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A dors-mój-olaj használata fölösleges! * ^ f

GRIMAILT és TÁRSA 1 W
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
•* Párisban, 7, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
yélemények több egyetem által igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
májolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyitja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadságot 9 a bör
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erósbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
is, kik mirigy-bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredménynyel használható.
Dr. t'azenave, a „S. Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbeteg-
ségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszer-

* C f " Magyarországra nézve a főraktár létezik Pe 81 e n : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. alatt ' 654 (4—24)

A csása. királyi szabad, tlsjsavldékl vasut.

MENETREND.
1864. év május l-töl kezdve, érvényes az 1864. évi nyári-havakra

I. Kassa és Nayvárad felé:
Béca indulás
Pest ,
Czegléd „
Szolnok „
Püspök-Ladány . „
Debreczen . . . . „
Tokaj „
Miskolcz „
F o r r ó - E n c s . . . . „
Kassa érkezés
Püspök-Ladány . indulás
B.-Ujfalu „
Nagyvárad . . . . érkezés
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lI. Arad felé:
Bécs indulás
Pest „ 6
Czegléd „ 9
Szolnok „ 10
Mezó-Túr . . . . „ l l
Csaba. „ 1
Arad érkezés 3

8 óra — perc*
25 „
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40 „
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III. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
Kassa indulás 5 óra 21 percz reggel l l óra — perei délelött
Forró-Encs . . . . „ 6 „ 84 „ „ 1 „ 3 „ délután
Miskolcz „ 7 „ 62 „ „ 3 „ 2 „ „
Tokaj , 9 „ 35 „ „ 6 „ 35 „
Debreczen . . . . „ 12 „ 12 „ délben 10 „ 29 „ éjjel
Püspök-Ladány . „ 1 „ 45 „ délután 12 „ 56 „ „
Szolnok , 4 „ 44 „ „ 4 „ 48 „ reggel
Czegléd érkezés 6 „ 41 „ este 5 „ 54 „ „
Pest 8 „ 87 „ „ 8 „ 45 „ „
Bécs „ 6 „ — „ reggel 6 „ 88 ,, este
Nagyvárad . . . . indulás l l „ 12 „ délelött 9 „ 80 „ „
B.-Ujfalu „ 12 „ 5 „ délben l l „ — „ éjjel
Püspök-Ladány . érkezés 12 „ 54 „ „ 12 „ 16 „ „
Ciegléd „ 6 „ 41 „ este 5 „ 54 „ reggel

IV. Aradról Pe»t és Bécs felé:
Arad indulás 12 óra 30 perce délután 8 óra 20 percz
Csaba „ 2 „ 14
Mező-Túr „ 3 „ 50
Szolnok „ 5 „ 9
Czegléd érkezés 5 „ 66
Pest „ 8 „ 87
Bécs „ 6 „ —

l l
2
4
5
8

reggel 6
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18
8

12
39
45
83

este
éjjel

reggel

este
A közallomasokróli indnlas ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rész-

letes menetrendben van kimutatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik indulnak :
Aradról Szebenbe : naponkint este 6 órakor; az utasok fől vétele nincsen korlátozva.
Nyiregyházáról Szathmárra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok

fölvétele 3 személyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Beregszászba : naponkint reggel 7 órakor; az utasok fölvétele 8 sze-

mélyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Nagybányára : hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 óra-

kor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Nagyváradról Kolozsvárra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy 8

személyre korlátozva van.
Tokajból Ujhelybc : naponkint este 7 órakor; az utasok3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról I,öt-Here : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Przemyslre : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 8 személyre

korlátozva vannak.
Kassáról Szigetre : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak.
Kassáról Munkácsra : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak. # , ,
570 (io-i2) 2635 Az igazgatóság.

Lególcsóbb szépirodalmi és hölgydivatlap
a középrend számára.

A magyar nők vasárnapi njságal
Elöfizetési fölhiván ....,

NOVILAG
-*.«• "15 nyolczadik évi folyamának

julius — deczemberi félévére.
Félévre csak 3 ft. — Negyedévre csak 1 ft. 50 kr.

Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap, szépirodalmi tartalommal,
eredeti divattudósitással, havonkint két melléklettel, ugymint:

egy divatképpel és egy szabás- vagy mintarajzzal.

A „Novilág" a jelenleg fennálló hazai kizárólagosan női divatlapok között a
legrégibb, és e körülményből, mely szerint a t. cz. magyar nói közönség kegyét leg-
állandóbban tudta megnyerni, szabadjon következtetnünk, hogy kitüzött feladatának
legjobban megfelelt.

Tárna Itak ugyan lapok, melyek többet igértek, mint a mennyit megadhattak, de el
is enyésztek; és talán fognak is még támadni, de ezek példáját mint eddig nem, ugy
ezután sem fogjuk követni.

Elvünk : áldozat és kitartás mellett idővel a t. cz. közönség átalános tetszését
megnyerni, és kedvezményeinket azon arányban emelni, melyben a közönség részvétének
gyarapodása annak állandóságát lehetővé teszi.

Egyik ily állandó kedvezményünk az, mely szerint a t. cz. előfizetőnek részéröl
érkező megbízások — könyv- és mindennemü divatezikkek

b evásárlására
— pontosan és gyorsan teljesittetnek. A beküldött összegek vételéről, valamint a bizomá-
nyok végrehajtásáról „Galamb-posta" rovatunk visz értesitést. A pénzösszegek postai
bejegyzés mellett bérmentve küldendők a szerkesztőséghez; a bevásárlást és elküldést
„Altér és Kiss" ezége teljesiti, pontos számlát (conto) mellékelve a küldeményekhez.

A jövő félévi folyamban adni fogunk egy emlékszerü szinezett nagy

DIVATMÜLAPOT, •
mely Rolni müintézetében készül, s a juliusi első szám mellett fog megjelenni.

A lap szellemi tartalmának kiállításában változatlan főszempontunk marad : kizá-
rólag a nöi ízlésnek hódolni, s az olvasmányokat aszerint választani, hogy azok min-
denekelőtt nőkre nézve érdekesek, s mégis a gyöngédebb erkölcs- és illemérzete
sértők sohase legyenek.

A „házi-kör" közhasznu rovatát, mely részben kezdeményezők voltunk, továbbá
is fenntartjuk, valamint a társadalmi élet és nevelés köréből is elismert hitelű hazai és
külföldi iróktól hozandunk értekezéseket.

Előfizetési föltételek:
Félévre : júliustól deczember végeig, helyben kihordatva, vagy

postán bérmentes szétküldéssel 3 ff.
Negyedévre : júliustól szeptember végeig, helyben kihordatva,

vagy postán bérmentes küldéssel 1 ft. 5O kr.
C 3 A czim, név és helyjegyzék szabatos leírásának beküldését kérjük. Tiz előfize-

tésre egy tisztelet-példány jár. C f̂" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Növilág kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

FÉNYKÉPÉSZET.
BORSOS és TÁRSA

vegyész-fényképészeti tanintézetében
Pest, kerepesi-ut 65. si.

„Mátyás királyhoz" czimzett házban,
az elméié'" és gyakorlati fényképészetben alapos oktatást nyerhetni.

A tandij vényekkel (Recepté) együtt stb. 50 ft. a. é.

A tanintézet kézirata magyar és német nyelven nyomva, személyes oktatás nélkül
is illő árért megkapható a rövid és könnyen megérthető modorban szerkesztett zseb-
könyvecske, tartalmazza : az intézet kipróbált biztos vényeit, hasznalati utasítással,
valamint a negativ és positiv képek nemsiki-nilésének okait; a hibák rögtöni
felismerése és eltávolítás! módját stb. A vények (Recepté) s eljárások (Methoden)
vidéki fényképészekkel levél által részletekben is közölhetők.

Fentebbi intézetben gyári áron kaphatók : kipróbált külföldi objektívek, rhe-
mikai szerek s albnmin-papirok (saját gyártmányom) s minden a fényképészethez
szükséges készletek.

Kezdő-fényképeszek számára ajánlható : a „berendezett készlet" (kompiette
Einrichtung), mely á 'l egy gépből, chemikai szerekből, alb. papir-csészék-, műszerekből
stb. stb., ezek ára összesen 50 ft. a. é.

(Árjegyzékek kívánatra bérmeatve küldetnek.) 670 (3—3)

Kiadó-tulajdonoi Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Pest, julius 17-én 1864.

I T 1 Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
tsupan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőiéi?, 1863 novem-
er l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatósnál 10 krba:

háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk sza
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M Frankfurt
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten • a kerl
té»z-gazdászali ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 újkr

G r ó f B e t h l e n J á n o s .
s alakitandó kormányt törvényesnek el ne
ismerje a szék. Ez inditvány miatt az 1834-i
országgyülés feloszlatása után, midőn az or-
szág kivételes állapotba lőn helyezve, több
elvrokonával együtt fiskális perbe idézte-
tett. A közvádló példás kemény testi bün-
tetést és fogságot kért a bepereltekre,
azonban a kir. tábla itéletileg kimondta,
hogy szabad lábon oltalmazhatják magukat.

Mindezek daczára ezután is több tör-
vényhatóságban résztvett a tanácskozások-
ban, mindig az alkotmányos párthoz tar-
tozva.

G R Ó F B E T H L E N J Á N O S .

Udvarhelyszék már az 1837-i ország-
gyűlésre őt akarta egyik követéül megvá-
lasztani, de az ellenzéki párt közmegállapo-
dása következtében nem lépett föl, mint
követjelölt, attól tartva, hogy — habár
törvényeink szerint jogositva is lett volna
a perbeli itélet hozatala előtt helyét elfog-

lalni — ez a kormánypárttal szemben hosz
szas meddő vitákra adna alkalmat, mi az
országra oly szükséges szervezést sok időre
elhalaszthatná.

Legelőbb 1841-ben volt követ Udvar-
helyszékről, mikor már az emlitett fiskalis-
per amnestia következtében megszünt. Az-
után folyvást minden erdélyi országgyülé-
sen, ugy az unio után a 48-i pestin, s a kö-
vetkezőn Udvarhelyszéket képviselte. Az
1846-i erdélyi, ugynevezett urbéri ország-
gyűlésre, bár a székely törvényhatóságok
követei közé tartozott, kik utasításaiknál

fogva átalában, az urbérnek a
Székelyföldön behozatala ellen
nyilatkoztak, Bethlen János oly
utasitást tudott magának kiesz-
közölni, mely lehetővé tette foly.
vást, a haza és emberiség érde-
kében, az ellenzékkel szavazni
az 1846-i igen-igen szűkkeblű
majoritással szemben.

1848-ban Pesten a miniszte-
riális párthoz tartozott. Ez év
septemberében Erdélybe külde-
tett b. Vay mellé kormánybiztosi
segédül, s később az agyagfalvi
gyülésen a székelység egyik ve-
zetője lett. Majd ujra Magyaror-
szágra sietett képviselői állását
elfoglalni, s mint ilyen, a mérsé-
kelt párthoz csatlakozott.

A fegyverletétel után csa-
ládját Pestre telepitette, maga
pedig 3 hónapig bujdokolt, mi-
kor többekkel együtt bejelent-
vén magát, százhúsz társával ke-
gyelmet kapott.

Ezután 1853-ig maradt Pes-
ten, midőn szeretett fiatal hitve-
sét gr. Teleki Zsófiát elvesztve,
akkor még növendék hat fiával
Kolozsvárra költözött, s legott
egész buzgósággal kezdett mü-
ködni az egyedül nyitva álló
társadalmi téren. Hogy mennyi
ügyszeretettel, mily szakértelem-

mel vett részt az erdélyi közintézetek és
egyletek szervezésében, vezetésében, a pro-
testáns egyház igazgatásában : ismeretes
azon olvasóink elött, kik a királyhágontuli
fejleményeket a közelmultban figyelemmel/
kisérték. Különösen is ki kell emelnünfej
azonban Bethlen János lankadatlan töreKk
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Tizenegyedik évfolyam.29-ik szám.

A Bethlen-család nevezetes helyet foglal
el hazánk történelmében; az erdélyi vajdák
és fejedelmek, hadvezérek, államférfiak és
történetírók sorában nem egy Bethlenre ta-
lálunk, s el lehet mondani, hogy bár majd-
nem a legnépesebb magyar család (ma is
közel 80-on viselik e nevet), tagjai mindig
— alig egy-két kivétellel — a közügy szol-
gálatában töltötték életöket. Ez magyarázza
m eg> hogy mig arczképeink sorát ez évben
azon Bethlen Jánossal nyitottuk meg, ki
két évtizeden keresztül volt az erdélyi köz-
élet vezére, most ujra egy Bethlen Jánoshoz
értünk, ki ugy a politikai pályán,
mint a társadalmi téren oly sok-
oldalú tevékenységet, annyi buz-
góságot tanusitott és tanusit
folyvást, hogy méltán helyet
foglalhat Erdély jelesb férfiai-
nak arczképcsarnokában.

Született Bethlen János — a
most élők közt legidősb-1811
oktober 14-én Kolozsvártt. Elei-
tol fogva köztanodában növeke-
£ í \ Nagy-Knyeden, honnan tiz
év tanulása után Maros- Vásár-

helyre ment a királyi táblára,s
1833-ban a jogi vizsgát letette.
Az ifju ez idö alatt már több
törvényhatóságban megjelent a
"vándor patrioták"-kal, mint
hallgató, csak annyiban vevén
részt, a mennyiben a kaszinó szá-
mára, mely ekkor a mozgalmak
koz- es kiindulási pontja volt,
irásbeli todósitásokat szerkesz-
tett. Ezek a nyilvánosság, a napi
sajtó nyomásából eredt hiányá-
nak pótlására czéloztak, s ép
azért, a mennyire gyorsirók hiá-
nyában lehetséges volt, az
egyes szónoklatokat ismaguk-
ba foglalták.
Legelső nyilvános föllépése
1834-reesik. Mikor már lehetett
észrevenni, hogy az alkotmány-
hoz szorosan ragaszkodó ország-
gyülésnek nem sikerül a sérelmek meg-
szüntetését s az omág törvényes állapotba
visszahelyezését kmvm : Udvarhelyszéken
azt inditványozta, hogy ha az orszáLyülés
az adó elintézése és a föhivataloknaktör-
vényszerinti választás által betöltése nélkül
oszlattatnék el, a más uton kivetendő adót
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vesét az erdélyi nemzeti szinház állandó-
sítása iránt. Alapos és a legapróbb részle-
tekig kidolgozott terveket bocsátott közre,
a viszonyokhoz mért életrevaló inditvá-
nyokkal állt elö, buzditott, izgatott, hogy
a magyar Thaliának egy második men-
helye is legyen az országban. — 1855-
ben harmadmagával a szinház fólügyeletét
elvállalván, köztudomás szerint tényleg
Bethlen János volt az intendáns. Képes-
ségének sok jelét adta, a dráma ügyére vi-
déken annyi gond még nem volt íorditva;
de a szinház minden segély nélkül, egyedül
a közönség részvétére levén hagyva, nem
folytathatta soká a szép kezdeményt, s miu-
tán tetemes anyagi áldozatot hozott kedvencz
eszméje kivitelére, egy év mulva vissza-
lépett.

Az októberi diploma kiadatása után tá-
madt politikai mozgalmakban a vezetők közt
találjuk; irányadó szerepet vitt a központi
értekezletekben és több megye gyülésén.
Gr. Teleki Domokos és Bethlen János ala-
pitották nehány elvbarátaik társaságában
a „Korunk" czimü kolozsvári lapot, melynek
Bethlen János előbb épen vezetője volt, ké-
söbb is befolyást gyakorolt a szerkesztésre,
és sok vezérczikket irt, mignem a f. hó ele-
jén minden egybeköttetésöket megszüntet-
ték e lappal.

1863-ban a több izben elrendelt követ-
választásoknál Udvarhelyszék mindig reá
szavazott; a Szebeni gyűlésbe azonban,
mint tudva van, társaival együtt nem lé-
pett be.

A télen sajnos baleset érte a köztiszte-
letben álló férfiut. Lova elragadván, leesett
és tetemesen megsérült. Még most is gyen-
gélkedő állapotban van, de reméljük és
óhajtjuk, hogy fölgyógyulván még soká
folytathassa a hazai közügyek körül üdvös
munkásságát. ^-**

A lámpa.
Meddig égsz még, halvány fényű lámpa?

Lassan égsz már; mikor alszol el?
Ugy lobogsz már, mintha halk tüzeddel

Most utószor gyultál volna fel?
lOh e lámpa már eleget égett

Majd lobogva, majd sírcsendesen!
Rég várom már kialudni fényed :

Még szeretném látni nemzetem!

Híven égtél annyi éjszakán át
A midőn hány szebb fény kialudt;

Fönn égtél, mint napja nemzetemnek
A hogy a szív lángja égni tud.

Lassan égsz most haldokló reményként,
Hogy kiolthat lágy lehelletem;

Égj kicsit még . . . ha bár haldokolva :
Mé°" szeretném látni nemzetem!

Együtt keltél a hon hajnalávsl,
Mely oly szépen tisztán ébredett,

Oh lobogj még egyszer oly magasan,
Oh lobogj még, a hajnal helyett:

Lásd, körüled annyi fény kihunyt már,
Alig van már testvérem nekem.

Hunyj el avval, a kivel kigyultál :
Még szeretném látni nemzetem.

Ám de ég! ne hagyd igy haldokolni!
Hisz haldokló fény van itt elég!

Világítsd fel a sötét mezőket;
Hadd ragyogjon fényedtől az ég!

Hisz van benned még, az égi lángból
Egy sugár, van, én jól erezem :

Oh ne légy a sír lámpája többé! —
Ah, mutasd virágzó nemzetem!

Páris, 1859. Jámbor Pál.

H a z a f e l é . . .
Haza felé vágyom, le a rónaföldre,
Melynek láthatára CBillaggal van főst ve,
És a hol a pusztát
Habzó fü szegélyzi, s délibáb futja át.
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Ha a lelkem ott jár, messze száll el a bú,
Mint nyári égről a zivatar és ború;
Ha meg hozzád téved . . .
Ne kivánd kedvesem, festeni e képet.

Eszembe jutnak az elmult nyári esték,!
Midőn boldogságunk irigy szemek lesték,
Százak és egyesek;
De jobb, ha ezekről nem beszélek neked.

Hegedni készülő szivem sebét tépném,
Ha a rágalmakat ujra elbeszélném;
A mit szórtak rám s rád :
Csakhogy ne szeressük, vagy elhagyjuk egymást.

