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Iliimmel \>|>. János. 
(1778-1887.) 

A művészet ezen egyik választottját olvasóinknak bemutatni, 
kétszeresen vonzatva érezzük magunkat; — mert ha lelket s szivet 
emeld dolog nagy férfiakat tevékenységük pályáján követni: ugy 
bizonyosan kétszeres érdekű leend ez olly jeleseknél, kiket büszkén 
vallunk honfiainknak. Pedig Hűmmel, a nagy zenész magyar volt 
nem egyedül azért, hogy ő is, e hon határai közt született, hanem 
mert életének legszebb éveit is itt, egyik legfényesebb nevü ma
gyar család körében tölte; s midőn később mint világhírű művész 
zenéjének varázshangjaival az egész 
müveit világot elragadá, dicsőségé
nek tetőpontján is mindig kedvesen 
emlékezett a hazára, melly neki 
éltet adott. 

Hűmmel Nep. János született 
nov. 14-én 1778-ban Pozsonyban, 
hol atyja a Wartbergféle katonai 
intézetben zenetanár volt. 

A világtörténet gyakran mu
tatja fel ama különös jelenséget, 
hogy nagy férfiak zsenge éveikben 
megfoghatlan ellenszenvvel visel
tettek azon pálya iránt, mellyen 
később ollyannyira kitűntek. Ez 
volt az eset Hummelunknál is. — 
Atyja őt már 4 éves korában kezdé 
a hegedűre oktatni, de a lehető leg
kevesebb sikerrel, mert a kis fiu 
semmi kedvet sem akart a zenéhez 
mutatni, söt eleinte mindig fájdal
masan felsikoltott, valahányszor a 
hegedű húrjait megszőllamlani hal
lá. De a szigorú atya kitartása tán
torít hat atlan volt s nem csak, hogy 
ez ellenszenv láttára a tanítást fél
ben nem hagyá, hanem inkább egy 
évvel később fiát énekre zongorára 
is kezdé tanítani. S ime! most rögtön kezdett a természettől nyert 
gyönyörű tehetsége fejlődni és most minden kedvét egyedül a ze
nében leié. Ennek s a vele párosult vas szorgalomnak gyümölcse 
lön, hogy egy rövid év alatt már mind két hangszeren szép ügyes
séggel játszott. 

De szép virágzásnak indult tanulmányai most rögtön félbe 
szakadtak, mert a boldog házi béke, mellynek védszárnyai alatt 
haladott, szerencsétlenül fel lön dúlva. Ezen korban lőn ugyanis a 
Wartbergféle intézet n. József parancsára eltörülve, s Hűmmel 

H Ű M M E L N E I \ J Á N O S . 

atyja is állását veszté. Ö tehát fiával Bécsbe költözött, eleinte min
den állás s kereset nélkül tengődvén. Később soványon fizetett 
magán órákból éldegélt, alig lophatván néhány perczet fia oktatására. 

De a művészet géniusza nem hagyhatá sokáig elhagyatva azt, 
kit olly rendkívüli tehetségekkel áldott meg. S valóban pár havi 
szenvedéséért gyönyörűbb elégtételt k í v á n n i a is alig lehetendett. 
Bécsben ugyanis ekkor Schikaneder „an der Wien" színháza volt 
nem csak a drámai művészek hanem egyszersmind a fővárosban 

tartózkodó igen számos zenei neve
zetességek gyülpontja. — Ehhez a 
színházhoz lőn Hűmmel atyja 1785-
ben karmesternek szerződtetves itt 
veté meg fia is későbbi hírének 
alapkövét. Mindjárt eleinte az alig 
hét éves gyermek mindenek figyel
mét magára vonta, söt maga a nagy 
Mozart is, ki pedig különben a 
gyermektanitás iránt nagy ellen
szenvvel viseltetett, annyira meg-
kedvelé, hogy atyjától elkérvén 
egészen magához vevé, s a zene 
minden nemében személyesen 
oktatá. 

Könnyen elgondolhatni, hogy 
a szép tehetségű ifju, illy mester 
vezérlete mellett, milly előmenetelt 
tehetett. S valóban csak két rövid 
évig maradhatott kedves mesteré
nél, és e csekély idö alatt is olly 
nagyszerű előmenetelt tett, hogy a 
világ összes zeneművészeinél, nem 
emlékezünk, tán magát az egyetlen 
Mozartot kivéve, egyre sem, ki illy 
ifju korban annyi virtuozitást 8 
mellette annyi eredeti önállóságot 
mutatott volna, mint Hűmmel. 

Atyja, fiának kora ügyességéből anyagi hasznot is kívánván 
húzni, kedves mesterétől kegyetlenül elszakitá s utazni vitte. Első 
felléptét Drezdában ünnepeié 1787-ben, hol a kis ismeretlen mű
vész rendkívüli lelkesedést gerjesztett. Mindenki csak ö róla beszélt 
s minden hirlap tele volt dicséretekkel, ugy hogy rövid időn egész 
Némethonban el volt terjedve e ritka művészi jelenség hire. Ezr-**1 

a kasszeli udvarnál hallata magát, s onnan egész Némethc 
tazta, később Dániát, Svédországot, Angliát s Skócziát. ~ 
ban adta sajtó alá első müvét, zongorára szerzett váltod 



angol királynénak ajánlva. Ezek mindjárt eleinte olly nagy kelef-i*eleinte vonakodott, de miután látta, hogy Field uem enged, végre 
nek örvendettek, hogy még ugyanazon évben Londonban újra|megadta magát s ugyanazon themát, mellyet Field abban hagyott, 
nyomattak. felvette, s olly meglepőleg ábrándozott felette, hogy Field a bá-nyomattak 

Londonból 1791-ben Hollandba távozott; innen 1792-ben, 
6 évi távollét után, ismét visszatért Bécsbe, hol minden körben 
mint elismert művészt fogadák. De e kora tömjenezések el nem 
tántorifák, a mindenünnen harsogó tapsok el nem kapták; szeré
nyen visszavonult tanulmányait folytatni. 

A zeneszerzésben Albrechtsberger volt most mestere, ki e 
részben a leghelyesebb irányt adta neki. De különösen nagyon elő
nyösen hatott rá Salieri barátsága, kivel mesterénél ismerkedett 
meg s ki ízlését különösen drámai s aesthetikai szempontból mi-
velé ki. 

Hűmmel minden diadalai közben s.:m felejtkezett meg hazá
járól, söt folyvást a leghőbb vágyat táplálta, ismét láthatni a hont, 
mellyről kora gyermeksége óta csak a leghalványabb fogalmai 
voltak. Azért a legnagyobb örömmel vette herczeg Eszterházy 
meghívását kismartoni zenekarába, mellynek élén akkor szintén 
nagy hazánkfia Haydn József állt. Hűmmel mindannak daczára, hogy 
másunnan sokkal előnyösebb feltételekkel kecsegtették, mégis ezt 
fogadta el; 1803-ban jött Kismartonba, hol azonban Haydn, a felka
pott ifju iránt nagyon ellevén fogulva, őt nagyon hidegen fogadá. 
De ez el nem keserité végkép a lelkes ifjút, sőt ellenkezőleg csak 
nagyobb munkásságra ösztönzé. Illy körülmények között született 
első nagy miséje, mellynek hallatára Hajdn egészen elragadtatva a 
nyakába borult s a hideg elöljáróból most Hűmmel legjobb ba
rátja lett. 

Hűmmel önvallomása szerint,ezek voltak legszebb éve ;, mely-
lyeket Kismartonban Haydn oldalánál töltött. Ekkor volt ö lelke
sedve a művészet iránt, ekkor születtek legtöbb és egyszersmind 
legszebb müvei is. A herczegi kar számára irt számos s valóban 
nagyszerű templomi s hangverseny szerzeményei; továbbá gyö
nyörű zongoramüvei mellett folyvást dolgozott a bécsi operaház 
számára is, hol szép dalmüvei, különösen „Guise Mathilde1' folyvást 
a legnagyobb tetszésnek örvendettek. 

Ezalatt elhatott hire Parisba is, s az ottani nagyszerű conser-
vatorium világhírű igazgatója, a genialis Cheriibitii, személyesen 
jött le hozzá,hogy e hirdetett müvészszel megismerkedjék. E rövid 
ismeretségnek kölcsönösen barátság lön eredménye, s elválásukkor 
Cherubini Hűmmel nagy H-moll synphonidját vitte magával, melly 
által a Hűmmel név Francziaországban is ismeretessé s magasz-
talttá lett. 

Csak 1811-ben hagyá el Kismartont s pár évre ismét Bécsbe 
vonult, hol magán zene-leczkéket adott. Sok, igen tekintélyes zongo
rajátszó került ki keze alul, s szintén ez időben készité nagy zon
gora-iskoláját is, melly még korunkban a legtökélyesebkek közé 
tartozik. 

Ekkor ismerkedett meg a zenevilág óriás tehetségével Beet
hovennel s ekkor szövődött köztük az az emelkedett viszony, melly 
csak ihlettebb lelkek sajátja. De a mennyire szerették egymást, 
később ép olly arányban keletkezett köztök az az elkeseredett ha ; 

rag, melly a két barátot elválasztá egymástól, Beethoven utolsó 
ptrezéig. Sokan e meghasonlásból nem a legkedvezőbb következte
tést vonják Hűmmel jellemére, de mi az egészet inkább hajlandók 
vagyunk Beethoven ismert hevességének tulajdonítani. Annyi bizo
nyos, hogy soha félelmesebb vetélytársak nem álltak szemközt 
mint ök. Mert ha véletlen ép ugy nem akarja, hogy az ő tevékeny
sége Beethovenével összeessék, ugy bizonyosan Hűmmel lett volna 
korának leggenialísabb zeneköltője. De ha e részben a babért nagv 
hazáukfiától elragadták is, de nem ragadhatták el töle mint zon
gora-játszótól, mert tagadhatlan, hogy ő nemcsak korában, hanem 
az útidig élt minden zongorajátszók közt is legnagyobb volt. Külö
nösen kitűnt művészetének nagyszerűsége szabad ábrándozásaiban 
és tögtönzéseiben, mellyekkel valóban csodákat mivelt. Igy Mosz-
kauban Fielduél jelentette magát egyizben egy szenvedélyes zene 
kedvelő kereskedő, ki mint állitá. nem akarta a várost elhagyni, 
mielőbb Fieldet, a nagy művészt nem hallotta. Field eléggé szives 
volt ismeretlen vendégének kívánságát teljesíteni, s ámbár nem 
tartá őt valami nagy zeneértőnek, mégis egyikét azon szép Capri-
cióinak játszotta, mellyek elismert klassikai becscsel birnak. Az 
ismeretlen igen köszönte s állitá, hogy ő soha sem hallott annyi 
szabatossággal s könnyűséggel játszani. Erre Field is felhitta, hogy 
játszanék ő is valamit, habár még olly csekélyét. Az ismeretlen 

mulattól megmerevedve hallgatá. Végre könnyek közt felkiáltott: 
„Ön Hűmmel; mert senki Hummelon kivül nem tud igy áb
rándozni!" 

1816-ban, miután a lipcseieket s berlinieket is meglátogatá, a 
vürtembergi udvar szolgálatába lépett, s négy évvel ezután a 
weimariéba,hol korunk nagyzongor; királya s szinten jeles hazánk
fia Liszt Ferencz is tartózkodik. Innct még 1822—25-ig beutazta 
Olasz-, Orosz- s Francziaországot, mindenütt a legnagyobb diada
lokat aratván. 

Visszatérvén Weimárba. már már egészen a nyugalomnak, 
volt magát szentelendő, midőn nagy vetélytársának Beethovennek 
betegségi hire ö hozzá is elhatott. Ez, egész Európát megszomoritó 
hir Hűmmel lelkületét is mélyen megrázá, s feledvén az elkesere
dett haragot, melly őket olly rég elválasztá, sietett, hogy ha még 
lehetséges, vele utolsó pillanataiban kibéküljön. Midőn Beethoven 
közeledni látá, nem is engedé szóhoz jutni, hanem azonnal nyujtá 
neki kiengesztelő jobbját. Hummelé maradt azután a dicsőség ezen 
nagy embert végső pillanataiban ápolhatni, s szintén ö rendezte 
nagyszerű temetését is, mellyen egész Bécs sirt. — S most még 
Lengyelhonba tett egy nagy műutat 8 s/után visszatért Veimarba, 
hol minden lehető czimekkel, kitüntetésükkel felruházva, söt úgy
szólván elhalmozva, 1837. év október 17-én elhunyt. 

Hűmmel mint zeneszerző, akár gondolatainak eredetiségét és 
mélységét, akár a kivitel nagyszerűségét véve, a világ legnagyobb 
zeneszerzői közt méltó helyet foglal el. Ehhez járul meglepő ter
mékenysége, ö a zenészét valamennyi nemében nagyszámú müve
ket hagyott hátra. Nagyszerű templomi és színi szerzeményeket, 
hangverseny-darabokat, de mindezek mellett mégis zongorára irt 
szerzeményei birnak legtöbb klassikai becscsel. Nagy Sepleffje ta-
gadhatlanul legszellemdusabb müve. 

Végre érdekesnek tartjuk megemlíteni roppant nagy vagyo
nát, mellyet hátrahagyott. A mellett, hogy legkevésbé sem élt fu
karul, mégis 375,000 franknyi összegről rendelkezett végrendele
tében. Ezenkívül Európa majd minden uralkodói ajándékaiból birt 
2 6 nagy értékű brilliant gyűrűt, 34 szelenczét s 114 gyönyörű 
órát; más apróbb emlékeket ide nem számítva. P. G. 

A szerelem vOlgye. 
(Török eredetiből.) 

Halovány a gyöngyvirágnak arcza, 
Halovány, mint Elka legszebb hölgyem; 

Mint a holdfény, melly fehér ezüstként 
Csillámuk a dús kalászos völgyben. 

Török kényúr, büszke palotában 
Gyöngyvirág és hold nem érted búsul; 

Nem te érted hullnak égő könyek 
Legszebb hölgyed halovány arczárul. 

Késő éjjel, ha a kényúr alszik 
A z úrnő nem ismer édes álmot, 

Élvezi szép rabszolgája karján 
A tiltott szerelmi boldogságot. 

Hűvös? patak csörgő árja mellett 
Tamarindák alatt ülnek gyakran, 

Nézik a tündöklő hold sugara 
Mint fürdik enyelgve a habokban. 

S szól a szolga : T e vagy a dicső hold, 
En vagyok az alacsony kis csermely 

Kértelek: Oh szállj le a magasból 
És te jöt té l nyájas szerelemmel. 

S az urnő szól: valamint a sugár 
Fürdik a kedves patak habjában, 

U g y fűrödjön lelkünk szerelemben 
Szerelemnek szent boldogságában. 

De egyszerre barna felhők jöttek 
Elsötétül hold és csermely fénye: 

Reszkess Elka; igy fog elenyészni 
Szerelmednek édes üdvössége! 



Sivatag lett a szerelem völgye, 
Nem enyeleg többé hold és csermely, 

A zöld part s a tamnrinda töve, 
Be van festve ifjú piros vérrel. 

Két szép halott mellett áll 
Véres tőr kezében, átok 

Megérté a gyöngyvirágnak 
Tudja Elka nreza miért 

A Z 

a kényúr, 
ajkán, 
báját; 
lüilvány. 

Ormodi Bertalan. 

utolsó budai b a s a . 
T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s J Ó K A I M Ó R - t o l 

(Fo ly tn i , ) 

Másnap reggel felkereste Ihánzádét Petneházy a könyvtár 
pinczeboltjában. 

