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F r a k n ó v á r a . 
(Sopronmegyében.) 

Sopron regényes környéke több érdekes pontot nyújt a ki
rándulásra, mellyek közt a herczeg Eszterházy birtokában levő 
Fraknó vára, az ott látható ritkaságok miatt, kétségkívül első he
lyen áll. 

Soprontól nyugatra az ausztriai fóherczegség határszéléhez kö
zel, egy regényes völgyben emelkedő meredek sziklás hegyen van 
épülve e vár , honnan büszkén tekint le a körülfekvő vidékre. A 
hegy tövében Fraknóalja (Forchtenau) német mezőváros terül el. 

E mai napig is teljes épségben levő Fraknó vára, annyival is 
inkább megérdemli, hogy mint ritka nevezetességet mutassuk be, 
mivel ez hazánkban a középkori Ízlésnek csaknem egyetlen élő 
emléke, melly építészetében is fel
mutatja a keleti és góth elemek ve-
gyületét, mi az azon időbeli magyar
honi építészetet annyira jellemzi : 
hogy azok maradványain még most 
is lényeges különbséget vehetünk 
észre, ha Európa egyéb azon kori 
építményeivel hasonlítjuk össze. 

A városból gyönyörű geszte
nyés és cseresznyés kertek közt ve
zet fel az ut a várba, melly felfelé 
mindig meredekebbé válik, s közel a 
várhoz az itt eredő Vulka vize által 
vájt 40 ölnyi mélységet elkerülve, a 
vár eröB falait környező 30 öl mély 
és ugyanolly széles sánczokhoz érünk, 
mellyeken egy hosszú vonóhid vezet 
keresztül Alig lépjük át a gróf Esz
terházy Miklós nádor czimerével ékí
tett várkaput, midőn rémülve pillant
juk a bolthajtáson függő régi kinzó eszközöket, alattok egy felől az 
örszobák vannak, s ezekkel szemközt a börtön-ajtó, mellyen e felírás 
olvasható : „Hic dixcurstis de praeteritit, praesentibus, el futurís." 
Innen tovább menve, az első külső udvarra jutunk, hol az ural
kodó herczeg saját várőrzö katonáinak lakai vannak. Ezen első 
udvarról még egy második, ágyú- és puskarésekkel ellátott külső 
udvarra érkezünk; és innen hosszú hídon át a belső udvarra, 
mellyet hg. Eszterházy Pál lovas szobra ékesit. A tulajdonképi 
várba ebből az udvarból van a bejárás egy kapu-ivezet alatt, 
mellyről egy kitömött krokodil vasgyürükben függ alá. 

Belseje szük, mint minden megerősített váré, s szobái na
gyobbrészt kicsinyek és egyszerűek, de a bennük lévő nagyszámú 
régiségek érdemesek a megtekintésre. — A XVII. századbéli bú
torok, főleg a székek és pamlagok párnáin látható szebbnél sz$bb 

kivarrások, s a selyemfüggönyök vonják leginkább magukra figyel
münket, nemkülönben az aranyos czifrázatu kályhák. Egy terem
ben az Eszterházy család arczképeit láthatjuk, a 969-ben meghalt 
Paulas Christianus-on kezdve, ki e család állítólagos törzsatyja, a 
nem régen meghalt Eszterházy Miklósig. Ezek közt látható Ettrt 
vezér, továbbá EstorásPál vezér, ki 1009-ben kereszteltetett meg; 
ennek fia Lajos, ki Béla és Salamon királyok alatt hires vitéz volt. 
Más teremben az Eszterházyak feleségei- és leányainak arczképei 
vannak. A legnagyobb teremben pedig az összes magyar királyok 
képei láthatok Attilától kezdve. Különösen gyönyörködteti a szem
lélőt az e képeken látható különféle öltözékek, szokások, és a fes
tészet koronkénti fejlődése. Említést érdemel még az Eszterházyak 
nagy törzsfája, melly 9 7 J láb magas és 7V, láb széles. 

Legérdekesebb az itt látható nagyszerű s igen becses fegyver
gyűjtemény, melly gazdagságra néz-

' • _ _. ve minden e nembeli fegyvergyűjte
ményt felülmúl. Temérdek fegyvert 

^ j - lehet itt látni nem csak a mult szá
zadból, és a török háborúkból, de 
még a legrégibb korból is, mindazon 
öldöklő fegyvereket, mellyekkel va
laha Pannóniában lakó népek éltek. 
Ezeken kivül egy egész csapat lo
vasság d i szö l tönye i t találjuk itt, 
mellyek hajdan egy herczegnő me
nyegzői kísérete számára készültek; 
továbbá egy egész ezred gyalog és 
lovasság felszerelésére kívántató fegy
verek és ruhák. Számos török fegy
verek, lófarkok s török vérrel fecs
kendett zászlók és dobok, 30 ágyú 
stb. egészíti ki e nagybecsű gyűjte
ményt. — Itt tartank ama vitéz Esz
terházy Lászlónak vasdrótból ké

szült inge, mellyben a verebélyi ütközet alkalmával 1652-ben a 
törökök agyon lőtték. Nem lesz érdektelen itt elmondanom azon 
kis történetet, mellyet a hagyomány tartott fenn, s melly épen e 
vasinget, és a hozzá tartozó fegyvereket teszi még érdekesbe- — 
Ugyanis a nevezett ütközetben, egy török basa golyója találta ha
lálosan a grófot, ki azonnal lerogyott lováról; azonban a basa, 
hogy bizonyosabb legyen ellene halálában, leugrott lováról, s ad
dig verte a gróf sisakját, mig annak rostélya felnyílt, s elesett elle
nében régi barátjára ismert, ki vele mint fogolylyal olly sok jót 
tett! Hogy tehát mégis némiképeu meghálálja barátságát,egyedüli 
elégtételül, mi még hatalmában volt : a legnagyobb tisztelettel 
temetteté el Eszterházy testét. Azután összeszedé ruháit, vérteze; 
tét és azon fegyverekkel együtt, mellyek halálát okozák : elkt^il, 
családjának emlékül. 

F r a k n ó v á r a . 



Jelenleg egyedül az Eszterházyak családi kincsei őrzésére 
használtatik e vár; de ezeket csak az uralkodó herczeg irott enge
délye mellett lehet megszemlélni. E nagyszerű kincstár alapját 
gróf Eszterházy Miklós nádor vetette meg. Mondják, hogy minden 
herczeg hagyomány által kötelezretik e kincseket szaporitani,mely-
lyeket eladni soha sem szabad, kivéve azon esetet ha a tulajdonos 
török fogságba esnék : ekkor szabad, váltságul oda adni. E gazdag 
kincstárban többek közt számtalan gyémánttal megrakott kócsag-
toll, kardok és sarkantyúk, drága török és magyar fegyverek, be
cses serlegek, lámpák, egyházi szerek, gazdag magyar díszruhák, s 
ezek között egy, mellyet Mátyás király hordott; továbbá Orsolya 
herczegné gyöngyfdzérekkel megrakott menyasszonyi ruhája, 8 
számos egyéb drágaságok láthatók. 

Hátra van még itt e vár egyik nevezetességét megemlíteni, s 
ez a 85 öl mélységű kut, melly a kemény sziklába török foglyok 
által vájatott. Továbbá említést érdemel még : a magas és igen 
régi őstorony, mellyen a góth építészet nyomai legjobban mutat
koznak. Falai 18 — 24 láb vastagságúak. A lépcsőzeten, mellynek 
világosságot némelly falrés kölcsönöz, jól fel lehet menni a torony 
ormára, honnan gyönyörű kilárás esik minden felé,melly annyival 
meglepőbb, minthogy itt kevés kivétellel,a mit avar ura szemeivel! 
beláthat, mind az ő tulajdona. — A torony aljában a legmélyebb 
börtönök vannak, mellyek fenekét állítólag embercsontok fedik. A 
csarnok bejárásától jobbra egy más hegyesivü bolt van, hol, mint 
regélik, egy fraknói gróf feleségét falaztatta be, mivel távolléte 
alatt jobbágyain nagy kegyetlenségeket vitt véghez. 

Midőn a francziák Magyarországba jöttek, Fraknó előtt is 
megjelent egy sereg, melly annak feladását követelte. De a herczeg 
vitéz gránátosai, bezárták a kapukat, a hidat felvonták, és az el
lenségnek makacsul ellenszegültek; és midőn látták a francziák, 
hogy minden törekvésük hasztalan, hogy nem bírják őket enge
delmességre kényszeríteni, eltávoztak s igy meg lettek mentve az 
Eszterházyak kincsei. 

Mivel már benne vagyunk a történet elősorolásában, kezdjük 
tehát elölről, s lássuk, mit jegyzett fel e történet e vár mult vi
szontagságairól. 

A fraknói vár eredete a régiség homályában vész el : de 
1192-ben már herczeg Gilet Miklós itt lakott, s a már rég létező 
várat szépen fölékesítette. E család ősei Fraucziaországból költöz
tek be; s egy közölök Szent-Istvánnak is kedves embere s nádor-
ispánja volt. A 15-ik században azonban kihalt a Gilet család, s 
Fraknó a koronára esett vissza;de Mátyás király több várral együtt, 
u. m. Kis-Marton, Szarvkö, Kabóld, Kőszeg, stb. III. Fridriknek 
zálogba adá, a nála levő magyar koronáért, ez pedig az akkoriban 
Ausztriában virágzó Sz. György vitézeknek adá, kiktől Mátyás 
cserében visszavevén, mután Fridriket birodalmaiból kiűzte, fiá
nak Corvin Jánosnak adta. Mátyás halála után 1490-ben a Budára 
öszegyült ország rendéi több uradalmakkal együtt János kezében 
hagyták. — Azonban nemsokára I. Maximilián, az atyjától Ma
gyarországon bírt jószágokat visszafoglalván s II. Ulászló ezeket 
önként nála hagyván : egész 1622-ik évig Fraknó a fentebb em
iitett várak és városokkal együtt, egészen el volt szigetelve Ma 
gyarországtól, s csak ekkor igére meg 11-ik Ferdinánd a soproni 
országgyűlésen, hogy minden Magyarországhoz tartozó várakat 
visszaadand. — Ez igéretét megtartván, később a várat az Eszter-
házy-család nyerte el, mellynek mai napig is birtokában van. 

Zombory (Iuaztár. 

A vén huszár. 
Nem mai huszár már V á g ó Mihály bátya, 
A nagy Napóleont is elégszer látta. 
Dolmányának színét nem tudni mi fajta, 
Mmt öszszel fán levél, itt ott egy gomb rajta; 
Kicsavart bajusza napsugárként fénylett, 
Mint két szurony védi a megviselt képet. 
Hát az „ o r d ó " mellén? az ragyog csak egyszer, 
Benne nézi magát a megviselt ember. 

H e g y kiciúpte magát . . . ! Nagy ünnepe van ma : 
..Kocsmárosné lelkem, tegyen az asztalra, 
Nem hitelbe kérem, van Mihálynak pénze !" 
Elkésett az asszony s megcsókolja érte . . . 
A z haragszik . . . nem is . — de azt szörnyen bánja, 
H<>gv mért nem később lett huszár, Mihály bátya; 
M-rt az idő arczán sok barázdát szánta, 
S az a hosszú vágás a határ-barázda. 

„ E g y k o r ép e napon . . . már nem tudom mennyi — 
— A z ily sok népet nem lehet számbavenni — 
Ellenség támadt meg, s mi meg, mint huszárok, 
Mint a sas a nyúlra, lecsaptunk reájok . . . 
Látszott , hogy vezérünk huszárok vezére, 
De lelőtték lovát 8 őt elfogták végre : 
Én szabaditám meg, e ott kaptam egy helybe' 
E vágást arczomra, ez ordót mellemre." 

Igy beszél ivás közt . . . a czigány meg húzza, 
Mert csak igy ered meg a magyar szív búja; 
Ráköszöntik gyakran : „Éljen Mihály bátya!" 
S ő nem tűri, hogyha más soká kínálja . . . 
Még könye is maradt . . . az hull az arczára, 
Mert a szív a könyek örökös forrása, — 
Mi bántja olly nagyon ? mi jutott eszébe : 
„Kedves Betyár lovam!" ezt sóhajtja végre. 

Szeretője nem volt s nincB is a huszárnak : 
Minden lánya övé a kerek világnak. 
Ha az utczán megyén s megcsörren a kardja, 
Csak ugy töri magát a lány az ablakba . . . 
Gondolatban ráül a kedves ,,Betyár"-ra, 
Szállni attól tanult a sas, fecske s kánya; 
Ha talán nézője ollyan sok rem volna : 
Egy ugrás . . . s az égről csillagokat hozna! 
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No de ez régen volt . . . Máskép megyén már ma. ° ^ 
Valóra ébreszti a korcsmai lárma : 
Foltos a ruhája s nincs kardja, mentéje, 
Zsebének is ritkán kerül már bélése; 
De azért csak vigad s nem is gondol arra : 
H o g y a halál már őt nagyon szemmel tartja . . . 
Iszik, dalol egyre . . . és ugy éjfél tájba' 
Ráüt a lóczára : „ G y i Betyár , te sárga!" 

Kormos Béla. 

Buda ostroma 
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Irta PAULER GYULA. 

VI. *'-* : 

Szolimán rendeléseket tesz Budavára tlfoglnlására. Magyarország fővárosa a török iga 
alá kerül. Izabella királyné eltávozik. Ferdinánd követei Szolimánnál. Török Bálint 

török fogságban. Verböczy végperczei. Ki volt oka a veszedelemnek ? 

Szolimán ugy tön, mint már régen elhatározta volt. János ki
rály elővédéül szolgált nyugat ellen; ellenében az ősei által a 
szerb és bosnya fejedelmek irányában követett politikával élt; 
tűrte, mig hasznát vehette. János Zsigmondnak ingadozó trónja 
megtanitá, hogy e viszonyt föntartani továbbra nem lehet. Ma
gyarországnak előbb utóbb vagy Ferdinánd alatt egyesülni, vagy 
török tartománynyá kellett válni. Nem csoda, hogy Szolimán az 
utóbbit választotta, és paruncsot adott Buda elfoglalására. 

A basák kis idö múlva kiléptek a sátor belső részéből, s Tu r -
kovics Miklóst beszóliták, aranyos kaftánt adtak rá, és megparan 
csolák, vezesse Szolimán basát, 3000 jancsárral Buda várába. „Ne 
gondoljatok ellentállásra, mondák fenyegető hangon, mert mindent 
tűzzel vassal elpusztítunk, és még a gyermekeket is kardra hányjuk." 
A bíró mellé még Markos Pétert kényszeriték, hogy a zsoldos 
katonaságra hasson, és mindkettőjüket meginditák. A basák néma 
intésére a jancsár aga készen álló embereivel nyomban követte 
őket. Már délelőtt számos spahi különféle ürügyek alatt a városba 
tolakodott, s annak nevezetesebb pontjait, jelesen a Szombatkapu 
tájékát ellepte. A jancsárok a nyitott kapun akadálytalanul bevo
nultak, az ott álló magyarokat lándsa-döfésekkel félretolták, és 
csatárakészen Szent-György teréig lépdeltek, Budának öt utczaját 
a Mindszent (disztér), Olasz (uri), Szent Pál (országház), Zsidó, 
(bécsi kapu), ötvös (Fortuna) utczát, és három kapuját, fegyveres 
örséggel megrakák. 