Haza felé vágyom, le a rónaföldre,
Róna földön a te édeni körödbe
Kedves, szép szőke lány!
Jutok-e eszedbe? . . . Gondolsz-e néha rám? . . •

. Vida István.

Két kónap Morvaországban.
(Vége.)
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Brünn környékén van Adamsthal, a
Liechtenstein herczegi család nagyszerü sir-
boltjával; s ugyancsak a fővárostól nem
messze látható a Maczoha nevü feneketlen
üreg, mely nevét (mostoha anya) onnét vette,
mert hajdanában egy asszony mostohagyer-
mekeit ezen üreghez csalván, a mélységbe
taszitotta. — Kisérőm ez üreg elött eszme-
társulatnál fogva egy másik rut esetet is
mondott el, mely ép akkoriban a vidéken
történt : Egy nem mostoha, hanem u. n.
édes testvér ugyanis saját öcscsének háza-
sodását, hogy a majdan erre néző vagyon
annál biztosabban az ő még alig V/2 éves
lányára háramoljék, hozzá méltó napaasszo-
nyával oly ravasz fondorlatok által iparko-
dott minden áron gátolni, hogy az öcs végre
e feletti bujában magát az italra adván,
őrültnek nyilváníttatott. Most a fennemlitett
jó szivü testvér atyját álnok ravaszsággal
arra birta, hogy végrendeletet irjon, ifjabbik
fiát kitagadja s öt nevezze a vagyon gond-
nokává; mi megtörténvén, az idösbik babér-
jain nyugszik, rászedett atyja halálát várja
s nem is álmodik arról, hogy az Isten bün-
tető keze sokkal hosszabb az ő s napaasszonya
eszénél. — Ezután szinte elkedvetlenedve
hagytuk oda a rut emlékü barlang tátongó
nyilását.

Brünnböl az austerliczi csatatér meg-
szemlélésére indultunk, melyen még most
is találnak a föld alá furódott golyókat. A
délebéd órája Mohnitzon ért utól s itt hallot-
tuk a vendéglőstől, hogy a mult télen egy
oda való asszony, midőn az erdőn fütőt sze
degetett volna, egy jó nagy ágyúgolyót ta-
lálván, hazavitte, itt azután szépen befütött,
a golyót pedig, hogy megtüzesedjék ŝ  tar-
tós meleget adjon, a kályhába hengeritvén
— elment a fonóba. Nemsokára azonban
roppant durranás riasztotta fel a csevegő
fonónöket, kik az utczára rohanván, az em-
litett asszony házát már lángokban talál-
ták. A golyó t. i. lőporral töltött gránát
volt, s minthogy lyuka földdel s rozsdával
be volt tömődve, csak akkor roppant szét,
mikor vasfalai már egész a lőporig áttüze-
sedtek. A házban szerencsére senki sem volt
s a lángokat is hamar el lehetett oltani; de
a kiméletlen gránát a viskó egyik falát egé-
szen szétrombolta.

A történelmileg oly nevezetes s I. Napo-
leon győztes hadjáratainak egyikét bevégző
auszterliczi ütközetet az orosz czár idézte
elő s leginkább az oroszok czélellenes intéz-
kedései is okozták, hogy ezen ütközet a
szövetségesek részén elveszett.

Ferencz császár, ki itt jelen volt, Károly
főherczeg megérkeztét s egyátalán kedvezőbb
körülményeket akart bevárni a csatára,
melyről előre tudta, hogy sorsdöntő lesz;
de az ifju Sándor czár minden áron csatát
akart látni. Napoleon a szövetségesek sere-

gének, de főleg Kutuzow és Bagration orosz
tábornokoknak tervét nagyon jól ismerte, s
azon sejtelemnél fogva, melyet beléje akkor
még kifogyhatlan hadi szerencséje öntött,
tudta, hogy a szövetségesek, bár maguk ká-
rára, itt vele mindenesetre meg fognak üt-
közni. Ö, hogy elleneire semmi iránytadó
befolyást ne gyakoroljon, nem kereste, de
nem is kerülte a megütközést s igy annál
inkább maradt ideje, tervét azon taktikai
ritka szabatossággal kidolgozni, melyről
ezen ütközet nevezetessé lett. I. Napoleon itt
jobb szárnyát, ép ugy mint III. Napoleon a
solferinoi ütközetben (mely az austerliczi-
hoz taktikailag sokban hasonlit) a balt —
vereségnek tette ki, hogy az ellenség közép-
hadát annak idején annál hatályosabban
támadhassa meg s szakithassa ketté, mit
Soult, Bernadotte és Oudinot tábornokok-
kal azután remekül véghez is vitt.

Mily gyarlók voltak az oroszoknak csa-
tára tett intézkedéseik, kitünik abból is,
hogy Konstantin nagyherczeg az egész orosz
tcstörsereget, mintegy 5000 embert, a mer-
nitzí tóra állitotta, hátát a Holubicza árok
által vélvén védettnek, mely árok azonban,
midőn a francziák jól irányzott ágyúgolyói
a tó vékony jegét összezúzták, a hanyatt-
homlók menekülő oroszoknak oly annyira
utjokban volt, hogy e miatt nem csak a test-
örök nagy része, de a késöbb erre hátráló
sorcsapatokból is több ezeren a tóba vesz-
tek. — E csatát fegyverszünet, ezt pedig
ugyanazon (1800) év deczember 26-án a
pozsonyi béke követte.

Austerliczröl ismét Hradischra tértünk
vissza, hol a városháza tanácsteremében
Mátyás királynak arczképe van, királyi disz-
ben. A kép mintegy 5 láb magas s tölgyfa
keretben áll. Ugyancsak Mátyás király arcz-
képe függ a barátok zárdájának azon folyo-
sóján is, mely a karhelyre vezet. E két ké-
pet azonban személyesen, sajnos, nem tekint-
hettem meg, valamint azon börágyukat,
melyek a városházán vannak s a régi fegy-
vereket sem, melyek ez ágyukkal együtt
Mátyás király hadaitól ragadtattak el, s
melyeket Űrnapján még most is a szokásos
szentmenet alkalmával, diadaljelek gyanánt
hordanak körül.

Innét Bizentzre mentem, hol a városba
érkezvén, legelőbb is hosszu póznák tüntek
szemembe, melyek megfelelő távolban áll-
nak egymás mellett s vastag sodronyszálak
vannak rajtuk egyiktől a másikig kifeszitve.
Mint a XIX. század gyermeke, távirdának
nézvén az egészet, figyelembe sem vettem;
de mennyire meg lepett útitársam, midőn
e drótos póznákra figyelmeztetett, mondván
hogy ezek a zsidók városrészének határait
jelölik. Én eddig azt hittem, hogy a közép-
kor már rég elmult s im, most minden elő-
ítéletével egyetemben, eme zsidó-számüző
dróthatárokban megtestesülve lép elém. A
morva zsidók egyébiránt, mint később ta-
pasztaltam, maguk is szeretik ezen elkülö-
nözést s nem csak drótjuk, hanem szokásaik
s életmódjuk is elszigeteli őket ez ország
többi lakóitól.

Nem azért rovom meg őket, hogy ősi
szokásaikat fenntartották; ezt jól tették, s
ez kötelességük, melylyel önmaguknak, tör-
ténelmi nagyszerü multjoknak tartoznak,
hanem azért, hogy e szokásokkal az ó és
középkor előítéleteit is átültették a XIX.
századba, mely előítéletek azon korban és
ott, a hol akkor voltak, még elöbb megáll-
hattak; de a müvelt Európa közös-közepén,
a jelen század derekán csak nekik lehetnek
kárukra. — A mennyire megtetszett nekem
a lengyel zsidó adakozó készsége, szorgalma,
nagy részben olvasottsága, ügyes és épen
nem durva magaviselete, egész a fáradhat-

lanságig, söt mondhatnám fészkelődő nyug-
talanságig terjedő élénksége, életrevalósága;
és mennyire örvendtem, tapasztalván, hogy
mindazon nem épen előnyére való hireknek,
miket felőle hallottam, csak a fele igaz : ép
annyira kellett sajnálkoznom , midőn a
morva zsidónál — bár sorsosaik iránt ök
sem szívtelenek — a fennmondott dicséretes
tulajdonokat sokkal csekélyebb mérvben
leltem fel.

Bizentz városa egy hársfáról is neveze-
tes, mely itt egy igen csinos kertben látható.
E fa állitólag 700 éves; terjedelme óriási.
Egy alkalommal egy egész vértes ezred —
tehát mintegy 900—1000 ember hallgatott
e fa árnya alatt tábori misét; s ágaira tu-
lajdonosa kis mulató lakot épittetett fából,
melyben — ha igaz — még tánczolni is
szoktak volt. E mulató lak, most már nincs
rajta, mert tulajdonosát egy alkalommal
benne egy hallatlan nagyságu kigyó láto-
gatván meg, mely állitólag még most is a
hársfa tövében lakik, ez jónak vélte, a ve-
szedelmessé vált Tusculanumot elpusztit-
tatni.

Gőding már a magyar határon fekszik,
melyet itt a Morva folyó képez, s dohány-
gyáráról nevezetes. Fahid köti itt össze ha-
zánkat Moraviával s a gödingi partra a Kár-
pátok hosszu hegyláncza tekintget át elég
csalogatólag a túlparton álló magyar em-
berre. Messze a hegyek aljában fekszik a ki-
csiny, de csinos Szakolcza, mely város onnét
nevezetes, hogy a magyar kathol. klérusnak
számtalan derék tagot szült. Sok fáradhat-
lan falusi lelkész, sok tudós szerzetes, sok
lelkes főpap került már ki e városkából,
melynek e szerint hazánk szellemi haladása
körül tul nem becsülhető érdemei vannak.

Gödinggel szemközt fekszik Holics, hon-
nét utam Szénásfalun (Szemez) keresztül
Szomolyánra vezetett. Itt a hegyen fekvő,
Erdődyféle regényes várromot tekintvén
meg, siettem le a kedves Mátyusföldére s
idom sem akadván Borsán lakó, előttem még
ismeretlen t. névrokonimat felkeresni (kik-
től ezennel bocsánatot kérek,) meg sem ál-
lottam egész Jókáig, mely helységről ez al-
kalommal, minthogy hazánk legelső beszély-
irójának adott nevet, érdekesnek'vélem azok
számára kik e vidéket nem ismerik, egyet-
mást följegyezni. E három falu, t. i. Nagy-,
Kis-Jóka és Jókaujhely, vulgó Ujhelyjóka,
Pozsony megyében, a Csallóközzel szem-
közt, szép sikon, a Duna egyik ága mellett
fekszik. Legközelebb a Dunához, de nem
közvetlenül mellette van Ujhelyjóka, mely
mint neve is mutatja, nem nagyon rég épült,
csinos házai vannak s csupán egy utczából
ál l> de külön hatósággal bir. Folytatólag
mellette kezdődnek Kis-Jókának labyrinth-
szerü utczai s egymástól nagy fáskertek ál-
tal választott, távol esö viskói, melyek oly
rendetlenül vannak mintegy ide hordva,
hogy az ismeretié i még London ködös

'^,v!et"."Jei k ö z t s e m t é v e d n e t e l annyira,
Kis-Jókán. Ezt követi ismét összefüg-

H agy. Jóka, mely a három falu leg-
S t í s némely utczája oly csinosan van

helységek közbirtokosai közül is
í í -nfi. " I l n t PL a Takácsok s itt áll a Kis-Jókai * a r k a s C 8 a l á d n a k i g r é g i k i g k a s t é l y a .
Hagy- es Ujhely. Jókat jómódú, egészséges
nÍK\ 3 \ ^ J O k a i a k szegények, egész-
ségtelenek; golyváik a vidéken közmondás
tárgyai, valamint sajátszerü építkezésük is,
melyre vonatkozólag egy nem épen szellem-
dús adoma is jár a nép ajkán, hogy t. i. egy
vasas német Kis-Jókán szállásoltatván be,
midőn mindjárt az első napon késő este a
korcsmából haza akart volna menni, ugy
beletévedt abba a Kis-Jóka nevü tömkelegbe

hogy hét napi barangolás után lelte csak
meg szállását. Szép és áldott, tiszta magyar
nép lakta vidék ez a Mátyusfölde; sok kelle-
mes visszaemlékezést vittem innét is ma-
gammal.

Távozván Jókáról, korántsem tértem
haza, sőt inkább mintha erre lettem volna
elitélve, sokáig barangoltam még — mint
akár egy második Orbán lelke — e biroda-
lomban s körül.

És évek után történt csak, hogy egy
szép tavaszi reggel, a kerepesi országuton,
a felkelő nap visz-sugarai messze kéklő ho-
mályból, Hunyadi Mátyás templomának ke-
resztjéről ragyogtak elém. Pető Dénes.

A j ó s l a t o k r ó l .
i.

Az embert születésének elsö perczétől
a jóslatok körébe vonják; a csecsemő első
nyávogása, tekintete, mozdulata, megannyi
tárgya a jövendölésnek. A bábaasszony, ko-
mámuramék, a papa, rokonok, barátok mind-
járt kieszelik belőle élete történetét. Semmi
sincs annyi a világon, mint jós, és doktor; de
hát ki tehet erről ? örökségül jutott az mind-
nyájunknak, s a világ kezdetétől sok jó s
rosznak lett ez szülője.

Tudom, kedves atyámfia, te is megkísér-
letted, elébe vágni a végzetnek, s nem egy
kemény garast nyomtál a javasasszony mar-
kába, csak hogy mondja meg, szeret-e téged
a biróék Pannija, szerencsés leszesz-e éle-
tedben; s a Juliska, meg az Örzsi szivsza-
kadva lesték a tornáczon azt a vén czigány
asszonyt, ki piszkos kártyájából kiókum-
lálja a jövőt, s egy pár krajczárért oly te-
mérdek szerencsét hadar elé, hogy még a
herczeg kisasszony is megsokallaná. De még
az az uri kisasszony is amott a kastélyban,
hányszor jövendőket magának, s tenyeré-
ből megmondja neki a szurtos vén szipirtyó,
meddig fog élni, ki veszi el, hány szeretője
lesz, de ez csak ugy teljesül majd, ha a te-
nyerébe tesz egy lázsiás tallért, a mi rende-
desen a jövendölő zsebébe vándorol s a kis-
asszony irul pirul, ha véletlenül eltalálja a
Sybilla, hogy majd holnapután ez meg ez

jön a házba, s ugy meg ugy kacsingat rá
ama barna fiatal ember. Hát még a holdvi-
lágos, csillagos estéken a lelkemadta Pista
kanász, mint keresi az ég magas boltozatán
az ö csillagát s abból jósolgat magának, ha
fényes-e vagy homályos, hogy hütlen lesz-e
a szeretője. No meg aztán a szent János tü-
zet kezdik átugrálgatni, ebből aztán kita-
nulják, ki mikor megy férjhez, vagy pártá-
ban marad-e ebben az esztendőben. Az
ember mindenből szeretné kimagyarázni a
jövőt, pedig azt a jó Isten a sors könyvébe
saját kezével irta be, oda be nem pillant
senki, nem is változtat rajta senki. De
már azért mi csak mégis szeretnök tudni
a történendöket ; itt van Andrásnapja,
forr az ólom s a kulcson keresztül öntve
ábrázolni fogja a jövőt, kinézik aztán belőle
ki mi lesz, mi sors vár reá. Az uri kisasszo-
nyok tükröt tesznek a fejük alá s karácson
éjszakáján meglátják benne a vőlegényt, a
ki persze ritkán jön el, hogy a pártát leve-
gye fejéről. De ki tudná azt mind elszám-
lálni, a mivel az ember szeretné a minden-
tudót megejteni, s legtöbbnyire csak önma-
gát csalja meg. S ez igy volt s igy van most
is, világ kezdetétől fogva, kiváltképen az
ősidőkben, mikor még az okos emberek is
jósok voltak, s a királyok is szerették volna
tudni, mi rejlik a jövö méhében. Sok min-
denféléhez fogtak, hogy megtudhassák, köny-

veket irtak a jóslatokról, azoknak tudomá-
nyáról, s a szerencsés jós nagyobb hirre
kapott akkor, mint most a tudós, mert or-
szág-világból jártak hozzá, halomra gyült
nálok az arany, a drága kő, pedig hát nem
sokat lendítettek a világ dolgán, meg az
emberek javán; mig most a tudományos fér-
fiunak, ki éjhosszant dolgozik, fárad a nép
javán, emelni igyekszik az emberi szellemet,
nemcsak hogy nem hoznak aranyat, drága
követ, de sokszor alig van egy betevő fa-
latja.

De térjünk a dolog sorjára.
Az élet legnagyobb áldása az ész, ha

avval a közjóra hatunk, de egyszersmind
átka is, ha azt roszra fordítjuk. Azonban
még is legnagyobb szerencsétlenség, ha az
ész, a tehetség parlagon hever s nem müve-
velödik ki. Ezen felemlitett okoknál fogva
történt az is, hogy a tudvágy következtében
az emberi szellem kutatásaiban a jóslatok-
nak sok oly jót köszönhetünk a mi a polgári-
sodás okvetlen föltétele, és sok oly talál-
mány és tudománynak lett alapjává, melyet
az emberi ész jóra forditván, a művelt or-
szágokban a boldogságot eszközölte; és
máshol roszra, nyerészkedő csalásra vete-
medvén, az embert ős durva állapotában
tartja mai napig is. S ez az, kedves atyámfia,
ki a gólyás ujságot lelki gyönyörrel olvas-
gatod, a mit neked elmondani akarok, t. i. a
jóslatok eredményét s a mennyire e hasábo-
kon lehet, ennek történetét röviden megis-
mertetni.

A jóslatoknak, s azok eredményének
igen-igen sok ágazata van s azoknak csak
dióhéjba szoritott elöadása is kötetekre
menne, itt csak a legfőbbeket mondom el,
megemlítvén azon népeket, a hol a jóslatok
leginkább divatozván, azok társadalmi viszo-
nyaira s hittanára a legnagyobb befolyással
voltak.