— Csodálkozol ugye, hogy még itt látsz ? 
— Szerelmetes fiam, — én semmin sem csodálkozom; én azt 

mondtam, hogy ma fogsz elszökni, nem tegnap. 
— Pedig látod, sem ma nem szököm, sem holnap; hanem itt 

maradok. 
— Ne ugy mondd, édes fiam! „Itt maradtam" ezt mondhatod. 

De az, hogy „itt maradok" a jövendők árnyékában van, s azokba 
te nem látsz. Tudom nagyon jól, hogy miért maradtál itt? Telli-
vel találkoztál, vele beszéltél, enyelegtél; tele vagy az ö szemei
nek tüzével. Tellinek igen szép, édes hangja van, azoktul nem hal
lod a szót, a mit egy fejed fölé lehajló láthatlan ajk, hozzád közel, 
beszél; elfelejtesz miatta minden veszélyt, bánatot, a mi tégedet 
és hazádat fenyeget. Igen jól van. Azért a mi meg van irva, az 
meg van irva; de jusson eszedbe egyszer, majd mikor erényeidnek, 
hós szivednek jutalmát várod és — nem kapod meg, hogy ez 
büntetés rajtad, a miért egy időben az asszony miatt elfeledted 
a férfit. 

— Ne vádolj, imám; hallgasd meg elébb, a mit nekem Telli 
beszélt 

— Édes fiam; nekem abból nincs mit tanulnom, a mit te 
tudsz. Tartsd meg magadnak. Nektek van egy hosszú hitformá
tok, mellyben elmondjátok, hogy miben hisztek : egy Istenben, 
Szentháromságban, bünbocsánatban, örök életben; pedig mind 
ezekben összeséggel nem hisztek annyira, mint az asszonyok sza
vában. Nálunk ez a hit nincsen. A muzulmán őrzi az asszonyt s 
nem hisz a beszédének. Tegnap este, mielőtt Abdihoz mentél 
volna, a basa háremében felkérésé leányát, Tellit, ki gyermekei 
között első kegyeneze. Ez parancsol a többinek, még anyjának is, 
aki különben egy tudatlan georgiai rabnő; senki sem ügyel rá. 
A basa Ölébe vonta leánykáját s azt monda neki, szép borzas haját 
még jobban felborzolva : kedves leánykám, szemem fénye, holnap 
reggel férjednek fejét vétetem. 

— Micsoda férjének ? kiálta közbe Petneházy. 
'— Épen ezt kérdezte Telli is : „micsoda férjemnek?" Abdi 

elnevette magát; (háremében nevetni is szokott) kicsiny leány
kám, lásd én jól tudom, hogy te Petneházyval titokban megesküd
tél, nejévé lettél; magától a rabnőtől tudom, ki téged minden éjjel 
ki szokott bocsátani a háremből a vadaskert felöli ajtón; te magad 
mondád el neki. 

— Minden éjjel ? kérdé szorongó szívvel Petneházy. 
— Ne az jusson eszedbe, hogy „minden éjjel"; hanem az, hogy 

fejedről beszél valaki. 
— De az nem igaz; én hetenkint egyszer szoktam vele talál

kozni, egy rövid órára, és lelkemre mondom, e találkozás olly 
tiszta volt, mint mikor a napsugár és a harmat találkoznak. 

— Az mindegy : a bölcs ezt nem kérdezi. Telli lesütötte sze
meit, midőn apja ezt monda, s nem tagadott semmit. Kedves leány 

Hiszen, ha Abdi azt hivé, hogy Telli nőm, hogy bizta volna rá azt 
a titkot, hogy engem meg akar öletni, azzal az engedélylyel, hogy 
engemet még azután többször láthasson, velem beszélhessen; hisz 
azt csak képzelheté, hogy egy szerető hölgy figyelmeztetni fogja 
kedvesét a veszélyre, melly feje fölött függ, s azon lesz, hogy őt 
megszöktesse onnan, a hol fenyegetik. 

— Pedig te előtted Telli nem árulá el e titkot, ugye bár? — 
Egészen más dolgokrul beszéltetek. Dicsöségrül, sztarabuli utnil, 
kitüntetésekről, aztán boldog szerelemről, vidám családi körről, a 
mikben a keresztyének annyi költészetet találnak ? Telli mosoly
gott, Telli szemei ragyogtak, Telli boldog volt; tehette volna-e 
ezt, ha az igaz volna, hogy Abdi basa két nap múlva le akarja 
Petneházyt fejeztetni? Tudna-e illy képtelenséget összerimezni 
valaki ? ugye bár ? 

— Ugy van ? Ezt magyarázd meg. 
— Szerelmes fiam : a süketnek éles szemeket adott az ég, 

hogy lássa, a mit meghallani nem bir; a vaknak finom hallást, 
hogy pótolja szemeinek halálát; de te vak is vagy, süket is vagy; 
neked érezned kell; ütést kell érezned, kemény ütést, hogy ma
gadhoz térj. Legyen meg az is. Jöjj el ma este, mikor a muezzhn 
másodikszor kiált a minarében, a győzelem térre, hol a csigaszökö 
kut van; ottan találsz a kut fala mellé elrejtve, egy gyaloghintót 
hordárok nélkül. Ott várj addig, még én ia megérkezem; a többit 
majd megmondom akkor, vagy talán nem is mondom, de meglátod 
magad. 

Petneházy nem felelt, de arczából láthatá Ihánzáde, hogy az 
ajánlatot nincs kedve elfogadni. 

— Te csak a muezzhn harmadik kiáltása után vagy a vadas
kert kioszkjába rendelve, addig visszatérhetsz. 

Petneházy meg volt lépetve : 
— Honnan tudod ezt? 
— Az idők kiszámítása, egyszerit összeadás és kivonás. 
— Homályosan beszélsz. 
— Annak, a ki nem gondolkozik fölötte homályos az; majd 

világosabban fogsz érteni, ha látsz. Nem akarod megtudni e kér
dés magyarázatát : „minden éjjel ?" 

Petneházy fogva volt e szóval. Ihánzáde tudta, hogj* a féltés 
foga erösebben megragadja a férfit, mint az oroszláné. 

— Jól van. El fogok menni. 
— Addig is két dologra kérlek: egyik az, hogy ne menj haza, 

egész nap ne légy szállásodon. Mikor az embert a veszély keresi, 
jó neki nem lenni otthon : az ugy is addig keres, míg rád talál. 

— Kedvedért ráállok. 
— Másodszor arra kérlek, hogy meg ne kisértsd a várnak 

bármellyik kapuján való kimenetelt, mert azt elhiheted nekem, 
hogy a parancs már ki van adva, bármerre akarnál eltávozni, rög
tön elfogjanak. 

Petneházy vállat vonított, mint a ki ezt sem hiszi. 
— Én kisegítelek e kelepczéböl, a miben lánczczal és selyem

hálóval vagy* megfogva; de senkivel ne közöld titkodat. Hogy 
meggyőzzelek a veszély jelenlétéről, egyre figyelmeztetlek. A mig 
hozzám jöttél, hátad mögött egy édes-piláf áruló török jött min
denütt, fennhangon kiabálva: „vegyetek piláfot, édes piláfot!" erre 
te eddig nem figyeltél; majd vigyázz reá, most itt áll az ajtóm előtt 
s a mint kimégy, ismét utánad fog menni, fejére teszi kosarát, vál
lára veszi három lábu asztalát s kísér kiabálva mindenütt; a hol 
te megállsz, ö is megáll; ha valami házba bemégy, annak az ajtaja 
előtt lerakja sátorfáját, s méri a nádtnézes rispogácsát a jövőme
nőknek. Ez a rád vigyázó kém. Egy átöltözött mutefellika, a ki 
fejével felelős a tiedröl, s ezért mindenütt nyomban követ. Ha pe
dig egyszer valamellyik kapuhoz közelítenél, akkor ez a mutefel
lika egyszerre meggyorsítaná lépteit, eléd kerülne, elhagyna ne 

kám, férjednek meg kell halni. Telli azt kérdezé : miért? Mert hány lépéssel s az őrház előtt háromszor kiáltva : vegyetek édes 
áruló, felelt a basa.' Mit vétett? kérdé Telli. Még nem vétett, de 

fog. Kár érte, mert igen szép ember, monda Telli; ne 
éljen még egy hétig. Sokat kérsz, 
adhatok; de ha 

majd vetni 
ölesd őt meg holnap: hadd 
monda a basa, annyit nem adhatok; de ha még gyönyörködni 
akarsz szép szemeiben, engedek egy napot és két éjszakát, egy na
pig, két éjszakáig nem öletem meg; addig Örüljetek egymásnak." 
A dervis vállára ütött a bámulva hallgató Petneházynak. Kedves 
fiam, az egyik éjszaka már letelt. 

Petneházy felrezzent ámulatából : 
— Ez mese. Álmodtad ezt, elámított valaki, a kitől haliad. 

piláfot! ez volna a jel, hogy tc vagy az, a kit az őrszemnek le kell 
tartóztatni. Ha kimégy, majd tapasztalod, hogy igazat mondtam. 
A süteményárus mindenüvé kisérni fog. Meg sem intheted érte, 
mert hiszen neki az a kenyérkeresete, hogy a várost járja, s arról 
nem tehet, ha te is mind ott jársz, a hol ő. De ne is erőszakoskodjál 
vele, hanem légy ravasz, mint ellenfeleid. Itt vannak mindenféle 
kitömött állatok a régi Mátyás gyűjteményből, a miktől a törökök
irtóznak; ezek közöl egy kis fekete patkányt rejts el mentéd uj
jába. Mikor le akarod a kémet rázni nyakadról, fordulj oda hozzá s 
kérd, hogy engedjen a hátán levő kosárból piláfot választanod; 



akkor csúsztasd a sütemény közé a kitömött patkányt. Azzal ke
ress fel valami piaczot, a hol török nép van; ott menj be egy 
kapu alá; a kém a kapu előtt megálland, a nép körülfogja, süte
ményét venni kezdi, s megtalálja közte a patkányt. Arra mindenki 
„varázslót, hitetlent" fog kiáltani, a mutefellikát megrohanják, 
megverik; te az alatt, mig a kém felvilágosítja, hogy ö ki és mi, a 
zavarba nyomot veszthetsz s a kitűzött helyre siethetsz, onnan 
aztán az én gondom odább vinni. «httuim i n n t i i j 

Feherhegységl utiképek. 
( A C S A L L Ó K Ö Z I U T I K É P E K Í R Ó J Á T Ó L . ) 

Első rész. 
Pozsonytól Siakolczáig fölfelé. 

(r>iruu>.) 

n. 
Storafn, királyi vára ét megyéje a X I I I . századb. Várkastélya; urai. Pálffyak. Ősök kép
csarnoka. Jelmez- és történelmi tanulmányok a képcsarnokban. Hősök nemzedéke a vé
geken. A nök házi krónikája. Ősanyák regéi, A család nemtője. Az elsül ve Ít kincs Csalá-
daink virágzásának egyik fokmérője. Egy rajnai levéltár kincsei. Franczia szinház és 
magyar hippodrom. Magyar építészeti izlés. A hazai ipar egykor és most; zsidó tenyé
szet és kereskedés. Borostyánkővára romjai, története és hajdani kinézése. Egy vár belső 
szerkezete. A névtelen várrom. Hol a töriénet hallgat, szól a rege. Monda az óriásleány

ról. Rézhámorvölgy. Barlangok. Természettudósok és történetbuvárok. 

Már néhány lépésnyire 
Mászttól a vele majduem ösz-
szefüggö Stomfa mezővárost 
érjük. Régi telep ez is. Okira
taink már 1241-ben, mint ki
rályi várat említik, mellynek 
külön megyéje (comitatus) 
volt. — Idővel a Szentgyörgyi 
grófok bírták; ezek kihaltával 
kis időn át különféle családo
kat uralt; mig a X V I I század 
eleje óta a gróf Pálffyak tartós 
birtokába jutott. Régi királyi 
várát, melly egy ideig állam
fogház is volt, Pálffy Pál 
nádor építtette újra a XVII . 
században. Hogy korában te
kintélyes úgynevezett vízvár 
lehetett, vizsánczai és négyszö
gére alkalmazott erős tornyai 
máig tanúsítják. A hány ellen
ség erre járt — pedig hogy 
sokszor járt, az ország szélén 
Bécs felé fekvése mutatja - -
mindannyi megküzdött vele. 
— Honunk háborús krónikái 
épen ugy említik már a cseh 
Ottokár elleni magyar hadak- F e h é r h e g y s é g i u t i k é p e k : Stompiiii várkastélya 

ban, mint a török tatár dulásokban Bethlen, Rákóczy és Tököli 
felkelésében. Még a legutóbbi negyven nyolezadiki viszontagságo
kat is megérezte; ámbár ekkor mind a két hadnak már inkább 
csak megszállásul, mintsem erősségül szolgált, miután már úgy
is rég kivetkőzte volt harczias kinézését, és későbbi urai szépítései 
által nagyszerű park közepett egyszerű kastélylyá alakult, fényes 
termeket és kényelmes lakokat előtárva belsejében. (Lásd a képet.) 

Ott láthatod egyik teremében a hires Pálffy család ősei kép
csarnokát is, kezdve Héderváry Konth Páltól, Istvánnak a pártos 
kemény vitéznek fiától, kinek vitéz tetteit s erös lelkét, mint a 
krónika mondja, a nemzet hegedősei századokon át dalaikban zen
gek. Unokája II. Pál volt az első, ki atyja iránti tiszteletből-e, vagy 
a Konth névnek, mint lázadók és fólségsértök nevének megbélyeg
zése miatt, vagy a mi legvalóbbszinü, az akkori népies szokásnál 
fogva, atyja Pál nevéről Pálffynak neveztetett. Igy származott a csa
lád Pálffy neve. De sokáig még a Konth nevet is váltva vagy együtt 
is használták, valamint a Konth-czimert folyvást viselték; mígnem 
az Erdődy Bakácsokkal házasodás által nagyobb gazdaságra és 
hatalomra emelkedtek ismét; s a Pálffy nevet is vitéz viselői még 
hiresbbé tevék. 

Szemléljük azonban egymás után a hatalmas ősök teljes sorát. 
Legelöl harczias kemény arczéllel, erős üstökbe csavarodott, vagy 
bozontos hosszú hajjal és Bzakállal, egyszerű ősszabásu zekékben, 

buzogánynyal kézben, vagy pánczélos, sisakos jelmezekben látha
tók; majd sajátságos átmenetben látjuk őket, mint változnak az 
utóbbi században sima arczu, hajporos, parókás, ezopfos udvaron-
ezokká; mig az ujabb korban ismét festői szebbnél szebb, drá
gábbnál drágább régi alakú magyar öltönyök díszítik tagjaikat. 
'*jí."^De ez s amaz öltözet alatt köztök egyiránt a hősök s állam
férfiak szakadatlan sorát találjuk. A vitéz Konthokon tul ott áll a 
Mohácsnál elvérzett Pálffy Lőrincs; Miklós a győri hős, korában a 
régi magyar vitézségnek és lovagiasságnak legfényesb képvise
lője, kinek nevét hazánk története méltán csak legnagyobb hősei, 
a Hunyadyak és Zrínyiek mellett említheti; István, a rettenthetet
len koronaőr; Pál, Miklós, János, három nádor majdnem egymás 
után, kik családjukban közel egy századig megtarták az ország 
nádori székét. Közülök János a szatmári békekötés által történe
tünk egy uj korszakát létesité; négy tábornagy mellett végre két 
püspök : Tamás a nyitrai, mint szilárd államférfi, a buzgó Ferdi
nánd, csanádi és egri, mint a szelíd tudományok barátja s a nagy
szombati egyetem egyik ujon alkotója tündöklik. Alig is van az 
országnak czime, hivatala vagy kitüntetése, mellynek diszjelét egy 
vagy más közülök nem viselné. i ^tfl 

Mégis a vitézi pálya volt leginkább sajátuk; de mellyet több
nyire államhivatalokkal együtt viseltek, mint ez hazánk közéle

tében egykor elválaszthatlan 
volt. Hadi pályájukat azonban 
nemcsak a hadsereg minden 
szinü és szabású egyenruhái 
és fegyvernemei jelelik. — A 
hareztéren elesettek száma a 
mult század végéig a család
nak mintegy két harmadát te
szi. Gyakran egész család az 
atya gyermekeivel, vagy vala
mennyi testvér a hadraezön 
vérzett el. Miklósnak a győri 
hősnek, például atyja és két 
testvére elesett, a harmadik 
török fogságba jutott, és hogy 
öt, ki összesen huszonhat üt
közetben győzött a törökön és 
tizenhat várat vett be egymás 
után, hasonló sors nem érte, 
bizonyára nem rajta mult. — 
Miklós nádornak ismét mind a 
négy fia, négy külön csatában 
esett el; s ő maga is Belgrád
nál lábán megsebesítve, teljes 
életén át béna maradt. Test
vére János nádor három] fia 
közöl kettő halt el a harezme-
zőn. S igy tovább, mennél 

meszszebb viaszamegyünk, annál több. Ugy, nogy a család ezen 
jellemző hősi erénye nemzetünknél közmondássá lön : „Cakjó ka
tona a Pálffy" mond Dugonics gyűjteményében egyik közmon
dásunk. 

