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ÁRJEGYZÉKE
legujabb magyar könyveknek

e^ «f c ^ « / melrek •/
HECKENAST GUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szára alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Jósika Julia. Való és költött.
füzve 3ft.

képével. Füzve

R á r i l r K á n (Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban-
. DdlIK. Ddl l . Gyémántkiadas. 242 lap. A szerzö arcz-

70 k70 kr.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.
V.—VI Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.

VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költók szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.

Ára egy füzetnek füzve 70 krajczár.

K \ V P r a - f i T n v n l á a elméleti és gyakorlati kézikönyve.

n.. A. vers-szavaias 8.rét. (316 lap) füzve t ft.
Irta Arisztidess. Nyolczadrét. (X. 168 lap.) Borítékba fúzTe
á r a ± f t 2o kr.

í flín« P m l p k l Y í l t f l i a z I 8 4 8 k í é 8 1849-ki magyarországi
ljdJUS> e i I J l t ^ K U d l d l hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8-rét. (I. 288, lI. 160 lap.) Boriték ba füzve ára 8 ft.

Nevezetesb emberek köz-és
magánéletbeni elmés rögtön-

zései és élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba füzve ára 2 ft.
Lidlliid

Magyarország gyümölcsészete £ $
működésökkel szerkeszti Giróknti P. Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője.
1 —3-ik füzet. Hat füzetmk, melyben 24 színezett gyümölcskép, ugyanannyi
átmetszeti rajz van, leírással együtt ára 10 lt.

<*lf>t Szeszélyes regény. A kakuk szó. Két kötet.
C l t J l . ( L 2 H , H. 306 lap, 8-rét) fűzve 2 ft.

Jós ika Miklós m u n k á i , uj folyam. 52 kötet E g J e g
8

y
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1—4. Jo a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve " 3 ft. 20 kr.

5—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Párisban. Két kötet. (2S2,
208 lap 8-rét) fűzve 1 ft. 60 kr.

7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap. 8-rét)
fűzve S ft. 20 kr.

11—13. A tudós leánya. Három kötet. (1.279,248,2501., 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.
14—16 A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)

fűzve 2 ft. 40 kr.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) füzve 2 ft. 40 kr.
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) füzve 2 ft. 40 kr.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.
füzve 4 ft.

A magyar nemzet classicus irói. £r?Ío
jes évi folyamának ára

Tartalom : Virág B. mnnkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.
Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

5 ft.

Stifter Adalbert. Költöi vázlatok. S?£ÍS ££?éppV£lfl

Diszkötésben 3ft.

Erdélyi János. Válogatott magyar közmondások.
Második kiadás. (256 lap, 8-rét) füzve 1 ft.

Arany László. Eredeti népmesék. (328 lap 8 ?d
ff5

}
0 £zve

Ökröss Bálint. Atalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legujabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvádak s a közélet használatára.
1862. Füzve ' ' 5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog a
törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott ég
bővített második kiadás. Füzve 5 ft.

Merényi László. Sajóvölgyi eredeti népmesék.
Két kötet, (226, 185, 8-rét) füzve 2ft.

Merényi László. Eredeti népmesék. Két kötet. Ára füzve
2 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei.e Kee g e . ^ S ^ S ^ Í
tekezéssel, közli Toldy Ferencz. Két kötet. (I. 224, IL 246 lap, 8-rét) füzve
1 ft. 60 kr. Velinpapiron diszkötésben 3 ft.

í r n á H n t t n r p Képek MaKyarország történetéből. Készité Geiger
/VlJJdUUÜ K ü l a . p e te r N. János, tervezte é3 magyarázta dr. Wenzel
Gusztáv, pesti egyetemi tanár s magyar tud. akadémiai r. tag. 1862. Haránt-
nagyrétben. Diszkötésben 18 ft.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrész államintézményeíre és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve 4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Füzve két kötet , 4 ft.

Horváth Mihály, dr. Magyarország történelme.
Ujonnan átdolgozott második kiadás, hat kötetben. I-ső kötet : A magyar nem-
zet Európába költözésétől 1301-ig. Il-ik kötet: Az Árpádház kihaltától a
mohácsi ütközetig. I l l ik kötet: A mohácsi ütközettől a linczi békekötésig.
IV. kötet. I. Leopold trónra léptétói a szatmári békekötésig. A négy kötetnek ára
boritékba füzve 10 ft.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érd<>kes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. I—VIII. kötet. (A—Pto-
lomeusok.) Ára egy kötetnek 1 ft.

Az egész munka tíz kötetben teljesen meg fog jelenni.

Winternitz Károly. Olvasás-játék Í ^ ^ ^
tanitó és sajátlagos oktatás nélkül megfelelő rövid idő alatt nemcsak olvasni
megtanulnak s az eléjök mondott gyakorlatok helyesírásában ügyességre jutnak,
hanem egyszersmind szellemöket a kifejlődés oly fokára viszik, mely eddig ily
korban a ritkaságokhoz tartozott. (103 betüvel kártya-papiroson, 19 olvasó-
táblával, melyek között a 8 elsö képes, 1 kirakó-táblával s 2 iv szöveggel, vagyis
utasítással : mint kell az olvasás-játékot alkalmazni.) 3-ik jobbított kiadás. 1 ft.

Farkas Elek. Legujabh szerkezetű magyar levelező
és házi-dgyvéd, vagyis mindennemü viszonyokban elöforduló levelek, különösen
kereskedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok és oklevelek
szerkesztésére vezérlő segédkézi-könyv, számos példával felvilágosítva. Nyolczadik
javított s magyar törvényeink s a mostani viszonyokhoz alkalmazott kiadás,
(1863., 355 lap, 8-r.) füzve 80 kr.

Jókai Mór. Téli zöld. e l b e s z é l é s e k * z i f j u s á g ««>**•

Sárvári Eöry Andor. A madárvilág, ^
rákról. Fiatalok számára. 80 ábrával. (171 lap, keskeny 4-r.) füzve 1 ft. 50 kr.

Sárvári Eöry Andor. Az állatország képekben.
A mulatni szerető ifjuság használatára. Nagy-8-r. 122 fametszvénynyel (247 lap),
Boritékba fűzve 2 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, 8rét>
füzve 1 ft. 50 kr.

Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen n fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést

pontosan posta-uton eszközlendö és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bér-mentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast €nsztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Pest, februárius 8-án 1863.

E l ö f i z e t é s i f ö l t é t e l e k l § 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva

Egész évre (január—december) 10 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság :

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

I Fél évre (január—junius) 5 ft.
Csupán Politikai Újdonságok:

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

Tizenhetedik századbeli arczkép-gyüjte-
ményünkből oly férfiut mutatunk be ma, ki-
nek magyaros arezvonásai, határozott ke-
mény tekintete, izmos testalkata, érdekes de
egyszerü öltözete egyszerre magukra vonják
figyelmünket.

E férfiu Barkóczy László, a XVI. szá-
zadban Zemplénmegyében fe lemelkedet t
Barkóczy család ivadéka, ke-
reszt nevén III. László.

Barkóczy László (IL László
fia) gondos nevelésben része-
sülvén, csakhamar magára ra-
gadta a család, ismerősök és
az ország figyelmét. Erőteljes
testében erőteljes lélek mun-
kálódott; éltében a bátorság
és szerencse övezték, 1628-ban
már Zemplénmegye alispánja
és e megyének kedves embere
volt, mit tanusit azon körül-
mény, hogy az alispánságot so-
káig viselte. Zemplénmegye
közel esvén Rákóczy fejedelem-
ségéhez, Barkóczy igen ki volt
téve annak, hogy Rákóczy
pártjához csatlakozzék, de, bár
hazáját igen szerette, nem volt
képes Rákóczy elveiért magát
feláldozni; söt később (1644)
Rákóczy Györgynek a zem-
pléni nemességgel ellent is ál-
lott.

Az akkori kormány elis-
merte érdemeit. Barkóczy már
1635-ben Nyirvasváriban kirá-
lyi adománynyal nyert egy
rész birtokot. IL, III., IV. Fer-
dinándnak és Leopoldnak csak
azért tett hü szolgálatokat,
hogy ellenfelükkel békét esz-
közölhessen. 1638-ban febr. 13-
kán a koronázás alkalmával
ajtónallói szerepet viselt (mint
Katona irja : ,,pro ostiariis ordinati fuerunt
Ladislaus Barkóczy et Paulus Eszterházy").
— 1644-ben lengyel sereget vezérelt Rá-
kóczy ellen Ónod alá, hová "Wesselényi Fe-
renczczel (lásd a V. U. mult számát), ki
magyar sereget vezényelt, egyszerre érvén,
együtt üzték Rákóczyt Csetnek felé. —

Régi magyarok régi arczképei.
I I . B a r k ó c z y L á s z l ó .

1647. junius 10-dikén IV. Ferdinánd koro-
názásakor a pozsonyi diszmen étnél Dalmatia
zászlóját hordozta és lobogtatta; ugyanazon
alkalommal a kir. diszebéd felett asztalnoki
szerepet viselt; 1647. julius 16-án pedig, mi-
elött az ország rendéi szétoszoltak, arany
sarkantyus vitézzé üttetett.

1649 junius 3-án a török elleni hadra

B A R K Ó C Z Y L A S Z L Ő .

csapat-ajánlatok tétetvén, Barkóczy László
saját költségére csak egy embert iratott
be. 1655-ben midőn III. Ferdinánd harmadik
nejét Eleonórát koronáztatta meg, Barkóczy
Lászlót érte azon kitüntetés, hogy a felséges
asszonyt a templomba vezette. Ugyanez év-
ben a katholikus hitfelekezetüeket több ké-

relmökben gyámolitotta. Az 1655 évi 29. és
5l-ik t. czikkely, mint Bereg- és Zemplénme-
gyék főispánját, és királyi főkamarását em-
liti; ez évben emeltetett bárói rangra is. —
Nemcsak törvénytudó, de jeles vitéz is volt,
több csatában vett részt, és vezérelte ugy a
magyar, mint a lengyel lovasságot — ezért
van arczképünk keretében is e czime: „Hun-

garorum et Polonorum eques-
tris Colonellus," mert, mint
mondottuk, a magyar és len-
gyel lovasságnak ezredese volt.

1659 január 31-kén kora
58 évében hunyt el, Bátka vá-
rában, hol, mint Szirmay irja^
(Not. Hist. Com. Zempliniensis
I. köt., [186. lap) ily sriratot
nyert :
Vixisti patriae, gessisti bella, decusque

Pace, sub hoc frueris Ladesilae solo-
Annos si spectes, coelo intenuisse juvabit.

Si ingenium, dices te periisse cito.
At si virtutem, major post funeravivis,

Nam tuus en, vietor surgit in astra Leo!

E versek oda czéloznak,
hogy Barkóczy László hazájá-
nak élt, hadakat viselt, békéket
eszközlött, korán hunyt el, de
jó tulajdonait tekintve, él a
nemzet lelkében.

Első felesége volt Jaku-
sics Erzsébet, második felesége
nagy-mihályi Bánffy Katalin,
harmadik felesége Péchy Anna;
ezektől 4 fia maradt : István,
Zsigmond, György és Ferencz;
ellenkezőleg atyjok politikai
hitével sokáig Tököli Imre
pártján voltak, mignem ök is
a királyhozi hűségre tértek,
melynek az lett következmé-
nye, hogy két Barkóczy elfo-
gatván, megöletett. — Szirmay
és egyéb irók szerint a Bar-

kóczy-családban sokan levén László néven,
nehéz az életirások összeszedése. Barkóczy
Lászlónak, mint az akkori idök szokásai kí-
vánták, kedvencz jelszava volt :

„Audaces fortuna juvat!" azaz: „Bátrak-
kal a szerencse." Ifj. JE. S.

6-ik szám. Tizedik évi folyam.
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Ne féltsétek a magyart!...
Ti, kik eddig csak vészt, borút,
Csak halált jósoltatok: ,
Hallgassatok egyszer már el,
Némuljon el ajkatok.
Nem korhadt fa a magyar még,
Mit már ceak a dudva tart:
Erőteljes büszke tölgy az . . . .
Ne fé l t sétek a magyar t !

Ezer éve, hogy ezt a fát
Ültetek az ős apák,
S az utódok vész-vihar közt
Hiven, gonddal ápolák.
Áll még a fa büszkén, habár
Látott nem egy zivatart,
Sasok raktak fészket rája . . . .
Nc féltsétek a m a g y a r t !

Az a nemzet, mely oly vitéz,
Oly dicső volt egykoron;
Melynek mindig legszentebbje,
Legdrágábbja volt a hon,
S ezt hogy mentse, dicsőn verte
Le a pogányt, s büszke tart:
Hogy lehetne tétlen most az? . . .
Ne féltsétek a magyart !

Az a nép, mely mellett szól a
Legnagyobb tanu — a mult,
Az a nép, mely szent jogáért
Élni, halni megtanult,
Nép, mely mindig t u d o t t tenni
Hazá jáér t , ha akart:
Vígan néz az a jövőbe . . .
Ne féltsétek a m a g y a r t !