Mint már feljebb is megjegyeztem, az
emberek a legrégibb kortól fogva mindig
szerették volna előre tudni, mi történik ve-
lök idömultával, s igy a jósoláshoz folya-
modtak; olyanok persze mindig találkoztak,
a kik ismervén e gyönyörüségét az ember
fiának, a jóhiszemüséget kizsákmányolni el
nem mulasztották, s számtalan módját ta-
lálták ki a jövendőlésnek, melynek legna-
gyobb hasznát azok látták rendesen, a kik
avval foglalkoztak. A mit az ember, kivált
a tudatlan ember, eszével fel nem ér, annak
szeret rendesen csodás, babonás eröt tulaj-
donitani, s a legrégibb időben, mig csak
bölcsőjében ringatták a természettudomá-
nyokat, a jósok rendesen oly módokhoz és
tárgyakhoz nyultak a jóslatoknál, a mik a
közönséges embereknek megfoghatlanok vol-
tak s a bűvös erőnek annál több hitelt ad-
tak, s ha a véletlen is hozzájárult a jós-
latok teljesítéséhez, a jósoknak emberfölötti
rőket tulajdonítottak, s minden bajban

vagy kíváncsiságban tanácsadói lettek a né-
peknek.

A jósok a régi pogány népek papjai lő-
nek. A hitrege, a vallás lényege, a szertar-
tási mód leginkább a természet körül for-
gott s e szerint nevezték : csillag-, tüz-, lég-,
viz-, földjóslatnak; ugy szintén nagy szere-
pet játszott az álom-, kéz-, madárjóslat;
továbbá a leáldozott állatok beleiből, egyes
tagjaiból való jóslat, ide tartozott még a bű-
vészet, varázslat, boszorkányság, ördöngös-
ség. Azon sok nép közül, melyeknek hitta-
nába tartoztak ezen jóslatok és bűvészetek,
csak a következöket említem meg u. m. a
phoenicziaiak, egyiptomiak, persák, chal-
deusok babyloniak, arabok, héberek, gö-
rögök, rómaiak, a pogány magyarok, a
skandinávok s a németek. (Folytat**-
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Alexy dombormüvei a pesti rcdoute-
épűleten.

A dombormü (relief) a szobor és a festett
kép közötti közép helyet foglalja el. Midőn a régi,
főkép a görög plasztika tulnyomó tekintélylyel birt
a festészet felett, a görög dombormü is inkább ré-
szesült a szobor szellemében; mint ujabb időben,
hol a festészet inkább s inkább fejlődvén ki, a
dombormüvet is jobban s jobban vonta körébe.

Hogy a régieknek felfogása helyesebb volt,
kitetszik a vetett árnyéknak (Schlagschatten) vi-
szonyából az egész compositióhoz. Azon árnyék,
melyet a dombormünek előterében létező vagy
inkább kiszökő, ki-
domborodó tárgyak a
mögöttök vagy mel-
lüttök levő tárgyakra
vetnek, idegen hatás-
sal van műre; a máskép
is ezen idegen árnyék
tul-erős, s igy ösz-
hangzatba nem hoz-
ható a dombormünek
természetes gyöngébb
árnyékával, mely a
testnek kidomborodá-
sából önként ered, s
melyet azért test-
árnyéknak ( Körper-
schattenj neveznek.

A dombormüben
az utóbbi árnyék ma-
ga magától, a testek
jó mintázásából szár-
mazik, az előbbi pe-
dig a müvész akarata
ellen kivülről jő; el-
lenben a festészetben,
mely sima téren mü-
ködik, mindkét árnyék
nemét maga a müvész

mozdulata tekintetében. Későbben a müvészetben
is be állván az álszemérem, az ujabb társadalom
minden testrészét beburkolja, és ma már alig
látszik illendőnek, csupasz kezet mutatni. Szobrá-
szaink tehát az eleven testmozdulatot közvetlenül
többé nem tanulmányozhatják. Innen következik,
hogy mig az antik plasta még a ruhával födött
testrészeket is ugy mintázta, hogy a redőzetre át-
vitt mozdulat után az e mozdulatot átvivő testre
Ishet ráismerni : a későbbi szobrászatban nem rit-
kán az eleven test csak ruhahordóul szolgál vagy
legalább a ruhának csaknem annyi fontosságot tu-
lajdonitnak, mint a testnek magának.

Elmondhatjuk, hogy Alexy a józanabb antik
plasztika elvét e tekintetben is követvén, alakjait

Alexy szoborcsoportozata. III. (A pesti uj redoute-épület oszlopain.)

idézi elő belátása szerint: itt tehát lehet e két ár-
nyéknemet öszhangzatba hotni, mig a dombormü-
ben a vetett árnyék alárendelése vagy legyőzése
már csak azért sem sikerülhet, mert ez a napnak
szüntelen változó állásával szinte minden percz-
ben változik.

Innen következik azon nagy előny, melylyel a
dombormüben a régi plasztikai felfogás az ujabb
festészeti fölfogás fölött bir, midőn testeit és
alakjait nem, mint a festészet teszi, egymás előtti
vagy egymás mögötti
és egymást részben el-
fedő csoportozatban
rendezi el, hanem in-
kább egymás melletti
folytonosságban és tel-
jesebb megjelenésben
fejleszti ki.

Alexy helyesen az
antik elvet követte
kompozitiójában. A
vetett árnyék, mint
azt rajzainkban lát-
juk, sehol sem helyezi
homályba a szomszéd
alakot, és még ott is,
hol az egyik alaknak
karjavagy keze a má-
siknak karját vagy ke-
zét elfödi, még ott
sem áll be az utóbbi-
nak elhomályositása,
mert ilyenkor, a hires
parthenoni Fries j él-
dájára, a magasabb
helyen levő tag kissé
meglapul, s igy vetett

még ruhájok alatt is szobrászatilag mintázta. —
Harmadik nevezetes különbség az antik és ujabb
plasztika közt az, miszerint az antik plasztika,
midőn az épitész atnek emlékeit díszítő segéd mű-
vészetként jelenik meg, mindenütt bölcsen van
alárendelve az előbbi hatás- és térköveteléeének;
mig az ujabb szobrászatnak épületeken megjelenő
dombormüveit inkább önállólag és nagyobb pre-
tensióval kedveli kitüntetni, sőt nem ritkán fitog-
tatni.

árnyéka inkább s in-
kább keskenyedvén, annak idegen hatása eltö-
röltetik.
"IJ AZ antik és az ujabb dombormü közti másik
különbség az előadott tárgyaknak felfogásában
áll. Az antik szobrászat főfeladatául a test alak-
jának helyes előadását tüzte ki és e testek közt
megint az emberit választotta főtárgyául, végre
e testet magát, az az ruha általi elfedése nélkül,
tekintette legtökéletesebb, legigézőbbb mintájá-
nak. Es volt is alkalma az antik szobrásznak az
emberi testet egész természetességében tanulmá-
nyozni a gymnasiumokban, palestrákban és más
nyilvános hely en; s ennek következése lett, hogy
antik szobrászati müvekben találjuk legjobban
mintázva az emberi testet, mind alakzata, mind

Alexy szoborcsoportozata. IV. (A pesti uj redoute-épület oszlopain.)

Alexy erre nézve is az antik szobrászat elvét
követte, és itt roppant nehézséget igen szerencsé-
sen győzött le.

Az építészetben diszként használt dombor-
müvek rendesen sima lapon, háttéren vagy táblán
emelkednek ki, nagyobb vagy kisebb kiszöké-
sekkel vagy magas — (Hochrelief) vagy inkább
lapos dombormüként (Flachrelief) jelenvén meg.
Ezen esetben az alakok egymás melletti elrende-
zése, és az adott térkitöltése, a szobrászati elv kö-
vetelései értelmében, kevesebb nehézséggel jár;
ellenben ilyen áll be, mihelyest az alakokat, mint
itt, köridomu oszlop körül kell elrendezni. Ezen
föladat sokkal bajosabb még, mint maga a szobor-
csoportosulás, mert ez utóbibban nemcsak az

egyes alakok, és ezek egyes tagjai, hanem az egész
csoportnak idomzását és hatását a természetes
látási és fejlődési törvényekre alapithatni; ellen-
ben itt, hogy az egyes alak majd három negye-
dével, majd kétharmadával, majd csak felével dom-
borodik ki az oszlopból, különös combinatióval
kellett élnie a müvésznek, hogy az alakok e kü-
lönböző kidomborodását jól arányosíthassa egy-
máshoz, teljes öszhangzásba hozhassa egymással,
és hogy a müvet teljes megelégedéssel minden ol-
daláról lehessen megtekintenünk; ez levén aztán
az, mit technikai kitétellel a vonalok öézhangza-
tának neveznek.

D3 követte itt Alexy az antik plastika elvét
még más tekintetben is. A redoute épületben leg-

inkább hatnak tolosz-
szál arányai, mikkel a
körüllevő kisebb épit-
mények sorából óriás-
ként emelkedik ki. Az
ily kolosszál arányok
nem engedték meg,
hogy a szobrász női-
alakjait ama tulzott
gyönge Jséggel, kar-
csúsággal és delica-
tessel lássa el, melyet
ferde modern néze-
teink mai kisasszo-
nyainknál mint szép-
séget dicsérnek. Még
a medicaei Venus
gyöngédebb testal-
kotása sem illett vol-
na a roppant oszlopok
aljára; s ezért Alexy,
igen jó tapintattal, in-
kább a régibb görög,
kivált pedig az athe-
nei Parthenon zömök
idomait tüzte ki min-
tájául, s igy bírta mü-
vét nemcsak az építé-

szetnek alárendelni, hanem azzal tökéletes össze-
hangzásba is hozni.

Az előadandó tárgyat ugyan maga az épitése
még pedig itt sokkal szerencsésebben mint má-
sutt, az épület jellemében és szellemében jelelte
ki nagyjában : de hogy ezen tárgy részletezésé-
ben, és az átalános felfogás életteljes előadásában,
még az alakok egyneműsége daczára is, változa-
tosság és a képzelő tehetség munkálkodása ural-
kodik, az egyes egyedül Alexy érdeme. O alakitá

az ugyanazon tárgy-
gyal t. i. a táncz-
czal foglalkozó tizen-
hat alakját ugy, hogy
azok mindegyike kü-
lönbözvén a hozzá ha-
sonlótól , egyénként
jelenik meg nemcsak
idomában, hanem moz-
dulatában is, és mind
a mellett nemcsak
egymással közvetlen
összeköttetésben levö
négy négyese, hanem
mind a négyszer né-
gye is együttvéve
egyaránt képvisel i
azon eszmét, mely az
épület külön rendel-
tetésének jellemzésére
nézve oly igen fontos.

Az épi tmény
északi oszlopán (ná-
lunk IV. sz.) négy ba-
jadér lelkes tánczczal
kezdi a sort, benső-
i g egymáshoz kötve
ugyanazon lelkesülés

ihletével, külsőleg dús virágszalaggal, mely élén-
ken mozdul fel s alá a lejtőben.

A második négyes csoportban (nálunk III.
sz.) ily összekötésre nem volt szükség; mert az
álarczos kevésbbé egymás közt, mint a közönség-
ben keresi mulatságát. Képviselőinek vig kedvét
azonban itt is a tánczoló lépdelés árulja el. Ma-
gyar nézőre ezen alakok közt leginkább az igen
jól sikerült női betyár hat, átalános művészi
szempontból pedig az amazont a tizenhat között
legkevésbbé sikerültnek fogjuk mondani.

Hasonló az előbbi csoport compositiójához a
harmadik oszlopé (nálunk lapunk mult számában
II. sz.), hol a Zenészeti foglalkodás szintén elvá-
lasztja ez egyes alakokat egymástól, mig a mind-
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nyájukkal közös tánczlejtés, azokat ujra ösz-
szeköti.

E csoportozat egészben a legsikerültebb,
valamint az elrendezésben, ugy az alakok mozdu-
latában is. Igaz ugyan, hogy mai nap máskép ze-
nélnek, mint itt; megköszönnők, ha háromszög,
trombita, flóta és dobszónál kellene járnunk tán-
czunkat! Da képzeljék másrészt olvasóink a bru-
gót, hegedűt s más egyéb hangszereket alakjaink
kezében. Ugyhiszem, a plasztikai hatás ezuttal
nem igen nyerne, é3 különben a brugós nem is
tánczolhatna. És mégis akadhatna a festészeti
elvben elfogult szobrász, a ki a valóság utánzását
talán ennyire is megkisérlette volna ?

A negyedik csoport, a legszélsőbb délfelé
fekvő oszlopon (nálunk lapunk mult számában I.
sz.) ismét öszhangzatban van az északi szélső
oszlop előadásával, épen ugy, mint öszhangzatban
van a két bennső oszlop tárgya.

E szélső oszlopon is kizárólag a táncz foglal-
koztatja a négy alakot még pedig legélénkebb
fokozatán, ugy hogy három alak csaknem lebeg,
és még a kisérő zenéről is elfelejtkezni látszik.

A mozgalom képe itt legmagasabbra van fo-
kozva.

Fametszeteink messze maradtak az eredeti
alakoktól, de legalább a compositióról kellő fogal-
mat nyujtnak az olvasónak.

Valódi mű van előttünk, és lapunk mult szá-
mában Alexy életirója nem csalatkozott, midőn
azt mondta :
„annyi meg-
hiusult re-
mény és csa-
latkozás után
végre egy em-
ber, a ki e rit-
ka és diszes
nevet : ma-
gyar szobrász,
megérdemli."

De vessünk
egy pillantást
Pest városá-
nak más mo-
numentá l i s
építményére
is. Alexy csak
600 o. é. ftot
nyert dijul
egy-egy alak-
ja után, és ez
köböl van fa-
ragva magyar
müvész által;
k é r d e z z ü k
már most,
mennyibs ke-
rül az akadé-
mia épületé-
nek egy egy,
Berlinben ké-
szült, terra-
cptta- szobra.
Es aztán
képzelje

olasz nyelvet nem értő jámbor magyar olvasó,
k°gy a„terra cotta" szó valami különös diszes,
vagy értékes szobrászati anyagot jelent: mart
betü szerint ez nem egyéb „főzött föld" nél, az
az : égetett agyagnál, melyből főző-fazekaínk is
készülnek.

Midőn magyar építészek, s ezek közt az
J8* ki a redoute-épületet tervezte, ajánlkoztak,
n°j?y az akadémia palotája számára szivesen ké-
szitenek terveket minden jutalom nélkül, és mi-
«°n ezen hazafias ajánlatot, divatos kitétel sze-
flnt» »agyonhallgatták," akkor meg lett igéroe,

M t e r v e Q kivül minden, mi az épülethez tar-
1 j^r£v a r o r s zágon fog készülni (még az angol

paiakő 1 8 !) é 8 i m e a b e r l i n i é p i t é g z eihozta magá-

hát a m " a C ° t t a ; " a Z a Z a ^ a ? 8 z o b r o t i s - M o s t t e "
A *• t ? a ^ a r akademia házán magyar szobrász ere-
deti Képerés általi kitüntethetésének számára már
nem marad_ tenn más tér, a keletdéli-sarkon álló ama
márványtáblánal, m e l y e t t a U n C 8 a k n e m y a l a m i
ámz-jellel, vagy é p 6 n tilalmazó felirattal fognak
ellátni, mint ezt elég különösen, a pincze-abltkok
alatt választott hely ü t á n j Y ^ h ő )

A ,.Tokaj-hegyaljai album"-bdl.
II. Báro Vay Miklós kastélya Golopon.

Számosan lesznek az országban, tudom kik-
ben, kedves emlékeket gerjeszt ez a szó : Golop.
Hálás feladat volna, mert százszoros viszhangot
keltő, ha csak hézagosán is vázolnók e csöndes
lak igéző hatalmát, ha csak röviden is megemlé-
keznénk régen választott állandó tűzhelyéről azon
köztiszteletü családnak, melynek kebelében még
ázsiai hagyomány a vendégszeretet. A ki csak
rövid egy-két napot tölthetett ott, feledhetetlenül
jótékony benyomást visz onnan magával, melyet
ha vegyelemeire szétbontanánk, ugy találnék,
hogy alaphangulatát már maga a természet áldó
keze készité, de melyet a termek falain belül a
várlakók bevégzett urbanitása és búcsútnehezitő
szivélyessége fokoz és fűszerez.

Pedig a hosszukás völgy, mely medenczéjébe
zárja a falut, nem dicsekszik nagyszerü szépségek-
kel ; észak felől a tályai magaslat 8 szántói Sátor
lejtői, délről az erdő koszoruzta Somos hegye ké-
pezik, mely utóbbi nem tartozik már a „tokajit"
termő hegyek arisztokratikus társaságába; de
irigység nélkül és hűségesen helyet enged oldalá-
ban egy feneketlen pinczének, melynek hüvös
sziklagyomrában hordókba töltve ott forr és tisz-
tul a jobb sorsú testvér, a „meszesi" szőlő híg-
arany termése, lustrumok óta. Északnyugat felé

ne
az

Báró Vay Miklós kasté lya Golopon. Rajzolta Keleti Gusztáv. (Lásd: a „Tokaj hegyaljai album" cz. czikket.)

Henszlmann Imre.
•) Reméljük, hogy az itt kifejelt aggodalmakat az

Akadémia palotájának átalánosan óhajtott sikeres befeje-
zése mihamarább el fogja oszlatni. Szerk.

tágul a völgy s kalászos dombsorokba foly át,
melyeken tul, kéklő távolban a kassai hegyek
szegik be a láthatárt. A völgy talpát, mestersé-
gesen öntözött rétek zöld bársonya fedi, körül-
övezvén magát a kertet, mely a két kastélylyal
együtt legfőbb nevezetességót képezi, a nagyobb
részt magyaroktól lakott, igénytelen falunak.
Egyik része Zemplén, másika Abaujmegye terü-
letén fekszik, a két megye határa a régibb s az
uj kastély közötti udvaron megy keresztül.

Amaz emeletes, de nem nagy kiterjedésü
több százados, régi modoru épület, de kitünő jó
karban tartva, magában foglalja a nagybecsü
könyvtárt s a vendégszobák nagy részét, tul az
udvaron egy jóval nagyobb, de földszintes ház a
mostani birtokos, idősb báró Vay Miklós, volt
magyar kanczellár épitménye; hosszu ablaksorral
s erkélylyel diszes homlokzata a kertre szolgál s
a szőlők oldalában fél órányi távolban fekvő Tá-
lyára, majd távolabb a mádi és tarczali dombokra
enged kilátást, melynek koronáját és fénypontját
képezi, mint zárszeme e bájos lánczolatnak maga
a dicsőség koszoruzta tokaji hegy magasra ki-
nyúló pyramísa; tul azon a szabolcsi róna, azon is
tul a végtelenség....

