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Szecskavágő-gépek leírása.
I. Sainaelsoii'fele kisebb fajta szecskavágó.

mely az 1858-ki és későbbi kiállításokon arany-éremmel és dicsérő okleréllel jutalmaztatott.
Ezen szecskavágó az 18ö8-ki kiállításon 40 közt azért kapott arany-

érmet. — mert kis gazdáknak való legkisebb szecskavágó, s egyszerű szerke-
zete, jó könnyű kezelése és szapora munkássága által tüntette ki magát. A
gép egy négy lábon álló szilárdon Összeépített vasállványból áll, melynek eló-
részén a fő- és hajtó-tengelyen a sulykerék (lódító) látszik. Ezea kereken két
kulkör alakú (convcx) kés van, mely a lóditókerék egymás ellen álló karjaira
két-két csavarral van megerősítve. A másik két-két csavar, mely ugyanezen
lóditókerék karjaiba vau illesztve, arra való, hogy a kések élét, szigoruan
lehessen a gép elórészéhez állítani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a gép
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén levő
oldalfogas kereket hozza mozgásba. A vágandó takarmányt pedig a fenn era-
litett két henger hozza a kés alá.

Használás alatt ügyelni kell, hogy minden csavar erősen meg legyen szo-
ritva; a tengelyek, csigakerekek é&jgerselyek tiszta faolajjal megolajozva, a por
és piszoktól tisztán tai tva legyeneh^ciilönben a gép időnek előtte romlásnak indul.

Ezen szecskavágó-gép m^Bfcféle takarmány-vágásra egyiránt alkalmas,
logyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. Pontos és jó kezelés mellett
/ óra alatt könnyen 30 véka fél huvelyknyi hosszú szecskát vág. — Oyári ára,

50 fi. osztrák értékben.
Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél

csak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelődik és a vágandó takarmányt mindig
egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen jó kezelés mellett könnyen
40—45 véka szi'cskat lehet órankint vágni, egy embert a gép hajtá-

" ' sara, egyet az etetésére hasznaira. Ára 60 frt. osztr. ért.

II. Amerikai szecskavágók.
Ezen szecskavágók egy szilárdan összeállított fa-álllványból állanak, melyeknek elörészén két öntött vas fogatlan henger-

kerékre vannak a kések, számszerint 4 — 3 és 2-re illesztve. Ezen hengerkerekek tengelyének két oldalán vannak hajtok és
hajtókerekek alkalmazva. Ezen hajtókerekek mellett van egy kis fogas korong, mely egy a szalmahuzó alsó henger tenge-
lyére illesztett nagy kerékbe vág, mely tengely másik végén szintén egy fogas kerék van, mely által a felső fogas henger

hozatik mozgásba. Ezen gépek egyszerű szerkeze-
tük és tartósságuknál fogva igen kedveltek és ta-
lán magából a gyárból már pár ezer van Magyar-
országon elterjedve. — Ezen szecska vágóval a 4
és 3 késün lehet az elsőn negyed, fél és 1 huvelyk-
nyi hosszú szecskát vágni, a mint a négy késün 4, 2,
vagy egy késsel vág az ember. A 3 késün pedig 3,
2 és egy késsel vág. A két késü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy huvelyknyi hosszú, a
mint 2 vagy egy késsel vágunk. Meg kell emlite-
nünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelőtt vászonnal
volt az alsó henger ellátva, most azonban ezt el-
hagyva ezélszerüen szerkesztett fogas vashengerek
alkalmaztattak a takarmánynak a kés alá való to-
lására, melyek azt sokkal biztosabban és egyenlőb-
ben e?ztözlik. A munka előtt különösen vigyázni
Vcii m m , I10&3 » csavarok megerősítve, a
tengelyek és perselyek tiszta faolajjal meg-
olajozva s a gép por és piszoktól ment le-
gyen, különben hamar romlásnak indul. Ára
ezen gépeknek:4 késü, lóerőre alkalmazható220 ft.
o. é. vág óránkint 250—300 véka szecskát. — 4
késü ember és lóerőre, vág: lóerővel haj tva 120 —160
vékát, embererővel hajtva 60—80 vékát; ára 130ft.
o. é. — Embereróre 8 késü, vág óránkint 50—60

vékát; ára 105 frt. o. é. — Embererőre 2 késü vág óránk int 40—50 vékát; ára 85 frt. o. é. — Különben e gépek vágnak egyáta-
lában mindent, legyen az széna, szalma vagy kuioriezaszár, — Ezen szerkezetű 2 késü szecskavágó az 1858-ki évi gazdasági ki-
állításon ezüst-éremmel jutalmaztatott szilárd szerkezete és könnyű kezelése miatt.

Ezen amerikai szecskavágó-gépeket legújabban vasállványra is készíti a gyár különféle nagyságban, de mindegyike
4 késre. — Ezen gépek erős alkotásuknál fogva lóerőre is alkalmazhatók; ára 130—160 frt. osztrák értékben.

111. Rictimontl- ésfChandler-féle szecskavágók.
Ezen gépek szilárd és csinos alakú vasállványuak, a metszókések szintén kulkör- (eonvex) alakúak és a hajtó-kerék egy-

más átellenébn álló karjaira vannak csavarok által megerősítve.
Az ezen karokon lévő többi négyszögfejű csavarok arravalók, hogy a

kést a gép elejére szigoruan oda lehessen igazítani,hogy a vágandó takarmányt
tökéletesen elvágja. Ezen gépek közül a kisebb fajtának hajtókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely alatt és fölött levő szalmahuzó-
tengelyek végére illesztett fogas kerekeket, illetőleg hengereket hozza moz-
gásba. A gépnek felső hengere mozgó — föl és le — mely szerkezeténél fogva
a vágandó takarmányt, legyen az több vagy kevesebb, mindig egyenlően össze-
szoritva a kések alá hozza. Ezen gépen könnyű kezelés mellett lehet óránkint
50—60 véka szecskát vagy akár milyen takarmányt— legyen az széna, szalma
vagy kukoriczaszár — vágni; ára 50 és 70 frt. osztrák ért.
-•**- Af második ennél nagyobb szecskavágó-gép, hosszas négyszög-alaku
állvány köze.pén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fő- vagy hajtótengely,
melyen a súly vagy lóditókerék van szintúgy a külköralaku késekkel és csava-
rokkal, mint az előbbiek, el van látva. Ezen tengely végén egy kisebb fogas
kupkerék van alkalmazva, mely által egy ezen tengelyre függőlegesen, de vele
egyaránt fekvő tengelyt hoz mozgásba. Ezen tengely végén van ismét egy kis
fogas korong, mely által egy közvetítő nagyobb és kisebb fogas kerék mozgat-
tatik. Ezen kisebb kerék bele vág egy a szecskavágó-gép alsó hongertenge-
lyére illesztett nagyobb fogas kerékbe és azt hozza mozgásba. Ezen tengely
közepe felé ismét van egy kerék és forgat egy fölötte levő a felső szalmahuzó-
hengertengelylyel összekötött könyöktengelyt, és így a felső szalmahuzó-hen-
gert, mely e könyök-tengelynél fogva a vágandó takarmány mennyisége után
fölebb vagy lejebb mozgó és a takarmányt mindig szorosan ö'sszeszoritva a
kések alá hozza.

Ezen szecskavágó a hozzáadott négy pár valtókeréknél fogva négyféle
külön hosszúságú szecskát vág. A kerekek következendókép alkalmaztatnak, u. m.: 1. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre a 40 fogú
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 12 fogú, negyed huvelyknyi hosszú szecskát vág.— 2. Ha az alsó szal-
mahuzó-tengelyre a 86 fogú kerék van alkalmazva és ezt hajtó közvetítő kis kerék 14 fogú, fél huvelyknyi szecskát vág. —
3. Ha a n»gyobb kerék 33 fogú és a kisebb 20 fogú, három negyed hüvelyknyit. — 4. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre e 30
fogú kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 23 fogú, 1 huvelyknyi hosszú szecskát vág.

a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre 10 ft., a legnagyobb kéz-erőre 135 ft.,
a ló-erőre alkalmasnak 180 ft., a legnagyobbnak ló- és gőz-erőre 250 ft.

E gépeknél is vigyázni kfII. hogy a tengelyek és perselyek tiszta faolajjal olajozva,* csavarok meghúzva és
a gép áUlaban por, piszoktól óva legyen, mert különben hamar romlásnak indul.

Vidats István gépgyára.

Löwinger A. és Társa
papir-

kereskedése
Pesten,

hatvani-uteza 6. sz.,

a „tanulóhoz"
ajánlja a következő alkalmi ezikkeket:

Levélpapírok.
100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyo-

mattal 1 ft,., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft, 50 kr.
100 levél és 100 boríték, mindkettő mo-

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr..

1 ft. 20 kr. ::
90^* 100 levél és borítékhoz d:szes

doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég-

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boríték csöpü papírból, negyedre!

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.

Látogató-jegyek
a la Minute.

Színes nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.

100 db. finom színes karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papíron

1 ft.
100 db. kónyomatu finom kettösfényü

vagy bristol papíron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két színben

3 ft. 75 kr. 1155 (3-0)
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

IPF" Nagy választék mindenféle
(illeti, jegyzéki és másoló könyvek-
ben. — Nyomdai munkák megrende-
lés szerint a lehető legolcsóbb ára-
kon. — Levélbeli megrendelések
utánvét mellett teljesittetnek.

0V~ A fennt elősorolt mennyi-
Hegeken kivül—kevesebb nem ren-
delhető meg.

Uri-uteza 1-ső sz.

Legújabb

nöi-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

[Hamburger Adolf]
üzletében

?, uri-utcza 1. sz.;
párisi ház.

* Minták kívánatra i
küldetnek minden-
Jelé Ingyen és

bérmentve.

párisi ház.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat folytán
több ezer betegen legjobbnak bizo-
nyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy » beíeg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
B V Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek Is megkfildetnek.
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Tizennyolczadik évfolyam.

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

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

A most lefolyt héten, szerdán, október
11- kén leplezték le Debreczenben Csokonai
Vitéz Mihály szobrát, melyet lángeszü szü-
löttjének Debreczen állí-
tott, s melyet Izsó Miklós
jeles szobrászunk valódi
művészi ihlettel készi-
tett el.

Az ünnepélyről alább
vesznek olvasóink rövid
tudósítást, kimerítőbbet
csak jövő számunkban
adhatván. Itt e helyen
magára a szoborműre
akarjuk figyelmüket for-
ditni, megemlékezvén a
költőről is, a kit ábrázol.

Csokonai Debreczen-
ben született (1773-ban);
az ottani kollégiumban
tanult; ott élte le rövid
élete legnagyobb részét;
ott halt meg (1805-ben);
ott van eltemetve a hat-
van- utcza végénlevö köz-
temetőben , sírját egy
durva vaslobor jelölvén.
Élve-halva ö Debreczené
volt, e tös-gyökeres ma-
gyar városé, mely kitűnő
fiát akarván megtisz-
telni e szoborral, legin-
kább önmagát tisztelte
meg, midőn az iroda-
lomnak, a költészetnek
ily tisztelet-oltárt emelt,
s emelte azt egészen
maga erején, a nélkül
hogy a köz-adakozást
országszerte fölhívta s
fénybe vette volna. Mint
Csokonai egészen Debre-
czené volt: szobra is
egészen az. Valami pu-
ritán zordság 8 büszke-
ség van ebben, mely oly
jól illik Debreczenhez.

Ha Debreczen mind-
azáltal országossá tette
a szobor leleplezési ün-
nepét, —versenyre híva
föl országszerte a költői
erőket, s meghiván reá
első tudományos és szép-
irodalmi testületeit az
országnak és a sajtó kép-

C s o k o n a i .
viselőit: ezzel ismét annak adott kifejezést,
hogy a mit az egyes tesz, lendít, áldoz: an-
nak csak terhe, fáradalma az övé, sikere

Ct-okonai szobra, Izsótól.

kell hogy közrehasson s az egész országé
legyen.

Debreczen mindig büszke volt Csoko-
naira. Büszke akkor is,
mikor a közvélemény,
Debreczenen s szomszéd-
ságán kivül nem méltá-
nyolta eléggé aTiszántul
költőjét. Kazinczy s a
kör, mely irodalmunk-
nak és nyelvünknek uj,
nemesb irányt adott, s
magának kétségkívül a
legtöbb s legnagyobb ér-
demeket szerezte, a deb-
reczeni iskolával nyelv
és ízlés dolgában nem
járt egy utón. Semmi
kétség, hogy Kazin ezyék-
nak voltegészben igazuk,
s hála a nemzet géniu-
szának,hogy irodalmunk
utánok indult. De mint
vitában rendesen tör-
ténni szokott, az ellen-
félben az igazat, a jót
sem akarjuk s nem tud-
juk elismerni, s érdemeit
kevésbbé méltányoljuk,
mint kellene, a debre-
czeni iskolának a népi-
esre törekvésében csak
póriasságot, a nyelv-
érzékre hivatkozásában
csak tájszólási elfogult-
ságot, tős-gyökeres ma-
gyarosságában csak csi-

szolatlan durvaságot
akartak látni, s ha beval-
lották is, hogy Csoko-
nainak lángészt adott a
természet, egész pályáját
a fékezetlen lángész egy
aberratiójának tartották
s mondották. Még oly
emelkedett szellemű kri-
tikus, mint Kölesei is
igazságtalan volt irá?ta,
s míg a különben de.-ék
Kis János számára csak
magasztalásai vannak,
Csokonaira alig van

egyebe gáncsolásnál.
Csokonai még har-

mincz évvel is halála
után csak Debreczenben

i '

42-ik szám.

Pest, október 15-én 1871.
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•$ a Tisza mentén tartatott nagy költőnek.
De mikor Kisfaludy Károly, Vörösmarty,
Czuczor,-Erdélyi kezdeményei után költé-
szetünk, — a Kazinczy-iskolában már re-
mekké képzett költői nyelvvel — a nemzeti
és népies felé fordult, hogy az egyengetett
nyomokon majd Petőfi, Arany, Tompa jö-
hessenek, — akkor elismerték Csokonai ér-
demét is, kiben, ha durvaság, Ízléstelenség,
vagy aljasság volt: az csak vas koráé volt,
melyben élt, de a szép, melynek sokszor oly
nemes alakot tuda adni: saját géniuszáé. S
Csokonai irodalmi elismertetésére épen azon
iskola egyik legkiválóbb fia, mely őt egy-
kor elitélte, tett legtöbbet és pedig munkái
első teljes kritikai kiadása által, t. i. Toldy
Ferencz.

Ma már egy vélemény van országszerte
Csokonai költői tehetségéről s költői érde-
méről. SaDebreczen által állított gyönyörű
szoborra a koszorút az egész ország teszi föl.

— á—r—

Csokonai szobrának leleplezésére.
(Debreczen, 1871. okt. 11.)

40 arany pályadíj! nyert költemény.

Kelj föl, sirod beomlott padmalából,
— Mit az időnek lassú árja mos,
A mint mély medrü lejtőjén aláfoly, —
Hatvanhat éve alvó víg dalos!
Kelj föl, ha enged (mely oly súlyosat nyom
Sirod felett): a durva vas lobor,
S moly még súlyosbban ül a torha hanton:
A melyben éltél, a vas durva kor!

Vas volt a kor, oh költő, melyben éltél.
Dörgött az ég fenn, dongott lenn a föld.
A nap csatát, rémeket hoz az éjfél,
Távol s közel villám fut, vész üvölt.
Ketté hasadt, derékon, Európa,
Láng s füst gomolygott a nyilas felett;
S húsz év telek: a mélység éhes torka
(Holtakkal tömték!) a míg tele lőtt.

A vénhedt század vérben alkonyúla.
Véres nap nyugta, mondják, vészt jelent.
Az égő láng a hajnalig átnyúla,
S az új század új vész elébe ment.
Do mig a láng tovább s tovább harapdál,
S nagy csattanástól ég-föld megreped:
Lantod húrjaiba te mosolyogva kaptál
S eget-földet vidíta éneked.

Ha Lillát daliád s ,.hatalmas szerelmét," *)
A melynek „megemésztő tüze bánt" —
Ha a „Tavaszt," s a körtek himes selymét
Hol jáczint nyilik s égő tulipánt;
Ha ábrándozva a fokon megálltai,
Hol egykor „rád jajdult a Balaton,"
Vagy zönge sípod a „fejér nyárfáknál":
Az est ámulva csüggo dalodon.

A „földiekkel játszó égi" lánykát,
Ki „kerted' narcziszokkal ülteté",
De játszva visszalopta adományát:
Dalod mily édes váddal illeté.
Majd „riadó leányát ős Tihanynak
Szent hegye rejtekéből" kicsalád,
Hogy lesve lesse, vissza mit nem adhat,
„Trillád" epedve esdeklő dalát.

De búcsút mondva „kedv-, remény-, Lillának,"
Mint sebzett gím futál az árny közé.
Benn vérze a szív dúlt erén a bánat,
A zöld füvet egy csöpp som öntözé.
Kaczajba fűlt a tépett sziv nyögése,
A kin tüze gúny-szikrát pattogott;-
Mint viz-omlási bár a követ kivésse,
Szelid moraj, ha távol hallgatod.

S visszára fordult mind, mit egykor érzel,
Torz-képre vált a fényes Ideál;
Lágy himporát szárnyáról elsöpré szél,
S az égi Szép sártól fecskendve áll.
Az inger-, báj- és Lilla forditottja,
Az Örök-szépnek ferde tüköré:
A fejkötő-sovár agg-lant, Dorottya,
Kezedből éltet s örök hirt nyere.

•) Az idéző-jel „—" közé tett sorok, szavak, kifejezé-
sek a Csokonaié.