A budaiak rémülve haliák, hogy a királyfit elfogták, az ura
kat megölték, s a bevonuló csapatok elöl házaikba zárkóztak, szo
morúan látva, mint kerül Magyarország fővárosa a török iga alá. 
Szent-György terén Szolimán basa, születésére nézve dalmata, 
magának és a jancsár agának sátort üttetett, mellyek körül a 
jancsárok zöme fegyveresen tanyázott Szent György templomáról 
háromszor lehangzott az Allah, Allah kiáltás. 

Turkovics Miklós parancsot vön, hirdesse ki, hogy napnyugat 



előtt minden nemes, minden szolga a városból kitakarodjék, mert 
Szolimán csak polgárt és zsidót akart megtűrni Budában. A pa
rancsot kihirdették és teljesítek. A kiállított török örök a kivonu 
lók közöl a vagyonosbakat Mátyás király istállóiba (a mai lánczhid 
mellett) zárták, honnan csak kifosztva, megverve és bántalmazva 
távozhattak. Az egész éjjel harczkészen állottak a jancsárok, és 
sürü Őrjáratok jártak föl és alá a néptelen ntczákon. 

Este hirnök tudósitá a szultánt, hogy Buda már hatalmában 
van. Kilencz óra felé az örömzaj elhatott az urak sátorába. Re
megve, kétségbeesve látták a jancsárokat Buda felé vonulni; most 
a metsző fájdalom könyekre fakaszt á a kemény férfiakat. Kevés
sel utóbb étkeket hoztak nekik, mellyekből kénytelen kelletlen 
ettek, nehogy a szultán adományát megvetni látszassanak. 

Miután czélját elérte Szolimán, nem tartá szükségesnek többé 
a királyfit magánál tartani. Megcsókolta a gyermeker, megajándé
kozta maga és fiai nevében, s a síró, jajgató hölgyekkel, Podma
niczky, az idö-közben visszatért Markos és Cserepovics Miklös 
kíséretében, török csapatokkal, szövétnekek kel anyjához a várba 
visszaküldte. 

Éjfél után egy órakor értek a várba, mellyben nagy volt a 
rémülés és félelem. Izabella több elszántságot tanúsított, mint 
egész környezete. Megkettőztette az örökét, és a vigyázatot. Midőn 
gyermekét ismét visz.miatta, alázatosan megköszönte Szolimánnak 
jóakaratát. Podmaniczky azonban rögtön levágta szakállát, szőr
csuhát öltött, puttont vett hátára, és még azon éjjel Budából Palota 
várába szökött. 

Izabellának most nem volt senkije, kire rettentő állapotában 
támaszkodhatott volna. Visszakívánkozott tanácsosai után, kikkel 
hasztalan törekedett érintkezésbe jőni, hírnöke nem juthatott hoz
zájuk. Levelet irt Szolimánnak, esdeklöt, ne feledkezzék meg ígé
reteiről és szokott kegyességéről; küldje vissza tanácsosait, kik sok 
érdemet szereztek maguknak ö és a törökök körül. E levelet ajándé
kok követték Rusztánhoz, és nejéhez; a szép Mihrmallhoz : a ki
rályné legszebb ékszerei azon kéréssel járuljon közbe a szultánnál, 
hogy ö és gyermeke a szükségeseket, tanácsosai legalább életüket 
megtartsák. A divánban megoszlottak a vélemények, Chosrew basa 
enyhébb eszközöket tanácsolt, „mert jó szerével lehet Magyarhont 
legbiztosabban meghódítani." Mehmet helyeslé a czélt, roszalá az 
eszközöket. A magyarok maguk intenek, — monda vadul, — hogy 
ne bízzunk bennük. Szüntelen zavarognak és részben Ferdinándhoz 
szitának. Igazi gyalázat, hogy a török fegyver, a török vér mind
untalan igénybe vétetik, hiában ontatik egy nőért, egy gyermek
ért. Sajátunkká kell tenni Magyarhont. Küldjük vissza az asszonyt 
atyjához, neveljük a gyermeket honn hitünk szerint, az urakat 
pedig öljük meg. Váraikat, — folytatá, — fol kell dúlni, a kitű
nőbb családokat az ellenszegülés szitóit Ázsiába hurczolni,a többi 
csőcselékeket nyakukra rakott őrségek által féken tartani. Csak 
igy fogják a magyarok érezni, hogy szolgák, csak igy fognak a 
uémetek is megrémülni, és határaik védelmére szorítkozni." 

Rusztán, kinél az ajándékok emberiebb gondolkozással közö
sen hatottak, pártját fogta Izabellának. „Dicstelen, — monda- — 
Özvegyeket és árvákat nyomorgatni." Szavai nem maradtak hatás 
nélkül Szolimánra. Augusztus 31. Orucs Ali csausz és Utissenics 
meghozák Izabellának a szultán válaszát, mellyben a basák által 
az uraknak mondottakat mind ismétli, azon ígérettel, hogy Budát 
caak János Zsigmond nagykorúságáig tartja hatalmában. Mig ez 
idő végre bekövetkezik, bírja Erdélyt és a tiszai részeket, Utisse
nics és Petrovicsnak gyámsága alatt. 

Izabellában ez álnok beszédre csak erőtlenségének érzete 
fojtá vissza a haragot, melly könnyeket facsart szeméből, s néhány 
önkénytelen szót csalt ajkaira balsorsa ellen. Azonban hamar ösz-
szeszedte magát, és a szultánnak kegyét ismét szépen megköszönte. 

Azután Utissenicshez fordult: „Lám, megmondtam, — szólt 
gyűlölet élesítette szemrehányással, — mind ezt. Mit nem tettem, 
hogy se ti, se Buda pogáuy kézre ne kerüljetek? férfiak levén él
jetek hát azokkal, kiket magatok hívtatok. Most menj, és tégy 
rendelést, hogy Lippára mehessünk, hová megyünk onnan, majd 
megmutatják a körülmények." 

Utissenics pirulva hallá e szenvedélytelen nyugalommal ki
ejtett szavakat, mellyek olly élesen kárhoztaták. Akarta mondani, 
és mondotta is később, hogy ad még Isten jobb szerencsét; ha a 
némettől veszi meg Budát a török, sorsuk még roszabb lesz, de 
most hallgatva eltávozott. Parancsot adott a cselédségnek, készül

jenek útra, és a szultánnak engedelmeskedve a csauszszal a török 
táborba visszament. 

Alig távoztak el, a jancsár aga beüzent a várnagynak, adja 
fel rögtön a királyi várat. A várnagy könyezve adta tudtul ezt a 
királynénak, és késznek nyilatkozott, védelmére életét föláldozni, 
de Izabella és környezete irtózott az eredménytelen vérontástól, és 
parancsot adott, bocsássák be az agát, de mig ö, s királyi udvara 
a várban van, emberei ne kövessék. Az aga ezt esküvel Ígértei 
bejött, leült a kapu mellé, a jancsárok betolakodtak vele, mindent 
kikutattuk, de kárt nem tettek. Végre lementek a Csonka-toronyba, 
hol a belgrádi basa szerint, számos török siniett rablánczokon. A 
komor falak közö t t néhány németet, de egy törököt sem találtak. 
(Sept. 11.) 

A városban a közben a törökök egészen behelyezkedtek. Szo
limán, kit a tzulrán helytartójává szemelt ki, azonnal eltiltá a ha
rangszót. Parancsot adott, hogy minden ember fegyverét, a kése
ket sem véve ki, Szent-György templomában lábaihoz rakja A tö
rökök a budaiak szerencsétlenségét még gunynyal, szidalmakkal 
tetézték, a mint fegyvereiket hozogatták, gyáváknak nevezek őket, 
mert nem tudnak vitéz férfiúkhoz illöleg harczolva meghalni, ha
nem megadják magukat, 

Egy más parancs, minden polgárt házára szorított, mellyen 
belül azonban személye és vagyona a törökök példás fegyelme 
mellett, biztosítva volt. A visszamaradott nemeseket és szolgákat 
azonban Pest és Budának vidékéről kitakariták; Utissenics és Tö
rök Bálintnak házait pedig prédára bocsáták. 

September 2-kán Szolimán basa mecsetté kezdé alakítani » 
Boldogasszony templomát; jelentékeny tény, ha tekintetbe vesz-
szük a Korán tilalmát, mecsettel biró várost jó szerével a hitetle
neknek visszaadni. 

A templomban, mellyet IV. Béla alapított, a melly még most 
is magán hordja a nagy Mátyás czimerét, a képeket mind leverték; 
a szobrokat kihordták, s ékességül a basa fürdőibe vitték ; az olt ara-
ka; fölforgatták és az ereklyéket kiszórták. A szentélyben balfelól 
aranyos szövettel bevont imazsámolyt állítottak a szultán számára, 
ki másnap, pénteken, september 2-án két fiával Szelim és Mehe-
mettel a Szombat-kapun a várba nyargalt. — A szultán az uj me
csetben hálákat, adott Allahnak a szerencsés sükerért, mellynek 
következtében Buda épen 145 évre az ozmán birodalomnak Kon
stantinápoly, Drinápoly, Brussza, Damaskus és Kairó után rangban 
hatodik városa lett. 

A királyi várban a törököknek közepette Izabella szomorúan 
folytatta utikészületeit. Kis vigasztalásul szolgált a termán, mellyet 
a nisandsi basa képes, aranyos betűkkel irva, a szultántól hozott 
Szolimán megesküdött a prófétára, őseire és kardjára, hogy Budát 
János Zsigmondnak nagykorúságára visszaadja. Ugyanaz nap 
magához szóllitá Utissenicset, Petrovicsot és Batthyányi; inté őket, 
legyenek hivek és engedelmesek, ha javukat akarják. Szabadságu
kat most visszanyerik. Török Bálintnak még maradni kell, mert 
beszéde volna még vele. Az urak feledve a régi viszályt, búcsúzni 
mentek Török Bálinthoz, ki bánatos kebellel Rusztán sátorában 
tartózkodott : „Mondjátok szolgáimnak, izente ö, — hogy hivek 
legyenek szolgálatomban; János és Ferencz fiamnak pedig, hogy 
anyjuknak engedelmeskedjenek. Evvel az urak átkeltek a Dunán, 
és Pest felett, sátorok alatt megállapodtak, szolgáikat, javaikat, 
sokfélekép megkárosítva utánuk küldek. (Sept. 4 . ) 

Másnap (sept. 5.) Izabella sírva elhagyá királyi lakását, és 
egész udvarával tanácsosaihoz csatlakozott. „Hol van Török Bá
lint?" tudakozódott, de Verhöczyt, ki szintén hiányzott, nem ke
reste. Azonnal könyörgött atyjának követe által Szolimánuál a 
somogyi főispánért. Szolimántói követ érkezett; Petrovicsnak 
meghozta a zászlót, mint a tiszai részek parancsnokának, hozott 
levelet Izabellának, mellyben a szultán Pécset követelte; kívánat, 
mellyet Izabella megtagadni nem mert. Tőrük nem tért vissza. 
Nélküle indultak meg tehát, 300 török kíséretében, ökrök-von-
szolta kocsikon, majd minden fegyver nélkül, és dögvész puszti-
totta vidékeken, rosz kedvvel, földönfutó módra Lippára utaztak 

Szolimán még Budán maradott éa Verböczy István házában 
vön lakást. Vezéreinek tanácsa és az 1629. év tapasztalatai meg
tanít ák, hogy Bécs alá illy későn ne menjen. Különben Ferdi
nánd úgyis september első napjaiban engesztelő követséget kül
dött hozzá. Herberstein és Salm Miklós, a követek, sept. 8-án nagy 
ajándékokkal és azon kérelemmel léptek a padisah elé, engedje át 



uruknak egész Magyarországot, ö kész adót fizetni érte. „Miért 1 

védelmezné János fiát a törvényes király ellen, kinek jogát leg
újabban a váradi békében az egész ország elismerte ? Milly nagy 
dicsőségére válnék Szoliinánnak, ha V. Károly öcscsét, a római ki
rályt mint magyar királyt, adófizetői közé számithatná!" 

Szolimán nem élt egészen vissza János bizalmával, szemben 
olly ajánlattal, mellynek őszinteségében sok oka volt kétkedni. 
„Tudtodra adom — irta Ferdinándnak, — hogy Zsigmond és Mik
lós nevü követeid hozzám jöttek, midőn Isten kegyelmével Ma
gyarhont és Budát fegyveres kézzel újra elfoglaltam. Ha barátsá
gomat akarod, add kezembe Fehérvárt, Visegrádot és Tatát, és 
fizess megmaradt részedért adót, mit ha nem teszesz, tartomá
nyaid romlását magadnak tulajdonithatod." 

A követeke válaszszal september 18-án hazatértek. Négy nappal 
később Szolimán hadával Budáról elindult. Verbőczyt 10 arany 
napdijjal Budán hagyta, hogy a magyaroknak birája legyen. Törö
köt magával vitte. A törökök sokszor érezték a vitéz harczos kar
ját, Kazoti ésMehmet nem hiában vádolták a férfiút, kitől Szolimán 
maga is tartott, hogy szabadon bocsátva,roppant befolyására fegy
vert ragad az egész Dunántúl, és vész éri a török sereget, mielőtt 
a Dráván átkelt volna Mindazáltal kitüntetéssel bántak vele, és 
könnyelműsége 
sokszor elfeled-
teté, hogy aka
rata ellen követi 
a török sereget. 
Nándorfehér vá -
rótt vasra ver
ték és mint fo-
golylyal kezd
tek vele bánni. 
Hiában ajánlá 
két fiát kezesül. 
Szemére lobban
ták, hogy Peré
nyit ö menteté 
meg. „Tettem, 
— volt büszke 
válasza, — nincs 
szebb, mint hon
fitársait, habár 
ellenkező nézet 
ben vannak is, 
a s z ü k s é g b e n 
gyámolítani."— 
Nándor - Fehér
várból, a hétto
ronyba vándo
rolt, Konstanti-
nápolyba, és ott 
tölte é l t ének 
utol-" szomorú 
öt esztendejét. -
hónappal élte tul 

Hizelgések, hiábavaló okok csak növelték haragját. Dühösen 
kifordult a szobából és lement a lépcsőkön, káromkodott és szidta 
Utissenicset és Petrovicsot, kik megmenekültek és őt cserben 
hagyták. 

Hazajővén, útra készült. A basa marasztá, kocsiját a házba 
visszavitette és végre elámitá. Kevéssel később baráti lakomára 
hitta és mérget kevert italába. A lakoma után Verböczy honn leült 
írni asztalához; egyszerre fölkiáltott : „fázom!" metsző kínokat 
erezett beleiben. Teste annyira megduzzadt, hogy keze, lába, ujjai 
idomtalan tömegeknek látszottak. Három napig küzdött a halállal. 
Sorsáról csak bizonytalan hírek szárnyaltak a városban, mert házát 
török őrizet környezé. Testét nem tevék ki közszemlére, nehogy 
megczáfolja a hírt, hogy a dögvésznek áldozata. Magdolna tem
plomában, a magyar plébánia mellett (a mai dísztéren) tették sírba; 
misét lelkéért a szomszédságból összehívott papok mondottak. 