Távcső segedelmével, vagy a felkelő nap irá-
nyában szabad szemmel is ott látjuk csillogó sza-
lagját a kanyargó Tiszának apró fényes pontok
képében, az innen és tul fekvő hegységek tornyait,
de ne fáraszszuk szemeinket, üditő bájjal ott tá-

rul elénk közvetlen közelségben maga az angol-
kert, méltó büszkesége a mostani birtokosnak,
mert hozzáfogható, messze környéken csakugyan
nem létezik. Müvészi tapintat rendezte és szeren-
csés kéz ültette e fabokor és virágágyak csopor-
tozatait. A tapintat s a kéz a mostani birtokosé,
ő ültetett, ő rendezett mindent; övé az érdem, a
gyönyör mindnyájáé.

Alig hinnök, de igaz : e kis paradicsom egy
emberélet szeretetteljes gondjainak eredménye,
pedig ez élet működését százszorta nagyobb gon-
dok vették igénybe; e kert csak az üdülési órák
műve, a természet jóváhagyólag mosolygott reá,
s a Hegyalja áldott éghajlata dúsan megvalósitá, a
mit az ültető tervezett. Egész erdő-részletek és
pázsitos tisztások, sűrű cserjék s egyes fatömbök,
értelmesen kiszemelt fajminőség szerint válo-
gatva, oly kedvező arányban váltakoznak; a meg-
levő oly biztos tapintattal meghagyva, hol kellett,
oly finom érzékkel pótolva, hol hiányos volt; az
ülőkék, kisebb-nagyobb lugasok és pihenők oly
izléssel és változatossággal alkalmazvák, hogy a
természetet szabályozó ezen eljárásban s a mes-
terségesnek alkalmazásában szembeötlőleg feltűnik
a müvészi izlés, a rendezés öntudatossága. S mily
szépek, büszke sudaraikkal e sok mindenféle fák,
mily nemes a gyümölcs, mely a kert külsőbb ré-
szeiben terem, nem is szólva a virágok tarka so-
kaságáról, melyek mámorba ejtő illatába beleve-
gyülnek a rét és erdő balzsamos párái.

A legfor-
róbb nyár, tik-

t kasztó hevé-
ben, akár dél-
tájban is, hűs
árnyékot ad-
nak a lombsá-
tor alatt elki-
gyozó séta-
utak ; és a
növényzet el-
t i k k a d á s á t
csaknem lehe-
tetlenné teszi
a kertet hosz-
€zában ketté
hasító patak,
mely malmo-
kat hajt, de
zápor után
néha, szabá-
lyozott med-
réből kiönt,
iszapba keveri
a gyengéden
ápolt ültetvé-
nyeket , van
végre méhes
is a kertben,
s egy legu-
jabban épült
g y ö n y ö r ü
melegház, de
van,hogy sem-
mi se hiányoz-
zék, egy kis

tükre fodrossá
tükröződik a
sötét lomb-

tava is. — Teknyőjének sima
lesz minden széllebentésre, benne
ház, s a környező fatömbözetek
jai; felette elsurran, nyöszörgő füttyével, a Ti-
szától elszakadt halászmadár, partján pedig
egy mesterséges domb emelkedik, beültetve a
legritkább faju rózsafákkal, rajta magas fák
hüvös árnyékában egy ágakból font, s folyondár-
ral benőtt lugas; ez egyike a kert legbajosabb
pontjainak; — e pontról van felvéve a rajz, me-
lyet lapunk mai számában vesz az olvasó. K.

földkéreg csodái.
Közli Kollonicz Látzló.

Mennél inkább közeledik azonban a föld tör-
ténelme azon időszakhoz, a melyben most élünk,
annál nagyobb megközelítést és megegyezőséget
mutatnak az élővilág szerves alakjai a mostani-
akéhoz, és annál számosabbak és változatosabbak
lesznek egyszersmind a fajok.

Mintegy lépést tartva a föld felszinének át-
alakulásaival, a növény- és állatvilág lassankint
mindig magasabb fejlettségi fokozatra növekedik
és annak változásaival egyidejüleg ezek saját
belsőjükben a legnagyobbszerü, mélyenható és
legcsodálatosabb változásokon mennek keresztül.
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Ez azonban, mint maga a föld képződése, minde-
nütt roppant időközöket szükségei és csak igen
igen lassan fejlődik ki ismét egy magasabb szer-
ves alak az elébb létezőből. Ha ezen alakokat
egymással összehasonlítjuk, ugy egész a mostani
állapotukig mindegyre csak azok lassankénti át-
menetét ea lassu növekedését és kibontakozását
észlelhetjük. Hol ezen átmenetek közbe-közbe
egyes alakoknál hibáznak, ott bizonyosan elvesz-
lek. Misem. lehet érdekesebb, mint ezen fejlődés
folyambtát nyomozni és első forrásától, mely
mélyen a föld legalsóbb rétegeiben elrejtve fek-
szik, végtelen időszakokon át az állat- és növény-
világ ikerrendszeréig követni.

A folyékony magot legközelebb környező
szilárd kéreg, magla (gránit), siva (syenit), hazai,
porfir, zöldkő kovárcz, sziklából stb. ugy a legne-
hezebb fémekből áll. Ezen kérget, kovancokbani
gazdagsága miatt, kovanczköpenynek (Silicatman-
tel) nevezzük; az ezt összetevő és különböző kő-
fajokból, elegyült kőzetek öshegységeknek, tömkö-
zeteknek vagy plutóni képződményeknek nevez-
tetnek.

A köpenyképződés után meghűlés következ-
tében igen valószinüleg a lég a viztől felhőszaka-
dáshoz hasonló esőzések közt elvált, forró sós ten-
ger és tetemes szénsavat tartalmazó forró lég-
körny támadt. A kéreg most mindinkább vasta-
godott, azonközben sok helyen szétrepedt, egye-
netlen folszin jelentékes mélyedésekkel és emel-
kedésekkel támadt, a réseken és hasadékokon át
a földmag tüzfolyó bennékének egy része a told
felszínére ömlött, ott tömegeket és a forró viz be-
hatása következtében rétegeket is képezett a ko-
vanczköpenyen, melyeket palaközeteknek neve-
zünk, milyen a gnajsz (zagyla), csillámpala és
sikpala (faggyagpala). Ezzel végződött az első
az ugynevezett élettelen szak (aoische Periode).

Ezen leirt állapotban szerves teremtmények,
növények és| állatok nem létezhettek, nem is ta-
láljuk nyomaikat sehol a tömeges (jegöcztelen) és
palakőzetekben. A föld felszínét élő lények szá-
mára előkészítendő, a légkörnynek ritkulnia kel-
lett, földes talajt kellett előállítani, a melyen nö-
vények teremhettek és tenyészhettek és ismét az
állatok által táplálkozhattak. A növény szerves
anyagokból él, azaz vizből, különösen szénsavból,
légkönegből és sókból, az állat ellenben fenntartá-
sára növényeket és más állatokat szükségei. íly
talaj képződött lassankint az os- és palakőzetek-
ből elmállás által, azaz a kőze'eknek lég és viz
általi szétrombolása által, mely a viz segedelmé-
vel a föld felszínén szétterjesztetett, ezen folya-
mat részint az által sikerült, kogy a viz bizonyos
ásvány-anyagokat feloldott, melyek vagy mint
ilyek, vagy másokkal uj anyagokká vegyülve, itt
ott kiváltak, részint pedig az által, hogy azokat
erővel magával ragadta és később ezen vagy
azon a helyen ismét elejtette. Minthogy a vizből
és pedig rendesen rétegekben lerakodó anyagokat
kőtelepeknek, ülepvényeknek, vagy üledékes kő-
zeteknek nevezzük, tehát mindazon földrétegeké^,
melyek a palakőzeten felül a vizből lerakodtak,
üledékes vagy réteg-képződmények, vagy ülephegy-
ségek, ülepközetek (Flötzgebirge) elnevezéssel je-
gyezzük. Csak ezen rétegekben találunk először
növény- és állatmaradványokat, ugynevezett ás
Iákat, kövüle'eket — miért is ösállati szaknak
(palüozoische Periode) nevezzük.

íly kövületeket ezen és a következő rétegek-
ben, mintegy 24,000-et ismerünk a kagyló-álla-
tokból és burányokból, ezek mindegyike egy bi-
zonyos rétegre és egy bizonyos földképződési
szakra nézve jellemző. Az egyes csoportok és a
réteges kőzet képződmények mivoltának megis-
merésére, rendesen elegendő egynehány héjancz
s burány-kövület ismerete, melyek a legnagyobb
fekmentes elterjedéssel birnak. Például egy go
niatit, vagy vagy trilobit az ösállati, egy ammonit
vagy belemnit a jura- és krétacsoportot, egy ce-
ratit a hármoc-csoportot gyakran a legkisebb tö-
retdarabokban is már megismerteti. Ezen, bizo-
nyos hegykőzetekre jellemző kövületeket, vezér-
kagylóknak nevezzük.

A kesplykö-képzödmÁnyre (Grauwackenbil-
dung) következett a szénkö-képzödmény, ez mint
tüzelek, nagy fontosságu a jelenkorra. Itt megkü-
lönböztetjük a szénmészt a tulajdonképi kőszén-
hegységtől.

Ezen vörös fekü vagy alattag (Rothliegende)
terül szét, nagyobbrészt vörös homokkő, mely
vizbegyfég torlódinányokból áll és erre a kép-ygy inányokból áll és erre a kép-
ződményre a zehkfícsoport a rézpalával települ.
A zehkő tömött, finomazálkás mészkő, mely gyak-
ran fös7 8zel (gypssel) dolomittal és hasonló kép-
ződményekkel van vegyülve.
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A fóldképződés ezen szakában, midőn a lég
jelentékeny szénsav tartalommal birt, sok tengeri
ugy szintén szárazföldi óriás-növény buján nőtt
fel : az állatok között a halak foglalják el az első
helyet; hozzájok csatlakozik egynehány kagyló,
burány, csiga, nyeles szőrcsillag és rákféle uszó
állat, az ugynevezett trilobiták; végre megjelen
az elsö földlakos, a hüHö (reptilia).

A földnek ama képessége, melynél fogva élő
lényeket világra hozhat, a legmélyebb földképző-
dési szakban, a most következő hármosszakban,
mely írómba homokkőből (bunter Sandstein),
kagylómészből és kőherből áll, mindinkább nö-
vekszik. Hasonlag, a szintén több osztályt ma-
gába foglaló juracsoportban. A homok- és mész-
kőből álló krétaszak bezárja a nevezetes, uj föld-
képződési szakaszt.

Ezea különböző szakok növényei gombák és
zuzmókon kivül, kivált ezek : harasztok, szurlók,
pálmák tűlevelű- és lombfák, mig az előbbi szak
pikkelyes fái és tarajos korpafüi elvesztek és a
lopvanőszők (Kriptogamen) igen meggyérültek;
fűzfélék és juharfélék csak kevesen találtatnak.
Ezen szak viránya közvetíti az átmenetet az ős-
állati szak növényeitől a harmad szakéihoz. De
azonközben egy óriási állatvilág támadott, mely-
nek hatalmas alakjaival amaz uszó tengerszörnyek
feltalált csontmaradványaiban találkozunk. Ezek
hüllők, melyeket a másod szak alatt mint azon
csodáladosan alkotott, jobbára gyil- és gyíkféle
eőt repülő (denevérféle) vagy uszó (bálnaféle) ál-
latteremtményeket, az uj szervezetek első lépcső-
jét elfoglalni látjuk; mert emlősök még nem va-
lának.

A hüllőkön kivül még a csonthalak népesi-
tik a tengert, melynek alapján minden faju kagy-
lók és csigák, fejíábuk (belemnites, ammonites),
burányok stb. támadnak.

A krétacsoportban ismeretes növényfajokkal
találkozunk; itt jelennek meg először : füzek,
nyirek és tűlevelű fák, és mutatkoznak valódi
csonthalak, gyilok, gyíkok és tajkosok.

Ezen ülepképződményre (Flötzformation) kö-
vetkezik :

A harmadcsoport, mely főleg homokkövek-
ből, agyagból, barnaszénből és márgából áll, tör-
melék-csoportnak (molas?csoportnak) is nevezte-
tik. Azon tény, hogy legalsóbb rétegekben sokkal
kevesebb ásatag-szervezet (fossile Organismen)
egyez a most élőkkel, mint a közepesben, hatá-
rozta a természetbúvárokat az eocén-, miocén-,
p/i'oce«képződmény elnevezésekre. A harmadré-
tegek növényei hasonlítanak a most élőkhöz, csak
hogy kevesebb fajaik vannak. A szárazi és ten-
geri rémállatok a föld birtokába befészkelik magu-
kat és támogatják a hatalmas természeterőket a
föld előkészítésében az ember elfogadására, ki
legutoljára Isten lehelete által keltetik életre. A
szárazföld és tenger hemzseg a sok állatteremt-
ménytől és már vannak nagy számban emlő-
sök is. A tengerben bálnák, szöketők (physeter),
csellek (delphinus) ural;-ódnak. A tenger part-
jain fókák és rozmárok, a dinotherium és taxo-
don jelennek meg. A szárazon a növényevők kö-
zül kitűnnek az elefántféle mostodon, a lóféle
hippotherium, az óriási elefántok és orrszarvuk
(rhinoceroe). Azon kivül találtatnak kígyók, bé-
kák, varangyok, roppant tüzölők (salamandra),
végre sólymok, baglyok, szárcsák, nyargák (strut-
hio). Több főváros, mint Bécs, Páris, London,
Mainz, törmelékkel betöltött medenezén fekszik.

A harmad rétegen az özönképzödmény (Di-
luvial-formation) fekszik, a melyben állatok mint,
gimek (cervus), lovak, ökrök, orrszarvuk, vizio-
vak, medvék és hiénák, ez utóbbiak barlangokban,
még a mai teremtéshez tartoznak, részint elvesz-
tek, mint p. egy óriási macskafaj, továbbá rop-
pant állatok, mint a mammuth, a mastodon és a
mylodon.

Az özönyképződményre az áradványrétegek
(Diluvialschichten) települtek, jobbára laza töme-
gekből állók, melyek képződése még folyton tart.
Földünk felszínének ezen legfelsőbb telepei ré-
szint a tenger- és föld vizeiből történő folytonos
lerakodás által alakulnak, részint más kőzetek el-
málása és a szerves testek rothadága által. A ben-
nök előforduló szerves testek maradványai na-
gyobbrészt a most ugyanazon vidékeken élő állat-
és növény-fajokhoz tartoznak; a köztök található
puhányok csaknem egyedül meszsze változott ál-
lapotban jönnek elő , a növények közönsé-
gesen szenesülve. Az áradvány-képződés szakába
eshetnek az eltévedt kögerpnde.k vagy lelencz kö-
tuskók (erratische Blöcke, Findlinge) is- Valósznü,
hogy ezen gerendek, melyek kiváltán magiából
(gránitból) állanak, Skandináviából és Finnföldről,

hol ama kőzetek szabadon fekszenek, a tengeren
és nedig roppant jéghegyekbe befagyottan, ezek-
kel uszva jöttek át. Embercsontok és különféle
műtermékek is találtattak itt-ott.

A tenger legujabb képződményéhez tartozik
a tengerfövény, mely a hullámoktól a partra há-
nyatva dombokká vagy fövényhalmokká emelke-
dik, ezek a szelek által hajtatva, a szárazföldön
csakhamar befelé nyomulnak, és mely imitt-amott
az ugynevezett homoksivatagokat képezi, továbbá
a kagylóporond (Muschelgrus), azaz : ép vagy
szétrombolt tengeri kagylók lerakodásai, melyek
fövénynyel vegyülve és mészanyaggal ös?zeraga-
szolva a mészkövet és tulnyomó fövénynél a fö-
venykövet (homokkövet) állitják elő, végre a
a marczal (Marschland) mely az által támad,
hogy tengeriszap a hullámoktól a partra horda-
tik és ugyanott rothadó növények közrehatásával
fekete, lápfélé és a víznek eltérítése után felette
termékeny földdé átváltoztatik. A folyók, tavak
és posványok képződményeihez tartozik a folyam-
fövény, mely kivált a folyamok partjain ülepedik
le és az által s a tengernek közremunkálásával a
nagy folyók (Duna, Nilus, Visztula stb.) torkola-
tainál a deltát (igy nevezve a görög J betühözi
hasonlatossága miatt) képezi, továbbá a folyam-
görgetegek, az az: kezdetben elmállott hegyikőze-
tek nagyobb szakadékai, melyek vizár által a
a hegységekről a folyamokba vitettek, vagy talán
a parttól elszakasztattak és a vizbeni görgeteg
mozgás következtében kerekded alakot nyertek,
végre agyag, iszap, különféle sók üledéke, p.,
szik, bizonyos tavakban kősó stb. Szilárd hegy-
kőzetek (hegysziklafajok) elmálása és részleges
szétomlása által gyakran homok, porond (kövecs),
omlék (görkövek) és agyag támad, melyek mi-
volta a szétrombolt kőzetek fajához alkalmazko-
dik. A szerves, nevezetesen a növényi testek rot-
hadáea által támad a turfa (tószeg) és a hegyikő-
zetek etmáláaának és a növényi részek rothadásá-
nak együtt hatása által a televény (Dammerde)
vagy szántóföld mely földes részekből és korhany-
ból (Humus) áll, de egyszersmind igen különféle,
majd tulnyomólag meszes, márgás (mérgeiig),
agyagos vagy homokos.

A zsidók Marokkóban.
Az egész világon egy országban sincs a zsi-

dóknak oly szomoru helyzete, mint a marokkói
császárságban. A mult évben ismét felette nagy
üldözéseket szenvedtek, a mit Sir Montefiore
Mózes, egyik felekezetbeli rokonuk, igen szivére
vett. Ezen nemes emberbarát sohasem mulasz-
totta el, hogy a zsidókat tettleg ne segítse, bár
hol és mikor követtetett legyen el rajtuk igazság-
talanság; hol segedelemre van szükségük, ő sze-
mélyesen jelen meg, egész vagyonát feláldozza,
hogy a szegény felebarátain segíthessen, s már
egy negyed század óta folytonosan odaműködik,
hogy a szerencsétlenek helyzetét jótékony bőke-
züsége s közbenjárása által kedvezőbb körülmé-
nyek közé helyezze. S valóban sÍKerült is neki a
zsidóknak válíairól némely óriási terheket elmoz-
dítani, nevezetesen pedig az Ozmán birodalom-
ban, s már ez évben visszatért a török császár-
tól, kínéi azoknak ügyében huzamosb ideig fára-
dozott.