S haj-rá! — A sűrűnek fölvert vadára
Nem űzhet jobban a hevük vadász;
Gúnynak, kitörve egyszer, nincs határa,
S cseng a kaczaj, hogy szinte reng a ház,
Ajkadnak az tetszik csak, a mi pajzán,
Fulánkja nélkül még a méz se' kell;
S az egykor lágy koboat érez-húrral ajzván
Az, „Evőét" Bacchusnak énekel!

S hév nyárban, árnyán zöld szőlő-lugasnak
Anákreonnal versenyz ajjakad!
Télben meg a „csikóbőrös kulacsnak"
Hűs csókjával melengeted magad'.
S mig „a komor bú lángjainak csatáit"
Az „ért gerezd levével" oltod el:
Egyszerre lelked magasabbra áhit,
S a „halhatatlanságról" énokel.

Mélység és magasság olvad énekedben,
Kétség e reménység, hit és bölcselem.
A titkok ízis-fátyla félrelebben,
S a sir s a menny megnyilik hirtelen.
Hol mélyeit hánytorgatá az örvény,
A töprengő léleknek láncza hull,
A kétkedés békóit összetörvén,
Szűk börtönéből szárnya szabadul.

S magasra száll, — az aether tiszta légét
Szabadon és vidáman iszsza szád ;
,,A had" zajában zonged a szent békét,
S romok között: fölviruló hazát.
„Földindulásban": a lélek nyugalmát,
Tépett sziv enyhét „egy fa-árny ölén",
Az „igazságnak zengod diadalmát",
S a bűn fölött hogy áll a szent erény!

Oh költő, hol ve véd e hangokat mind?
Honnan lopád e tarka színeket ?
Ah! a dicső szivárvány káprázatként:
Napfény- s esőből támadt éneked.
Mi ragyogó köd, arezod' mely befolyja ?
Mi lángoló csöpp, mely szemedbe' forr?
— A gyötrelem szivszaggató mosolyja,
A kaczagó köny cseppje: a HUMOR!

Oh költő szemo! mely „szent őrületben" *)
Magasra szállsz, a ködlepelbe vont
Világ fölé — és fénybe öltözötten
Látod föltűnni lenn a földi hont,
Hozzád a jajszó, nevetés, siralmak,
Csók-csattanás, s omló vér moraja,
Egygyé olvadva a mint fölszárnyalnak:
Mind egy csodás, édes harmónia!

Oh költő szeme! csillagidból nézve
Mily képet ölt előtted a világ!
Selyem-fodor lesz a vad tenger vésze,
Mit egy szelid kéz kissé megzilált.
Az elemek s az emberek bősz csatája
Csak életteljes üde mozgalom;
Virág-mező a harcz vérmosta tája,
S enyh-lugas fű-padja a sirhalom!

Oh költő szeme! a mint a magasból
A sziv setét aknáiba benézsz,
Mit durva sors kemény sziklára paskol,
Vagy tonger kinján elmerit a vész;
Előtted kin, kétségek, ellentétek
Kiegyenülnek, elsimulva mind;
Örök csillag deríti a sötétet,
S a hit rév-partja nyugalommal int.

Mint hajó-törtnek enyh színébe' kékül
A szikla, min sajkája összetört:
Átélt kínjával a sziv ugy kibékül
S mosolyra készt csak, a mi rég gyötört.
Elmúlt csaták vészétől, mondd, ki rettog?
Ha magad' szebb jövőn vigasztalod,
S a bék-adó halhatlan isteneknek
ló Paeánt zeng győzelemdalod!

ló Paeánt nevednek is, nagy költő!
Kit sors nem tört meg, sir sem födhet el.
Hantod' taposta már két-három öltő,
A jelen, im, dicsőjtve ünnepel.
Nagy sokaság gyűl városod piarczán,
Sir-helyeden mozdul a néma rög.
Ki győztél sors, idő, ítélet harczán:
lm szobrod áll és koszorúd örök!

Szász Károly.
•) Shakespeare Szentivánéji álom, ötödik felv. I. szín.

Csokonai költői hatása.
{Imre Sándornak a debreczeni Csokonai-ünnepéijen tartott

emlékbeszédéből.)

Csokonai nem alkotott nagy nemzeti
hőskölteményt, nem varázsolta a nemzet elé
a múltnak magasztos képét, az ősök és nagy
tetteik sorát, melylyel a jelent a múltból
oktatva a jövőre előkészítené. Ezt csak ter-
vezte ; de teljesítésében a korai halál meg-
gátolá. Nem nyitotta fel hazájának a régi
és ujabb nemzeteknél oly nagy hivatásu
színházat; noha korának ferdeségeit néhány
színmüvében elmésen ostromlotta. Csokonai
főkép a lant költője volt; ez teszi főérdemét,
ezzel hatott nemzetére ama még igen tes-
pedt s eszmétlen időkben, — erősebben ha-
tott ezzel, mint bárki más, az utolsó nagy
idők ama harczi költőjén kívül.

Csokonai 1773-ban született. Már ekkor
derülni kezdett a magyar költészet ujabb
hajnala. De az ő körébe kevéssé hatoltak el
a Bécsből indult hangok, melyek úgysem
eléggé nemzetiek s nem eléggé gerjesztők
voltak. Inkább a klasszikái formákat jól-ro-
szul követő, s a múltról a nép beszédével,
de nem a nép szellemében szóló költők,
vonhatták lelkét; oly körben élvén, mely
emberiesen szabad vagy nemzetien forró
érzéseket alig ösmert, a valódi költészetre
fogékony alig volt.

Még tanulói pályán volt és az ifjúkor
kezdetén, midőn az 1790-dik év mozgalmai
fölrázták a nemzetet, s midőn zárt körében
is szilaj lelke erősebben kezdett mozogni.

A valódi költőnek lelke nemcsak ábrán-
dozni s tétlenül képzelegni tud, hanem tenni
s szabadon élni is törekszik, s a magas esz-
méinek útjában álló elfogultság, vakság,
szinlés s bármely korlátok ellen, küzdeni
természet szerint hajlandó. Csokonai korá-
ban e főiskola tekintélyes és szigorú hittu-
dósok s még szigorúbb törvények szabály-
zata alatt állott. Megfelelt ennek kormány-
zata az országos és társadalmi helyzetnek,
az arisztokratái és papuralmi fegyelemnek,
mely egy előbbi időszakban alapult és vi-
rágzott ugyan, de még folyvást fenn ált,
sőt ez idő-tájon újra megérősittetett. E
főiskolában is a nevelési jelszó komoly-
ság, rend és méltóság volt, mely semmi
ujabb idő szellemét behatni nem könnyen
engedé. így az ifjúi tulcsapongás, még [sok-
kal kisebb mértékben is mint Csokonai ré-
széről nyilatkozott, nem férhetett össze az
iskola szellemével, féltékeny tekintélyével s
türelmetlen szigorával. Az ő szilaj lelke el-
vágyakozott és elszabadult a fanyarságig
komoly iskolai falak közül.

Tehát, némely müvei által már valódi
hivatásu költőnek ismertetve, nyelvének
bájával, elmésen föltalálni s leírni képes
eszével sokak nagyrabecsülését megnyerve,
— azon idők legnagyobb tekintélyétől Ka-
zinczytól is évek óta szíves közlekedésre
méltatva, magasztos hivatásának érzetében,
nagyobb s szabadabb körbe lépett. Az
1796-diki országgyűlés költőjévé kívánt
lenni, megénekelvén annak nagyobb mozza-
natait, kitünöbb férfiait s ugy hatni nem-
zetére, mint 1790-ben Gvadányi,Horváth és
Péczely. És csakugyan sok honszeretettel, a
képzelt vagy valódi nagyság iránti hódo-
lattal, forró érzéssel s szép vonzó nyelven
is énekelgetett. De a miért a költő eped, mi
arra élesztőleg hat, szives szeretetteljes
pártolást a hon előkelőitől sem ekkor sem
utóbb érdeme szerint nem nyerhetett. S
fájdalom, ez időben még nem volt e hazában
szabad nép, mely a mint együtt érzeni s
visszhangzani, ugy jutalmazni is tudta volna
a költő dalát. S itt kezdődik Vitézünk éle-
tének oly sok küzdéssel és csalódással foly-

tatott pályája, melyen őt végig kisérni igen
kinzó, — és ha nem a költőre, de a nem-
zetre nézve szégyenitö is. Mert mélyen le-
alázó látni a költőt számtalanszor ismételve
s legtöbbször sikeretlénül esdekelni a nem-
zet elkorcsosodott hatalmasai előtt, keresni
a kegyet, pártoltatást nem önmaga, hanem
a nemzeti költészet szent nevében s több-
nyire válasz nélkül hagyatni, vagy hidegen
elutasittatni. Mert a XVII-ik század költői-
nek s Maecenásainak fejedelmi gazdagságú
unokái, az újkori lelketlen művelődés kar-
jain elfásulva, nem értették, mi a költészet, —
legkevésbbé pedig, mi a nemzeti költészet!
Kivételül csak Széchenyi Ferencz és Feste-
tics György s néhány mások említhetők, kik
valahányszor Csokonaira emlékezünk, vele
együtt érdemesek hálásan emlegettetni.

E rövid és mégis kinos bolyongás kez-
detén hoz a költő elé a végzet egy nőt, ki
iránt forró és mély szerelemre gerjed. E
szenvedély ihleti meg lantját, ez által tör
ki kebléből, a mi addig nagyrészt lappang
vala: a valódi költői erő. Szerelmi dalai
sajátlag e pontnál áradnak ki, — azon da-
lok, melyek dalköltészünkben uj időszakot
alkottak, — melyek a magyar müveit közön-
séget forróbban érzeni, nemesebben dallani
megtaniták. Az addigi erőltetett folyású,
modoros, a valódi érzések hevének meg nem
felelő dalok ellenében, mindenfelé Csokonai
ódái és népdalai hangzanak. Amazok magas
röptüek, a műveltebb osztály érzéseinek
megfelelők; ezek erőteljesek s népiesség
mellett is tisztán nemesen érzelmesek. Ama-
zok a fensőbb köröket szoktatták meg hazai
nyelven, szépen s méltóan fejezni ki érzé-
seiket, ezek a nép dalait követik és neme-
sitik. S e két nem egymást egészítette ki. A
felső müveltségüek szeretni kezdek a nép ked-
ves dalait, s az alsóbbak a népdaloktól az
ódákhoz emelkedni. A nép gyermeke „Lil-
tó"-val, „Tihany riadó leányá"-vals&„Földi-
ekkel játszó égi tüneménynyel" tudott epedni,
— és az értelmesb vagy fensőbb körök ama
, nagy szépségű paraszt dalban" és a hozzá
hasonlókban édesgyönyörre kezdtek találni.
Csokonainak nem kiadott müvei, hanem
élőszóból elterjedt dalai, az összes magyar
népnek lettek érzelem-tolmácsaivá. így
egyebek mellett bordalai is, melyekben sza-
badon csapongó életkedv kíséretében komoly
eszmélkedés, s az elragadtatott vidámság
magasra emelkedése van kifejezve. Valamit
csak e költőnk zengett, mindenen a szépnek
müveit szeretete, finom izlés, — bár ennek
olykor a nyelv megfelelni erőtelen, — fen-
sőbb értelmi képzettség, a szabadság- és
emberszeretet bölcsészeié tűnik ki. Mert
korában s életidejéhez képest, irodalmunk
nemcsak szorgalmasb s szélesb ismeretü
tanulmányozót, de tehetségesb mübölcsészt
is alig mutathat fel.

Ehhez csatlakozik nála egy más tulaj-
don : a finom elme-él, a játsziság, furcsához
vonzódás, — s ez egyik fő tényezője költé-
szetének s költői hírnevének, Legelső mü-
veinek egyike már ily tartalmú. Egy másik
és nagyobb értékű, utóbbi időnek s magasb
álláspontnak terméke. Néhány bizonytalan
időből való érzékies, sőt sikamlós versezet
tartozik még ide, a költőiség félreismerhet-
len jeleivel s a magasabb irányú humornak
túlnyomó erejével, — u g y hogy ezeket is
egyszerű megvetéssel félretenni, vagy azon
erkölcstelen iratok közé szorozni, melyek-
kel némely ujabb irodalom beszennyezte
magát, kiáltó igazságtalanság lenne.

Mindezekben, mint már mondtuk, a
gyarlóságok mellett is, valódi költői ér,
szellemdús játsziság, az önkény és ármány
ellen nemes fakadozás s kedély mélyéből
fakadó gúny tűnik fel, - s mindezek da-
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czára épen nem szégyelhetjük, hogy Cso-
konai miénk volt, s hogy az ö emlékét itt
a tiszta vallásnak és tiszta erkölcsöknek tem-
plomai közt ragyogtatjuk. Sőt meggyőződ-
hetünk, hogy mint korának legjobbjai is
ítéltek, benne nemes lélek nyilatkozott s
jelleme állandó tiszteletünket érdemli. És
igy nincs ok, mely mai örömünket megza-
varhatná, melylyel a város nagy fiának, e
haza kitűnő költőjének emlékénél áldozunk.

Ifjak életének s érdemének megítélésé-
ben soha sem szabad elfelednünk az ő élet-
korukat. E költő 32 éves korában, alig 15
évi működés után szállt sírjába. Midőn azt
kell fontolgatnunk, mit vesztettünk benne,
mit érnek tehetsége és müvei: lehetetlen
nem számitanunk, mit tehetett volna to-
vábbi életében, ha a végzet egy emberi élet
hosszáig megtartja földi lételét, — annyival
inkább, ha azt Kazinczy vagy Himfy élet-
hosszáig terjeszti. Az, ki Árpád honszerzé-
sének megéneklését tervezé, talán e nemzet
legkedvesb hösköltőjévé válhatik, — az ki
drámák szerzésében találékonyságot és sok
ügyességet mutatott, ha a nemzeti színé-
szet megalapulását érheti, talán halhatat-
lan müvekkel gazdagítja játékszínünket, —
a bölcsész költő felséges éneke a halhatat-
lanságról talán csak zsengéjévé lesz egy
olynemü gazdag irodalomnak.

A végzet máskép rendelé, — s a ked-
velt fköltö emléke nem csak örömnek, ha-
nem korai halála feletti bánatnak is ébresz-
tője reánk nézve; sőt azok sorában kell em-
lítenünk, kik a lant hivei közül ifjúkoruk
virágában vétettek el.

S most, mielőtt e szobort s a költőnek
emlékét elhagynók, kedves Vitézünk költői
s honfiúi jelleméből vegyünk röviden ta-
nulságot.

Midőn néhány évvel ez előtt, egy évti-
zedig tartott éjszakája volt nemzetünknek,
—• sötét, nyomasztó éjszaka, melyből oly
nehezen tudott a derültebb hajnal kibonta-
kozni: a nemzet meggyőződött, hogy e
külső erőiben megtört s minden izében meg-
bilincselt nemzet életéért csak az által te-
het valamit, ha annak benső erőit fejleszti
és edzi, — ha annak szebb múltját folyvást
eléje tükrözvén, felejteni nem engedi, tud-
ván, hogy a jövő kulcsa a múltban van. Ez
időből származik le e város vezérférfiainak
sok nemes törekvése s az általok létesített
sok magasztos feladatú intézet. A honfiúi elő-
relátás, a nemzeties gondoskodás s a műve-
lődésért buzgó lélek övezte itt körül diszes
terekkel a komoly tudományok ama hajlé-
kát; a nemzet nyelvének szerelme emelte
Thalia ama templomát, — a hazafias szellem
fenséges nyilatkozata itt e szobor.

Én nem hiszem, hogy ezek s kivált e
néma de igenis sokat mondó szobor előtt
közönynyel haladhatna át a hazafi, ki nem-
zetének jövőjére gondol. Nem hiszem, hogy
honfi kötelességeinek, kivált a nyelv és
szellem ügyei iránt komoly teljesítésére ne
gerjedne, a bekövetkezhető lanyhaság és
hidegség korában is az, kinek szive van. Sőt
azt hiszem, hogy emez emlékek megszégye-
nitik századok után is, ki a sokat szenvedett
nemzet gyermeke létére, hónát, nemzetét,
nyelvét megtagadná, — s ha a végzet könyvé-
ben irva az állana, hogy e nemzet helyén
egykor más nyelvű s más fajta nép foglaljon
helyet: e szobor fogja e város és vidéke
magas törekvésének, s nemzete nyelve és a
műveltség iránti szerelmének emlékezetét
hirdetni, — megmaradnak ez emlékek mint
őseink és a mi nemzedékünk létezésének
tanúi s a máig már 1000 éves állam-életre s
négy százados irodalomra mutatva, az ide-
genek és késő utódok becsülésére tartanak
fenn jogot. .

A Itigire!
Hót év előtt voltam először a Eigin. Öt, hat

utón lehet följutni az 5541 láb magas hegyre; de
a különezök kivételével minden ember Luzernbői
szokott megindulni. Mi — t. i. négy magyar, kiket
az utasok nemtője, a,,Véletlen," Svájez egyik leg-
szebb pontján hozott össze — mi is Luzernból in-
dultunk meg azon az utón, mely meglépéseivel
legtöbb előnyt igért: azArth ésGoldau felé. Gyö-
nyörű augusztusi napon, felhőtlen ég mellett va-
lódi búcsujárás volt ez. Goldauban ebédeltünk,
megnéztük az óriási hegyomladékot, moly egy
falut temetett el, egy tónak felét betölté, a kör-
nyéket öt perczig tartó sötétséggel boritá s óriási
mennydörgésével roppant rémületet okozott. Bá-
multuk a messze görditett szikla-darabokat, szi-
vünkből sajnálkoztunk a nászmeneten, mely ez
omladék alatt lelte halálát, de a mint elfordulva
e látványtól, a Eigi aljához értünk, más dolog kö-
tötte lo figyelmünket.