Utissenics Buda bukása után még tiz évig élt nagy czéljának, 
nem bízva Ferdinándban, harczolva titkon és nyíltan a törökök el-
len, mig emberek, kik minden bűnével bírtak erényei nélkül, orozva 
meggyilkolák. Izabella állhatatos maradt gyűlöletében; még akkor 
is. midőn szerepet cserélve ő szított a törökökhöz, mondogatta : 
„Én nem vagyok oka, hogy Buda elveszett; én át akartam adni a 

császárnak, és 
kimenni egy ru
hában gyerme
kemmel ; mert 
én keresztyén nő 
vagyok, keresz
tyén királyok 
voltak őseim; 
hanem tehivtad 
a törököt, kitől 
én mindig ret
tegtem. Te vagy 
oka mindennek, 
aem én 1" 

Ut issenics 
kénytelen volt 
bevallani, hogy 
számítása meg
csalta, de önér
zettel és igazán 
hozzá tehette : 
„ha én a várban 
maradok, meg
tartom Budát 
mind e napig." 

A h 

Verböczy István szerencsésebb volt, csak három 
Buda elveszését. Metsző fájdalmát a haza sorsa 

fölött csak vallása enyhité, mellynek, a reformatio napjaiban, áll
hatatos híve maradott. Pénzének nagyrészét fogoly magyaroknak 
kiváltására forditá. Egy illy fogolyot magához vön. A basa félt, 
hogy Verböczy általa, mint a ki törökül tudott, a magyarok ellen 
véghez vitt erőszakoskodásait a szultánnak följelenti, és vesz
tére tört. 

Egy napon Verböczy, köszvénytől gyötörve, nyolczfogatu 
kocsijában a basa házába ment, szokott módon hivataloskodni; a 
kocsi mellett Turkovics lépdelt és az említett rab, hivatalnoka. 
A törökök szokott módon de szokatlan számmal és rendetlenséggel 
eléje siettek, Verböczy kedvenczét hajánál megragadák, fejét 
lecsapták, és némán ismét állomásaikra távoztak. 

Verböczy kitekintett kocsijából; látta a földön a véres hullát, 
jajgatni kezdett, mellét verte, és Turkovicsra rádörgött : fordul
janak vissza. Több hírnök utána sietett, kérték a basa nevében, 
forduljon vissza; „a gonosz ember áruló volt, tehát igazságosan 
bűnhődött, kihallgatás nélkül." Verböczy ezt nem hallhatta; visz-
Bxafordult a basa házihoz és bátran számon kérte, az ártatlan 
megöletését, a rajta elkövetett gyalázatot. 

baiiaan-fa. 
India terme

li n- fa. kenysége nem csak 
a czikkek külön fé

leségé ben, de azok óriási mérvében is jelentkezik. Ezek közt pedig már ré
gi időtől csudálat tárgya a banaan vagy indiai fügefa és méltán. 

Igen gyorsan nő, majd mint a bambua; de mivel fája igen törékeny, 
saját terhe alatt csakhamar leroskadna, hacsak önmagát meg nem támo
gatná. Főágainak a föld felé néző oldalán vékony gyenge , fonálidómu haj
tásai keletkeznek, mellyek mindegyre hosszabbak lesznek, mig végre a földet 
elérik, mellyben csakhamar gyökeret vernek s csakhamar megizmosulnak egy 
fiatal fatörzs vastagságáig, és oszlopul, támaszul szolgálnak a főágnak, melly 
a törzstől néha két-háromszáz lábnyi távolságra is kiterjed s e segély nélkül a 
földön volna úszni kénytelen. 

De ez oszlopág nem csak támaszul szolgál, hanem uj sarjat is hajt, 
melly ismét nagy fává lesz, s hosszú ágakat bocsát ki magából. Ezek ismét 
uj oszlopágakat eresztnek s igy tovább, ugy hogy egyetlen banaan fa egész 
erdőt képez s messziről ugy is néz ki, mint az erdő. 

A banaan-fa skarlát vörös fügéjét a tarka kajdácsok (papagájok), zöld 
galambok e egyéb madarak keresik f ö l , mellyek néha százan is csevegnek, 
lármáznak a terjedelmes lombozat közt. Evetek ugrálnak ágról ágra, néha 
hatvan láb távolra vagy magasságra és mélységre is futkosnak föl alá a sima 
törzsön. Majmok üldögélnek az ágakon e lakomáznak a gyümölcsből, vagy 
kicsinyeiket ringatva karjaikban ide-oda szökdécselnek. 

A lombozat közt beható napsugarakban apró szines, tarka madarak 
repdesnek, számtalan rovarok, bogarak csoportjai közt, mig éjjel a fénybo
garakjelennek meg, mellyek néha milliónyi számban csüggnek a lombok 
között, s a fa egész boltozatát ünnepélyesen kivilágítják. 



A z elkorhadt törzsben mérges kígyók, skorpiók s egyéb vesz ed eme s fér
gek tanyáznak, ugy hogy nem tanácsos ahhoz közeledni, még kevésbé pedig 
környékében megtelepedni. Mindemellett a banaan árnyékában, folytonosan 
láthatni jelenetehet az indiai életből. Gyermekek futkosnak ott kötődve a 
majmokkal, hajigálva az evetekre s űzve a gyönyörű tarka lepkéket; fejér 
öltözékü leányok vizkorsóval fejükön sietnek az árnyékba, hogy ott kibeszél
gethessék magukat; oda sietnek pihenni a félmeztelen szolgák, a lovagok, 
a fáradt vándor stb. 

A franczia c sapatok átvonulása a ülont-Cenis-szoroson. 

A franczia csapatoknak Szárdiniába vonulása ugy ki volt számitva, 
hogy midőn az osztrákok april 29-én a piemonti földre léptek, a francziák 

hogy utasokat szállítnak át a Mont-Cenis-n Olaszországba. E helységben 
áll egy, az úgynevezett „ E o y a l " fogadó, mely szintén I. Napóleon paran
csára épült. 

Ez ut, valamint minden hegyi ut, kigyózva vonul föl- és lefelé; emel
kedése oly csekély, hogy az év minden részében járható. Legnagyobb ma
gassága a tenger szine fölött 7080 láb-

Lyontól a vasút St. Jcan de Maurienne-ig megy. Ha 6 órakor reggel 
valaki Lyonban vasútra ül, délután 2 órakor St. Jean de Maurienne-be ér. 
Lans-le-Burgtól j ó idő mellett 8—9 óra alatt eljuthatni Sutáig, melly a 
szardíniái oldalon az első vasútállomás. 

A Mont-Cenis-n az utazás sokba kerül, mert a postapénz készerannyi, 
mint a sikfóldön s minduntalan lovakat kell váltani. A z ut mellett egyará-
nyos távolságra kis ház áll, mellyek a gyalogosoknak vihar, hógörgeteg 

A f r a n e z i a c s a p a t o k á t v o n u l á s a a M o n t - C e n i s - i z o r o s o n . 

ia bementek Tnrinba. Francziaorazág és Piemont közt magas havasok emel 
kednek. Ezen két főútvonalon eszközlék a francziák az átkelést, u. m. a 
Mont-Cenis, Mont-Genévre szoroson. E két uton kivül tengeren hajókon 
ezálliták a csapatokat Toulonból és Afrikából Genuába. 

Legérdekesebb képet nyújt az átkelés a Mont-Cenis szoroson. Hanni
bál, mint a vidéken beszélik, itt kelt át a havasokon, úgyszintén Pompejus 
is; Pipin és N. Károly sokszor használták seregükkel ez ösvényt, I . Napó
leon idejében pedig olly fontos szerepet játszott, hogy Ő azt ki is épitteté. 
A z építést Giovanni Fabbroni teljesité 1805-ben, 5 hó alatt 2000 munkás
sal. Ez időtől ez átmenet főútvonal Francziaorazág és Piemont közt. Ez ut 
a franczia oldalról Lans-le-Bourg-núl kezdődik, melly Savoya utósó faluja, 
a Verneytől 8 óra távolra esik, innét pedig St Jcan de Maurienne 25 óra tá
volra van. E helyig j ő a lyoni vasút. Lans-le-Bourg lakosai abból élnek, 

(lavina) s egyéb esetleg ellen menedéket szolgáltatnak. E házakban laknak 
egyszersmind az útfelügyelők. —Lans-le-Bourgból kiindulva az Arco folyón 
tul az ut emelkedni kezd. Legmagasabban épült ház a „La Ramatse" nevű, 
melly postaállomás egyszersmind. Ezt követi félóra távolra a hegyi fennsí
kon álló Mont-CeniM, vagy Tacemettet postaállomás. A lovakat itt fölváltják. 
Most az utas negyedóra múlva Mont-Cenis zárda mellett megy el, mellyben 
Benczések (benedictinusok) laknak. 

A z egész uton egymást követi a sok fogadó éa korcsma, de a legjob
bakat Lans-le-Bourgban, és olasz oldalról Molaret-ben találhatni. 

A Benczések házán túl Olaszországnak lefelé a Dara völgynek tart az 
ut s Oram-Croce mellett elhúzódva, 12 órai haladás után Molaretto követke
zik. Innét már csak 8 óra távolra áll Susa, a hasonló nevű piemonti tarto
mány ősvárosa, a Dora Riparia folyó mellett. 



A Mont-Cenis-n átvonuló első franczia csapatokat eső és hózivatar tá
madta meg, melly olly nagy pusztitést tett, mint egy kis ütközet; mert illy 
hideg ellen roszul levén öltözve, számosan a kórház lakóivá lettek egyidőre. 

Rajzunk az első csapat átvonulását mutatja, melly elől a hó az utat el 
rejtette s most ásóval kapával kell azt sok helyen megkeresni, másutt a hó-
fuvatagot odább hányni. Leginkább azok betegedtek meg, kik az erőfeszités 
által fölébredt szomjuknak nem tudván ellentáilni, a hó- és jégvizből ittak. 
45,000 ember kelt át e hegvi ulou ; a katonáknak éjjel sem volt nyugalmuk; 
az alagutak felügyelői fáklyákkal kisérték ekkor az ezredeket, csakhogy 
előbbre jussanak. De a franczra csapatok buzgalma keresztültört ez akadá
lyokon, a kórházba jutottak is csakhamar újra soraikba álltak, s alig látszott 
meg a csorba a csapatoknál, mellyet az átkelési akadályok okoztak. 

A növények alvása. 
(»<*•.) 

A virág összehúzódása az alvás, és kinyílása a fölébredés ide
jét mutatja. Mindkét tünemény a viráglevelek, vagy a bokréta 
szirmainak mozgásán alapszik. Könnyebb felfogás tekintetéből meg 
kell jegyeznünk, hogy a növénytanban bokréta alatt a virágok 
belső, többnyire színes boritéka értetik, melly a himszálakat veszi 
körUl; kehelynek pedig a virág külső boritéka neveztetik, melly 
kisebb az előbbinél, s rendesen zöldszinü. Sok virágnak csak egy 
takarója van, mint a liliomnak, jáczintnak, tulipánnak stb.Mindkét 
nemű virágtakaró állhat, vagy elkülönzött levelekből; bokréta
vagy kehelylevelekböl, vagy csupán egy levélből, melly ismét 
vagy teljesen összefüggő egész, vagy csipkés, és több levélből álló, 
mellyek ismét különböző formájúak. Innen vannak többlevelü, 
egész levelű virágbokréták és kelyhek. A szegfűnek például cső 
alakú egész levelű kelyhe, s több levelű bokrétája van; a rózsának 
egész levelű, de öt részre mélyen bemetszett kelyhe, s négy levelű 
bokrétája van. Az egyszerű violának négy levelű kelyhe, s virág
bokrétája van. 

Az alvási és ébredési mozgásban leginkább a bokréta vesz 
részt; ritkán a kehely. Az elkülönzött levelű bokréták bezáródnak, 
a mennyiben az egyes viráglevelek fölemelkednek s összehajlanak, 
vagy különféleképen egymásra borulnak. Az egész levelű bokréták 
olly módon záródnak be, hogy a levelek göngyölt állapotban szo
rulnak egymáshoz, vagy a levelek felső szélei befelé hajolva, a 
virágot felülről befedik. A mozgás helye nincs ugyan még pontosan 
kifürkészve; azonban ennek oka az elkülönzött levelű bokrétánál 
hihetőleg az egyes levelek úthálózatában rejlik; az egész levelüek-
uél ellenben a mozgás több helyen mutatkozik. — A virágok elal-
vása és ébredése lassabban megy véghez, mint a leveleké. 

Fritsch, prágai füvész, több évig folytatott legújabb nyomo-
zatai után azt. állítja, hogy van ollyan virág is, melly éjjel-nappal 
mozgásban van. S ezen mozgás sebessége a szerint növekszik, vagy 
fogy, a mint az ezt előidéző hatás nagyobb, vagy kisebb; 8 ezen 
váltakozás mindig észrevehető, ugy hogy a virágok alakja minden 
pillanatban változik. Minden perezben, minden másodperezben az 
alvás, vagy ébredés ujabb szaka áll elö. A honnan Fritsch a virágok 
ezen egy körben forgó mozgását a virágok változó mozgási idősza
kának nevezi, s négy illy időszakot, különböztet meg, úgymint az 
ébredés, a teljes ébrenlét, vagy kinyílás, — a kezdődő alvás és teljes 
elalvás időszakát. A kinyílás és alvás közti időszak 12 óra, s átalá-
ban a virágok ezen korszakos mozgása épen olly szabályos mene-
telü, mint a hőmérő higany oszlopának az időjáráshoz alkalmazott 
emelkedése és szállása. A legtöbb virágok reggel, napkelte után 

nyílnak ki teljesen és naplemente után záródnak be. De vannak 
kivételek. Vannak ollyanok is, mellyek délfelé, délben, vagy éjjel 
nyílnak ki, egyébkor mindig össze vannak húzódva a szirmok, 
vagyis alszanak. — Sok virág naplemente után nyílik ki, s napkel
tekor bezáródik. Igy az ismeretes Caclus grandiflorus vaniliaillatu 
igen nagy virágait, csak az éj beálltával nyitja ki, s éjfélkor már 
bezáródnak, melly körülménynél fogva, a forró földöv alatt lakók, 
ezen pompás növényt .„éjkirálynőjének11 nevezik. 

Vannak tehát reggeli, déli, délutáni, esti és éjjeli virágok, és 
igy könnyű volna olly 24 különfuju virágot megnevezni, mellyek 
közöl mindenki a nap más órájában nyílik ki. 

Azon tüneményből tehát, hogy nem minden alvási sajátság
gal biró virágok éjjel alszanak, hanem a növényfajok szerint, a 
nap külön szakában állanak elö az alvási, s teljes kinyilási tünemé
nyek : önként következik, hogy a virágok alvásának alapja, nem 
egyedül a világossági inger hatásában rejlik, mint a levelek alvá
sánál. Hogy itt is a világosság játszsza a főszerepet, tagadhatlan; 
azonban sok függ itt, a légkör nedvességi állapotától, s melegségi 
fokától, valamint a lég nyomásától is, mint ezt Fritsch hosszas 
buvárlat után megalapitá. Nagy befolyással van ezenkívül a virá
gok alvására, azoknak színezete is. Igy például a legtöbb esti, és 
éjjeli virágok fehér színűek, — a reggeliek és déliek pedig sárgás 
színűek. 