S él az Isten! . . századok bár
Semmiségbe tünjenek :
Hív marad ő. Hozzá mi sem
Leendünk majd hűtlenek.
Mig a föld egy magyart hordoz;
Mig az égnek napja tart,
Mely lesüt e szép hazára :
Ne féltsétek a m a g y a r t !

Jánosi Gusztáv.

Miranda.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.

(Folytatás)

Mikor mindenkit elnyomott a bódult
álom, Mangora az ablakon át belopózott
Miranda hálószobájába. Oly csöndesen járt,
mint a macska, de közelléte még is föl-
ébreszté álmából az asszonyt.

Miranda ismét látta maga előtt azt a két
égető szemet, melynek sóvár tekintete elött
az elsö találkozásnál le kellett hunynia pil-
láit. Most ugyanazon tekintet a rémület csil-
lagaivá nyitotta fel szemeit.

— Mit akarsz itt király? Kérdezé a tol-
vajok fejedelmétől. Királynak nevezte öt,
hogy méltóságát eszébe juttassa. Pedig az
csak ember volt ebben a pillanatban; —
nem, annyi sem; csak vadállat.

— Azt akarom itt, hogy téged szeretlek.
Jer velem, minden alszik a házban; jer hoz-
zám, légy királyném. En szeretlek, szeress
te is. Ne kiálts! Itt minden alszik; de künn
a kapu elött a tiinbuk ébren lesznek, bárd a
kezükben és mérges lándzsa. Ha egyszer
sikoltasz, sipomba fuvok, s ök berohannak,
mindent leölnek, mint leölték azokat, a kik
elöször itt voltak. Nem segíthet rajtad senki,
az agavisztól két napig halott, a ki először
iszsza. Nyújtsd kezedet; vagy kezednél fogva
vezetlek haza innen, vagy selyem hajadnál
fogva hurczollak innen el.

Miranda mosolyra kényszerité arczát;
olyan volt c mosoly, mint egy holdkóros
kinvonaglása. Kezét nyujtá a timbuenak.

De csak azért nyujtá felé kezét oly rao-
solygva, hogy mikor a felé elragadtatva kö-
zelítő timbue ölelésére tárta karjait, hirte-
len leszakitsa a nyakában függő rézsipot s
villámgyorsan kihajítsa a nyitott ablakon.

Azzal a rémület kétségbeesésével si-
kólta fel.

hölgyek
bilincséből is, fogva

— Nunjo, ébredj ! Ellenség a házon ! \
Mangora, a jeladó siptól megfosztva,;

látta, hogy kelepczébe jutott; Nunjo szoba- j
jában Miranda sikoltására nehézkes lépések j
kezdtek hallatszani, a spanyol vezérnek erős
feje volt, a kábító szer sem birt annyira
vele, hogy a sikoltásra fel ne ébredt volna,
s valami csörömpölt odabenn, mintha ki-
vont kard hüvelyét dobnák le a földre.

Mangora kiszökött az ablakon. Az er-
kélyről az udvarra vetette magát; a nök
felnyitották már a kapukat, a timbuek ott
álltak a sötét folyosókon, fegyverrel, paizs-
zsal.

Nunjo megjelent a vár erkélyén; má-
moros arcza elött ugy tetszék, mintha ördö-
gök csapataival telnék meg az udvar. Ke-
zében volt a kürt, melynek szavára vitézei
fegyver után szoktak nyulni; azt háromszor
erősen megfútta.

A kürthangra csak egy pokoli kaczaj
felelt.

És azután valami fájdalmas nyögések.
Az álomnyomta vitézek kezeit a timbue

összekötözték : még a ki az álom-
szabadulhatott volna

volt a Delila-tőrben.
A timbuek hahotáztak a vezéren, a kinek

nincsen katonája.
Nunjo pedig akkor egyet gondolt. Fel-

ölté pikkelyes bivalybőr pánczélját, föltette
sisakját fejére, kihuzta jó kétélű kardját, és
elhatározta magában, hogy egyedül le fogja
azt az ellenséget vágni mind.

Csak egy szük lépcső vezetett fel az er-
kélyhez ; azon állva egy férfi, mint Nunjo
addig vághatta volna az ellene jövö meztelen
vadakat, a meddig bennük tartott.

Elébb nyilakkal próbálták őt elözönleni.
Az ostoba halcsonthegyü lövegek elgörbülve
pattantak le az egyetlen ellenség bőréről :
mintha rhinocerosra vadásztak volna.

Nunjonak pisztolyai is voltak, de azok-
nak tüzet nem vesztegette támadóira. Sze-
meivel a sötétben Mangora tollkoronás fejét
kereste. Annak volt szánva a golyó; mert
kardélre nem fog kerülni a gyáva álom-
gyilkos.

De Mangora másfelé járt : mig társai az
udvaron Nunjo figyelmét elfoglalva tárták,
ö felkuszott a lőréseken, mint a kigyó ke-
resztülcsuszott rajtuk, ott kötélhágcsót erö-
sitett meg; utána jöttek a legbátrabbak; s
mikor már sokan voltak együtt, Nunjo háta
mögött belopóztak az elhagyott termekbe, a
mikben csak Nunjo neje és Miranda voltak
ébren.

A kövér termetü asszonyságnak azért
kellett meghalni, mert a rablók egyike sem
birta volna magával vinni: öt leszúrták lánd-
sával. Miranda fejére pedig egy hálót ve-
tettek, minővel a jaguárokat szokták fogni, s
mozdulatlanná tették.

Nunjo a nök sikoltására eszeveszetten
rohant vissza a belső szobákba. A timbuek
ott várták emelt fegyverekkel az ajtó előtt.

A mint berohant, egyszerre tiz lándzsa-
döfést kapott testébe, azokkal az átkozott
fegyverekkel, a miknek fürész foga benne
akad az ütött sebben.

De mi a tiz halálos seb az oroszlánnak,
abban a pillanatban, amidőn ellenére rohan ?

Nem látott, nem érzett semmit, mint
megölt nejét a földön", annak iszamos vérét
lába alatt, Miranda vonagló alakját Mangora
vállán s a halálos dühöt szivében.

Orditva veté magát a rablóra, magával
rántva a testébe ütött lándzsákat, s fel nem
tartva a bárd csapásoktól, miket két oldalt
fejére kapott. Egy döféssel ugy szegezte őt a
falhoz, mint egy nyomorult denevért.!

(Folytatása következik.)

Nagyvárad 1660-ban.
(Történeti korrajz.)

(Folytatás.)

Erre a magyar főurak Isten és világ
előtt ünnepélyesen kinyilatkoztatják, misze-
rint még csak gondolatban sem merült föl
előttük, hogy valaha ő felségét készületle-
nül, és minden kiszámítás, s előre való látás
nélkül a törökkel egy rettenetes háboruba
kerverjék: hanem mivel látják, mikép ö fel-
ségének birtokai, különösen pedig a mi ked-
ves magyar hazánk, mely eddig az egész
keresztyén világnak legerősebb kőfala volt,
melynek oltalma alatt oly sok század óta a
keresztyén vallás virágzik, és a melynek árnya
és paizsátol védve, más országok népei is
élvezik az áldott béke jótéteményeit; mig
ellenben a törökökkel kötött békére való
hivatkozás nem egyéb, mint lárva, és a tö-
rökök szembekötösdi játéka, melyről igazán
el lehet mondani : e szó Jákob szava, de a
kezek Esau kezei." —

Felkérjük legalázatosabban felségedet,
hogy ily harczias népet, mint a mienk, mely
mind eddig a keresztyénség java elömozdi-
tásáért harczolt oroszláni bátorsággal, ne
engedje martalékul oda esni a közös ellen-
ségnek, de söt inkább minden eszközt fel-
használva, és az isteni gondviselésbe bizva,
emellett a velünk barátságos és egy érzelmü
Velencze jól felszerelt és begyakorolt se-
regére is számitva, a nagyra nőtt török
erövel nemcsak megmérkőzhetünk, hanem
azt megtörve, országunkból ki is verhetjük.
— A mi pedig a fentebb elösorolt okokat
illeti :

„1., Elismerjük, hogy azok fontosak, de
minket illetőleg nem kielégítők. A békét
ugyanis nem mi bontottuk fel, hanem ök,
megrohanva bennünket minden nép jog
ellenére, és mostmár szemünk elött és fejünk
felett lebeg a veszedelem, mely a mi meg-
dültünkkel, felséged birtokaiban fogja fel-
ütni sátorát.

„Hogy a török udvar lépett fel támadó-
lag, a békét megszegve, megtetszik nemcsak
a fentebb elmondottakból, hanem világos
az Szathmár elestéböl is, melyet csaknem
egy időben Nagybányával együtt foglalt el
Barcsai neve alatt. Megtetszik továbbá ab-
ból is, miszerint nyiltan, követelve hirdeti,
hogy mind a két grófságot, mind Tiszán tul,
Patak, Munkács várait, s az ezekhez tartozó
nevezetesebb helyeket, melyek felséged bir-
tokaival ugyanazonosak — tőlünk elfogja
venni : nagyon természetes tehát, mi ezen
időt ne várjuk be, mert késő már akkor
ébredeznünk, mikor más ellenséges elem
foglalja el elöttünk álláspontunkat.

Nincs kezeink közt a nagyvezér kiáltvá-
nyának egy példánya, melyet Barcsaihoz és
az erdélyiekhez bocsátott, melyben azt irja :
ha életüknek akarnak kedvezni, hogy a böl-
csőben fekvő kis gyermekekkel együtt mind
fegyverre ne hányassa : tehát tartsák köte-
lességüknek Ali basával egyesülni, és Rá-
kóczi fiának két grófságát és Magyarország-
ban fekvő terjedelmes jószágait, elvenni, —
nemcsak, hanem szigoruan követeli egész
Erdélyt, és Magyarországnak nagy részét.
Ime igy akarja a török udvar a békességet
fönntartani, melylyel hiában akarjuk már
akkor magunkat vigasztalni, ha Nagyvára-
dot elvesztjük; mivel ezen szomoru körül-
mény, csak kezdete fog lenni, azon nagy
háborunak, mely felségedre nehezül a mi
romjainkról. Ellenben ha meg fogjuk tudni
tartani Erdélyt és Nagyváradot: akkor köny-
nyen megtarthatjuk a békét is : minélfogva,
sokkal égetőbb kérdés mind a kettőt birni,
mint mindkettő elvesztével, a törökkel há-
borut folytatni, akarva és nem akarva.

„2. A mi a svédekre és francziákra való .
hivatkozást illeti, az még mind eddig, még |
csak gyanunak sem bizonyult be. Nem lehet [
azoktól félni, mert hiszen, lám a lengyelek- j
kel kötött békét is, mily állhatatosan meg- j
tartják. Ha pedig a svédek, csakugyan mo-1
zogni akarnának, őket a spanyolok és fran- '
cziák, könnyen vissza fogják tudni tartóz-
tatni; azt pedig gyanítani sem lehet, hogy
a nemes szivü franczia király, a törökök elő-
nyére ö felségét akarná károsítani; söt, mint
mondják, Mazurini bibornok, a keresztyén
hatalmakat fölszólítva, oda müködik, hogy
a törökök ellen, azokat egy közönséges há-
boruban egyesíthesse.

„3., A választó fejedelmekre, a birodalmi
tanács rendéire vonatkozólag, azon meggyő-
ződésben vagyunk, miszerint azok, felsé-
gednek a törökökkel folytatandó hábo-
rura önként adnak segedelmet, a minthogy
ezt már nekünk Bécsben gróf Fürsten-
berg meg is igérte, valamint a birodalmi
alkorlátnok is ugyanezt tette a maga vá-
lasztó fejedelmének nevében. A bajorok,
saxok, brandenburgiak, a pápa és más ke-
resztyén herczegségek, mind tekintélyes se-
gítséggel mellénk állva, legyőzni segítik a
közönséges ellenséget.

4. Csak a magyar ügyekkel ismeretlen,
s a magyar történelemben járatlan mond-
hatja azt, hogy Erdély nem kiegészitő része
Magyarországnak, mert Erdély épen ugy
tartozik Magyarországhoz, mint Saxonia Né-
metországhoz, és jóllehet a törököktől le
van igázva, s fizeti azoknak az évi járandó-
ságot; de megszentesitett törvényül birja
Szolimán császárnak önkezével aláirt azon
szerződési oklevelét az erdélyiekkel, mely-
ben elismeri, mind maga, mind pedig utó-
dival elismerteti : miszerint Erdély a török
birodalom részének sem most, sem jövőben
soha nem fog tekintetni, és az adózást is
nem a basák önkénye, hanem az ország ren-
déitől meghatározott törvény értelmében
fogja teljesiteni.

Ha azért most a török hatalom lábaival
tapodja is Erdély országot, ezen szivrenditö
körülményt csakis az erőszak, zsarnokság és
vad önkénynek lehet felróni, mely minden
időben el szokta nyomni a gyengébbet, de
azért a magyar király még a fejedelmek
idejében sem mondott le törvényes jogairól
Erdély irányában; sőt a fejedelmek közöl,
hol egyik, hol másik, nyiltan vagy titokban,
többször menesztett követséget a magyar
királyhoz, hódolatát a magyar korona eiőtt
letenni, s a magyar király segitséget a törö-
kök ellen, alárendelt mély alázattal felkérni.
— Miért nem mutatna tehát készséget fel-
séged övéit a török vad erőszak, kegyetlen
igazságtalanság ellen védeni és ótalmazni,
holott azon grófságok is, melyeket Rákóczy
hátrahagyott, Magyarország kiegészitő ré-
szei, hová tartozik Nagyvárad is — az egész
Erdélylyel, melynek határvára, és Magyar-
országnak legerősebb kulcsa ? !