Marokkó fővárosban a zsidók még sokkal in-
kább nyögnek az elnyomatás sulyos terhe alatt,
mintáz ország bármely városaiban, a hol is a szultán
poroszlói telhetetlen haszonvágya és zsarnokos-
kodásának vannak kitéve. Egy izraelita sem me-
részel nyilvános helyeken tisztességes, i-anem csak
mintegy földhöz tapadt koldus rongy ruhákban
megjelenni; sőt még kopottabb, piszkosabban
öltözködnek, mint Tetuanban, a másik szent vá-
rosban. Piszkos lakásokban kell laknia, gyalog
járnia, ló, vagy szamárra sohasem szabad ülnie, s
köteles a maurok (mórok) és rajongó kabyloktól
minden megaláztatást s megbecstelenitést eltűrni.
„Az arczulköpést, lábbal tapodást, a legocsmá-
nyabb szítkokkali illet ést, a sár és kövekkeli do-
bálást, mindezt kell eltűrni a szerencsétlen meg-
alázott ott lakó zsidóknak. Némely arabs, ki
valamely zsidóval találkozik, undorodva fordul
el. Megtörténik, hogy mauriai gyermek botot ra-
gadva megnőtt zsidó férfiak egész csapatját fu-
tásnak iramitja. Nagyon természetes, hogy ezek-
nek félelme nem alaptalan, mert ha közülők csak
egy is az önvédelem megkísérléséhez nyul, ki-
mondhatlan kegyetlenségnek tette volna ki mind
magát, mind pedig hitsorsosait." — Az ugyneve-
zett Mellah, a zsidószállás, saját falakkal van be-
kerítve és kapukkal ellátva, melyek este gondo-

san bezáratnak s Sabbath napon ki sem nyittat-
nak. — Maltzahn báró, ki a mult évben Marok-
kóban tartózkodván, egy zsidónál lakott, a város
azon részébe ment, hol mórok (maurok) laktak s egy
nyitva állott kapun a ház udvarára pillantott,
mit egy mór gyermek észrevett. „A félreismert
zsidónak ezen szemtelenségén felháborodva, sárt
és köveket kapott fel, s azzal Izrael gyülöletes
gyermekeit hajigálni kezdé. Társaim — igy be-
széli Maltzahn—futásnak eredtek; én is követem
példájukat, de alig birtam a kis csodabogár üldö-
zései elől menekülni.

Midőn Drummond Háy, angol főkövet Ma-
rokkó váro3át meglátogatta, négy hétig maradt
ugyan ott, de a zsidók által lakott városnegye-
det nem volt szabad elhagynia, és a császárnál
sem nyert kihallgattatást; ez azonban Maltzahn-
nak sikerült. Most azonban a serif (szultán, csá-
szár, a próféta utódja) sir Montefiore Mozes
izraílitát rendkivüli kitünő fogadtatásban része-
sitette s kihallgatta. Ez maga nemében hallatlan,
ga vakbuzgó mohamedánusok kétségkivül a világ
elvesztét jósolják az ily példátlan vétek megtör-
ténte miatt.

A dolognak egész menete példátlan volt. A
spanyolországgali utolsó háboru s a maro'ikói
pénzkölcsön óta (melyre a londoni pénztőzsdén
üzérek vállalkoztak) a szultánok dölyfóssége te-
temesen csökkent. Montefiore 1864. évi január
hóban Read angol követ, és Armytage kapitány
kiséretében a fővárosba utazott; a szultán ezen
európai hitetlenek számára — mi már magában
véve is alig képzelhető — lakhelyül a Sidi ben
Dris palotát jelölte ki. Hat nap mulva pedig
maga elé kiváná őket.

A kihallgatás ideje alatt a szultán egy hó-
fehér paripán ült. Az előjelek igen jól mutatkoz-
tak, mert a ló szine, melyre az uralkodó felül,
jellemzi biztosan a császárnak kedélyhangulatát.
Jókedve levén, fehér paripát, rosz kedvében szür-
két s haragjában feketét választ. Montefiorét igen
szivesen fogadta; a császár örömét fejezto ki, egy
oly férfiu látása felett, ki nagyhirnevet érdemelt
ki, s a folyamodványt kegyelmesen vette át. Négy
nap mulva Montefiore, egy császári fermánt ka-
pott, melyben a szultán zsidó alattvalóinak a tör-
vény előtti egyenlőséget és a részrehajlatlan igaz-
ságszolgáltatást biztositja. „Országunkban min-
den zsidó alattvaló, bármely körülmények közé
helyezte légyen is a Mindenható, helytartóink,
kormányzóink és minden egyéb alattvalóink ál-
tal oly bánásmódban részesittessék, hogy a tör-
vény és igazság jogkedvezményeí kiszolgáltatásá-
nál semmi sérelem elő ne forduljon. A törvény
előtt a zsidók a többiekkel egyenlőknek tekintes-
senek, és a jogtalanság legparányibb gondolható
része által se Bujtassanak. A zsidó pedig, legyen
az bármely kereskedelmi vagy kézmüvesi osztály-
hoz tartozó, akaratja ellen semmi munkára sein
kényszerittethetik."

Mindez felette szépsn hangzik, azonban attól
lehet tartani, hogy a szultán részéről mindezen
atyai gondoskodás nagyrészt papiroson fog ma-
*%dni. Mert a ceászárnak semmi kegyelmi paran-
csa nem képes a megrögzött vakbuzgóságot kaby-
lek, maurok, arabok kebléből kiragadni, s a ma-
rokkói birodalomban a körülmények ugy sorakoz-
vák, hogy az uralkodó nem képes az üdvös ellen-
őrködé jre, habár arra törekszik is. A berber
törzsnek egy tekintélyes réssét éppen nem képes
Megfékezni; valamint nem hijthatja uralma alá a
parti kalózokat, eőt aMogadori kikötő s Marokkó
fŐváros között fekvő, alig 24 négyszeg a mérföl-
dön lakó néptörzsöt, mely már Ő3Í időktől fogva
Elmondta az engedelmet, nem szoríthatja alatt-
valoi engedelmességre. — Legalább kétséges,

aJJon a fentebbi császári nyiltparancs megtermi-
uavö8 gyümölcseit az annyira szorongatott zsi

« .részére; mindazáltal Montefiore, ki oly felál
aozassal őrködik hitsorsosai jólléte felett, ujra ki
eraeme'.te az emberiség méltánylását.

Beliczay Elek.

Az orosz ncptáiiCK.
A táncz minden ország, minden nép, a mű

teltség minden fokozatának 8 minden időnek
sajátja : a vadaknál közvetlen kifejezése az érzü-
letnek, mimikai kifejezése egyes belső és külsí
előzményeknek, nevezetesen a szerelem köréből
a műveltebb népeknél, a tulajdonképi műveltség-
gel biró nemeteknél igen szük korlátok közé
szorittatik, s az érzelem hanyatlásánál minden ér-
dekét veszti, s egy jelentéktelen unalmas forma-
sággá fajul, melynek mindazáltal minden fiatal
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imber, A zsarnok divat kivánalmai szerint alá van
/etve, habár csupa unalomból meghalnia kellene
is. Minthogy azonban a tánezban valamely nép
műveltségi állása, és nemzeti jelleme tagadhatla-
nul önként nyilatkozik; nem lesz érdektelen
ezen tárgyra némi figyelmet fordítanunk. Az
orosz nép tánczairól akarunk némelyeket fel-
hozni.

Az orosz paraszt, ki ünnepnapon, midőn
jobbágyi minőségében urdolgára nem megy, érzi
magát egyedül szabadnak, istenitisztelet után
nem tud egyéb gyorsabb elvégezni valót, a leg-
közelebbi korcsmába menetelnél, hol biztosan
akad társaságra. Nem hiányzik ilyen helyeken
egy guitarrhoz hasonló szeren játszó egyén sem,
kinek hangszere felette tökéletlen s azért idétlen
hangok; t ad, ez azonban nem tesz semmit, mert
a zene egyébiránt is legfölebb csak 3—4 hang
között mozog. A csapszék előtt álló színben egy
pálinkáshordó van felállítva, melynek egy réz
theaedény szolgál alapul, a midőn is a vendégek-
nek csak választani kell kedvencz italaik közül,
miáltal rövid idő alatt az egész társaság vidám
hangulatba hozatik. — Idegenre nézve legfeltű-
nőbb azon szokás, a mely szerint itt a theát isz-
ezák. Ugyanis, miután a czukor felette sokba
kerül, csak egy darab fekszik a theaedény mellett,
melyet minden theázó ivás előtt sorban szájába
vesz, hogy a theát ily módon édesitse. Midőn pe-
dig az italok hatni kezdenek, a muzsikus előveszi
hangszerét, melyből egy pár ábrándozó hangot
csal ki. Erre a parasztok közül egyik fölugrik s a
hangszer kisérete mellett tactus .szerint először
sarkával, azután lábhegygyei a földet üti, kez-
detben csak lasian. A zene azonban rövid idő
alatt élénkebb leaz, a tánezos fejét visszaveti,
mozdulatai gyorsulnak s végre az egyhangu, de
gyors zenét ép oly egyhangu dallal kisérni kezdi.
A mozdulatok ugyanazok maradnak, s igy mind
addig folytatja, mig lehelete eláll, a midőn is a
sorból más lép elő, az első tánezos pedig kedves
pálinkás üvegét szorítja keblére.

Élénkebb e jellemzőbb a táncz, ha lányok i
vesznek részt benne; a tánezos jobb kezével át-
karolja tánczosnéja derekát, mig balkezével övén
tartja, s igy mozognak egy taktusban zenekiséret
mellett ugyanazon vonalon ide s tova. A lány
egyszerre kisurran tánczosa kezei közül, s tán-
czolva halad, a kijelelt vonal végeig. A tánezos
követi, a lány ismét közeledik hozzá egy gyors
fordulással, de ismét távozik, mialatt hajfonya-
dékából egy virágot vesz ki s ejt le, melyet tán-
ezosának, a taktusbóü kijövetel nélkül, felemelnie
kell. Ha neki ez sikerült, tánezosnéját tovább is
kergeti, melynek vége az, hogy a tánezoané végre
megadja magát, mire együtt még egy zártánczo1

járnak el. Esen tánoznak már inkább mimika
természete van; e ilyen még számos van náluk,
hol azonban a lépések és a ta Hus mindig ugyan-
az marad, csak az egymásután következő/ordu
lások változnak. X B.

Liszt Ferencz levele.
(A magyar zenésa-segélyző egylet bizottmányához.)

Uraim!
Önök szíveskedtek engemet igen hizelgő sö

rok kiséretében felkérni, hogy legyek tagja f
szegény s beteg zenészek felsegélésére megala
kult magyarországi zenész-segélyző egyletnek
Minden kötelék, mely engemet szeretett s nemes
hazámhoz csak szorosabban csatol, felette kedves
nekem. Ugyanazért, egész sziv és lélekből csat-
lakozom önökhöz s reményiem is, hogy az önök
befolyása, párosulván a legczélszerübb intézkedés
s munkássággal, a foganatba vett nemes ügynek
nemsokára tartós s kiváló eredményeket fog biz-
tositani.

Azon szent czél, melyat önök kitüzték s mely-
nek megvalósithatásán törekednek, nem lehet
tárgya semmiféle egyenetlenkedésnek, sőt ellen-
kezőleg : oly tisztán megérthető természetü az
miszerint hiszem, hogy mindenfelől csak helyes
lés, fölbátoritás, segély s erkölcsi támogatássá
fog találkozni a hazában.

Azonban , miután az egylet alapszabályaira
vonatkozólag, sziveskedtek Önök őszinte véle
ményezésre felkérni : szabadjon megjegyeznem,
miszerint óhajtanám, hogy az egylet necsak a
szegény, beteg és tehetetlen zenészek segélyzések
tartaná kizárólagosan gzem előtt működésében,
hanem méltó kiérdemlés esetében, a személyek
által képviselt művészet ügye s annak előmoz-
ditása iránt is tényleges rokonszenvvel visel-
tetnék . . . .

A nélkül, hogy e tárgyra nézve ezuttal bő-
ebb s részletesebb magyarázatokba bocsátkoz-

nám : bátor vagyok önöket, uraim! ama társu-
at alapszabályaira figyelmeztetni, mely „dta-
lános német zene-egylet" czimen alakult 1861.
augusztus hóban Weimarban, s melynek alapsza-
bályai Lipcsében jelentek meg. Ezen egylet
munkássági köre nemcsak a zenészek, hanem
korunkban a zeneművészet összes érdekei a szük-
ségletei előmozdítására is kiterjeszkedik.

Ha nem dicsekedhetnem azon szomoru sze-
rencsével , hogy szegény vagyok : minden bizony-
nyal tetemes összeget bocsátanék az önök rendel-
kezése alá. De igy fogadják önök oly tiszta sziv-
vel, minővel adom, az ide mellékelt csekély 100
o. é. frtnyi összeget, melylyel szerencsém van a
magyarországi zenész-segélyző egylet alapitó
tagjai közé sorakozni.

Fogadják önök, uraim, őszinte nagyrabecsü-
lésemet s biztosításomat, hogy leghőbb óhajtá-
som, idővel még tetemesebb szolgálatokat is te-
hetni a társulatnak.

Magamat szives hajlamaikba ajánlva, meg-
különböztetett tisztelettel maradtam.

Rómában, 18-ik junius 1861.
(Madonna del Rosario.)

Liszt Ferencz.

• Egyveleg.
** (Alsen szigete) a legujabb harczi esemé-

nyek folytán sok tekintetben magára vonta az
olvasók figyelmét, már azért is, mert Schleswig-
Holstein birtoklására nézve e sziget a legnagyobb
fontossággal bir : azért nem lesz érdektelen an-
nak rövid leirását adnunk. Alsen terjedelme 5
négyszegmérfóld, hossza 4, s legnagyobb széles-
sége 2%. Igen termékeny, vaddal telt szép erdei,
halgazdag vizei vannak és jól müveltetik. Neve-
zetesek gyümölcsfái, s az ugynevezett graven-
steini alma jelentékeny kiviteli czikk. E hely kö-
zepén egész sor domb mutatkozik sima lejtővel a
partok felé. Legmagasb pontja a 256 láb magas
Hügelberg. A lakosok száma mintegy 24,000. A
szigeten Augustenburg mezőváros mellett kies
vidéken, egy mélyen bsszegell > öböl mellett fák-
szik az Augu3tenburgi herczeg volt kastélya. A
herczege volt elébb a régi Sonderburg-kastély is,
mely a városnak, még 1263-ban, eredetet és ne-
vet adott; szorosan a sonderburgi kitünő kikötő
mellett fekszik, melynek 1861-ben 90 saját ha-
jója volt. A lakosok száma, kiknek főkereseti for-
rásuk a kereskedés és hajózás, 3900. A sziget
délnyugati oldalát a Kekenis félsziget képezi, s a
Hörup-kikötő által választat ik el, s csak egy egé-
szen keskeny földnyelvvel kapcsolódik a Bzigct-
hez, melynek déli csúcsán egy világító-torony
is áll.

** (Európa legmagasabb tornya.) Eddig
Strassburg volt büszke, hogy templomán Európa
és a világ lemagasabb tornya áll, a mennyiben
magassága 449 láb, mig az utána következő bécsi
szent István-torony csak 439 láb volt. Most azon-
ban Bécs tultesz Strassburgon, mer: az ujonnan
fölépült István-torony 15 lábbal magasabb lesz,
mint volt, azaz 454 láb, és igy 5 lábbal magasabb
mint a stras^burgi, (Cheops gúlái Egyiptomban
még magasabbak, a mennyiben 459 lábnyi ma-
gasak.)

** (Uj üstökös.) Tenipel csillagász Marseille-
ben e hó 4-ke és 5 ke közötti éjjel üstököst fede-
zett fel, melyet attól függetlenül Respighi Bolog-
nában szintén meglátott, s melynek utját a bécsi
cs. kir. csillagda is vizsgálja. Az üstökös e hó
9-én és 11-én gyöngén világló, kerekded, a közép
felé kissá megsürüsödött ködnek látszott, vilá-
gossága nem lényegesen növekszik, s tőlünk még
nagyon távol van, mert nemcsak lassan, hanem az
idő szerint arányíagosan ia mozog. Kül inben ed-
dig csak közvetlenül a hajnal-hasadás előtt szem-
lélhető.

** (A mi a holdban van.) Gerson optikus, ki
a lord Rossetó! összeállitott távcső birtokában
van, evvel Bécsbin nyilvános vizsgálatokat akar
rendezni — a holdban. Az eddigi kísérletek igen
érdekesek. Arról biztontnak, hogy e távcső által
a hol! felületén minden csak 100 lábnyi magas
tárgy tisztán kivehető, s hogy ha kedvezők a kö-
rülmények, 60 lábnyi magas tárgyakat is tisztán
láthatni. Számos szikiit és követ lehet látni, de
épületet egyet sem. Zöld mezők vagy víznek leg-
kisebb nyoma sem mutatkozik.

I
I
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Irodalom és művészet.
** (Mepjeltnt bölcsészeti munka.) „Ethika"

vagy „Bölcsészeti erkölcstan" czim alatt Télfy
János egy. tanár egy munkát bocsátott közre,
mely, mint az előszó mondja, nem fordítás, nem
úgynevezett compilatio, hanem mind alakjára,
mind rendszerére nézve szerző több évi tanulmá-
nyainak eredménye, ki már régibb idő óta minden
téli félévben előadja az egyetem hallgatóinak e
tant, 8 tartott előadásait itt szabato&abb formába
öntve adja át egyrészt tanítványainak, másrészt
a közönségnek. A munkát Heckenast Gusztáv
adta ki.

** (Az aldunasor beépítésének kérdése) czimü
füzetke jelent meg Malatinszky Lajos mérnöktől
a dunapart leendő állásának két tervrajzával. E
fűzet külön lenyomat a,.Magyar Sajtó"-ból,hol a
figyelemreméltó értekezés megjelent.

