történjék
nek érezzük: megragadni az alkalmat, hogy hol két évet Szirmai Ádám kir. kamrás a cs. táborból a hivatalokhoz küldött kiálta közmiveltség szerény, de buzgó elömoz- egyetlen fia nevelésével töltött el; majd a ványokkal, Tatay vésztörvény alkalmazását
ditói iránt elismerésünket nyilváníthassuk. pesti ev. egyház akkori tekintélye Schedius inditványozta a hirdetők s terjesztők ellen.
A hazai miveltség egyik ily elismerésre ér- Lajos felhívására segédtanár lett az evang, Kevéssel utóbb, a felsőbb tanosztályok küdemes terjesztőjét mutatjuk'be olvasóink- gymnasiumnál, és e minőségben két tudós lönben is szünetelvén, határbiztossággal lőn
nak Tatay Istvánban, a ki mint főiskolai férfiuval egyesülten nehány elökelő ifju megbízva Kismarton vidékén, mely minőtanár közelebbről tölté be hiségben szintoly erélyt és hazavataloskodásának 25-ik évét.
fias buzgóságot fejtett ki, mint
Tatay 1821-ben márczius
előbb a tanszéken. A császá7-én született Tolnamegye Hiriak betörése után b. Hauer
degkút helységében, hol atyja,
cs. biztos által hivatalától elImre, német ajku evang, lelmozdittatván, Haynau dühe
kész volt, anyja Sass Erzsébet.
elöl, mint annyi más, ő is meSzülői házánál gondos nevenekülni kényszerült. Egyideig
lésben részesült, s tiz éves koszarvasi és tisz.aföldvári barárában a dunántuli evangelitainál bujdokolt, majd nevekusok főiskolájába Sopronba
löséget vállalt Aradon Török
vitetett, hol Hetyési László,
Gábor családjánál, hol 1855-ig
Szabó József, Pecz Lipót és
müködött.
különösen Kis János superinEkkor az iskoláját ujontendens, a maga korában oly
nan szervező békési ev. espekitünő iró vezetése és gyámoresség egyhangulag megválitása mellett szép sikerrel vélasztotta őt rendes tanárul;
gezte a gymnasium és theokét évvel utóbb az igazgatóság
logia tanfolyamait. A mellett
is reá ruháztatott. Tatay megmunkás, és társai által első
jelenése és működése korszakot
helyre méltatott tagja volt az
képez a szarvasi főiskola törakkoriban még uj, magyar és
ténetében. Azóta tétettek nanémet önképző egyleteknek, s
gyobbszerü alapítványok, azkorán megtanulta, hogy egyeóta müködik ott tizenkét rendül önszorgalom által lehet
des tanár több segéddel, azóta
önállóságra jutni, s korán
kétszereződött a tanulók számegismerkedett a két régi
ma, azóta állíttatott fel a taniklasszikai nemzet irodalmátóképezde, a zenede, a konvikval, valamint a z ujabbak közül
tus, a testgyakorló intézet,
az angolnak és francziának
szóval az ő mindenre kiterjedő
nyelvével s irodalmával. 1840figyelme, lelkes buzdítása, kiben, a protestáns ifjak dicsémeritő igazgatói jelentései oly
retes szokása szerint ő is küláldozatokra birták az iskolát
TATAY ISTVÁN
földre ment, és pedig azzal a
fenntartó esperességet, a mehatározott eltökéléssel, hogy a soproni konlyeknek segitségével az intézet eddig soha
vent óhaja szerint lyceumi tanárságra ké- számára bölcsészeti tanfolyamot inditott nem ért virágzás fokára emelkedett. Az
meg.
1846
elején
a
Vajda
Péter
halálával
pezze ki magát. Szeptember elején vett buirodalom terén is hasznos szolgálatokat
csut édes apjától, Jcit többé soha nem, és Szarvason megürült állomásra a békési es- tett az ifjuságnak és átalában a hazai közperességnek
ő
ajánltatott.
De
az
itteni
hazájától, melyet csak három év mulva látmiveltségnek. Még mint soproni tanár
hatott viszont. Határozottan a bölcsészet- választást megelőzte Sopron meghívása, me- 1847-ben több nevelő közreműködésével
lyet annál örömestebb fogadott el, mivel