Előttünk az ut, mely a magas hegyre veze-
tett föl, hemzsegő néppel, valódi búcsujárással
borítva. Tán Bábel-tornyának munkásai vetődtek
ide? A világ minden nemzetének képviselői men-
tek tarka vegyületbon fölfelé — francziák éá né-
metek, angolok és hollandiak, spanyol és amerikai,
dán és görög, olasz és orosz, és mi négy magyar.
Férfiak, nők, gyermekek. Gyalog, lóháton, öszvé-
ren, szamáron, hordszékben. Tarka csevegés, jó
kedv, nevetés, mind föl-fölfelé: excelsior! En
Istenem! hol fog e had hálni? sátrak alatt? Vál-
jon a fenn levő hotelek be fogják-e e tömeget
fogadhatni, vagy egy részo a gyepen tanyázand?
és még hozzá öt ilyen látogatott ut ?

De édes Istenem, ki fog ilyesmivel törődni,
mikor a Rigire megy, hogy még az nap esto bá-
mulja az Alpenglühn-t, a tündéri látványt, midőn
a letűnt nap végsugárai mogaranyozzák a távoli
havasok ormait, a Mönch, a Jungfrau gletscher-
joit, s hogy másnap reggel még elragadóbb lát-
ványt lásson egy gyönyörű panorámának, tizenegy
tónak, s köröskörül havasok lánczolatának kiemel-
kedését az éj sötétéből. Hogy a Rigin jól és olcsón
ettünk, hogy aKulmon, hova lóháton vagy gyalog
emberek által szállították fel az épületfákat, tég-
lákat s utolsó szegig mindent, olcsóbb szállást kap-
tunk, mint a milyent szoktak az utasok Pesten.
kapni — mind ez nóta tartozik ide. Ötödfél óráig
tartott az ut, meleg nap volt, s nem egyszer töröl-
tük az izzadságot homlokunkról. Mindegy! ARigi
kilátás nagyszerűségének megvan az ára: fizesd
meg jó drágán, ha lovon mégysz, vagy tűrd a fá-
radtságot, de ne panaszolkodjál. Itt, ha látni
akarsz, nélkülöznöd kell a svájezi olcsó vasutak
kényelmeit. Ah, hidd el: fáradj el bármennyire,
az első panoráma, mely a Rigi-StafFelre érve előt-
ted megnyilik, feledteti fáradalmaidat, s nem jut
eszedbe, hogy gyalog és nem vasúton értél oda.

Vasúton ?
Hát mehetne-e ide vasút?
Bohó gondolat! ki a Semmeringnek hirét

hallotta, ki olvasta a mesés összeget, mibe az ke-
rült, s mit fentartása fölemészt, s kinek fülét tele
beszélték a veszélyekkel, melyeknek az utazók itt
ki volnának téve (már ha t. i. volnának), az bi-
zonynyal mosolyogni fog a szállongó híren, hogy
a Rigire vasutat terveznek. Mi is hallottuk, csó-
váltuk a fejünket s elfeledtük a mesét.

Es az idén vasúton mentem fel a Rigire.
Csakhogy most más utón. Nem mint hét év

előtt Arthnak, Goldaunak, hanem a Rigi-Kalt-
badon át. Szintúgy mint hét év olőtt, Luzernbői
indultam el. A mint a hajóra léptem s ez a regé-
nyes Vierwaldstádti-tó hullámait hasítani kezdé, a
kiemelkedő Rigire tekintek. Egy magas és mere-
dek hegy, melynek lejtős följárása sehol. Kap-
csolatban más hegyekkel, azoktól hasadékszerü
hegynyilások által elválasztva, kiálló sziklákkal
vagy regényes erdőkkel, de mindenütt oly mere-
dekséget mutatva, melyre a gyalog fölmenetel is
nehéznek tetszik, mindez eszembe juttatá egy
franczia touristának, a „Journal dea Debats"
egyik dolgozótársának (ha emlékem nem csal,
magának Lemoinnek) czikkét a Rigi-utról. Fran-
czia könnyüséggel s csínnal valóban megrendítő
dolgokat beszélt kínairól, melylyel jegyhez tudott
jutni, boxirozásairól, melyekkel az angolokkal
meg kellé küzdeni, a Schnurtobel veszélyeiről, az
örvényről, mely felett ment ol a vonat, a mere-
dekről, mely alatta tátonga, a vékony oszlopokról,
melyek a hidat tárták, a híd rengéséről, a borzalom-
ról, mely elfogá, a mint a vonat azon áthaladt —
valóban megkapó rajz, melyet nem könnyen feled
az, ki a Rigire akar menni, de melyet megmosolyg,
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ki ez utat megtevé. Naponként hány száz embor
teszi meg az utat s szerencsétlenségről még nem
hallánkl Szerencse föl! Csak egy igaz van a vilá-
gon: a kétszer kettő, s a mi ezen alapszik, az nem
csalhat.Hogyan? Lemoin útirajza rettentene visz-
sza utam egyik czéljától: megnézni azt megvaló-
sulva, mit hét év olőtt mesének tartottam? Előre!

A hajó végre megállott Vitznaunál. E kis
falu még állomás sem volt a múlt években s
ma már hoteljei vannak. Egy pár év múlva bi-
zonynyal nevezetes állomás fog lenni. A gőz-
hajó állomás mellett van a vasúti indóház, s a
kettő kapcsolatban van egymással. Ugy látszik,
azokon a bajokon, miket a vasútnak ez évi máj.
22-én történt megnyitása után az okozott, hogy az
utasok nem állottak arányban arendelkezhető erők-

A pár perczot, melyet a vonat megindulásáig
a kocsiban tölténk, a vasút megtekintésére hasz-
náltuk fel. Itt a rendestől eltérőleg három sin van,
melyek közül a két szélső sima, s a közbelső fo-
gakkal van ellátva. Ennek megfelelőleg a kocsi-
nak is három kereke van a két szélső sima ráffal,
mig a harmadiknak ráfja fogakkal van ellátva,
melyek az óra-kerekek pontosságával illenek be
a sinek fogaiba. Ezek rendeltetése emelkedésnél
támpontul szolgálni a kerekeknek s leszállásnál
akadályozni a sebes lemenetelt. Hogy a kocsik,
a gépezet, a víztartó, mind, az emelkedés tekin-
tetbe vételével van készitve, magától érthető.

Alig tekinténk jól körül s a vonat megindult.
A mozdony hátul van s a kocsit tolja hegynek
fölfelé. A mindentől elütő látvány, mely most

vagy árnyas erdők többnyire a tóból emelkedve
merész egyonességgel, néhol egy kis lapályt
hagyva maguk és a tó között, melyon virágzó fa-
luk, városok állanak. A hegyek, havasok mind
szaporodnak, a tó mind nagyobbá lesz, majd föl-
tűnik a rideg Pilátus, a regényes fekvésű Luzern
s az utas megy mind felebb-felebb — mintha Is-
tenéhoz közelednék! E látvány bűvös szépségével,
mely perczekig tart, mi sem ér föl. Mintha repülne
az ember az ég felé. És feledi, nem látja az em-
ber, hogy egy rengeteg meredekhez ért, meJy a
mint megy fenébb, mind nagyobbá lesz, honnan a
letekintés örvényszerü mélységbe van, s nem
veszi észre, hogy ez örvény fölött emberi kézzel
készített kó'töltésen jár.

És halad odább mindig felébb.

ái

kel: már segítve van. Daczára, hogy nagy szám-
mal yoltunk, kik a pénztárt körülállók, nehézség
nélkül kaptunk jegyet. Még néhány perezre bemen-
tünk a restauráczióba, — de a csengetés s a con-
ducteur csakhamar tudaták velünk, hogy indulunk.

Kiléptünk a pálya-udvarba s igyekeztünk
mennél jobb helyet foglalni. Fölösleges igyekezet!
e coupéekban nincs rósz hely. Minden coupée
54 személyt fogad be. Minden sorban hat embor
ül s van összesen 9 sor. Az ülések mind elé felé
vannak, s mindon ülésről minden irányban láthatni
ki. Oldala, teteje nyitott, mely minden irányban
kilátást enged, a székek amphitheatrum alakjában
emolkednok, ugy hogy a hátulsók az elsők feje
fölött látnak el. Aztán a mozdony nem elől, hanem
hátul áll, s igy ez sem zárja el a kilátást.

Hidak és alagút a Schnurtobelen.

az utas előtt foltárul, megbüvöli az embert. Va-
lóban egy perezre elkábul s nem tudja, mit nézzen.
Alig egy perez előtt erdős ligetben ült, molynek
korlátolt kilátása sehova sem engedé nézni. Imo,
most bámulatos panorámát lát föltárulni szeme
előtt. Teljes szabad kilátással kocsizik előre, s nem
látja, mi húzza kocsiját. Legelébb a berket látja
maga alatt, melynek fái elzárták kilátását. Azután
az indóházat, melyből kiindult, aztán a templomot,
a várost, mely az előbb még nem ia látszott, azok
mellett a gyönyörű tavat regényes partjaival, he-
gyeivel, melyekhez annyi monda, annyi emlék
van kötve: Kiitli, Salisberg, Axenberg, majd a
bámulatos szépségű Mythenstein! Lassanként
mind nagyobb-nugyobb kilátást nyer a tó. A he-
gyek közvetlenül a tó mellett, meredek sziklák

Mintegy háromnegyed porczig tartó alag-
uton áthaladva, ott van előtte a vasút legnagyobb
csodája: a vasúti hid a Scbnurtobel felett. Ah,
tehát megbirja a rengeteg terhet e hid, melyet
két karcsú vasoszlop tart fenn, s melyen az
áthaladás tovább tart ogy porcznél? Hát biztos a
számitás, hogy e pár oszlop megbirja a hidat
terhével ? Ugy van: biztos. A vonat terhével átha-
lad rajta oly biztossággal s könnyüséggel, mintha
rendes utón menne.

És aztán bujkál a vonat hegyek, erdők kö-
zött, föltárva, majd elzárva a kilátást, mígnem Öt
negyed órai mászás után Freiberg állomáshoz ér,
hol a kazánt vizzel töltik meg, s honnan egy ne-
gyed órai ut után a jelenlegi vég állomásig a
It'gi-Kaltbadig megy. Innen a liigi-Staffel csak
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egy negyed óra. Az ut legmerészebb része Vitz-
nautól Gátterli-ig (a határpontig:) 5,14 kilomé-
ter, mely utat egy óra alatt tesz meg. Mindenütt
roppant óvatossággal megy előre, ugy hogy itt
reszélynek árnyékától sem tarthatni, s a vonatok
megzavarásairól kerengő hirok mind a mesék or-
szágába tartoznak, melyekkel az emberi ész s tu-
dományosságát hirdető emez óriási müvét tehetet-
lenek és irigyek népszerűtlenné igyekeztek tenni.

De hasztalan. Tervezőjének és épitőjének
nagy nevét híjában akarták elhomályositni.

E genialis mestormű — egy alp-vasút — esz-
méjével mintegy tiz év előtt kezdott foglalkozni
Eiggenbach,az ölteni gépgyárak igazgatója. 1862-
ben Francziaországban szabadalmat kért fogakkal
ellátott mozdonyra. Szövetkezve Zschokke Olivér
aaraui mérnökkel többféle sikerült mintákat ké-
azitett, s 1868-ban e tárgyról röpiratot adott ki.
Ebből egy példányt Washingtonba küldtek az ott
azékelő svájczi konzulnak Hitznek, kitőlértosültek,
hogy a Mount-Washingtonon hasonló szerkezetű
vasutat épitenek. Most Naff szent-galleni mér-
nökkel szövetkeztek, s komolyan hozzá kezdtek
fogni a Eigi hegypálya valósításához. Megnyerve
a luzerni 8 a szövetségi hatóság engedélyét, az
eszme barátai csakhamar aláirtak 625,000 frt
részvény tőkét, s ugyanannyit 1862. szept. 29-én
közaláirásra bocsátottak, mely néhány óra alatt
elkelt. Még azon őszszel több ponton hozzáfogtak
az épitéshez, s számos akadály ellenére 1871. má-
jusáig befejezték.

Ez évben három mozdony jár: „Basel", „Bern",
„Luzern-', mindenik 240 mázsát nyom, 120 ló-
erőre dolgozik. Minden mozdony csak egy kocsit
tol, s a szükség szerint naponként többször indul-
nak. Naponként 700—1000 embert szállitnak.

Jelenleg a vasút tovább építésén dolgoznak
Kaltbadtól fel a csúcsig: a Kulmig. Az utas^ töl-
téseket lát emelkedni meredekek felett, levágott
hegyhátakon legelteti szemeit — s a munkát oly
gyorsan látja előhaladni, hogy nem lehet kétsége,
miszerint a jövő évre már a Kulmra fog a vonat
fölmenni. És a mint a pálya készül, népesednek
meg a hegyek. A Kaltbadon, hol két év előtt
egyetlen nagy hotel volt, már egész telep van; a
Staffel hotelje három akkora, mint hét év előtt volt,
8 a Kulm vendéglője is jóval nagyobb. Máris
helység szinét viseli az egész magán, melynek ren-
des postai, távirdai közlekedése van.

Szilágyi Sándor.
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Megmutatták a népnek, mily víg, gondatlan
élet a katonáé, mintha lakzi volna minden napja,
muzsika, mulatság, bor, szép leány, — hej, kell-e
több a magyar embernek, hogy fellelkesüljön s
elmenjen, ha kell, akár a pokolba is.

A hány neki búsult legény, megcsalt szerel-
mes, kitagadott fiu, haragos testvér, ekét megunt,
többre vágyó ifjú volt a faluban, az azután ugy
odacsábult a nyalka huszárok társaságába, mint
a légy a mézbe s bortól, álmodott dicsőségtől
aztán ott is ragadt, ép ugy mint amaz.

Bezzeg, másnap, mikor a kék sipkát ott érzé
a fejében, meggondolta, hogy ezt a dolgot tán
nem ártott volna jobban meggondolni. Hanem
most már mindegy, az atya szemrehányó feddése,
az anya szivszoritó zokogása és a kedves marasztaló
könye mind hiába már most. Ha valami megvi-
gasztal, nem más az, mint az a nóta:

,,Tiz esztendő nem a világ!"
Mennyire sajátságos kiegészitő részét képozto

a toborzás népünk életének, legjobban kitűnik
onnan, hogy alig van tárgy, melylyel a magyar
népköltészet többet foglalkoznék, mint épen s
„Verbung." Egész irodalmunk van e nemből s
közbe-közbe oly igazgyöngyök, hogy díszére vál-
nának bármely nép költészetének is.

1848-ban lett a verbungnak aztán oly jelen-
tősége, milyet ez intézménytől még álmában sem
várhatott volna senki. A haza szabadságának,
függetlenségének eszméje átvillanyozá az egy-
szerű rög fiát is, s a paraszt legény egy ismeretlen
valamitől lelkesítve, oda ment a zászló alá s föl-
csapott önkényt csábítás nélkül azokhoz, a kik
azt énekelték:

„ . . . Ha még egyszer azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni!"

Honvéd-toborzás.
Bizony sok mindenféle átalakuláson ment

keresztül a mi hazánk védereje, míg a vaczi
maneuvre-kig eljuthatott.

Mikor Ázsiából bejöttünk, valamennyien
katonák voltunk.

A honfoglalás korában az itt talált nemzetek
ásót, kapát kaptak a kezökből kicsavart kard
helyett.

Később a fegyverviselés kiváló kitüntetés-
nek tekintetett, melyben csak a nemesi osztály
birt joggal részesülni. Neki szólt az országban
meghordozott véres kard, melynek láttára kato-
náival táborba szállni joga volt.

Aztán, mikor a német is beavatkozott dol-
gainkba, beállott a zsoldosok, a pénzért harczolók
kora. A szabad harczosok, a meggyőződésből
küzdők ideje csak időközönként lobbant fel újra
a Rákócziak, Tököliek alatt.

így jutottunk el aztán abba a korszakba, a
hol a° honpolgár logmagasztosabb kötelessége,
mely azelőtt megtiszteltetése, büszkesége volt
annak, a ki teljesité: a haza oltalmazása az ország
legsöpredékobb részénok közére jutott. Minden
falu tartozván katonát állítani, a hol ogy kasza-
kapa kerülő csavargót elfoghattak, azt megsze-
rezték akár tyúkkal, kalácscsal, akár kötéllel, meg
kalodával s beállították szépen a komissió elé,
mint olyat, a ki már most védeni fogja az országot.

Ebből a korszakból van az a nóta:
„Elmennék én katonának,
Csak kötéllel ne fognának!"

Volt aztán a katona állitásnak még egy más
módja, a toborzás, vagy, a hogy a magyar ember
nevezte a „Verbung." A verbungos káplár, né-
hány szál nyalka legénynyel e negyedfél czigány-
nyal a háta mögött, végig vonult a falun, kitűzte
a zászlót, boros palaczkot szorított legényei mar-
kába s oda intve a czigánynak, húzzon egy sar-
kantyúhoz való, lelkositő toborzót: s azzal ugy
megrakta a tánczot akicsődült falusi nép láttára,
hogy csak ugy nyelték őket a szemükkel.

Az anya, szerető most is megsiratta, a kétkedő
öreg apa most is marasztalta a lánglelkü fiút, —
de nem használt az semmit: a verbung a mint fa-
luról falura ment, mindenütt nőtt útjában, mint a
lavina. Nem lett volna „ember" a magyar embor
szeme előtt, a ki el nem ment volna, föltéve hogy
keze-lába ép volt. így lett Magyarországnak
200,000 katonája — a földből.

Egy ilyen toborzási jelenetet mutatunk be
jelen számunk egyik képében olvasóinknak, kitűnő
genre-festészünktől, Munkácsy Mihálytól. E ké-
pet Munkácsy évek előtt festette s nagy figyelmet
költött vele maga iránt.