** Cm zenemüvek) Rózsavölgyi műkereske-
désében ismét három uj zenemű jelent meg, me-
lyek következők : „Te bájos szem, te fénysu-
gár. . . " Népdal, zongorakisérettel. Ára 60 kr.
— „La belle reveuse." („A szép álmodónő")
ZoMgoraszerzemény Székely Imrétől. Ára 60 kr.
— „Kis leány csárdás." Zongorára szerzé Sza-
badi Frank Ignácz. Ára 50 kr.

— (Szepességi csárdás.) Lőcsén Malik Jó-
zsef kőnyomdájában megjelent : „Bubánál csár-
dás," Sóhalmi Irma úrhölgynek ajánlva Ferenczi
Páltól. Kapható a szerzőnél Iglón. Ára 40 kr.

•* (Megszünt lap.) Az „Esztergomi Ujság
három hónapra megszünik.

** (Hunyady László operánkkal maholnap
csehül leszünk.) a mi ezuttal örvendetes hir, mert
azt jelenti, hogy az opera szövegét cseh nyelvre
fordítják 8 e magyar dalmüvet Prágában szinre-
hozni szándékoznak.

•* (A „Buda pesti szemle") 64 és 65-ik füze-
tei megjelentek. A Csengery Antal által nagy
gonddal szerkesztett vállalat ujabb füzetei a kö-
vetkező érdekes müveket tartalmazzák: „Báthory
Gábor erdélyi fejedelemsége." Szilágyi Sándor-
tól. — „Ausztrália." Hunfalvy Jánostól. — „A
jelenkori német szinmüirodalom." Kecskeméthy
Aureltől. — „Az angol alkotmány története."
1760—1860. Közli .Bam" József. — „Az irás ere-
dete." Pulszky Ferencztől. — „M. T. Akadémia."
1864. márcz.—május. — „Irodalmi Szemle."

** (Debreczeni szakácskönyv) jelent meg a
napokban Telegdi Lajos debreczeni könyvárusnál.
Magyar gazdasszonyok számára szerzé Máté
János, szakács. — A könyv 900 étel készítésének
leirását tartalmazza.

** (Megjelent uj könyvek.) Telegdi Lajos
debreczeni könyvárusnál a napokban a következő
munkák jelentek meg : „Numa Pompilius, Róma
második királya." Történeti regény a római kor-
ból; irta Flórián, a franczia eredeti szövegből
magyarra forditotta Kiss Lajos. — Továbbá „A
keresztyén egyház története." Helv. hitv. népisko-
lák használatára; ára 30 kr. — Végül „Áílator-
szág";elemi iskolák számára,irta Szél Farkas; 20
képpel. Ára 30 kr.

Egyház és iskola.
** (A veleméri puszta templom,) mint Rómer

Flóris régiségbuvárunk értesül, már fedél alatt
áll. A romladozó félben elhagyatva állott régi-
ségre, Hajas Károly mérnök ur saját költségén
már előbb erős tölgyfa ajtót készíttetett, hogy
onnan a csintalan apró hadat kizárja. Még hus-
vétkor azon kiküldöttek, kik az akadémia ar-
chaeologiai bizottmányától a régi falfestmények
megvizsgálására jöttek, foglalkozásuk közben er-
nyővel védték magukat a szakadó zápor ellen,
mert a tetőnek nyoma sem volt; de azóta a szom-
bathelyi megyés püspök ö mga beválta akkor tett
igéretét, s a puszta falakra diszes zsindelytetőt
készíttetvén, e becses régiséget megvédte az idő
pusztításai ellen. Óhajtandó, hogy a szép példa
követőkre találva, hazánk sok becses em'ékét őrizze
meg a végromlástól.

' * (A rimaszombati egyesült prot. hat osztályu
gymnaziumnak,) a megjelent évkönyv szerint, ez
idén 173 növendéke volt. Az iskola alapját ez év-
ben is több jótékony hagyományozás gyarapitá,
igy néhai Huszt József ottaai birtokos e czélra
1000 ftot hagyományozott. Az intézet muzeuma
is több becses tárgygyal gyarapodott.

T A R H A Z.
•* (Az ungvári fögymnazium épületét) még

egy emelettel nagyobbitani fogják, mi által az in-
tézetnek sok érezhető hiányán segítve leend. A
terv készitésével Ujházy János mérnök van meg-
bízva.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J (Kereskedi Irni s ügynökségi irodát) nyitott

Pesten, városház-uteza 1. ez. alatt Tettau Lázár,
s vállalatára a helytartótanács engedélyét is ki-
nyerte. Az intézet programmja lapunk hirdetési
rovatában látható, melyre az érdekeltek figyelmét
fölhívjuk.

•f (A selyemtenyésztés előmozditása) végett
Rittínger és Fadini urak, ellátva a helytartótanács
ajánlatával, beutazták Pest, Fehér- és Tolname-
gyéket, kiosztottak a községekben mintegy 300
lat selyembogártojást, s utasitást adtak mind-
azoknak, kik a selyemtenyésztéssel foglalkozni ki-
vánnak. A selyemtenyésztők harmad vagy negyed-
részét fogják kapni a nyereménynek, s azonkivül
igényelhetik a kitüzött jutalmakat. Ha a nevezett
urak terve sikerül, nagy selyemfonó-gép állitása
által Budapest környékén a selyemtenyésztésnek
hatalmas lendületet remélnek adni.

** (uj favágógép) Az „István főherczeg"
szállodában egy kis gőzgép látható, Demmichtől
készitve, mely fát fürészel, s melynek egészen uj
szerkezete van. Alkohollal fűtik, s ugy működik
a néző szemeláttára mint egy nagy gép. Egy
perczben 360 fordulást tesz, 14 font nyomást gya-
korol, s csak 1 négyszög ölnyi helyet foglal el.
Ha nagyobbra készíttetik, 4 lóerejü is lehet, és
akármivel fűthető. Szerkezete különben igen egy-
szerü, csinos és tartós.

f (Gazdasági kiállitás.) A nógrádmegyei
gazdasági egyesület a folyó évi okbtóber 4, 5 és
6-ik napjaira Szécsényben átalános gazdasági
kiállitást rendezvén, erre az egyesületi tagok, s a
mélyen tisztelt közönség azon figyelmeztetéssel
hivatnak meg, hogy a kiállitás első napjának reg-
gelén a kiállitási biráló-választmányok megalakí-
tása végett egyesületi közgyülés fog tartatni. —
Kelt Losonczon julius 5-én 1864. Az elnökség
megbizásából. — Szakáll Elek, egyleti titkár.

Eöziutézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcse-

leti, törvénytudományi és történeti osztályainak e
hó 11-ikén Kubinyi Ágoston r. tag elnöklete alatt
tartott ülésében Salamon Ferencz 1. tag olvasta
föl „Zára ostroma 1311—1313" czimü értekezé-
sét, melyben történetíróinknak ez eseményre vo-
natkozó némely hibás állitásait czáfolgatja. — Az
ülés egyéb tárgyai következők voltak. Az ar-
chaeologiai bizottság javasolja, hogy a Corvina-
ügy vezetése az archaeologiai bizottságra ruház-
tassék, ennek tagjai közé neveztetvén még Budenz
József lev. tag, és a konstannápolyi tudós, Dethier.
Az inditvány elfogadtatik. — Javasolja továbbá
az archaeologiai bizottság, fordittassék a pécsi
püspök figyelme azon teendőkre, melyeket Henszl-
mann Imre lev. tag a pécsi műemlékek csélszerü
helyreállítása és a fenyegető végveszélytől meg-
mentése tekintetéből tanácsol. — Végül a titok-
nok egy lelkes adományt jelentett be, ugyanis
egy nem magyar ur, gr. Waldstein-Worzenberg
Ernő, az akadémia palotájára 1000 ftot adott.

** (A Sz.-László-társulat) e hó 14-én tartott
közgyülésében elhatározták, hogy a pápa Ő szent-
ségének 10,000 frankot inditanak Rómába.

** (Az elsö magyar átalános biztositó-társa-
ság) életbiztosítási II-ik főosztályának félévi ki-
mutatása szerint a folyó év első felében uj bizto-
sitás köttetett 1,860,247 ft. 12 kr. o. é., ezüstben
10,000 ft., frankokban 16,000 ft., olasz lírákban
12,000 ft., cs. k. aranyban 500 forint. A díjbevé-
tel 224,540 ftra emelkedett. 29 halál után kifize-
tett az osztály 43,350 forintot.

** (Uj biztositó-egylet Erdélyben.) Victoria
névvel uj biztositó-egylet jött létre Kolozsvártt,
s az engedélyt megnyerve, a társulat megala-
pítása érdekében megkezdette működését.

Közlekedés.
f (Az ó-budai hajógyárban) jelenleg 10 uj

teherhajó készül. Ezenkivül a dunagőzhajózási
társaság még 90 íly hajót készíttet részint az
ó-buüai, részint más gyárakban.

f (A lánczhids alagut jövedelme.) A lefolyt
rélévben, januártól junius végeig, a lánczhid ösz-

szes jövedelme 206,787 ft., az alaguté 14,692 ft.
volt. Junius havában pedig a lánczhid jövedelme
48,913 ft., az alaguté 3156 ftot tett.

f (Távirdavonal a fehö Tisza mentében.)
S.-A.-Ujhelyből irják, hogy Tokajból Ujhelyen
és Ungváron keresztül távirdavonal fog felállit-
tatni, egyelőre csak nappali működéssel.

Balesetek, elemi csapások.
** (Nagy tüz Komáromban.) Egy bécsi lapnak

Komáromból azt irják hogy ott e hó 9-kére vir-
radó éjjel roppant égés volt. A tűz a megyeház-
utczában támadt s az erős szélben néhány percz
alatt oly nagy pusztitást tett, hogy még a legtá-
volabb utczák lakói is utasittattak holmijaiknak a
pinezékbe lehordására. Komáromban már két nap,
7. és 8-ikán, tűz volt egymásután e harmadik nap
előtt, s 9-kén az emlitett nagy égésen kivül még
más helyütt is kiütött a tűz; miből azt következ-
tetik, hogy Komáromban gyujtogatók müködnek.

Mi ujság?
** (A kuria-épület ügyében) a legközelebb

tartott városi tanácsülésben elhatározták, hogy
a szomszéd utczák szabályozása tekintetéből a
házkisajátitások költségét a város negyedrészben
fogja viselni. E kisajátítás e szerint Pestnek
mintegy 70—80,000 forintjába fog kerülni.

** (Az országbírók és hétszemélynökök arcz-
képeit) a mult vasárnap leplezték le nagy ünne-
pélylyel a kúrián. A hétszemélyes tábla és a ki-
rályi tábla tagjai már két évvel ezelőtt elhatároz-
ták, azon személyiségek arczképeivel, a kik az
idők folytán országbírói és kir. személynöki mél-
tóságot viseltek, a kuria üléstermeit feldíszíteni.
Ezen arczkép-összeállitásnál az előbbi század má-
sodik tizedéig mentek vissza, mely időben a kir.
kuria mostani szervezetét nyerte. — Á hétszemé-
lyes tábla ülésterme ennélfogva az ország legne-
mesb családjaiból 18 férfiu arczképével van di-
szitve, kik az országbírói magas méltóságot visel-
ték, s ugyanennyi arczképet tartalmaz a kir.
tábla ülésterme, melyek azon férfiakat ábárázol-
ják, a kik a kir. személynökség magas polezát
töltötték be. A hétszemélyes tábla üléstermében
időszerint elhelyezett 18 országbíró arczképei
közt van: két gróf Forgách, gr. Batthyányi Ádám,
gr. Koháry István jellemzetes arczképe, ki bal
kezével egy ágyúgolyóra támaszkodik, mely jobb
kezét a csaták viadalában elszakitotta; ezt követi
két gróf Pálffy, mindkettő az aranygyapjas rend-
del diszitve, Fekete György, gróf Csáky, gróf
Niczky Kristóf, gróf Zichy (a mostani főkanczel-
lár nagyatyja), Végh Péter, Szentiványi, Ürményi
Jozsef, gr. Cziráky Antal, Majláth György, gr.
Apponyi György és a mostani országbíró gr. An-
drássy György arczképe. — A kir. tábla üléster-
mében a kir. 8zemélynökök arczképei szintén kor-
szerinti rendben : Száraz György (1724 — 1731.),
Grassalkovich Antal(1731—1748),FeketeGyörgy
(1748-1762), Koller Ferencz báró (1762-1765),
Svetits Jakab (1765—1780), Végh Péter (1780—
1789), Ürményi József (1789—1795), Nagy Jó-
zsef (1795—1801), Semsey András (1801—1808),
Aczél István (1808), Majláth György (1808—
1821), Szőgyéni Zsigmond (1821 — 1825), Maj-
láth György l I . (1825—1831), Mérey Sánndor
(1831—1833), Somssich Pongrácz (1838—1839),
Szerencsy István 1839 — 1847,) Zárka János
(1847—1849) és Melczer István ki 1861-ben
emeltetett e méltóságra. — Ez utóbbi arczkép-
gyüjtemény 1824-től teljesen képviselve van:de
a hétszemélyes tábla arczképeinek sorából még 10
arczkép hiányzik, melyek számára a hely fönn
van tartva.

** (A pesti állatkert) ügye naponkint halad.
Már nemcsak a hely van számára kimérve a vá-
rosligetben, hanem leendő lakosai is szaparodnak.
Igy közelebbről Várady Gábor ur Mármarosból
egy fiatal medvét, Bartha Kálmán ur Kecskemét-
ről egy sast, gr. Lázár K. két vadmacskát s egy
sast küldöttek az állatkert számára, melynek meg-
alakulását, a mint Xantus irja, nem egy külföldi
állatkert nagy érdekkel várja, hogy vele cserébe
bocsátkozhassák. Sok száz madár és emlős létezik
hazánkban, melyek a külföldi állatkertekben hiá-
nyoznak, s közönséges magyar állatokért könnyen
kaphatunk ritka javai, indiai, borneoi állatokat
cserébe; délamerikaiakat Hamburgból, s másokat
London és Párisból, csak egy kis erélyesség ne
hiányozzék.
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** (Szabadon bocsátott fogoly.) Asboth Lajost,

ki a pesti Károlykaszárnyában márczius óta fogva
volt, e hó 12-ikén szabadon bocsátották.

** (Egressy Gábor egészségi állapota) ör-
vendetes javulásnak indult. Már nemcsak fennjár,
hanem szerepeit is olvasgatja; s e nyáron fürdőre
készül, mely egészségét hihetőleg teljesen helyre
hozza.

** (Egy magyar énekes,) Ferenczi hazánkfia
nagy tetszés mellett szerepel a bécsi dalszínház-
ban. A lapok közöl némelyek határozottan Stéger
fölé helyezik, a mi elég nagy kitüntetés. A nemz.
szinház igazgatósága hihetőleg érintkezésbe fog
vele lépni.

•*'(Vámbéry tatárja)igen ritka betegségben,
medinai fonalóczkórban szenved. Ez a harmadik
eset, melyet Európában tapasztaltak, de ez is a
samarkandi homokpusztákról került ide. A tatár
a fövényben mezitláb sétálva kapta meg a fona-
lócz-férget. — A baj különben nem nagyon ve-
szedelmes.

** (Tagositás.) A mint bennünket értesite-
nek, Penczen a tagositás közmegegyezés utján
megtörtént. Hátra van még a bordézma megvál-
tása, melynek mielőbbi elintézése, ugy a jogosí-
tottak, mint a kötelezettek érdekében egyaránt
óhajtandó.

** (Segély az erdélyi vizkárosultak számára.)
A Kolozsvártt fennállott inségi bizottság nem rég
9119 ftot küldött át a magyar helytartótanácshoz
mint alföldi Ínségeseink eltartására Erdélyben
gyüjtött, azonban föl nem használt termények
eladásából befolyt összeget. A helytartótanács
most, az árvizek által károsult erdélyi testvérek
fölsegélésére, a mondott összeget 10,000 ftig kie-
gészítve, az erdélyi főkorményszék rendelkezése
alá bocsátotta.

** (Bronz-kori öntöde.) Duna-Földvár vidé-
kén nem rég oly bronz-eszközöket találtak, me-
lyek még a régi korban ott fönnállóit bronz-öntö-
dére mutatnak. A lapos, egy hüvelyknyi széles,
mintegy féllábnyi hosszu, még öntésük varainál
fogva összefüggő hármas, négyes lemezek, melyek
ilyen alakban eddigelé nem ismeretesek, alkalma-
sint kéeekül vagy lándsavégekül használtattak.
Jelenleg is, azon elkészitetlen durva állapotban
vannak, mint öntésük után szoktak lenni az el-
készitetlen ércz-eszközök. Az egész lelemény,
mint a „M. S." hallja, 80 fontra rug. Talán már
harmadik kézen forognak és belőlök nehány már
össze van tördelve.

** (Egy fekete tyuk kalandja.) Nyíregyházán
egy szép fekete kokinkhinai tyúk nagy mértékben
birta gazdasszonya szeretét, ki azt „Cziganká"-
nak nevezte el, s a hányszor az udvarra ment,
„tyu-tyu moja Cziganka" szólitására a tyúk azon-
nal asszonya ölében termett, s vastag kodácsolá-
sával nem késett hizelegni. Egyszer a Cziganka
eltünt hazulról, senki sem tudta hová; minden
keresés hasztalan volt, nyomára nem lehetett
akadni. Négy nap mulva a piaczon komaasszonyá-
val találkozik a károsodott, s panaszolja a dolgot.
„Pedig kár érte, ugymond, mert okos egy állát
volt; higyje el komámasszony, valahányszor el-
kiáltottam : „tyu-tyu moja Cziganka . . ." e han-
fosan ejtett szavak után azonnal zaj támad a

osarak közt, s a „Cziganka" ismert kodácsolása
hangzik, de nem volt tisztán kivehető, hogy hol.
Az asszony ekkor még erősebben ismételte hivó-
káját, s a Cziganka, bár össze volt kötözve, any-
a i r a vergődött és kodácsolt, mig rejtekhelyét el
n e m árulta. — Egy szakácsné kosarában volt, ki

vitte a vesztőhely felé. Természetes, hogy a
j megmenekült, de az illető felek között
j^tört a háboru, mely még sokkal engesztelhetet-
lenebb, mint az, a melyet most Dániában foly-
tatnak.

•* (Nagy csomó római pénzt) talált nemrég
két-két bakony-szombathelyi földmivelő. Szán-
tás közben az eke vetette föl, ezüspénzek, külön-
böző korokból valók; fölirataik könnyen olvasha-
tók, s számuk mintegy 3000 darab. Az előjáróság
gondja alá vette a találmányt 8 fölküldte a hely-
tartótanácshoz, hihetőleg a nemzeti muzeum
számára.