„Továbbá, hogy Erdély Magyarország-
hoz tartozik, megtetszik az a sok szerződés
és békekötésből, melyek a törökök és ma-
gyar királyok közt köttettek; ugymint a
zsitva-toroki békekötésből 1606-ban, mely
nyiltan elismeri, hogy Erdély Nagyváraddal
együtt Magyaroszághoz tartozik; megtetszik
továbbá az 1616-ki bécsi, az 1618-ki komá-
romi és 1626-ki balassa-gyarmati, és utoljára
az 1656-ban Schmidt biztos ur által a Por-
tával kötött békekötések és szerződések
pontjaiból, melyek egyenkint, és összesen,
mellettünk tanúskodva, hitelesen bizonyitják,
hogy a békekötések szentségét Nagyvárad
ostroma által a török udvar bontotta fel.

,,5., Azt is mondják, hogy felséged ké-
születlen a had folytatására oly nagy erö

51

ellenében, mint a Nagyváradot megszállt
Ali basáé. Mi ellenkező véleményben va-
gyunk ; mert egyesült erővel, vállvetve, ide
számítván a csehországi haderőt is, magunk
is megfelelünk emberül neki. Mondják ugyan,
hogy Ali 40,000 emberrel zárta körül Nagy-
váradot, lehet ez több is, lehet ez kevesebb
is; de nekünk is van Felső-Magyarországban
Souche alatt 10,000 harczias katonánk; kik-
hez ha oda adjuk a 3000 vitéz huszárt, és a
harezszomjas rettenetes hajdúkat, 6000 fő-
ből álló izmos erővel: már oly sereggel ren-
delkezhetünk, mely Ali basát, a támadás
helyett, maga védelmére fogja szoritani. —
Birjuk továbbá a grófságok és vármegyék
igéretét, miszerint az elsö jeladásra, azon-
nal 10,000, a haza szabadságáért élni, halni
kész hadfiakat állitanak ki a csata-sikra, s
ekép csak szilárd akaratunk legyen, Ali ba-
sának bátran szemeibe nézhetünk.

„6., Attól sem kell tartani, hogy Izmail
vezér, még több eröt is küld Ali rendelke-
zése alá; mert annak magának is meggyült a
baja, a dunaparti birtokosok népével, és
ezek szomszédjaival, kik, valamint a hegyi
grófságok is, mind talpon állva, egy erős kő-
fal gyanánt huzódnak előtte; ugy, hogy ez
évben, még csak gondolni sem lehet, hogy a
török udvar, több népet legyen képes kül-
deni Magyarországra.

„Hanem a mi a határöri várakat illeti,
mind Magyarországban, mind Szlavoniában,
azok felszerelés tekintetében a legroszabb
állapotban vannak — kérjük azért felsége-
det legalázatosabban, miszerint azokat jó
karba helyheztetni és a várőrség zsoldját
kifizettetni, méltóztassék kegyesen elren-
delni.

„Ennek folytán, méltóztassék egyszers-
mind szigoruan megparancsolni, miszerint a
kapitányok, tábornokok, a maguk rendelte-
tése helyén állandóul megmaradva, szerte-
szét ne barangoljanak, mely miatt már eddig
is sok kár történt a szomszédságokban. Mi
pedig itt megígérve, szentül fogadjuk felsé-
ged elött — ha kegyes beleegyezésével meg-
ajándékoz bennünket, — hogy Szlavon- és
Horvátországban, Felső-Ausztriában és közel
szomszédságokban, oly tekintélyes haderőt
fogunk összeteremteni, mely mind szám,
mind ércben, a török hatalommal nemcsak
hogy egy szinvonalon fog állani, hanem azt
jóval is tul szárnyalja.

„Legközelebb pedig két okkal móddal
segithetünk Nagyváradon : vagy egy ütkö-
zettel öket megkínálni,vagy egy kiszámított
kerüléssel a vár ostromától visszatartóz-
tatni, mint ez jó módjával sikerült Kanizsa
ostroma alkalmával is. Végre leginkább
égető kérdés elöttünk, miszerint felséged,
Magyarországon kivüli haderejét, hova ha-
marébb Magyarországba szállíttatva,egyene-
sen a nádor és Souche parancsnoksága alá
helyezze el, mert ezek a viszonyokat jól is-
mervén, legczélszerübben fognak intézkedni,
s a bennök helyezett bizalomnak is hiven
megfelelni.

„Az egész Erdély, melynek örege apraja
kardrahányással fenyegettetik az oda ren-
delt basától, — és mind a két Oláhvajda-
ság, melyeknek lakosai vérfürdőbe fullasz-
tással rémittetnek; mint egy ember, mind
fel fognak mellettünk kelni, azon öntudattól
lelkesittetve, mikép, ha szabad a töröknek e
békekötés megtörése nélkül Nagyváradot
megtámadni : nekünk is szent kötelességünk
azt a békekötés megszegése nélkül, védel-
mezve, birtokunkban megtartani. Es ezt a
gondviselés felségednek tartotta fel számára;
miért ha felségednek oly nemesen dobog
szive, mint a minő buzgalommal mi kérjük :
ugy mentve fog lenni Nagyvárad, a keresz-
tyén vallás legerősebb bástyája, és minden-

felé örömkönyek ragyognak hü alattvalói
szemében, melyek a hálás elismerésnek leg-
őszintébb tanujelei; — ellenben pedig Nagy-
várad megdoltével, mély gyászt ölt magára a
magyar nemzet, látván, hogy minden nép
közt, csak ö van elhagyva, és egyszersmind
mély bánat, és le nem írható gyötrelem, és
keserüséggel eltelve válnak meg a jelenlevő
tanácsos főurak is felségedtől.^'

Mind hiában! a sok szép szónak és ké-
résnek is csak a lett vége, hogy Nagyvárad
— segitség sehonnan nem érkezvén — el-
esett. •— Szalárdi igy irja ezt le krónikájá-
ban : „Ali basa d. ]4. Julii, délután csak
estefelé érkezvén, minden ázsiai, európai
nagy erejével, hogy valamig az idö bealko-
nyodnék, a várból rájuk három bástyáról,
rettenetes, sürü, szakadatlan lövés szóratnék,
— az erdő mögött Vásárhely felé kerülni,
nagy távolról kényszeritteték vala, merre az-
előtt valo nap Szejdi basa is takarodott és
szállott vala. De mihelyen az idö beestéle-
dék, hogy immár a városnak köröskörül
minden állapotját jól tudnák : egyik része
a hadnak, Ali basával, a váron felül egész
az erdő aljáig Szőllősig, és a Körös szélitől
fogva, a városnak, abban a felső váron felül
valo részében — mely a sok gyümölcsfás,
és szőlőskertek miatt, mint az erdő, olyan
volna — szállott vala. A Szerdár sátorai
Szöllösnél vonattak fel; de ö maga a város
sánczain kivül, a Körös mellett, ott levö part
alá szállott, s a partban ásatván szállóhe-
lyet magának, azt felül egy közép sátorral
bevonatván, a vár vitatása alatt nagyobbára
abban lakott vala. A jancsárság pedig, mig
sánezokba áshatnák magukat, mind azon
partok mögé, a Körös-szélben szállottak vala,
hogy ott magukat, a várbeli lövésektől leg-
jobban oltalmazhatnák. Hadaknak másik ré-
sze Szejdi basával napnyugot felöl, a Körös
két felén szállott meg, — harmadik Ola-
szin kivül észak felől, az Ablakos és Aranyos
nevü, gyönyörűséges szőlőhegyek völgyére,
és szölök egy oldalokra szállott meg nagy
sok munitioval és tevékkel, hogy azoknak
a sok szép szőlő közt, nagy jó életük volna.
Azon éjszaka, ilyenképen volt megszállásuk -
után; mindenfelől való rettenetes Álla, Álla
kiáltások alatt, az egész jancsárság a Bethlen
bástya alá, belfelöl vadkert utczára beütvén,
a sok szörnyü hajborzasztó kiáltások után,
a várra, majd egy óra alatt, szörnyü lövést
tettek vala. De onnan belől is ki ö reájok,
a honnan lehet vala, Királyfia és a Csonka
bástyákról, ágyukkal és kézi puskákkal is,
annálinkább másnap reggel, táborokra, mind
gyümölcsfák közé, s mind valahol sátorok,
avagy szállásoknak csak valami jelensége
láttathatnék is — lövöldöztek vala."

(Vígo követik) Csuthy Zs.

Sóvár és Kapivár.
(Sárosmegyében.)

Sárosmegye fővárosától, a csinos Eper-
jestől nem messze két nevezetes, régi vár
barna maradványa vonja magára az utas
figyelmét.

Ezek egyike, mely Eperjestől kissé dél-
nyugatra esik, a hires Sóvár; mint nevé-
ből érthető, sót termő hegynek tetejét ékiti
a mulandóság jelképével, s a regényes kö-
zépkor szomoru emlékoszlopaival.

Másika pedig ehhez szintén közel (mint-
egy i y 2 nvfre.) keletészak felé a „Strasz,"
vagy „Kapihegy"ék-forrnára emelkedő csu-
csai koronázza, s „Kapi-v-árnak1' neveztetik.

E két érdekes váromladék, melyet jelen
"képünkön együtt mutatunk az olvasónak,
közel fekvésüknél fogva hajdan a jó és rosz
sorsban is csaknem egyenlően osztoztak. De



mivel egyiknek is, másiknak is külön birto-
kosai voltak, történeteik elösorolását mégis
külön kell adnunk.

Lássuk tehát elöbb Sóvárt, mely képün-
kön is az elötért foglalja el.

A sóvári hegy kiapadhatlan sós forrásait
már Árpád vezér alatt ismerték és használ-
ták, ugyszintén a kősót is itt ásták legelő-
ször, — 1575 körül fedezték azt itt fel.
Nagyszerü sófözö házáról és sóbányájáról
már rég nevezetes volt, s jelenleg is évenkint
100,000 mázsán felül nyernek itt sót.

E helyet László király 1285-ben, — egy
e megye gazdag levéltárában eredetiben
meglevő adomány levél szerint, — Miczbán
Simon fiának, Györgynek ajándékozta, Só-
patak és Delne falukkal együtt, azon vitéz-
ségeért, melyet az Ottokár és Konrád, ugy-
szintén a tatárok elleni háborúkban kimuta-
tott. Idézzük az adománylevélböl az illető
helyet :
il' „Tpsi Magistro Georgio, et per cum suis hae-
redibus, haeredumque suorum successoribus, quas-
dam Villás nostras Regales, Souwár Soupotok et
Delne vocatas in Comitatu de Sarus existentes,
simul cum Fo-
dina, seu puteo
salis ibidcm _^..-- -r : ^g=sgg£
e x i s t e n t c . _ - - f - = ^ -- _•-—-••1:-_^_i

quamlibet ea-
rum cum suis
utilitatibus, at-
t inenti is , et
p e rti n entiis
universis, sub
mctis antiquis,
et prioribus
distinetionibus
terminorum,
dedimus, dona-
vimus, tradidi-
mus et contu-
limus jure per-
petuo, et irre-
vocabiliter pos-
sidendas, te-
nendas, et ha-
bendas."

Ennek kö-
vetkeztében
Miczbán Soós
de Sowár ne-
vet vett fel s
m a r a d é k a i
mai napig is
ezt viselik. —
Többi ha t
tes tvérétől
pedig követ-
kezö hat nem-
zetség szár-
mazott : Csapy, Bocskay, Szörtey, Ráskai,
Eszényi, Kövesdy. — Vályi szerint mind
a hét testvér egy anyától s egyszerre szü-
letett 1222-ben.

1288-ban László király ujra megerősiti
adományát, és jogot ad neki várat építhetni.

Továbbá szintén Sárosmegye levéltárá-
ban, a szepesi káptalantól egy 1528-ban
kiadott okmányban e várról következök van-
nak feljegyezve :

A legközelebb (1525-ben) mult zavargós
időkben a kiszabadult Eperjesi polgárok, lakosok,
és alattvalók a Sóvár nevü várat elfoglalták, s
azt a nevezett város törvényes és jogos birtoká-
nak tulaj donitották, és avarban találtató és létező
javakat, Nagyságos Katzianer János arany gyap-
jas vitéz, és Ferdinand, Isten kegyelméből Ma-
gyar és Csehországi király seregének főkapitánya
parancsából és meghagyásából, ugyanezen főkapi-
tánynak ajándékozták, azon várat pedig oly for-
mán foglalván el, mivel a nemes Sóvári nemzetség
Zápolya Jánosnak a király ő felsége ismert elle-
nének pártjára állott és annak felkelésében részt-
vett; mindazonáltal nevezett nemes Sóvári nem-
zetségnek a király ő felsége nevében és emlitett
főkapitány különös kegyéből és akaratjából ren-
deltetett és határoztatott, hogy : a mondott birák

és polgárok, azon elfoglalt várat a Sóvári család-
nak, a rendelet vételével azonnal visszaadják, és
szabad birtokába ereszszék. Mi 1528-ban meg is
történt."