Középütt látszik a kocsi, melyen az ujonczo-
kat elszállítják. Egy honvéd tartja felette a meg-
koszorúzott zászlót, melynek fóliratából: „Éljen
a szabadság !" néhány betű látszik. Ott vannak a
belecsapott legények, s a kik búcsúznak tőlök.
Balra egy katonának készülő, de a katonamértékot
még meg nem ütő fiút tart vissza az anyja, mig
egy „pendolea" gyereknek csákó van főjében,
patrontás a hátán s fűzparipa a lába közt. A kocsi
mellett egy sírva leborult nő, kihez a legény lehaj-
lik, mintha vigasztalná. Jobbra egy leány kötözi
testvére czókmókját az útra, mig az árván ma-
radt örog szülék szomorún tekintve egymásra,
kezet szorítanak, mintha panaszolnák, mennyire
egyedül maradnak ezután. A tulajdonképi verbung,
a tánczoló délczeg katonák a háttérben látszanak.

E kép egyike a népéletből vett tárgyú legjobb
képeknek, annyira, hogy a külföld képos lapjai is
érdemesnek találták közlését.

alapjánál fogva mily gyors és nagyszerű fejlés-
ben ; de megfelelővé, megmérkőzhetővé igenis. A
nagy világ vásárterén nem fogunk versenyezhetni,
mint a hollandi az angollal, némettel és francziával;
do itt honunkban, saját földünk érintésétől, tulaj-
don nemzeti emlékeink felemelő tudatától erősí-
tetve, meg fogunk állhatni s küzdhetni. Ez nem
üres phrázis. Ha nem szállíthatunk is külföldre
tudományos kincseket, termeszthetünk e honnak
annyit, mennyivel megérheti, másra nem szorulva;
ha nem adhat is honunk a külföldnek tudományos
akadémiák tagjait, elsőrangú európai tudósokat
— noha egynéhányat adott előbb, s ogyet-kettőt
ád ma is — ; de maga bírhat oly férfiakkal, kik a
nemzet művelt osztályát a tudományok kellő ma-
gasságára fölsegitik, a tudományos fők kellő szá-
mát a hazából kiállítják, s az alábbvalóság, tehe-
tetlenség, sőt felhasználtatás szégyenitő önvádját
mogszüntetik vagy enyhítik.

Nem tarthatni lehetetlennek, hogy e nemzet
nem sok időre megszerzi azt az értelmi erőt, is-
moret-kincset, mely által szellemileg eléggé füg-
getlenné váljék, idegenek segédkezésére, gyámko-
dására ne szoruljon, s azon erkölcsig erőt és öntu-
datot, mely a műveltség elsajátítása mellett is
nyelvének, ősi jellemének fontartására elég szi-
lárddá teendi.

De e végett sokszoros erőkifejtésre, nem fel-
lángoló lelkesedéere, hanem szünhetetlen munkál-
kodásra s komoly elhatározásra van szükség.

Legtöbbet a társadalom legalsóbb, de legna-
gyobb hatású körei, a családok tehetnének, az el-
idegenülés s ezzel együtt járó elkorcsosodás ellon.
Ha szavunk elhatna oda, hová már ma az evan-
gyelium szava nem hat el, esdekelnénk, hogy a
családi életnek első, sőt egyetlen feladata a nevelés
legyen, — nevelés közvetlenül a szülék által és
nevelés a gyermekeknek minél nagyobb koráig,
— s e nevelés főelvo a valódiság, komolyság, jel-
szava az erkölcsi nemes életre szoktatás, vezérlés,

a Z erőnek megfelelő munkás életre képzés, irány-
zás . . . Legyen belőle száműzve, a sserenesecsiná-
lás, feljutás, kincs,- rang és fényre törekvés. Csak
ily nevelés eredménye lehet a tisztelet és szeretet

szülők iránt, a hon hű szolgálatára olkészültség
valódi erkölcsi érték és erős jellem. *)

Ha nálunk egy lényegében magyar, nemzeti
nyelvéhez öntudatosan ragaszkodó középosztály,
komoly és művelt, vallásosán erkölcsös, szabad-
ilvüen is konzervatív, már nem létezik, vagy mi-
íélelőbb nem alakul: nemzetiségünk ügye nem áll
líztosan, sőt egy évtized alatt igen mélyre sülye-
iünk az olkorcsosodás és nemzeti lealjasodás lej-
;őjén. Előáll egy Józsefi korszak, sokkal veszélyesb
imaz elsőnél. Mórt ma nincs a nemzetben az az
srkölcsi komolyság, az az erős bár öntudatlan
'onzódás hónához, melyen kivül „más élet nem

Németesedés, korcsosodás. *)
II.

A legnemesb küzdésre vagyunk hivatva
Mert eznom anyagi erőfeszítéssel, hanem szjllemi
eszközökkel folytatandó. Minden erőnket igényli;
do nem kétségbeejtő. A sokkal kisebb népességű
Holland, a kodvezőtlonebb helyzetű flamand nép
fentartotta nemzeti nyelvét, — a sokkal csekélyebb
szellemi értékű, reformáczió és irodalmi kincs
nélküli oláh nemzetiség nem is gondol arra, hogy
nyelvét és nemzetiségét fen ne tarthassa. De bi<
zony a mi küzdésünk nagy erőfeszítéssel jár.

Ha a két küzdő felet, a német és magyar
műveltséget (kultúrát szeretnok mondani: kultur-
állam, kultur-kérdés, kultur-érdek!) egyenlően
erőssé és életrevalóvá, s pedig rövid idő alatt le-
hetno tenni, — minden nyervo lenne. De a miénk
hogy nőhetne s nom sok idő alatt annyivá! Any-
nyivá nem nőhet, mert amaz is folytonos fejlő-
désben van 8 a nagy nemzet számerejénél s mai

•) Révész Imre „Prot. Egyházi és Iskolai Figyelmező"
jéből.

*) Épen az anyai nyelv érdekében, javasolni merjük
ima kétnyelvű (vagy nyelven) nevelés mellőzését is. Ezt
lz eljárást rég elitélte már a neveléstan, s csakúgy a divat
tartja fen, mint a diaetetikával ellenkező életmódot, az
ígészségta'nnal ellenkező étkezést s az aesthesissel daczoló
női ruházatot. Egy európai hirü berlini tanár, Steinthal
Henrik szavaival legyen szabad itt magamat kifejeznem
„Mit tegyünk az anyai nyelv szerelmének ápolása végett
gyermekeink kedélyében? Alig mást, mint azt, hogy a
gyermek nyelvérzékét ne zavarjuk. Gyakoroljuk gondolko-
dási képességét kizárólag anyai nyelvű beszéddel; e nyelvet
ugy fejleszszük benne, mint annak természete kívánja, nem
feledvén, hogy ez a nyelv a szellem anyja, táplálója; ne
akadályozzuk semmiképen kedélye nyilatkozásait és ezek
közlését; ismerkedtessük a hazai irodalommal."

„A szellem- és kedélyzavaró idegen nevelőnő (bonne)
tartásáról, mely által a gyermek egyszerre két-három nyel-
vet voltaképen egyet sem tanul meg, mely által saját hó-
nából kiragadtatik, a nélkül hogy helyette mást nyerhetne,
már nem méltó beszélni, — s azon benső szellemi üresség
iránt, melylyel eme nyelvbeli hontalanság jár, nem kell
többé intést adni. Rég elitélte ezt az eszesek közvéleménye.
— De mikor kell hát fiukat, leánykákat idegen nyelvek is-
meretére vezetni? Felelem: Mikor már a növendék idegen
földre léphet a nélkül, hogy azáltal saját birtokát elveszitné.
Meg kell előbb erősödnie nyelvérzetenek. Tapasztalás, hogy
a szülei házból korán kiadott gyermekek elhidegülnek szü-
leik s testvéreik iránt; de ha felnőtt korukban távoztak el,
s éltek egy ideig idegen földön, e távollét még erősitette a
hóna iránti vonzódásukat. Ugyanez áll a nyelvre nézve is.

Az idegen nyelvre tanításnak akkor lehet valódi sikere,
ha a'gyermek elég erős már az idegent a sajáttól elkülö-
nözni, s a két különbözőt összehasonlitni. Azon arányban
fog az idegen nyelvbeli oktatás előhaladni, mely arányban
képesittetik a gyermek saját nyelvéről eszmélkedö tudatot
szerezni és tulajdon beszédét reflexiója vagy figyelme tár-
gyává tenni. Ez a saját beszédére figyelmezés vagy reflexió
azonban, mint tudjuk, a nyelvérzetet vagy nyelvosztönt
alkotó működésében gátolja. Ezért nem kell az anyai nyelv
elméletének vagy grammatikájának tanítását sem igen ko-
rán kezdeni. Ha átlag véve szólhatunk, az anyai nyelv gram-
matikájának s ezzel együtt az idegen nyelv tanulásának,
kedvező esetben sem kell a tizedik éves korig megkezdetni.
A tiz első évet jobb szabadon hagyni mindentől, mi a be-
lülről kifelé fejlés nyugalmas folyását sa szellemi javak ön-
tudatlan megszerzését zavarhatná."

i

volt." Gvadányi s tán még Berzsenyi is C3ak a
főrendek ellon buzogtak ; a középoaztály, a ma-
gyar gentry és értelmiség, erőteljes, vagyonos,
minden ellenséges elemtől távol, vegyületlen
nyelvű és érzésű volt. Még akkor a nemzetiségi
harcz lehetetlennek látszott, a nemzetiségek gyü-
lölsége alig ébredt fel, s az idegen ajkú honosok
nem voltak a magyar ellen zúdíthatok. Akkor
még nem volt nemzetünk erről a pangermanis-
mus, amarról a panslavismus óriás hatalma álta!
fonyegetve, s nem volt mindkettő saját társadal-
munkban mélyen meggyökerezve . . Akkor még
nem volt korlátlan munkálkodásban egy vagyonra,
társadalmi befolyásra nézve naponként erősödő,
egy erősen hitfeíekezeti és nemzeties önérzetü, és
igy hozzánk soha egész lélekkel nem csatlakozható
elem, vagy osztály, — melyről szólani nem akar-
nánk, ha már sokfelől alapos vád és aggodalom
nem nyilatkozott volna, épen azoktól is, kik egy-
kor „mohón tették felökké." (Kazinczy.)

Nézetem szerint, a fenyegető elkorcsosodás
ellen legtöbbet iskoláink tehetnek. De mikép,
arról szükséges tiszta ismerettel bírnunk. Dekla-
mácziók, átkozódások, korlátlan felfogású histo-
rizálások, phraseologiákkal ragyogó ünnepelgeté-
sek s effélék által ma már .bizonynyal nem. Ma
már az érett férfikor erős akaratát, tevékenységét
várja tőlünk a világ, szükségli önérdekünk s
világhelyzetünk komolysága. Nem kell azért gyű-
lölni senkit, hogy magunkat más előtt vagy más
felett szeretjük. Lelkesedhetni dühöngés nélkül
is; vagy talán csakis a nélkül lelkesedhetni —
nemesen. S aztán a lelkesedés nem tartós; ezt
már nagyon gyakran tapasztaltuk. Férfiakhoz s
békés időkhöz kitartó munkásság illik, szeretet,
erős nom forró, tevékeny nem szókban elrepülő.
-- Apáink nem ismerték az „imádott" jelzőt, —
vagy legalább nem alkalmazták ezt, „haza, nő,
gyermekek" mellé. S szerették mindezeket tevé-
kenyen : „sans phrase."

Az iskolák föladata o czélra, a komoly tudo-
mányos képzés. A tudomány vívmányainak meg-
ismerése, elsajátítása, vérré változtatása s önálló
tudományos munkásságra előkészítés. Minden ala-
posan tudományos ember, a nyelv és nemzetiség
egy őre, felérő egy-egy hadc3apattal". Az anyai
nyelvet barbár módon, ugy szólván, vakon szeratni
más dolog, mint a nemzetért nemzeti nyelven ki-
képződni és a tudományos ismereteket e nyelv
mint eszköz által a nemzeti irodalomnak megsze-
rezni, s nemzet tulajdonává tenni.

Az aristokratia lehet és szokott is lenni kos-
mopolita; helyzete mintegy magával hozza a tul-
finomult műveltség czinismu3át, olvtelenségét,
szívtelen önösségét. Az alnép látköre szűk, s a
nagyobb eszmékig emelkedni alig tud. A függet-
lenségi háborúban, mig amizok a nemzet ellenei-
vel tartottak, ezek itt-ott nem birták érteni a
magasb törekvéseket, a nemzet önállóságát, a
nemzetiség és nyelv érdekűit. A műveltobb kö-
zéposztály lehet s szokott lenni valóban hazafias ;
ez szokta a nyelvet, nemzetiséget fentartani. Ez
osztályt, sőt az ország legtényezőbb részét a tu-
dományos rend alkotja, mely a nemzet fensőbb
nevelésére és oktatására csaknem kizárólag tesz
mindent. E rendnek vagy osztálynak nem szabad
nálunk elkorcsosodni. Vonzó példákat találhatnak
ennek tagjai a nagy nemzetek hasonló helyzetű
férfiainál. A tudományos foglalkozásnak, — mond
JRothe R., Némethon egyik legjelesb gondolkozója
a legkitűnőbb moralistája, — a nemzetiséghez,
nemzeti nyelvhez kell szorosan csatlakozni. A leg-
nagyobb emberek egy nyelvhez kötötték munkássá-
gokat, s első sorban saját nemzetökért dolgoztak.
A pétervári és dorpati német tudósok az orosz
kormány zsoldjában sem lesznek muszkákká.
Mutter Miksa oxfordi tanár, ir angol nyelven is ;
de ha német hazáról, német nyelvről van szó, azt
mindig édesden vallja sajátjának. Nagybecsü ki-
sebb dolgozatait „német dolgozó szoba" forgá-
csaínak czimezi, — m i t második hónának férfiai
nom szívesen, do méltányolva vesznek tudomásul,
édes hazája nyelvén Írja azt, mit szive legmélyeb-
ben érez, a „deutsche Liebet"-t németül és ango-
lul nemzete nagy harczának igazolását. Leibnitz
irt nemcsak hóna nyelvén, de a legszebbet hóna
nyelvén és hóna nyelveért irta. Humboldt Sándor
franczia nyelvű művei számosak; de lángelméje
nemzetéé maradt; „a mi Humboldtunk"-nak ne-
vezi Poroszország fővárosa. — Hiszszük, a valódi
tudományosság terjedése, a valóban nagy tudo-
mányos jellemek szaporodása, nálunk is inkább
szaporitandja a nemzeti nyelv védőinek számát, s
kévésednek azok, kik külföldön valamire mehet-
vén, lenézik e hazát, mely a tudományos müvelő-

«déa utján elmaradt. A tudomány legavatottabb

527

ombere sem lehet szívtelen; nem vetheti meg sze-
gény és tudománytalan szülőjét, testvéreit. Úgyis
minden tudomány a hon talajáról emelkedik fel,
és ide kell visszaszállnia. A nyelvész nem mellőz-
heti tanulmányai közben hazája nyelvét, a ter-
mészettudós hóna terményeit, a történettudós hóna
eseményeit, a jogtudós nemzetének jogait. A
tanulmányozó előbb hónának tudományos kin-
cseit fogja fölismerni, felhasználni; a fölfedező
tanulmányát előbb hónának fogja fölmutatni, s
előbb itt koresni s hallgatókat s elismertetést, az-
után idegeneknél dicsőséget, melyet ismét a honra
igyekszik visszasugároztatni. Ez a tudományos
legnagyobb emberek hazafias kötelessége, s ezt a
világ legjobb emberei teljesitik a legkedvezőbb
viszonyok között is.

S nem üres szó az, hogy minden tudományo-
san képzett hazafi, minden tudományosan foglal-
kozó lelkes tanító s tisztviselő, egy-egy tevékeny
őro és véde lehet a nemzeti nyelvnek. Egyiknek
módjában van komoly példaadással erősíteni meg
s fejteni ki a hazafi jellemet, s fölebb vonni az
elméket a barbárhoz illő nagyszavu honfiaskodás-
nál, s az ellenségül nézett idegen nemzetek tehe-
tetlen gyűlöleténél és átkozásánál. Atanitó, kivált
a fensőbb, ama feladaton kivül, teljesítheti azt is,
hogy a tudományos intézetek körében az anyai
nyelvet fejleszsze, a magasb ismeretekhez tartozó
fogalmakat hazai nyelven kifejezni megtanítsa, e
nyelv előnyeit kitüntesse, elsajátíttassa s elismer-
tesse, hogy oz a legműveltebb nyelvek szóbőségé-
vel kellő mértékben bír, s egy hazafias érzetü
ember kezelése alatt mindenre kellőleg alkalmaz-
ható. Megszoktatja az illetőkkel, hogy e nyelven
gondolataikit, ismsretoiket s a legnagyobb tudo-
mányos férfiak tanait is tolmácsolni merjék és
tudják, kisértgessék, s e nyelv körüli munkálko-
dást, tudományos életök egyik nem kevéssé fontos
föladatának nézzék, mig élnek.

E megszoktatásnál nincs főbb teendőjük az
iskoláknak, s az iskolák ügyéhez képest, minden
egyéb csak mellékes volna a társadalmi teendők
sorában! Ezekre nézve nincs időnk elveszteni
való. Iskoláink fenntartóinak már tisztában kell
lenni elveikre nézve, s erélyesen elkezdeni az
intézetek kormányzását. Az iskola szervezetében
semmi felesleg valót, vagy az egésznek hatását
veszélyeztetőt megtűrni lehetetlen. Az iskolai
ifjúságból, akár szülék, akár tanítás hibája miatt,
nem szabad továbbra is oly soknak elzülleni s a
nemzet jövőjót veszélyeztető elemmé' fejlődni és
aljasodni. Óránként igazabb lesz, hogy a hon per-
czei drágák. Most sokkal igazibb, mint négy év-
tized előtt, midőn az monda, ki oly sokat látuoki-
lag mondott. Kiről azt mondják: senkit sem sze-
retett, — s kiről én azt hiszem, egyet mégis sze-
rjtett: faját, nemzetét és nemzete nyelvét!