Ha már most a növények bezáródásának eddig rajzolt tüne
ményeit, s okait összességükben tekintjük, s összehasonlítjuk azt 
az állatok alvásával: első pillanatra átlátjuk, hogy a növényi, s ál
lati ezen tulajdonságok közt igen nagy különbség van, s hogy a 
virágok, levelek és nyél mozgását alvásnak a szó teljes értelmében 
mondani nem lehet. — Az állatok alvása, az agy és idegrendszer 
kifáradása, s teljes kimerülése után áll be, melly által az életmű-
szerek uj erőt, rugékonyságot nyernek. A növényeknek azonban 
sajátlagos ideg- és agyrendszerök nincs. A virágok s levelek moz
gása, mint minden fejlődés a növényi életben, átalában a természeti 
titkon működő erők, Különösebben a fény és melegség hatásától 
függ; az alvási tünemények pedig épen nem a növényi szervek 
önmunkásság általi kimerültségének eredményei. Ehez járul még 
azon körülmény, hogy nem minden növényi virágok, s levelek bír
nak illy észrevehető mozgással Továbbá az állatok alvása hirtelen 
bekövetkezik a munkálkodó műszerek kifáradása után, s rövid 
ideig tart; amíg a növények folytonos korszakos mozgásban van
nak. Azonban ezen különbségek mellett, hasonlóság is van az állati 
és növényi élet ezen tüneményei közt. Ugyanis alvás alatt min
den állat azon állást veszi föl, melylyel az anyai testben bírt, melly 
helyzet a legkényelmesebb a test kinyugvására s kifáradt erői
nek vissza szerzésére. A virágok s levelek is olly alakot vesznek 
föl az alvás alatt, minővel bírtak bimbókorukban. Hogy ezen tüne
mény nem jelentőség nélküli, már csak abból is következtethetjük, 
hogy a nagy természetben semmi sincs czél nélkül teremtve. 
Egyébiránt meg kell vallanunk, hogy nehéz a virágok s levelek 
ittokszerü, mozgási tünemények valódi jelentőségét, s alapokait 
pontosan kifürkészni. Mé^ azt sem tudjuk teljes bizonyossággal, 
hogy a világosság mi módon eszközli a virágok s levelekben levő 
puha, nedvteljes sejtszövetrei hatása által, azoknaak összehúzó
dását s kiterjedését. A növények ezen tüneményéről is elmond
hatjuk a jeles Hallerrel : „hogy a titkon működő természet bense-
jébe emberi szem behatni nem képes." Kun Pál. 

T Á R H Á Z . 
K a k a s Márton a színházban. 

C V I I . Levél. Referáda a mai napok szellemében. 
Tisztelt szerkesztő ur! Van szerencsém jelenteni, hogy állásunk nem 

egészen k elégitő. Jobb szárnyunk (a népszinmü) ugyan eléggé jó l betölti 
hivatását, a huszárok és ^zép markotányusnék, a vén bakancsosok és csikó
sok , sőt még a czigányok is kitűnő sikerrel működnek; a centrum (a dráma) 
ámbátor sok régi harczossal megfogyott, szintén erősen tartja magát, derék 
ujon- / a i n k szintén elég tűzzel küzdenek, még csupán az evolutiókban kissé 
járatlanok a a nyugott kitartás hiányzik náluk; hanem a balszárny (az ope
ra) aggodidomgerjeeztő. a minek egyrészt az az intézkedés az oka, melly 
szerint a föhaditanács a bombavető ü-nőket rendelte tábori ágyuk gyanánt 
használtatni (alt pro sopran), másrétzt pedig az, hogy a főhadparancsnok 
épen most bocsátá el a szabadságosokat, ugy hogy a jövő hónapban nem 
tudom ki fog énekelni? m»rt én ugyan nem. Szigligeti ugyan legközelebb 

tett egy forcirozott récognoscirozást Bécsbe énekesek után, de az olaszok 
olly túlnyomó erővel támadták meg (azt mondják : egy énekesnő 400 forin
tot kért, de még húszasokban), hogy jónak látta rendben visszavonulni -
ismét a Dunán innen foglalni positiót.Nem tudom már most ki fog énekelni. 
— A Telivér adatása óta semmi újság. A hirlapok nagyobb része azt állitjn, 
hogy a színészek részén volt a győzelem s á szerző esett e l ; az ad hoc hiva
talos P. N. azonban azt bizonyítja be, hogy a szerző győzött s a színészek 
vesztesége igen nagy. Annyi bizonyos, hogy a közönséget, melly e csatában 
roppant tömegekben jelent meg, sikerült annyira visszavernünk, hogy a 
másnap megújított ütközetben mutatni sem merte magát. Holnap, azaz hogy 
tegnapelőtt(t. i. a V. U . vasárnap jelenik meg, de csütörtökön nyomtatják) ;» 
versenytárs előadása lesz, a Műszerelőké; a kimenetelről majd tudósítani fog 
a telegráf; óhajtjuk, hogy a közönség ez alkalommal is mentül nagyobb erő
vel támadja meg a szinházi pénztárt, mert hiszen Szigligeti is álnév, s ki 
tudja, hát ha ő is gróf? Kakas Márton. 



Irodalom és mavésset . 

+ {Heekenast G. , , H á b o r a - k ö n y v " ) czimű, térképekkel ellátott, s a jelen 
hadjáratot illető tájékozásokat s felvilágosító magyarázatokat magában fog
lalandó vállalatra nyit előfizetést. E munka 5 füzetből álland, melly június és 
július hó folytán az előfizetőknek bérmentesen fog szétküldetni. Előfizetési ára 
mind az öt füzetnek 2 ft. uj. p. Tiz előfizető után egy ingyenpéldany jár. 
Bővebben szól e korszerű vállalatról a lapunk mai számával szétküldött mel
léklet, mellyre olvasóink szives figyelmét felhívjuk. 

— (Szintén mai számunkkal küldetik szét) a „ N ő v i l á g " jövő félévi 
programtnja. Ajánljuk annak elolvasását hölgyeink figyelmébe. Nem akarjuk 
üres ajánlásokkal annak útját megelőzni, de lehetlen ez alkalommal ki nem 
mondanunk, hogy e nőlap nem csak eddig elfoglalt állását megtartani igyek
szik, hanem ujabb intézkedésekkel is oda hatni iparkodik, hogy a nőközönség 
szükségeinek, vágyainak minél tökéletesebben megfeleljen. 

+ (A „Magyar nyelvessel'1) IV-ik évfolyamának IV-ik füzete megje
lent, következő tartalommal : A kolozsvári latin iskolai szótár. II. Rudenz 
Józseftől. A mordvin nyelv a magyar ághoz tartozik-e? Ribari Ferencztől. 
Észrevételek Hunfalvi Páltól. Könyvismertetések Imre Sándortól. Ugocsai 
néptalányok. Közli Szilagyi István. A mordvin ige. 

•f- i .-1; „l'j magyar muzeum") 18.59. évi folyamának III . és IV.-ik ket
tős füzete megjelent. Tartalma: K. M. Zsednai Vitéz János esztergomi érsek 
1465 — 72. — Knauz Nándor: „Mikép ismerték fel őseink az ál-okiratohat? 
IV . — Kazinczy Gábor: Litván közlemények. III . Rejtélyek. — Fábián Gá
bor: A dogmatic i és paraenetika, vagyis, elméleti és gyakorlati philosophi-
áról L . Seneca. — Szilágyi Sándor: A leleszi konventről Wagner Károly 
irata. A muzeum tárczájában: Intézetek. A pécsi püspöki könyvtár (Sarkady 
Istvántól.) Irodalmi napló. M . Akadémiai értesitő. III . Szilágyi Sándor: 
Bánffy Dénes kora és megöletése. Kőnek S índor : Magyarország bűnvádi 
statistikája. Magyar akadémiai tárgyalások. Greguss Ágost jelentése a gr. 
Karácsonyi-féle vígjátéki versenyről. Ülések febr. és martiusban. 

+ (A „Sárospataki füzetek") másod évi folyamának X- ik füzete meg
jelent, következő tartalommal: Pápaság és császárság, egyházi és világi elem 
közti harcz a középkorban. (Második közlemény.) Pál köri Antaltól. — Nép
iskolai tantervjavaslat. (Vége.) Balé Benjámintól. — Tárcza: Magyar prot. 
egyháztörténeti kútfők. Adatok a miskolczi ref. egyház történetéhez. (Máso
dik közlés.) Soll'sz Nagy Jánostól. A máramarosi helv. hitv. egyházmegye 
és egyházközségek rendezete a X V I I . században. (Vége . ) Közli Szilágyi Ist
ván. Egyházkerületi gyűlés. Óvás. Szeberényi Lajostól. Irodalmi levelezés. 
Protestáns világkrónika Vegyes. Gróf Mikó Imre levele a szerkesztőhöz. — 
K füzethez a czimlap és a tartalomjegyzék is hozzá van mellékelve. Az egész 
tiz füzetes évfolyam épen 1000 lapra terjed. 

4- („Alföldi Kalauz") czimű uj képes naptárra Ováry Lipót, mint szer
kesztő, s Goldrcheider H.. mint kiadó, előfizetést nyitnak. Rovatai lesznek: 
szépirodalom, gazdászat, ipar, kereskedelem, világismertetés, tan- s nevelési 
ügy, és a rendes naptári részen kivül a naptárakba fölvétetni szokott tudni
valók, minők: az országos vásárok, bélyegdij-fokozat stb Előfizetési ára 60 
uj kr. ki 50 előfizetőt gyűjt, a 10 előfizető után járó ingyen példányokon fe
lül az „Aradi Híradót" f. é. dec. végéig, ki pedig 100-at gyűjt, ugyanazon 
lapot jövő évi június végéig ingyen kapja. A z előfizetési pénzek f. é. július 
31-ig, Aradra az „Alfö ld i Kalauz" kiadó irodájába küldendők. 

Kóby Rudolf, mint szerző s Pfeiffer Ferdinánd, mint bizományos, 
előfizetési iveket bocsátottak szét illy czimü humoreszkre : „Rátóti mondák, 
16 énekben." Előfizethetni a csinosan kiállítandó műre július 12-ig egy fo
rinttal uj p. A pénzösszegek Pfeiffer Ferdinánd könyvkereskedésébe bér
mentve küldendők. T iz előfizető után egy ingyenpéldany. Vidékről egyes 
előfizetés nem fogadtatik el. A z előfizetők szamán felül egy példány sem 
nyomatik. 

4- (Thali Kálmán) előfizetői megnyugtatásául jelenti, ho^y költeményei 
még e hó végéig kikerülnek sajtó alól, a az Uletők példányaikat azonnal pon 
tosan megkapják. A z eddigi késedelemnek nem ő, hanem a nyomdász volt 
oka, ki a mü minél csinosabb kiállítása végett uj hetüket öntetett. 

+ (Kgy jeles angol szinmú.) A londoni fényesen megújított Adelphi-
szinházban egy uj darab került nemrég szrare Tom Taylortől, Angolország 
legjelesb, sőt mondhatni, jelenleg csakneai egyetlenegy vigjátékirójától. A 
darab czime : „ K i az ur a háznál?" s mint a „ G l o b e " irja, határozot
tan egyike ez azon legfinomabb elmeszülenényeknek, mellyek már sok év óta 
az angol színpadokon előfordultak. Nemcsak'irodalomi becse, de azon körül
mény miatt is, hogy színpadi hatása rendkívüli, igen tartós hírnévre tarthat 
igényt. 

-f- (Humboldt Sándor azon sokat tmlegelelt müve,) mellyet kéziratban 
hagyott hátra, az elhunyt nagy tudós esját életiratát foglalja magában. 

-f- (Reményi Ede „Eredeti maggi r és egy nemzeti táncz-dal") czimű, 
zongorára szerzett zenemüvére a szerz<* testvére Reményi Károly előfizetést 
nyit egy uj forintjával. Az előfizetési pénzek f. június hó 30-ig Reményi Ká
roly lakására (Pest, Lipót-utcza 20. sz.) bérmentve kiildend"k. Minden 4 
előfizető után egv tiszteletpéldány jái. Reményi Ede kitűnő hegedűművész 
hazánkfia, mint tudjuk, ígérkezett hazánkat meglátogatni; miután azonban 
ebbeli szándéka közbejött akadályok .matt meghiúsult, némi kárpótlásul né
hány zeneszerzeménvét küldé haza kiadás végett; ez*k közé tartozik a jelen 
két zenemű is, mellyek, hogy érdemlett részvétre találnak, nem kételkedünk. 

~t- (Szuper színtársulata,) meky közelebb Zala-Egerszegen nem igen 
nagy pártolást tapasztalt, a mult napokban szives meghivasra Körmendre 
ment, hol az első tiz előadásra már biztosisva is van 600 pfttal. 

Koi inféae tek , egyletek. 

— (Magyar tudományos Akadémia.) I f júság i i r a t o k r a p á l y á z á s . — 
Mélt. gróf Károlyi-Zichy Karolina asszony azon hiányok némi pótlásához 
óhajtván járulhatni, mik nálunk ifjuságképző munkákban, különösen a női 
serdülő kort tekintve, érezhetők, HZ e térbeli munkálkodás elejtésére két 
rendbeli jutalmat alkotott, s a pályázat intézésére az Akadémiát kéne fel, 
melly szivesen nyújtva kezet a hazafi érzésű grófnénak, az általa szerkesztett 
feladatokat a következőkben teszi közzé : /• Készíttessék gyönyörködtetve 
oktató könyv, kedélyes olvasmányul serdülő leánykák ssámára. melly a 
magyar történetből meritett adatok és ételrajzok kíséretében kimutassa : milly 
befolyása volt legyen hazánkban a nőnemnek, a legrégibb időktől fogva mos
tanig, a családi és polgári életre? milly erényekben tűntek ki leginkább a 
magyar nők? emelkedtek-e ezen erények vagy hanyatlottak korunkban? és ha 
hanyatlottak, a nemzet mellyik osztályánál különösen, s mikor és miért ha
nyatlottak? s mellyek az eszközök az ősi erények viszszaátlitására.hojy igy as 
ifju nemzedék mintegy tükörben lássa magas hivatását, s annak betöltésért 
vonzó előadás s hatályos példák áltat buzditlassék." Jutnlmn száz n rnny ; 
a pályamunkák beküldésének határnapja 1860. évi június ló-ke. — / / . 
„Kívántatnak hasznos és érdekes, az összes magyar történelem korébői meritett 
elbeszélések, kedélyes olvasmányul az ifjúság számára; melynek ugy a szép 
nyelv, mint a rajtok átlengő hazafias szellemnél fogva alkalmasak legyenek 
arra, hogy mulattatva oktassanak, s a minden jóra hajlékony ifju kebelt, ha
zánkjeles férfiai és hölgyei vonzó példái által az erény követésére buzdítsák." 
Jutalma n e g y v e n a r a n y ; a pályamunkák beküldésének határnapja 1860. 
évi február 15-ke. Az idegen kézzel tisztán irotr, lapozott, bekötött s jeligé
vel ellátott munkákar, egy, a szerző nevét magában foglaló pecsétes levélke 
kíséretében, a kitűzött napokig alulirt veszi által. A vizsgálatot az Akadémia 
kebeléből kiküldendő biráló választmány által eszközli, megjegyezvén, hogy 
csak olly munka nyerhet jutalmat, melly nemcsak társai közt leszen legjobb, 
hanem a jutalmat ajánló által kitűzött czélnak meg is fog felelni; s hogy a 
munka tulajdona marad ugyan a szerzőnek, de ez tartozik azt mielőbb 
közrebocsátani. — különben a beküldendő kéziratok, mint minden más az 
Akadémia által intézett versenyeknél, ennek levéltárában tétetnek le, s azért 
a pályázók ne terheltessenek fogalmazataikat megőrizni. Kelt Pesten, június 
5. 1859. — Toldy Ferenrz, titoknok. 