Késöbb a vár Zápolya birtokába jutott,
kitöl Fels, császári hadvezér Ferdinánd ki-
rály részére elfoglalván, az a várat 5521 fo-
rintért Eperjesnek zálogositotta el; de ké-
söbb a pozsonyi és beszterczebányai ország-
gyülésen ismét a Soós család birtokába
eresztetett vissza — Végre Wernherr csá-
szári hadvezér 1547-ben lerontatta, s azóta
romokban hever.

Említésre méltó még, hogy Sóváron haj-
dan a sz. Ferenczrendi szerzeteseknek is volt
zárdájuk, mely még 1533 körül virágzó
állapotban volt; de késöbb a vallási polgári
háborúk alatt szétdulatott, s végpusztulásra
jutott. — —

Kapiüárnak elsö építését 1310-re teszik,
s elsö birtokosai, kik a várról Kapi-aknak,
különben pedig Pohár, — vagy mint az ere-
deti régi okmányokban, olvasható : Pohárus
de Kapi-aknak neveztettek.

Ezek egyikének Kopi Pohár Oswaldnak

Sóvár, os háttérben Kapivár. — (Sandy Gy. rajza utiín.)

(latinul Oswald Pohárus de Kapy) egy régi
okmány szerint (lásd Diplomatarium Comi-
tatus Sarosiensis pag. 220) 1404-ben Zsig-
mond király jelenti, hogy Eperjes városa
már megváltotta magát, és inti őt, nehogy
ujra követelje a fizetést.

E család nemességét Zsigmond király
1405-ben Tétényi Péter (Petri filii Emerici
de Tétén) a budai királyi vár alvárna-
gyára (vice castellani) és rokonaira terjeszti

Heves-, Nógrád- és Sárosmegyékben maradt
jószágait is adomány utján, s régi nevüket
elhagyván, e várról ezentul Kapyaknak ne-
vezték magukat, s egész mai napig birják e
helyet.

1410-ben Zsigmond király megengedi
Kapy Andrásnak, hogy a már régi és rosz
gondviselés alatt megromladozott Kapi-várát
saját és utódai részére felépíthesse.

Kapy András ez időben egyike volt a
leggazdagabb magyarországi nemeseknek,
ezt mutatja egy 1413-ból fennmaradt szer-

ződés is, mely szerint Zsigmond király Kapy
Andrástól 8,000 ftot vesz fel kölcsön, mi
akkoriban roppant pénz volt.

Ezen Kapy Andrásnak és nejének János
pápa, 1410-ben kelt levele által, megengedi,
hogy haláluk esetére gyontató atyjuk teljes
bünbocsánatot adhat (lásd u. o. 362 lap).

1468-ban Mátyás király Zápolya Imre
szepesi grófnak meghagyja, hogy Kapi várát
ostrommal bevegye, s erre nézve felszólítja
a felsömagyarországi városokat is, hogy Zá-
polyát erre minden kitelhető módon segít-
sék. Az érdekes királyi leiratot ide igtatjuk
egész terjedelmében.

„Mathias Dei Gratia Rex Hungariae, Dal-
matiae, Croatiae etc. Fidelibus nostris Pruden-
tibus et circumspectis Judicibus, Juratis, caete-
risque Civibus et toti Communitati Civitatum
Nostrarum Cassovia, Bártfa et Eperjes, Salutem
et Gratiam. Quia Nos commisseramus fideli
nostro Spectabili et Magnifico Emerico de Zá-
polya Comiti Scepusiensi, ut ipse Castrum Kapi
vocatum obsideat, ideo mandamus Fidelitati
Vestrae, harum serié firmiter, quatenus visis prae-
sentibus. dum per praefatum Emericum Comitem
requisiti fueritis, eidem in obsidione et expugna-
tione dicti Castri cum Pyxidibus et Machinis, ac

aliisigeniisves-
tris auxilio et

— _ subsidio adesse
^ debeatis. Secus

_-~-̂ un —^ZI-^^L non facturi.Da-
~—-^~ ^-J^ZTI tumBudae,Sab-

batho proximo
pos t testűm
Beatae Catari-
nae Virginis et
Martyris. Anno
Domini 1468.
llegni nostri
anno undecimo.
•Coronationis
vero quarto."

1537-ben
Kapi-várának
urai is Zápo-
lya (János ki-
rály) részére
állván, javaik
Ferdinánd ki-
rály csapatai
által elfoglal-
tattak, s mi-
dőn e végből
János király-
hoz folyamo-
dott Kapy
György és Já-
nos, az meg-
ígéri nekik
irásban, hogy
az ellenség

által elfoglalt javaik helyébe addig, mig azok
megboszultatnak, másokat adand.

1685-ben Tököly vette be a várat, de
tőle Sultz, a csász, hadak vezére foglalta el.

Végre Keizer András 1711-ben felgyújt-
ván, elpusztitotta.

Ennyi az, mit e két vár történetéről si-
került kikutatnom; valószinü, hogy ennél
még sokkal több és érdekesebb adatok létez-
hetnek az illető családok levéltáraiban, kik
azt oly hosszu időn át birták.

(Az itt elősorolt adatok nagyobb részét
Wagnernek 1780-ban Pozsonyban megjelent
DiplomatariumComitatus Sarosiensis" czimü
latin munkájából vettem át.)

Zombory Gusztáv.

A debreczeni nagytemplom.
Debreczen város egyik főékessége, az u. n.

nagy templom azon térségen áll, hol a Piacz-Hat-
van-Füvészkert-Nagypéterfia- s más kisebb utczák
összetalálkoznak. — E szabálytalan téren áll e
nyilvános épület, kortársával, a főiskola épületé-
vel szomszédságban. S bár fekvése szabad és ön-
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álló : mégis e templom számára alig jutott egy
iránypont, honnan szemünkkel annak formaját
méltólagés teljesen felvehetnők; a főiskola meg
inkább meg van fosztva e parányi dicsőségtől is,
— hanem szellő és léghuzam dolgában — mely az
épületeknek bizonyára hasznára nem szolgai —
különösen a nagy templom, gazdagon kárpótolva
vannak. ,..

Ha a nagy templom előtt bárhol megállva,
szemléljük azt, lehetetlen első tekintetre is be
nemösmerni annak nagyszerűségét, s önkénytelen
azt mondjuk, hogy ilyen nagy gyülekezethez,
na-y városhoz - mint a milyen itt a ref. egyház-
közönség - ilyen nagy épület illik. Hogy azon-
ban a külső formát illetőleg, a nagyobb s kisebb
részek elrendezésében mily Ízlésre - épitészeti
tekintetben mily arányos viszonyra találunk itt,
s átalában a templom a szépség mertéket mennyi-
ben Üti meg, annak megítélését a rajz uton
inkább a t. közönségre bizzuk, - elég legyen itt
pár szóval megemliteni s szamokkal kifejezni, az
épités vezetésében résztvett, s még most is élő
Beregszászi Pál nyüg. rajztanár ur felvett alap-
rajza°után, az egész épület s részeinek minőségét.

' A két sorban folyó 2 öl magas, 3(> ablakkal s
3 öl m. 8 szárnyas ajtóval ellátott nagy templom
épülete, a kör-járdán kivül 600 D öl területen
fekszik, az 1802-ki nagy tűzvészkor leégett rég
Veres templom
alaphe lyén,
még p e d i g ;=_-_-_=__
Péchy tábor- _^- __̂ z " I ~ ~-~
nök tervrajza -̂ ~-?-_=" - - - - -
szerint azon
főmódositással,
hogy a torony,
— vagy most
már a kettős to-
rony, nem a ré-
gi helyére, a
templom végé-
re, hanem 22 ^
lábnyi távol- - =--- =-
ságban össze-
kötőfalakkal
dereka elé épit-
tetett. E kettős
tornyot össze-
kötő féldombor

- mivű jónia i
oszlopsor, mint
hatalmas hom-
lokzat hossza
24 öl, magas-
sága, a szintén
jón-fejezetü
oszlopolikal dí-
szelgő templom
falával együtt,
a körül folyó
párkány-koszo-
rúig 10, — in-
nét a torony
fala 10, — a
torony kup-te-
tő 6, s végre a
csaknem 1 öl
átmérőjü gömb, vitorla, s csillaggal felszerelt vas-
rud 4 öl magas; — s igy e torony gazdagon arany-
zott csillaga a földszintől 30 öl magasságban
árasztja szét a messze távolban elható fényes su-
garait. . ., ,

Miután a templom külsejéről a rajz után
némi fogalmat ugy is szerezhetünk, térjünk belse-
jébe s kisértsük meg annak szerkezetét pár szóval
leirni. , ..

A képünkön látható három foajto kozol ha a
középsőn — mely csak nagy ünnep alkalmával
nyittatik meg — lépünk az egyházba, a magas
oszlopokon nyugvó orgonakar alatt találjuk ma-
gunkat, honnét előre tekintve a templom átellenes
oldalán művészileg alkotott, aranytól fénylő, ko-
rinth-fejezetű oszlopokon nyugvó szónokszek a
két felől kapcsolatban álló papi székek, s a négy-
szögbe futó oszlopsorok közé zárt Ur asztala mél-
tóságteljes formáinak látása, emelik magasabbra
sziveinket. — A világosságot két soros 21 abla-
kon át nyerő egyház belseje, kereszt alakkal bír-
ván, hogy ennek minden részét felvehessük, arra
nézve e — mintegy az orgonának előcsarnokul
szolgáló részt, egészen hátra kell hagynunk. — A
tulajdonképeni, négyszögben tagolt egyház bel-
sejének hossza 28, szélessége — valamint a ke-
resztben található ágak szélességei is 9 öl hosszuk;
a keresztágak végpontjának egymáshozi távola
20 öl.

Az igen diszes korinth-fejű oszlopokon
nyugvó kupboltozatok között legmerészebbnek ,
átszik a központi, mely négy kolossális 14 láb |

vastag, 42 láb magas sark-os:lopokon nyugvó
ivekről néz alá 60 láb magasról, a földszinti kö-
vezetre.

S most még egy pár megjegyzésre kérünk
engedelmet.

Sajnos, hogy itt az arányosság és nagyszerű-
ség, a czélszerűséggel — különösen hallási szem-
pontból — nem áll párhuzamban. — Már ha ilyen
nagy egyházba megyünk, az isten igéjét, ha távol
esünk is' a szószéktől, szeretjük tisztán hallani és
megérteni, — de itt fájdalom keveset értünk
és tanulunk; mert részint a szerte nyuló ágazatok,
részint s főleg a távol falakról visszaverődő többes
viszhangok, szétosztják s elnyomják a szónok bár
erőteljes hangját is, sőt a négy rendbeli karzatok
között olyan is van — a szószék feletti — melyre
nézve az ige tökéletesen elveszett, — s ez épen a
tanulóknak jutott osztályrészül. — Az ezen kar-
ral szemben álló magasztos külsejü orgonára nézve,
mely oda elől a torony alatti ág végére van
illesztve — ugyanez mondható, sőt ha ünnepi al-
kalommal a zsufolásig megtelik, a buzgó éneklés
a 30 változatú orgona legerőteljesebb hanghulla-
mait is teljesen elnyomja, és ez mind az orgoná-
nak — mint annak jeles műkezelője szakértőleg

— s most tiszta átható hangja még szebben kihal-
latszik a Hortobágyi pusztára.

Hogy a nagy templom az 18 49-ki évben gyü-
lések helye volt, tudvalevő dolog. K. K.

dffoi-eczciif nagy templom.

állitja — czélszerütlen elhelyezéséből magyaráz-
ható ki; a honnan azon eszme létesülésén, hogy
az orgona majdan a szószék feletti karba, mint
nyiltabb s korlátlanabb helyre tetetik at, és a
változatok száma még 14-el szaponttatik meg, —
mint általános és szükséges kivánat teljesülten,
melynek mielőbbi létesítése sziven fekszik az
egyháztanácsnak is - előre örvendhetünk.

Az építkezés menetét illető adatok birtokába
nem juthatván, csak annyit szólhatunk még a
nagy templomról, hogy építéséhez a nagy tuzveez-
után 1803-ban mindjárt hozzá fogtak, s mint az a
nyugati torony vitorláján lévő szám s betükből
látszik, 1818-ban Simonffy Samuel bírósaga alatt
épült fel, a másik keleti torony vitorláján levö
számok pedig azt mutatják, hogy a toronynak
teljes elkészítése 1821-ben fejeztetett be. - Az
1834-ki földrengés e templom falait is megraz-
kodtatá, s nyomát annak délnyugati oldalán egy
meglehetős repedésben hagyta fenn, de a mely
baj nemsokára helyrehozatott. Az eredeti czélsze-
rütlen palakő fedezet - mint emlékszem reá —
1845-6-ban rézzel cseréltetett fel. — A nyugati
toronyban magánosan álló, s Rákóczy György fe-
jedelemtől ajándékozott nagy „Rákóczy harang"-ot
_ mely a nagy tűzvészkor valószinüleg a magas-
róli lezuhanás következtében repedt meg — a
mult évben pesti nagyszer-kovács Poszdeck mü-
vészi vésője gyógyitá ki tompa rezgő hangjából;
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A himlő és története.
Midőn több községben s vidéken ez idő

szerint a himlöjárvány, nemcsak a beoltatlan —
hanem a beoltott gyermekek — sőt felnőttek kö-
zött is szomoruan dühöng, sűrűén söpörvén áldoza-
tait : nem tartjuk időkivülinek, a himlőről és an-
nak történetéről, némi ismertetést közölni.