Egyházunk kiválóan magyar. S ez nem te-
hetne semmit nemzeti nyelveért? Egykor azt
mondták, hogy a magyar nyelvet ennek lelkészei
tartották meg. Ha megtartották egykor, nem tehet-
nének most érette sokat? Tehetnek a népiskolák
által, melyeket ők vezetnek. Tehetnek saját tudo-
mányos képezettségök, edzett jellemök, erkölcsi
példaadások által. Csak a hit és erkölcs által erős
nép keblében maradnak meg és gyümölcsöznek a
családi és ezzel együtt a honfiúi erények. A józa-
non, de mélyen vallásos, szabidon, do komolyan
erkölcsös nép nem szakadhat el a hit és erkölcs
kútfejétől, a bibliától, a magyar ref. egyháztól, az
igehirdetés nyelvétől. Az ilyen nép lelkületében
összeolvad o két vonzalom, az egyháza és hóna
iránti . . . A tevékeny lelkésznek könnyű az ily
néppel megismertetni e nehéz értelmű szót: haza-
fiság; kivált miután századok óta ismeri e neve-
ket: egyház, főiskola, s tudott ezekért fensőbb
érdekből áldozni is.

A prot. lelkész munkaköre igen nemes. Az
ő munkálkodása nagyhatású volt egykor, nagy-
hatású lőhet azután, és épen a nemzetiség ügyében
is. De ogyet ne feledjünk el. Midőn e lelkészi
kar nemzetünk nyelvét megtartotta, (e kifejezést
ne vegyük szorosan, s ne tévoszszük szem elől a
r. kath. papság némely tagjainak nagy érdemeit!)
a helyzet nem ily veszélyes, a teendő nem ily ne-
héz volt. Az akkori tudomány kis körű, kevéssé
szabad, csak felsőbb körökben maradó. — az akkori
nép vezethető, a társadalomban a vallás nagy
tényező, a lelkész szava nagy tekintélyű volt.
Amalelkészek munkája inkább csak nemleges volt,
— inkább csak szenvedőloges ellenállás, mozdu-
latlanul helybenmaradás. Maguk sem vették észre
mit okoznak, s öntudatos áldozatot nem tettek.
Ma öntudatos cselekvésre van szükség. Ma a leg-
alsóbb fokig terjedez a tudomány, — a nép gon-
dolkozik s a fensőbb körök bűnei ragálykép

hatnak át reá. A lelkipásztor kezeiből az er-
kölcsi, átalán szellemi vezérlet kiesni készül.
De az emberi kebel vallásos hajlama örök, s az
ember mindenkor hallgatni fog arra, ki az evan-
geliom fenséges tanait neki mély érzéssel és lelki
fensőbbséggel hirdeti. A szellemi fensőség vagy
tudomány hatálya, sőt uralma sohasem enyészik
el, mert az emberi természeten épül. Az erkölcsi
nemesség példa-adása mindig vonzó marad. Ha e
nagy tulajdonokkal övedzi fel magát a lelkipásztor,
hatását kétségkívül megtarthatja s tehet azért is,
mi előtte oly szent dolog, nemzeteért, nyelveért.
De mindezekkel nagy mértékben kell birnia, s bi-
zonynyal egész erejét e nagy gondolatnak, ama
czélnak s hivatalának áldoznia. Imre Sándor.

Aranymivesek a középkorban.
Az arany korán fölhivta magára a művészek

figyelmét. A forrásból ki verődött, vagy a föld-
szinén heverő nemes érez ragyogása elkápráztatta
még a fél vad embor szemét is, elhajolta érzékét, a
elmellőzve az egyszerű, de jóval hasznosabb ér-
czeket, az aranynak adta az elsőséget. Régente az
aranyművesek a társadalomban kiváló rangot fog-
laltak el, s a birodalmak változása közben is, az
egymást fölváltó királyok, nemesek, egyházi fér-
fiak pártfogása alatt folyvást tökéletesítek művé-
szetöket. A polgárisultság szelleme kölcsönzött
annak erőt, ugy annyira, hogy későbben ezt „a
heregegék kedvencz művészeténele, a nagy birodalmak
fényes jelképének'1 nevezték. Nem lehot kétkednünk
a felől, hogy ez a művészet szülte a metszést, sőt
ez vezetett a mozgó betűk eszközlése által létre-
jött nyomtatásra is. Segítségül hivott maga mellé*
csaknem minden művészetet; mert ha az arany-
műves nem tudta jól alakítani idomait, igénybe
vette a szobrász, festő és vésnök segédkozését, de
kivált a középkorban, maga az aranyműves for-
gatta a fostő ecsetét, a szobrász vésőjét, az építész
czirkalmát, a vésnök finom reszelőjét, a vegyész
olvasztó tégelyét, egyszóval sokoldalú művész volt.

Meg kell vallani, hogy az ilyen művészek
érdemét kellőleg is méltányolták. A kézművesek
ezéhe közt a királyok az aranyműveseknek adtak
elsőséget. Reájok volt bizva a koronagyémántok,
s jelvények őrzése, s mikor a királyok koronázás
alkalmával ünnepélyes diadalmenettel mentek a
fővárosba, az ezüstnemüek szekrénye az ő fel-
ügyeletök alatt állott. Valois Fülöp nemesség
jelvénye gyanánt a fegyverviselést is megengedte
nekik, czimorükül aranynyal kivert kereszt szol-
gált, két aranypohár és korona ily jelszóval: „in
sacra inque coronas" („egyházért és királyért"),
közbe liliomok voltak szőve, annak jeléül, hogy a
czimer királyi, s a parlament által jóvá hagyott
engedmény. E czimer volt aztán kifestve vagy
vésve nemcsak zászlójukra, hanem még ezéhépü-
letükre, kápolnájukra, sőt műhelyükre is. Oly
korban, midőn a hűbéres nemesség oly féltékenyen
őrizte jogait, látnivaló, hogy ez engedmény az
aranyműveszetet a'szép művészetek sorába igtatta,
mi még az alacsony sorsból származott egyént is
a nemesek rangjába emelte. — Példabeszéddé
vált a középkorban: „nz ötvösség nagy tisztesség",
s csakugyan több aranyműves viselt állami hiva-
talt, résztvett a királyi tanácsban, megtartva az
„Ötvös" nevet. Külföldön most is sok és neve-
zetes család viseli a „Goldschmidt" (ötvös) nevet,
s valószínű , hogy nagy Eötvösünk elődei is
az aranyművészetnek köszönhetek fölemolkedé-
süket.

Az aranyművesek két osztálya ismeretes
előttünk; egyik az egyházi czélokra szánt czikkek-
kel, templomok diszkesével foglalkozott, másik a
királyok s főurak palotáinak s személyeiknek ra-
gyogtatására fordította művészetét. Mihelyt a
keresztyén egyház szabadon lélegzett, fényt és
pompát vittek be az egyházi szolgák a külszer-
tartásokba, hogy ez magához széditse a még inga-
dozókat is. Az első oltárok mellett még csak a
szentek s vértanuk egyszerű sírkövei állottak disz
gyanánt, a kelyhek fából vagy kőből voltak. Le-
romboltatván egymásután a pogány bálványok és
templomok, rögtön mindenütt zárdák és keresztyén
templomok épültek, s ettőlfogva még a pogányok
előtt is ismeretlen fényt árasztottak szét az egy-
házakban. Az evangeliom az alázatosságot és sze-
génységet magasztalta föl, tehát mindent föl kell
áldozni isten dicsőségére; a papság hatályosan,
bünbocsánat föltétele alatt ösztönözte a hivőket,
hogy minél drágább ajánlatokkal tegyék magukat
kedvessé isten és a boldogságos szűz előtt.

Nagy Konstantin mutatott először nevezetes
példát, mit aztán nem késtek a többiek is után-
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nozni. Még akkor azonban nagyobb súlyt fektettek
az érez nehézségére, mint művészi kidolgozására.
Olvassuk, hogy e fejedelem az egyháznak nyolez
alak által tartott mennyezetet ajándékozott, egy-
egy alak öt lábnyi magas volt, közbül ült az
idvezitő a tizenkét apostollal. Az egész mű tömör
ezüstből volt, s háromezer fontot tett! — Szintén
ő ajándékozott a lateráni sz. János tomplomnak
egy nagy arany lámpát, mely lánczával együtt
25 fontot nyomott, ezenkivül számos aranytálat,
kelyhet, edényt, poharat, többágu gyortyatartót,
oltárt sat. Ezekből következtethetjük, hogy e
korszakban a legjövedelmezőbb mesterség az
aranyművesség lőhetett. A fejedelemmel együtt
elmentek Bizancziumba, ki ide tette át királyi szé-
két, versenytára nélkül hagyván a pápát, s Bizan-
cziumból is arany és ezüst ajándékokkal halmozta
el a nyugati egyházakat. A ezéh hálás is volt
Konstantin iránt, mert meghalt kegyurát arany-
rostély-, aranygyertyatartók közt arany kopor-
sóban tette ki közszemlére. Ezért sóhajtott föl
keservesen Krizoszthomus: „mi már csak az
aranyműveseket bámuljuk!"

A másik osztály több ágra oszlott szét. A
karpereczet s gyürüt készítők nem avatkoztak a
sisakok s boglárok ékesitésébe, mások az asztalnál
használt poharak s tálak, ismét mások lánczók és
koronák készítésére szoritkoztak. Az ékszerészek
műveik könnyüségére oly súlyt fektettek, mint a
többiek a nehézségre, s azon kor nőinél oly izlés
és finomság mutatkozik az ékszerekben, minőt ma
már csak elvétve találhatunk. Minden korban,
minden nemzetnél az ékszerek tökéletesítése azt
bizonyítja, hogy a nők előtt csak egy czél, t. i. a
tetszvágy lebegett, s oly ékszereket vá-
lasztottak, melyek szépségüket emeljék.

Némely város a kézmű-czikkek köz-
pontjává nőtte ki magát. Limoges, p. o.
a Július Caesar idejében ügyes művé-
szeivel dicsekedett, kik mindenfelé be-
járták a világot, s eltanulván a római s
bizanti mintákat, özeket tökélctesitve
állították elő. Ez lőtt aztán később az
egyházi edények készítésének gyupontja,
közel szomszédságában pedig legjobban
értették a zománezozást. A tizenkettedik
században oly hirre emelkedett e tájék,
hogy Konstantinápoly régi hírneve mel-
lette olhalványult. Jóllohet egész Euró-
pába innen mentek a zománezozott ke-
resztek , ereklyetartók, kelyhek, alig
maradt fenn egy zománezozó neve.Szent
Eligius volt védnökük, s az általa ala-
pitott művészi iskola vallásos kegyelet-
ben részesült. Nevétől elválaszthatlan
az ő kegyura I-ső Dagobert, ki több
fényes művet készíttetett vele, a későb-
ben miniszterelnökéül, s bányaurrá tette.
Az igy szerzett óriási vagyonból több '-- „„
zárdát épittetott, s a barátokat kedvencz
művészetére tanította meg. Akkortájban
jött oda egy Aurata novü szent szűz,
a ki Judeából jött, hol a zsidóknak prédikálta az
igét. Eligius birtokán egy zárdát épített, s az
apáczákat tanitá, hogy miképen szőjjenek arany-
virágokat s más alakokat selyemszövetbe. Eligius
is viselte az udvarnál a fényes aranyselyem szö-
vetü ruhát, melyre drágakövek voltak fólvarrva,
öve szintén ily ékszerektől tündöklött, míg teste
sanyargatása végett e szemkápráztató öltöny alatt |
szőrdarócz inget viselt. Öreg korában a drága ;

öltönyt levetette, baráttá lett, s minden vagyonát
a zárdáknak és szegényeknek hagyományozta.
Soissonsban halt meg azon édes tudatban, hogy
művészete örökre feledhetlenné teszi novét. Éz
időtől kezdve ő lett az aranyművesek védszentje,
s a sirjára vitt becses ajándékokat csak az itt
történt csodagyógyitások múlták felül.

De ha Limoges és közel tájéka a zománezo-
zásban tűnt ki, a német művészek a vésett alakcso-
portozatok mintázásában, s metszett ékítmények
kiverésében vivtak ki maguknak halhatlan érde-
met. A gyupont Nürnberg és Augsburg városok
körül öszpontosult; még most is létező minta gya-
nánt elég megemlítenünk, a három királyok neve-
zetes szekrényét Kölnben, a weingarteni zárdában
őrzött nagy kelyhet, a király kápolnájában lévő
hordozható arany-oltárt Münchenben, s a körká-
polna alakú füstölőt a Vatikánban. Hogy mily
számos mű kerülhetett ki akkor az aranyművesek
kezéből, megitélhetni már abból is, hogy minden
jubilaeum már tiz évvel előre folytonos foglalko-
zást adott a keresztyénség minden aranyműve-
sének.

A filegrán művekot Granadából, Flórencz-
ből s Velenczéből rendelték meg. A párisi müvé-
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szók pedig arról voltak nevezotosek, hogy a drá-
gaköveket a legizlésteljesebb alakban tudták be-
rendezni.

Németalföld művészei az asztali tálakat
ügyesen kiverve készítették el, s ugyanitt lehe-
tett kapni a főurak ruháira alkalmazható arany s
ezüst ékitményeket. A burgundi herczeg védnök-
sége alatt a németalföldi művészek igazán feje-
delmi pártfogásban részesültek, későbben csaknem
hódoló tisztelettel viseltettek irányukban, mert
gazdagság és hatalom környezte őket. Gént volt
a fényes központ, s e körül sereglettok a brüggi,
brüsseli s antwerpi ezéhek. Czimerök hasonlított
a francziákéhoz, csakhogy jelszavul ezt választák
,,omnibus omnia" („mindent mindenkinek"), azt
jelentve ezáltal, hogy kezökből mindenki haszná-
latára kerülhet ki műdarab. E testület zsarnok-
hatalmat gyakorolt tagjai fölött. Ha valamelyikre
kisült, hogy hamis érczből dolgozott, fedetlen
fővel a vásártérre hurczolták, fülét egy oszlophoz
szegezték, s ott kellett maradnia, mig csak fülét
a szeg alól maga ki nem szakasztottá.

(Vége követk.) K- T. K.
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Egyyeleg.
** {Napóleon fehérneműje dobra ütve.) A haj-

dani császári háztartás egyes részeinek eladása
Parisban már nem is okoz feltűnést. A népben
épen nem. A nép már annyi hatalmast látott el-
üzetni, hogy holmijuk eladása már nem okoz fel-
tűnést. Néhány hét előtt elkótyavetyélték Napó-
leon hintáit és lovait, azután a fehérneműre került

Rigi vasút Svájczban: Vitznaui állomás. -

a sor, s az ezüstnemü lesz az utolsó. A Louvre
boltjaiban vég nélkül hangzott a republikánus
árverelők kiáltása: „L'ancienne lingerie impe-
riale." (Az egykori császárias fehérnemű.) Sokan
voltak ott, kik szenvedélylyel vásárolnak mindent,
mi kezük ügyébe esik; voltak ott üzérek és olya-
nok is, kiken meglátszott, hogy a császári család
számára vásárolnak. A polgári elem kevés részt
vett az üzletben. Egy nap a másik után telve
voltak az óriási asztalok lepedőkkel, asztalkon-
dőkkel, törülközőkkel, zsebkendőkkel, s az olvasó-
nak fogalma lehet a mennyiségről, ha mondjuk,
hogy egy nap 500 tuczat asztalkendő, másnap 400
tuczat asztalkendő, s igy tovább került árverelésre.
Pedig a mit itt eladtak, az alig volt a császári
fehérnemű egy negyedrésze. Az asztalnemüek job-
bára mind finom damastból voltak, deazért közön-
séges szövet is elég volt. Minden egyes darab egy
hosszas bélyeggel volt megjelölve, ezen felirattal:
„Lingerie imperiale" császári fehérnemű s az év-
szám. Ezen bélyeg alatt ott volt az N. betű s a
császári korona. E korona a betűvel épen oly egy-
szerű jegyzőpamuttal volt hímezve, mintakármely
polgári háznál. A vevők közt feltűnt egy kövér
nő, kire az udvarban pompás hintő várakozott s
mindent összevásárolt, a mit ott időzése alatt kí-
náltak. Sokat találgatták, ki lehet e nő, do abban
mindnyájan egyetértettek, hogy csak a császári
család számára vásárolhat. Átalában véve az árak
igen magasak voltak. A külvárosi kisebb keres-
kedők elbátortalanodva hazasompolyogtak, mert
nem láttak nyereséget.

** (Orosz magánnevelő intésetek) A pétervári
„Golosz" az oroszországi magánnevelő-intézetek-

ről érdekes adatokat közöl. Az oroszországi ma-
gánnevelő-intézetek Péter czár korszakával kez-
dődtok, midőn az idegen czivilizátorok elárasztot-
ták az országot s oly szellemben kezdtek működni,
hogy ártalmas következményeit az orosz nemzet,
a „Golosz" szerint, most is érzi. Péter czártól
kezdve II. Katalin koráig ezen intézetekbon az
összes tantárgyak franczia nyelven adattak elő, s
az orosz nyelv, mint pórias, teljesen ki veit zárva
belőlük, ugy hogy ezekbe az orosz nyelv csak
1828-dik évben hozatott be kötelezett tantárgyul.
A most idézett évben Oroszországban összesen 95
magánnevelő-intézet volt 1600 tanulóval, 1869-ben
pedig már 886 ilynemü magániskola találtatott,
melyekben 12,632 ifjú és 18,945 leány — többnyire
nemes és polgári származású fiatalság — nyerte
nevelését. Ezenkivül a felsőbb állami női tanin-
tézetekbe jár 34,000 leány-tanuló, mely számból
28,000 a női gymnáziumokra esik. Vannak még
másnemű magán nevelő-intézetek az idegen val-
lásu egyházaknál: összesen 127, 14,878 fi- és
11,869 leány-tanulóval. E tanintézetekben az elő-
adási nyelv a német, jóllehet az idézett tanuló-
létszámnak felét orosz gyermekek teszik. Hogy
az orosz szülék gyermekeiket inkább idegen isko-
lákba küldik, e körülményt a „Golosz" oda ma-
gyarázza, hogy az orosz iskolák roszabbak, töké-
letlenebbek. A „Golosz" a tanügyre vonatkozólag
radikális orosz nemzeti irányú reformot követel.