© (A természettudományi társulat) jun. 4-ki ülé-ében a titkár ur je 
lentése szernt Xanthus Ja egy Washingtonból a társulathoz irt levelében 
irja, hogy Kaliforniában tett gazdag gyűjteményéből már elinditá küldemé
nyét a társulat számára. Sztoczek tanár ur, a mesterséges szellőztetés kísér
leteinek elméletéről s a Groszmann-féle légtzivattyuzás módjáról, különösen 
pedig az esetleges légfolyásról értekezett. 

+ i .1 pesti műegylet idei közgyűlése) f. hó 3-án ment végbe. Mülapul a 
közgyűlés szavazattöbbséggel Urlai Pelrics művét választotta meg, melly 
azon nevezetes történeti momentumot ábrázolja, midőn Zách Feliczián, le
ánya meggyaláztatását megtorlandó, az ebédnél épen együttlevő királyi csa
ládra rohan. A közgyűlés ezúttal következő pályakérdést tűzött ki : „írassék 
meg a magyarhoni művészet történelme, a jelesebb hazai (akár itt született, 
akár itt élt) művészek életirásával s a művészet átalános történelme legfőbb 
mozzanatainak, és a művészeti iskolák rövid szabatos jellemzésének előrebo
csátásával, világos, népszerű nyelven, s különös figyelemmel arra, hogy fiatal 
művészeinknek ezen munka által helyes önmivelési irány adassék, s bennök 
nemes dicsvágy ébresztessék és tápláltassék. „ A pályaművek egy évi határidő 
alatt küldendők b e " A nyertes mü jutalma 60 arany, ezenfelül minden 
a munka eladásából származható nyereség, a nyomatási költségek levonása 
után, a szerzőé leend. — A közgyűlés azon indítványt: hogy a mülapul szol
gálandó müvet illető pályakérdéseknél ezentúl jelöltessék meg a hazai törté
ntemből veendő tárgy s az ollyan legyen, mi multunk fénypontjait tüntesse 
e 'ö , — azon módo.itassál fogadta el, hogy 20 és 10 aranyból álló két rend
beli jutalom tűzessék ki olly irodalmi műre, melly történetünk illy dicsőbb 
részeit kiemelve, a pályázó festészeknek a használható kútfőkre nézve tájé
kozást nyújthasson. A legjobbnak talált munka útmutatása nyomán a vá
lasztmány kitüzendi a festendő tárgyat. A z illy verseny egyelőre egy évre 
van megállapítva. A z irodalmi mű beadásának határideje f. évi eept. 1-je. 

A (Az első magyar átalános bizlotitó társaság) pesti hrvatalhelyisé-
gein nagy sürgölődés uralkodik. A megszaporított hivatalszemélyzet csak 
megfeszített szorgalom mellett bir megfelelni az egymásra következő jégkár-
biztosítás miatt fólsz iporodott munkának. De másrészt a jégverés is gya
kori, s a társulat a károk pótlásában a lehető legnagyobb gyorsasággal jár 
el. Azon tetemes jégkárok, mellyeket a P. U. legközelebbi számában fölem
lítettünk, már mind pótolva vannak. E í ez tetemes előny a biztosító gaz
dára nézve a jelen időkben. A magyar társulatnak nem csak azon elő
nye van, hogy az országban székelvén, a biztosításokkal közvetlenebbül 
érintkezik, és így a kártérítést is gyorsabban eszközölheti; hanem dijai is 
jutányosabbak a többi, az országban ügynökséggel biró társulatokéinál, 
mellyek a biztosítási dijakat az aratás előtt fölemelték, s a termés biztosítá
sát ott, hol gőz-cséplőgép működik, megszüntetik. 

A (A Hevesmegyei gazdasági egyesületnek állatkiállitása) majus 22-, 
23- és 24-én ment végbe. A z esős idő daczára népe- volt az, mind a kiállí
tott tárgyakra, mind a látogatókra nézve. A kiállítási helyiség egri érsek, 
Bartakovice Béla ur Ő excljának keritett majorudvarában volt. A választ
mányok bírálatának eredményét itt közöljük : 

I. A kiállított lovak bírálatára kiküldött választmány, birálótagok a 
következendő j u t a l m a k a t osztották ki, u. m. 1) Tenyészkanczára kitűzött 5 



aranyból álló első dijt nyerte báró Sina Simon pej kanczája. 2) A második 3 
arany dijt : Kolozsváry Adám fekete kanczája. 3) Csődör csikóra kitűzött 1 
arany di j t . báró Orczy Félix szürke csődör csikaja. 4) 1-sŐ rendít dicsérő 
oklevelet nyert Kovách Ignácz fekete kanczája, eredeti székely faj, és 5) Báró 
Sina Simon 2 éves pej kancza csikaja. 2-od rendű dicsérő oklevelet nyert : 6) 
Báró Sina Simon 2 éves pej csődör csikaja és 7) Majzik Viktor tenyész pej 
kanczája. TI. Szarvasmarhák 1) 2 arany l-m jutalmat nyerte : báró Orczy 
László „Cz imer" nevű tiszta magyarfaj tehene. 2) 1 arany 2-od jutalmat 
szinte b. Orczy László „Sugár" nevü tehene. 3) 2-od rendű dicsérő oklevelet 
nyert : Fejes Lajos „ L i l i o m " nevü tehene. Jegyzőkönyvileg megdicsértetett 
Berecz Ferencz által kiállított 3 iker üsző-borjú fölnevelésénél a szorgalom, 
valamint Bogdán Jónás által kiállított 2 darab hizott ökörnél a hizlalás tel
jes kivitele TII. A juhok. A merino-faj osztálynál. Tenyész-kos: 1) az 5 arany 
jutalmat nyerte báró Orczy László saját tenyészetü öreg kosa. 2) a 2 arany 
jutalmat nyerte báró Sina Simon öreg kosa. 3) 1 arany jutalmat nyerte báró 
Jeszenák Jánosné öreg kosa. Anyajuh: 1) 3 arany jutalmat nyerte báró Sina 
Simon anyajuha 2) 2 arany jutalmat nyerte gróf Batthyány Vincze örökösök 
horthi uradalmi anyajuha. 3) 1 arany jutalmat nyerte báró Orczy László 
anyajuha. Kos toklyó, 1 arany jutalom: nyerte báró Orczy László kos tok-
lyója. Jerke-toklyó, 1 arany jutalom : nyerte Bartakovics Béla egri érsek 
jerke-toklyója. — A hazai középfinom osztálynál. Tenyészkos : 1-sö 5 arany 
jutalmat nyerte : Fejér Lajos saját tenyésztésű öreg kosa. 2-ik két arany ju
talmat nyerte Bokross János öreg kosa. Anya-juh: 1) 3 aranyjutalmat nyerte 
Fejér Lajos anya juha. Jerke-toklyó : 1 arany jutalom : nyerte Kovách 
László toklyója. Első osztályú arany dicsérő oklevelet nyertek : Báró Orczy 
László két öreg kosa, melly dr. Czilchert Róbert gutori juhászatából hoza
tott, melly első jutalomra érdemesnek Ítéltetett, mint azonban nem az egye
sület területén neveltetett, a jutalom neki ki nem adathatott. Mocsári Lajos 
rambouilleti keresztezett toklyó kosa, szintén a föntebbi oknál fogva jutalmat 
nem nyerhetvén, 1-sÖ rendű arany dicsérő oklevelet nyert. I V . Sertés. A 
kiállított sertések nem találtatván tenyésztésre alkalmasaknak, a jutalom ki 
nem osztathatott. Csupán gyöngyösi lakos Újhelyi Mátyás kiállított 6 drb 
hizott sertéseinél a hizlalás teljes sikerülte diiesértetett meg jegyzőkönyvileg. 
V Baromfi. Okolicsányi István Brahma putra egy éves kakasát 1 arany juta 
lomra, igy nemkülönben Havlicsek István cochinchinai 11 hónapos kakasát 
és ugyanŰly idős 2 db. tyúkját 1 arany jutalomra ítélték. A kiállítás majus 
24-kén délutáni 4 óráig volt nyitva, folytonosan feles számú közönség volt 
látogatóképen a kiállítási helyiségekben, különösen harmadnap ingyen be
menetelt engedvén az egyesület, a besereglett vásáros nép özönlött s valódi 
örömöt lehetett látni arczaikon, melly mintegy mondani látszott, hogy „biz 
ezt okosan cselekszik uraink! • 

B a l e s e t e k , elemi c sapások . 
— t Borzasztó gyilkosság.) Szolnok, június 5-én. Fo lyó hó 1-je estéjen; 

Szolnokhoz nem épen távoleső varsányi csárdában, iszonyú gyilkossági me
rénylet merült fel. — Lovas Lajos, gépész, otthonról (Békés) utazott Szol
nokba, és a fennevezett csárdába, meghalás végett-e, vagy csak csupán este-
bédezés kedvéért? beszállott harmadmagával, t. i. a kocsisával, és ennek 12 
éves fiával. A rablók, kik távol észrevétlenül kisérték a gépészt, kinél sok 
pénzt gyanítottak, a csárdába betörtek, megtámadták, kezeit hátrakötötték, 
és sok verés után, hogy pénzét el nem csikarhatták, mert nála jelentékeny 
mennyiségben nem is volt, könyörtelenül megölték. Megölték vele a két uta
zót ».-. D e megölték még az ott lakó csárdást is, fiatal nejével és két szép leá
nyával. Tehát egy éjjel hét élőnek vették el életét. — A meghaltak sokat 
küzdhettek, mert kezeik mind össze voltak vagdalva, hihetőleg a gyilkosok 
késeinek erőszakos módoni kiragadási kísérlete következtében. A szobában, 
hol az égbekiáltó bűntény véghezment, a legyilkoltak, a földön arezraboru*' a 
feküdtek, és halva találtattak. T ö b b verés és szúrás helyei közt különöi-en 
feltűnt azon nagy és mély vágás, melly mind a hétnek a nyak előrészén 
látszott. A gépésznek, mint mondják, összeszorított markában, még egy cso
mó hajfürtőt ia lehetett látni. Továbbá egy erős nádpáleza, hihetőleg a gé
pészé, mit a maga védelmére igénybe vehetett, három helyen van összetörve. 
A gépész, békési lakos, nős , gyermekes. A kocsis, kun-szentmártoni lakos, 
szintén nős és gyermekes. A csárdás, szolnoki születésű, nős, és 8 vagy 10 
gyermek atyja. Fiatal nejével, ki már neki a harmadik vala, csak egy hóig 
élt, az egyik leánya (ki szintén áldozatul esett) 17, a másik 13 éves; két leg
kisebb gyermekét, kik még beszélni nem tudnak, életben meghagyták. A na
g y o b b , mintegy 2' , éves, mint mondják a halottnézők, költögette volna ak
kor is édes apját. A kisebb, körülbelül féléves, a bölcsőben aludt. Többi 
gyermekei a vuroson vannak és voltak is. Temetésük a halálozás után nem 
egyszerre, hanem hnrmad- éa negyednapra történt meg Szolnokon. A szol
noki nép egészen meg volt zavarva és rémülve, tömegestől, részint az utczán 
jártak le s fel, részint a templom, vagy más olly helyen állva, vagy ülve vár
ták és lestek a legyilkoltak holttesteit. A halotti szertartáson egy sem volt, 
ki ne könnyezett volna. 

Szolgabiránk többed magával a gyilkosokat nyomozni el is indult. 
Monda, miszerint addig vissza nem tér, mig a bűntény elkövetőit föl nem 
fedezi. S ez sikerült is, mert már e hó 5 én. délután 4 óra felé, 4-et kocsi 
oldalához vasalva hozatott, kik közt háromról bizonyos a bűnösség, még 
kettő szabadon van. Tehát összesen a gyilkosok 5-en voltak. Derék szolga-
biránkat a nép ez erélyes tetteért (mert ő szintén a rablók kisérői közt jöt t ) 
meg is éljenezte. — H. J. 

( E g y Csongrádról vett levélből értesülünk, hogy a tettesek már j o b 
bára kézrekerültek. Csongrádból hármat vittek e l , Csépáról is. Minden 

gyanuok odamutat, hogy az elfogottak követték cl az égbekiáltó vérenge-
zést. Csongrádon még ugyanazon napon, mellynek reggelén a gyilkosság 
elkövettetett, minden gyanús ember elfogatott. A három leggyanúsabb 
kenyérkereset nélküli, már többször fogva volt régi gonosztevő.) 

A (Tűzvész) Ácsán június 2-án nagy tűzvész pusztított, 32 ház lett 
hamuvá és tán ugyannyi család, ha nem is mind egészen a koldusbotra, de 
mindenesetre egy időre nagy ínségbe jutot t , azok kivételével, kiknek háza 
biztosítva volt. Találkozott pedig a 32 elégett között csak 7 biztosított ház, 
mellyekért az első magyar átalános biztositó társaság a kárpótlást a tűzre 
kővetkező negyedik napon már kifizette. 

H l U j M « ? 
) (A Gazd. Egyesület gépkiállítása) a pesti Medárdvásár alkalmával a 

legszebb eredménynyel lőn megtartva, mellyrol jövő alkalommal bővebben 
szólandunk. 

4- (A nemzeti kaszinó) áthurczolkodott előbbi szállásából a batvani-
utczában levő Cziráky-ház díszesen fölszerelt első emeletébe. Földszint egy 
kényelmes étkező terem is áll a közönség rendelkezésére. Ez uj szállás több 
tekintetben előnyösebb az előbbinél, a az egész elrendezést ízlés és minden 
fény mellett egyszerűség jellemzi. 

— (Jetiinek Mór), a pesti kereskedői testület tagja és a híres bécsi hit
szónok J. Ado l f testvére, ki a kereskedés gyakorlati terén kivül a nemzet-
gazdászat mezején is elismerést érdemlő tevékenységet fejt ki, azon szép 
kitüntetésben részesült, miszerint az orosz császári kormány pártfogása alatt 
Sz. Pétervárott fönáiló gazdászati társulat levelező tagjává választatott. 