Sokszor gondolám, hogy talán csak azért is szállták meg hős 
családaink egykor hazájok széleit, mint a Zrínyiek, Frangepánok, 
Erdődyek, Keglevichek a Horvát-, Dalmát- és Török-határt; a 
Pálffyak Pozsony határait, fölebb a Czoborok a Morva széleket, a 
Szápolyayak, Thurzók, Csákyak stb. Szepest, Árvát, Liptót stb. 
hogy annál gyakoribb alkalmuk legyen az ellennel sikra szállani. 
Nyilván a régi határőrgrófi, nálunk báni és vajdai intézmény, 
mintegy családi hagyománynyá lőn, s az ivadék vérébe ment át. 
— De mit használna az ősök borongó dicsősége múltján, mit ké
peiken andalogni, ha hogy a jelen sivár, puszta, a jövő pedig 
reménytelen volna, mint annyi előkelő nemzetségünk mai családi 
állapota, fájdalom, tanúsítja. Nem igy itt! E nemben a szellemdus 
férfiak s a fejledező tettvágyó ifjak reménydus nemzedéke virít 
még, mint e kastély lakói tanúsítják. 

Saját érdeket kölcsönöznek illy régi családi képcsarnokoknak 
a nők, az ősanyák arczképei, mellyek máshol, épen a régibb csa
ládi képtárakban csak ritkábban jönek elő. Ha a férfiak komoly, 
rideg, hadedzett vonásain megfárad a szem, és kedélyünk szinte 
megzsibbadt a folytonos véres had, országos bonyodalmak emlé-



kénél, mellyek mindegyikét itt egy-egy szereplő hőse jelöli; szinte 
jól esik közbe közbe megnyugodni ezen szende,szemérmes hölgyek 
házias szigorú erkölcsű nők, méltóságosan nyugodt anyák képein. 
A Pálffyak képcsarnoka ezek emlékét is dúsan föltartotta. Az or
szág elsőházainak leányait találjuk nejeik közt: Vingarti Geréb, 
Derssfiy, Báthory, Kinizsy, Bánffy, Erdődi, Révay családok höl
gyeit; kik közé a XVLT. század óta a dús Fuggernöktöl kezdve, a 
külföld első rangú aristokratiájának herczegi és gróti leányai nevei 
vegyülnek. Kellemdus alakjukat, a régiebbeknél az olly festői ma
gyar öltözékben, fátyolosan, fodros főkötő vei, a későbbieknél a 
feszes spanyol öltönyben, csipkés gallérosán, gyakran első rendű 
művészek ecsetelék vászonra. Egy kettő, például hires festő ha
zánkfia, Kupetzky eddig ismeretlen s általunk felfödözött remek-

sokkal halaványabb, kifejezése búsabbá lesz a képtárban függő 
képén, mellyen ős nemzeti jelmezben, sürü fehér gyöngyfüzérrel, a 
sajátos magyar főkötövel tekint le halvány nemes arcza, nagyélet 
teljes fekete szemei bús kifejezésével. A róla és megjelenéseiről 
szóló számos rege egyike, szolgált gr. Majláth János, az Irisben 
megjelent, ismeretes beszélyének alaptárgyául: mint jelent meg a 
ház mostani szellemdus herczeg asszonyának álmában, utalva öt 
azon helyre, hol a család átkos kincse elsülyedve létezik. Az ott in
tézett ásatás által egy régi damask élű tör került elö, ketté törött 
élén három vércsepphez hasonló rozsdafoltot mutatva. Tovább a 
márvány szikla sem engedte az ásatást. Ha azonban még a család 
kincséről is szólni akarnánk, ugy nyilván a házi krónikának a dús 
Erdődi Bakócz Juditról s a kincses Fugger Máriáról szóló fejeze-

A f a r k » s v a d á s z a t d é l i O r o s z o r i z á g b a n . — (Lásd a szöveget 451. lapon.) 

müve. — Mig azonban a férfiak emlékét és tetteit a történet fönnen 
hirdeti, a nőkről legfölebb csak a házi, családi krónika szól, vagy 
egy-egy hagyomány és rege mindaz, a mi felölök fönmaradt. Illy 
kegyeletes vonásokat ősanyáikról a Pálffyak családi emlékei is bő
ven tudnak. Nevezetes hagyomány a család egyik törzsanyjáról: 
Derssfiy Zsófiáról, hogy a család minden tagjának rendesen meg 
szokott jelenni álmában, valahányszor valamely veszély fenegeti, 
mintegy előre intve öt. Igy látják őt a ház hűtlen szolgái is éjjelente 
kisérteni, kiknek fenyegetőzik, őket kísértetesen üldözi s ijeszti ha 
roszat forralnak uraik ellen. Az egész ház hallja ülyenkor suhogó 
szellemies körüljárását, majd lármás dobogó lépteit; s nem egyik 
természetesen megborzadva látni vélte már az ősanya kísérteties, 
leplezett, homályos szürke alakját. 

Illyenkor azután ugy találják, hogy arcza másnap reggel 

teit kellene elbeszélnünk. De erre most utunkban rá nem érünk. 
— A képtár mellett mindjárt a jól rendezett nagy könyvtár áll. 
Helyesen! hogy az ősök példáján buzdulva, azonnal okuljunk is. A 
több ezerre menő könyvkészlet nem szenved hiányt a hazai régibb 
történelmi kútfők s a magyar nemzeti irodalom főbb müveiben sem. 
E részben ujabban is gyarapodik; nem mint legtöbb főúri házaink 
hasonló könyvtárai, mellyek megfoghatlanul épen a mai élénkebb 
irodalmi mozgalom korában, rég elérve netovábbjukat, már sem 
nem mozganak sem nem élnek; mint egy feledett szomorú sír
boltban, sürü porlepel alatt szendereg kastélyuk ugy nevezett 
könyvtára. Legbeszélőbb tanúsága nyilván annak, hogy már ök 
is elérték netovábbjukat, s nekik is ütött az óra, mellyen a kor-
csosodás lefelé vivő utja kezdődik. Nekem egy illy főúri házban 
a könyvtár mindenkor a család virágzásának érzékeny fokmérője. 



A levéltár díszét é s becsét ellenben itt a külföldi eredeti régi 
hártya-okmányok olly érdekes és dús tömege képezi, melly hazánk
ban párját nem leli. A sajátlagi Pálffy családi levéltár az öregebb 
herczegi és majoratusi ágat illetvén; itt a hires gróf Daunok, a 
Pálffyak ezen ágába olvadt családi emlékei tartatnak. A collini 
győzelméről hires gr. Daun tábornagy férfi ivadék nélkül kihalt 
ágának ösci, már a XII. században Luxenburgi marsalok, és Rajna 
melléki hatalmas vasallok voltak. S ezen időtől fogva száz meg 
száz érdekesbnél érdekesb pargamen-tekercs hirdeti házok hatal
mát, gyarapodását, hűbéri visszonyaikat, családi összeköttetéseiket 
s a félvilágra szóló tetteiket: mert. idővel spanyol grandok, olasz 
berezegek és magyar indigenák is lőnek. Nincs is családja hazánknak, 
mellynek levéltára nem csak régiségre és gazdagságra — mert eb
ben jóval maga után hagyja valamennyit — de még jól, épen és szé
pen, a legkisebb pecsét-részletig föntartott példányai rendezettségére 
nézve is vele versenyezhetne. Fájdalom, hogy a magyar történet-
búvár épen csak külső formai okulást, nyerhet belőlük, tárgyuk tá
vol esvén hazánk történetétől. Igy is azonban, ha nem csurog lega
lább csepeg, egy és más mellékes körülményt a Rajna mellékéről 
is fölvilágosítva hazánkban; de az előbbi nyereség sem csekély a 
tárgyismeröre nézve; első tekintetre szembeötlők itt a hazai és 
külföldi okirati különbségek, kezdve a hártya nemétől, egész a be
tűk és pecsétnyomat s metszet eltérő alakjáig s anyagáig; melly 
eltérése azután persze nem mindig a kedves mienk előnyére ütnek 
ki. Hát még tekintve azt, hogy ott már a XIII. század óta majdnem 
folyvást anya nyelvén szól, amúgy száz meg száz számra, a rajnai 
okirat; mig nálunk ki látott csak X V . századi magyarul szóló hár
tya-okiratot is! ? — 

A kastély számtalan termei és szobái egyik végén szép kápolna 
áll, az ó-német iskola festvényei nem egy remek szent képével; 
mésfelől, hogy misem hiányozzék, a tágas, nagy, egykori színház
épület, minőt, mint tudjuk, a mult században egy elegáns magyar 
nagyúri ház sem nélkülözhetett, oltárán természetesen francziául 
áldozva Thaliának. Oltára azonban itt is rég elpusztult, temploma 
hippodrommá, vagy egyszerűn magyarul mondva, lovardává vál
tozott. Guny-e csupán, vagy hogy erkölcsi leczke is, mi az ilyesek-
ben nem csak rejlik, de ugyancsak világosan szól. Ugylátszik mind 
a kettő. Hiában, az idegen divatnövény még nagyúri lakjainkban 
is, ezen minden idegennek honos tűzhelyén, csak tengéletet élt és 
soba sem tudott virágzásra kapni.Mint a modoros parókás, ezopfos 
mult századi viseletet levedlettük,nemzeti ruhánk ünnepies visele
téhez visszatérve; ugy az ideget) szinházak is a természetesebb lo
vagi gyakorlatoknak engedtek már eddig is helyet. Vagy hogy csak 
csupán külmáz és divatkór megint ez is: ezek a mindenféle sportok, 
versenyek,agarászatok,steeplechase-k, vagy hogy is hiják mind őket V 

Stomfa nevezetessége tetemes plébániai egyháza is, hármas ha
jójával és magas tornyával. Az utóbbi kidomborodó kúpjaival s er
kélyeivel valóságos magyar építészeti Ízlésben alakíttatott, Hogyan? 
tehát volna már csakugyan eredeti magyar építészeti izlés is? kérdi 
talán a kegyes olvasó. Mi ugyan nem tehetünk róla; de igy jellemzi 
legalább egyike a műtörténet mai első tekintélyeinek: Eitelberger 
tanár, hazánkbani archaeologiai kirándulása leírásában, alföldi ró
nánk egyházai ezen sajátságos kúposán kidüdörödö erkélyes magas 
toronytetőit, mint a magyar műépítészet eredeti 8 okozatos alkot
mányát. Mindenesetre találóbban van mondva legalább, mint midőn 
egykor Y^fcf$^-e Budapesti Viszhangban az Ybl által épített kap-
lonyi egyházat ismertetve, a derék művészre erőnek erejével rá
fogta, hogy ez által egy eredeti uj magyar építészeti ízlésnek lőn 
megalapítója; bizonyára Ybl mester saját maga legnagyobb csudál-
kozására, ki ilyesmiről még csak nem is álmodott, midőn egysze
rűn, de valódi virtuositással igyekezett emiitett müvében az úgy
nevezett középkori átmeneti Ízlést (transennal styl, t. i. a románból 
a gótba) utánozni. Hivalkodó ábrándozás nyilván ez is, uj, még 
pedig uj magyar építészeti ízlésről szólani, midőn még a műtörté
net abécaéjét sem ismerjük. Eddig valóban, ha csak ezen toronyte-
töinket vagy a csallóközi kenyérsütő kemenczéket (lásd a mult évi 
Vas. Újságban) s talán még magyar falvaink sátoralaku házait nem 
tartjuk eredetileg kifejtett nemzeti építészeti formáinknak inkább, 
mintsem művészetünknek, máskép csakugyan nincs mit keresked
nünk építészeti ízlésünkkel. 

De hagyjuk ezt most. Folytassuk utunkat Stomfa élénk főut-
czáján keresztül, mellyet a méhkas előtt zsibongó méhekhez hason
lón, boltjaik előtt tolongó zsidók még élénkebbé tesznek, naponként 

egész rajokat bocsátva ki innét a körül fekvő falukba. Előttem az 
okmánv, mellynek engedelmével alig kétszáz év előtt, az első hét 

!zsidó itt megtelepedett, s azóta fajuk valódi jákóbi áldásával szapo
rodva, a népség nem C9ak tetemes de pénzesebb felét is képezik. 

Hagyjuk el azonban rövid időre a poros országutat is Mind
járt a parkból kies ösvény vezet a kellemes völgybe, s a ínindin-
1 kább magasodó vadon hegység közé. Hajdan ezer elrejlett völgyek, 
valamint Stomfa is, igen élénk iparállomások voltak. A vidék visz-
bangzott kallói folytonos morajától, mellyeket a sebes esésű hegyi 
patak forgatott. Mondják, hogy Stomfa sajátlag eredeti német és 
szláv nevét: Stampfen, Stupava, szinte ezen malmok, gyárak csa-
pómühelyek kallóitól vette volna. Máskép szólnak az okiratok, 
mellyek már a XIII. században, midőn még a helynek valószinüleg 
sem gyárai sem kallói nem voltak, nevét már is magyarosan han
goztatják. Az iparosok ide is ugylátszik a török dúlás idejében fész
kelték magukat, mint hazánk felsőbb biztosabb részébe. A völgy
ben néhány malmon kivül, még nem rég papirosgyár is virágzott, 
és máig is teng egy rézhámor, meg lőpormalom; az ipar többi ágai 
azonban nagyobbára megszűntek, helyébe a zsidók bizonytalanabb 
kereskedése lépett. (Foiyuu.. k S T . * . ^ . ) 

A drágakövek m i n t Jelképek. 
A régiek a drágaköveknek titkos erőket és sajátságokat tulaj

don ittottak. Az ó-testamentomi íróknál a csillagokat jelzettek azok, 
s illyen értelemben fordulnak elö Ezékiel-, Dániel- és Mózsesnél 
az ő képes beszédeikben. Theofrastus Paracelsus a 16-ik században 
különös gyógyerőket vélt azokban fölfedezhetni. 