** (Névmagy aritások.) Felsőbb engedély
mellett Mayer Károly dunagőzhajózási társulati
ellenőr „Tanyai"-ra,, — Gruber Lajos debreczeni
lakos pedig „Bányaira"-r& változtatták vezeték-
neveiket.

— (Igazítás.) M.-Sziget, julius 8-kán. Tisz-
telt szerkesztő ur! A V. U. 27-ik számában Szi-
lágyi István életrajzában azon sajtóhiba történt,
mikép ott, hol az orosz papok jellemzése felhoza-
tik, az „oláh" szó kimaradt, — ezt kérem kiiga-
zittatni, — mert :

Hála az égnek, még e megyében egy nemze-
tiségü pap ellen sem birunk adattal, ki a hazaí
érdekek ellen működnék, — hazánk egyik derék
főpapjának Popovics Bazil püspök ő nmlgának
hazafias nyomdokait követik — kinek iskolájából
kerültek ki többnyire megyénk oláh és orosz pap-
jai, egyenlően, különbséget közöttük nem tehe-
tünk; mert ők e hazát egyformán szeretik — a
magyar nyelv ellen nem törnek — e hon nemzeti-
ségek szerinti szétdaraboltatására nem müködnek,
— és miután főleg mi szélhoniak e hon nem ma-
gyar ajku fiaitól ennél többet nem kivánunk —
sőt örülünk rajta, ha iskolai, vallási, községi viszo-
nyaikban saját nyelvük művelését, s ez által népük
műveltségének emelkedését eszközlik, hogy a késő
nemzedék hű adattal birjon, a nemzetiségek meg-
kezdett viszonyainak fluctuátiojáról — e körül-
ményt megyénkre nézve elhallgatnom szabad
nem volt. — Szőllősi Balázs.

Nemzeti szinház.
Júl. l-töl júl. 31-ig szünidő miatt a szinház

zárva van.

Budai népszinház.
Júl. 8. „Chouffleuri ur otthon lesz." Operette

1 felv. Ezt követte : „Tiz leány és egy férj sem."
Operette 1 felv. Zenéje Souppétól. Az elsőben
Balázsné-Bognár Vilma és Bokor J. léptek fel,
mint vendégek, és pedig szép sikerrel, nagy kö-
zönség előtt.

Júl. 9. „Brididi öregkora." Franczia vigj. 1
felv. Ezt követte : „Tiz leány és egy férj sem."
Operette 1 felv. A szünetekben Corradini féliábu
tánezos is föllépett, de senkit meg nem lepett.

Júl. 10. és l l . „Dunanan apó és fia utazása."
Operette 3 felvonásban Offenbachtól. Bognár V.
és Bokor J . felléptével. A szünetekben ujra Cor-
rodini keltette föl a közönség sajnálkozását.

Júl. 12. és 13. „Férj az ajtó elött." Operette
1 fel. Offenbachtól. Ezt megelőzte : „Az Gertrud
volt" vagy „A párisi operabáli czivódás." Vigj.
1 felv. Francziából ford. Havi M.

Júl. 14. „Angolosan." Vigj. 2 felv. Ezt kö-
vette : „Rendkivüli előadás." Vigj. 1 felvonásban
Degrétől.

Szerkesztői mondanivaló.
7268. Visonta. B. Sz. J. A kiadásra nézve önnel egy

nézetben vagyunk. Nem látjuk át, hogy ez által más jogát
sértenők meg. A többit is kérjük.

7254. Pest. K. K. A kivánt megnyugtatást még most
sem adhatjuk. A küldemény még nem ment keresztül a bi-
rálaton, s egyebekkel együtt a kevésbbé sürgetósök sorába
van állitva.

7255. Kelet felé. A lyánka keserve, stb. A jó igye-
kezet méltánylása mellett egyelöre félretettük.

7256. Olaszországi utazás. Stylbeli lényeges igazi-
I tások, valóságos ujra öntés nélkül nem közölhető. Ha
! akadna rá vállalkozó, tán még meg lehetne menteni, —

igy nem élvezhető.
7257. Sz, Szállás. Sz. K. A lap csak fennakadt, nem.

: maradt el. Az „ábránd" jobb idök beálltáig, fájdalom.
I ábránd marad, de talán nem sokáig.
| 7258. Temesvár. I. I. A közérdekü czikk, a rajzokkal
! együtt, ki fog adatni. Az útmutatásnak nálunk is hasznát
; vehetik.
, 7259. Kajdacs. Cs. Zs. Az ujabb küldemény inkább

felel meg óhajtásainknak és sokkal elébb kerülhet sző-
nyegre.

7260. Mád. Seb.—tz S. A kiadó-hivatal könyvei sze-
; rint a kérdezett előfizetés julius 4-én érkezett ide egy
| gyüjtó-iven a szerencsi postahivataltól, s a példányok
; azonnal el is küldettek.
i 7261. Szil-Sárkány. K. E. A lap innen pontosan kül-
j detik. A személyes találkozásnak örvendünk.

7262. Eger. V. J . Egészen az elébbi mondókát kell
ismételnünk.

7263. Rozsnyó. Sz. E. Az uj küldeményért ismételve
küldjük szives köszönetünket.

7264. Pótharaszt. B. K. Ez ügy kizárólag a M. S.
kiadóját illeti, ki jelenleg Pesttől távol van.

SAKKJÁTÉK.
238. sz. f. — Szalay Sándort ól (Gyomán).

Világos.

gÍ b c d e
Sfttét.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 233-dik számu feladvány megfejtése.
(Ifj. Minckwitz Jánostól (Lipcsében.)

Világos. Sötét.
1. lI d 7 — c 5 tetszés szerint
2. V - , H—, vagy F — f mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

B.-Ujvároson : Kovács Lajos. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Nagy- Váradon: Pál Rezső. — Miskolczon : Bizonv
Ákos. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. —
Márki István. — Halason : Nagy Ferencz. — Verböczön:
j j agy.Idai Ferencz (a 231-et is).

Nyilt tér.*)
— (Nyilt védelem.) Alólirott, egy társával,

utazván, oly hir kezdett róla Sopronban terjedni,
miszerint ők, az iskola számára pénzt kérvén, azt
a maguk czéljaira fordították. Miután az nem
egyéb aljas rágalomnál, én, magam és társam ne-
vében mindenkit, ki ezt merészeli mondani, gya-
lázatos rágalmazónak nyilatkoztatok, 8 a rágalom
ellen óvást teszek. — Rátz-Kozár, jún. 30. 1864.
Hatos Gusztáv, soproni tanuló.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelőséget a szerk.

HETI NAPTÁR.
Iló-

és hetlnnp
Katholikus és Protestáns

naptár

17
18
19
20
21
22
23

Julius
B 9 Z.AndrásVasár

Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.

Szomb jLibor, Apollinár; Libór

I , Vincze
Illés prof.

I Dániel prof.
Mária Magd.

B 8 Zobor
Rozina
Arzén
Illyés

j Dániel prof.
Mária Magd.

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

© Nap-
hosszajkéi |nyug

C H o l d -
hossza | kél | nyüg

Julius (ó)
5 D 4 Athanáz

6 Tamás
7 Prokóp
8 Pongrácz
9 45 vértanu

10 Euphemia
11 Prókus

Thamuz
13
14
16
16
17 Szur. b.
18 (temp. o.
19Sab.Dib.

fok vl. |ő. p.
4 20
4 21
4 22

115
116 0
116 57
117 54

ó.p.
8 51
7 50
7 49

ó. p.
6 9
6 57
7 38
8 15
8 48

_-, . 9 17
120 4614 26(7 45 !359 101 9 46

4 28I7 48

fok vl.
269 51
284 27
299 22
314 17

118 52 4 2417 47Í329 33
119 49 4 25!7 46Í344 30

Hold változásai. @ Hold tölte kedden 19-én, 7 óra 52 perczkor reggel

ó. p
2 16
3 22
4 36
5 5g
7 2Ő8 33
9 3l

TARTALOM.
Gróf Bethien János (arczkép.) # * * — A lámpa. Jám-

bor Pál. — Haza fele . • • Vida István. — Két hónap
Morvaországban (vége). Petii Dénes. — A jóslatokról.
I. Alexy dombormüve a pesti redoute-épületen. i/e««zZma««
Imre- — A „Tokaj-hegyaljai album"-ból. K. — A föld-
kéreg csodái (vége). — Kolonicz László. — A zsidók Ma-
rokkóban. Beliezay Elek. — Az orosz néptáncz. Á. B. —
Liszt Ferencz levele. — Egyveleg. — Tárház : Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, ke-
reskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Balesetek, elemi csapások. — ""Mi ujság ? — Nemzeti szin-
ház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Nyilt tér. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. raagyar-utcza 1. sz.)
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kík HIRDETÉSEK. f a l

Megjelent, s minden hiteles könyvárusnál Pesten : Hartleben C. A.-nál, Budán:
Nágel cs Wischán-nál kapható:

ASBÓTH LAJOS

EMLÉKIRATAI.
Az 1848. és 1849-iki magyarországi hadjáratból.

Második kiadás. Két kötetben.

Ára füzve 3 forint ausztriai érték.
TARTALOM.

Előszó. Bevezetés. Első fejezet. Az el-
fogott futár és sürgönyei. Második feje-
zet. Görgei Tokajban. Harmadik fejezet.
Budavár megszállása. Budavár megrohanása.
Függelék a 3. fejezethez. Függelék. Ere-
deti oklevelek. A 1849-ki áprilisi hadjárat.
Bevezetés. A magyar sereg zömének előre-
nyomulása Tiszafürednél. Az magyarok to-
vábbi előrenyomulása Tiszafüredről. Az isa-
szeghi csata. Ennek eredményei. Ütközet
Vácznál. A magyar hadsereg beosztása és
létszáma 1849 ki márczius végén. Az osz-
trák sereg beosztása márczius végén. Rákos-
mezei csatározások. A 2. hadtest hadműve-
letei a Vágnál, különösen a zsigárdi ütközet.
A peredi ütközet. Eredeti okiratok a vág-
dunai hadjárathoz Bánáti harczok. Fegy-
verlerakás Világosnál. Az orosz, osztrák
császári s a magyar hadsergek létszámának

részletes kimutatása. — Az erdélyi hadjárat
története. Perczel hadi működése. Beveze-
tés. I. Róth elfogatása Ozoránál. Muraköz-
bei vonulás. Letenye, Kottori és Alsó-I)ob-
rova melletti csaták. Fridaui ütközet. Mu-
raköz elhagyása. II. Hadmüködési állás
Lendván és Letenyén. A fösereghezi elindu-
lás. Ütközet Mórnál éz hátrálás Pestre. III.
A tartalékhad visszavonulása Nagy-Kani-
zsáról Czeglédre. Perczel visszavonulása a
Tisza mögé; csaták Szolnoknál és Czegléd-
nél. Felsómagyarországi hadmüveletek. A
magyar csapatok első öszpontositása s csatá-
zása Budamérnél. A hadseregnek Mészáros
általi ujjászervezés. A tarczali és keresztúri
ütközet. Benyiczky portyázó csapata. A
magyar hadsereg visszavonulása a bányavá-
rosokba és zárszó. Görgei egyesülése Klap-
kával. Utójegyzet. Asbóth Lajos életrajza

iroda-megnyitás!
városház-utcza 1. szám Pesten.

Alulírott tisztelettel értesiti a 't. cz. közönséget, miszerint a nagymélt, magyar királyi
helytartó-tanácstól egy

országosan engedélyezett

kereskedelmi s iparügynökségi iroda
felállithatásához szükséges engedélyt elnyerni szerencsés volt.

Ezen intézetnek feladata leend : egyrészt a gazdászoknak, kereskedőknek és ipa-
rosoknak egymá.s között, másrészt azoknak a közönséggel és viszont keletkező viszo-
nyaiban közvetitőképen müködni.

Különösen pedig kiterjed müködése:

Közvetítő-eljárásokra:
Adásvevések s haszonbérlések körében. Mindennemű ingatlanságokra u.m.:

fekvő birtokok, városi és mezei épületek, erdőségek, szőlők, épitkezési helyek, gyárak,
bányák magán-üzletekre és ipartelepekre.

Mindennemü nyers terményekre, u m.: gabona, bor, dohány, kender, gubacs,
liszt, gyapjú, repcze, tüzi-fa és egyéb ily kereskedelmi áruczikkekre.—Hitel-intézetektől
és magánosoktól pénzkölcsönök eszközlésére, — továbbá : pénzbeli előlegezések adására
állami és iparpapirokra, a lehető legjutányosabb kamat-számitás mellett.

Bizományi üzletekre, és pedig-:
Pénzbehajtásokra bank- és váltó-üzletekben. — Élet- és elemi kár biztositási

ügyekben. — Ügynöki eljárásokra, és pedig : uri-családok, uradalmak, nagyobb birto-
kosok, bel- és külföldi kereskedő-házak, Tészvénytarsulatok,hitel-intézetek érdekében,

ugy minden iparkiállitási ügyekben. — Hirlapi és egyéb előfizetések, ugy részvények és
kamatfizetések eszközlésére. — Megrendelések teljesítésére : gyáraknál, egyéb üzleteknél,
egyes kereskedők- és iparosoknál. - Csere-üzletek eszközlésére. — Házak és egyéb javak
kezelésére. — Szállitási üzleteknek megrendelésére. — Polgári, katonai, kórházi és táp-
intézetekbe való fölvételek kieszközlésére. — Házi titkárok, mütani és gazdatisztek,
ügynökök, könyvvivók, kereskedó-segédtk, átalában magánliivatalnokok elhelyezésére.

Irásbeli teendőkre, jelesül:
Számadási ügyekre vonatkozó beadványok és kérvények szerkesztésére, azoknak

az illető hatóságoknáli benyujtására, elintézésük eszközlésére és szükséghez képesti szor-
galmazására. — Magánszámadások szerkesztésére, megvizsgálására. — Költségvetéseknek
elkészitésére. — Levelezések vitelére egyes személyek és testületek ügyeiben (magától
értetvén 8 legszigorubb titoktartás mellett). — Hiteles másolatok és magánforditásoknak
különböző nyelvekeni kieszközlésére, illetőleg elkészitésére. — Mindennemü a kereske-
delem és ipar alá tartozó ügyekben, hirdetmények, jelentések, felszólalások, nemkülönben
egyéb csikkeknek szerkesztésére, s bel- vagy külföldi lapokba valo felvételük esz-
iözlésére

Végre ügynöki irodám a t. cz. uri családok, intézetek, uradalmak, birtokosok,
társulatok és kereskedő-házak részére elvállal bárminemu, hatásköréhez tartozó irodai és
bizományi ügyeket, és ezekben az illető meghagyások szerint akár esetenkinti, akár évi
díjazás mellett a legpontosabban eljárand. — Kelt Pesten, 1864. évi junius hóban.

704 (1-4?

TETTAU LAZAR,
közügynök és sz országosan engedélyezett kereskedelmi

és iparügynökségi iroda tulajdonosa.

Marliabetegségek s marhadög ellen,
melyek a meleg nyáridöben, a szarvasmarhák, sertések s a lovak közt a legnagyobb
mértékben dühöngnek, a k o r n e u b n r g i m a r h a p o r mint óvszer a legkitünőbb

sikerrel alkalmazható; valódi minőségben a következö bizományos uraknál
kapható s rendelhető meg:

PESTEN : Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, —
Thalmayer és társa, — Halbauer testvérek,— Glatz I. E.

BUDÁN : az udvari gyógyszertárban. 698 (1—7)
Aradon Probst J. F., Tones és Freiberger, — B.-GyarmatonSippler testv., — Brassóban
Hessheimer J. L.e'3 A., Gyertyánőy A. és fiai, — Breznóbányán Zörnlaib G., — B.Csabán
Birner B., — Csaczán Bentsáth Férd., — Csáktornyán Marosiutti örökösei, — Debre-
czenben Csanak és társa, — Dobsinán Tirscher E., — Esztergomban Bierbrauer
J. C, — Egerben Steinhauser A. I., — Eszéken Deszathy István, — Érsekújvárott
Conlegner Ignácz és Kappel J., — Fehérvárott Kovács P. és Legmann A., — Győrött
Jerfi A., — Ipolyságon Mikulásy T., — Kassán Novelly A., — Komáromban Zieg-
ler A. és fia, — Körmflczön Ploy C. — Ktzsmarkon Genersich A., — Léván Bole-
mann A., — Liptó-Szent-Miklóson Krivoos J., — Lugoson Kronetter Ferencz gyógysz.
- Miskolczon Spuller J. A., — Maros-Vásárhelyen Fogaras Demeter, — Nagy-

Kanizsán Feszelhofer J., Rosenfeld J., és Zerkovits W. A., — Nagyszombatban
Smekal W. A., — Nagyváradon Kalovics Karácsony, — Nyiregyházai! Mathaidesz G.
gyógysz., — N.-Tapolcsánban Pollák J., — Pécsett Herzog B., — Pozsonyban
Scherz F., Wimmer J. és Hackenberger testvérek, — Pancsován Rauschan és fiai, —
Rozsnyón Pós J. J., — Szepsi-§zent-György6n Kovács és fia, — Selmeczcn Dimák
J. E. és Zelenka F., — Szigethváron Koharits C, — Simándon Csiky M., gysz., —
Sopronban Pachhofer L. és Müller, — Szegeden Aigner. — Sziszeken Wellenreiter
A., — Tatán Hennel C. — Tisolczon Bukovszky A. L.. — Török-Szent-Miklóson
HofimannW., —Trencsénben : Weiss L.,— Újvidéken Schreiber F., — Vág-Ujhelyea

Bayersdorf L., — Veszprémben Töszkan Mayer, — Zimonyban Joannovits D.
és fia uraknál.

Megjelentek,8 általa minden hiteles könyvárusnál,Pesten : Grill könyvkereskebés ében
Budán : Nágel és Wiscbán uraknál kaphatók : m

A VIZGYOGYMOD
Utasitás

a leggyakrabban előforduló betegségek gyógyítására.
A sienvedök használatára

i r t a Dr. SIKLÓSY KÁROLY.
a budai vizgyógy-intézet tulajdonosa.

25 iv. Nyolczadrét. — Ára fűzve 2 forint ujpénz.
TARTALOM.

Előszó. Bevezetés.
ELSÖ RÉSZ.