— (A nemzeti színház egy reményteljes növendéke Bécsben.) Bécsből, 
június 8-áról veszszük e sorokat : Tegnap este 8 órakor ment véghez igen 
fényes sikerrel az itteni akadem. énekiskola növendékeinek nyilvános próbája 
a belvárosi régi Arsenal helyiségeiben. A fényesen kivilágított terem köze
pén, a karnagy körüli emelvény legalsó fokán, elsőnek ült egy rózsaszínű 
ruhába öltözött kellemes külsejű fiatal hölgy, kis virágcsokorral kebelén, 
hangjegyeit forgatva kezeiben. Rossininak egy, a müsorozatban kijelelt g y ö 
nyörű sopran-solojára (Fromme Liebe) került a sor, mellyet az említett 
hölgy olly művészien és fiatal korához képest a legkényesebb művészeti igé
nyeket is kielégitőleg, olly remekül énekle, hogy a díszes és igen válogatott 
közönség már az ének közben is alig tarthatá vissza tapsait. Mindenki neve 
után kérdezősködött, mig utóbb egyik felügyelő szíves volt hozzánk súgni, 
hogy e kedves csalogány „magyar árva". Milly kegyeletes érzelmeket kelt 
az emberi szívben az ,,árva" szó! Ezt tudva, még gyenge énekeért is meg
dicsértük volna. De mivel ő épen „magyar árva," és mivel olly gyönyö
rűn és remekül énekelt, mondhatlan édes örömmel hallgatám szép énekét, 
mellynek végével aztán szűnni nem akaró tapsvihar- és brava-kiáltáaokban 
tört ki az elérzékenyült hallgatóság. — Sietek tudatni e becses lapok olva
sóival, hogy e szeretetteljes „magyar árva", kinek neve utóbb szájról szájra 
j&rtjMarkovics lika kisasszony, hazánk szép reményű leánya, kit — tudtom
mal — a magyar nemzeti színház képeztet itten. — A próba végeztével sie
tett mindenki hozzá, hogy tetszésnyilatkozatok- és dicséretekkel jutalmaz
zák a bájoshangu kis csalogányt. Honfiúi örömem engemet is feléje vonzott, 
el nem mulaszthatám édes hazai nyelvünkön őt üdvözölni, és örömemet 
gyönyörű, szép énekeért előtte nyilvánitani. — Valóban, a nemzeti színház 
örülhet e jeles növendékének, ki derék mestere mellett illy fényes sikert igé-
rőleg folytatja iskoláját. Nemzeti színházunknak kétségtelenül disze s fénye 
leend egykoron. — F—g N. J— s. 

— Belényesröl, majus 25-ről írják : Szellemi létünk egy fokkal emel
kedett, mert egyhangú mindennapias helyzetünk Albisi László színtársulata 
által kedélyesb szint öltött magára. — Városunk olly régen nélkülözte e 
magasabb örömöt, hogy színészeink megérkeztével valódi lelki szomjjal vár
tuk az előadásokat. „B íbo r és gyász," „Bakancsos és fia a huszár" jöttek a 
két első napon a színpadra, s a zsúfolásig tele volt ház közönsége a darab 
élvezése után megelégedetten távozott. — A színre jött darabok közöl még 
sikerültek: „ D e b o r a , " „Li l iomfi ,"„Brankovics G y ö r g y , " „ S z é p Marquisné," 
„ V i o l a , " „Női harcz," „Fenn az ernyő, nincsen kas." A személyzet közöl 
kiemelendók Albisi különösen, Pongrácz, Fekete és Zsombori. Albisiné sok 
tehetséggel bir. s méltó tagja lehetne bármelly nagyobb színpadnak is. — 
Időjárásunk átalán véve j ó , s a sok esőzés daczára is dús termésre lehet kilá
tásunk; gyümölcs azonban a temérdek hernyók miatt nem lesz. /—y. 

+ (Balaton-Füredről) irják. hogy a Kisfaludy-szobor alapzata már 
nemsokára elkészül. E szobor az uj sétány egy gyönyörű helyén fog fole-
meltetni. A szobor felállítására kijelölt helyet Züllich szobrászszal a m. hó 
24-én odaérkezett Deák Ferencz is megszemlélte. A z uj ut, melly a fürdőből 
a faluba vezet, erősen készül; ezáltal a falu 76 öllel jő közelebb a fürdőhöz. 
A házhelyek már kijelölvék az ut mellett mindkétfelől, a igy, mire Budáról 
vasúton lehet Füredre menni, elegendő szállás is lesz készen a vendégek 
befogadására. 

+ (A kukorícza megérése elősegítésére) egy franczia fóldmivelő azt 
ajánlja, hogy a föld a kukorícza tövétől második kapáláskor lehetőleg el tisz
títandó (tehát épen ellenkezőleg, mint nálunk szokásban van ) ; ezáltal a nap 
melege a kukorícza tövét átjárja, s igy érését elősegíti. A szükséges nedvet 
a kukorícza ekkor már leveléből nyerheti. A franczia földmivea illy módon 
kísérletet tevén, azt tapasztalta, hogy kukoriczája, melly eddig éretlen ma
radt, szépen megérett. 

+ (Sopronba) összesen 431 magyar és 534 német lap jár. E város la
kosságának nagyobb része német ajkú levén, a magyar és német lapok száma 
közti arányt irodalmunkra nézve elég kedvezőnek kell mondanunk. 



PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE. 
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Szőke Tisza partján vad virágok : 
Koszorúba fonják a leányok, 
Koszorúba legszebb lány fejére, 
Ugy állitják a legszebb legényhe' 

Piros pünkösd napján. — 

Barna legény, falu legszebb lánya 
Egybe ülnek — egy virágos ágyra, 
összeadják, megesketik őket, 
Piros hajnal betakarja őket 

Rózsaszín felhővel. — 

A Tiszáról oda jön a szellő 
Dobog a sziv, lobog a Iégfelhö, 
Szétlebben a rózsafátyol — ketté : 
S zeng az ének „nem anyától lettél . 

Piros pünkösd napján. — 

Jőnek aztán egyenkint a párok 
Szivök szavát elköszöntik rajok. 
Letérdelnek a virágos rétre; 
A királyné megcsókolja érte 

Drága jó cselédit. ' 

A király meg egy-egy rózsaágat 
Ad emlékül mindegyik leánynak; 
Szóval jóval ugy osztják az áldást . . 
Áldott egy nép, boldog kis királyság 

Magyarország földén. — 

Kiki fogja végre a magáét, 
A pünkösdi király a királynét : 
Megforgatja, odébb adja másér 
Szól a zene, czini-czini — ráér 

Piros pünkösd napján! — l\ •/ Károly. 

I p a r . g a z d a s á g , kere^kedr-. 

© (A petit lórcr senyék mátodika) kedden, június 7-én, ment végbe a 
legkedvezőbb időjárás mellett, s érdekesebb volt a vasárnap tartott elsőnél 
is, mellyről már szóltunk. E második versenyen, az 500 ftos Esterházy-dijat 
kivéve, minden dijat magyar urak lovai nyertek el. Volt hat futás. A z 
I. Hack-Stacket, futott négy ló, az első volt a czélnál Tisza László „ Vicar of 
Wakefield" 4 é. b . p. m. lova; második volt Sürgöny, gr. Wenkheim Rudolf 
5 é. s. p . pr. — II . Gr. Károlyi István megújított tétversenye 5000 ft.; négy 
futó közöl első volt Ban Hozuk. ifj. gr. Batthyányi István 5 é. s. p . m.; má
sodik Harlequin gr. Kinsky Oct. 5 é. 8. g. m.; harmadik Agitation, gr. Hu
nyadi József 5 é. p. k. — I I I . Esterházy-dij 500 ft.; három futó közöl első 
nyertes Frolic. gr. Harrach Ferencz 6 é. v. p. k.; második Mary 0"Moor, 
gróf Kinsky Octáv 3 é. b . p. k. — I V . Asszonyságok dija 200 arany, szán 
arany értékű serlegben; futott 4 l ó ; első nyertes Redvohite and Blue, ifj. gróf 
Batthyányi István 5 é. p. k.; második Ftcnr Tisza László félvér lova (lovag 
az ifj. gr. Bethlen Domokos) . V . Handicap 1000 ft., ajánlja 1859., 1860., 
1861. évre a lótenyésztés egy pártolója. Futhat minden ló egyszer körül. 
I V , mérföld. A 2-ik ló a tét és bánatösz felét kapja. Futott 6 ló. Győztes : 
„Madame Rachel" gr. Eszterházy Mihály, 5. é. sg. k. 2-ik „Pan" Bensonnak 
(gr. Almásy György által nevezett) id. p . m. 
Futhat magyarhoni minden kancza l 1

 4 mfd. 
2-ik lóé. Futott 4 ló. Győztes : „Cornflower," ifj. gr. Batthyány István 5 é. 
p k., 2-ik „Stella," hg. Lichtenetein Frigyes, 4 é- sg. k. — Ez alkaJonaati 
nagy közönség, szép derült idő. 

A csütörtöki utolsó versenynek is a legszebb idő kedvezett, mi nagy 
számú nézőközönséget csalt ki ismét a nézöhelyre. E délután 6 futás történt. 
I. Batthyány-Hunyady-dij 200 arany. Futhat minden ló. 1 ang. mfA. Futott 
4 ló . A z eredmény kétes volt. Gr . Zichy Aladár „Basi bosuk" méne s gróf 
Henckel Lázár „Kate Tulloch" kanczája olly egyszerre érkeztek a nyerpont-

V I . Hasafl-dij 100 arany, 
tét 10 arany; a tétösz fele • 

t l i . Cji. 14. u . 

Vasárnapi Ujság 24-ik számához 1859. 



hoz, hogy a bíróság az elsőség iránt nem határozhatott. Egy másodízben 
döntő versenynek kellett volna következni, de az illető tulajdonosok a dijt 
egymás közt elosztván, a tét és bánatösz végett a pályát még egyszer körül
futották. — II . Második Császár-díj 600 arany. Futhat az ausztriai biroda
lomban szül. és nevelt minden mén és kancza. 2 ' / , mérföld. Futott 3 ló . 
Nyertes .,Rhad >mans" g róf Teleki Domokos méne. 2 ik „Harlequin" g róf 
Kinsky Oc t . merte Az eredmény az utolsó másod perczig bizonytalan volt, a 
diadalt a közü.i-ég élénken tapsolá meg.— II . Széchenyi-dy 100 arany. Fut
hat mén és ka cza. 1600 öl. Futot t 5 ló. Győztes „Sobiesky", gr. Henckel 
Arthur méne; második „Megyer" gr. Almásy G y . méne. Az egyik versenyző 
ló „L. delta Robbia" (gr. Hunyady Józsefé) az utolsó fordulónál egy oszlop
nak rohanván, lovasával együtt összerogyott; sérülés nem törtónt. — I V . 
Sina-Jij 100 arany (Eladó verseny).Futhat minden ló egyszer körül. Futott 
3 ló.Nyertes „lnheritess" gr. Kinsky Oct . kanczája; második „Ármin" gróf 
Almásy Gy . méne. — V . Nákó-dsj lOOarany. Futhat minden magyarhoni ló, 
melly ez idén itt nem nyert. Futott 3 ló. Nyertes „Stella", hg. Liechtenstein 
F. kanczája. Máeod'k „White rose", gr. Szapárv Iváné. V I . Sándor-dij, 100 
arany értékű billikom. Ugrató verseny. Futott 4 ló. Nyertes „Kale Tulloch" 
gr. Henckel Lázár kanczája. Második „Caesar" gr. Kinsky Oct. méne. 

0 ( A G a z d a s á g i Egyesü le t á l ta l rendezet t e k e p r ú b a ) Ercsiben b . 
Sina Simon birtokán jun. 4. ment végbe. Reggeli 6 órakor indult a b . Sina 
által megrendelt „Gize l a " gőzös , mellyen 470 érdeklett utazott a próba 
színhelyére. Ercsiben a vidékről összegyűlt pár száz egyén várta az érkező
ket. A versenytér a várostól nem messze, régi parlag volt. A z ekén kivül 
azonban magtakaró, irtókapa s más gép is volt a versenyen. Az ekék 3 osz
tályba voltak sorozva. Elsőbe jöttek azok, mellyek ára 20 , a másodikba, 
mellyek ára 20—40 forint, a harmadikba a 40 forintnál drágábbak. A z el
sőben 7, a másodikban 2 5 , a harmadikban 7 versenyzett. Arany, ezüst és 
bronz érmet osztottak ki; arany érmet az első osztályból egy sem kapott; 
ellenben ezüst érmet Vidats István Vidatsekéjeért és az ercsi uradalmi ko
vács ; bronz érmet Rock Istán nyert. A második osztályban az arany érem 
Gubicz András pesti gépész Horhyféle ekéjéé lett. E gépésznek más két 
ekéje is kitüntető megemlítésben részesült; ezüst érmet Farkas István Ben-
kő-féle és Yull Györgynek saját találmányú szabadalmazott második fajta 
ekéje kapott; bronz érmet. Bokor, Mészáros és Vidats nyert. Harmadik 
osztályban arany érmet a P . P. P. Yull eke, ezüst érmet Hornsby angol 
gyárában készült nagy Howard-eke és Pichler nagy ekéje nyert. A má
sodik osztályú ekék különös kitüntetést érdemelnek. Itt igen nagy volt 
a versenyzők száma. A közvélemény Gubicz ekéit, még a Yull-féle ekénél 
is többre itélt. — Farkas a bíráló választmány előtt Vullt külön magán 
versenyre liivta ki; az egyezés ugy volt, hogy a vesztő fél ekéjét a m. Gazd. 
Egyletnek adja. A választmány idő rövidsége miatt a kimenetelt be nem 
várhatván, bírálóul, az azon vidéki közönség maradt o t t , melly elsőséget 
Farkasnak itélt. Yul l még nem adta át a G. egyletnek az ekét s ha azt tenni 
késik, Farkas uj versenyre hivandja ki valahol Pest közelében, mellyen már 
rendes választmány fog ítélni. — Méltán mondja a „ P . N . " hogy ez ünne
pély lényegét a meggyarapodott nemzeti életerő képezte, melly az esemény
ben kiválólag nyilatkozott. Fényes bizonyság volt ez ünnepély, hogy a 
magyar a gyakorlati életmunkásság terén is ez ország határai között, kii Ki
sen a mezőgazdaság körében, túlnyomó miveltséggel s szakértelemmel bir. 
Ebéd közben, ősi szokás szerint, Lányay Mennyhért és Korizmics László ur a 
vendégsereg egyhangú riadása közt a nagyszivü háziúr b . Sina Simon és 
szeretett családja egészségére mondottak felköszöntéet. Eszívélyes felköszön
tés a visszatérés alatt, a gőzös kerekeinek zúgása s a magyar zene hangjai 
közt többször viszhangzott szivében a vendégseregnek, melly este 9 órakor 
szállt ki Pest partjára és soká fog még visszaemlékezni e szép napra, e valódi 
,.nemzett ünnepre," a minőt régen nem láttunk hazánkban. 