A gyémánt az erőnek, állandóságnak, ártatlanságnak és más 
erényeknek volt jelképe; azt hitték, hog)T használ az a méreg, dög
vész, ijedelem, álmatlanság ellen; lecsendesíti a haragot, s meg
tartja a szeretetet a házaspárok közt. Azon gyémánt, mellyet a 
zsidók főpapja az év 3 ünnepén hordott, ínídön a szentélyből kijött, 
biztos profétája volt a jövendőnek : ha hófehér szint öltött magára, 
szerencsét jósolt, ha vérveres szinnel tündöklött, had fenyegetett, 
ha fekete szinü volt, általános gyásztól lehete tartani. Az arabok 
azt hiszik, hogy ha az újszülöttre gyémántot helyeznek, az a nya
valyatörést nem kapja meg, s hogy ha magán hordja áz ember, a 
gyomor- és bélfájást meggyógyítja; ellenben ha lenyeli, azonnal 
meg kell halnia. Még a 16-ik században is azt képzelték, hogy 
egyik gyémánt a másikból származik, s különösen a luxemburgi 
herczegné varázsgyémántjáról hitték, hogy az koronkint ujakat 
nemz. 

A rubin a régiek szerint szinte szerencsét jelentett; száműzte 
a szomorúságot, elfojtotta a bujaságot és rosz gondolatokat; rosz 
jel volt, ha színét megváltoztatta, de ha ismét fölvette azt, eltűnt 
a szerencsétlenség. Ovid szerint a nap laka rubinból áll, s földét 
smaragd alkotja. A keleti gránát vagy karbunkulus is hasonló tulaj
donokkal birt, mint a rubin. Ellenállott a tűznek, meggyógyította 
a esipásságot, elűzte a rosz álmot és éjjeli jeleneteket, s a megrom
lott légnek ellenszere volt. — A keleti mesékben gyakran van 
szó róla. 

Ajáczintkdret nyakba függesztették, hogy a dögvésztől menten 
maradjanak. Erősítette a szivet, védett a villámtól, szaporította a 
gazdagságot, észt és tiszteletet, ha azt magánál hordta az ember. 
Epifánius a szalamandrával hasonlítja azt egybe, amennyiben egyik 
sem ég meg a tűzben, és azért mind kettő az igazi hitnek jelképe, 
melly az indulatokon diadalmaskodik, s azokat végtére egészen 
eloltja. Minthogy állítólag elveszti szinét és megfejéredik a tűzben, 
azért a hit győzelmének tekintethetik. Átalában azt mondja Solinus, 
hogy 9zinét a gőzkör befolyásaihoz képest változtatja, amennyiben 
fénylik, ha derült az ég, meghomályosodik, ha be van borulva. 
Psellus pedig azt állitja, hogy ha a jáczintkövet eczetben beveszi 
az ember, attól — köhögés, komorkór é9 sérv meggyógyul. Az 
arabok jó hatásúnak tartják, ha azt az ember magával hordja, mert 
illyenkor azt eszközli, hogy az embernek minden kivánata szerint 
foly; ha nyelve alá teszi az ember eloltja a szomjat, s a mi legkü
lönösebb vizbefultaknak ujján még aoha nem láttak jáczintkövet. 

Az ametiszt a római nőknek legkedveltebb drágaköve volt, 
későbben nagyon alászállott becsben. Görögös neve szerint annyit 
tesz, mint ittaságot gátló, miért is azt hitték, hogy a belőle metszett 
poharakból büntetlenül lehet inni, mert ugy az ember meg nem 
részegedhetik. Egyébként ez is elháritotta "a rosz gondolatokat, 



lélekjelenlétet kölcsönözött, s birtokosa részérc megszerezte a 
nagyok kegyét. 

A zafírral nagy lármát csináltak a régiek. A görögöknél 
Zeusznek (Jupitornek) volt az szentelve, s az egyiptomi főpap mel
lére fiiggeszté azt, mint a igazság képét. Jupiter papjai köntösükön 
hordták a zafírt, melly az ég színét jelentette, hol Jupiter volt az 
ur. A középkorban azt hitték, hogy zafír által ajtókat nyithatnak 
föl, s lánczokat törhetnek szét; a varázslók ördögüzésekre használ
ták. De orvosi erőt is tulajdonítottak annak.. Névszerint uzt vélték, 
hogy a hőséget enyhiti, az izzadatot visszatartja, a szemeket tisz
títja, a hebegést megjavítja, és ha tejbe szétdörzsölik, a sebeket 
begyógyítja. Mindezek azonban csak akkor történhetnek, ha szűz 
az, ki a zafírt hordja. 

A jászpis is csak a szüzesség védpaizsa mellett használ;hanem 
ekkor aztán meggyógyítja a lázat, vizkórságot, a szülést elősegíti, 
s a rémulukokut elűzi. Az arabok nyak- és gyomorbetegségeket 
orvosolnak vele. 

Még erösebben hat az agát, melly által a skorpió szúrását 
meggyógyíthatni, s a nők szeretetét megnyerhetni. Ha a férfi meg
betegszik, meggyógyul általa, s a rablóktól sohasem támadtatik 
meg, bármennyi kincset vinne magával. 

Gyakran fülcseréltetik az agát a ktíruevllal, melly utóbbit a 
régiek nem is ismerték, s elsőben Marbodnál fordul elő, ki azt vér-
folyás és nöbeteg.-égek ellen ajánlja. Ezenkívül, még az arabok 
fogfájás és harag ellen is jónak mondják; miért is gyakorta lát
hatni pecsétnyomóikon. 

A gránátról a keletiek sokat tudnak beszélni. Szerintük ha 
valaki azon át a napba néz, elrontja szemeit, s ha a nöstényállat 
rátekint, párosodási ösztöntől lépetik meg; gyűrűbe foglalva elhá
rítja a rosz álmot. Porrá törve és kis mennyiségben bevéve, a 
vizkórost vizétől megszabadítja. 

A topázról a régieknél azt találjuk, hogy az dühödés, vizkór-
ság ellen jó, s hogy a haragos tengert lecsendesíti; de a keletiek 
csuk szemgyengeségeknél tulajdonítunk annak gyógyeröt. 

Az önikszszal a régiek az éjjeli rémeket űzték el, fogfájást 
orvosoltak, de azt is mondják, hogy az kis gyermekeknél nyálfo
lyást okozott, s azt, ki magánál hordta, veszekedővé és patvarko-
dóvá tette. Az arabok sohasem hordtak ónikszot, s gieza (szomor) 
mellék nevet adtak neki, mivel azt hitték, hogy komorkórt okoz, s 
hogy birtokosa, midőn alszik, setét kepéktől üldöztetik. Más oldal
ról vérköpés ellen tartották jónak, s azt állították, hogy terheseknél 
a lebetegedést különösen elősegéli. 

A smaragd, a régi görögök hiedelme szerint, vízben bevéve 
elállította a vérfolyást, s flaatrommá csinálva, a bélpoklosságot 
gyógyította meg. Ezt is használták a varázslók, mert birtokosával 
külöuös szónoki tehetséget közlött. Ha nyakában hordta a beteg, 
elűzte a harmadnapos lázt, s a nehézkórt meggyógyította, és ma
gától összetört, ha azt tenni képes nem volt. Szülőknél a ezombra 
kötve elösegéli a szülést, s porul bevéve jó a hasmenés és mérges 
állatok harapása ellen. Sőt az arab Teifascite azt mondja, miképen 
saját szemeivel győződött meg arról, hogy ha a vipera soká nézett 
a smaragdra, ennek szemei maguktól szétpattantak, miért is a bű
vészek kígyók fogására használták azt. 

Marbod a krizopráz tulajdonai felöl nem tudott tisztába jöni, 
mindazáltal azt hiszi, hogy erősíti szemeit annak, ki magánál 
hordja, s kedélyét vidámmá teszi. 

A berill jó májbajok ellen, elűzi a böfógést, csuklást, házaspá
roknál a kölcsönös hajlandóságot biztosítja. 

Az opálról azt hitték, hogy az a szivet erősíti, a mérget és 
dögvészes gőzöket elhárítja, de még fontosabbnak tartják a kele
tiek az opál azon változatát, melly macskaszemnek mondatik. Ki 
ezt magával hordja, védve van a rosz emberek ellen, birtokosának 
vagyona sohasem fogyatkozik meg, s nem éri szőmóru sors vagy 
kellemetlenség. Ha az illyen csatába megy és pártja meggyőzetnék, 
nem szükséges szaladnia, hanem csak a holtak közé vetnie magát, 
s mindenki előtt az ő törzséhez tartozónak fog tetszeni. 

A heliotrópot tiszteletben tartották a régiek, jóslói tehetséget, 
hosszú életet és jó hirt várván tőle. Szerintök, ki a heliotrópot ma
gánál hordta, nem lehetett megcsalni, sőt bizonyos varázsigék el
mondása után magát láthatlanná is tudta tenni annak birtoklója. 

A varázslatban azonban legerősebb elem volt a mágnes. Azt 
hitték felőle, hogy a házastársaknak, ha egymástól elidegened tek, régi 
vonzalmukat visszaadja. Ha a férj neje hűsége felöl meg akart győ

ződni, ennek feje alá kellett a mágnest tenni, s álmában, ha tiszta 
volt, férjét azounul megölelte, ellenkező esetben kiesett az á g y b ó l , 
s a mágnes büdös szagot bocsátott magából, mint jelét a hűtlenség
nek. A keletiek ellenben olly erőt róttak fel a mágnesnek, miszerint 
az porrá törve és tejben vagy meleg vízben bevéve, hányás által 
mindén mérges állományt eltávolít, melly mérges fcgyverreli vágás 
vagy szúrás következtében jutott a testbe. 

Kevésbé ismeretes köveknek is tulajdonítottak a régiek tit
kos erőket, péld a saskőnek (csörgőkének), melly nem egyéb, mint 
agyagos raskő. Kinek illyen köve volt, az mindig józanan maradt, 
használt szüléseknél s mérgezések ellen. Ha valaki gyanúba jött, 
hogy must meg akar mérgezni, azt csak ebédre kellett hivatni, s a 
saskövet valamelly étel alá helyezni; — ha a meghívottnak csak
ugyan rosz szándoka volt, minden kínálás daczára sem volt az ké
pes enni, mindaddig, mig a kő el nem távolittatott. 

Mig a régiek a gyöngyről mondani semmit nem Tudtak, az ara
bok szerint elvonja az a nedvességet a szemekből, a vért meghigitja, 
a szívdobogást megszünteti, és ha annak oszladékával az ember 
magát megkeni, a bélpoklosság elhárittutik. 

A régi egyiptomiaknál uz állatorel következő drágakövek 
képviselték : a kost az ametiszt, a bikát a jáczintkö, az ikreket a 
krizopráz, a rákot a topáz, az oroszlánt a berill, a szüzet a krizolit, 
a mérleget a karneol, a skorpiót a szárdóniksz, a nyilast a smaragd, 
a bakot a kálezédon, a vízöntőt a zafír, a halakat a jászpis. 

Dr. S. J. 

A fai-kas vadászat l>rli Oroszországban. 

Oroszországban, kivált pedig Déli-Oroszországban, a farkas igen ott
honos, nagy számban tanyázik a pusztákon. A z oroszok kedves mulatsága 
elszedni vagyis ellopni apró kölykeit, a ha van épen szoptatós eb a háznál 
az alá tenni, melly fölneveli azokat. Az anyafarksis ülyenkor miudig a ház 
körül ólálkodik s éjelenkint rémségesen vonit, mignera a házi ebeknek vagy 
valamelly puskásnak áldozatul nem esik. 

A farkasvadászat itt nem jár annyi körülményességgel, mint Európa 
többi részében; nyáron kézzel fogják azt itt; azért a vadászatra nem is visz
nek puskát. 

Déli-Oroszország pusztáin lakó földesurak következőn vadászszák. 
Midőn valamelly farkast vagy firkasokat el akarnak ejteni, kiküldetlek 

két, három, vagy több lovas szolgát is fölkutntni, hogy mellyik I';.rhasi.uk 
merre van a lyuka. Ha ez megvan, akkor másnap reggel három órakor tói-
kel a vadászsereg, lóra ül s fegyvere, mit mindegyik magával visz, egy lo
vagostor, készitetlen bőrből, még kutyára tincs szükségük. 

A kik tegnap a farkasok buvhelyét fölkutatták, most vagy ötven lé
péssel elől járnak; egyiknek néhány hurok-féle kötél van nyergébe akasztva. 
A z egész társaság vágtatva halad előre, miután a pusztai lovak csak vág
tatva vagy lépést tudnak menni, csak hosszú iskolázás után lehetvén őket 
az ügetésre szoktatni. Midőn az elől menők valamelly farkusvejtekhez közel 
jutnak, egyikük hátra fordul a nyeregben s kezét magasan feltartja, jelűül, 
hogy most már nagyobb elővigyázattal kell baladniuk. A hátul menők szi-
varaikat, pipáikat kioltják a igyekeznek a beszédtől visszatartani magukat. 

Midőn már a farkas rejtekének egészen közelébe érnek, az előllovagló 
ismét hátra fordul s kezével élénken hadanáz, mire a vadászcsapat megáll. 
A z elől lovaglók azonban tovább haladnak fölverni a farkast, melly közön
ségesen magas gazzal, vagy alacsony bokrokkal benőtt szakadékok vagy lapá-
lyokba szokta ásni lyukát. Nemsokára föl van verve a farkas nyughelyéből a 
hangzik az előre! előre! kiáltás. A z üldöző szolgák igyekezuek a farkast a 
vadász csapat felé terelni, melly most egyenesen a farkas felé vágtat, 
mellyet ha 3—400 lépésre megközelitett, haladását mérsékli, nehogy a far
kashoz érjen, mielőtt az teljesen kifáradna s igy a siker kétessé váljék. 

A farkason ülyenkor már látszik is, hogy el van fáradva; rövid ugrá
sokkal vágtat előre, léjét lehajtja, farkát behúzza, majd jobbra majd balra 
kanyarodik, de mindenütt üldözőkre talál. Néha egy darabig üget, hogy pi
hentesse magát, aztán ismét vágtatni kezd. E közben haladása mindinkább 
lassúdik; a vadászsereg mind közelebb ér nyomába s az üldöző szolgák is 
mindegyre szűkebb kört képeznek körüle. Egyik szolga szorosan mellette 
lovagol; a farkas erejét összeszedi a kétségbeesett ugrásokkal igyekszik 
megmenekülni, mi nem sikerülvén, végre szemközt fordul elleneivel. 

Nincs fertelmesebb valami, mint ülyenkor a farkas. Habtól csepegő 
szájából lábnyira kilóg nyelve, nyárt szőrének fejérsárga fürtjei borosta
ként állnak fölmeredve; s valami k i á l l h a t Lm büz terjed cl a körlégben. 

Ekkor a szolgák legbátrabbika leszáll lováról, nemez-kalapját balke
zére húzza s ezt előtartva a farkashoz közeledik. Hivcn követi lova első lá
baival előre vagdulózva, s fogait a farkasra vicsorgatva, mintha ő ia meg 
akarná fogni. A farkason lehetett látni, hogy a kimerüléssel bátorsága is 
fogy s a gyávaaágnak kezd helyet adni. E jelenetet tünteti fel rajzunk. 

Végre a ezolga annyira közeledik a farkashoz, hogy kalappal védett 
öklét ennek nyitott szájába lökheti, melly összekapja ugyan állkapcsait, de 
nincs annyi ereje, hogy erősen harapjon. Ugyan e pilianatb:.n a szolga má
sik kezével a farkast tarkóján ragadja a igy a földhöz nyomja. Ekkor a má-
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sík szolga a nyergén függő hurok-kötelekkel előlép 8 beköti a farkas száját, 
összeköti négy lábát s ott hever a fogoly üldözői lábai előtt. 