Mindazon nyavalyák között, melyek az em-
beri életet megkeserítik, a himlő kétségtelenül a
legborzasztóbb. Ezen utálatos nyavalya eredetileg
tisztán kül- s messzehoni méreg volt, mely a többi
szerencsétlenséggel együtt, távolból jött be ho-
nunkba is.

E járványt a régi görögök, rómaiak, nemkü-
lönben Magyarhon őslakói : a hunok, avarok s
magyarok épen nem ismerték. Sőt a Xll-ik. szá-
zadig, egész Európa átalában mentve volt ez
undok ragálytól.

A barbarismusnak «ne sötét, merev s ered-
ménytelen napjaiban települt meg a himlőjárvány

Európában. E
ragály, minden
népet azon-
nal g y o r s a n
meglepett. S a
hova eljutott,
o t t rettentően
dühöngött, any-
nyira, hogy ak-
koriban az em-
beriségnek fele
részét gyorsan
elsöpörte. Ki-
ket pedig a ha-
lál karjába nem
taszított, azok-
nak l e g n a -
gyobb részét
borzasztóan
«léktelenité.Ha
a kellemetlen
r a g y á t nem
é r i n t j ü k is,
ezenkivül szá-
mosan l ő n e k
vakká, siketté,
némává, sokan
tébolyodottá,
legtöbben pe-
dig nehéz-kó-
ros, aszkóros s
szélütött nyo-
morékká , több
éven keresztül
húzván vonván
kinteljes éle-
töknek terheit.

Az emberi
ség é r e z t e a

himlőnek dühöngését, látta annak határtalan ter-
jedését s rémitő áldozatait, és megnyugovék^ ab-
ban, mint a haragos ég által reá bocsátott iszo-
nyu csapásban. Szóval, fatalista lett; — nem is
gondolt arra, hogy ezen pusztitó zsarnoknak el-
len- vagy óvszere lehessen.

Miután azonban a sötétség ezen félelmes köde
ritkulni kezdett, s elmosódott szürkületén az ész
hajnala kiderengve, a tudományok csírázására
fölmosolygott : az emberiség is bátrabban lépett
föl, s az "ösei tudatlansága által meghonosult ro-
szak, — azok között a himlő ragálya ellen is, irtó
háborut inditott.

S lassankint — miközben e járványnak ere-
detéről vizsgálódott — belátá : hogy ezen nyavalya,
nem önállólag benn az életszervekben, de kulrol
ható fogékonyság, azaz ragály által származik; s
hogy az egyszer himlőssé lettek — bármint du-
hongjön isa járvány — e nyavalyát többé soha meg
nem kapják. ,

S miután ezt a szemlélődő tudomány belátta,
egy elvet állitott fől : hogy tudniillik a himlősödéí
két oknak, nevezetesen a ragálynak és az aziránti
fogékonyságnak közreműködéséből származik. S
ezen elvre alapitá a himlőtőh megszabadulhatás-
nak mentő-szerét is, mely vagy a ragálynak teljes
megakadályozásában, vagy a himlöbeli fogékony-
ságnak eltávolításában álljon.

A ragály megakadályozásának munkája,
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óriási nehézségekbe ütközött s elvégre is kivihet-
len levén, föl kellé vele hagynia.

Most tehát a gondolkozó főknek nem maradt
fől más segédeszköz : mint a himlöbeli fogékony-
ság eltávolításának munkája, a mennyiben tudni-
illik ez kivihető leend. És a tapasztalat csakhamar
bizonyitá, hogy ezen mentőszer, a kisded gyer-
mekek himlöbeoltása által, teljes érvényre jutott.
S e bizonylat hitelességét, már csaknem egy század
nyilvánosan is megpecsételte.

Azonban ezen beoltás is, szintén sok akadályra
talált. Elsőben mindjárt előitéletekkel, babonákkal
kellett küzdenie. A tudatlan nép sehogy sem fog-
hatá föl : hogy a nyavalyát miért oltassa be, a
nélkül is nyavalyás gyermekébe ? — Majd maga
a beoltás is, nem ritkán veszélyes kóresetekkel lőn
Összeköttetve : a másokból vett s beoltott anyag
gonosz következményeket vonván maga után,
hogy a himlőtőli rettegés még iszonyúbb legyen.
Végre az egész műtétei és annak stádiumai, az
orvosok folytonos, szakadatlan, kiváló gondját s e
miatt temérdek költséget igényelvén, az emberiség
utoljára e mentöszertöl is elhidegült.

Szerencsére, 1798. Jenner Eduard angol or-
vos megismertette a világgal a tehénhimlőt. Ezen
fölfedezés — a vég lefolyásához siető s komoly
találmányokban dus — XVIII-ik századot, jóté-
konyságával megkoronázta. Az elhunyni készülő
századnak ezen újszülötte, az emberi ész diadalának
megdicsőittetése volt : többet nyervén ezen szelid
lumen által az emberiség, mint a mennyit a há-
boru romboló haragja miatt, egy egész évszázadon
keresztül veszitett. — Ezen fölfedezés által ugyanis
az ádáz himlő táborának minden fegyvere meg-
tompult. A gyöngéd anya nem remeg többé e ki-
méletlen ragálynak hallatára; s forrón szeretett
gyermeke miatt nem hull a kétségbeesés karjaiba.

A tehénhimlőnek, Jenner Eduard által megis-
mertetett előnyei következők :

1. a tehénhimlőnek beoltása, külről ható, egy
kevés bágyadtságot okoz, menten minden komo-
lyabb betegségi bajoktól.

2. a beoltott anyag, csak az oltás helyén tör
ki, a testen másutt sehol sem mutatkozik.

3. a beoltott anyag illetése, semmi ragályt nem
eszközöl.

4. a beoltás, minden életkorban s az évnek
mindenik szakában történhetik.

5. semmi kórnyomot nem hagy maga után.
6. megszünteti a himlöbeli fogékonyságot.
S Jenner Eduard a tehénhimlőnek ezen ne-

vezett előnyeit, nem saját műszobájának csendes
falai között gondolta ki : hanem a természet-
nek hosszas szemlélése és kitartó buvárlata által
nyeré meg. Ő ugyanis oly emberekről vőn példát,
a kik már ezelőtt 25, 27, 31, sőt 53 évvel át-
mentek a rájok ragadott tehénhimlőn ; s a kikben
aztán a himlöragálynak többé semmi hatása, s a
mondott anyagi méregből származhatandó bajnak
semmi utókövetkezménye nem mutatkozott.

Jenner — tapasztalaton alapult mentöszeré-
nek ezen közleménye aztán több tájakon meg-
kisérltetvén, mindenhol ugyanazon eredményt
szülte. S igy lőn, hogy e szerencsés siker miatt,
a tehénhimlőnek beoltása, egész Angolhonban,
majd Német-, Frank-, Dán-, Svéd-, Spanyol-,
Olaszhonban, sőt Ázsia-, Afrika- és Amerikában
is elterjedett. S oly gyorsan terjedt, hogy — a
mivel még eddig a leggyakorlatibb találmányok
sem dicsekedhetének — a tehénhimlőnek beoltása,
rövid két év alatt, a földnek csaknem minden mü-
veltebb részén ismeretessé lőn. S fölkarolt hírne-
véhez, hatása is oly nagy mérvű leve. Csupán
Londonban, egy év alatt 60,000-et oltottak be, s
közölök 10,000-et szándékosan kitettek a leg-
járványosabb himlöragálynak . . . . egy sem kapta
el többé a himlősödést.

Magyar hazánkban a himlö-beoltás 1801-ben
kezdett gyakorlatba vetetni. — Dr. Bene bizony-
lata szerint — Pesten, 1801. aug. 27-től 1802.
febr. végeig, különböző életkorú, mintegy 200
egyénbe oltatott be a tehénhimlő. Közölök 6-ban
nem fogamzott meg; 10-nél tökéletlen himlőzés
mutatkozott; a többi 184-nél pedig a legtökélye-
sebb s valódi tehénhimlő fejlődött ki.

A beoltott tökélyes tehénhimlő stádiumainak
lefolyása, következő :

A beoltás utáni harmad napon, az oltás he-
lyén, egy kis emelkedettebb vörös pont látható-

Otöd napon, a vörös pont, már csaknem
borsónyi nagyságúvá lesz, közepén átlátszó folya-
dékkal telt hólyagosával. Ezen napon némelyeknél

bizonyos, forrósággal és nyugtalansággal együtt
járó — láz is mutatkozik.

Heted napon, a vörös pont már krajczár nagy-

tágu folttá terjeszkedik; s a középen átlátszó fe-
hér hólyag, tisztán kivehető.

Kílenczed vagy tized napon, az emlitett vörös
folt fél, sőt, egész tallérnyi tüzes körré képződik ;
s a fehér hólyag kiül — közepében némi mélye-
déssel, mintegy gyanittatván a bekövetkezendő
válságot. A minthogy ezen napon a hólyag föl is
nyilik, s kristálytiszta átlátszó nedvet bocsát, mint
— többek részére béoltásul használhatandó anya-
got. Ezen napon, átalában minden beoltott egyénnél,
láz vehető észre.

Tized napon, igen sok beoltott, fájdalmát érez
hónaljában ; némelyeknél épen hónalj-mirigyek
mutatkoznak. Ezen keményedések azonban, ne-
hány nap alatt, minden gyógyszer nélkül szét-
oszlanak.

Tizenketted — s következő napokon, a vörös
s kemény folt lohad, s környeskörül lassankint
beljebb huzódik. A hólyag pedig —középen mind-
inkább terjedő barnás pontot nyer; mignem ne-
hány nap mulva varrk szárad s önmagától lehull.
S igy — kellő gonddal tartva — legfeljebb 20.
nap alatt, lejár a himlöbéoliási stádium.

A beoltottakon — a leirt tüneményeken kivül
— béoltásból eredő más betegségi eset, még soha
nem történt. A honnan dr. Jenner s utána más
jóravaló orvosok is, az egész lefolyás alatt — me-
legben tartáson kivül semmi gyógyszert nem hasz-
nálnak. Filep Mihály.

praemissator-társainak mondására. Deliberatum
túra comburatur.

E törvényszék által, hasonló büntényért előle-
ges kínzás után, tűz általi halálra itéltettek : Lő-
rincz Pál özvegye, született Surion Anna kökö-
nyösdi, Mindszenti István neje Varga Ilona tarifa
almási és Ugocsában elfogatott Szabó Ferencz
viski marmarosmegyei lakos.

Még több ily szomoru tszéki jelenet is fordult
elő; de minthogy ebből ennyi is sok — pontot
teszek e czikkemre és — porzót hintek rá.
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Történelmi kalászatok.
Irta Lehoczky Tivadar.

( Folytatás. )

XXV.
Nehány boszorkány- és más per.

A XVII. század gyakori háborut, melyeknek
hazánk volt színhelye, az itt megtelepedett törökök
— és gyakran portyázott tatárseregek zaklatásai
a véres, s hosszantartó kurucz hadjáratok, s egyéb
calamitások okozták, hogy honunkban a 17. szá-
zad végén s a 18. elején a műveltség igen alászál-
lott fokon állott, a tudomány, ipar, vallásgyakorlat
elhanyagoltatott: a naponkint terjedt babonák és
balitéletek a sötét tudatlanság, a törvények ön-
kényes és helytelen kiszolgáltatása, a birák együ-
gyűsége, oly szomoru helyzetbe hozták az orszá-
got, hogy ma nem csodáljuk, ha levértárainkat az
akkori idök jellemző maradványaival, bús emlékei-
vel, — nevetséges perekkel, ostoba Ítéletekkel,
szóval az igazság-kiszolgáltatás szánandó nyomai-
val tömve találjuk Hogy ez időben a bo-
szorkányok ugy feltünedeztek, mint esős időben a
gombák, nem csodálhatni; valamint azt sem, hogy
találkoztak tudatlan birák, kik azokat halállal
büntették.

Közlök itt egynehány boszorkány- pert; hadd
mosolyogjon fájdalmasan felettük a mostani , hála
Istennek, felvilágosodottabb nemzedék.