** (Versaillesi emlékek.) A Soine-ot-Oise de-
partement prefetje hivatalos jegyzőkönyvet vett
fel a poroszok Versaillesból távozásakor az ottani
prefetura ingóságairól, mely épületben maga Vil-
mos császár lakott. A jegyzőkönyv egyebek közt

emez érdekes részleteket tartalmazza:
.,1871. márcz. 7-kén reggeli 9 órakor
vettük át ismét a prefetura-palotát, s
Laurent Hanin ülnökkel legott meg-
vizsgálván az elfoglalt lakosztályokat,
azokban hihetetlen rendetlenséget és
rondaságot találtunk." Ezután felso-
rolja a jegyzőkönyv az eltűnt ingóságokat,
minők: gyapot szőnyegek, függönyök,
aranyozott bronz-gyertyatartók, bronz-
tintatartó a préfet irodájából s a többi.
— Egyik ily ágas gyertyatartóra nézve
a jegyzőkönyv igy szól: „Vilmos csá-
szár távozásakor megüzentette a kapus-
nak, hogy e gyertyatartót emlékül ve-
szi el. Tisztei és szárnysegédei aztán
szintén különböző tárgyat vettek ma-
gukhoz emlékül. A király udvarmestere
például elvitte a konyha legfontosabb
rézedényeit (köztök 29 lábost). Több
asztal és szék össze volt törve és ron-
tsolva. Egy szép fali óra be volt pa-
kolva s az udvaron a kapus emelte le a
szekérről. Egy padlásszobában a préfet
szobaleányának ott hagyott három csomó
ruhája, fehérneműje és ékszerei meg-
dézsmáltattak."

** (Csehország koronázási .jelvényei,)
melyek olőbb Karlstein várának (Prága mellett) ke-
reszt-kápolnájában őriztettek, most kétszeres zár
alatt nyugosznak a prágai szt. Vitus székesegyház
szent Venczol kápolnája fölötti rejtekben. Midőn
IV. Károly elhatározta magát, hogy önnönmagát
és Valois Blankát megkoronáztatja, uj koronát
csináltatott, de a hozzáadott arany nem lévén elég-
séges , Blanka sz. Venczel koronáját az olvasztó
komenezébe juttatta. Károly vigasztalhatlan volt.
Az akkori prágai érsek, Pardubitz Ernő tehát
azt tanácsolta, hogy az uj korona Szent-Venczel
eroklyéi mellett őriztessék, sőt VI. Kelemen pá-
pánál bullát eszközölt ki, mely az ellenkezőleg
cselekvőket egyházi átok alá |voti. — Ez a cseh
korona egy arany homlokövből áll, melyből négy
diszitmény középkori liliomok alakjában emelke-
dik ki; ezek fölött kettős iv fekszik keresztben,
melyen ép a fej forgója, fölött egy kereszt áll. E
korona gazdag drága kövekben, rubinok-, smarag-
dok-, gyöngyökben stb. Köszörületlen, felette
tiszta, negyven karátos smaragd díszíti a homlok-
részt. A korona súlya négy font 13V5 lat. Külseje
egészen középkori és hasonlit a Valois házból
származott régibb franczia királyokéhoz. A ko-
rona, mely korántsem Venczelé, kétségtelenül
IV. Károly korából való; de ez nem mondható
az almáról, jogarról és a palástról. — Ezek I I .
Rudolf idejében készültek olasz munkások által.
A Venczel-kápolna fölötti rejtek csak az ural-
kodó fejedelem parancsára a rendeknek négy tagja
jelenlétében, az érsek és a helytartó felügye-
lete mellett nyitható fel. Venczel kardja külön a
prágai székesegyházi kincstárban őriztetik.
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A Csokonai-szobor leleplezése.
Debreczen, okt. 11.

A Csokonai-szobor leleplezési ünnepélye Deb-
reczenben nagy lelkesedés között, roppant népso-
kaság jelenlétében ment véghez. Az éj esőt hozott,
de reggelre szépen kiderült B az idő mosolygva
kedvezett az ünnepnek. A kis emlékkert korlátai
közt ülőhelyeknek volt fentartva az aránylag cse-
kély tér, hová csak jegyekkel lehetett bejutni, de
a körüllevő tért 8 óra előtt már elözönlötte a so-
kaság. Pontban tiz órakor érkeztek meg a város-
házától a hatóságok , az irodalom képviselői, a
meghívott vendégek stb. — elől a városi főkapi-
tány, utána a főispán és a superintendens által
közbe fogva Toldy Ferenoz, — s elfoglalván he-
lyeiket, kezdődött az ünnepély.

A színházi zenekar templomias nyitánya után
a főiskolai énekkar szabatosan és szépen énekelte
Kölcsey hymnuszát.

Imre Sándor emlékbeezédét Búzás Pál főis-
kolai tanár világosan 8 erélyesen olvasta föl. Mint
várni lehetett Imre Sándor irodalomtörténeti ma-
gaslatra emelkedik beszédében s Csokonai helyét
a magyar költészetben biztos kézzel jelölve ki,
emelkedett hazafias hangulattal végzé beszédét,
mélyet élénk tetszés követett.

Most Csokonai e négy sorát énekelte a kol-
légium énekkara:

„Üdvöz légy áldás forrása,
Világosság tengere,
Munkás halandók lámpása,

Életünk rugó ere."

Az utolsó sor alatt lehullt a lopel s látni engedé
Izsó gyönyörű müvét. E perez volt az ünnepély
valódi fénypontja, s hatása átalános és gyújtó volt.
Éljenek harsogtak s a meghatottság még nem múlt
el, mikor Szász Károly lépett az emelvényre s
előadá jutalmazott költeményét.

Még Vörösmarty „Szózata" következett s is-
mét a zenekar szép előadása zárta be az ünnepély
emlékkorti részéi.

Délután 2 órakor a kaszinó termében nasry
bankét, este díszelőadás a színházban rekeszté be
a szép napot.

Irodalom és művészet.
** (A debreczeni Csokonai-pályázaton) Szász

Károly pályadíj-nyertes ódája mellett (melynek
jeligéje la> ftatav= Evoe Apolló = üdv neked) há-
rom költeményt emeltek ki dicsérettel a birálók;
ezek közül kettőnek szerzője Illyés Bálint, egyé
Ábrányi Emil.

— Sz. J. (Magyar hírlapirodalom 1871-ben.)
A „V. U > 5., 6., 8., 11., 15., 20., 24. és 29. szá-
mában közöltek óta még a következő, ez évben
megindult hírlapokat kell fölemlítenünk:

SzépirodalmiKönyvtár.(Vcst.) Regény-folyóirat. Kiadja
és szerkeszti Scultety Jozefa.Megjelenminden hónap 10-kén
és 25-én 6 íves füzetben. Előf. ára egósz évre, vagyis 24
füzetre 6 frt. félévre 3 frt. (Keletkezett 1871. aug. hóban).

Pesti átalános torna-, lövész- és tűzoltó Ujság. (Pest.)
Laptulajdonos_ Morodai Derra István; fel. szerk. Sinay
Gusztáv. Megjelenik magyar és német szöveggel minden
csütörtökön 4-drét egy ivén. Elöf. ára helyben egész évre
8 frt., félévre 4 frt., negyedévre 2 frt., vidékre 10 frt., ille-
tőleg 5 frt.jés 2 frt. 50 kr. (Keletkezett október 5-én).

A Nép Kertésze. (Pest.) Szerkesztő tulajdonos Lukácsy
Sándor. A szerkesztőség Iíákos-Palotán, a kiadó bizottmány
Pesten székel. Megjelenik minden hó 5-én és 20-án 8-drét
féliven. Előf. ára egész évre 2 frt, felévre 1 frt. (Keletke-
zett szept. 5-én).

Szentesi Lapok. (Szentes.) Vegyes tartalmú hetilap.
Kiadó Cherrier János, fel. szerk. Honthy László, főmunka-
társ Balogh János. Megjelenik hetenként vasárnap kis ivrét
egy ivén Elöf. ára egész évre 4 frt., félévre 2 frt., évne-
g y C d v 1 .<*£ (Keletkezett jul. 9-én).

Napi Közlöny, a magyar orvosok és természetvizsgálók
l f . ; f " a u 8- 28-tól szept. 3-ig tartott XV"-dik nagygyű-
léséről. Szerkesztek I) r . Darányi János és Dr. Oláh Gyula
nagygyűlés! titkárok. Megjelent belőle 6 szám 4-drét egy,
fel vagy %. íven, s a tagok ingyen kapták. (Keletkezett
aug. 28-án, megszűnt szept. 8-án).

Balaton-Füred, Keszthely. (Keszthely) Fürdő-szaki
hetilap II . évfolyam. Jel. szerk. és kiadó Bajcsay Mihály.
Megjelent hetenkent egyszer csütörtökön 4-drét féliven.
Előf. ára Pgész fürdői idényre 1 frt (Keletkezett 1871. jul.
6-án; első évfolyama „Balaton-Hévizi-Napló" czim alatt
jelent meg; megszűnt szept. közepén).

Honi Közlöny. (Pozsony.) Politikai, tudományos, társa-
dalmi és szépirodalmi lap. A lap kiadó-tulajdonosa és fő-
szerkesztője Kámory Sámuel. Megjelenik minden hó l-jén
8-drét egy és fél ivén. Elöf. ára: egész évre 2 frt., félévre
1 frt. (Keletkezett október l-jén).

T Á R H Á Z .
Nógrád. (Losoncz.) Társadalmi hetilap. Kiadó: Kornis

Alajos. Fel. szerk. Kálniczky Gyula. Megjelen minden va-
sárnap 4-drét féliven. Elóf. ára egész évre 5 frt, félévre
2 frt. 50 kr., negyedévre 1 frt. 30 kr. (Keletkezett október
l-jén).

Megszűnt lapok:
Szabad Polgár. (Pest.) Megszűnt július hó végén.
Ország-Világ. Politikai része. (Pest.) Megszűnt július

hó végén
Napi Közlöny. (Arad.) Megszűnt szept. 3-án.
Balaton-Füred, Keszthely. (Keszthely.) Megszűnt szept.

közepén.
Sorozatunkba még nem volt fölvéve, s igy

utólag igtatjuk be a következő folyóiratot:
Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) II . évfolyam. Szer-

kesztik és kiadják Ferencz József és Kovács Antal. Megje-
len évnegyedenként 8-adrét 5 ives füzetekben. Előf. ára
1 frt. 60 kr., egyes füzet 50 kr. (Mint évnegyedes folyóirat
megindult 1870. ápril hóban).

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) második osztá-

lya f. hó 9-én tartotta a szünnapok után első heti
gyűlését. Először is Rónay Jáczint levele olvasta-
tott fel, melyben egy évre fölmentetni kéri magát
a jegyzői teendők alól; ez időre helyébe Franki
Vilmos választatott meg, ki azonnal elfoglalta he-
lyét, nem ugyan a jegyzői, hanem a felolvasó-asz-
talnál, miután ez ülésen olvasta székfoglaló érte-
kezését , Pázmány Péternek 1632-diki római kül-
detéséről." Hossiasan és részletesem beszéli el
Franki, hogy miként utazott Pázmány Rómába,
mint II . Ferdinánd követe, ki ő általa akarta ki-
eszközölni a pápánál, hogy pénzsegélyen kivül
még erkölcsi pártolással is mozdítsa elő a „katho-
likus" fejedelom ügyét az eretnek Gusztáv Adolf-
fal szemben; azonban a pápa nagyon hidegen fo-
gadta Pázmányt, min ő megharagudva, minél-
előbb odahagyta Rómát. Lángeszének és diploma-
tái ügyességének emléke azonban megmaradt ott
annyira, hogy később több uralkodó igyekezett
azon, hogy Pázmány római követ legyen, de a
kívánt 16,000 arany évi dijat sokalták, s e miatt
itthon maradt s néhány év múlva el is halt. Ez
után Thaly Kálmán tett előterjesztést a vörösvári
gr. Erdődi-fóle levéltárról, melynek ujabban is
itren becses részét, mintegy negyven csomagot,
szállított Pestre lemásolás végett. Néhány okmányt
részletezett is, s végül az akadémia nevében kö-
szönetet mondott gr. Erdődi Istvánnak a tudo-
mány iránti áldozatkészségeért és nemes közlé-
kenységeért.

= (A netv-yorki magyar egylet) 187°/, működé-
séről részletes értesítést vettünk Záhonyi Gyulától,
az egylet jegyzőjétől, melyből a következő adatokat
emelhetjük ki: Az egyletnek van jelenleg58 tagja,
holott egy év előtt csak 26 volt; évi jövedelme 482
font sterli::g 55 cent., s kiadása 462 font storl. 35
cent volt. Könyvtára 89 magyar, angol és német
nyelvű kötetből áll. Hírlapok közül olvassák a
következőket: „Vasárnapi Ujság'--ot, ,,A Hon"-t,
„Politikai Ujdonságok"-at, ,,Bolond Miská"-t
és „Neuer Fr. Lloyd"-ot előfizetés utján, a
„Székesfejérvár"-t, „Népzászlójá"-t, „Nép Sza-
váét, „Ludas Matyi"-t, „Anyagi Erdekeink"-et
és „Borsen-Zeitung"-ot ajándékban kapják. Az
egylet diszes nemzeti zászlóját f évi aug. 24-én
szentelte fel s már másnap egy nyilvános körme-
netben ezzel jelent meg. — Szívesen venné az
egylet, ha a külföldi magyar körök összekötte-
tésbe? tennék magukat vele;^czime és helyisége :
The New-York Hungárián Society. 174. Grand
Street New-York.

Közlekedés.
/ (A Pesten és Budán feladott, helybe szóló

levelek) kézbesítésének gyorsítása czéljából azok
folyó hó 3-ki óta nem 3-szor — mint eddig tör-
tént — hanem naponként 4-szcr és pedig: reggeli
7, délelőtti 11, délután 4, és esti 6',•', órakor csupán
c czélra használt levélhordók által kézbesittetnek.

** (Az Amerikába küldött és onnan jövő leve-
lek) viteldija ujabban leszállittatott. A bérmon-
tes levelek viteldija ugyanis az Egyesült-Alla-
mokba Belgiumon és Anglián át 15 kr., Hambur-
gon, Brémán és Stettinen át 13 kr. latjáért; nem
bérmentes levelekért az Egyesült-Allamokból 30,
illetőleg 25 kr fizetendő 15 gramjáért.

x* (Uj távirda-állomások.) A magyar észak-
keleti vasút mentében fekvő Majtény, Zsadány és

Szathmár-Németi vasúti távirda-állomáaok a ma-
gán-sürgöny forgalom részére megnyittattak.

** (Megnagyobbított indóház.) A nagy-váradi
indóházat egészen átalakítják s megnagyobbítják;
a munkálatok már majdnem teljesen befejeztettek.
Az indóház most épülő, egészen uj része az alföldi
vasúton utazók számára lesz föntartva s a régi
helyiség pedig szintén kibővitve s czélirányosan
átalakítva, a tiszavidéki s keleti pályán utazóké
marad.

x* (Nagy orosz vasút.) A ,,Dzienik War-
szawszki" írja, hogy folyó hó 27-én a Bresé-Li-
tewski és Smolensk közti vaspálya átalános hasz-
nálatra megnyittatik. Ezáltal nemcsak Varsó és
Moszkva közt a közvetlen közlekedés létre fog
jönni, hanem a többi bei-kormán vzóságokkal is.
Kereskedelmi és közlekedési tekintetben ezen
vaspálya az egész Oroszországban legfontosabbak-
nak egyike. Hosszúsága 631 verszt, vagy 90 német
mérföld. Uszinszki mérnök, a ki az ügyet vezette,
egy év alatt véghez is vitte.

Balesetek, elemi csapások.
# % (Borzasztó tűzvész.) Chicago, e fiatal és

óriási gyorsasággal terjedő város (melyről lapunk
„Egy amerikai tündérváros" czim alatt 1868-ki
folyama 1-ső számában részletes ismertetést ad-
tunk) legnagyobb részében egy borzasztó tűzvész
áldozata lett. A tengeralatti távirda tudósításai
szerint, a tűz okt. 9-én reggel tört ki. Óriási szélvi-
har dühöngött, s igy a tűzoltók minden erőfeszítése
sikertelen volt. Hogy az égés terjedése megaka-
dályoztassék, egész utczák lőpor segélyével leve-
gőbe röpittettek. A vendéglők, a legjelentékenyebb
középületek, a távirdák, hírlapok helyiségei, az
indóházak mind leégtek. A tűs két négyszög mérföld-
nyi területen dühöngött, s a város 2/3-adát olham-
vasztá. Az elégett házak számát tizenkétezerre, a
kárt 150 millió dollárra teszik. 100,000 ember
lakás nélkül maradt. A borzasztó szerencsétlenség-

| nek számos emberélet esett áldozatául. Okt. 10-én
a romok közül 40 halottat húztak ki. A nyomor
igen nagy ; sok éhenhalási eset fordul elő. Kana-
dából tetemes segélyt küldtek, s a fedéltelenül
maradt lakók számára sátrakat.