A puszta derekabb vadáazai nem tartják hős tettnek, a farkast azonnal 
megölni; sőt még meg is büntetik azon szolgát, ki heve által illy tettre 
engedi ragadtatni magát. Ez okból nem is szabad a farkashajtáson soha sen
kinek fegyvert hordozni magával. Ha az ur a farkassal nem akar tovább 
vesződni, agyonvereti a lovagostorokkal; de többnyire haza viszik, mi köz
ben az állatot a szolgák egyike a nyeregbe maga elé teszi. 

A farkast otthon egy pajtában szokták szabadon ereszteni, ételt adnak 
elé; de az érzi, hogy a siralomházban van, s nem eszik, vagy csak felette 
keveset. Harmad napra üt órája. A nézők a pajta gerendáin foglalnak helyet, 
a farkas egy szögletbe húzza magát, s dühösen tekintget maga körül s a né
zőkre. Egyszer csak megnyilik a szük ajtó, a szolgák egyike egy nagy 
komondort dob a pajtába s maga hirtelen eltávozva, az ajtót bezárja 
maga után. 

A kutya megpillantva a farkast, megtámadó állásba helyezi magát s 
farkát magasan csóválva s morogva közeledik a farkashoz. A farkas a földre 
lapul, csak nyitott szájú fejét tartva föl, mintha a kutyát egy ugrással 
akarná megrohanni; de az eb már próbált vitéz, nem egyszer nézett a far
kas szeme közé, egy hirtelen ugrással a farkas hátán terem, ezt nyakszirté
nél irgalmatlanul megharapja, mire az élettelenül nyújtózik ki. A z eb még 
néhányszor körülszagolja a hullát, mintha várná, hogy még föléled, s csak 
miután meggyőződött, hogy vége van, távozik el onnét. Néha azonban a 
farkas megvív az ebbel, de végre mindig legyőzetik; mert ha egy nem bir 
vele, két, sőt több ebet ÍB ráeresztenek. 

Ez egy nyári farkashajtás. Télen azonban veszedelmes a lovaglás, mi
vel a hó eltakarja a földet, és mert a farkasok is nagy csoportokban járnak; 
azért illyenkor többnyire szánról és puskával vadászszák. 

Dlyénkor három lovat fognak egy szánba; a vadász hátul visszafelé ül, 
hogy szemközt lőhesse a szán 
után jövendő farkasokat, mellyek 
csalogatására a szán után hosszú 
kötélen valamelly döglött állat 
UBzik. 

A farkasok megorrolva a 
dögöt , elsőbb messziről, de las
sankint mind közelebbről követik 
azt, mig végre olly közelre szem
telenkednek, hogy könnyen le le
het egyenkint lőni őket. A z ügyes 
vadász illy módon egész csapatot 
kiirthat fél nap alatt; mert ha 
egy elesik, e miatt a többi csak 
addig marad hátra, mig annak 
hulláját összetépi s fölfalja. A 
vadásznak csak arra kell ügyelni, 
hogy nőstény farkast ne ejtsen el. 
mellyet könnyű arról föl ismer
nie, hogy körüle hat hét kan for
golódik szüntelen, mint központ 
körül. Ha nőstényt talál agyon
lőni, akkor csak hajtasson ám a 
kocsissal, mert az egész farkasse
reg dühbe jő, s többé nem a dö
göt, hanem a vadászt igyekeznek utóiérni. — A tatárok sassal vadászszák a 
farkast, a sas, annak nyakára száll, s ott jó l megkapaszkodva, szemeit vájja 
ki. E czélra a sast ugy tanítják be, hogy eledelét mindig egy kitömött farkas 
fejére teBzik, honnét azt le kell csipdesnie. 

A farkas nyáron, midőn elég eledelt talál, sokkal gyávább, mert magá
nosan jár ; télen azonban, mikor ritkábban talál tápot, falkásan jár, néha 
ezer, két ezer, sőt több is együtt. A z Isten irgalmazzon aztán annak az em
bernek, állatnak, mellyre illy éhes csapat rárohan. A falvakat, pusztai 
tanyákat éjjel körülveszik, s iszontató üvöltözéssel rettegtetik a lakosságot. 
Gyakran egész az ólakig benyomulnak s a védelem daczára egész istállókat, 
juhaklokat kirabolnak, kiürítenek. A z eb illyenkor csak ugatni mer, de rá
juk táraadást tenni nem bátorkodik. 

Nemcsak állat, de sok ember is áldozatul esik éven át a farkasoknak; 
azért ezek irtását minden vadász mintegy kötelességének tartja. 

E g y i n d i á n f a lu . 

A mandan indiánok Ézakanierlkában. 
Amerika felfedezése egy egészen ismeretlen embertörzs ismeretére adott 

alkalmat, melly a régi világban lakóktól sokban különbözött. E törzs Eszak-
aiucrika számtalan népcsoportjai közöl különösen kitűnik. Testalkat-, szoká
sok-, életmód-, nyelv-, miveltség- és történetre nézve mind kiválik a többi 
közöl. Ez északamerikai fajt még ma is vórösbőrü-xiek nevezik, mivel test
bőrének szine ollyan, mint a vörÖB réz. 

Sokat fejtegették a tudósok, hogy e törzs honnét veheti, eredetét : egy 
különös ember-pártól származott-e, avvagy szintén Adám-Éva maradékai 
közöl szakadt ide valahogy, és az égaljnak volt rá olly nagy átváltoztató 
befolyása ? E tudósok több évet töltöttek e nép földén, ennek nyelvét, szoká
sait stb. eltanulták és följegyezték. Ideje is volt már, mert e faj közel áll 
kiveszéséhez. A z előrenyomuló európai civilisatió elől mindinkább kisebb 
térre szorítkozik, s pár tized múlva talán csak könyvekben lehet már róla 
olvasni. 

Eredete még most sincs felvilágosítva. E vörösbőrüek közt legvitézeb
bek, legszabadabbak, legelromlatlanabbak és legértelmesebbek a mandan 
indiánok, vagyis mandanok. Midőn Cattlin fölkereste őket, akkor a Missouri 
folyó nyugoti ága mellett voltak megtelepülve, St. Louis fölött mintegy 1800 
angol mérföldnyire, még csak 2000 lelket számláltak, mellyek két faluban 
laktak, egy felsőben és egy alsóban. Rajzunk ez utolsót mutatja, melly is a 
folyó-parton egy földnyelvre épült. 

A kunyhók kupalakuak, hasonlítva a méhköpükhöz, s egymástól olly 
távolra állnak, hogy köztük járni és lovagolni lehet. Mindegyiknek átmérője 
alapján 40—60 láb, és egy egész családnak s rokonainak mintegy 20—40 
egyénnek ad szállást. 

A mandanok igen sokban különböznek a többi indiánoktól. Kevésbbé 
vérengzők, ritkábban viselnek harezot, de vitézül védik magukat, kivált a 

körülök lakó kapzsi szomszédok 
ellen. 

Nem is élnek egészen va
dászatból, némi földmivelést és 
baromtenyésztést folytatnak, és 
falujokat meglehetősen megerő
sítek. 

Dolgosabbak, nemeslelküeb-
bek s hajlandóbbak a civilisatióra, 
mint a többi indiánok. — Bőrük 
kissé világosabb, s nem ritkán ta
lálni köztük barnabajut és vilá
gos szeműt, míg a többi vadak 
koromfekete szemmel és hajjal 
birnak. Ez okból Cattlin ugy vé
lekedik, hogy ezek nem benszü-
Iöttek, hanem nyugatról beván
doroltak, s talán utódai azon 
welseknek, kik a X I V . század 
elején Madoc herczeg alatt A m e 
rika ismeretlen partjain kiszálltak 
és ott maradtak. Es valóban a 
Missisipi, Missouri és Ohio folyó 
mellett több erődítésekre talál
tak, mellyek a Walesben s gir

landban látható régi sánezokra emlékeztetnek. — Még csónakjaik is külön
böznek a többi indiánokétól, mert az cseber-, vagy hordóalaku, - hasonlít 
a welsekéhez. — Cattlin még nyelvükben sokat talált, mi Wales régi lakóira 
emlékeztet. 

A falu szép látványt szolgáltat a szemnek. A kunyhók belsejében csi
nosság és tisztaság uralkodik, s az idegen ott vendégszeretetre talál. Lófark-
kal feldiszitett magas rudak jelelik a főnökök lakát. A faluban nagy élénkség 
uralkodik. A kunyhók teteje nyughelyül s bőrök s egyéb tárgyak szároga-
tójául szolgál. 

Emiitettük, hogy e faj igen megfogyott. 1838-ban a himlő legnagyobb 
részét a sirba vitte, a megmaradtakat pedig a vad rikkarik megtámadták s 
rabszolgaságba hurczolák. Mah-to-tho-pa, utolsó főnökük, népe veszte fe
letti fájdalmában fejét egy nagy nyersbőrbe bnrkolá s halálra éhezteté 
magát. 

T Á R 
Irodalom es m ü vésse t. 

•4- Megjelent : Énekek a XVI. századból,nagyrészt Tinódi Sebestyéntől: 
Megfejté s zongorakisérettel ellátá Mátray Gábor, négy énekszóra alkalmazá 
részint ö , részint Engesser Mátyás a pestbudai zenede énektanára. Tartalma 
következő : „Jeremiás próféta siralmas panaszai;" szöveg és zene ismeretlen 
szerzőtől. „Dáv id király megvívása Góliáttal; ' 1 szöveg és zene Tinóditól. 
„ János király testamentoma;" szöveg és zene Tinóditól. „Török János vitéz
sége;" szöveg és zene Tinóditól. A füzet mellé Orlai-Pctrics képe : „Tinódy 
Nádasdy Tamás nádornál" van mellékelve. Ára 1 ft. 20 kr njp. 

+ (Hegedűs Lajos „Rózsakirálynő") czimü színdarabját fogja közelebb 
njra átdolgozni, s a biráló választmánynak benyújtani. 

H Á Z . 
+ (Ismét egy uj magyar /«/»>! van keletkezőben, mellyet Telegdi könyv

árus Debreczenben fogna kiadni. Ha Debreczent más országban teremtette 
volna az Isten, hat lapot is egymaga ki birna tartani, nálunk elég, ha egyet 
fönntarthat. Hogy vidéki lapjaink szaporodnak, azt lehetne hinni, hogy az 
olvasó-közönség is szaporodik; azonban a dolog nem igy áll; kik valamelly 
uj laphoz szegődnek', azok gyakran valamelly régibb laptól pártolnak el. 
Sajnos, de igaz. 

+ (Székely József) a „Szépirodalmi Köz löny" volt szerkesztője a ,,P-
Naplóbau" nyilatkozatot bocsátott ki a „ F o l y ó ivek"előfizetőihez.E nyilatko
zatban egyebek közt olvassuk : hogy a „ F o l y ó ivek" czimü vállalat, miután 
csak 39 előfizetője érkezett, meg nem jelenhetett. Ezen 39 előfizetőnek, az 
általuk beküldött 5 forint erejéig Ráth M ó r könyvkereskedése szabad válasz-



tást enged összes könyvei közöl, vagy ha jobban tetszenék, illetéköket kész
pénzben visszaadja. — Azon régibb előfizetőket, kik f. é. októberig fogták 
volna kapni a lapot, Pfeiffer könyvkereskedése kárpótolandja: Csengery Antal 

Vegytani képek" czimű két kötetes munkájával, melly egyike a legjobb házi 
könyveknek, s árával, melly 3 ft., koránt sincs belső becse megfizetve. — 
Decemberi egészéves előfizetőit szintén Pfeiffer ur fogja kárpótolni a „ V e g y 
tani képeken" kivül b . Kemény Zsigmond kisebb regényeinek három köteté
vel, minek bolti ára szintén 3 ft. — A „Coningsby" és „Pickwick-klub" re
gények 27 ive most kiihletik szét; ezen 27 ivhez jő még mintegy 20—22 iv, 
melly kinyomatásra vár. E két teljesen egész regényt a december — júliusi 
féléves előfizetők is megkapják, és igy felesen kárpótolva lesznek a „Szépiro
dalmi Köz löny" elmaradt tiz számáért. — A „Hunok harczát" illetőleg szer
kesztő aug. 31-ről kapott Dumkertől levelet; igy i r : „Mint a megváltást, 
minden pillanatban ugy várom (Parisból, Jacobitól a metszőtől) ezt a szócs
kát : kést." Kéri az illetőket ezt megnyugtatásul venni. 

-+- (Tóth Kálmán „Egy királyné") czimü uj drámája, melly Pesten 
szinre nem jöhetett, Nagy-Váradon, Szegeden és Győrött közelebb elő fog 
adatni. Jókai és Tóth Kálmán a mult héten lerándultak Nagy-Váradra, s ott 
a pályanyertes mü előadásán jeleu voltak. 

+ (Szigeti „Vén bakancsosa" Berlinben.) A „Ber l in" czimü porosz 
njság e jeles mngyar népszínműről többek közt igy ir : „Ismét egy uj, jeles 
népszínmű adatott a Wallner-szinpadon, melly azonban, fájdalom, nem né
met földön termett : „ A vén bakancsos és fia a huszár." Képek a magyar 
népéletből, irta Szigeti József; németül átdolgozta Dux A . A mese és cse
lekvény egyszerű és egészséges, a helyzetek érdekesek és megindítók, az 
alakok eredetiek, és bárha a mese egyszerit, közönséges viszonyok közt mo
zog, mégis képes a néző egész érdekeltségét fölébreszteni. Egyes jelenetek 
valóban meginditó hatással birnak." stb. stb. - Ugyan e tárgyról egy más 
tudósitás : Szigeti népszínműve, „ A vén bakancsos és fia a huszár," né
metre átdolgozva, a napokban Berlinben szinre került. A „Kreuzzeitung" 
igy nyilatkozik : „ A z előadott népszínműben legjobb Róka M . (Michael 
Fuchs) öreg bakancsos jellemzése. Egyike ez a leghatásosabb népi-alakok
nak, mellyek utóbbi időben a színpadra kerültek.Katonai hűség, benső atya
szeretet, cseles fűrfangos8ág és j ó humor olvadnak össze Róka M.-ban, kit 
Rott ur olly mesterileg személyesített, hogy mindazok hajlamát megnyerte, 
kik a népszínműben a trágár-bohóczkodásnál valami nemesebbet is keresnek. 
A fiatal huszár is élesen van jellemezve az Öreg bakancsos ellenében; né
melly vonása egészen a katonai életből van véve ." A német értelmiség és 
tudományosság legerősb központján Berlinben és a nagytekintélyű és igen 
elterjedt „ K r . Z . " hasábjain lehetlen nem örvendenünk olly sorokkal talál
kozni, mellyek a magyar névre fényt deritnek ott, hol azt a rosz akarat 
annyi rágalommal igyekezik elhomályositni. 

-f- (Erkel Ferencz) nemzeti színházunk első karnagya és az örökbecsű 
„Hunyady Lász ló" szerzője, rég emlegetett „Bánkbánjának" két első felvo
nását már befejezte. Meglehet, irja a „Hölgyfutár," hogy egy év múlva szín
padra kerül. 

+ (Roger dalmüvész egészsége) párisi tudósítások szerint helyreállt. 
+ (Bignio kedvelt baritonistánk) legközelebbi szabadságidejét egy na

gyobb műútra használandja Németországban. A hannoverai udv. színháztól 
kedvező föltételek mellett már meghívást is kapott három föllépésre az „Er-
nani," „Alva já ró" és „Troubadour" operákban. 

+ (Feletti-Munkácsi Flóra) jutalomjátékaul, melly f. hó 19-én lesz, 
Feuillet Oktáv „ E g y szegény ifjú története" czimü darabját választá. 