1689. mart. 31. Salánkon tartatott ugocsai tör-
vényszék előtt, Barkóczy György főispánsága,
Ignéczi István tiszti ügyészsége és Pap István
szolgabirófiága alatt következő ügy döntetett el.
— Vádirat : „Mivel Szerényei Anna incatta töb-
bire majd gyermekségétől fogván, az Isten és az
ország törvényével ellenkező dolgokk elkövetésé-
ben foglalkozván, sokakk becstelenségét, sokakk
boszorkánysági cselekedeti által veszekedést cse-
lekedvén, maga is minden ördögi és boszorkány-
sagi cselekedetekkel lévén, sőt ami nagyobb az
Isten könyvének a szt. bibliának igéjét és Isten
szavait meghamisítván ellene mondott : kiványa
az Dnus A. et M., hogy az praefata juxta Art. 31
et 32 Sti Stephani elsőben nyelve, tőből vonattas-
sék, annak utána borsó szalmával s asszu fával
égettesék meg. Deliberatum: Boszorkánysága mint-
hogy nem világoslttatott; azért meg nem sententi-
aztatik. De hogy az Istent megtagadta, káromko-
dott, a népet elcsábította, elhitette s nagy vétekben
ejtette, megb'lettessék; elsőbben nyelve tőből kivo-
nattassék, azután kővel verettessék agyon.

IL 1689. julius 13. ezen per tárgyaltatott ha-
sonlóképen Salánkon az ott összegyűlt ugocsai
törvényszék előtt :

Vádirat : Mivel Szennyes György özvegye
Kovács Erzsébet hetenii lakosné, nem tudatik mi-
csoda ördögi lélektül viseltetvén, megvetvén mind
az Ns org törvényeit, magát boszorkányi mester-
ségekben, emberek vesztésében, etetésében, és egy
szóval minden boszorkánysági dolgokban gyako-
rolta : kiványa az Dnus A. et M. juxta Art. 32. Sti
Stcph. etc. ezen cselekedetiért az vádlottat tüzzel
megégettéini, praemissa tortura, több complices

Azt mondják az elménczkedők, hogy a tör-
vény pókháló, melyen az erős dongó könnyen
áttör, mig a gyenge légy benne megakad s elvész
. . . Valaha ugylátszik igaz volt ez élez : mert
nehány század előtt a szegény embert, ha bármily
igénytelen tolvajságra, csalásra, szerelmi kalandra
vetemedett — kérlehetlenül kivégezték, mig a ha-
talmas urak kényük szerint és büntetlenül zsarno-
koskodhattak, sőt oly kéjélvezetes jogokat szaba-
don gyakorolhattak, melyeket ide irni restellek....

Lássunk egynehány bünpert a 17. századból :
1692. nov. 4. az ugocsai törvényszék Nyiri

Anna fancsikai lakosnő ellen, mivel a német vité-
zekkel ide-oda járni nem átallotta, ily itéletet ho-
zott : Deliberatum est : Noha már más izben is
gonosz életeért megbüntettetett s kicsapattatott,
mind az által ujabban ezen Vgjében való bejöve-
telével s gonosz ezégéres vétkének cselekedetivei
sokakat megbotránkoztatott azért,ujabban hóhér
által verettessék meg s kergettessék ki a Vgyébül,
Tovább pedig harmadszor is hogyha bejönne, a
vgyében, és ilyen gonosz cselekedete compareal-
tatik, feje vétettessék.

1691. ápril 3-án Batári János ellen agyonüté-
sért és káromkodásért a törvényszék ily itéletet
hozott : Deliberatum. Minthogy efféle gonosz cse-
lekedete, nemcsak egyszeri hanem szokásos a tanu
vallások szerint, — maga nyelve vallása szerint
pedig szállása s koporsója is kész — azért akasz-
tassékfel. (Breviter et confuse itéltek ő kglméklj

1693. febr. 10-kén az Ugocsamegyei törvény-
szék Fóris János velétei lakost kerékbeni töre-
tésre s előre bocsátott torturára itélte, mivel a ne-
vetlen falusi templom czimterméből csekély ingó-
ságot ellopott.

Néha pedig az elitélttel kegyelmesen is bántak,
megváltoztatván büntetését, mint e következő
1693. sept. 1-én kelt Ítéletből kitetszik. Delibera-
tum est : ,,-Noha Haraszti Tamás veréczi lakos
mind paráznaságaért a fővételt, mind a lopásért
az akasztófát megérdcmlené; mindazonáltal az Ur
Isten ellen való szörnyü káromkodásaért, má-
sok példájára és Istennek eö felsége nagy harag-
jának csendesttésére, kővel verettessék agyon prae-
missa tamen tortura, hogy ha kik kivált lopásában
complexi volnának, mondja ki."

Egyveleg.
A betegágyas madár. Egy betegágyas mada-

rat a nevezetes utazó Livingstone Afrikában
látott. Egy bennszülött mutatá neki egy korvé
(Tockus erythrothynchus) fészkét egy fa üregében.
Á fa középnagyságu üregében nem volt látható
egyéb,mintegy félhüvelyk széles és 3—4 hüvelyk
hosszu hasadék; a fa természetes ürege ezen hasa-
dékig, kemény agyaggal be volt tapasztva. A mint
nevezett utazó az odatapasztott agyagot letörte,
csak akkor vévé észre, hogy a nőstény madár to-
jásain ül a fészekben. Erre a bennszülött azon
felvilágositást adá, hogy ezen madárnak azóta,
hogy ezen fészekben megtelepedett, minden költés
alkalmával ilyen betegágyat kell tartania; mint-
hogy a him az üreg széleit a mostérintett módra
mindig be szokta tapasztani, s csak akkora nyilast
hagy, melyen párjának az élelmet beadhassa. De
másrészről oly hüségesen táplálja betegágyas pár-
ját és kisdedeit, hogy ő maga a sok koplalásban
egészen elgyengül és elsoványodik, néha annyira,
hogy a rögtön előforduló hőmérsék változásakor,
erőtlenségében az esővel együtt leesik a fáról.
Párja ellenben a nyugalom és gazdag táplálék kö-
vetkeztében nagyon meghízik, s a bennszülöttek
által, ízletes husa végett, szorgalmasan felkeres-
tetik. Livingstone több ily madárfészket szemlélt
meg, melyek részint egészen el valának készitve ;
és mind ezek, mind a bennszülöttektől nyert felvi-.
lágositások,. igazolák a fönnebbi elbeszélést. —
Dr. B. L.

Egyház és iskola,
** (A kegyes-tanitórendiek pesti nagy-gym-

nasiumában) e tanév első fele végével tartandó
nyilvános vizsgálatok f. hó 11-én megkezdődnek
és folynak — a három utolsó farsangi napot
kivéve — egymásután e hó végeig. Ezek közé, a be-
keblezett magántanulók vizsgálata február 26-ra
van tűzve, s kath. hitvallásu növendékektől megki-
vántatik, hogy irásban igazolják, miszerint hittan-
bani oktatásukat az egyházi hatóság által erre fólha-
talmazott egyéntől nyerték. — A nyilvános vizs-
gálatokbani részvétre minden ügybarátot, kivált
a szülék s rokonokat a tanári testület nevében meg-
hivja — az igazgató.

** (Römer Flóris), mint magántanár, a pesti
egyetemben a régészet- és éremtanból hetenkint
kétszer előadásokat tog tartani. Ez előadásokra
már előre is sokan készülnek.

** (A nagyváradi g. e. uj püspök) Papp Szi-
lágyi József, a napokban az ország primása ő
eminentiájánál látogatásttett, s néhány napig élvezé
hazánk főpapjának vendégszeretétét.

** (Török Pál dunamelléki ref. superinten-
denst), mint a pesti ref. főtanoda alapítóját, neve-
napján, e gymnasium növendékei, ezüst tálezára,
koszoruk közé helyzett arczképével tisztelték meg.

** (Báró Bánffy Dánielné) a kolozsvári bel-
városi ref. templom számára aranynyal lűmzett
szószéktakarót ajándékozott. Szép hímzését a bá-
fóné sajátkezüleg két év alatt készité el.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Uj világitá gáz.) A „IL N." szerint a gáz-

nak egy uj nemét találták föl, melynek neve
„napfény gáz" s világa a mostani légszeszhez ké-
pest százszorta erősebb. A találmány mestere
bizonyos Webszter nevü angol, ki azt egy e czélból
alakult társaságnak 170,000 talléron eladta. E tár-
sulat most, már 160,000 font sterlinget adott össze
az uj fénygáz nagybani készítésére, és nyilvános
használatra való alkalmazására. Az egész titok ab-
ban rejlik, hogy Webszter az éleny olcsó előállí-
tási módját fedezte fel; a gáznak főfokozatu világa
eddig is ismeretes volt, azt azonban a közéletben
használni azért nem lehetett, mivel előállitása igen
költséges volt. Ha ez valósul, úgy a világítás dol-
gában e találmány uj korszakot képez.

** (Karó és hordógyárat) szándékozik fölállí-
tani Tokaj mellett a Tisza és Bodrog összefolyá-
sánál Fornet Kornél, Amerikából nemrég hazatért
honfitársunk, a mi a nektárdus Hegyaljára nézve
életkérdés lesz, miután ott, ha csak kissé közép-
szerű termés mutatkozik, a bodnárok elviselhetlen
macrasra csigázzák áruikat, s a termelő a hor-
dóköltségeket is alig győzi meg. A mi a karót
illeti, ennek megszerzésében a Tisza és Bodrog
áradási vagy apadási szeszélye határoz. Azért e
vállalatnak átalában csak örvendeni lehet.

Közintézetek, egyletek.
** (A Kisfaludy-társaság tizenharmadik köz-

ülését) február 6-án, mint Kisfaludy Károly szü-
letésnapján tartotta a nemzeti muzeum disztermé-
ben. A társaság alapitói és pártolói az emelvényen
foglaltak helyet. A teremben az első üléseket nők
foglalták el; mig a karzatok és a terem többi része
különböző állásu nagyszámu hallgatósággal telt
meg. A rendezésről az egyetemi ifjuság gondosko-
dott. A fölolvasásokat közfigyelemmel s köztetszés-
sel hallgatták végig. —Ugyanezen társulat február
2-án tartott rendkivüli ülésében Egressy Gábort
és Kriza Jánost a társaság tagjaivá választották.

** (A pesti orvostanhallgatók segélyegyleté-
nek) számadásából látjuk, hogy az egylet tőke-
pénztára 3033 ft. 54 kr., és 100 darab aranyból
áll. A közpénztárba kegyes adományok utján
293 ft. 44 kr. folyt be, s ebből az egylet, a de-
czember s január havi segélyezésekre 175 ftot, —
a könyvtár részére 25 ft. 55 krt., — szerelési és
irodai költségekre 73 ft. 17 krt., — összesen 272
ft. 72 krt. adott ki.

** (Á képző müvészeti társulat) mult hó 22-
ikén tartott igazgatósági ülésében elhatározták,
hogy a köztetszésben részesült albumlapokat a vi-
déki tagoknak a társulat költségén küldjék meg.
Továbbá a belépett uj tagok nevezetes számát ol-
vasták föl. Székely Bertalannak azon levélbeli
igéretét, hogy a társulatot az átengedett, de más
czélra forditott képeért egy más művével fogja kár-
pótolni, megnyugvással fogadták. Vizkeleti Béla

T Á R H Á Z .
az egyletet 4 becses művével megajándékozván,
számára jegyzőkönyvileg köszönetet szavaztak.
Említésre méltó, hogy a megjelenésben gátolt ta-
gok, akadályoztatásukat irásban jelenték be. íly
buzgó ügykezelés a vezetésben s ily meleg párt-
fogás a közönség részéről, ez egyletnek szép jövőt
biztosit.

** (A budai népszínházra vonatkozólag) Ál-
dássí Antal nyilatkozik, hogy a budai népszinház
alapítását segélyző bizottmány fönnállását s műkö-
dését szükségesnek látja, s az elkezdett mű befe-
jezésének lehetősége végett : 1-ször tisztelettel
felkéri mindazon honfiakat és honleányokat, kik
a budai népszínházát eddig is pártolásukra mél-
tatták, miszerint azt abban továbbra is részesíteni
sziveskedjenek. — 2-szor a még kifizetetlen mes-
terembereket és iparosokat szives türelemre kéri
fel. — 3-szor megkéri mindazon tisztelt honfiakat
és honleányokat, kiknek kezeiben még gyüjtőívek
vannak, miszerint azokat hovahamarább és bármi
eredménynyel hozzá beküldeni sziveskedjenek.

** (A budai lipótmezei országos téboly da)
ügyében a magyar kanczellária már elküldé a hely-
tartótanácshoz rendelvényeit, melynek alapján ez
Ü T elintézendő lesz. Az eddigi vállalkozókkal
kötött szerződés meg fog semmisittetni, s re-
mélhető, hogy tavaszszal uj vállalkozók fognak he-
lyükbe állani. — Ez országos tébolyda ügye már
70 éves. Még 1792-ben pendítek meg az eszmét,
hogy országos tébolydát építsenek. 1825-ben
ujra szőnyegre került. 1852-ben lőn az ügy való-
dilag fölkarolva a belügyminiszterium által, midőn
Ö Felségének 1857. évi május 9-én kelt 1. f. kézi-
rata által a budai várépitési alapból azon czélra
ajándékozott 315,000 ftnyi összeg következtében,
az országos tébolyda épitése el lőn határozva. A
tébolyda építkezési alapja 1,113,018 ft. Ebből ki-
adtak 184,498 ftot. Maradt még 928,520 ft.

Közlekedés.
** (Az osztrák vasutak gyorsaságát) fokozni

fogják. A személyszállitó vonatok gyorsaságát
egyelőre a külföldi vasutak gyorsaságával teszik
egyenlővé.