*% (A lyoni színház) szeptember 24-kén szo-
morú eset színhelye volt, a dalművet követő bal-
letben, a főszereplőnek a színpad közepén levő
kútba kellett esni. Ruby, tánezos, ki e szerepet
játszotta, a kut alját kibéleltetie, hogy esése vala-
hogy sérüléseket ne okozzon. A ballet elkezdődött,
Ruby a kútba ugrott, s a közönségnek mindaddig
sejtelme sem volta szerencsétlenségről, mig Rubyt
egy kosárban föl nem kellett húzni. A kosár azon-
ban üreson érkezett föl, s midőn a tánezost ke-
resni kozdék, vértócsában találták. Oly szeren-
csétlenül esett le, hogy csak nagy kímélettel tud-
ták lakására szállítani. A szerencsétlen tánezos
sorsa mély részvétet keltett.

Mi ujság ?
** (A débreczeni Csokonai-ünnepélyen) az aka-

démiát Gyulai Pál, Szász Károly és Szigligeti
Ede; a Kisfaludy-társaságot Toldy Ferencz és
Greo-uss Ágost, a képzőművészeti társulatot Szé-
kely Bertalan és Ligeti Antal képviselték. A pesti
és vidéki lapok részéről számos tudósitó ment ez
alkalomra Debroczenbe; lapunk részéről Könyves
Tóth Kálmán volt jelen. Heckenast Gusztáv
könyv- és hírlapkiadó-hivatala is képviselve volt
Küzdy Albert pénztárnok által. Szinte felesleges
Í3 emlitenünk, hogy Debreczen ez alkalommal is
valódi magyar szí helyességgel fogadta vendégeit.

** (Lázadás a határőrvidéken.) Az o^ulini
katonai őrvidékem zavargások törtek ki, fegyveres
néptömegek verték le a kiküldött őrjáratokat,
Rasics őrnagy és két tiszt elmenekültek. A szá-
zad fegyvertárának kirablásakor egy altisztet
meglőttek. Hir szerint: jelszavuk a magyarok és
az osztrákok kiirtása. E czél, persze, igen nagy
nekik. Máris irják, hogy Mollinarv hadparancsnok
erélyes rendszabályai a lázadást lokalizálták, s a
szomszéd kerületek egészen nyugodtak.

** (Tűzoltók kitüntetései.) A király gr. Szé-
chenyi Ödönnek, mint a budapesti tűzoltó-egylet
elnökének ezen egylet alakulása s üdvös tevékeny-
sége körül szerzett érdemeiért díjmentesen a Li-
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pótrend lovagkeresztét, a pesti nemzeti színház
melléképületében kütött tűzvész alkalmával tanú-
sított önfeláldozó közreműködés elismeréséül po-
dig több tűzoltónak arany és ezüst érdem keresz-
tet adományozott.

•* (Wysocki tábornok) köszönő levelet irt a
„Hon" és „Ellenőr" szerkesztőségeinek, melyek
gyűjtött pénzsegélyt küldtek neki. Azt irja, hogy
politikai pályáján soha sem igyekezvén vagyonra
tenni szert, öreg napjaiban szorult helyzetben van
ugyan, de még sem annyira a küldött segítségért
fejezi ki háláját, hanem inkább azért, hogy húsz
év után is megemlékeztek ogy öreg katonáról, ki
szerencséjének és büszkeségének tartja, hogy ő is
harczolhatott a magyarok szabadságaért s büszke-
ségeért. E megemlékezés — úgymond — vigaszul
szolgál száműzetése szomorú napjaiban.

** (-4 16-iJc honvéd zászlóalj lobogósgentelése)
múlt vasárnap volt Csákován. A szentelést a ka-
ránsebesi g. n. e. püspök végzé, zászlóanya pedig
gr. Karácsonyi Guidóné volt, ki a pompás zászló-
szalagra azthimezé: „Mindig előre, ha darabokra
tépve is," s kit a Caesarevics-ezred zenekarával a
megelőző este fáklyás zenével is megtiszteltek. A
lakomában 200 vendég vett részt. Egy határőr-
vidéki ezredes nagy éljenzaj közt emelé poharát a
közös hadsereg és honvédség testvéri egyetérté-
sére. A helybeli katonaság lakomájáról is ugyanez
órákban bőven volt gondoskodva. Este bált ren-
deztek.

*• (Egy megsebzett leány.) Pár hó előtt nagy
föltünést okozott az öngyilkossági és gyilkossági
merénylet, melyet Porompovics hivatalnok magán
éa 15 éves Irén leányán végbevitt. A szerencsét-
len apa el is vérzett, loánya azonban, daczára,
hogy a revolverrel háromszor lőtt rá, csak súlyo-
san sérült meg. Legnagyobb aggodalmat keltett
az orvosokban, hogy a leány koponyájába furódott
egyik golyót semmikép sem lehete kivenni. A leány
napról napra épült, a golyóval koponyájában he-
gedni kezdtek a sebek s egy-két hét óta ép oly
víg, egészséges, mintha nem is lett volna semmi
baja. E váratlan gyógyulás nem kissé lepte meg
az orvosokat, annálinkább, mert a leány semmi
főfájdalmakat sem érez.

+*t, (A toroTcgyih sok áldozatot) ragad el a
Székelyföldön, kivált Erdővidékén. Az 1000
lélekszámnyi Bölönből 68 gyermek halt ki ezen
járványban; a szomszéd N.-Ajtáról 42 5— G éves
gyerek halt ki, s egy sem maradott némely csa-
ládban. Kiválólag gyermekek közt pusztít ugyan,
mindamellett az a vélemény, hogy egy napszámos
hozta volt be a tavaszon Oláhországból, a ki maga
halt el logeJébb benne. Mikor erre a korosztályra
kerül, ez a vidék nem ad katonát, annyira ki-
pusztult.

** (Magyar zenészek Oroszországban.) Odes-
sából Balázs Kálmán zenekarát (mely már haza
érkezett Debreczenbe) alig akarták elereszteni;
szerették volna ott tartani a télre, s a bucsu-esté-
lyen ölelgették, pezsgőztették őket, s orosz impe-
riálokat adtak nekik emlékül; Konstantinápolyból
is kaptak meghívást.

** (Öngyilkosságok.) A váczi-utezai Mocsonyi-
házban csütörtökön délelőtt egy szerelmi tragédia
folyt le. Egy fiatal ember, Apáti Mátyás, ki —
mint mondják, a gr. Szapáry Antal komornyikja
volt s néhány nap előtt költözött e házba, egy ifjú
nőre, kivel együtt lakott s kit feleségének adott
ki, revolverrel kétszer lőtt, s midőn holtnak hitte,
magát lövé agyon. A leány neve: Siebenthal Kelén,
Elzászból való s báró Eötvös családjánál volt ko-
morna, s életveszélyesen meg van sebesülve. Mind-
kettőt a Rókusba szállítók. Az öngyilkos egy
levelet hagyott hátra, mely szerint: ha életében
nem lehetett boldog Ilonájával, (mint mondják :
félté), legalább a halálban egyesül vele. — Szer-
dán pedig egy 20 éves rézmüves-segéd: Fábry
Ede (Rozsnyóról) mérgezte meg magát cyankali-
val,amészáros-utczában. Oka: élotuntság, adósság.
— Múlt szombaton este a lánczhidról egy isme-
retlen nő a Dunába ugrott, s nyomtalanul eltűnt.

530

t (Halálozások.) Csömöri gróf Zay Károly
8-án rövid betegség után 74 éves korában elhunyt
s 10-én temették el a bucsányi sírkertben, ő a
régi diéták felső tábláin nevezetes szabadelvű
férfi volt. Sokat" buzgott az uj eszmék, a két pro-
testáns felekezet egyesítése mellett. Irt a lapokba
történeti és politikai czikkeket, továbbá röpirato-
kat az elnyomatás idején is. Az ágostaiaknak egye-
temes felügyelője s lélekben-testben igaz magyar
főúr volt. — Balaton-Füreden vasárnap temették
el Molnár Dienes volt országgyűlési képviselőt,
egy tiszteletreméltó hazafit (Molnár Aladár osz-
tálytanácsos atyját), ki 71 éves korában végel-
gyengülésben múlt ki. — Torna Andor megyetör-
vényszéki ülnök és volt honvéd, 46-ik évében
Ungvárit elhunyt. — Budán Márkus Károly pénz-
ügyi titkár, tudományos, buzgó hivatalnok, 52
éves korában, — Neymayer Mihály pénzügymi-
niszteri fogalmazó s budai ének- és zeneakadémiai
igazgató 28 éves korában meghaltak. — B. Ba-
barczy György, ügyvéd s a kőszegi vegyes biróság
jegyzője Szilbon 27 éves korában meghalt.

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 6. „Fürdőre kell menni." Vígjáték 1 felv.

ftozlan Leo után ford. Feleki. — „Tévedések játéka." Vig-
játék ;! felv. Irta Shakespeare; ford. Arany L.

Szombat, okt. 7. Uj betanulással: „Lohengrin." Opera
!i felv. Szövegét s zenéjét irta Wagner R.

Vasárnap, okt. 8. „Dalos Pista." Népszínmű 8 felv.
Irta Szigligeti.

Hétfő, okt. 9. „Tartuffe." Vigjáték 5 felv. Irta Moliére;
ford. Kazinczy G.

Kedd, okt. 10. „A fehér nő." Vig opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Boildieux.

Szerda, okt. 11. „Báró és bankár.'1 Dráma 3 felv. Irta
Hugó Károly. — „Apró félreértések." Vigjátók 1 felv. An-
golból ford. N. N.

Csütörtök, okt. 12. „Norma." Opera 2 felv. Zenéjét
szerz. Bellini.

Szerkesztői mondanivaló.
— Nagy-Szalonfa. N. N. Nem lesz Arany János be-

lőle. A verset megbírálni sem érdemes, annál kevósbbé „le-
hetséges" közölni.

— Köiesd. L. S. Jó; de mostani számunkra már ké-
sőn érkezett. A jövőben bővebb említést teszünk róla, vagy
egészen is közöljük.

— T. J . Az úgynevezett szatíráról nem szóltunk mon-
dani valóinkban, s ön azt újra beküldi. De hisz szóltunk
önnek (kivánatóra) öt-hat verséről egyenként, s ha valaki
több darabot küld be, külön-külön mindenikről nem szól-
hatunk. Mrst hát, kivánatára tudatjuk, hogy a szatíra még
o-vöiiffébb a többinél. Nincs benne sem valóság, sem él, sem
gúnyor, sem erő; de még csak versforma sincs.

— Csorna. K. E. ,,A sör" is helyet foglalhat lapunk-
ban. A visszakivánt képek megvannak s most már csakugyan
gondoskodunk hazajuttatásokról is.

— Berlin. D —r It. Hová intézzük a levelet?

Nyilt-tér. *)
A Conio-sorsjegyek

összes sorozatainak birtoka
minden egyes húzásban

s r egy kihúzott sorozatot biztosit! "*s
E biztosítékkal egy társasjátékot nyitok 25 résztvevőre

25 db Como-járadékjegygyel
25 db 400 frcos esász. török

(évenkénti 6 húzással)
a nyereményre egyenlő joggal és az eredeti sorsjegyek szét-
osztásával csak 5 ft. o. é. havonkénti részletfizetéssel és 63 kr.
egyszer mindenkorral bélyegért. Minden résztvevő a rész-
letfizetés végeztével egy-egy részletjegyre egy Como- és
egy 400 frcos török vasúti kölcsönsorsjegyet kap kézbesítve.

Megbízások pontosan eszközöltetnek, huzási sorozatok
mindig ingyen küldetnek.

Austerlitz Zsigmond
első BUDAI váltóházától, a lánczhid mellett.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.

SAKKJÁTÉK.
620-ik sz. f. — Loyd Samutól .

(New-Yorkban.)

Sötét.

a b c d e g .

Világos.
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 615-ik számú feladvány megfejtése,
(Loyd Samutól New-Yorkban.)

Vil. Söt.
1. Bb4—gi . . . . Ke8—f7
2. Bg4—g7f . . . Kf7-e8
3. Hg8—f6 matt.

Vil. Söt.
1 1. Ke8—d7
2. Bg4-g7 . 2. tetsz. szer.
3. c7—e8 V v. H. ad mattot.

Helyesen fejtelték m e g : Veszprémben:Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Jdszkiséren: Galambos
István és László. — Czegléden: Galambos Károly. — Kar-
czagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontdn: Kovács Albert. —
Hatvanban: Sipöcz Ferencz, — A pesti sakk-kör.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai újdonságok
1871. okt.—decz. folyamára,

Sff Szeptember hó végével az évnegyedes előfizetés
sek ideje lejárván, október 1-től az előfizetés mielőbbi meg-
ujitására hivjuk föl a t. olvasó-közönséget, hogy a lap kül-
désében fönnakadás ne történjék.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
együtt:

| Évnegyedre (okt.—decz. 1871.)
I Félévre (okt.—márcz. 1871—2.) .

* ft. 50 kr.
5 » - »

Csupán Vasárnapi Ujság:
É v n e g y e d r e ( o k t . — d e c z . 1 8 7 1 . ) 1 ft. 5 0 k r .
F é l é v r e ( o k t . — m á r c z . 1 8 7 1 — 2 . ) . . . . 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt.—decz. 1871.) 1 ft. 85 kr.
Félévre (okt.—márez. 1871-2.) . . . • * » 50 „

WtT A Vasárnapi Ujság és Politikai Új-
donságok 1811. július—szeptemberi évne-
gyedi folyamából még néhány teljes számú

| példánynyal szolgálhatunk.
! 9 V Az előfizetési pénzek beküldése legczélszeriibben

postai utalványnyal eszközölhető, a melyre csak egy 5 kros
bélyeg teendő.

A Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

Hónapi-éa
hetilap

15
16
17
18
19
20
21

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikns és

H l
protestáns

naptár

Október
A 20 Terézia
Gál, Florent
Hedviga
Lukács ev.
Alkantan Péter
Vendel pászt.
Orsolya Szűz

A 19 Teri
Flórent
Hedvig
Lukács
Ágnes
Vendel
Vidor

Hold változásai.

3
4
5
6
7
8
9

T l - N i
íiörfig-orosz

naptar

Okt. (ó)
C! 20 Dienes
Hierot
Karithius
Tamás ap.
Sergius
Palagia
Jakab ap.
S) Első negyed

^ P T Á R
Izraeliták

naptara

Tisri
30 Roschod.

1 Marcii. H.
2
3 Abiram
4 Ábrahám
5 Abadon
6 8. Lehl.

21-én 1 óra 10

N Í

hossza

f.
301
205?
203
204
205
206
207

P-
39
39
38
88
37
37
36

I P
kél

ó.
fi
fi
6
6
fi
6
6

nyűg.;

p.ló.
19
20
21
23
25

5
5
5
5
5

26 j 5
27I5

perczkor reggel.

P-
13
11

9
7
6
4
2

H o
hossza

f.
217
282
246
261
275
289
303

P-
í>7

1
30

7
18
37
26

l d
kél

ő.

7
8

10
11

P-
30
51
12
30

este
1
2

38
24

nyűg.

ó.
fi
fi
7
7
8
9

11

P-
8

35
12
57
52
58
11

TARTALOM.
Csokonai (képpel). — Csokonai szobrának leleplezésére.

—*• Csokonai költői hatása. — A Rigire! (két képpel) —
Honvéd-toborzás (képpel). — Németesedés, korcsosodás, I I .
— Aranymivesek a középkorban. — Egyveleg- — Tártaás-
A Csokonai-szobor leleplezése. — Irodalom és művészet-
— Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti-
naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.>
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HIRDETÉSEK
• % ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ( ^ " \ ?\^*< • ^^^v ^ ^ ^ v ' ^ ^ ^ " ' ' ^ ^ ^ ' ' ' ^ ^ ^ ^ " " ' ^ ^ N / ^ ^ ' V • ' ^ U ^ '

ílancaster ii
I-ső

fegyverraktár s műhely:
váczi-nteza

a „levélhez."
ajánlja a részére Magyarországban és Ausz-
triában kizárólagos szabadalmat nyert leg-

újabb javított

kakas nélküli

Ildik
fegyverraktár s műhely:

kerepesi-uton,
a nemz. szinház átellenében.

Lancasfer-vadászfegy véreit
( j á t k é í t é )(saját készítmény.)

i t a t o s p a p i r o í r r e ? ^ tV?^?
szükségelt javításoknak; továbbá egyik igen nevezetes előnyük az is,^ögjt.ljif biZlT^Tlárhatlí7 k a k a S ° k k a l e l l á t o t t p e

E találmányom részre hajlatlan szakemberek által mindig a legjobbnak Ítéltetett, mert a kívánalmaknak várakozáson felül kitűnőké felel me<r
és bármely vadasafegyverek probalöveseivel a legbiztosabban versenyez. varasukon ami juwnoieg teiei meg,

Egy szép kiállítású

5 * * 5° "folytonosan

váczi-

szer.nt készítve, melyek saját gyártmányom leven, a legpontosabban állitvák ki áruk 65
I.etancheux-fegyverek a legjobb hírű lüttirhi gyárakból 40, 45, 50, 60, 80 frtér

• H Lefancheux-revolverek szemelve h^t^eá*™ ir;«^xv, î„„ -.„_

' ' 1

is nagy választékban vannak, és pedig a legjobb szerkezet
" " ' " " " u - - '-•—'-• - • " - 75, 80, 90, 100 frtig.