+ (Priell Kornélia), ki Marmaros-Szigeten született, az ott leégett 
templom és iskola javára színi előadást szándékozik rendezni Debreczenben. 

+ (Szathmáry Janka k. a.) a jeles művésznő Szathmáry-L.-né leánya, 
f- hó 7-én tette első színpadi kísérletét nemzeti színházunkban. A közönség 
érdekkel várta fölléptét, de bizony az eredmény nem igen felelt meg a vá
rakozásnak. Beszéde ugy, mint játéka nagyon egyhangú, életnélküli, mintha 
sem kedve, sem hivatáaa nem volna a művészi pályára. Nagy baj az is, hogy 
kellemetlen tájkiejtése nagyon éazrevehető. Egyébiránt ez első kísérlet után 
még korán volna fölötte pálezát törni. Tanulni és csak tanulni — ez legyen 
a k. a. jelszava, ha a művészi pályára szánja magát; tanulmánynyal a külön
ben középszerű tehetség ia gyakran sokra viheti. 

4 - (Korcsek Leopoldina k. a.) kit mult tavaszszal a nemzeti szinháztól 
elbocsátottak (s közben legyen mondva : helyette Hajnal Hermin kisasszony
nyal nem nagy ternót csináltak), mint a „ P . N . " irja, elméjében megháboro
dott. A szerencsétlen hölgy a Rókus-kórházban van, s egy előkelő magyar 
nő hirszerint hangversenyt akar javára rendezni. 

+ (Szigeti Imre), mint halljuk, október vége felé ismét vendégszere
pelni fog színpadunkon. 

•4- (Székes-Fehérvárolt Vogl Mari k.a. hangversenyt) rendez f. hó 18-án. 
A tiszta jövedelem jótékony czélra lesz fordítva. E hangversenyben több 
pesti művész és művésznő vesz részt, u .m. KaiBer-Ernstné, Suck Róza, Kul
iét Cecil, Füredi, Suck Lipót és Mátyás. 

4 - (A műegylet) közelebb a következő festvényeket vette meg kisorso
lás vége t t : „ A rothenburgi .Jakabtemplom" Petzl Ferdinándtól Münchenben. 
„ A megsebesült huszár" Plachytól Pesten. „ A z előszoba" Geyertől Augs-
burgban. 

-f- (Kazay Lajos, fiatal művész-hazánkfia), ki a „Hölgyfutár" mellett 
kiadott Vörösmarty és Petőfi arczképei rajzolásával tehetségének olly szép 
bizonyítványát adta, közelebb Sz.-Fehérvárott meghalálozott. Legyen neki 
a föld könnyű! 

Ipar . g a z d a s á g , kereskedés. 

— Örömmel adunk helyet a következő becses közlésnek: A V . U. f. 
hó l-jén 35-dik szám alatt megjelent a gácsi posztógyár állítólagos hanyat
lására v o n a t k o z ó czikket alulirt elnökség az innen támasztható tévedések 
megelőzése tekintetéből oda igazíttatni kéri, hogy az érintett gyár egyedül 
< > a k az időkőzben szerzett uj gőz éa egyéb gépek felállításának a illetőleg 
átalakulásának ideje alatt szüntette meg müködéaét, a munkások számát pe
dig csak a mostani nyomasztó kereskedelmi viszonyokhoz kényszeríttetett 
alkalmaznia. A gácsi finom szövet- és posztógyár részvényes társulatának el
nöksége. 

A (A gabonák megdtilésének) ellenszerét fedezték föl , irja a „Magyar 
Gazda" s ez abból áll, hogy soha sem kell valamelly gabonát tisztán vetni, 
hanem mint a kétszerest, vegyítve, minél főleg arra kell ügyelni, hogy az egyik 
növény mindig magasabh szárú legyen, mint a másik. A z illy vetéseken a 
szélnek, eBŐnek nincs annyi hatalma. De ennél j o b b ellenszer a föld mélyen 
mnnkálása; válaszszunk továbbá erős szárú növényt s vessük azt el ritkán. 

4- (Debreczennek több mint százéves ménesét) jövő hó 10-én el fogják 
árverezni. E ménes 108 darab magyar és spanyol vérű lóból áll. 

© (A pest-bécsi borkereskedő-társaság) kibocsátott iveire az aláírások 
már megütik a megalakuláshoz szükséges 1 millió forintot. Mi reméljük, 
hogy az aláírások tul fogják haladni a megkívántató tőkét, ugy hogy alább 
kell azokat szállítani, melly alkalomkor azután a társulatban levő honfiaink 
kötelessége lesz őrködni a felett, hogy minél több részvény maradjon honfi
társaik kezében. 

O (Kőszéntelep.) A cs. kir. vasúttársaság, oravíczai kőszene számára 
Pesten nagy áruhelyet nyit. 

M i u j s a g ? 

— (Nekrológ.) A z enyészet kérlelhetlen szelleme, ismét egy nemesen 
érező keheit, egy melegen dobogó szivet fagyasztott meg. Elte delében törte 
ketté az áldásosán tenyésző törzsököt, kinek lombjai a legjobb családot 
védték az élet viharaitól, s kinek árnyaiban számtalanszor csendes család
ünnepet ültek szerető nő s szerető gyermekek. — A Klobusiczky család sok 
érdemdús, sok kitűnő embert adott már a hazának, de jobbat nem adott 
Klobusiczky Eduárdnál, ki sept. 9-én, rövid, de kínos szenvedés után typbus-
ban kimúlt. E g y erényekkel őrzött fészek volt e család Monos-Petriben 
mellyböl a szülők, a fiak, B a lányok ollykor-ollykor csak azért repültek ki, 
hogy ismerőiknek, barátaiknak, örömöket szerezzenek, hogy a szenvedőket 
vigasztalják, az elhagyottakat istápolják. — A köztiszteletben és szeretet
ben élő nő, báró Dőry Etelka, ki a legszebb reményekre jogosító fiu pár év 
előtti halála miatt, most is arczán és szivében horda a bánatnak fátyolát, illy 
rövid idő után a legjobb férjet kiséré fia mellé az Ősi sírboltba. Vigasztalja e 
nemeslelket, kit ember vigasztalni nem képes, az a j ó Isten, kihez mindenkor 
olly igaz, s olly buzgó áhítattal fordult, könyitse fájdalmait — az egész vi
dék s annyi tisztelőinek osztozó fájdalma, kik vele együtt könyeznek a ki
szenvedett fölött. -• Atya és fia pedig kik egy sírban hamvadnak, nyugodja
nak csendesen I — L. G. 

4 - (Kecskeméthy Józef) je}es népzenész hosszabb betegeskedés után f. 
hó 8-án meghalt. 

+ (Vj Katona-szobor.) A„Nefe le j t s " Bzerint Tomori Anasztáz áldozat
kész hazánkfia uj Katona-szobor készítését rendelte meg Dunaiszky tehetsé
ges szobrászunknál. 

4- i . Is aradi színházat) a jövő téli saisonra Budai József színigazgató 
vette ki. 

+ (Gr. Zichy Miklós), mint a lapok irják, egy ép s igen érdekes római 
kőkoporsó birtokában van, melly azonban eddig kutválunak használtatott. 
Ha a gróf ezt megtudja, kétségkívül készséggel átengedendi e régiséget a 
nemzeti múzeumnak. 

+ (A hírlapi irodalomra) valószínűleg jelentékeny befolyás vár Ausz
tria reorganisatiójában, irja a „ K . K . " Báró Hübner, az uj rendőrminiazter 
ő exja aug. 23-án egyik titoknoka által a bécsi nagyobb lapok azerkesztőit 
magához hivatta a kinyilatkoztatta, hogy ajtaja a journalistika képviselői 
előtt mindig nyitva áll. Midőn a korábbi kormány alatti kedvezőtlen hely
zetről felvilágoeittatott, azt felelte a miniszter, hogy e részben fölvilágosit
tatja rmtgát, a a hiányokat elenyészted; egyszersmind többszörösen kijelenté, 
hogy a közvélemény közlönyei iránt egész rokonszenvvel viseltetik. 

© (Földrajzi baklövés.) A „ P . L l o y d . " a franczia hivatalos „Moni te -
ur"ben egy erős földrajzi bakot fedezett f ó l . A z emiitett franczia lap 10-ik 
számában a mi szép teatvérországunk Erdély az orosz birodalom rovata alá 
esett. Miér t? mivel Erdélyben és Oroszországban ia van „Kronstadt", pedig 
a czikkiró az idézett városok: Maros-Vásárhely, Szamoaujvár stb. magyar 
hangzású neveiről könnyen észreveheti vala tévedését. Azért volna igen czél-
szerü az orosz Kronstadtóli megkülönböztetés végett az erdélyi Kronstadtot 
mindig Brassónak nevezni. 

© (Uj csatorna.) A pesti községtanács egy uj csatorna építését hatá
rozta el, melly a Ferenczváros főutezáján húzódik végig. A költség 8079 ftra 
van számítva. 

— (Iskolai értesítés.) A kecskeméti helvét hitvallású nyUvánoa főgym-
nasiumban az 18 w / ' 6 0 - ik tanév október 3-án nyittatik meg. A z előleges be
írások sept. 29., 30. és okt. 1-én történnek. Mit ia a t. cz. szülőknek tiszte
lettel juttat tudomására Kecskeméten, sept. 12. 1859. — Az igazgatóság. 

+ (A kecskeméti helv. hitt. lelkész-képesdében) az iskolai óv f. é. okt. 
10-én veendi kezdetét: a fölvételi vizsga pedig okt. 8-án fog megtartatni. 
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+ (Osztríga-betegség.) Velenczébea osztriga-betegséget vettek észre, 
melly miatt nem tanácsos osztrigát enni, mert belső fájdalmakat okoz . 

+ (Kgy jóslatban), mellyet a „ M . F . " szerint egy zárda levéltárban 
találtak, az állana bogy : „ a 40 és 8-ik évben semmi sem sikerül; 50 és 
9-ben sem sok lesz; 60-ban mind ájultak vagyunk-, de 60 és l-ben mind 
mind egyek leszünk." 

+ (Klopstock emlékssobra.) Hamburgban azon házon, mellyben Klop-
stock mintegy 30 évig lakott, a „Messiás" Írójának emlékszobrot emeltek. 
Erre a „Hölgyfutár" azt jegyzi meg : hogy nálunk is nem rég a nagy Ka
zinczy lakásából alakítottak — pálmkaházat l 

+ (Bátszegoidéken egg földmives) szántás közben szép aranyláuczot 
talált, melly még a római időkből maradt fenn. A bécsi cs. k. régiségtár 
tette sajátjává, 1800 ftért. Ez az ember elmondhatta, hogy ott is aratott, a 
hol nem vetett. 

+ (A„ Wiener Theat. Ztg." szerkesztője), ki nem régiben bucsut vett a 
kapufélfától, mint a bécsi lapok irják, szerencsésen New-Yorkba ért, hol lapot 
akar szerkeszteni. 

+ i.-l bor- és húsfogyasztást adó) bérbeadásánál követendő eljárásra 
nézve a m. pénzügyminisztérium uj határozatot bocsátott ki, melly a Velen
czei királyságot, Mantun területét, Dalmátiát és a határőrvidéket kivéve, 
minden koronaországra kihat. E szerint a fogyasztási adó haszon bérbeadásá
nak ezentúl mindig nyilvános csődület utján, ugy szóbeli árverés, mint írás
beli ajánlatok begyűjtése által kell történnie. Ha az árverésnél nem ajánlják 
legalább a kiállitási árt, akkor vagy uj árverés hirdetendő, vagy tudtul 
adandó a jelenlevőitnek, hogy írásbeli ajánlatok még bizonyos óráig elfo
gadtatnak. 

-(- (Ritka érzékenység.) Berlin egyik külvárosában nem rég tánczviga
lom volt egy magános család kertjében. A társaság egyik tagja, miután holmi 
szeszes kortyoktól j ó kedve kerekedett, tánezra kért egyet a jelenvolt lányok 
közöl ; ez azonban szépen megköszönte a felhívást, s nem tánczolt. E miatt 
most a visszautasított férfi annyira elkeseredett, hogy legott felkötötte magát 
nyakkendőjével egy fára. Azonban szerencsétlenségére a hibát csakhamar 
észrevették, s hirtelen levágván őt a fáról, szerencsésen életre hozták. 

- f (A czipész boszuja.) Egy berlini magán társasszinházban két hetyke 
fiatal ember azzal mulatta magát, hogy az előadásra sértő élezeket csinált, 
s ezt olly hangosan tették, hogy a társaság már azon gondolkodott : az ajtón 
Ióditsa-e ki őket, vagy az ablakon? Mikor aztán a felvonásnak vége lett, 
egy jelenvolt czipészinester intett társainak, hogy csak maradjanak békes
ségben, majd elvégzi ő a dolgot egymaga. Ezzel rangjához illő komolyság
gal odalépett az egyik gavallérhoz, s dörgő hangon rárivalt : „Hall ja az ur! 
mikor fizeti meg nekem azt a három tallért, a mivel csizmájáért tartozik?" A 
megtámadott fiatal ember természetesen szörnyű zavarba jött, s jónak látta 
megkérni a czipészt, hogy hallgasson most vele, ne csináljon botrányt annyi 
szem láttára. „Pénzt , vagy csizmát!" kiáltott most a czipész még határozot
tabban. Erre a gavallér, látva, hogy hitelezője csakugyan nem tréfál, kotno 
lyan elkezdte zsebeit kutatni, de bizony a követelt összeget sehogysem bírta 
előteremteni. Must a mester egyet int ujjaival, mire a szerencsétlen áldoza
tot egy pár izmos kéz ragadja meg, s csizmáját a társaság óriási kaezaju közt 
lehúzzák. „ I g y ni! mond a czipész — s most szerencsés utat kivánok!" A 
fiatal ember nem merte megvárni,mig másodszor is szerencsés utat kívánnak 
neki, félvén, hogy a csizma koptatása fejében még harisnyáját is lehúzzák 
távozott tehát zajtalan léptekkel, dc annál zajosabb hahótoktól kisérve. 

-f- (Egy medve mérséklete.) A heidelbergi vaspályaudvaron, épen midőn 
a vasút megérkezett, egy erős lökés következtében az odaszállított állatse 
reglet egyik kalitkája fólnyilt, 8 lakója egy bozontos medve, szabadságot vett 
magának onnan kisétálni. Első élőlény, melly szeme elé került, egy majom 
volt, mellyet (talán szabadsága feletti örömében) olly hévvel talált ölelgetni, 
hogy a szegény majom megfuladt bele, mielőtt segedelmére siethettek volna 
Mindenki azt hitte, hogy most minden élő lényt csupa szeretetből rendre foj
togat; de a medve várakozáson felüli mérsékletet tanúsított, mert szépen 
megfordult, s méltóságteljesen visszaczammogott kalitkájába. Hanem untig 
elég volt az az egy csintevése is, mert heves ölelése, mellyben a majmot ré-
szesité, gazdájának 50 tallérjába került. 

— A Brassóban mulató jeles kolozsvári színtársulat folyvást a leg
élénkebb részvétben tartja a közönséget, s a szinházi látogatás elannyira 
divattá vált, hogy rendesen már délben az esti előadásra jegyeket kapni nem 
lehet. Eddigelé Fridrikné, Folinus, Ferenczyné s Baráti a „Martna, Hu
nyadi, Borgia, Ilka, Nabuco, Troubadour" operákban, — Jánosiné, Paulai, 
Folinusné s Komáromi : „Essex, Fenn az ernyő, Huszárcsiny, Bányarém, 
Dalos Pista, Vén bakancsos s Bánk bán"-ban léptek fel köztetszés között. 
Megjegyzendő volna, hogy a t. cz . közönség ne igen nyilvánitná kézzel
lábbal magas tetszését, mert a szegény rozzant szinház, ha ez igy tart, nem 
soká tart. 