Levelezés . 
B é c s i l e v é l . Június 6-án. {A magyar tanuló ifjúság Bécsben. Áldozzunk 

a múzsáknak! Stuwer tüzjátékai. Egy magyar kárpitos.) A bécsi műegyetem 
magyar hallgatóinak ragadós példája után indulva, itt készülő orvos- es 
jogász hazánkfiai, egy „az t mondják" szerint, szintén elhatározók, hogy az 
egy álló év alatt befolyó adakozásokat, miket egy köztük alakulandó krajezár-
egyletbe lesznek befizetendők, ha tüzetesb is, de mindenesetre ép olly nemes 
honirodalmi czélnak fogják fölajánlani, mint a millyenre a derék techni
kusok szentelek a körükben gyűjtött összeget. — Mit ifjaink adtok és adni 
fognak, még mennyiségileg csekély tán, de a szív és lelkesedés kamatlába 
szerint milliókkal ér fel. — A szigorúan vett szülőföld határain kivül mind 
szorosba lesznek azon kapcsok, mik imádott rögeihez csatolják az ember 
sávét , éltetőbb s édesebb ama lehelet, mi ormain keresztül átcsap hozzánk. 
Tegyük azt, mit tennünk lehet, kell é j szabad, s mig a birodalom szélein 
három nemzet vérben áll, használjuk tel az időt, hogy a csatazaj által az 
Örökszépnek hazájából elriasztott múzsákat magyar vendégszeretettel és 
lovagiassággal mind közönségesen nálunk fogjuk, annál is inkább, mert e 
földön számosan vannak kedvencz gyermekei, kik tán rábirandják őket, hogy 
a Kárpátővezte, megáldott Magyarországot állandó lakhelyül válaszszák 
meg maguknak; s hogy köztűnk mind végig jó l fogják érezni magukat, 
arról kezeskedik azon örvendetes előhaladis, mit hazánkban irodalom- s mű
vészetben egyaránt tapasztalniok bőséges alkalmuk van, különösen most, hol 
— inter arma silent. — H o g y az irodalmi gyepen (semmi példálózással a 
„ z ö l d r e " ) , az a rokkant „Te l ivé r " elhandicapozta a 100 aranyat, mint ke
gyes fórum, ez egyszer tan csak elnézik. 

Olly verőfényes időnk jár, hogy szinte megijedtem, midőn Stutcernek 

villámarabeszkü hirdetését olvasám, melly szerint ő június 2-án dagályos 
szó-basarózsákban és emészthetlen ékesszólással fölmagasztalt tűzi játékot 
itrér „seinen W'ienern ; " azért ijedtem meg pedig, mert éa jó l tudom, hogy a 
Stuwerek nemzetségét milly végzetes makacssággal üldözi Jupiter pluvius. 
— II . Stuwert, Bécs környékének földmivelői nagy szárazság idején formális 
bucsujálásban kérték meg, hogy rendezne már egyszer tűzi játékot, hadd 
esnék már egy kis Isten áldása a szomjns földekre; hogy II . Stuwer az illyen 
petitiókra aztán nagy haragjában nrhy demonstratiókat csinált, arról igen 
sok épületes adomát beszél >t bécsi krónika. 

No, gondolám, j ó éjszakát aranyos napok, e6Ő lesz, még pedig zápor. 
Szorongó szivvel sodortattam ki magam a praterbe. k'érvo a dagadó fűbe 
ereszkedtem, várva, hogy az átázott villámok és „Sehwarmer"-ek milly csa
takosan fognak visszabukfenczezni a földre; folnézt in az égre, de azon fel-
hőfodorka sem mutatkozott; már szinte sajnálni kezdtem III . Stuwert, hogy 
tán ép azon perezben, midőn zsebvulkánjának diimonait szabadítaná fel, 
znhog le fejére a vizes katastropho. — Semmi sem jöt t , higyje meg, semmi 
sem; spanyolországi divat szerint olly sötétkéken, tisztán borult fölénk a 
mosolygó ég, hogy minden órán odaillett volna Granadára. — Mi meg nem 
áztunk, ő fel nem sült, hanem annál fényesebben röppentyűi. — ü l . Stu-
wernek e lánggal irt korrajza, e tendentiosus tűzi játéka, mert holmi bom-
bardementok, tengeri ütközetek és várostromok fordultak elő benne, röp
pentyűinek nemcsak pattogó, de ropogó kadentiái, az ismert „bravó Stu-
írer '"zajos hangoztatását érdemlék ki. Tehát én is csak azt kiálthatom, hogy: 
bravó Stuwer! 

Folytonos székvárosi böngcszeteimben itt-ott akadtam már egyes szép 
kalászokra, tarlóján a bécsi magyar elemnek, de a roillyennel most kedves
kedem, azt igazán jelesnek szabad mondanom. A művészet és ipar terméke
nyítő ölelkezéséből aligha keletkezett még kitűnőbb tehetség, mint • pesti 
születésű s nevelésű Bamberger Károly kárpitos; bár ifjú éveinek nagyobb 
részét külföldön tölte, édes anyanyelvünket hibátlanul e szeretettel beszéli, 
S élénken sajnálkozik azon, hogy nem telepedhetett meg szülővárosában, 
bár azon anyagi előnyök, mikkel ittléte van Összekötve, jóval magasabban 
állnak azon lucrativ álláson, mit Pesten a czéhnyavalya miatt nem engedte
tett elfoglalnia. — B. ur, ki a székváros legkeresettebb s mindenesetre leg
kitűnőbb kárpitosai közé tartozik, mint müvész-cosmopolita, a trónkövetelő 
Chambord g ró f frohsdorfi palotáját ép olly nemes Ízléssel szereié föl, mint a 
milly hízelgő dicséretet nyert kitűnő függönyzéseiért a párisi Louvreban, 
mellynek szemkápráztató kiállításában még mint egyszerű munkás vőn részt. 
— B . ur bécsi termeiben (Jágcrzeile 59.) a renaissance s a divó Ízlésnek 
családi ünnepét látjuk; ez ellenkező modorok olly engesztelőleg állnak egy
mással szemben, hogy látva azt hinné ön, ez csak igy és egyedül igy lehet 
olly tetsző, olly gyönyörű; gobelinkárpitozatu szegélyzet mellett egyszerű 
szőnyeggel bevont bútorokat látunk, a Voltaire zsőlye mellett a piquante 
causeuset, az arany virágú selyemfalhoz a szerény papirfal simul, de olly ösz-
hangzatban, hogy alig birjuk e knleidoscopról levenni szemeinket. B . ur 
festesz, költő s historikus egy személyben, iparos művész a szó legnemesebb 
értelmében, szerény, szorgalmas, erélyes és — a mi különösen honfiai iránt 
kivan lenni — jutányos-

ön meg van arról győződve, hogy a híresztelés, puff- és humbug-iro
dalmat e sorokkal nem növeltem, a mit elmondtam, a közvéleményen és saját 
lekenyerezhet len meggyőződésemen alapszik; hisz máskép nem makranezos 
tehénsxőrü kanapén, hanem ruganyos karikás balzakban ülfekve írnám, e til
takozással be is fejezett, levelemet. K. T. 

E g y v e l e g . 
— (Zuávok színpada.) Olvadóink tudják, hogy a krimiai háborúban a 

franczia zuávok színdarabok eljátszásával mulattak; sőt arra is fognak emlé
kezni, hogy 5—6 illy naturalista zuáv-szinesz Bécset, Pestet is meglátogatta a 
mult nyáron, hol meglehetős tetszés közt produkálták kissé nagyon is „sza
bad" művészetüket. A nőszerepeket is kopaszra borotvált s vékony hangon 
beszélő zuávok játszták. — Most azt írják, hogy e zuáv színpadok az olasz 
hareztéren is újra feltűntek. Egy illy előadást hirdető színlap ugy hangzik, 
hogy a furcsaságot mindenki kiolvashatja belőle : 

„Tortonai színház. A polgármester ur engedelme nélkül 1859. majus 
23-án a 3-ik zuávezred színészei által elő fogadatni: „A hires hadd-el-hadd." 
Szomorújáték 1 felvonásban, alkalmi nótákkal. Ristoríné asszony nem érkez
hetvén meg a kellő időre, az ő szerepét Beauvallet János vette át , kinek 
egyúttal szerencséje lesz, magát a trombitán produkálni. — Ezt követi : nagy 
ballet. Előadják az ezred legszebb legényei. — Itermezzo: A z ezred marko
tányosa szerencsés lesz, magát tükör nélkül borotválni stb. stb. stb. Az elő
adás szabad ég alatt történik; ha zápor esik, akkor is ott. A színházban sza
bad a pipázás, füstölés. Bementi d i j : semmi. 

+ (Rossini a hires zeneköltő) már nyugalomba lépett, s nem is ír na
gyobb munkát; átalábnn nem akar uj müveivel sem a közönség elé lépni. E g y 
vállalkozó kiadó mindent elkövetett, hogy még kiadatlan „Jeanne d ' A r c " 
czimü operáját birtokába keríthesse, s a jeles szerzőnek minden egyes hang
jegyért , melly ama müvében előfordul, egy frankot igért, ő azonban e fényes 
ajánlattal eem volt rávehető, hogy ez uj operáját kinyomassa. 

0 (Az óriás ludak.) Berlinben Lossow baromfikereskedése nemrég in
diai óriás ludakkal szaporodott, mellyek darabját Toulonból 25 napoleon-
doron kapta. Egy illy állat felnőtt korában 20—30 fontot nyom, de 40 — 46 
fontig is hizlalható. A nőstény mintegy 40 tojást rak, mellyek mindegyike 
10—12 latot nyom, mig a közönséges ludé 5 — 7 latos. A tojás darabját a 
kereskedés 7 ujfton árulja. 



T é n y e k , a d o m á k , gondo la tok . 
— A minap egy szegény szomszédom hozzám küldé feleségét, hogy köl

csönözzek neki öt garast, mert, úgymond az asszony, férjem mar egy hét óta 
krajczárt Bem keresett lovaival, szekerével, dohánya pedig egészen kifo
gyott. — Itt az öt garas, szomszéd asszony! De hát egyébre nincs a ház
nál szükség, épen csak dohányra ? 

Nincs nekünk uram, egy falat kenyérnél egyéb a házunknál; azt is 
pénzen szoktuk venni, mikor van; de férjem inkább kenyér nélkül lenne .4 
óráig mint dohány nélkül. Mert azt mondja, hogy ha nem pipázik, mindjárt 
eszébejut a nyomorúság; ha pedig dohányzik, akkor elfelejti hogy szegény 
ember. Mikor kivált télen át néha semmi keresete, semmi dolga nincsen, 
csak elnézem sokszor, hogy egész nap is milly nyugodtan elpipázik a nélkül, 
hogy csak kérdené tőlem, főzök-e egy kis sós levest számára? Egy font ke
nyeret alig eszik meg gyakran egész nap, de elfüstöl aztán mellette egy fer
tály dohányt. Ugy elgondolom sokszor, ugyan mi lehet abban a dohányban 
ollyan j ó vagy ollyan tápláló , hogy a mellett úgyszólván étlen szomjan is 
meg tud élni egy férfi! Egyszer már mégis kérdeztem, hogy ugyan miféle 
csuda-erő van abban a dohányban? S csak képzelje szomszéd ur, mit felelt 
férjem! azt mondta, hogy a dohány egy égi származási növény, mellynek 
az az ereje és tulajdonsága van, hogy az ellankadt főt felhevíti, a nagyon 
is tüzes főt pedig ismét meglankasztja. És ezt el is hiszem már neki, mert 
nem egyszer tapasztaltam, hogy midőn fogfájása volt, nem tett egyebet, csak 
erősebbben dohányzott, és elmúlt a fogfájás. Gyakran megint ollyan mérges 
volt, hogy már káromkodni is kezdett, s mihelyest megtöltöttem neki a pi
pát és kezébe adtam, az első füstgomolylyal, mellyet száján kieresztett, 
egyszerre mintha csak elvágták volna mérges indulatát. Még azt is mondta 
egyszer férjem, hogy a dohány az embernek valami szellemet ad. No már csak 
gondolja meg szomszéd ur, millyeneket beszél az az én férjem; Én azt se tu
dom, mi az a szellem ? kérdezni tőle meg resteltem, nehogy nagyon kíváncsi
nak tartson. Pedig ezt a szót soha nem tudtam azóta kiverni fejemből. Ugyan 
mondja meg szomszéd ur, mit érthetett férjem az alatt, hogy : szellem ? 

Midőn az asszony legfeszültebb kíváncsisággal várta feleletemet ezen 
kérdésre, betoppan hozzám férje is, — egy katonaviselt fuvaros ember. 
„Ugyan , hogy tudsz illy soká várakoztatni annyok? hiszen tudom, hogy 
szomszéd ur szivesen kölcsön adta már neked azt az öt garast; mért nem 
hozod hát nekem a dohányt?" 

Ezen intésre felelsége rögtön el is távozott. Férjét pedig leültetvén 
kérdeztem: hát szomszéd! talán valami szellem van abban a dohányban, hogy 
azt előbbvalónak tartja a kenyérnél is ? 

Bizony van abban, szomszéd ur, szólott a rendesen j ó kedvű ember. Én 
ugyan nem tudom, mit értenek az urak ezen szó alatt: szellem. De én az én 
házi eszemmel azt gondolom, hogy a pipa és a dohány mindenesetre illy 
szellemes eszköz. Mert látja szomszéd ur, egyik ember dohányzik, hogy he-
vertiben el ne unja magát, a másik megint, hogy sok dolgát pipaszó mellett 
annál könnyebben végezhesse. Ismét az egyik dohányzik éhgyomorra, hogy 
annál jobban essék neki a fólostök, másik dohányzik ebéd után, hogy annál 
jobban emészthessen, vagy estve, hogy annál jobban alhassék. Egy dohány
zik a bŐjtös tojásra, másik a füstős kolbászra; egyik a vízre másik a borra, 
Egyik azért, hogy lássa, vájjon nem romlott-e el a gyomra? másik azért, 
hogy gyomrát helyrehozza. Kell hát a dohányban valami szellemes erőnek 
lenni, a melly minden testi lelki bajokban orvosság, enyhítő vagy hevítő 
szer. És éa azt gondolom, hogy mennél j o b b a dohány, annál több illy szel- [ 

Iemes erő van benne; mert látom, hogy fokrul fokra mentül j o b b dohányt 
szíhat valaki, annál tehetősebb vagy okosabb, vagy legalább finomabb ember 
is. Igy tapasztalom különösen az ifiu uraknál, hogy midőn kisétálnak, valami 
mulató közhelyre mennek, mindjárt leteszik azt a komisz dohányt, és havó-
na, guba, portirigó (havanna, cuba, portorico) s tudj isten még miféle fajin 
fajta ezig írókat dugnak a szájukba. Lehetetlen az, uram, hogy ez ok nélkül 
történjék. Én ugy vélekedem, hogy azon uraknak eszök és szivök is kétféle a 
szerint a mint oda haza a komisz dohány durva szelleme, vagy,idegen helyen 
a nevezett drága czigarók fajin szelleme általjárja fejüket. — Én ugyan még 
sohasem szíttam életemben czigarót, mert az édeset nem szeretem; pedig a 
czigaróban bizonyosan czuknrnak kell lenni, mivel már igen Bok uri embert 
láttam, kik midőn azt a hacónát szíják, olly édesen beszélgetnek kivált a 
dámákkal, mintha csak egy iteze mézet nyeltek volna le, holott máskor mi
dőn otthon ugyanazon urakat a kostökbül pipázni láttam, egészen más tónu
son beszéltek a házi néppel. Egyszer egy pipa dohányt kértem egy illyen 
úrtól s láttam a zacskójábul, hogy ő is egy koszton van velem dohány dol
gában. Ekkor meggyőződtem, hogy a kapa dohány szelleme istennyilát, ama 
fajin czigarók szelleme pedig mézes szavakat terem. Mert különben lehetet
len, hogy egy ugyanazon ember majd nyájas szelíd, majd durva házsártos 
természetű legyen. Ezt a különbséget csak a kétféle dohány szelleme okoz
hatja. Gsak azt csudálom azonban, hogy a szegény ember habár mindig pi
pázik ia, természetében meg nem változik; hanem a ki durva volt, durva is 
marad, a ki pedig szelíd volt, illyen marad a kapadohány mellett is — csak 
legyen. 