; kaphatók.
gazdag választékban szerez-
— 10, 12, 20 és 30 lövésüek

, . . . , - , . í , s z e m . é l y e s biztonságra kipróbálva,

25 írttól' T f g 1 5 1 8 2° * 5 3 5 frÍ

Percussios fegyverek duplák vascsövekkel 18 írttól 15 frtig; egycsövtiek 7 írttól 8 frtig.
Szalag (Ruban) csovuek duplák, 20 írttól 25 frtig

EgycsAvfl mordályok, párja 2 fi*. 40 krtól 5 frtig; kétcsövüek 5 írttól 12 frtig.
Vadaszeszkozök nagy választékban a legolcsóbb gyári árakon

k- B J Í n d e " f e 8 y v e r é r t Jótállók, és ast nem tetszés esetében egy hó leforgása

Mühelyeimben fegyver.javitások olcsón eszközöltetnek.
§ ^ ~ Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

1147 (5-13)

Mellbetegségben szenvedőknek.
A már Humholri Sándor által az ö Koímos-aban ajánlott t'oca-növeny

IVrubol, dr. Snmpsan ínnar rendszerem-emun lapdacsokká feldolgozva 3 tüdőbe-
tegségeknek gyökeres gyógyítása eszközölhető, még azon esetekben is, ha xair előre-
haladott stádiumokban volnának is azok. Dr. Sampson egy tudományos értekezete
az 1-BA snamn coca-lapdacsok használata felett különösen a coca-lapdacsok tu-
lajdonságait illetőleg, — (egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata
szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér) egyátalában minden megrendeléshez hozzá csa-
toltatik, vagy pedig a „üzerecsenhez" (zum Mohren) czimzett gyógyszertár
"Ital Mainzban ingyért küldetik meg. 1 1 2 4 ( 6 - 7)

Főraktár Magyarországra nézve Pesten: TŐRÜK J. gyógvsz király-
utcza 7-dik sz. alatt — s Becsben: IIAURNER E., Engelapotheke am líof.

Ileckennst Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten íegyetem-utcza 4-dik szám) meg-
jelent és minden könykereskedésben kapható:

(Kis nemzeti ninzeum 17. és 18.)

1 szaliadság hősei és vértanúi.
Lapok a magyar történetből.

Horváth M., Kerékgyártó 1., Szilágyi S. stb. nyomán]
irta

RIHFFA1 EDE.
Fűzve 1 forint.
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Mtflbetegeket
értesítem arról,

mi forint mell-betegségek, ktt-
lihiöscn mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délután 2-töl 4-ig.

r>;ilvány-utcza 6. szám, 2 emelet
(ezelótt vaczi-nt 21-ik

ERNST L,
homaopatb-orvos és szülész.

1045 (27-50)

f
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Kilián frigyes magy. kir.egyet.könyv-
árusnál megjelent:

Kereskedelmi

könyvviteltan.
Kézikönyv

keiefkedelmi s polgári iskolák számára.
Irta

RÖSER JÁlsOS.
I. rész. Az cKyszeríi könyvwtel.

Ara í(> knijezár.

Bőrbajokat,
titkos betegségeket

és

í«»h <v t v 11 <v n » é $ e t
(clgyengült férnVrőt)

ég makacs és üdült bajokat is, ugy kó-
iiijabiin, mint magáu gyakorlat folytán
t'•»»»!» vT.fr helfíten legjobbnak bizo-
nyult mód szerint, sokszor n nélkül,
tnifíy n l»»-(eK hivatásában vnify slct-
uiotijabnii gátoltatnék, tfyökeresrn.
* isetowan és gyorsan gyógyít, és csak
teljesen bevégzett és fényesen sikerült
;yógyitás iránt tiszteletdijt elfogad

\led. (Ir. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám, Medetz-há;-.
1-sö emelet, bemenet a lépcsőn, délelőtt

7—9-ig, délután 1 —4 óráig
SSIT Levelekre azonnal valnsz.ol-

tatik, s kívánatra a fcyo^yhzerek Is
111 cifk (Ihletnek.

Első cs. kir. szabadalm.
Alólirt (.•zennel tisztelettel jelenti, a

duna-gozhajózási társaság.

Alólirt (.•zennel tiszteietici jeienu, a

est és Bécs, továbbá Pest és I j-Szony
közötti . *

ezidei személyszállitó-nieiietek megszüntetését:
és pedig:

Utolsó menet Pestről Bécsbe: vasárnap október 15-én, este 6 Utolsó menet Füstről l'j-Szó ny re: vasárnap október 15-én,délután
órakor. ! :> órakor.

» » Bécsből Pestre: kedden október 17-én, reggel 61/: j » » U.j-.Sxonyrél Pestre: hérfón október 16-án, kora
órakor. | reggel.

E helyett f. é. okt. 16-tól kedve naponkiüti személy-szállítások lesznek

Pest és Győr, valamin! Pest és Esztergám között,
további intézkedésig a következő közlekedéssel:

Pestről Győrbe: 7'/i órakor reggel. (Első"menet hétfón ok- j Pestről Esztergámba: 3 órakor délután. (Első menet hétfőn
tóber 16-án.) i október 16-án.)

fiyőrből Pestre: 71/! órakor reggel. (Első menet kedden ok- Esztergámból Pestre: 6 órakor reggel. (Első menet kedden
tóber 17-en.) 1165 (2-12) október 17-én.)

Pest, 1871.október7-én. _\ niii^>min^za«,i ior̂ aSiSiii igazgatóság.

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVÁH. A?.í tapasztalván, miszerint a Seidllíz-porok oly hasxnála'i utasitványokkal adatnak e!, melyek saját utasitványaiinr

mal sxóru! eróra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nésve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, -- minélfogva ay.on észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: ho^y a i általain k<>-KÍ(ett Seirfiitz-porult
mind.n mycí VaSulj «t, valamint »z adntroSí pnpirja! hivatalosan letéteményezett védmárkkat vannak «Hat»a.

Ára egy bepecsótclt eredeti.hatutyának i fi. — Használati utasiíás minícH fiveiv-'H.
E porok rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonnj't gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között

tagadhatatlanul a?. »>!s(5 helyet foglalják el; min* azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél ievö
háiamiíok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rftxzo'tl t-zoruíaNuküfli. emészteüMáoy é» fsyomorhévnél; továbbá- gör-
csök, v<•(*«- ex \d*-fte.é bajokban, szivdoboírasnal, idc^esss-K okozta !Aíajs«n«í, vértórtuláisiiá!. csinos fogfájdnlotnnal, végül
hystpriam. Isúkórra e» hnr.amem hányasra hajlamuál stb. a legjobb sikerrel alkalmazhatlak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. Az ez érlelembeni igen is kimerjed leveleié* fíámos bizonyítványt íar.almaz oly ber,egek részíéiői, kik, miután nálok minden
gyakran a!iopa:hikjs éa hydropathikus gyógyn.ód t r Hi.onvtelenül khuerittetett, e?. egyszerű háziszerbez folyamodtak, és ebben rongált
egészsfcgtiknek heiyriállitására oly soká iTfdmétivtelenül keresett gyógyaaert meglelek. — Ez elismeróiratok szerzői között a társada-

: lomnak csaknem minden osztályai, u. in. munkások, íanitók, kereskedők, iparosok, művés-rek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
i sót gyógjsxeiészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt, i ég a leghirhedtebb g,ogyforrá-
sok sem okoztuk legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittaíoft helyre.

*' Raktárak a következő városokban léteznek; ^§BÉ
OK .ÍÓZ^KF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt.
JÓZí»KF (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.

Aradon: Tor.es T. és Társa, Rein-
hard ésBendik, Prínner V. S.,
Bistritzky J.#

Baján: Michitsoh ls(ván.
B.-Gyarmatim: l̂ lüován éslsa-

kovits testv.
Ber«({S7.á8zbaii: Buzá.Ü> Cajet.
Bísterczebanyáu: Gölfiier Fr.*
Bcszterrzéii: Szongot G.
Boldogassitonybau: Mersits F.
Brassóban: Jekelius F.,* Schei-

der F. és Eremias Döme.
Coarzan: Bentsath F.
Csáktornyán: Karass.
í'ít'fjlédííi: Persay A. gy.
Debreezeiiben: Gölt F. *
Dettaii: Braumiiller J. és fiai.
Duiiaföldvnron: Nadhera Pál.
Eh7.f ken: Argirovits G. Let-

kitseh Illés, Thürner J. S. fia.*
Eperben: Köllner Lőrincz és

Schuttag János.
Eperjesen: Makovitzky E.
F.seterfcomhan: SehaJkház F.
Ersek-Ujvaron: Fogd A.
fo'yőrben: Kindermann J.* és

Kémethy P.
Kocianovich T.

A * jegyzett firmáknál

Gyulán: Ferentzy A. és Oerley
István.

llatszt'íS: Schnur F. J.
Höjty észen : Rausz J. ózv.*
Illőkön: Kempner L. özv.
Joisván : Maleter Bél*
Kaposváron: Kohn Jak.*
Ka»*an: Novelly* és Hege-

dűs L.*
Kézsniarkon: Genersich A.
Ki8-Várdáii: Balkányi F. i
Koloz(-várott:WolffJ.*,Binder

C. H.* és Dr. Hintz G.
Komaromban: Grötschel Zsig. j

és Belloni A * I
Kőszegen: Csacsinovits Istv. |

: és Bründl J.* , i
Léván: Boleman E.
Losonczon: Geduly Alb.
LnjEOSon:, Schieszler A.
Magyar-Óváron: Antoni.
Marosvásárhelyen: Bucher M.
Miskolcion: Ujváry F.

! és Spuller J. A.
Mitrovitzon: Kerstonosics A.
Mohácson: Pyrker L.
Monoron: Felfóldy Kálmán.
Moorott: Kranzel özvegye,

létezik még ezenkívül

Munkácson •. Gottier L. és Kös-
tenbaum N.

Napcybáiiyáii: Haraesek J.
JJauvvaradon: Kiss Samu és

Jáiiky A.»
K.-Becskereken: Böhm Izrael

és Weisz Hermann.
N.-Kanizsán: Lowák Károly,

Rosenberg Fr.*, Belus és Fes-
selhofer.

N.-Kikindan: Kisslinger M. és
Damjanovits T.

N.-Szebenben: Müller C.
N.-Szt-Miklóson: Pfneisl M.
N.-Szombatban: Stanzel H.
Nyitran: Ottó Gvisztáv
Pápán: ífj. Tscheppen J.
Pancsován: Graff W. H. és

Krcsadinatz.*
Pécsett: Sipócz F. és Spitzer

Sándor*
Perjamoson: Neumann test-

vérek.
Pétervarn«ion : Junginger.
Pozsonyban: Sóltz Rud.,

tóry F. és Fischer J
Rozsnyón: Po=ch J.
Bimasiombaton : HamalüárK.

Sclmeczbáuyan: Dimak J."
S.-A.-U.jhelyen: Dcutseh J .

iposa.
Sesesvárott: Teutsch J. B.
Sopronban: Mezey A.
Szabadkán: Brenner J.*
Szegeden: Kovács A. és M., és

Pfeifer S. és Társa.
Szekszárdon: Brassay Mih*
Sz.-Fejérvárott: Legman A.
Szolnokon: Horanszky Istváa
Szombathelyen: Pillich Fr."
Tatában: Széth Antal.
Temesváron: Uhrmann H.
Tlí.-Szt.-Mártonban: Toper-

czer L-
Tokajban: Juhasz Pál és Brze-

zányi Ernő.
Treiic.Hénben: Kulka J.»
lijvldé.ken: Steffanovits L. és

Rrammer Mór.
Uuuhvaron: Krauss Adolf.
Vaczoii:ReichenhallerL.ésHuf-

nagel József.
Veezprembí-n: Ferenczy G.
Zilahon: Harmáth S. F.

, Zóij«!ii5>an: Thomka L.
I Zomborban: Weidinger.*

A * jegyzett firmáknál létezik meg ezennivm ^ _ . . •

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj
raktára !s - Ára t-gy üvegnek I ft. oszt. ert.

legsikeresebben alkalmaztatik.
Október 1870. 1064 (20-26 rum „Storch" Tachlauben.

43-ik Tizeiiiiyolczadlk évfolyam.

Ki;.dó-tulajdonos Heckenast GusztáT. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-meza 4-dik szám

Pest, október 22-én 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujsájc és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft, — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 2 ft. 50kr.

Hirdetési dijak, a VasArnapi UJs.g és Politikai UJdon.iigokat illetőleg: Egy négyszer hasábaott petit aor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba- háro
t8bbsz6ri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollwile Nr. 22. és Ha.«e n steln és Vofíer Wollzei
Bélyeg-dij, kfllen minden igtatás ntán 30 krajezár. " ' * ' " , wonzen

mszori «
eile Nr 9ene «r. 3.

Soha ellentétesebb, többféle elemből még
ország nem alakult, mint Ausztria, és sehol
egy országban sem fejtették ki az egymásba
ütköző érdekeket több gonddal és fáradság-
gal, mint Ausztriában.

A mig ezek a különféle elemek és ellen-
tétes érdekek fölött az abszolutizmus vas-
pálczája suhogott, addig csak megvolt
valahogy Ausztria. A szurony hegye előtt
félénken meglapult minden szabadságra tö-
rekvés, minden önállósági irányzat. A közös
járom földig szoritá le a népek nyakát, nem
értek arra gondolni, hogy ők nemzetek is
talán.

A dualizmus elvére alapi-
tott kiegyezés megváltoztatá a,
viszonyokat J867 őta. Szent
István koronája és a Lajthán
túli tartományok összege, mint
egy monarchiának két egyen-
rangú fele, alkotmányt nyert,
a ezzel a politikai jogok nagy
részének gyakorlatába lépett.

Mint a sötét börtönből nap-
világra kivezetett fogoly még
egy ideig vakon tapogat, mig
szemei megszokják a világos-
ságot: az alkotmányt nyert
népek is ugy viselték magukat
eleinte, mintha még mindig az
abszolutizmus alatt nyögné-
nek. Az alkotmány, nem ugy,
mint Szent-István birodalmá-
ban, egészen ismeretlen valami
volt elöttök; azt se tudták,
hogy nyúljanak hozzá?

Tudták, hogy az adót igy
is csak épen ugy fizetni, a kato-
nát kiállitani kell, mint azelőtt,
— a többi mind jelentéktelen
csekélységnek tetszett előt-
tök, nem törődtek vele. S em-
lékszünk, hogy az osztrák sajtó
az időben tele volt panaszszal,
hogy a polgárok nem akarják
gyakorolni képviselő - válasz-
tási jogukat. Ugy kellett őket
jóformán kényszeríteni rá, mert különben
megeshetett volna, hogy több kerületből

H o h e n w a r t h.
a német ur legyen felettök, leginkább ebből
a nemzetiségből kerülvén ki a korona ta-
nácsosai és a hivatalnok-sereg. Eleinte tehát
ők se látszottak sokat törődni a változással,
s a német elem már-már biztositottnak tart-
hatta későbbre is felsőségét, vezér-szerepét
Ausztriában.

De hát a szabadsággal tökéletesen ugy
vagyunk, mint a viazel. Vizbe kell mennünk
előbb, hogy megtanulhassunk úszni. A né-
pek is föl kezdték lassan ismerni a különb-
séget, mely van az abszolutizmus és alkot-
mányosság között. Elkezdtek gondolkozni

a

nemcsak
volna ki

választott képviselő nem került
, de tán választó polgár se jelent

volna meg a szavazási urnánál.
A nemzetiségek pedig megszokták, hogy
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helyzetükről, s ugy találták, hogy ők még
most, az abszolutizmus megbukta után is a
németek hegemóniája alatt állanak, hogy e
nemzetiség több kedvezményben részesül,
mint a többi, az ő nyelve emeltetik hivata-
los nyelvvé, még ott is, a hol nem értik

meg, a választásoknál előnyben részesül-
nek , még a hol kisebbségben vannak is, —
ők pedig mellőzve, hátratéve érzik magu-
kat nemcsak a közös birodalomban, de saját
országukban is.

Ilyen s ehhez hasonló gondolatok kezd-
tek fölmerülni az egyes tartományokban,
csakhamar hangosabbá váltak, s azóta kész
a zavar Ausztriában, és tart szakadatlanul,
s közelebb olyanra nőtt, hogy annak a kor-
mányférfinak, a ki e tömkelegből a kivezető
utat meg akarja találni, valóban Ariadne
fonalával kell bírnia.

Az „uj korszak" első mi-
nisztériuma, az u. n. „polgár-
kormány" telivér németekből
állott. Ez azt hitte, hogy
többi nemzetiségnek, mely
Ausztriának túlnyomó több-
ségét képezi, mellőzésével is
kormányozhat s fejlesztheti a
monarchia jóllétét. De roszul
számitott. A lengyelek, a cse-
hek követelésekkel álltak elő, s
miután azokkal mereven visz-
szautasittattak, — visszavo-
nultak a parlamenti élettől s
üresen hagyták a birodalmi
tanács székeit.

Ausztria nem-német nem-
zetiségeinek e passiv magatar-
tásán a ,,polgár-minisztérium"
megbukott.

A zűrzavar e tetőpontján
nehéz volt oly minisztériumot
alkotni, mely egyrészt leesen-
desitse a kedélyeket, más-
részt ne koczkáztassa a biro-
dalom összérdekeit egyes frac-
tiók túlcsigázott követeléseivel
szemben.

Ilyen embernek mutatko-
zott Potoczky gróf, becsületes,
lovagias lengyel, ki rögtön
meg is kezdte a kibékités mü-
vét, még pedig a szerényebb
követelésü lengyelekkel. A ga-

licziai resolutió ő alatta tárgyaltatott pro
et contra, s nem egyszer azt hittük már,
hogy a kiegyezés csakugyan sikerülni fog
a német czentralisták és a lengyelek érdekei-
nek lehető méltányos összeegyeztetése által.
De a roppant izgató munkát Potoczky tul-