Táplnlkozás. Tápszerek. Életrend.
A) Táplálkozás. B) Tápszerek. C) Élet-

rend.— A gyógyszerreli gyógyitás és a viz-
gyógymód élettani alapja.

MÁSODIK RÉSZ.
A viz alkalmazásának különféle módjai

és a vlzgyógyinódi mutételek.
A) A viz bensőleg való alkalmazása. 1. A

vizivás. 2. A fecskendők. — B) A viz külső-
leg való alkalmazása. 1. A lemosás. 2. A vizes
lepedőveli ledörgölés. 3. A félfürdó 4. Az
Ülőfúrdő. 5. A telefürdő. 6. A zuhany. 7. A
vizes lepedőbe pólálás. 8. A nedves haskötő.
9. A borongatások. 10. A száraz póla. l l . A
légfürdő.

HARMADIK RÉSZ.
A betegségek és azoknak gyógyítása.

A nemi részek betegségei. 1. A bujasenyves
betegségek. A hugycső-takár. Az utótakár.
A takárcsúz és tökdaganat. A hugycső-szoru-
lás. A sánkér. A másod- és harmadrangú
bujasenyv. — 2. A nemi részek nem buja-
senyves betegségei- A havi tisztulás rendet-
lenségei. Vérrekedés a női nemzőrészekben.
Magömlés. Tehetetlenség, magtalanság.

Heveny betegségek. 1. A hagymáz (typhus).
A váltóláz. A cholera. A hevenycsúz. A
nátha, hurutár (Grippe). A gyuladások.

a) A tüdőgyuladás. b) Agygyuladás. c) A
gerinezvelő gyuladása. d) A szivgyuladás.
e) A gyomorgyuladás. f) A bélgyuladáa.
g) A májgyuladás. h) A rekesz-izom-gyula-
dás. i) Hugyhólyag-gyuladás.

A nők és gyermekek betegségei. A gyer-
mekágyi láz. A gyermek-betegségek. 1. A
torokgyik (Angina). 2. A gyermekek gör-
csös mellszorulása. 3. Hökhurut. 4. A gör-
vély (serophula). 5. Veres himlő. 6) A hólya-
gos himlő. 7. A vörheny (Skarlát).

Idült betegségek. 1. A köszvény. 2. Ar üdült
csúz. 8. Az aranyér. 4. A gyomor-hurut. —
A vértólulások a májba, lépbe. méhanyába
és szivbe, a) Vértolulás a májba, b) Lép-
daganat. c) Vértolulás a méhanyába. A
sápkór. A sárgaság.

A léleksS szervek betegségei. 1. A lélekző
csövek üdült náthája. 2. Gége-sorvadás.
3. Tüdővész.

Ideg bajok. 1.Féloldali fejfájás (Migraine).
2 A fogfájás. 3. Arczfájás. 4. Csipő-fájda-
lom. 5. A vitus-táncz. 6. A görcsök. 7. Szűk-
mellüség (Asthma). 8. Dermesztő-görcs.
Álgörcs. 9. A rászt (hypochondria) és a méh-
görcs (hysteria). 10. A szélhüdés, l l . Hi-
eanykór.

NEGYEDIK RÉSZ.
A gyógy-testgyakorlat.

Kóresetek. Levelek. Az intézet emlékköny-
véből. Az intézet programmja. Az intézet
leirása. Az intézet házszabályai.

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP,
Girolamo Pagl iano flórenczi professortól egyenesen ideszállitva,

különböző mennyiségben kapható:
a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. szám alatt.
Egy eredeti üvegcse ára 2 ft. — Postán küldve 20 krral több.

g^~ Ai ismételadók igen kedvezd engedményben részesülnek. "^Hi
E szörp tisztitja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavitj*

azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használják, jó
eeészséenek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
csekély javulást eszközölt. 604 (12-12)
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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent, s általa minden hiteles
könyvárusnál, P e s t e n : Eggenberger Fer-
dinánd, Budán : Nágel és Wischán-nál

kapható:

A székesfehérvári

ÁSATÁSOK
i eredménye.
I ma Henszlmann Imre.
Nagy negyedrét. (22€ lap.) — Borítékba

füzve 5 ft. (3-3)

Anyabirkák 8 ürük
i ELADÁSA.

Hevesmegyében kebelezett Karácsond
helységében a néhai Gosztonyi Ferencz
ismeretes törzs-nyájából 450 darab tenyész-
tésre alkalmatos anyabirka és 750 darab
igen wep, fiatal és já erőben levő ürü saabad
kezbol eladó. Értekezni lehet eziránt a tu-
lajdonossal Gosztonyi János urral Kará-
csondon utolsó posta-állomás Gyöngyös.
™T7i K a r á c s °adon, julius 12-én 1864. W'Uo (1—3) ^

Haszonbérbe adandó
Szabadszállás és Duna-Vecse között fekvő
*ehéregyháza pusztán mintegy 300 hold
legjobb minőségü szántótöldből álló birtok-
rész folyó évi Szent-Mihály-naptól három
vagy több évre. — Értekezhetni Nagy Iván-
nál Pesten, mészáros-uteza 8-ik szám, 2-ik

emelet. 619 (2—6)

Fontos hirdetmény

gyufa-gyárosok
szamára.

Egy technikus, ki egyszersmind szakis-
merettel bir, ajánlja következő s általa fel-
talált legujabb szerkezetű gépeit, u. m.:

Egy gyaluló-gépet, mely naponkint a
fa minőségéhez képest 2'/J láb hosszu 6—8
millió gyufához megkivántató fácskákat
képes eléállitani.

Egy berakó- és lehnzó-gép, mely na-
ponkint egy munkás segélyével 1 millió gyu-
fát berak s lehúz.

Egy skatulya-készit* gép, melylyel
egy munkásnő naponkint 1500 darab tet-
szészerinti nagyságu skatulyát készíthet.
Továbbá minden, az eddig a gyufa-gyártás-
nál alkalmazásba hozott gépek, méltányos
árért készittetnek s adatnak el. Bérmente-
sített levelekbeni ajánlatok H. és V. betük
alatt, 402. sz., Haasenstein és Vogel
urakhoz intézendök Hamburgban.

695 (1-2)

GROSZMANN,
tudor,

siem- és fül-orvos,
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a József-téri 11-ik számu
Grossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 089(1—6)

I Legolcsóbb szépirodalmi és hölgydivatlap
a középrend számára. •;

A magyar nők vasárnapi ujsága!|
Elöfizetési fölhivás í

A keleti marhavész ellen legjelesb óvszerül ajánlható:

Komeuburgi marhapor,
levak, szarvasmarhák és jnhok számára.

BURGER
Ildiül

N0VIL.AG
nyolczadik évi folyamának

julius—deczemberi félévére.
Félévre csak 3 ft. — Negyedévre csak 1 ft. 50 kr.

Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap, szépirodalmi tartalommal,
eredeti divattudósitással, havonkint két melléklettel, ugymint:

egy divatképpel és egy szabás- vagy mintarajzzal.

A „Növilág" a jelenleg fennálló hazai kizárólagosan női divatlapok között
legrégibb, és e körülményből, mely szerint a t. cz. magyar női közönség kegyét leg-
állandóbban tudta megnyerni, szabadjon következtetnünk, hogy kitüzött feladatának
legjobban megfelelt.

Támadtak ugyan lapok, melyek többet igértek, mint a mennyit megadhattak, de el
is enyésztek; és talán fognak is még támadni, de ezek példáját mint eddig nem, ugy
ezután sem fogjuk követni.

Elvíink : áldozat é#s kitartás mellett idővel a t. cz. közönség átalános tetszését
megnyerni, és kedvezmé%einke|^fcn arányban emelni, melyben a közönség részvétének
gyarapodása annak állanddságát^Betővé teszi.

Egyik ily állandó kedvezményünk az, mely szerint a t. cz. elöfizetönök részéröl
érkező megbízások — könyv- és mindennemü divatezikkek

bevásárlására
— pontosan és gyorsan teljesittetnek. A beküldött összegek viteléről, valamint a bizomá-
nyok végrehajtásáról „Galamb-posta" rovatunk visz értesitést. A pénzösszegek postai
bejegyzés mellett bérmentve küldendők a szerkesztőséghez; a bevásárlást és elküldést
„Altér és Kiss'^ ezége teljesiti, pontos számlát (conto) mellékelve a küldeményekhez.

A jövő félévi folyamban adni fogunk egy emlékszerü színezett nagy

DIVATMÜLAPOT,
mely Bohn műintézetében készül, s a juliusi első szám mellett fog megjelenni.

A lap szellemi tartalmának kiállításában változatlan főszempontunk marad : kizá-
rólag a nöi ízlésnek hódolni, s az olvasmányokat aszerint választani, hogy azok min-
denekelőtt nőkre nézve érdekesek, s mégis a gyöngédebb erkölcs- és illemérzete
sértők sohase legyenek.

A „házi-kör" közhasznu rovatát, mely részben kezdeményezők voltunk, továbbá
is fenntartjuk, valamint a társadalmi élet és nevelés köréből is elismert hitelű hazai és
külföldi iróktól hozandunk értekezéseket.

A londoni 1862-iki párisi, bécsi és müncheni éremmel kitüntetve. — Ö felségeik az angol
királynő s porosz király udvari istállóiban, ö felségeik fólovászmesteri hivatalai által a

készítő irányában nyilvánitott tiszteletteljes elismeréseik szerint, kitünő eredménynyel
használtatik, s jónak találva :

LÓIVAL : torok-, mirigy, bélgörcs, étvágyhiány eseteméi, s különösea a lónak
teljes épségben s tüzesen tartására.

SZARVASMARHÁNÁL : vértejelésnél s a tehenek felpuffadásánál (szeles has)
kevés vagy rosz tejelésnél, melynek minősége ennek használata után meglepőleg javul —
tUdőbajoknál; borjuzás alatt ennek teheneknéli alkalmazása igeu előnyös, valamint a
gyenge borjuk is láthatólag fejlődnek ennek beadása miatt.

JUHNÁL : máj-métely elháritására, az altest rothadásánál s más bajainál, hol a
tehetlenséget tönkre teszi. — Továbbá:

Virággyanta (Blüthenharz)
házi-állatok terméketlensége ellen.

Elöfizetési föltételek:
Félévre : júliustól deczember végeig, helyben kihordatva, vagy

postán bérmentes szétküldéssel 3 ft.
Negyedévre : júliustól szeptember végeig, helyben kihordatva,

vagy postán bérmentes küldéssel 1 ft. 5O kr.
<K?" A czim, név és helyjegyzék szabatos leírásának beküldését kérjük. Tíz előfize-

tésre egy tisztelet-példány jár. (£~f=" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Növilág kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

Mái* folyó évi augusztus l-jén

a
Valódi minőségben kapható:

Dncif ö r i Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, —
• Colt:fi I Thalmayer és társa, — Halbauer testvérek,— Glati I. F.,
BUDA BlauM.P.,— Hollóssy testv.—Kinai és Frühwirth uraknál.

__^_ : a z U(ivari gyógyszertárban. 597 (i—3)

történik az

uj s nagy állam-sorsjáték huzása.
E sorsjáték 400,000 nyeremény-számot tartalmaz, melyek közt

következő főnyeremények léteznek, u. m.:
114-szer 300,000 ft., — 114-szer 50,000 ft., — 114-szer 25,000 ft , —

228-szor 10,000 ft, — 1710-szer 5000 ft., - 8420-szor 1000 ft. stb.
Ezen államkölcsön mindegyik sorsjegyének okvetlen nyernie kell. Az e sorshúzásra

érvényes jegyek árai következők:
részlet-jeí?yé . .

7 részlet-jegyé
1 ft. 50 kr.

10 .. - ..
1 egész sorsjegyé 6 ft. 50 kr.
7 egész sorsjegyé 42 „ —

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

LILIACÉE PARISIENNE
^ & 1 8

RakhelvekPórfl F i ^ i trorfl F . t

i s e l t a r t ' ? l e ? e n d ö » l e S s z e b b é s legtisztább arezbőr
£ h á l t f á l 3 ft b 2£ ,használatl f á s s a l 3 ft., be

st4m, _ M . I B A I . J., Táczi.utcza 20-ik szám.

g
ngyölés 20 kr.

illatkereskedés,,
683 (2-12)

. <H^ Vidéki lerélbeli megrendelések gyorsan ős pontosan teljesittetnek, s a sors-
huzási lajstromok közvetlen a huzás után ingyért s bérmentesítve küldetnek meg.

Hensler Károly,
bankár m. Frankfurtban.693 (2—4)

Két kert-telek
a Hermina mezején,

hat és kilencz holdjával, szabad kézből eladandó. — E tárgybani
bövebb értesitést ad a „ L á t c s ő " kiadó hivatala Pesten, egyetem-

uteza 4 ik szám alatt.

il

**
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KiUó.t»Ujd.no. Hecktwist Cw.tá*. - Nyomtatja Landerer é. Heckenast, egyetem-utcra 4. «ám alatt Pesten, 1864.

I W Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Va»árn;ipi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töfkezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-gnzdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden ígtatas ntán 30 ujkr.

' Régi magyarok régi arczképei.
XV. Földváiy Miklós ezredes 1646.

gyarok és horvátok kir. ezredese volt. Mie-
lött róla kevés adatainkat elmondanók, ugy
hiszszük, nem lesz érdektelen előzményül a
honvédelem történetéből némi vázlatot előre
bocsátanunk.

A mohácsi vészre virradt viszontagságos
korszak, melyben a nemzetnek egyrészről a
török növekedő hatalmával, másrészről az
idegen kormánytanácsosok ármánya és erő-
szaka ellen kellett küzdenie,
a honvédelem előbbi alkot- .
mányos rendszerét tetemesen
meggy ön gitvén, a nemesi föl-
kelöseregek és bandériumok
mellett az állandó katonaság
eszméjét sietteté megér leli) i.
Elsö fokozata ezen eszme meg-
testesitésének a zsoldos kato-
nák felállítása volt. Már I. Fer-
dinánd trónlelépte után, ki az
átadott várakba német zsoldo-
sok behelyezésével kezdte meg
e téren intézkedéseit, az 1528.
évi országgyülés e részben az
alapról is gondoskodott, min-
den jobbágytelekre ket forint
adót róván, melyből minden
husz telek után egy állandó
lovas dijaztatnék. — Ezen
adó iránti intézkedés utóbb
majdnem minden országgyü-
lésen tárgyalás alá került.
Mindez annál inkább szüksé-
gesnek látszott, mert a török
évröl-évre szaporította fogla-
lásait. Ezen nézetből kiindulva
irta az állami ügyekben jártas
főpap — Veráncz, — már
1550-ben, hogy J ) a z ellenség
visszatorlására és Magyaror-
szág helyreállitására nézve,
zsoldos katonára van szükség \
és pedig olyanra — ugymond
— ki gyermekkorától fogva
megedzetett, ki életét harczra
szánta, s az ütközetre siet, ki kényelem, pol-
gári ügyek, s a nö keble után nem sóvárog."

Azonban az eddigi rendelkezések alapján
támadt zsoldos katonaság szervezete távol
volt még az állandó ezredek rendszerétől, és
inkább csak a nagy fontosságu végvárak örsé-

gére volt számitva.Állandó ezredek adataink
szerint a XVII. század előtt még Németor-
szágban (értjük az ugynevezett római német
birodalmat, melynek romjain Ausztria emel-
kedett) sem alakultak. Csak II. és III. Fer-
dinand korában kezdtek egy-két állandó
ezredet állitani, milyen volt például 1632-
ből a Mansfeld és 1647-böl a Stahremberg
gyalog ezred. Magyarországban az állandó
ezredek állitása I. Leopold király alatt vette
kezdetét. A huszár-ezredek közöl elsö volt gr.

FÖLDVÁRY MIKLÓS.

Czobor Ádámé 1688-ban, Deák Pálé 1696-ban
gróf Forgách Simoné 1702-ben, a gyalogok
közöl Bagossy Pálé szintén 1702. évben fel-
állítva. A zsoldos sereg tartása tehát azelött
főleg a végvárak örségére szorítkozott, me-
lyek azonban mezei (hadi) táborozásra is

felhasználtattak. A XVII. században, az ál-
landó ezredek felállítása elött, mint tudjuk,
az ország a kapcsolt részekkel együtt hat
kapitányságra volt felosztva, u. m. a kassai,
újvári, győri, kanizsai, tót- és horvátországi
kapitányságokra, melyek legkevesebb hét,
és legtöbb, ha 17 vár fölött rendelkeztek.
Ezek örségének egyrészét kellett a zsoldos
seregnek képeznie.

1641-ben Eszterházy Miklós nádornak
egy elöterjesztése szerint 88 végvárban ösz-

szesen 5000 magyar és horvát,
150 német lovas; 7400 ma-
g v a r ^s 2680 német gyalog-
nak, összesen 15,230 őrka-
tonának kellett szabály sze-
rint lenni. E tömeg, mint
az magából érthető, az akkori
hadi-szabályzat szerint volt
szervezve; tizedekre, száza-
dokra, osztályokra stb. fel-
osztva. Tiszteik szintén foko-
zatos rangban állottak. — A
hadnagy a gyalogságnál vajda
czimet viselt; és fölötte meg
voltak — mint jelenleg — a
tiszti fokozatok egész az ezre-
dességig. íly zsoldos seregnél,
mely magyarok- és horvátok-
ból állott, volt Földváry Mik-
lós ezredes.

Mig Földváry Miklós ezen,
akkor még inkább diszes tiszti
fokozatra felvergődött, nem-
csak korának bizonyosan fél-
századát haladta meg, mint
erröl csak arczára vetett egy
pillantás sem hagy kétkedni,
de bizonyosan nem csekély
érdemeinek is kellett lennie;
söt erre nézve személyes vitézi
jeles tulajdonai szolgálhattak
legbiztosabb alapul. Ösei közé
számitá azon Földváry Gábort,
kit mint Komárom várában
gyalogőrségi vajdát ismer a
krónika. Atyja, — mint egy

családtörténeti forrás állitja, — Földváry
Vincze volt. — Miklós a katonai pályára lép-
vén, a XVII. század elsö felében duló temér-
dek harcz és háboruban elég alkalmat lelt
magát kitüntetni és érdemeket szerezni; és
miután már ezredességre emelkedett, a hadi
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30-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, julius 24-én 1864.

Földváry Miklós, — kinek itt arczképét
kőzöllük — a körirat szerint 1646-ban a ma-