— Sokan és sokszor feljajdultak már a mai polgárisodás láttára és igy 
szólottak : „fájdalom! eltértünk a természet egyszerű útjától; mennyivel 
boldogabbak lennénk, ha őseink módjára most is egyszerűen élnénk!" — 
Ezektől én azt kérdem : tehát mit gondoltok, mellyik az embernek termé
szetes állapotja, azon eredeti nyers miveletlen állapot-é, mellyben a vad 
vagy szegény népek egyeseit látjuk, avagy pedig az, mellyben az ember vele, 
született szellemi képességeit ép olly arányos egyenlőséggel kifejtette, mint 
az ép erős hajlékony testi alakot? Ti erre mikép feleltek, nem tudom. De én 
igy válaszolok : az emberi természetnek képességei, hajlamai, mind ugyanan
nyi ezUok. S a ki azt kérdezi: vájjon jobb-e a mivelt állapot a természeti 
állapotnál? az arra czélzókat bizonyára nem ismeri még, de sőt nem is sejti, 
és az emberi (végtelenig fejleszthető) természetet saját egyéni legszűkebb 
fogalmának piczinyded körébe szeretné szorítani. Ezen fogalom : „természe
tes" az emberre nézve mind azt magában foglalja, mi csak az első embertől 
kezdve az utolsó emberig képzelhető tökéletesedés alatt érthető. Szükségké
pen rectifikálni kell tehát ezen szót „természetes" éa mindent arra reducálni 
a mi csak emberileg észszerű. Ekkor látni fogjuk, hogy valamint nem min
den a mi természetesnek látszik, egy szermind észszerű ia; szintúgy a mi 
valósságai észszerű, még vajmi nagy részben nem találtatik fel az eddigi 
fejletlen emberi természetben. Igy p. o . az emberhús-evés szintén természetes 
dolog, de kétségivűl nem észszerű. Ellenben a törvény előtti egyenlőség 
egészen észszerű dolog, s mégis hiányzik az igen nagy részében a világnak. 
Valóban igen helyes lenne a természetes állapot előszeretete, ha az alatt az 
észszerüen-természetes állapotot értené mindenki. Azonban rendkívül sok 
rectificatiora lesz szükség mig odáig jutunk, hogy az észszerüen-természetes 
állapotnak valódi teljes fogalmát körülírhassuk. Azt kiáltom tehát fületekbe 
oh idők apostolai : „eszmélkedjetek, gondolkodjatok, de ne ábrándozzatok'" 

il. K. 

Szinházi napló . 
Péntek, június 3. „Stuart Mária." Történeti szomorújáték 5 felv. Irta 

Schiller. J ó előadás. Különösen kitűntek Jókainé és Tóth József. Bár a kö
zönséget is meg lehetne dicsérni! A kik bementek is, leginkább idegenek, 
vásárra jö t t vidékiek voltak. 

Szombat, június 4. „Hunyadi IMSZIÓ" Eredeti opera 4 szakaszban. Ze
néjét irta Erkel Ferencz. Minden a régi nóta szerint ment. Cs ik Ellinger 
felejtett tán valamit. Bratka még mindig király. Mást választhatnának már 
helyébe azok a színpadi országnagyok. 

Vasárnap, június 5. „Egy szekrény rejtelme." Ered. népszinmü 3 sza
kaszban. Szigligetitől. 

Hétfő, június 6. „Mátyás király lesz." Eredeti színmű 5 felv. Sziglige 
titőt. E sok tekintetben érdekes mü ma szép számú közönség előtt adatott. 

Kedd, június 7. „Székely leány," Eredeti vigopera 3 szakaszban. Zené
jét szerzé Huber Károly. Közönség meglehetős számmal, melly e dalmű sike
rültebb helyeit tetszéssel fogadá. 

Szerda, június 8. „Egy nő, ki az ablakon kiugrik." Vigjáték 2 felv, 
Scribelől. Kr. este a Pongrácz-testvérek erdélyi népzene-társulata is föllépett 
színpadunkon, s néhány darabot eljátszott. A Pongrácz-testvérek j ó emlé
kezetben állnak előttünk; méltán számíthattak tehát elismerésünkre. Csak
hogy nagy közönséget beédesgetni most még a legjobb hegedűnek sem igen 
sikerül. 

Csütörtök, június 9. „A három török," vagy,,mind ofarcs6an." Vigopera 
3 felvonásban. 

Szerkesztői mondaniva ló . 
4608. Bécs. („üilettant.") ö n azt állitja, hogy a hir«a cs gazdag bécsi gyufagyá

ros R ó m e r (a nem Roetner, mint a minap irta bécsi levelezőnk) magyar ember volt. ö n 
ezt abbdl következteti, mert á nevét igy irta : „Stefan Rómer de Kis-Enyiezke." Lehet, 
hogy az ön gyanitása alapos, mit a többi, ön által közlött kisebb körülmények is igazolni 
látszanak. A teljes bizonyságot is öntől várnók. — Legjobban örültünk ön levelének, 

melly tanúsítja, hogy „ a nem magyar ember" ia igen azépen megtanulhatja a magyar 
nyelvet, ha — akarja Az illy ,,ddettant"-ot mi mindig szivesen látják. 

4509. A bajnál. A honftsir. A bujdosók stb. Igen méltányoljuk ön bizalmát s 
nagyra törekvő szándékát. Jó reményekkel vagyank eltelve ön múzsája iránt. Most még 
nem turné meg a nyilvánosságot. Mindenekelőtt kevesebb szóvirágot, kevesebb nagyszót 
s mélyebb tartalmat óhajtanánk. 

' 4510. A . H. Hadházról!_ levetet László Károly kapta • reá válaszolt april 37-án. 
4511. Szülőföldemen, örömmel olvastuk a csinos költeményt; a másik is meg

lepett, de ennek közlését egyelőre nem ígérhetjük. 
4512. B é c s F. J. A Csermákot illető közleményt s rajzokat kérjük. 
4513. „ A mflvészné czimü munkámat beiktatni érdemesnek tetszik-e tartani, 

vagy nem ? " Nem tetszik, mert nem értjük. 
4514. Kajdacs. A czikket nem kaptuk. A kérdéses szerk. izenét másnak szólott. 
45*5. Keszthely N. X. Tessék otthon felhasználni aa olly „köznapi újságot." 
4516. Baróth B. B. L. Illy tárgyakról Írnunk nem lehet; más nemti tudósításokat 

kérünk. 
4517. Alor S. F. Köszönettel vettük a statistikni adatokat Sokat nyernének ezek 

értékben, ha némi bővebb, felvilágosító magyarázat kíséretében kaphatnók. Ezt kérjük 
a többi ajánlatra nézve is, mit igen szívesen fogadónk. A hitelességre nézve anaál keve
sebb kételye lehet aztán az olvasónak. 

4518. Losoncz B. A. H. örvendünk, hogy a jégeső; a losoncit határban kárt nem 
okozott, g hogy a vetések annyira szépek, a minőkre rég óta nem emlékeznek a loson-
cziak. A V . U. hiteles helyről kapta azon tudósítását, hogy a losoncai határon jégeső 
esett, s ön is mondja : „bogy c napokban többsiör voltak zivataros jégesők." — A . Piros 
vásárfia'' ügyében már nyilatkozott lapunkban szerzője. 

4519. K Apatl Sajnáljuk, de nem közölhetjük — nem is egészen a mi szakkö
rünkbe tartozik. 

4520. 8 . . . Roska kisasszonyhoz. Roska igen megharagudnék illy barbár ver
sekért, a azért azokat a „kedvelt czimü V . U - b a kinyomatni" nem lehet, habár ön 
„egyszersmind előfizetője a kedvelt szép Irodalmi lapnak'. Roska k a. azt találhatni 
mondani Gyula úrfinak, bogy figyelmesebben o vassá azokat a „kedvelt czimü" lapokat 

4521. A zarnnilok. Bátran elmehet „izente-itett botjával". 
4522. X Várad. r. 1. A czikket közölni fogjuk; a föltételekbe belaefJMÖn* 
4623. k Vásárhely. Legérdekesebb rajta a levél czime. ,Jk Méltóságos és Te

kintetes Tudós Vasárnapi Üjság Szerkesztői Társulatának." Köszönjük a cumeket, ad
jon Isten önnek ezer annyit, ha szereti. 
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— Buda ostroma s bevétele 1541. ( V I . vége) P a u l e r G y u l a . — A banaán-fa (képpel). 
— A franczia csapatok átvonulása a Mont-Cenis-szoroson (képpel) . — A növények al
vása (vége) . K u n Pá l . — Tá rha t ! Kakas Márton a színházban. Irodalom és művészet. 
Kötintézetek. egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi újság? — Pünkösdi melléklet: 
Piros pünkösd napján. K . . . y Károly. — Ipar, gazdaság, kereskedés. Levelezés : Bécsi 
levél. Egyveleg. Tények, adomák, gondolatok. Színházi napló. Szerkesztői mondanivaló. 
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A Politikai Ujdonsáicok 23-ik számának főtartalma : A harcztérről. — A fran
cziák diplomatikai játéka. — Heti krónika. — Tnr r sn : Képek Olaszországból : I. Turin. 
I I . Genua — A pesti lóversenyek keletkezése. — Vidéki közlemények : Debreczen, Szűrte, 
S.-A.Ujhely, Csege stb. Rendes rovatok. 

Felelős szerkesztő : P á k h A l b e r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

A Politikai Újdonságok rendkívüli mellékletek által tetemesen bővülnek! 
E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s 

Vasárnapi Ujsag Politikai Újdonságok 
1859. évi másodfélévi folyamára. 

Július elején a „ V a s á r n a p i Ú j s á g " t izenkettedik félévi folyama 
indul meg. 

Al ig fogunk csalatkozni, midőn azt hiszszük, hogy l ap ja ink minden 
MMigI köte te közö t t ez lesz a l e g é r d e k e s e b b . Szükségtelen ezt bő
vebben magyaráznunk. Tudva van, hogy ikerlapjaink tartalmának egyik fő 
részét a fontosabb kormozgalmak, napiesemények előadása, ismertetése, 
illustratiója képezi; s nem lehet-e biztos kilátásunk, hogy lapjaink e része 
azon uj mozgalmas korszakban, mellynek küszöbét már átléptük, érdekben, 
fontosságban kiválólag nevekedni fog? S van-e mivelt magyar ember, ki ez 
események ismeretét nélkülözhetné? 

Biztosithatjuk a t. ez. olvasóközönséget, hogy lapjaink ezen részére 
minden gondot fogunk fordítani; kérjük azért tisztelt olvasóinkat, kik hat 
évi pályánkon hü kísérőink valának, hogy az eszmék azon nj világa felé 
vezető útban, melly most nyilik meg, irántunk most is a régi tapasztalt 
bizalommal viseltessenek. Igyekezetünkön múlni nem fog, hogy a létező 
viszonyok határai között, mindenkor hü ée megbízható kalauzok legyünk. 

Egyébiránt lapunk elrendezése, iránya és szelleme marad az eddigi. 
Czikkeink, rovataink szaporodni fognak; sőt a közlendők érdekessége ugy 
kívánván, l ap ja ink eddig i t e r j ede lmét 

k ü l ö n m e l l é k l e t t e l b ö v i t e n d j i i k . 
Akarjuk, hogy test vérlapjaink a korraozgolmak, az érdekes tudnivalók mi
nél tökéletesebb tükrét mutassák. ., v •'-

Többi között hátra van még néhány nagyobb közlemény, mellyek kia
dását a jelen évfolyamra ígértük. Illyen : . tokai .Mórtól egy hosszabb 
történeti elbeszélés, a C s a l l ó k ö z i u t iképek í r ó j á t ó l egy uj és igen becses 
útirajz stb. Ezek és más müvek kézirata immár kezünkben levén, kiadatásuk 
mihamarébb következni fog. 

M é g csak arra figyelmeztetjük tisztelt olvasóinkat, különösen azokat, 
kik példányaik számainak bár pillanatnyi fennakadását nem szivesen látnák, 
hogy m e g r e n d e l é s e i k e t j ó k o r bekü lden i szíveskedjenek, hogv a kiadó
hivatalnak elég ideje jusson, a szükséges elküldési intézke' é*W£... megtenni. 

P E S T , június l-jén 1859. 

H e c k e n a s t G u s z t á v , kiad ó-tulaj donos. Pakh A í« szerkesztő. 

Előfizetési árak postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt 6 hónapra (jul. — dec.) 5 ft., 3 hónapra (jul. — sept.) 2 ft. 50 kr. ujp. 
A Vasárnapi Újság k ü l ö n 6 hónapra (jnl. —dec.) 3 „ — „ „ 
A Politikai Újdonságok külön 6 hónapra (jul. —dec.) % „ 50 „ „ 

Tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példány. — A pénzek bérmentes küldése kéretik. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala 
egyetem-utcza 4-ik szám. 

éa szives figyelmeztetés azok számára, kik a mostani érdekes világesemények közepett k i m e r í t ő b b és n a p o n k i n t i polit ikai 
tudósí tásokat ó h a j t a n a k ! 

A Vasárnapi Ljság, a n O p O l l k í l l t megjelenő M c l ^ V J U ' S a j t Ó czimü politikai lappal ugyanazon egy kiadóhivatalban 
jelenvén meg : azok számára, kik a politikai eseményekről gyakrabban é s bővebben kivannak értesülni, de a Vasá rnap i I j s á g változatos tar
talmú czikkeit sem akarnák nélkülözni, ezennel igen előnyös föltételek mellett külön előfizetést nyitunk, ollyképen, hogy a nevezett két lap (a 
M a g y a r Sa j tó és Vasárnapi I j s á g ) együt t legyen megrendelhető, 

postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz h o n i v á : 
A Vasárnapi Ujsag és !lfagyar Sajtó együtt 6 hónapra ( j u l . - d e c . ) 10 ft. ujp., 3 hónapra (jul.- sept.) 5 ft. ujp. 

J ^ í " T iz előfizetett példányra egy tiszteletpéldány. — A z előfizetési pénzek bérmentesen a Vasá rnap i I j s á g kiadó-hivatalához intézendők. 

Heckenast, Gusztáv, a Magyar Sajtó éa Vasárnapi Újság kiadója. 

Melléklet : Előfizetési felni v á s „ H á b o r ú k ö n y v " a j e l en hadjárato t illető t á j é k o z á s o k és fe lvi lágosító 
m a g y a r á z a t o k gyűj t eményére . — Előfizetési felhívás a . .Nóv i lág" 1 8 5 9 . m á s o d félévi f o l y a m á r a . 

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