** (Legnagyobb alagut) lesz az egész biroda-
lomban a sopron-kanizsai vasútvonalon a vasvári
hegyen keresztül.Ezen vasutnál már megkezdődtek
a munkálatok s öt negyedév mulva át fog adatni
a közforgalomnak,

** (Az alföldi vasut tárgyában) Baján, a bi-
zottmány ülését jan. 29-én tartotta meg, melyben
határozatba ment, hogy az előleges munkálatokra,
Baja város részéről aláirás utján eszközlendő
2000 ft. küldetik. Ennek fele része 1000 ft. utnak
is inditatott, a másik fele legközelebb fog Pestre
illető helyére küldetni.

Mi ujság?
** (A katona-köteles ifjaknak, a házasodási

engedélyt ezentúl, az illető főispánok, polgármes-
terek fogják kiadni. Ez intéskedés által az eljárás
egyszerűsítve, az utánjárás pedig kevesbítve van.

** (Az Egyetemes magyarországi kath. egyházi
névtár) nyomása — mint halljuk, — folyton halad,
de miután többek kivánatára az erdélyi kath.
egyházmegyét is beleszövik s a plébániákat illető
utólsóposta állomások kitétele is sok időt igényel:
e munka a hirdetett határidőnél valamivel későb-
ben, de márcziusban bizonyosan megjelenik — s
igy az előfizetések s megrendelések is Pesten
ujtér 4. sz. alatt, Vodiáncr F. nyomdájában egész
februárhó végeig folytonosan elfogadtatnak.

** (A lőcsei kath. gymnasium tápintézete) ja-
vára mult hó 25-ikén mükedvelő előadást rendez-
tek. A Falusiak-&t hozták szinre, még pedig kí-
vánt sikerrel. A tiszta jövedelem 238 fra ment,mely
csinos összeget a jegyeknek többek álltai bőkezű-
leg történt beváltatása szaporitá ennyire. Az elő-
adás után barátságos társas lakoma következett
s végül a társaság fiatal része tánczczal fejezte bs
az esti mulatságot. A mulatság egészen magya-
ros volt.

** (Halálozás). Kecskemétről irják, hogy ott
jan. 26-án Albert Illés F. ferenczrendi szerzetes,
több évi lelki búsongás után meggyilkolá magát, s
20 órai vérfürdő után örökre megszabadult fájdal-
maitól.

** (A horvát hitelbank) alaptőkéjére Strosz-
mayer püspök 40,090, — Jankovich Gyula gróf
pedig 10,000 ftot irt alá; de a kormány az enge-
délyt megtagadta.

** (Névváltoztatáz) Hefner Ferencz székes-
fehérvári szabómester, felsőbb engedély mellett
vezetéknevét Komlóssira változtatta.

** (A szegény-alap javára Budán) a fáczánnál
e hó l-jén tartott álarezos bál elég élénk, elég
látogatott volt; különösen álarezosok nagy szám-
mal voltak jelen. A terem egyik szögletében sors-
játékkal is mulathatta magát, kinek reá épen
kedve volt.

**(Ajogász-segély-egyleti JáZ) összes bevétele,
a báli pénztáritok kimutatása szerint, 3,540 ft. 45 kr.
és 3 darab arany. Összes kiadás 1,538 ft. 64 kr.
Tiszta jövedelem 2,001 ft. 81 kr, melyből azonban
200 forint még függőben van.

** (Rózsavölgyi mükereskedésében) legujabban
következő zenemüvek jelentek meg : 1) „Grandé
Fantaisie sur les motivs de Oberon. De Weber,
pour le piano par B. Favanger." Ára 1 ft. 2)
„Bodrogközi csalogány"; 8-ik ábránd népdalok
fölött. Zongorára szerzi Székely Imre. Ára 1 ft
20 kr. 3) ,,Huzd a meddig huzhatod." Eredeti
csárdás, zongorára szerzé Csillag Józsi. Ára 60 kr.
4) „Zord az idö." Eredeti magyar dal, szerzé
Zimay László. Ára 60 kr.

** (Egy vakintézeti növendék) Csáth Béla, első
föllépésül egy általa szerzett franczia négyest bo-
csátott a közönség elé „Első gondolatom" czim
alatt. A müvet a vakintézeti bizottmány adta ki a
vak javára. Midőn reá a közönség figyelmét föl-
hívjuk, egyuttal megemlitjük, hogy e zeneszerze-
mény liózsavölgyi és Treichlinger műárusoknál 80
kron kapható.

** (Gólya tragédia.) Baján történt, hogy egy
gólyafészekben a tojások egyikét valaki lúd tojás-
sal cserélte föl, kiváncsian ügyelve e csintalan
gondolat eredményére. A gólya gondosan ülte a
tojásokat, mig végre azok egyenkint fölpattogni
kezdtek; de nagy volt az anya bámulata, midőn
a fekete ivadék közt a sárga magzatot megpillan-
totta. Nagyokat lépdelt a fészek körül, majd föl-
repülve távozott s kevés idő mulva már párjával
tért vissza. A nőstény a fészekre szállt, mig a him
a fészket nehányszor körülrepdesve szintén oda
repült. A nőstény, mint valami bünös, fejét foly-
tonosan lehajtva tartotta, a him ellenben magasra
emelt fejjel járt a fészek körül, s a becsempészett
idegenszülöttet megpillantva, hihetőleg félté-
kenységből, csőrével olyat vágott párja fejére
hogy az, nehány szárnylegyintés után páráját
kiadta. A hím, a kicsinyeket az éhhalálmartalé-
kaul hagyva, elröpült, anélkül, hogy többé vissza-
tért volna. Igy a komikusnak hitt tojás-cseréből
tragédia fejlődött ki, melyet mint tanuságos curi-
osumot, érdemesnek találtuk a megemlítésre.

** (A „Gyógyászat" czimü orvosi lapban) ol-
vassuk, hogy Szolnok megye hatósága Hilf orvos-
tudori a megyébeni orvosgyakorlattól eltiltotta.
íly eljárás a tudományos egyetem jogkörét sérti,
miután a ki tudori oklevelet és orvosgyakorlati
jogot nem adhat, annak a diplomától valakit meg-
fosztani vagy orvosi gyakorlattól az erre képest
eltiltani nincs joga. A sérelem orvoslását a magyar
királyi egyetem tekintélye érdekében óhajtjuk.

SíS>(Áz erdélyi érseknél motozás) volt nem ré-
giben. Két csendőr, egy szomszéd szász helység-
beli esküdt embereket vevén magához, Balázsfal-
ván fegyverek után kutatott az érsek udvará-
ban, s oly figyelmesek voltak eljárásukban, hogy
még a boros hordókat is megvizsgálták, de fegy-
vert sehol sem tudtak fölfedezni.

** (Fekete Józsefné pesti leánynöveldéj ében)
kerepesi ut 69. szám alatt, e hó l-jén tánezpróbát
tartottak, számos vendég s a 40 növendék szülői
s rokonai előtt. Előbb azonban a nevelőnő által
készitett „A jó nevelés gyümölcse" czimü színda-
rabot 21 tanítvány meglepő ügyességgel adta elő.
A tánczpróbánál kiemelendő, hogy nem a divatos
fárasztó tánezokra , hanem a növendék testi kifej-
lésérc s a könnyü finom mozgásra volt főgond
fordítva, miért e nevelőnő különös elismerést ér-
demel.

** (Az egri érseki megye névkönyvében) kia-
dott s az 1333, 1334 s 1335-iki pápai tized lajstro-
mának az egri megyére vonatkozó része, külön
lenyomásban is megjelent, latinul, s a megye ak-
kori törtténelme s földiratára igen érdekes adatokat
tartalmaz. Szerzője Balássy Ferencz. A mű meg-
jelenése egri érsek ő excja pártfogásának köszön-
hető, kinek kitűnő gondoskodása egyebek közt aí
irodalom gyarapitására is kiterjed.

"''(Soós Imre bűnügyében) a végtárgyalást e
héten fogják megkezdeni.



** (A hasonszenvi gyógymódnak) a pesti egye-
temeni előadhatására dr. Garay Jáuos homoeo-
patha magán tanári jogot kért, de ez tőle az orvosi
kar által megtagatatott.

*"* (Ranolder János, veszprémi püspök) az
ottani kórháznak fehérnemüekre 100 ftot adomá-
nyozott.

** (Abonyi Lajos és Turpásztóy László)
1860-ban magyar népdalok gyüjtésére s kiadására
vállalkozván, mintegy 2000 népdalt gyüjtöttek
össze, mely becses gyüjteményt a Kisfaludy-tár-
saságnak — mint az ilynemü vállalat régi kezde-
ményezőjének s meggyőződésük szerint arra leg-
illetékesebb joggal birónak — rendelkezése alá
felajánlották. Egyszersmind azon t. irodalomba-
rátoknak, kik gyűjtésüket ily sikeresen elősegítet-
ték, köszönetüket nyilvánítják.

— (Beküldetett.) S.-A.-Ujhely, jan. 31. A
mennyiben a hirlapok mindegyikét olvasni időm
hiányzik, azért maradt mindeddig czáfolatlan a
Vasárnapi Ujság 1862. évi augustus 5-ki számá-
ban foglalt balmagyarázat egy jellemerős hazafi
működéséről. — A széphalmi országos telek épit-
kezete felett rendelkező t. Éva András urnak,
már vagyonbeli állása is elég kezesség arra, hogy :
nem kényszerült oly ügyek vállalatára, melyekben
önző számitás az érdek vezérlője; — edzett lelkü-
lete pedig sokkal fölülemelkedettebb, semhogy
azt gyanus haszonvágy árnyazhatná. — S azon
hazafias készség, melyet a feuntitsztelt uri egyén
Kazinczy Ferencz emléke iránt, lelkes működésével
annyiszor tanusitott, — csak legszentebb érze-
tektől lángoló honfi kebelének, s baráti részvété-
nek tiszta eredménye. Nemeslelkü érdekeltsége
kitünőleg diszlik a haza által pártfogolt unokák
irányában, kiknek szellemi fejlődéseit, valódi atyai
őrfigyelemmel kiséri. S a ki ereszben elismerését
nem tagadja — alaptalan czélzásoktól oly férfiut
megkímélhet, — ki mint honpolgár és emberba-
rát, egyaránt tiszteletreméltó. — H. M.

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 30. „A csacska nök". Dumanoir

után ford. Feleki Miklós.
Szombat, jan. 31. Atalános bérletszünetben

előszőr : „Lalla Rookh" opera 3 felv. zenéjét szer-
zette Dávid Bódog. A keleties dallamokban gaz-
dag daljáték sikerült előadás s rendkivül nagyszá-
mu közönség előtt került szinre. A közreműködő-
kön kivül dicséret illeti Huber Károlyt, ki e szép
dalművet betanította, jelesül igazgatta, s szinre
hozását eszkozlé.

Vasárnap, febr. 1. „Vén bakkancsos és fia a
huszár. Népszínmű Szigetitől. A legjobb előadá-
sok egyike, melyeket mostanában a nemzeti szinház
deszkáin láttunk. Minden szereplő ugyszolván
remekelt.

Hétfő, febr. 2. „Lalla Rookh." másodszor.
Kedd, febr. 3. „Angolosan." Vigj. 2 felv., és

„Chassé Croisé." Vigj. 1 felv. Forditotta Toldy
István.

Szerda, febr. 4. „A harmadik magyar király."
Eredeti dráma 5 felv. Irta Tóth Kálmán.

Csütörtök, febr. 5. „Tévedések vigjátéka."
ShakespearetŐl. Vigj. 3 felvonásban.

Budai népszinház.
Jan. 30. Díjmentes népelőadásul : „Viola,

vagy : „Az alföldi haramiák.1' Népsz. 4 felv.
Jan. 31., febr. 1. és 2. Háromszor egymás-

után : „Dunanan apó és fia utazása." Operette
3 felv. Offenbachtól, E mulatságos darab a szin-
házat mind háromszor zsufolásig megtöltötte.
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Febr. 3 Budai Appraxin Julia föllépteül :
„A szigetvári vértanuk" első fölvonása. Továbbá
„Gyertyatartó" és „Fél az örömtől" 1 felvonásos
vígjátékok. Az előadásra a budai szinházban még
eddig nem látott roppant számu közönség jelent
meg, s a föllépőt hosszan tartó tapsok s éljenzé-
sekkel és virágkoszorukkal fogadta, ki a „Sziget-
vári vértanukban" Anna szerepében nagy ben-
sőséggel szavalt; azonban idegen kiejtésének
leküzdése még nagy munkába fog kerülni. Szép
öltözéke miatt szin-tén tetszésben részesült.

Febr. 4. A tegnapi előadást, az utolsó darab
kivételével, ismételték, szintén nagyszámu közön-
ség előtt.

Febr. 5. „Stern Izsák", vagy : „A házaló
zsidó." Népszínmű 3 felv. Németből forditotta
Virágh Gyula.

Szerkesztői mondanivaló.
6428. Pest. K. T. A régebben beküldött czikk sokat

fog nyerni a rajz által, mely eléggé alkalmatos arra, hogy
a leirt tárgyról világos fogalmat nyujtson. Söt szép kép is
lehet belőle. Az ajánlott ujabb tárgyra nézve csak annak
elolvasása után nyilatkozhatunk határozottan. Elvileg semmi
ellenvetésünk.