— Verebélyről september 7-én irják : Al ig olvastuk a Vasárnapi Ujság 
36-ik számában, folyó évi augusztus 2 2 . - 2 3 . Verebély mezővárosában ki
ütött tűzvészről szóló tudósitást.s már is ujolag kénytelenittetünk a t .cz. kö
zönséggel tudatni, miképen e borzasztó elem 10 nap múlva, vagyia septemb. 
3-kán, délelőtt 10 órakor, a város északi részén kiütvén, 13 szalma fedelű 
házat, 5 pajtát és 8 melléképületet több gabona-asztagot csak hamar lángba 
borított; szerencse, hogy korán érkezvén segítség a legveszélyesb pontot, 
tudniillik a postaház előrészét megmentettűk, a mellette levő magtár, csere
pes fedelű levén, védelmet nem is igényelt,de valamint azelőbbeni tűznél ecry 
közföldmivelfi cseréppel fedett háza főoka lehetett a kincstári aóház-épüFe-
teinek tüztőü megmentésében; ugy ez utóbbinál Dillesz cs. kir. postamester 

ur cserepes magtárának s a nemesszék házának (jelenleg cs. kir. szolgabírói 
hivatal) köszönhetjük a tüz tovább terjedésének meggátjását. A leégett 
házak között 4 volt biztosítva az első magyar átalános biztosító-társaság
nál. A tűz kitörésének oka mostanáig nincs kipuhatolva; a kár összesen 
10,000 pftra van becsülve. — B. A. 

+ (Nyelvtani curiosum.) E g y bécsi német divatlap magyarul is közli 
mellékleteinek magyarázatát. Egyik közelebbi számában igy hangzik a ma
gyarázat betűről betűre: „Divadgép 591 dik szám. Első Nő. No I és H Test-
vagás I I I Ujja , „ a " nál rantzba téve , és széles szegessel dÍBzérve. Második 
Nő, láthatodik az Kepbül. Divadkép 592 dik szám Második Nő. Delia Man-
lolett No I V Előrésze „ b " „ c " val Hátulrésszel No V eggyvarva N o V I Sósa 
„ d " az „ e " ra téve, a Böjsége „ f " rántzba téve, ugy hogy „ g " „ h " ra kitel
jen No V I I Fél Gallér „ i " nál húzva és az „ k " hoz kerítve. Divatkép 593 
dik szám. Első Nő. Cyrus köpönyek. N o I Előrésze, N o I I Hátulrésze No 
H l Soss. „ a " nál rántzba téve és az „ b " hez várva „ c " „ d " vél és „ e " „f*' 
egyesülvén. No I V . Ujja „ g " az „ f " ra és „ h " az „ i " ra várva, „ k " nál rántzba 
téve is „ 1 " az „ m " né várva. No V Alsó No V I Felső Gallér. A z alsó Gallér 
a rajzolás után behaitva. No V I I V I H I X . Legújabb Divadi Testek és Uj 
jak H. F . Wlach Urnák Divad Gyárából ." 

-f- (Állatkínzás büntetése.) Anconában közelebb valaki egy kecskét ele
venen nyúzott meg; hanem iszen meg is bánatták vele embertelenségét, mert 
hat hónapi fogságra lőn ítélve. Ugy kell neki! Ki az állatok ellen kegyetlen
kedik, annak elvitázhatlanul rosz szivének kell lenni. 

Levelezés . 
N a g y - V á r a d , sept. 12. „Egy királyné." Tóth Kálmántól. Jókainé mint 

vendég. 
Első nap a színkör ngy tömve volt, hogy helyet nem kaphattam, más

nap a hideg őszi szél és tornyosuló fellegek daczára is, tele színkor üdvözölte 
e jeles „Bank bán" modorú történeti müvet mellynek jelenetei minden kere
settség és erőltetés nélkül olly érdekesen folytak le, mint a csendes és tiszta 
hegyi .folyó, melly medréből a természet tüneményeit egész harmóniában 
visszatükrözi. 

Midőn a figyelmes hallgató illy darabot élvez, eszembe jut, hogy a 
színművészet czélja felé halad, mert a közönséget saját érzelmei által az er
kölcsi és műveltségi világ fölé ösztönzi. Etel királyné mint czimszerep, g y ö 
nyörű, érdekes és magasztos. E nő nemes szenvedélyű szerelme egész végig 
küzdelem és titok — hon szerelme pedig nem szavakban, hanem keresztyéni 
j ó tettekben tündöklik; és végre férje iránt — ki vele, távol minden gyanús-
kódostól — annyi kegyelettel, gyöngédséggel, sőt mondhatni nagy leíküség-
gel bánik, kötelességének legszebb és követésre legméltóbb példáját tünteti 
fel. Látni e nőt, miként küzd mind végig szive boldogsága ellen, milly sze
rényen vallja magát vétkesnek, midőn a természet hatalma által egy pilla
natnyi gyönge-égre vezetve eltűri, hogy a bán a neki annyira kedvesen 
hangzó szerelmi vallomását egy édes csókkal megpecsételje. Ezen gyöngeség 
mint fenyegető kisértet folytonos rémes lázban tartja, és különösen midőn 
szép lelkű, saját jhibáit elismerő férje őt jóságával, nagy lelküségével elhal
mozza, ekkor ezen képzelt megszegése a férj iránti kötelességnek olly fájdal
makat és zavart idéz elé, hogy e nőt csaknem az őrültségig vezeti, akkor a 
férjéhez való mély ragaszkodása vele egy pillanatra szerelmét felejtetve, a 
pártos lázadást elárultatja, eszébe sem jutván, hogy férjének győzelme sze
relme tárgyát, a szép jellemű bánt, a halálra fogja vezetni. A győzelem meg
történik, a halál a pártosok fejére ki van mondva, most üt a megmentés 
órája. Milly szép jelenet, midőn a királyné az eddig irányában annyira kegyes 
királytól a megtagadott kegyelmet kicsikarni nem birván, fölkiált, hogy ha 
a bánnak meg nem kegyelmez,iszonyú botrányt fog elkövetni, ezen felhevült 
követelésre, a király szerelemfeltésének pillanatnyi jelét adá, melly azon 
vallomás által csillapulhatott le, hogy a királyné árulván el a pártosokat, 
czak hogy férje élet< t megmenthesse, most a győző férjtől teljes j oga van a 
legyőzött, de hazáját imáJó bán részére kegyelmet követelni; ehhez járulván 
azon titok fölfedezése, hogy Béla öcsege elrejtve még él, és igy a magyarok 
boldogok lesznek, mert Árpád vére ki nem hal — a király boszus nyugta
lansága nagylelkű kegyelmekbe tör ki, és a nő siet szerelmesének életét 
megmenteni, de azon szilárd határozotsággal, hogy a bánnak messze távozni 
kell, és őt csak ábrándos képzeletében akarja szeretni. — Milly szép e nőben 
azon jellemvonás, hogy midőn beteges férje, halála esetére őt akarja trónra 
emelni, távol a nagyravágyáa és hiúság szenvedélyétől — midőn ezen czél 
által szerelnie tárgyát magasra magához emelve, hosszú boldogságnak néz
hetett volna eléje, az Árpád véréhez annyira ragaszkodó fejedelem és népé
nek boldogitását saját boldogsága fölé emelvén, önmegtagadólag, szive érzel
meit erényes kötelességeiért legyőzte, és mint a hon, szép lelkű mentő 
angyala, annak boldogsága fölött őrködött, illy lelkes nő méltó magyar ki
rálynénak. Jókainé elemében volt, művészi öntudattal és ihletséggel fogta föl 
Bzerepe jellemét, mellyet tanulmányaiból merítve, mint meggyőződés 
szülte elveket, honleányi büszkeséggel és örömmel hirdetett, érzelemmel mu
tatta fol a hajdan dicső magyar nők mintaképét. E szerep egyik emlék
oszlopa lehet Jókainénak. 

Ezen honfi lelkesedéssel irt darabot színészeink is a szokottnál nagyobb 
tűzzel, lélekkel, sőt mondhatnám, lelkesedve játszottak, a pathos nem hiány
zott, különösen a magyar őskor viszonyait jellemző mondatoknál, mellyek a 
közönségnél is élénk viszhangra találtak. A hon egykori szomorú viszonyait 
hasonlatokban éles és metsző gunynyal ecsetelt mondatokon kivül, sok szép 
lélektani eszmékkel találkozunk, mellyeknek egyes fény oldalait csak több-

| szőri hallás után fogja kellőleg méltányolni a közönség. Milly j ó l áll a szép 



jel lemű és honfi érzelmű ifjú bánnak, ki a nép közszeretetének tárgya, azon 
mérséklet, midőn a dicsőség és győzelem kíséretében visszatér s a beteg és 
szenvedélyes királynak, a ki haragjában őt gyávasággal rádolja, szavait érteni 
nem akarja, s azokat királya iránti hódoló tiszteletének paizsáról a légbe 
pattantja. Milly szép ez ifjúban azon mérséklet, melylyel bajtársainak sértett 
büszkeségét és lázadási szándékát ezen szavakkal, „o l ly sziv, melly magát 
hamar sértve érzi, csak nemes lehet; a nemes sziv pedig meg szokott bocsá
tani" le akarja csillapitani, és az ő neki felajánlott koronát visszautasítja, 
ezen tettek rugója az illetők előtt titok, melly a királyné iránti mély szere
lemben találja echóját, ő ismerte a királyné erényeit, férjéhez való ragasz
kodását, és boldog volt öt csak titokba ÍB imádhatni, e boldogság élvezete 
háttérbe szorította a pártosság győzelmei által nyerhető babérokat. 

II , István lázas idegzetű, korán elgyengült király magyar jellemét olly 
jó l esett hallani, a hajdan dicső korból, mennyi büszkeséggel emlegeti e király 
bátorságát és vitézségeit, mennyi érzelemmel kivánná a magyar dicsőségét, 
mellynek fény csillaga, mint magyar hogyő lehetne ! Midőn a Kievi ostromról 
fczól, mellyet ő maga egyedül akart véghezvinni, mivel harezosai az ország 
határain kivül őt követni vonakodtak — mennyi hősies öntudattal emlegeti 
kapott sebeit és kifolyt vérét, bánkódva mindig a magyar jövője fölött, mivel 
annak fényét csak az ő ereiben folyó Árpád vére által remélte föntarthatni. 
Midőn a pártos kitörést a királyné elárulja, a magyar király nem ijed meg, 
hanem feledve gyöngeségét és beteg állapotát, uj erőre gyulád, kardot ra
gad és támadni repül, hiszen ő Árpád vére! Midőn győz, a vérrel pecsételt 
törvényekre bizza az igazságtételt, és fájdalmas szivvel sajnálja a bűnösö
ket, megbánást kivan, hogy kegyelmezési jogát gyakorolhassa, és midőn a 
büszke elszántság a jólelkű akaratot visszautasítja szeretett nejének kérel
mére, önmagát megalázza és a halállal daezolókra erőszakolja kegyelmét, 
megtudván, hogy Béla öccse él, szive annyira fellelkesül, hogy még az ide
gent is a magyarral egy testvéri csókba akaró örökre kibékíteni, mert meg 
van győződve, hogy csak addig boldog a magyar, mig Árpád vére él. Ezen 
szép szerepet óhajtanám Egressy G. barátomtól látni. 

Bors főispán magán viseli nevét, mert ugyan borsosán beszél a hivata
lokba befészkelt idegenek ármányairól; e szerep egy kitsé nyers, de a j ó szí
nész, midőn kemény, nyers, de jellemző kitételetre talál, azokat viselete 
által szeliditheti és egyéni mozdulatai által idealizálhatja, mert ha II. István 
korában a főispánok illy nyersen beszéltek és illy durván mozogtak! hát a 
paraszt és vad bojtár miként beszélt és minő mozdulatokat tett ? 

A z öreg nagy ur személye ugy tünt fel előttem, mint egy régi szobor, 
melly a király beteges személye, a királyné megtört szerelme és a haza jövő 
boldogsága felett komolyan őrködik. L. 

L e v é l N é m e t o r s z á g b ó l . Marburg (Hessen vál. fejedelemség), aug. 24. 
(Egyetemi ügyek.) Tudva azt, hogy prot. ifjainknál közvágy az utazás, s 
ismerni a külföldet, belelátni a szellem működése mélyébe, — látni, tapasz
talni, észlelni amaz édes gondolattal, hogy kis körünkben majd fölhaszná-
landjuk, s mellynek annyiszor voltam tanuja, ismerve ifjaink lelkesültséget, 
tudvágyát, a sóvár szomjat olly tudományok után, miket körülményeink 
súlya taníttatni caak részletekben enged, az egyetemek látogatására szegé
nyebb sorsú ujainkat is buzditandó, — küldöm e részletes kimutatást. 

Mint vérmezőkön az áldozat oltárán is örök emléket szerzett nagyjaink 
a mohácsi vész után a ref. hitbehozatalakor nagy tökéket raktak le, hogy 
kamatját a rajtok szerzendő ismeretek által előhozandó szellem-haladásban 
húzza az utód. — Igy azülemlettek az angol, hollandé némelly német egye
temek segélypénzei (stipendium). —Mik előbb elég tetemesek voltak, egyesek 
kézszenyje, mint a hadönkényc (Napóleon) s az alapitó okiratok hiánya, meg
kevesbítve, szállitá e korra. — Igy legközelebb a jénai convictua körülbelöl 
30 pftra olvadt. Ez egyetemig, Bécs-Drezda-Lipcsén át, összevont életmód
dal, Prága- és a fennemlitett városokban alsóbb rangú vendéglökbe szállva, 
s csak a Iegérdekesbek megnézésére szorítkozva, 50—60 pft. elég. E g y évi 
Jénában maradásra pedig ott mulatásomkori fölszámitás nyomán 350 pftot 
elégnek tartok. Hittan s bölezészet tanárai közöl Hasé, Schwarz. Kun, Fischer 
s mások neve, s a tanulók nagy száma mutatja a három fejedelem által gaz
dagított egyetem virágzását. — Bölcsészet, hittan, nyelvészet tekintetéből ez 
egyetem ifjai tiknak különösen ajánlandó. 

A z első két tudományban haaonlag jeles egyéneket bir Halle (Jénától 
vasúton s postavonaton 4 óra táv.). A z itteni egyetem jelenben 65—140 
pftig az ifjak számához mért kegypénzben részelteti magyar ifjainkat. — 
A papnak ezenkívül, ha szegénységi vagy árvasági bizonyítványt mutatnak 
fel, még vonnak egy kis segélyt. — Régebben, ki ifjaink közöl az árva
házban naponkint két órát adott, valamint a correpetenanek ajánlkozók, 
szabad asztalt, szállást kaptak; mi azonban idők óta nem vétetvén igénybe, 
elveszettnek látszik, valamint a gyinnnsiumban mindennel ellátás is. A z ifjú 
váltott j egy után kap ebédet 4 ezüstgarasért (12 pkr.), reggelit 1 éa fél ga
rasért (4 és fél pkr.), mig az esteli 3—5 garas (9—15 pkr.) közt váltakozik; 
szálláat 10—12 tallér (15 — 18 pft.) dijért bérelnek fél évre. — A segély
pénz elnyerésében előny nyel birnak az ágost. hitű ifjak. 

Különösen vegyészetet hallgatni akaróknak a kisebb egyetemek közt 
Marburgot ajánlom. Ide Kidbe, Zicenger, Bromeis. Dunker és mások neve az 
e tudományt hallgatókat főleg ez évben tömegcsen csődité. Természettan 
tanárai közt Gerting, Wenderoth, llero'd szereztek hirt. A hittan tanárai közöl 
hirea a szoros orthodox lutherán Vitmár (a jelenben legjobb „német iroda
lom-történet" szerzője), üeppe, Scheffer, Ranke s (főleg az egyház-történe
lemben) Benke. — Legerősebb a bölcsészeti osztály, mellynek csillaga a 
Hegel irányú Zeller, Németország legnagyobb bölcsészei egyike, kit csak 

balsorsa köt e kis egyetemhez. Waicz-nak nevelés- és lélektana korán vívott 
ki tekintélyt. Weissenborn, Ilse-Casar termeit szivesen látogatja az ifjuaág. 
— Leggyengébb a nyelvészeti osztály — a hires Gildemeister — Bonnba 
ígérkezett, 8 igy e szak alig birand egy hivatott egyént. — A tanárok száma 
50, hajdan egy párral kevesebb volt, de kort alkotó egyéneket birt, még sirba 
nem'szálltak a pártfogó fejedelmek. — Segélypénz jelenben 80 tallérra olva-
dott, mihez elmentükkor 12 tallér uti-költség járul. Mindkettőt, elveszvén a 
tán valaha létezhetett alapitó-levél, Erzsébet magyar herczegnő, a tartomány 
egykori úrnője, védasszonya iránti kegyeletből, kegy gyanánt mondja adni a 
magas minisztérium. — Ez kizárólag a maros-vásárhelyi iskolaküldöttje szá
mára van alapítva; de ha kebléből senki nem lenne, a maros-vásárhelyi 
tanári karügy szeretete c segélypénzre más tanodától hozzáajánlott alkalmas 
ifjúnak ia megküldendi a fölvevésre szükséges ajánló-levelet. Ez egyetem 
előnye a szépen beszélt nyelv, — az ifjak előtt kéazaéggel nyittatnak föl a 
társas termek ajtai, hol a családi és társaaélet szebb oldalait megismerheti. 
A fennemlitett 80 talléron felül 120—150 pft. egy évre elég. Kijövetelre a 
fennjelölt uton 70 — 80 pft. A tanárok a magyar ifjakat különös megkülön
böztetésben részeltetik. Terjedelmes könyvtár, j ó l rendezett nagy lüvvszkert 
áll nyitva a tanuláa-vágy előtt. 

Igen szép (tán legnagyobb) segélypénz a szirmai alapítvány Greifs-
icaidban (a Keleti tenger partján). Elnyerésére az alapitó gróf utódjának 
ajánlata kivántatík. — E kegypénzt kezelő gróf-család a közhaladásnak 
tenne hasznot, ha a jelentőségét vesztett egyetemtől a német egyetemek leg
elsőjébe Berlinbe tenne át e szép segélypénzt, olly kötpontok alatt, bogy 
élvezhetése eié századok multán se tudna akadályt görditni a kezelő-bizott
mány. — Itt X I I . Károly magyarhoni utazása emlékére 4 magyar ifjú 
számára étel-szállás- és zsebpénzt alapított, melly fölelevenitéare vér. — A z 
egyetem rectori, vagy ephorusi hivatalához küldendő a folyamodó kérelem. 

A wittenbergi segélypénzek a Haliéiba olvasztattak. 
A holland stipendiumok közöl legnagyobb az utrechti, (550 pft. Mellyre 

szegénységi kimutatást érettségi vizsga, vagy papszigorlati bizonyitvány 
mellé latin, franczia, vagy holland nyelven irt folyamodványt (német nyel
ven fogalmazott kérvény-tiszta tagadó-válasz) csatolva, B. E. Vtnke, vagy 
Baumann tanár uraknak kell elküldeni. — Azonban ez állomás mindig ugy 
elfoglalva van, hogy legtöbbször csak utánkövetkezés igértetik. 

Beidelberg-hen egy, fireniá-ban valahány magyar ifjú szállás-étellel 
láttatik cl. 

Göttingá-ba.n ebédet fizetnek, mellyböl mértékletes ifjúnak a vacsora is 
kitelik. 

Gröninga és Bardervyk holland egyetemek alumneumában koszt, szál
lást s kérvény után uti-költséget is nyernek a magyar papjelöltek. — E 
kettő idők óta nem használtatva, fölelevenitéare vár, — valamint, mit régóta 
nem látogattak, melly ott fekszik Gröninga közelében Francker vagy Fra-
necker is, egyetemjét csak másodrangunak gondolom, de annál nagyobb 
segélypénze, melly szállásdíjon kivül naponkint 20 pkrból áll, a uti-költsége 
a szegénységet bizonyítottnak, — jövet- , menetre kifizettetik. — Ujainknak 
ajánlom a megkísérlést. 

Magyar ifjak számára két igen szép stipendium létezett Angliában, 
Canlerbury- ós Oxford-bnn, mik egészen elveszettnek látszanak, legalább ez 
utolsóba küldött folyamodványom tagadó választ nyert. — Ha pályatársaim 
közöl csak egynek mutathatók utat odajutni, hol szabadabb, tágabb a lát
határ, örömmel teszem lc a tollat, s veendem föl, ha a sveiezi egyetemeket 
tüzetesen ismertethetem. — Áldja latén addig is a hont s a nemzetet. 

Zombori G. 
Bgyveleg* 

+ (Keleti élvek Berlinben.) A „Publicis t" szerint Berlinben egy ma
gántársaság áll fenn, melly összejöveteleinél a mákonynyal (ópium) kevert 
dohányzás élvezetének adja át magát. A z érdemes társaság tagjai ülyenkor 
keleti öltözetben, dagadozó divánokon nyújtózva hevernek, éa a kábító szer 
által előidézett álmáknak adják át magukat. 

•4- (Négy egyszerre!) A „Dseridei Havadisz" török lap azon hirt hozza, 
hogy Egyiptomban egy arabs nőnek fehér férjétől négy gyermeke lett, és pe
dig kettő fehér, mint a hó, kettő fekete, mint a tinta. 

© (Óra-börze.) A z élénk Biel város Sveiczban óra-börzét akar állí
tani. Ha létezik pénz-, gabona- s egyéb áru-börze, mért ne létezhetnék óra-
börze is. 

-f- (Amazonok.) A hires siami amazongárda, egy német lap tudósítása 
szerint, nem mese, hanem valóban létezik, még pedig 1000 legény . . . akar
tuk mondani : leányból áll, kik mindnyájan kabátot és nadrágot viselnek a 
puskákkal és kardokkal vannak fölfegyverkezve. Ez képezi ő felsége teatőr
csapatát De c leányokat nem kell ám valami gyengéd, szende virágoknak 
képzelni, kik csupán szeretni éa szerettetni teremtvék, hanem olly tenyeres 
talpas egyének, hogy aligha birna velők minden férfi megmérkőzni. 

© (Arany és ezüst) 1851—1857 évek közt kiment Angliából 62,097,397 
fontnyi (620,973,970 forintnyi), miből 566,773,330 forintnyit Dél- és Kclet-
indiába vittek. — 1858 első felében Angliába befolyt 161,709,200 fotnyi 
arany s ezüst, s kiment 107,408,200 mind ezüst. A jelen év elaő felében be
vittek 117,305,280 ftnyi aranyat. E roppant kincsnek csak igen kis része 
marad Angliában, a többit azonnal kiviezik; legtöbb kell Francziaországnak. 
A z egész tengerentúli aranynak majdnem kétharmada megfordul Angliában. 
Ausztrália évenkint 110 millió ftnyi, Kalifornia 130 millió ftnyi, vagyis öaz-
szeaen 240 millió ftnyi aranyat termel évenkint, mellyböl majdnem 1507^ 
milliónyi Angliába kerül. 



Színházi napló . 

Péntek, sept. 9. Pocckini Sarolta k.a.-nak, a londoni, milanói éa nápolyi 
színházak első tánczosnőjének második föllépteül: „Szerelmei ördög." Ballet 
5 felv. A vendégmüvésznő ezúttal ÍB teljes tetszést vivott ki. Bájos tánczá-
val és ritka kedvességü mosolyával olly szeretetreméltó „ ö r d ö g " volt, 
hogy akár angyalnak is beillett volna. A harmadik felvonásban nagyszerű 
virágbokrétával lepték meg, mellyről bosszú széles nemzeti szin szalag füg
gött le. Ö meg viszont azzal lepte meg a közönséget,hogy e szalagot vállaira 
és derekára tekerve jelent meg a kihívásra. A közönség ezt nagyon j ó néven 
vette. Vo l t is taps és éljenzés elég. 

Szombat, sept. 10. Kőtzeghi Károly javára : „Sevillai borbéig." Vig 
opera 2 felv. Zenéjét szerzé Rontni. A jutalmazott derék, szorgalmas művész 
az érdemeket méltányolni tudó közönség részéről sok jóakarattal találko
zott; kiléptekor koszorúkkal, bokrétákkal és zajos tapsokkal fogadtatott. 
Benzának megint nagyon j ó kedve volt, de a közönség is osztozott abban. 
A szinház megtelt. 

Vaiárnap, sept. 11. Sánta Antal ur első föllépteül : „Csikós." Eredeti 
népszínmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti. Sánta ur első föllépte szépen sike
rült. Hangja erős, férfias, beszéde értelmes, játéka sok ügyességről s szinpadi 
otthonosságról tanúskodott. A vén csikós szerepében lépett föl, Réthyhez 
sokban hasonlít, ugy hogy csaknem olly csalódásba estünk, mint midőn 
Szigeti Imre először lépett föl. 

Hétfő, sept. 12. „Ilka és a huszártoborzó." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét 
szerzé Doppler Ferencz. 

Kedd, sept. 13. Pocckini Sarolta k. a. harmadik és utolsóelőtti föllép
teül : „Gizella," ballet 2 felv. Ezt megelőzte a „Szép molnárnö" czimü 
vigjáték. 

Szerda, sept. 14. Prielle Kornélia jutalokjátékaul : uj szereposztással 
először : „A hazatértek." Eredeti dráma 4 felv. Irta Hegedűs Lajos. 

Csütörtök, sept. 15. Sánta Antal ur második föllépteül : „Szerelem és 
örökség." Eredeti vigjáték 2 felv. Szigetitől. Ezt megelőzte : „Rendkívüli 
előadás." Eredeti vigjáték 1 felv. Degré Alajostól. 

Szerkesztői mondaniva ló . 

4684. Ifj. Timkó János IV. xyni. oszt. növendékének. Sajnáljuk, bogy annyi 
sok magyar lap közól »lig tudnánk egy olly mulattató tartalmú j ó újságot megnevezni, 
melly épen egy olly szorgalmatos, és csinos nyelven irni tudd tanalónak, mint ón, a többi 
felett inkább ajánlható volna. Azonban lesz önnek otthon egy derék atyja, bátyja vagy ta
nítója, ki e részben helyes választást ájánland. 

4085. Cz. yi. (Szekér-utcza.) Azon társadalmi kérdés komolyan volt feltéve: önnek 
felelete még az ,,Ustőkös"-ben is túlságos élez volna. 

4686. (Sxok . . . . urnák Pesten.) A Szalontai közleményt köszönettel fogadtuk. A 
varáról más alkalommal. 

4687. A mult diesAsége: Többet egyelőre nem mondhatunk róla, mint hogy a 
versben olvasható hazafias lel kesédéit segít nagyra becsültük. 

4688. „Hírhedett zenésze a v i l á g n a k : " Paródia — Ne bántsuk Liszt Ferenczet i 
a hozzá irt verset annál kevésbé. 

4689. Sem ér egy pipa dohányt. Ugyanezt mondtuk volna mi ezen versről még 
a monopólium behozatala elótt is. 

4690. A brassói levélbe ózott adóinak nem közlésre valók.Ne tessék hinni,hogy 
a bérmentetlen leveleket „bizonyosabban megkapja" a szerkesztőség, a bérmentetteknéf. 
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T A R T A L O M . 

Hűmmel Nep. János (arczkép). P. G. — A szerelem völgye. O r m o d i B e r t a l a n . 
— Az utolsó budai basa (folyt.) J ó k a i M ó r . — Fehérhegységi utiképek I I . (folyt., 
képpel). — A drágakövek mint jelképek. Dr. S. J. — A farkasvadászat DéU-Oroszország
ban (képpel). — A mandan indiánok Északamerikában (képpel). — Tárház : Irodalom 
és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Mi ujság? Levelezés : Nagyvárad, Marburg. 
Egyveleg. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

A Politikai Újdonságok 37-dik számának főtartalma : Az 1369. sept. 1-én kelt 
Császári nyiltparancs. — A „Moni teur ' és Olaszország. — Elfogadta-e Viktor Emánuel 
király az olasz forradalmak ajánlatát? — Heti krónika. — Tareaa : Vidéki közlemé
nyek. — Rendes rovatok. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert (lak. uri-utcza 12. BZ.) 

4691. A j ó gondolái! 

Szörnyű módon elővett az 
Unalom, 
Verset irni nossza itt az 
Alkalom. 
Ha nem is találtam fel a 
Puska-port, 
Képes vagyok irni egy pár 
Rímes sort. 
De nem tudom miről? ez itt 
A casus, — 
Hiában J már nyergelve van a 
Pegásus. 
Bubánatról, szerelemről 
Nem irok, 
Ujat erről mondani ugy 
Sem birok. 

Keskeny völgyről, virágokról, 
Csermelyről: 
Legalább is százan irtak 
Már erről. 
Bravó I vivát! Meg van a j ó 
Gondolat, 
Mig nem késő használjuk hát 
A tollat. — 

Zug a vihar! A menykövek 
Ropognak . . . . 
Mi az ördög! Ha jó l hallom 
Kopognak. 
Szabad! — Lássak, ki e merész 
Csend — bontó . . . . 
Jaj a szabóm! — „kérem urü 
A kontó!" — 

KC^" Uj előfizetés ~SXL\ 
a 

Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok 
október—december évnegyedi és október—mártiasi (1860) félévi folyamára. 

Előfizetési feltételek, postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva : 
A V a s á r n a p i U j s á g és Pol i t ika i Ú j d o n s á g o k együtt évnegyedre (október—december) 2 ft. 5 0 kr. ujp. 

„ „ „ „ „ félévre (október—mártius 1860) 5 n — f . M 

A V a s á r n a p i U j s á g külön 6 hónapra (október—mártius 1860) 3 „ _ n H 

A Pol i t ika i Ú j d o n s á g o k külön 6 hónapra (október—mártius 1860) í „ 5 0 „ „ 

Ulk\W Hogy a t. cz . olvasóközönségnek ismét alkalma lehessen a közkedvességü V A S Á R N A P I U J S Á G mellett e g y , mindennap megjeleni 
és kitűnő szorgalommal szerkesztett politikai hírlapot is olvashatni, — valamint elébb ugy most is elfogadtatik a 

e g y ü t t v é v e az előfizetés, a következő föltételek alatt t 

Három hónapra (október—december) 5 ft. ujp. 

Hat hónapra (október—mártius 1860) 1 0 „ „ 

W A V a s á r n a p i U j s á g és Pol i t ikai Újdonságok 1 8 5 9 . évi másod ik félévi fo lyamából teljes s z á m ú 
p é l d á n y o k k a l m e g szolgálhatunk. — Tíz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk — A pénzes-levelek 
bérmetes küldése kéretik. r 

A Vasárnapi Ujság és Politikai IJdoiiSiigok kiadó-hivatala Pesten 
egyetem-utcza 4. sz. a. 

Kiadó-tulajdonos Heekenast fiu»zlav. - Nyomtatja Landerer e» Herkenasl. agyetem-ntcaa *- uám alatt Pest**, 