6429. N.-Enyed. Sz. K. Az arczkép hiteles eredetije
iránt meg vagyunk nyugtatva, de nem a másolat hüsége
iránt. Nem hiszszük, hogy az eredetiben ugy volna szem-
lélhető Rákóczy György, a mint épen fütyörészni készül —
mert a nekünk küldött példányon valóban füttyre áll a
szája. Egyébiránt a rajz készül — hanem fütty nélkül.

6430. Nyíregyháza. S—um növendékei. Nem szeret-
jük az oly panaszokat és vádakat, melyeknek senki alá
nem irja nevét. Azért az ily levelek nem is birnak elöttünk
nagy hitellel. Már ki higyje el p. o. önök sorainak, hogy
ott agyon éheztetik, kopialtatják, s hogy „a legalábbvaló
koldusnak százszor jobb dolga van, mint önöknek?" Vagy
ha csakugyan oly szüken méretnék az ebéd és vacsora,
hogy lelki testi fájdalmakra fakasztja önöket, nem találná-
nak-e ott a közelben embert, a ki a jogosult panaszt kihall-
gatva, segiteni akarna is, tudna is ?

6431. Juhász. A boldogság alkatrészeit elöadja a kö-
vetkezőkben :

„Nyája mellett heverészve
Nincs boldogabb nálánál, —
Este fekszik, reggel ha kél,
Semmi dolga nincs neki. —
A tarisznya mindig rakott,
Soha meg nem éhezik. —
Földbe dugja kampós botját,
S rá akasztja bundáját stb.

Nem poézis már ez a mai világban. Legalább nem — igy !
6432. Kunhegyes. T. S. Levelét s az elkésett fecskét

szivesen fogadtuk. Fogadja ön hasonló érzelemmel köszö-
netünket s üdvözletünket. Mindig mondtuk mi, hogy a mi
régi jó barátaink közöl egy sem fog elmaradni, s ha csiga-
postán is, lassanként mind beszállingóznak. Ugy legyen.

6433. Dudar. M. F. Lapunk mult számában a válasz;
reméljük, még elég jókor.

6434. T.-Roff. M. R. Vettük a folytatást.
6435. Kemenes-Sőmje. K. F. Tudtunkra az illető

orvos urtól két munka jelent meg, egy nagyobb és egy
kisebb. Az elsőnek ára 4 ft., az utóbbiét nem tudjuk. Kü-
lönben e tárgyban szivesen ad kimeritő értesitést bármely
könyvárus Pesten. A szerek pedig Jármay Gusztáv gyógy-
szertárában kaphatók (zöldfa-utcza), a hol szintén örömest
szolgálnak utasitással.

6436. Győr, Keresk, gyülde. Sajnálva kell jelente-
nünk, hogy a kért tavali számok hivatalunkban nem kap-
hatók.

6437. Farnas. F. Gy. A fentebbihez hasonló válasz-
szal kell alkalmatlankodnunk.

6438. M.-Berény. B. B. Válaszunk nem lehet más,
mint a legszivélyesb kézszoritás. Adja az ég, hogy meleg
érzelmeinket sértetlenül vihessük át a multból egy messze
jövőbe.

6439. D.-Egyháza. V. I. Az első fejezetből itélve,
azt hiszszük, hogy az jó lesz nekünk. Csak a terjedelem
aggaszt. Köszönet a megemlékezésért.

— {A Vasárnapi Ujság régibb évfolyamai.) Egy vidéki
olvasónk jelenti, hogy költözködési körülményeinél fogva a
Vasárnapi Ujság 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, és 1863 évi
folyamait, melyeket teljes számban, kemény táblákkal vá-

szonsarkkal bekötve bir, hajlandó volna eladni. Mind a hat
évi folyam ára együttvéve 30 ft. Ráadásul a Pólit. Újdon-
ságok 1857 és 1858 évi folyamait kötetlenül, s az 1859,
1860, és 1861 évieket bekötve küldheti meg a vevőnek. Bö-
vebb tudósitást ad e lapok szerkesztősége.

SAKKJÁTÉK.
163-ik számu feladvány. — Bayer K o n r á d t ó l

(Olmützben).
A londoni versenyen koszoruzott feladvány.

Sötét.

i b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

36-dik számu játszma. (Futár-csel.)
ZÁRY Zs. és CSERESNYÉS I. köz.Pest. 1862. május 21.

Világos. (Z.)
1) e 2 — e 4
2) f 2 — f 4
3) F f 1 - c 4
4) K e 1 — f 1
5) H b 1 — c 3
6) g 2 - g 3
7) K f 1 - g 2
8) h 2 — g 3 :
9) d 2 — d 4

10) H g 1 — f 8
11) e 4 — e 5
12) B h l — f 1
13) V d 1 — e 2
14) e 5 — d 6 :
15) F c 1 — e 3
16) F<a<4 — d 3
17) H c 3 - d 5
18) H d 5 — e 3 :
19) B a 1 — e 1
20) K g 2 — f 2

és Sötétnek nyerni kell.

Sötét. (Cs.)
e 7 — e 5
e 5 - f 4

Vd 8 - h 4 f
g 7 - g ö

F f 8 — g 7
f 4 - g 3 :

Vh 4 - h 6
V h 6 g 6
H g f j - e 7

h 7 — h 6
d 7 — d6

0 - 0
H b 8 — c 6

c 7 — d 6 :
e 7 — f 5
f 8 - e 8
f 5 - e 3 : •}

V g 6 - e 6
V e 6 — h 3 f
H c 6 - d 4 :

H
B
H

158-dik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól.)

Világos.
1) B d 4 — d 6
2) H b 5 — d 4
3) f 3 - f 4 f
4) g 3 - f 4 : J

Sötét.
V b 7 - a 7 t A)
F f 6 — g 5 +
F g 5 - f 4 : f

A)
)

2 ) V a 3 — c ö f
3) f 3 - f 4 f
4) g 3 - f 4 :

B c 6
B c 4

~ c 4 :
- c 5 :

B a 4 - f 4

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sán-
dor. — Váczon: Niczky Pál. — Buzsákon : N. N. — Para-
butyban : Rothfeld József. — Tordán : Szentpétery Antal.
— Bajmakon : Weisz Fülöp. — Debreczenben : Zagyva Imre.
T.-Sz.-Miklóson : Frankl A. — Pesten : Cselkó György.—
Kassán : Skvór Antal. — K.-Szálláson : Tompaiak. —
T.-Roffon : Mauritz Rezső. — Jász-Berény ben : Scopián
Sándor.
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TARTALOM.
Barkóczy László (arczkép). Ifj. E. S. — Ne féltsétek

a.magyart. Jánosi Q. — Miranda (folytatás). Jókai M. —
Nagyvárad 1660-ban (folytatás). Csúthy Zs. — Sóvár és
Kapivár (képpel). Zombory G. — A debreczeni nagy tem-
plom (képpel). K. K. — A himlő és története. Filep M. —
Történelmi kalászatok. Lehoczky T. — Egyveleg. — Tár-
ház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? —
Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői
mondani való. — Sakkjáték. - Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. magyar-uteza 1. sz. a.\

A Vasárnapi Ujság 1863. évi teljes számu példányaival még folyvást, — a Politikai Újdonságokból pedig csak a
folyó számokkal szolgálhatunk.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

Tizedik évi folyam.

Pest, februárius 15-én 1863.

E l ö f i z e t é s i f ö l t é t e l e k l 8 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi U.jsá« «;s Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december) 10 ft. I Fél évre (január-június) . . ö ft.
(Jsupán Vasárnapi Ujság :

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

A férfi, kinek nemes vonásaival és köz-
hasznu életének jellemzőbb részleteivel ol-
vasóinkat ez alkalommal megismertetjük,
Dósa Elek, a maros-vásárhelyi főiskola köz-
szeretet- és tiszteletben részesülő tanára,
hazánk egyik legkitünőbb jogtudósa, a tör-
vénytudomány terén egyik elismert tekin-
tély.

Dóm Elek, született 1803-ban máj. 30-án
JHaros-Vásárhelyt, hol atyja Dósa Gergely e
század három első tizedében jog-
tanár, s mint jogtudós, a város és
vidék élö oraculuma volt. Tanu-
lását a helybeli ref. fötanodában
kezdte és végezte. Iskolai pályá-
járól elégnek tartjuk megemli-
teni, hogy sok jeles tanulótársa
közt az elsö helyet senki sem
teheté kétségessé előtte. 1820
körül a t a n á r o k némelyike a
külföldiek példáját követve, csak
felolvasásokat tar tot t anélkül,
hogy hallgatói számára vezérfo-
nalul nyomtatott vagy irott ké-
zikönyvet adott volna. Dósa Elek
több tanár, de főleg atyja jogi
előadásait két év alatt sebes föl-
fogása, s hü emlékezete segitsé-
gével elsajátítván, a tudomá-
nyokból egyenkint jeles szerke-
zetű tankönyveket állitott össze,
melyek kézről kézre jártak a
következö nemzedék fiai közt is,
s ezáltal a jog-tanulást sokkal
könnyebbé és sikeresebbé tette.
— Már ugynevezett „togás deák"
korában sajátságos vonzerővel
birt mindenkit lekötelező egyé-
nisége; iskolai laka központ volt
nemcsak válogatott barátaira
nézve, de a korosabbak is ke-
resték örökké kedélyes társa-
ságát, mely majd kifogyhatatlan
ötletei és élezei által vált ked-
vessé, majd alapos vitatkozásai érdekesi-
tették.

Végezvén iskolai pályáját, 1826-ban az
erdélyi táblán fényes sikerrel állotta ki a
jogszigorlatot. Ugyanazon évben elöbb Sá-
rospatakon az országos hirü Kövi leczkéit
hallgatta; onnan Pestre menvén át, mint

i tanuló végezte a jogi tudományo-

. D ó s a E l e k .
kat, s Bárczai pestmegyei alispán mellett
volt juratus. 1829-ben itt jogtudori diplo-
mát nyert, s még ez évben a királyi táblán
ügyvédi vizsgát is tett. Ezen időszak, alatt
vesztette el felejthetlen atyját, kinek helyébe
az erdélyi ref. egyházi főtanács a nagy re-
ményekre jogositó ifjut azonnal ki is nevezte
jogtanárnak, tanulmányai befejezéséig he-
lyettessel töltvén be ideiglenesen tanszékét.
1830-ban Szentkirályi Mórral együtt utazta

D Ó S A E L K K.

be'Németországot, Sveitzot, több kevesebb
időt töltvén mindazon egyetemeken, melye-
ket az akkori szigoru rendszabályok mellett
meg lehetett látogatni.

Tanszékét 1831 telén foglalta el, ekkor
lépett ki a nyilvános pályára, melyen 32 év
óta mint tanár, hazafi, jogtudós, publicista,
emberbarát, honfitársainak tiszteletét, hálá-

ját , szeretetét egyaránt kiérdemelte. Jogta-
nári pályáján lett főleg müködése emlékeze-
tessé. Mint hajdan Köm vagy Kelemen hall-
gatására a testvérhonban, Erdély megyéiből
is osztály-, nyelv-, valláskülönbség nélkül
csoportosan tódult a tudvágyó ifjuság Dósa
Elek előadásaira, kiket nyilvános és magán
órákon a szükséghez képest egyforma köny-

I nyüséggel tanított, magyar német vagy la-
\ tin nyelven. — Tevékeny részt vett Maros-

szék politikai küzdelmeiben, mint
a kor szellemével egy en lépést
tartó alkotmányosság bajnoka —
Jellemző, mit e téren müködéséről
az akkori „Erdélyi Hiradó" leve-
lezője Quintilian szavaival meg-
jegyzett : inter doctissimos eio-
quentissimus, inter eloquentissi-
mos doctissimus. — Érdemei mél-
tánylásául több magyarországi
megye táblabirájának választotta
meg.

1848-bau Erdély akkori kor-
mányzója gr. Teleki József Dósát
bizta meg, hogy szerkeszszen
mentői rövidebb idö alatt egy
oly munkát, mely az erdélyi irott
os szokásos törvényeket, s azok
értelmezését ismertesse. A kitü-
zött idö alatt elkészítvén e mü-
vet, a meghagyás szerint az igaz-
ságügyi miniszteriumhoz fel-
küldte , a közbejött események
alatt azonban a kézirat elveszett.

Az 1848-i válság napjai után,
midőn övéihez és hazájába vissza-

j ö térhetett, megrongált egészsége
és rombadölt vagyona felett, —
mert amit épen visszahozott, csak
örök ifju kedélye, s fáradhatatlan
munkássága volt, —jogi munkái

,/ rendezéséhez kezdett. Idejének
fennmaradt részét pedig magán
és közügyek intézésére forditá,

mint az egyház-kerület gondnoka, a főiskola
jogügyeinek igazgatója, a hozzá csoportosan
tolulok tanácsadója. — 1862-ben ujra meg-
nyíltak a sokáig zárva tartott jogtan ter-
mei, s kedvencz tudományát nagy számu
tanuló ifjuság, s magánzók épülésére ismét
tanithatja.

1861-ben jelent meg, B nagy kütt^b
j-r A-JL.
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